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Kurultayda bu seçimde 20 kadar bayın 
bulunaca~tır. 

Bal.keıir : l(uvayı M. C. S.vaş. Vurdu. 

· Bay bitler sar Almanyayı bajllnd~dll 
sonra Sorburg'a gideeık 

1 
Her yerde 8 kuruıtur 1 

---· CUMURİYET; EM EGE HAK, DEGERE Hl llYET GETlRlR 1 
Çıkaran ve Baıyazıan 1 

E. A. Müıtecaplıotfu ---
PAZARTESi 21 SON KANUN 1~35 GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE lktncl YIL - SA Y1 : 35a 

ikinci seçiciler seçimi Bugün Vilayetin Her Yerinde bitiyor. 
..... s _... ............................................... __________________________________ _ 

saylav seçimi Litvinof Ve Layal ı · Bay Hitler 
1 Mus olini - Laval mü-

sarburg·a gidecek . - ---
ikinci seçicileı- seçimi bu 

gun vilayetin her yeı·inde 
sona erecek 

Sarın Almanya' ya ilti hakı hakkın~a uluslar kurumunda 
söz söy l e ~iler 

Berlin, 20 (AA) - Bay lak atı 
Hıtler Sar'ın Almanya'ya 
baglanmasından sonra Sar Frıınsız italyan yaklaşması 

Saylav Seçimi ikinci se· ' 
çictler ~eçimlnin merkez!' bağ · 

lı nahiyelerd" ve kazalarda 
hararet le devam ederek her 

ıılmakdadır. 

Bugün ikinci seçiciler se 
çiminin son günüdür . Kaza· 

!ardan ve nahiyelerden gelen tar~fta seçicilerin hemen 

·hepsi reylerini kullanar ak 
el birlı l! ile C. H. Fırkası 

namzetlerıni seçmekte oldu 
iiıı gelen haberlerden anl11 • 

Yurdun 

salıklarda çoğu yerlerin se · 

ç im itlerinin bitd . ği ve geri 

ı kalan l arınında bugün son · 
landırıl ac a ğı bildirilmekdedir. 

Veni 
~er ye~inde ~ün.te- Kuru 1 tayda 
hıb sanıler seçımı ya-

pılıyor H6 ka~ar saylav ~ulunaca~? 
Ankara, 20 (AA) - Bu· A k 20 (S Ş) _ S 

ıün tPhrimlzde batlayan ° ara, ' ay-

ı 1 . 22 bl ki 1 lav seçimi me ·ııl eketin her 
ıay av ıeç mıoe n ı 

. . tarafında aynı günde bite· 
reyini vermlıtır Reylnı ve · kd " S . ş b b 

1 d k ı b ce ır. eçıme u atın t-
ren er aratın a uru tay aı· 1 d h d k ' 1 · c -r n e veya u se ız ncı u 

ma günü batlılDacakdır Be. 
tinci büyük \1ıllet Meclisin· 
de i 30 kadar yeni saylav 
20 kadar da bayan saylav 
bulunacakdır. 

Cenevre, ( l . \ ) Ulus r.r 
Derneği dün a l<şam Sar rr. e· 
selesini gözden geçirmek 
üzere nihayet toplanahl m f 
di r Bu toplantıda son gün· 
lerde ortaya ç ı kan bütün 
anlaıamnııı azlı klar ortadan 
ka l d ı r ı l nı ış ve Lütün gün 
telefonla Ce nevre 'e il eri n 

arasında ya pı 1an l ; onuşrnaya 

bir •aat içinde resmiyet . 
vererek . ar işini ka i olarak 
ha\letm i td ı r 

P lebisit konıi syonu bat · 
kan il . Rhode ı lebisit itinin 
tabii bir sure1de ve karar
latdırılan program iç inde 
yapıldı ğını ıöyl emit bay Alo·ı 

izi de plebisit komisyonuna 
ve Sar hükumetine 
teşekkür etdikden 
sonra Sar hükumet komi•· 
yonu baıkanı Bay Knok, 'u 
överek d~;n lşd ı r ki: 

"fevkalade güç tartlar 
içinde ::-ıar topraklarını ida
rede gö sterdiği nıa haretden 
dolayı uluslar derneği kon· 
seyi l~ay Knoks'a ne kadar 

Roma Misakı 

kanı Kazım Ôzalp bat ba
kan Is rnet lnenü ve bütün 
bakanlar v .1rdır. Vilayet ka · 
zalarındakl ıeçim bit 'T ittir. 

Ankara 20 (A .A) 
lkıncheçimlerl buıün ve ya· 
rın seçllecekdir Dün gece 
Belediye ve C.ll.F Vilayet 
merkezi binaaı donatılmıı 

bugiln de her tarafa bayrak 
lar asılmıtdır. 

Erzincan 20 (A.A) ikin-
ci müntehib ıeçimi Vila. 
yetin her tarafında batlamıt 
dır . 

Zonguldak 20 • ( .\ A) -
C 1 l.F Kongra~ı itlerini bi· 
tlrmlf, yeni idare heyeti ve 
büyük kongra mümeasiler ni 
s ~çmitdlr . 

~amsun :W (A A) - Sam · 
sun kadınları saylAv bir ku 
rum yapmak için lla lkevinde 
toplanmıthr ve idare komi 
testnl seçmitlerdi r. 

Romanya Dış bakanı bunu tu -
na havzası teşriki mesai birliği 

esas ıdır diyor , 
Bay La val'in Söylevi 

Moskova, 20 ( A.A) -
Fransa ve Romanya rlıt ba 
kanları lzveıtiye gazetesinin 
CenP.vre muhabirine beya 
natda bulnnmuılardır . 

Fransa bakanı beyanatın· 
da Franoanın ıiyasa sulhper· 
v,,r:ijii ve menfaat endite 
sinden uzaktır Harıt lehin. 
deki davetler artıyor bu da 
vetleri filiyata kalb etmek 

zaman ı gelmitlir. f'u hususta 
bir takım tekliflerde ileri sü · 
rü'müıtür. Bunlar ka 
bul edilirse barış 

bozmak isteyen her hangi 
bir devletin önüne bir ma
nia çıkarılmış olacakdır 
Şark musuki profesinln ta· 
hakkukuna uğraşmakla be· 

1 raber bay mussolini ile ta 

mamen mütabik kaldığımız 

noktai nazarları da tahakkuk 
etdirmeğe ça l ııacağız. Ro · 
manya dıı bakanı denıiıtir 

ki: 
• <ı Küçük anlatma ile Bal-

Balkan dış bakanları 

kan an ' llflUafı Fransa ile 
olan ittifakının dıt siyasa· 
mızın esasını teıkil etmek
dedir. Romanya ile 8ovyet 
Rusya arasındaki diplouı rs ı 

münasebetlerinin veniden te · 
sis edilmlt olması keyfiyetin 
ıiy r ıi hayalının en mühim 
ışlerioden addediyorum Biz 

Roma itilafının Tuna hav· 

zasında yapılacak bir teıriki 
mesainin esa11 nddetmekde. 
yiz. Romany" 1 u itilafa bü· 
tün samlmiyetile itli•ak ede 
cek fakat bunu . yaparken 

küçük anlaşmanın ve BRlk11n 
anlaşmasının 11za 11fotile gi · 
riımit olduğu teahhütl eri 
heıaba katacakdır . 

Andlaşmaları etrafında görüş 

meler yapdılar 
1 ıanhul, 19 (8.Ş)- Ceney 

r~'Jen lıildıriliyor : 

Balkan Dış işleri b a kaoları 
Y unnn pış bııkunı bny Mak. 
ı llloK ·un başlı:nnl ı ğ ı ııda lop
lundıl ,r. Roma vo Allıie n z 
nrıdlavmııları etruf nıb gö· 
ruşmeler ılevum edı)Of. Si
)"aıaı ~·evrelerde bu gö r tiş 
trıelnın neticesıne büyiık Je. 
KAr v~rılmekdeıl ı r. Dört bal
kıın ılo\· letinın ulu~lnr :ıraRı 
tııünnscbetleri üz erinde bü
Yulc leıııri gorül~cnk olan bu 
ııo llıı,1111<1\ıır iizarııı9 arala-

nnduki goruş vo hnroket 
biJliğini bir kero daha teyit 
edecekler i kaneııti kuvvetli
dır 

Benesin söylevi 
llavnna, ı9 (A.A) - Buy 

M~ nıl.t :ı , htikıimetinin birın 
ci yılılönümti uıü n asebetile 

beyanat ı nd a dem i ~ d ır ki 
<ı - Ulus. beni :ı sayişi lP. 

nı ın ve teşrii intih a batı yop 
mnk için reis scçdı. Bu iki 
gnyo ~ ldA odılinr~yo kadar 
ıktid Eır ınevkiınde kalaca . 
ğım.» 

• 

Statüko i(·iıı ı·e, Yt>reıı-, . 
lcı·iıı (' \ kri taslaııd• 

' 
Sar burk, ) A.A 1 - Sar' da 

dün gece bazı hadiseler ol 
muşdur. l\oykirhen'de bir 
tüccar üç kiti tarafından 

yaralanmıtdı r iki kiti yaka
lanmış he de, tüccar kendi
sine tecavüz edenlerin 1 un· 
lar olmadığını söylemitdir 

Sulzbah'da otuz kiti ko
münistlerin merkezi olan 
kahveye sığınmıtlardır. 

Futlingen'de, datüko le· 
hine rey vermit olanlllrın 
evleri taılanmış ve camları 
kırılmııdır, 

Bay Litv:nof 

minnettar kalsa azdır " 
llu sözlerden sonra kon· 

sey Sar hakkındaki raporu 
dln lenmitdir. 

Raporun ol.:unmaıınclan 

sonra bilhassa ı' ay Lava! 
ve Litvinof söz almıılardır. 

Bay Litvinof u uaların ken 
di alın yazılarına sahib ol · 

maları hakkının tecdlisi Sar 
pl e biıitind e gıirınüt olmakla 

çok kıvanç duyduğunu söy· 
lemitdir 

Ray La val demitdlr ki: 
" Fransa andlaıma!ara 

hürmet ederek plebistl ka

bul etmitdir Ancak ıurası · 
nı hatırlatmak i•terim ki 
konseyin vazifesi 8ar'da rey· 

!erini vnmif olanları emnl· 
yet altında l ulundurmakdır 
Fransa Sar'dan gelecek 
mü 1 tecı'eri kontrol etdikden 
sonra kabul edecekdir. Yal· 
oız bu mesele uluslararası 

(Devamı ikinci eüzde) 

burg' a gidecakdir . 

Hücum kıtalarına 
bir söylev 

Berlin 20 (AA) Hücum 
kıtaları lideri kıtala r ına 

vazifeleri hakkında Fırka re. 
islerine söyledij[i nutukda 

askeri lı it tınan ve zihniyet 
taıımaları lüzumuna ltaret 

etmıı ve "vazifemizi bir iman 
ordusu halinde yapmak 

istiyoruz, çünkü inkılab ' ar 

topla tilfekle dejıl, imanla 
kazanılır" 

Havana' da ka· 
;:-ışıklık 

L ı HavJnc, 19 [A AJ 
Bütün KıtbaJa örfı ı J ore ıldn 

ed lmişdir llukfıın ı; t Lu ko 
r rı ş'ker mahsulünün · ko· 

runın ı s . i ·; ın a ! mı~d r. ijekcr 

k am ı ş ı b< ~lormda ve ş•ker 

fabrilı:ıılarında yapılaca k bo
zum hareketi ri ölıim ile ce

z ·ılan.lırılııcalı: lır. O!Jukça 

müh ım mikt ı rJa ş · lı.er ka
m:~• ta rl a l a rı y nnmakdııdır. 

Amerikaya gidecek 
altınlar 

Nevyork, ( A A ) 
Oırle§ik Amerik/\ya lngiltere 
Fransa Hollandadan gönde· 

rilecek olan 1 7 milyon al. 
tin doların gelmesi için ha· 

zırlıklar yapılmıtdır. 

Bununla son 24 saat içln
c!e gelen altın mikdarı 30 
milyon olmuı oluyor. 

--=---- ........ .... -- - ---- ,....,...,.,.. 

BU KALB . ı. J~ 
'* '* '* 

111 DURACAK 
Fakat!. 

Onu okuyan kalbler sürekli heyecanla 
çarpacak 

Ve ileri sürüyoruz ki: 
Mükerrem Kamil'in Savaş için yazdığı 
bu roman 1935 in ilk ve çok sevilen 

eseri olacak 

B ı rkat· ~iiııe k. <• U<ıl' ~ .\ \ .\S'da . ' . 

ı ı 

il 
'* '* '* --~l-l-l---- -- --- - ---- - -----

B<ly Rtızvelt ı istanbuldıtı1 
ikiMbalon yapdırılma- I .\larmaraya gönde· 

sını istiyecek. rilen eşya 
Vatingtoo, 19\A A ·) - Re· İstanbul, 20 (A.A) - Yer 

isicümhur bay Ruzvelt önü · 
müzdeki hafta kongradan 
jeblin sisteminde büyük 
bir kabıli sevk bolunun 

sarsıntıııntısından müztarip· 

!ere yardım için bugün ~1ar· 

mara adalanoa 3000 kereste 

240 çuval un gönderilmittir. 

Kaçakçıları 
İstanbul, 20 [S Ş ] - Dı .. 

ıarıya altın kaçakçılıiiı ya · 

Bay Lava!, daha Romayı 
ziyaretinden evv· 1 bir kaç 
kerreler bir fikir dermlyen 
etmlt ve bu fikrinde, ken· 
diı nln İt& !yan hükOmeti 
baıkanile yapacağı gorut · 
meden evvel Fran11z • hal-
yan anlaımasına mani olan 
bütün engelleri bertaraf ed 
rek, behemehal bir anlat 
ma zemini baz rlamıı ola · 
cağını ıöylüyordu. Ancak bu 
an1f\fma, Bay Laval'in seya· 
bati ile alakalı olma-kla 
beraber, lnrillz ve Fransız 
matbuatı Laval,ın Romaya 
gidi§lnin ancak u•lqmaya 
mani tetkil eden son prGz · 
lerl temlı.l~mek için olduğunu 
kaydediyorlardı. 

. .Bundan aldıjımız malu · 
mat henüz kaıl olmadıfı 
için iki devlet araaında tam 
bir anlatmanın huıule gelip 
gelmediği daha bel li değıldir 
Esasen iki devletin noktayı 
nazarlarının aynlyetlni taıdlk 
eden bir protokolun mevcu 
diyeti naıılıa tam bir uzlaı 
mıya delı! aayılamaz. zira 
bu kabil umumi mütalaalar 
kimseyi bir şeye içbar ede
mez. Fazla olarak bu pro· 
tokolun. halyanın koloniler 
hakkındaki iddialarına dair 
ne ihtiva ettiği malam de· 
ğlldtr. Fakat buna mukabtl 
protokol un A vuıturyaya ald 
olan k11mı hır az daha va · 
zıhtır Bu kısımda her iki 
dı:vlet:AvÜaturyanın lıtlkli
lıoin ldamesinde ve Avuı · 
turya'ya mlldahale edil
mesi busuıunda mutabık ka
lıyor. Bu k11ma bağlı olan 
dlfer bir protokol daha var 
dır ki o da, Avusturya istik· 
!alini tehdit edecek herhan
gi bir tehdidin zuhurunda 
her iki devletin iç araların -
da lıtitare etmek mecburi· 
yetinde olduklarını röater. 
mektedlr. Protokolun daha 
milıbet bir kayıt ihtiva et· 
mediği takdirde, or1aya bir 
sualin atılma11 lcabedıyor 

ki, o da tu dur: 

Fı·ansa ve Almanya o gü 
ne kadar A vusturya'nın lıllk· 
lalinin idameslne tarafdar 
kalmarnıtlarmıdır? Avuıtur· 

ya'lı fatiıtlerin 25 temmuz 

günü yaptıkları tetebbnı es· 
nasında ltalya'nın her hanri 

bir tehlike vukuuoda, ha ki
k aten el birliği ile hareket et· 
meote ittifak edib etmE mit 
olmalarıdı. Eger arada böy
le bir ittifak yoksa ıu hal· 
de Roma protokolleri ne 
Avusturya'nın nede diğer 

allı.kadar devletlerin emni · 
yetini tekeffül edemez 

Üçüncü protokol evvela 
Avusturyaya komıu olan 
devletlere ıonra da Lehlılan 
ve Almanyaya hitaben yapı· 
lan bir tekltfden ibaretdlr 
ki bu teklif bu devletlerin 

•fzvestiya. dan 
ki de yalmz Almanya mO.· 
teına olmak ıartıy 1e - Avua 
turyanın bGtiln komtulannıD 
ltalya ve Franaanın bu tek· 
lifine müsbet cevap verecek 

lerl tilbheıizdfr . Hatt4 blııe 
kalırsa bu teklifin Almanya 
tarafından dahi kabul edil· 
meal muhtemeldir, zira 
Almanya, ötedenberl, Avuı· 
turyanın ıı· 

narlarına tecavüz etmek nl· 
yetinde olmadığını törle· 
mektedlr. 
:=oııer taraftan geçen .. ~ 

nentn 25 temmuz tarihli fa. 
fiil tezahüratına rellııce, 

Almanya, bu buıuıta ken· 
ditinin Avueturyalı faflatlerin 
kıyamı ve Dolfu11,un 1.atll 

i le hiç bir alakaıı olmadığun 
beyan etti. Bu iki itibarla 
biz, kendi beıabımıza Avuı· 
turyanın lıtıkl&lıne riayet 
olunmaaına ve Avuıturyanm 
dahili tılertne mlldahala 
edilmemeılne dair . olukla 
eıuen Almanyayı bir taab· 
hüt altına almayan bir be· 
yanala Almanlann lttlrak et· 
meainl ırabettlren sebepler 
öiirenlyo'"llz. Kunı beyanat. 
ların hiç faide vermlyecefl 
ise malOmdur. Bunun için -
dir ki aaiilam ~ırantllere va 
kati aztmlere dayanmıyan 

bir barıtın A vrupada idame 
etttrllebllmeal imklnaızdır 

İtte bu bakıma ıllre Roma 
görütmelerlnlıı böyle "81· 

aız beyanatlara mı yolııa 
barıtı bozacak olan herban· 
ıl bir amile karıı alın• 11 

llzımgelen mGıbet teclblfte· 
re mi dayuıclıfım tl .. dl
den keadirmek ,nçdar Bu
nunla beraber Roma ıarat· 
melerlol ebemmtyebiz ad
detmek de hiç yerinde ol· 
maz Belki de bu ıllri1fme 
!erin ebem mfyetl IDıiltı mat· 
buatının dedlil ftbl Alman· 
yaya nazaran bir uzlqma 
yemini hazırlamakdan iba
ret olacakdır. Eaaıen. Ttmee 
'in anlatdığına röre Fransa 
ile ltalya ataıında dalaıa 
bir mutava11ıt rol6nQ oyna· 
mıya çalııan lnılllz ıilplo
maaının de hedefledlli ıa1• 
budur. Aaıl mesele, Alman· 

yadan bazı taahüdler alarak 
Alman ııllhlarını; m .. ru 

ıayılabilecek bir vaziyete 

getlrmekdlr. Gerçi Alman· 
yanın tekrar Uluılar Cemi· 

yetine atrmeıl ltalyan ve 
lnıılliz diplomadlannın da 

Garbi Avrupanın büyük 
devletleri araıında ahenk 

temlıılne yeniden çalıımala · 

rı ihtimalleri vardu. Eaaeen 

yapılmasını ve biri Aıııeri· 
ka ile l lononulu ve diğeri 

de geu s Amerıka ile Avrupa 
arasında olmak üzere iki 
muntazam hava seferi ku
rulmesını istiyecekdir Avru· 
pa il~ Amerika arasındaki 

seferler Berwüd ve Asor 

b. b k k 1 d. Ü Avuıturyaya kartı alacali.la· pan ır ıe e e ya a an ı. ç 

1 
n vaziyetin aynen Franaanın 

kiti sorg~ya çekilmiıdir. ~ ve ltalyaııınkl gibi olmaıını 

bu ahenifD de pek aaflam 
oldufu hakkındaki llmldler 
haylı zayıfdır . Almanyanın 

sil&blanma aaba11nda elde 
et tiğlterek· 
kiler kandı.ini, ıiGn elduiun · 
dan fazla uysal kılmaaına 

ihtimal verilemez. Eaaeen 
Avrupa meeelelerlnln ancak 

adaları yoluyla yap ılacakdır . 1 lllemektedir Eauetı ve bel· (LGtfn çevirlola) 
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hüyilk devietlfr ı n elinde 
hallolunacağını ileri ıür 

~ _ =======:----'!!!!!!!~~="'!'~~!!!!!'!!"!'!!''!!!"!!!'!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!! ~ ı 1 ı- 1 Bana göre r 
~ $ E -H 1 R V E V 1 L ~ V E :r T E ~;_ ! S itaıetıemdiıeııer! 1 . - "• ~ oıekte isabetsiz olur ve ye

ni yeni milıkülatlara sebeb 
olaca~ı gibi ePkt müıkülle 

r de tazeleyebilir. 
1 Dlifer tara fdan Lehistanın 

Aymtıırybtiklili meıele
ılnıie üçiiıı.:6 derecede ke 
ftl o almak •tekllft kartnında 

Valimiz Ekmek Marmara Yer ~:ı::1X:~t mu? lnkıl i.b meydanındaki bu 
aavaı küraüsünd en bır kere 
de ben , en gür ıeılm le ba 
ğırabi lırim : Erdek'den 1 

döndü ! 
Fiatları yüksef ecek 

Un deterlerhıin yükeel· 
meal dolayııile kentimiz ek
mek~iler derneAt, ekmek de· 
ferlf'rlnin 'de yükıeltdirilmeıi 

iç in Vali ve Belediye baıkan · 
lı~ına müracaat etmiıler ve 
bu it dahi f. ugün toplanacak 
belediye encümeninde görü· 
tülecekdlr. 

sarsıntısı 
YardımKomitesi Dün akşam 
Fırka Binasında Toplandı . 

ne vaziyet alacağı belit de 
lii n, ı mdl ka
a tn elnin n ken 

.IHi.ı alakadar etmediğini 

ıö1Jemı ti. Mahaza belki, 

Erdek ve Marm a adala· 1 
rı yer saraıntıu için oralara 
g•den vali ve belediye bat llün aktam F rka bina- h aEebe müdürü Bay Adi l, 

ıında Marmura yer ıarııntı k ıtı bliğe ok •ı tun Bay Bedri 
ıına uğrıyan'ara y ardım için yi ve an a r memurluğun1 

YUtlurya'oın iıtikllli

nın hem de aakeri müdafa· 
asınrn temini Lehtsta 'nın 
memnuniyetle itine a lir. 
l~u ıek i l Lehlıtan için, .bü-
t /Ylr a'nin davalann ı· 

istiyen büyük dev
temaülüne kar~ı 

hı:.' te afi aayılır. 
Sovyet Rırliğl, eıkiden 

tılduğu gibı timdi de umu 
mt meıele1erln hallolunma 
farının tarafdarı ve müdafii 
dl · . llu meıelelerln baıında 
bü.ün devletlerin e hı niyetl 

nln umumi tedbirle temin 
edilmesi meselesi gelir Sov 
yet Birliği, yine ötedenberl 
oldu~n gibi, ıark reglnal 
aııdlaımaaı fikrinin müdafl
ıdir; bu andlaımadan mak 
ut dı, Şukl Avrupa mem-

" leketlerinın emniyetini tak 
vlye etmek ve a .. ı alaka
clar memleketlerin tıtırii.k 
olmakaızın, bu memleketle 

kanı bay Salim Gündofan 
dün kentımize dönm61ddr. 

Litvinof ve 
Lav al 

Numarataj işi 
Kentlmiz'n numarataj yaz· 

ma itinin iki üç glne kadar 
bit i rileceği öğrenllmifdir. ---.. 
Kasabların 

Belediyrye müraca
atları 

Kent otlağında koyunları 
nı otlatabilmek için va: ı ve 

1 bele llye baıkanlıfına kasab 
lar müracaat etmlılerdir . 
K~yfiyet tetkik ve kanuni 
ıekilde halledilmek üzere 
kAfıd belediye encümenine 
verilmltdlr 

Felaketzede
, le· r·e yardım 

edenler 

1 

kuru lan kentimiz yardım Hay Keskin Zühdü'yü 
merke z komitesi Vali ve ayırın ıtd ır . 

belediye batkanı Hay Salim 
Gün Doğan'ın baıkanlığında Bundan baoka komite bir 
to planmııdı r. de propaganda heyd i ay ır -

Bu toplantıda komite, ıç m ı ıdır. Bu gruba ayrılanlar 
lerinden, yapı'an yardımlar · ıunlardır: 
dan para ıılerl için muha Yamalı Bay lımail llakkı, 
ıib 1 İ fe defterdarBay Behçet . 

1 
Hay Abdullah Fey zi Pay 

aynıyat iılerlne husaıi mu· , h enan Emin. 

ı========j 
1 Yurtdaş! 

Felaketli günlerde sana yardım elini , 
uzatan hila/iahmer insanlığın şefkatin 

den doğmuşdur. Zengin, fakir, kadın, 
erkek hulasa hiç bir kimse kendini hi
laliahmer in himayesinden uzak sayamaz. 
Senelerce evvel kurulan bu hayır ocağı
na aza kaydol. 

1 re alil metallin ha!lıne kim
ıeyl karııdırmamakdır. Eıa
ıen dı(er reglnal meıelele -

rin de aynı tarzda hallolun-

( Üıt tarafı birinci yüzde ) Lira 
meıeleal teklini muhafaza 20Z 
etmekdedlr "köyleri namına 

Yafcılar nahiyesi 
ve köyleri namına 

Bulıkrsir Hii<1/ia/ımı ·r 
m erkezi 

maaı ve yapılacak uzlaıma · 
lar arasında mlinhaaıraııı 
tııtrAk edenlerin hak ve 
•Rılfelerlni aarahat1e tayin 
,den' uzlaomaların ıı uteber 

Alman devlet rei•i Bay 
llıtler'ln «Almanya'nın Frnn
ıa'da toprağa ald hiç bir iı
tefi yokdur» aöz'erini aened 
ittihaz ediyorum. Fran•ız · 
Alman yakınlaım .. ıı Avrupa 

.addolun.maları karar altına 1 b 
1 1 

· · 
1 

• 
F arııının em nı ıç n uaı ı 

alm-ııdır. E"er ransa ı 
- " ~ bir ıartdır Kartılıklı zanırt iıle halya arasında yapılan 1 

~ teminat için yapılacak and-
1111\,afıııaaın büiün bu teraite 1 l ı h ' bl -ık k 

1 
ı . ıııma ara ıç r u e a ı • 

••Jeyet atdifi ıımden ıonra -
alacat&ınıı ına.lumatla anla makda ıüphe gösteremez. 

Fı anıa hükümeti Roma · ıılına, J,u . uzlaımadan en 
.ı,~ 1evlnç duyacak olan andlaıınasının bütün ülkele-
•er Meakova'dır 

B1ıgün 

Yeni Tüı•kiye 1 .. 
Ezza h<t nesi 

Nöbetçidi ı· 

re teımtli eıbabını araıtıra· 

caıc ve barıı . eııerlne uluılar 

kurumu çerçeve•! içinde de
vam edecek,dir. --- -
Filomuz lstanbul'da 

htutıbul. 19 (S Ş) - K ıa 
deıı zJo bulunnw lıtla ol . ın fı. 

!omuz (.;t anbul'" ılondü. 150 
ğ.ızuuo gcı· crkAu lngiliz Lon-
1101 g mı" tar..ıfmdon seUm 
lur J . Lonılon bugün Allue. 
nize gitdi 

Roman Tefrikamız: 47 

S<t v <t ş t<t ıı S<t v <t ş<ı 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Heyet Yahya Kapdanın köy 
de bulunmadığını ve arzu 
ederlene köyü arayabile· 
eeklerlnİ 16yle.iığl zaman, 
heyet azalarının üzer 
leri arandı ve kumandanın 
yanına gidecekleri anladıla 
rak. liilnıl, Nazmı, Nail ve 
Abdürrahman'ın buludukları 
yere götilrüldüler. 

Heyet bütün iuar ve teh· 
dltlere rağmen, Yahya 
Kapdanın köyde o 1 madıfını 

ifade etdlkd.ın ıonra alıkonuldu 
Jan•larma efradı da köyün ı 
lçerlılne daldı. 

1 

Evler, birer birer aranıyor, 1 
111ütemadlyen Yahya Kapdan 
ıor ... luyor, her evden alınan 
cevab da, "Burada Yahya 

1 
Kapdan yokdur,, oluyordu . 
Ne zaman ki bir kaç jandarma 
nefer .. Yahya Kapdanın otur .

1 
dulu evin önüne ıeldller, 
Yahya Kapdan, güler<'k pen . 
çeredt n bafırdı ; 

1

. 

- Ben mı atağıya ııele· 

ceğim, ıiz mi buraye gelib 
ben 1 teslim ala,akıınız? 

Jandarma lar, birden bire 
ıatırdılir . içlerinden biri>I 
[l,ıe Yahya Kapdan! ilen ta 
nıyorumJ dedlği zaman,hep
ıinin ellerinin titrediğini gö 
ren Yahya Kapdan: 

- Çocuklar! . Üzerim-
de ıili.h yok, geliyorum 

Diyerek son ıüratle mer 
divenden indi. Jandnrmalar, 
ellerinde ıilah, emniyet te 
tikler açık olduğu halde 
Kapdanı karııladılar ve der· 
hal kollarını bağ'ıyarak: 

Buyurun, kumandanın 

yanına gldeceğh: . 

Yahya Kapdan . muti hır 
nefer ve hatta bir mücrim 
gibi Jandarmaların ara,.nda 
giderken. yalnız, kumandan 
denilen adama ne söylıyece· 
ğlnl düıünüyordu Kapdan 
bet d<iklka ıonra hepsini 
ıahıan tanıdığı aabltan heye
ti karııaında ıclı. &•veli 

ıoa L<t \1al'in Roma sey<ıh<ttı 
59 

85 

16 Kireıun nahiyeal ve 
köyleri naınıııa 

95 Blgadıç nahiyesi ve 
köyleri namına 

3 ı . 35 tarihlı time• gaze
teılnl::ı . Laval 'ın Roma seya 
hali hakkında ıöylediklerl · 

ni ı1yle hülaoa ede!,iliriz: 

54 80 llalıkeıir Memleket 
haatahaneıi tabib, Tımeı gazetesi bay La val'-
eczacı, hemıire, me· ın Roma'ya !eyahalinin te 
mur ve müıtabdem karrüründen do layı memnu
lerl tarafından nıyetin i ıöyleyip Avrupa'nın 

27 Balıkeıir kız orta ı bugünkü kritık durumu~da 
kt bl ""d" ulusları birbirlerine yak . aş ı 

19 
me e mu ur, mu· , 

il . t l b 1 1. dıracak her ıeyi eyi kartılan 
1 

16 
ıo 

15 
9 
6 
4 
4 
2 

16 

a ım ve a e e er 
tarafında.ıı 

51) Alı Şuur! " 
" " 

22 Gazi " " " 7 lıtıklal • • 
35 Midhat Paaa • • 
2ıJ Altı Eylu! » ıı >ı 

83 Dumlupınar • ıı 
89 Kayabey ıı ıı » 
75 Namık Kemal ıı ıı 

Balıkesir muhasebei 
hususiye müdür ve 
memurlan tarafın· 
dan. 

İİilml bey sordu. 
Kapdan, ıen müslüman 

değil miıln? Sentn lialifeye 

l 
ilyan edeceğine hiç ihtimal 
vermiyorduk. Nasıl oldu bu 
ıı? Seni kim teıvlk eldi 

Yahya Kapdan, gayet ser· 
best bir liıanla ve hiç dü · / 
ıilnıneden: 

Beni teıvik ve sevk eden 
yalnız ve ancak vicdanım· 

dır. Padltah veyahud lla ıfe 
dediğiniz adamın mahıyetinl 

1 
j en cahil l·lr köylü anladı~• 
halde sizin anlamamanız ıayanı 

1 

hayretdir . 
Renim Halife ile hiç a la. 

' kam yokdur. Tlirk milletinin 
yaıaması ve muvaffak olmİı.-

mıya defer oldujtıınu kaydet 
dikden ıonea Franaız dıı İf· 
leri bakanının Roma'ya gi 
dlılnden o aksadı, ıimali , 
Afrika alanı bakımından 
Fransız ltalyan anlaıma· 
~zlıklann halli ve diğer 
taraftan da Avusturya'nın 

meıuniyellnln tf'mini oldu
ğunu ilave ediyor. Times 
gazetesi Roma görüşmesinin 
maruz kalacağı zorlukların 
mahiyetinin hlç bir zaman 

Kapdan, gayet taLU bir 
ıesle . cevab verdi: 

Kolları bağlı bir adama 
bafırırak ne merdliğine nede 
insaniyetine sıfmaz . Mensub 
bulunduğu büy6k bir mille
tin aciz f.fr ferdi olduğunu 
unutarak bu mi llete ıayan 
eden ve milletin düpıanla. 
rına güvenen halife dedİfl· 
niz ada :ı ı zaten millet lıte 
miyor lıte ben, o milletle 
beraberim S ·z de ıereflı bir 
adam iseniz herabersiniz. 

Denıeıi üzerlne,llilmi Bey 
olduğu yerde tepin'lı eğe lıaı 
' adı Hılmi bey arkadaşları · 

na hit •ben: 
Delirmit efendim, de 

lirnıit! Bunu tımarhaneye 
•evk etme ! ı 

Yahya Kapdan ditlerinl 
gıcırdatdı ve: 

- Deli ol~n ' ar, milletle 

• ' için çalııan bir ferdim. 
Sizi deTürk ve vatandaş ka
bul ederek aramızda kan 
dökülmesine mani o'dum 
ve ıilahaız olarak size te• 
lim oldum. Maiyetlnlz efradı 
kellarımı bağladılar, bu ayıl> 
ıeydir. Kolıarımı çözünüz ve 
beni ne 'l'apacakıanır. y pı · 

1 rine hya., eden ve vatanını 
aatan kimselerdir. B ~nim 
ak1 ım batımda. llurası mah 
keme değil. Sen, vatan ve 

nız mi ;letini seveıı blr kuman· 
ilılmi bey, çok u"bileş- dan isen, emrindeki kuvvet · 

mit olduğu hdlde Yahya le bera' er, Mustafa Kemal 
Kapdana bağırdı. , Paşanın göste • diği yolda yü-
--Paditah efendlmlu ıayan rü,ben de ıenın emrinde bir ' 

.. ı edlyoranı7 ' n•:fer olarak hizmet edeyim: 

ifıa ed .lıne rr iş olup olmıya
c:ığı hem Paris'te hem de 
Ro T a'da ıüpheli görülmüt 
oldu ğunu; binaenaleh bu 
1 u fÜph lerin timdi ortadan 

kalkmıı bulunmasının hayır

lı bir alamet ol dufunu mc'lı 

nuniyetle ka ydediyor Ti nıes 

yapılan resmi teblığlerln pek 
umumi tabir ve ifadeler 

kullanıp halledl ~ ecek mesai 

llnden ancak "iki memleh t t 
arasındaki u mumi aeaylf me
seleleri" ıekl inde la l ı ıetme 
lerİ, vaziyetin ıon günlerde 
ne tarzde inkişaf etdiğini 

tahmin etmeyi imkanaız kıl · 

dıfını bildiriyor. 

Bundan ıonrn Timeı gue
te•i ita lya ile 1 la l. eıistan ara
sındakı ihtilafı mevzuubah · 
ıederek bu ihtilafın Fransız 

İtalyan ınüzakeratı üzerinde 
mü ı 11lr olmakdan geri dur· 

Dedi Hilmi bey' adeta 
kendinden geçmif bir 
derecede asabileımiş ol· 
duğu için yüzhatı Nail'e: 

- Çok rica ederim, de
di. llu dinsizi huzurumdan! 
atın . Karakola götürün, ilk 
ifaclesini alalım. Bf'n biraz· 
dan gelirim . Ko i larını sakın 
çözmeyiniz. 

Yüzbaıı Nail. resmi ıela 
mı ifa etdikden gonra: 

- Baı üstüne ı fendim . 
Yalnız . müsaade ederseniz 
mülazım A hdurrahman efen· 
diyi de alayım Bu meıhur 
ve azılı adam belki kaçmak 
isler. 

Hilmi bey, mukabele et · 
d: 

- Teşekkür ederim ı,:ok 

eyi düıündün . 1kınız r eraber 
gidin ve dikkat edin 

Dediği vakit, Yahya Kap· 
dan karakola doğru yürüdü. 
Başını çevirdi ve llılmi heye 

Ben gıdıyorum , 
kaçnııyaeağım , ö m • 
rümde kaçmadım . a 1 nıL bu 
yapdıklarınıLın henbını Türk 
ıııtlletıne vereceğinizi unut· 
mayın. 

Yahya Kapdan ağır 11. • lım· 
!arla yürüdü, Nail ve Abdur-

Dün bir okurumuz bize ı 

fU tilciyetde bulundu: 

Oruçgazl maha' lf'ıinde l ir 

un fabrikası vardır Bu fab 

rika gündüzleri un öğüt 

m ekdedir G eceJ,.r i ise un 
arasında gizli gizli tabakla 
rın palamutlarını üğütüyor , 

Tabii bundan sonra öğütülen 
unlar palamutla karı ıık bi r 
mahl(lt o uyor ve biz de 
un lu pa lamut yemiş oluyo 
ruz. 

Evvelce de es'<i belediye 
baıkanına t ikii.yet etdiğim ı z 

ve zabıt varıkası dahi tutul. 

duğu halde bilmem her ne
dense biç bir ses çıkmamış 

d ı Ve l iz o gün denberi 
şimdiye kada r 1-u if düzele 
cek diye bekledik. 

13u işin düzelmesini a1a
kadar makamdan bekleriz 

Savaf; Okurumuzun tikii.
yetinl aynen yukarıya koy · 
duk . !laklı olan bıı §ikiıye 

tin tahkik olunacağından 

eminiz 

madiğ ını; zira bu ihtilaf n 
Cibutlden llabetiıtan'a giden 
demir yolundan ç•kmakda 

oJup bu demiryolunun Fran

•a'ya 'sabeteden parçası hu 

ıuıunda italya 'nın l innisbe 

mali bir i~tirak hissesi tale-

betdlğinl gösterdikden ve 

bu meselelerin hal'i 
için Foreign Offce'ın 

çok müspet yardımlarda bu 

lundufu kaydetdikden son 

ra Roma görütmelerlnln aııl 

mühim ve canalacak ııok

ta~ının Avuıturya rr.eıelesln

de temerküz ettiğini ve bu 

meıele ile yalnız iki devlet 

değil aynı zamanda Alman 
yanın Macarlstanın Roman 

yanın ve küçük - itilaf 

devletlerin de yakın , Jan ala
kadar oldufunu teıbıt edi
yor ve karşı karııya gelecek 
olan bu muhtelif menafi ve 

lnkılalJcı olmanın ilk oar
tı . 

Memleket iı1 er i nde her 
ft>yden önce kendi gençlik 
ı feragati ne fa) gerek dır; bll· 
nun imkanı yokıa , onun 
ihtimali hiç yokdur. 

- 131 --

Zarar ve ziyan bazan kıt 
zançdan da çok kazanç ve 
rir 

- ı:.ıı. 

Saadet çok zanıan felaket 
kı\k ve kıyafetine de gıre · 
bilir . 

133 

:ievdik 1 eri nı lze kı ymel v<: 
ren çok ~aman sevır.~dik · 
!erimiz olmuıdur. 

Halkeuimi: laru/indrıfl 
ayda /ıir ~· ıkarılcııı uc kt"nll· 
ml:in /:ılrfcik kıillıir nıec11ııı· 

ası olan (Kaynak) ırı sofi 
sayısı olgun Vo! ılolrrın hl! 
şekilde çıl<nıışiır. 

Okmlurımı :a salı./~ ul'ri-
ri::, 

Yeni Adam 

1 taleblerln nihayet uzlaımak 
1 
durumuna gelmelerini diliyor . 

«Yeni ndnm'ı ıı 55 inci ~ ı· 

y s ı iıç lı ıft •ıJan beri al · lıi' 
yeni dol~un ~ekl ı n • le \·1km ıf 

t ı r 0 d ~erli yaz Lırı ara110J8 

şuııl o r lııılunm a kt&.dır ismnıl 
llnkkı'n ı n (yuz ı d i l ı konıışo1 ' 
dili olamaz) Nurullah Brr~ 
ın (Sovy ı: t sanatı ve dtıvlel· 
le~me) Va htet Cü ltE1ki'ıııo 
topltluic edebiyatı) iff..t /Jnı.e 
rin (biri ı , cj \to [ıt ere nrıf B' dıı · 
n in re port r j ( ı· ocukl ar aro· 
sında) s•y ' sıı ac u ıund8 

olanlar halll üniwrııı tesi (teır· 

lu tedr is ) k s ı 1 hsık "' 
tenkitler B •Jnlıır dan bııt1' 8 

Fıkrı t Adıl'ın bir b 'ı kııye• 1 

ve M Ao le •ıı pclli ılen ter 
ciime lı i kılyesinin deyaıll 1 

vardır g~nv r~s•om ı arın d•'. 
ğ'erli )' rli esHrlerı lı u y:·ıı 

ları süslemektedir. 1 

1 

rahman da onu takib edl- racakdır 
)'orlar. llilmi beyden biraz Kapd.anın bu ıöz 1 erinl dııı' 

uzaklaıdıkdan •onra , mağrur liyen yüı başı Nail , lntıkafll 
edasile, Yahya K apdanın cuyane gülüyor ve müla:ı•"' 

1 yanına yaklatan 'la 1: Abdurrahman'ın kulağına bi 
Kapdan dedi. Son piı şeyler söyliyordu. 

ıııan l ık para etmez . Şimdi Karakol yolu üzerindeki çd 
fU yapdıkların'l. pişmaıuınya menin yanına geldikleri 'alc11 

Lakin it işden geçdi. j Yahya Kapdanın yüzü kıb 
Yahya l\apdan gayet tabii , kırmn:ı kesılm ı ı. alnındıtll 

olarnk 1 ter dane 'eri dökülüyordll 
-Arkadaı! Sana her ıeyi Nail sordu ; 

yapmak kuvvetini haiz bu lun ı - l\apdan, dedi, nede~ 
d l , ııır duğum zaman birfeyyapmadım. bu ka ar ter iyor.un. 

1 
Acı bir •Öz bile söylemedim. sıkıntın ını vıtr ' 
Şimdi size mağlub ve eli· Baksana, hava adam a"'1, 
nizde adeta lıir es·r b '.ılun lı ıoğuk. t"rliyecelc ne vıır· 
duğu 'll cihetle biraz acı ol- Yahya Kapdan, Natl"" 

b k d Ce .. lllı makla ber.• ber hakikati ıöy- yüzüne a ma an 
liyeceğlm Sizin, n·illet aley verdi: 
hinde bulunduğunuzu öteden Arkada,! Dedi. Seni~ 
heri biliyorum. Bin bu ıı Ne- vaz iyetini düşünerek, sıkıl• 
c;ıtile el ele verib ancak ıah- yoru ~. utan yorum! Bu ırıl ' ' 
si menfeallerın zi diltünerf'k let seni okutmuş, yü:ıblll~ 

mil iet a ' eyhind ~ yürüyorsunuz vapmıı,eline de kendi e>'li 
ben nillet tarafda r ı bir fert İarından bir kaçını teıUffll 

• • 11 bu '.unduğum için bPni ·n alev etmlf, s<'n ise bu zaV3 , 

hi:nd .! yapclığıntz bütün ter milletin dütmanı sıfatıle b' 
libat ve harekat da bi'iyo reket ed yeraun , l\üfraoı ıı•· 
rum ve eskidende ~ f'.iyordum meldir bu!.. ., 
in tikam almak mümkün ıl<eıı Bu vaziyeti tarne.ınile iJ~1 
tenezzül etmedim . Yalnız ren ve ı şiden Tavıa.11c• 

h 1 · k b 1 · lbrahi ın bı"rden bire •ar11fdl şunu i inız i u it erınizin 
b il d G 1 ı.ulaklarlll, heaabını u mi el &iz en ıo öz erine ve p 

• 

-
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Xiftô'Je - 2 

- iç~iler nasıl toplandı ? 
Dört ki i ~iler H~psi ııfır j ı örünce suratını buruıdura-

numara külhanbeyı ve bir rak sordu: • 
birinden aıağı kalacak hiç 1 - • 'e o. ne istediniz? 
bir yeri olmıyan başı botlar ı Pısırı Ali karıılık verdi: 
dılar. Biri ne isterse öteki - Çekec. ğiz be! Bize yu· 
!eri de onun istediğini yap karıda bir masa kur. Amma 
mak ioteğinl gö~terirdi. Ara· ı her ıeyi lam olıun ,ha! 
larında çözül.nez bağlarla Paradan yana Korkıra . 
l•ağlı bir birlik vardı. Onla- (Cebini şıngırdatarak) Tutu-
tı hirbirinden ayırmak de· yoruz i şte 1 • 

mek, etle tırnağı ayırmak Pa~alı tıngırtıyı duyunca: 
demekdi . hte be sen pısı k . Ne 

Yap;nadıkları ıey kai 'l' a istersen yapayım Tek sen 
mııdı İçki içer, adam dö- isle Hemen timdi çilıngirl 

erler, uğruluk ederlerdi. yaparım. 
Öyle kt, yaıavul'ar (polis) -Ha ıöyle, ycla gel baka· 
bile usanmııdı bunlardan. hm. paçalı! 

':ionra birbirlerine güven 'eri Az •Onra sı•fra eksıkslz 
de •ağlamdı kurul rrı uşdu.Dört arkadaı bir 

Bakın bunların bir iklerinel kaç şişe bot"lıdıla r 
bir örnek göstereyim: Yukarı~ı çok kalahı 1 ıkdı 

Bir gün aıırı ölçüde içki Pı•ırık ıöyle bir iki yanına göz 
içmişler , 0 duvar senin, bu a dı. \lasa 1arın üstünde açıl· 
duvar benim .oka tarda do- rııamıı 7 8 fite Viirdı . Usul· 
la§mııl rdı. Bu arada nasıl· ca kalkdı Aşağı kıota indi 
sa adamın birine çalmıılar, Tavaııı tutan direkltrden 
onu bir eyi ıs !o.tmış ! ardı biris:ni kimseye çakdırma 

Ertesi gün it sorava dar\ s:tlladı. llu sal · anlının 
(mahkeme) düşmÜf, s«rguya farkına varan yukarıdaki 
çekıldıklerinde birhirinden lerln güni'tü,ü bird en dur-

t.yrılmamak, biri ne olur!a öte- du Pısırık Ali ku'ak k:ıbartdı: 
kileri de 0 olmak için suçu -O n~ be,ullanıyor mu 

paylaımı,lar ve biri adamın yuz? 
ellerini tutduğunu, diğeri de Öyle o acak. t'en de 
ağzını tıkadığını, öteki iki
si de herifi döidüklerikl söy 
liyerek hepı(de bir yasdkka 
yetmt~lerdi (cczaye uğra

mak~ ,, 
•• 

Son gün1erdekl ınarmara 

yer sarsıntısı her yönde yü 
rek oynaması yapdığı halde 
bunlarda hiç bir iz bırakır a · 
mışdı. Ter&ine olarak budu 
nun ürküntüıünden kazan 
mak istemiıler ve pek çok 
dolablar çevlrmitlerdi 
Evelsi ıün daha damdan yeni 
çıkmıılardı • bütün bir içki 

evindeki1erl öyle bir lrnrkutm 
Uflar ve !çerden öyle 1 lr kaçır-

1 mıtlardı ki.hiç klmıe ne oldu· 
tunu anlıyamaınış,herkescanını 
kurtarmak gayretile kendini 
dııarı almlfdı. 

lıunu ben kendi ağızların· 
dan duydum. lstereenlz size· 
de anlatayım: 

• ... 
lley, bana b k be! Bu 

akıa•u nereden bulub da 
"tütsüleneceğiz? r 1 

::-;ahi be, bu sıra man 
giz de tutduğumuz yok.Dam· 
dırn çıkalıberi if de y pama· 
dık. 

duydum. 
Hu sözleri duyan Pısırık 

direği dal.a kuvvetli sarEdı 
Sarsrııasile berab~r yukarı· 

dan hlr gürültüdür kopdu. 
Kafaları dumanlı olan borcı. 
lu (serhoş) birbiri üzeri· 
ne abanarak dıtarı 

kaçmağa başladılar Bunla. 
rın gürültüsüne alt kııtda 
bu1unanlarda da panik yiiz 
gösterdi. Paçalı hepsinden 
önce keıodıeini dışarı atmıı

dı. 

En geride kalan üç arkadaş 
ma•a üzerindeki titelerin lıep 
sini toplıyarak ceblerine 
yerletdirmiıler, ondan sonra 
dıtarı çıkmışlardı, 

Bu korkudım sonra kimse 
içeri gırmeğe yanaıa madı. 

Dışarıda epeyce beklediler 
Neden sonra biri her9eyi göze 
alarak içeri daldı.Arkasından 
birer ıkiıer ötekiler de girdi- \ 
ler . 

Amma l.tzim dört arka 
daı bu kerteye değin çok
dan oradan uzaklaıınıılardı 

Röy!ece pısırık Ali sözünde 
durarak arkadaılarına ka
nık~ayıncıya değin içki içir
di 

- Bah, ıen buna mı ka. 
yırıvoraun! Daha ıkindi ol. 
madı yahu Akıama kadar 
elbet bir yerden bir ıeyler 
yapındırırız. 

il ~/AV/ it. 
A r, ne ücreti.. 'ı Eyi a nma be kızanım, 

nerdeıı ne bulacacağız? 
Pısırık Ali atıldı: 

Hah; Denim kafama 
bir ı~yler geldi. Hiç •orma 
dan benim dediklerimi ya 
barsanız, sizi bu akıam kör 
kütük ederim. 

- Deme bt puırık! Nasıl 
olacak bu? 

- Dedim ya sorgu yok! 
• . . 

Ak~am ban'ından (ezan) 
•onrn dört kafadar paçalı'nın 
ıçk.i evine giriyorlardı. 1 

ıluran iki katdı. Alt katda 
tektekçiler içerler, üst kat 
da ise kör kütük oluncaya 
k"dar içenler bulunurdu. 

Paçalı bunların geldiğini 

inanmak istemedi Çünknl 
Yahya gibi bir kahramanın 
erısesine Nail'in bir tokadı 
ınd(' vl'; 

- Yeter artık, namuasuz! 
lliyerek tabancuınada v 

'llndı. Tam çeşıııen:n bdtınn 
llelerı Kapdan: 

YIL Cl 800 Kurut 

6 A YLIGI .ıso " 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bart"lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

---+- -
Müddeti geçen nüshalar 

10 kuruştur . 

-t- -

Gazeteye ait lıer hususta 
Neşriyat Mıidürlüğüne 

müraC'aat edilmelidir . 
+ 

SAVAŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

---
SAVAŞ 

IDJ\~~- YF.Rİ: Balıkesir Kuvvayi 
2 

milliye caddesiı.de 1 lıısusi daire 

1 
1 

SA'VAŞ 
feıgraf adresı Balıkesir 1 

"Humanite,. den edemiyeceğinden de korku- yedisinde llyle yetlfmtı, o tün köy babaları yelı ve Hemen kalkdım otlu ..,. 
Franaız -İtalyan müzake yor ça(da iken v iden anla- matem tutuyor Bütün seı· tarı herif, ıenln bu valata 

releri uzadıkça uzuyor Fakat buna mukabil,Mus maz, lakin sevgil_I bir yara· ler, ayak yürüyüflerl - tıpır· ne tı'n var? boynundan W 

llatta itler 0 raddeye gel soltni Fransız emperiyaliz maz. Dün bir yumurtacık tılar hep Mehmed't andırıyor. sakalından tutdum, adaıan-
di ki b•Jgü-ı Paris ile R'o mlyle yapi1abilecek. her han· lk bugün ııürbüz • Arala- Fakat köyün Kunl Mehmed't direğine batladım. 
ma'da tam bir uıuvaffak.i-_ r ği bir nlaımada bazı ma· nı utandıracak derecede sert haJl yok. 
yetsizl ğe varılmıf olmayı ıtı nevi prestij ve ıraddi men- bakıtlı, iri omuzlu. Emme ı\ öy çocukları türkü uy· 
raf etmek gıbi bir nıetu iye· faatlar ummaktadır btlama tulumba gibi in- durmuılar ve ağıllarda söy· 
ti üstüne a!abtlec~k kimse Feılzınin bedbaht İtalya• tk:amla k'itiar11n müsaid göt lüyorlar. 
yodur . filhakika böyle bir yı s\irüklem•o olduğu iflas sü çirkinleımlyen dolııun, 
itirafın çok ağır bir h va ortasında, ltalya ile Fransa eımer benizli, tam bir Türk 
yaratacağı mulıakkakdır. aı·asında yapılacak bir uz gencine yakııacak vakarı 

Görülüyor ki bıze bebe laımanın "muvaffakiyeti. Kurt Mel med k~ndi varlı 

Belinde trablus, onun adı kurd 
Mehmed diye ajtlıyor hep birden 

yurd 

mehal bir"uzlaıına.dan bnh- zahiri hile olsa ltalyan faşlz:" ğında sıiidırdığı yüceliğıle de Kıı. ve otlan çocukları 
.olunacağı pek muhtemel- min bir zaferi ıeklinde gö mirleınılf kuvntll avuçlarının nın bu yanık türkülerinden 
dir Fakat acaba bu uzlaş terilip ist i ınnr o'unabileceği n rasında çelik gibi iradeıinln yetiımit ıenç kızlar ağlıyor. 
ma, hakikatı halde, ne ifd oranlamaktadır. kudretinden hiç bir ıeyln kur· "köyümüı.iln arslanı sırroldu. 
de edecekdir? lıte bütün Bu suretle ~lunoltnin in tulamıyacağınıı. inanmıı Vd Ay anam, Mehmed'e nol 
me•ele burada. dinde Tunus'ta oturan !tal· bilmltdir. du. Köyümilz boı kaldı. 

Esas itibari le rnevzubahs yan'ların tabiiyet nizamna- Köyün ileri gelen ihtiyar· diyen kızların yiiziinden de· 

Köyl(ller damın &Mi••• 
toplanmıflar. Gürültllln•• 
uyandım. Beni öldG dl,.. 
hoca , tabut ıetta 'I'•• 
11cak ıu hazırlamıılar. Beni 
ıördüler Meen ölmedle eıı. 
diye yüzüme bakıyorlar •. 
Burasıda nafile yoluma k0o 

yuldum. 
Akıam oldu, bk batka 

köye konali:ladım. K6:riller
le oturuyoruz, bana mnar 
hiı göıterdiler M Sana ,W.
receğtmiz mezarın a.tlDde 

olan ıey, İtalya'yı hem de 1 mesinin gördüğü deglfiklerl !arının oturduğu odada o rin bir ümidstzlik ve keder 
yalnız kendi için değıl, ayni kez" Libyanın cenubunda gece korkudan bazı bahisler akıyordu.Bu hal yavaı yavaı 
za nanda müttefiki olan \l 1 ve Fransız Somalı'sinin hu açılmııdı . Kimi "üzerime gel- khyOn analarına da yayılı· 
caristan ve dostu olan Bul dudunda elde edılen arazi di doğruıu korkdum .• Klminin yordu.Ne çare ki Mehmed"in 
garıstan için de "rev.zyonist. alımlarını mümkün mertebe de "az kaldı kanım duracak gelmeılne hiç bir fey yar
tezi inkG.rettirmeğe razı et · tit•rll'ek mümkün olabılecek- dı. Korkudan kendimi kay- dım etmiyor Mehm~ hill 

' birhelva plflrinin lrmdW 
güvenlyonan korkuyu Macla 
aörürlin. dediler. 

mektedlr dlr betdimıı gibi ıözlerlnl lşiden gelmiyor. Çoçuiu, genci 
Avusturyanın istiklalini Ru son mese~eye gel nce ['( ehmed hiç duymadığı ve ihtiyarı aynı düfünce kemi· 

tem in etmek bahanesiyle bu cihetın tıpkı Fransa' da- anlamadığı bu tü•nullu ma· rlyordu Kı;yün kızları çöoı· 
me•el5. İtalya, Çeko•1ovakya ki İtalyan istikrazı gıbi, nayı öğrenmek sevdasına !eklerine (elli dokuzuncu) 
Macuistnn ve Yugo~ !avya'ya t~manıen maddi mahiyetde dütdü. Korku nasıl şeydi? laf koymuılardı. 
gibi - Avusturya hududla olan menfaatlere tealluk Ôğrennıek istedi. Varlığında Ertesi aabah çöm -
rında bulunan memleketler eder ıeklinde görülmektedir: böyle bir mananın !eklere altmıııncı 
den evv~la bu hususda kflti zira bu suretle ltalya'ya mevcud olmadığını gören taıı atılırken tan yeri ağa
bir taalıüdde bulunmaları Cibutiden Habetlıtan payı ihtiyarlardan birisi izahata rıyordu. Kö,Cn üzerindeki 
isteniyor. tahtı olan Addis ~ Abeba' ve oğlum diye söze bafladı. loıluk ılyah bir tül gibi 

Şaytl Almanya ve Maca· ya giden denıiryo'u idare · "Birisi üzerine fenalık ıçın ai!ır ağır çekiliyor, 'fıklı bir 
ri,tan bu l1tahüde glrme)e· Hnde büyük bir mali hisse geliyor, sana zaran dekuna· gün doauyordu- O aabah 
cek olurlarsa dığer üç dev- ayrılmıı oluyor. cağını anlayorsun. senden kôyün inıanları neıell, her 
let de buna asla aldırıı et- istikraza gelince, heıner. kuvvetli ise liöıtek vermiye ıeyde bir baıkalık be irmlt 
miyeçeklerdır. ıunu söy;iyelim ki bu iti ba- baılar. O vakit kaçmağaniyet di. Köydebbayram mı Yok· 

ikinci nokda ıudur: şarmak iıteyen'erln ağır bJr ederaln, Yahud yırtıcı cana ıa düğün mü var?Hayır,bun· 
Fransa ve İn~ıltere bu sukutu hayale uğrayacakları Varlarla karşılaıırsın. Tabii on !ardan hiç birisi değil: Kö. 

and aşmaya iştirak eyledik· muhakkakdır. zira İtalya bir !arın seni h .. klıyacağını anlı· yü ıtıklaııdıran ve köyün 
leri gibi Romanya da övle k k t ld kd sonra bı" ricı' k arslanı olan Kurd ' erre ur u u an · yorsun kaçınağa baıladığın 
yapacakdır, zira Yugoslavya füpbe yokki faı!st rejiminin dakikada korku canlanır ve Mehmed iki ay sonra ya-
i e Çekoslovakya küçük iti · dış borçlarını tanıınaylvere- ıana korkmuı derler. Kurd maçdan görünüyor ve tür-
laftaki müttefikleri işin iç- cekdl r. ~leh '1led mübhem nazarlarla kü ıöyliyoröu 
inde olmaksızın hiç bir şeye Somali meselesinde de bu Anam korku aradım 

ı bir ~ey keıfetmek ister gibi Ben yad ellerde kaldım 
dahil o mazlar . meselenin, lıalyan emQeti k d 

dalgın vaziyeti ço sürme i Geldim vi"" obaya 
Dahası var: Türkiye'nin ı· ı · ı d'k" hald Ha ,--

müteffiki olan Yugoslavya 
Türkiye'nin de bu andlaı 

mayı imzalanrya çağrılma· 

sını istemektedir. 

ya ızm nın f m 1 1 e • Kurd Mehmed bir ok süra· Haber sallan babaya 
beıi•tan'a karıı ku.llandığı tile fırladı ve ortadan kayboldu Hıçkırıklı tiz bir ıeı: 
taarruz vaziyetile alakadar 1 G- l dl M h d rt IMM h d bi 1 b kd d un er geç . e me o a • , e me z ıra ın a ne-
dır. I b b b' 1 da yok. Ne için? Kızdı mı, reye gitdln. diye bağırıyor-

Esasen bir ıar ese e ıyet 1 B d k · l 
-'eme'·kı· ı yoks.ı o geceki konuıma ar du. u ira esi ay1>0 mu§, 
u " vermeden deva ·ıı etmesi ım. ı il h b- -

1 1 1 b k 
ona dokundu mu: unu iç kendtılnl unutmaı. ulun Avu4turya'nın istik l ine krlnsız o an u taarruza artı d , • b 1 

Mevzuubahs 

müteallik olan taahüdden müsaid davranan Fr.ınsız kiu.se bilmiyor ve MehıLe 'Mr<ıgını ona ağ amıı ve 
maaJa Lır, de karıılıklı . b d için acı kurammalar oluyor- j ondan bafka kimseyi düfÜD· 

hükümetı, yine u müsaa e- du Günden güne Mehmed'in mıyen, yüzü koyun kapanıb 
Yardımlaıma teminini ıhtiva k" 1 >< - - d k ğ 

ar . ı.,ı yuzun en pe a r bu •ekilde manasız ve se • aöz yaılarile yasdıiını dışarıya 
eylemesi lazım geliyor . Di· h' ı ti -ı l · b • • 

ır mesu iye yu t enmı~ u bebsiz ortadan kaybolması, ıalatan ve o pertıan halile ger tarafdan on iki adayı, 1 besbelli Türkiye'ye kartı ken U'1Uyor. herkese bir merak verdi. çıkan ve birden Mehmed'in 

disine askeri da yanak 1ar kur
mak için hazırlam ıt olan 
İtalya ise Türkıye'nin bu and 
laımay~ girmesini hiç te 
hoş görmemektedir. 

'.Vlamafih iş bununla da 
kalmıyor: Bu derec~ istekle 
"hı"maye edı·Jmek isttnen 

" Avusturya, bu "hami. l.rinin 

mikdar nı çokça buluyor 
.\vusturyR, büyük devletlerin 
garanli$lni onay aıuakla l,e 
raber. Yugoshıvya Romanya 
ve Çekoslovakya gibi liabs 
bourg imparatorlugunun ha 
lef devlet,erininkınl hiç le 
i•tiyerek onaylıyamıyor 

Biı. burada uıeselenln an· 
cak bir kaç yüzünü gösterip, 
meselenin nazikliğini ve or

taya çıkardığı çe~it çe~it pü
rüz'ü durumları şöyıece Lir 
takdir etd ırmekle ıktıfa edl 
yoruz. 

İtalya, Fransız planına kar 
§1 koyuyo• zira esasen "re 
visonnlıt. olan Avusturya, 
~1acaristan ve Bulgaristan'a 
dayanmak suretile kendisi-
nln orta ve şarki Avrupa'da 
oynamak lstediii tola bu 
planın mani olacağından çe 
kiniyor ltalya aynı zaman 
da, kendisinin otomon bir 

kuvvet olmak itibarile Fran 
sa ile Almanya 
kadar kolaylıkla 

rasına o 
müdahale 

Fazla olarak hem Avrupa Kurd ~lehmed, köyün ıan- geldiiiini gördükden dolayı 
hem de Afrika kıtalarının kendini gördüiünden dolayı 

lı Mehmed'i günler geçdi 
hayatı meııfnat'erine doku· kendini" zabtedemlyen güzel 

k 1 d yok Gözler hep onu arı-nan müza ere erin sa ece Tombul Ayte'nln kalbin· 
gizli diploması o'anı vası- Lloyd George'ün ıon on yıl den bir ok gibi fırlıyarak 
!asile görü,ülüp bu mesele· içinde verdiği raporların dör. çıkan ses idi. Köy halkı bu 
!erle alakadar olan yiizİerce düncüsüdür: "Maden 8ana- iki gencin hallerini çoktan 
milyonluk ahali kütlelerinin yilne aid 9lan kömür ve ~nlıyor ve ıeziyordu Bu defa· 
hiç bir ıeyden haberdar kudreti. (2) ziraat itlerine 9a yakından ıahld oldular 
edilmedikleri zaten akıllara aid olan "yeıil kitab. (3;ıa· Mehmed köye girdi, davul· 
sığmıyan bir keyliyet·lir. Hız nayl kalkınması için etraflı bir lar çalındı, bayram yapdı· 
bütün bunları defalarca LÖY· planı ihtiva eden "Sanayiin lar. Bütiin köy eevlniyor. 
lcdık; bununla be·a~er 1•u sarı kitabı" pek büyük bir Mehmed'in ayağına ku lar 
lıaklkatları söylemekden dikkat ve ihtisasla itlenmif kesildi. 
yine de usanmıyoruz; zira o'an bu eserler, bu defa \'~li dayının evinde tnp
bu haki!<atleri tekr.tr etmek hazırlanan rapordan tama- landılar. '1ehmed ıergilzeıtı · 
faydadan hali değildir ~la 

mile ayrı bir kategoriye 
nıaafih yeni senenin . bu ilk 

girerler. Daha ziyade bir 
gününde yapılacak bir ıey intihabat tezahüratı sayıla· 
varsa o da, müzakerelerin 

bilecek olan bir yeni eserin uzayıp müıkiilalın artığıdır. 
_ _ adı lıstzliğe üstün gelebıli 

lloy~ George'un kalkınma 
programı 
,.The spectator" dan 

Mr. Lloyd George'ün yeni 
yıl ba:larında dünyaya arze· 
deceği ulusal kalkınma pro· 
jesıni ılmdiden tenkide kal
kıımak vakıtsız bir hareket 
olur. Onun müta 1 asına göre 
gayri tabıiden ziyade nı\iz

min adı verilebilecek 'olan 
itsizliğe çare bulmak üzre, 
en genlı ölçüde bir devlet 
hareketi olmalıdır. Şimdi ha· 
zır:arımakda olan bu proje 

rız dır. Fakat bu yeni proji 
ile ondan evvelkiler arasın
da fU mühim fark buluna· 
cakdır. Evvelkiler liberalle
rin fırka siyasalarının tezahü 
ratı ıeklınde ilan edilmitdi. 
Bu sqn raporun hiç bir par 
tiye tarafdar olmadığı 

iddia ediliyor. Bu rapor 
bütün fırkalar menıuplarını 
-şimdiye kadar göıterdıkle· 

rinden daha geniı bir ıaha· 
da harakete geçmeğe davet 
ediyor. Acaha Mr. Lloyd 
George 19 I oda yazdığı gibi 
yine bir merkezi fırkamı 

tuarhyor? 

nl taıkın bir nefe ile Ayte'· 
ye baka baka anlatıyor. 

Sülarya'nın korkunç ve 
kesif orman 1arına dalmıı ve 
vahtı hayvanlarla aavaımıı 

bıçağlle parçaladığı kurd -
A ~ ı · domuz poıtlarını ıe· 

tırmlt tombul Aytenin 
ayakları önüne bırakıyordu 

lfte ben korkunun nasıl ıey 
olduğunu öğrenm~k ve ben· 
de herkes gibi korkmak 
için korku aramata çıkdım. 
lıte böy'e Ayte .. Ayakların 
önündekiler bir benim için 
canlarını yok etdiler. Fakat 
bana korkuyu ötretnıeden 

eana ıecde ediyorlar. 
O zaman çıkdım bir köye 

vardım.Birdamda yatmak iste· 
dim Tekin değildir. Sana 
yauk olur dediler. Yatayım 

Helvayı plıtrdlm, atrıd• 
indirdim. Mezarın .,._ .. , 
zayıf uzun bir el b.a del· 
ru uzandı ve benda laeln 
lıtedı. Eli yakaladım, bıNf 
ç~kdtm.klmıln diye ..,......_ 
El beni mezarın ietM ~ 
yor, ben eli dlıarıya çeldıo-
rum .. 

Bopfdak. Kuru eh bı,.k• 
la keeeylm didim. Çqılak 
bir adam mezardbn dltanra 
fırladJ. «Ulan eoytanl laerlf, 
bu mezarın içinde • flle
var?Barl eenl ıeb.tefia .. 
temelli bu mezarm l(llıfı 
yat. M Bız korkmu.-,. lıılJle 
korkuduruz.dedı.,. 

-Ôyle lıe beni de ll12kwt .. 

- Korkudan Minin •"lııta 
yok. Beyhude llmQr tlket
me, çarıklarını eskitme. iri
yüne dön ... 

Bende ıeldim: Ama ··• 

Sofralar kurulü Yımık'

hazırlanmıı, berk• s '1ı •• 
bekliyor. Mebmed elllll lıal

dırarak avucunu yum• lı f'W 
- Korkuyu llirendl .... ,_ 

de kalacakdım. 0ral(6 F ·a 
eriw olacakdı ılzde 
DiZi belli edenlinl&. 

- Mehmed tabi 
mıydın?. 

....... 

- Kalacakdım,A.:nıı .... ııllılü
dım Çünkü iatedillaıl..-
da öğrenecekdim.!I 
Haydın bakalım da.,....•. 

Mehmed elini 111 M , 
çorba tumın ka~ lıal
dırırken içinde .ad ..... 
ıki dane ıllvercln Mıt 1 !re 
yilzüne doğru pır dl19 ..... 
lar. 

Korkmıyan, yılmlyu, kor 
kunun neden ibaret oWa · 
4unu bir dürlll ke1Urelelr-, 
çelik yürekli kurd Mı•mı .... 
kalbine, hir çift alı•cle 
hem Ayıe'nin aıkıaa .......... 

ve nakfetdiler H- ıle kcw
ku yalnız vahı! laaJ'ftll" 
larlaJda detıl böyle clel Ye 

litıf feylerd• de mevcud.W
gllıterdller. 

Mehmed verdllt ikini· 
de orada yapda. Ay11 yumak 
ıözlerlle Mehmed manalı lıe.· 

kıılar gönderiyor •nki•bente 
mini mini ıü..an ..... 
ıenln vahıl hayvaDlaruadua 
daha beceriklidir. der adıl 
gülüyor. Ve her k..a ..... 
lendlrlyor. 

Bir düzeltme 
Cuma gllnkn .. ,.....da 

çıkan hikA yenin bathla ,. ... 
lıılıkla •Soyguncular. olM&• 
ğı yerde bir evvelki hlkl,.. 
ala baılıta konmuflm'· Ya._ 
"Ka.do" dır. Dn..&urla 
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Medeni faelli 
1 

l~· \P :algııı 
hasıah~ 1 a r 
miiteha ' Sısı. 

c~'.~'.,}:.:'~,'·- ~:'. ~,~'.~ !:.~~~:~ .1 lık.lar nı il t e- vi hastalıklar 1 
nıüıehassısı 'i hassısı 

LÜTFEN OKUYUNUZ! 

EN SON MODA ÇESiTLERiMJZ GELMiSTiR.; 
Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave - ·~ 

ne evinde her gün öyleden sonra hastala - il! 
nnı kabul ve tedavi ederler- 1 Yeni Gelen : TuhafiyP, T rikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
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Balıke:-ir- lligadı<;- Sın tlırgı oıohii:-lı•ı i lıt·r giin lı: • · • 
Tokatlı ol liııdt'll ıııııııta~aıııan lıarı•k<>l t•der '" ~ Fantazi Manifatura Ve Kum aş Mağazası ~ 
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. .. r: 1; Muayene Günleri 
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BALIKESİR 
PALAS 

· C1 '' Ü~lı··lt·ıı soıır;: saat 15 • 16 
BALIK t SIR•• l)ı·. lla; \hrııı•d Eıııiıı 

İt; lı:ı-ı.ılıkları 

p ALAS u p \Z.\H ı;('ll EHİ: 
I a ~ Üğlt•,lı•ıı ~011ra ~aal 15- Ui Kıılal.., ttoµ;az, . ' 

Bıırıın lıastalıldarı Hr. Bcı~ " "lıııır.tl K:'ınııl 
, Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde a ! n e.,ı·if 4'dt>ıı t n ıııii~ki"ılpeseııt ıııii~wrileriııi dıdıi ıııt.>mıı1111 l'dı~ ıı tı Jl .\Z \HTESi f.f .\'LEHi: 

~ temiz, oııforlu \C sı'rvisı ıııükenınwl, fıcreılel'i herkPst• .. hı•ri~li ~ı·ııi M 
•: in~a eUirdiği sicak ve soguk asrıııııza uyguıı lı>vkahhle h:uıyos i lt~ lı 
ı. t n·. ;yey ... dr!lPr hir oı<>ldir .. \ltıııda ~aziııosıı \ardır. (;aziııosurıtla t• 
"r• hütiiıı ~t>raiti sılılıiy~~i havi n~ ı_ıer nıeı~ılı1 ke1 iıı ~mzı ıı· , ... 111 ... cmua- = 
• larırıı lı11l11mhınır. Cıuıı·I "' seı-lı ı·ad\osu ııwvcuttıır. •• 
~ . M 
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S .ı ltalı ~aaı ıo - 11 İc l ıa:0.t:ılı ldan lll'. 
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B:" .\ lıııwd Eıııiıı . 
Üğledt'll S\1111':1 15-1 G ( ; iiı, lıaı-.talıkhıı•ı nr. 
B•n llı--aıı Alııııed 

S.\ L1 (;['!LEHi: 

1 
B" . \iııııı·J Eıııin 

Romatizma ve soğuk algınlıklarına care . \ üı-tlı · tl"ıı -.onı · a :-a . ıı ıf> _- t.6 D ~lıa~ı:ıl ı klaı ı 
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) il ~. 

~ "" r.; ,. ıl"' • ~ ı;; ıı. " • ~ 

( Aylardan beri sabırsızlikla ~ 
~ beklenen ~ 

t ORMAN ÇİFTLiGı t 
1 " . 

·~ 

11 ı ANKARA BIRASI l~ ~ 
1 ~ Geldi Geldi Geldi t 
!~ ..,.. ~. '@ ı optarı satış yerı ~ 

Bira f ab1 ıkası mamulatı 

' eie ı j Or. opı~raıür Ha~ Sallı Oıal ~· 

Türk Elektrik . ~ ı' c \llS .\,IB \ ı;f;NLEllİ: ı',~~·~' Heı· b<ı·~i ve lokantada ~ 
• 1 ÜAIPılt•ıı soııra saat 15 - l G İı•lıası.ılıklan ; •-' i! T ermoforu ıı ı nı·. Bı~· Haif • ·~ aı·ayınız ~ 

ükoııoıııi lmkaıılı~ıııııı J s ~ııhat 1933 ıaı·ilı \(' JJ\ııı ııuııwra nr. 11.ı.' \lt'lıııwıl ,\li " K b t NumarataJ " 
,· ~· Otl h~~ St'ılH'lik ilıtİl'd IH r.ı lııı lı..ıiıdir. ~hılıkle,1·<·1,11 hcl-.iıı,ıleı iıı,ı İ· • - - - - - .• ~ a ar ~al . ~ 
zın ıa,ıııy••:,i ı• roıııaliııııalarda, asabi hastalı arta, h'I' t'rııeı c, - ----------1 v. ış erı !" 
. wal.. kııııı Yı' lı<l\a lıa11~11 vı· paıısuıııaıılarıııda iı;tiıııal ohııırııaı..- D 
tjlllır. llararı>t ıç iıı saııtlal~alaı·a "' ~alal iç.,risiıu' H·:-air li .ızııııı Balı kesit• ()ğtllll \TC 
~öriilt>ıı "·ı·lı·nlı· koıııılalıilir lll'r ııwınlı~ketiıı \"t)ltııııa ı.(ilrı· lıt·r (~()Cll k IJ<t k l l1l ·~ Vİ 

ŞPk~at:; ~~~)~;~/ıııal .-dilir. rcrz \'E Tt~~llN.\TLllHH .. • ~ l __ Vil:h'.·t.i ıı ııwrkt>~ , , ıııiillıakatı, sPlıir ~ı· I k.-z'::::;,~~-, .~t'i:.1:.d:·ı: :h~ı~:t~:·;:~;:l~::~l;ı~:l1~' ~;:~~:, 
1 

lzmir'de peftemalcılarde Seydi Şehiri 'lehmet Tevfik eleklrlk ticarethane- m 1 kö~ll\l'İ alıı;lısıııdl'ıı Jlllll'acaat ı•d p ıı ~;·hı lt·ı·ııı :\'ıııııarotaj i~lt·riııi ~apaıt Kt>h:-iid'li"ı ~hıs1afö 
ıl. Buraa'da Setbatında Ahmet Tevfik ecuhaneıl ~ lahii \t' ıııii~ki'ıl:'ıılı lıt>r il<'\ ı doµuıı larıııı \t~ alı~ ııs~:ı. Br lı•tlİ)e tt·~kil:ltı oları yerlı • rd<> cadde 

lstanhul'da Mmr çarıısında attar H. Hüınü ve mahtumları ve Galata'da lji~ 1 lıırııuııı kadın :ııııeli)at ı arıııı ıııiiı :-~est dt> ıııı·t·ı·a- yı• ..;okaklar;ı l..ah:ırtııı:ı ınadt>ııİ )!'vlıa \l~ dl'· 
Vıoytvoda cadddeıinde edk dölevi elektirik depoıu. Ankara'da Evliya zade ıt · ~ 'ı IH'll YllJ)lll'. Coe11k dii~iirıııt 1.. I P lılikı•si ı. dı ~ lııılu. vaiı· i l'l'Slllİ\P\"t~ kristal le\ haları llll'Ct'<tllt'll 
r ya ve ecza epoıu . ~ • • . . 

Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit itık elektlrlk depolar ı . ~ ııaııları da l..1•ıal1k meecarn•ıi ~atıranıl.. lt•d;l\ 1 .
1 

J dı•rulıdt• etı.ııiŞt i r. 
Konya'da Ali Ulvi tuhııfıye ve gramofon tlcaterhaneıl , ~ d , 
Afyonkarahiaar'da Hüınü Rıza tıtanbul eczahanesi. ~ e t'I. Scrhesl tİcJret e' leriııiıı t1<' çıık ı•ll\ ı•ıı ri· 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 

Ueakta dit tabıbi Bav Yu•uf . . ~~ 1 2 - Süt ı;oı•uklan YC ı ki ~·aşıııa kadar· oları aıl:ı , 1~ soıı dPrt'Ct' iıiııalı olıııoık i"ızı·rı· lırr 
llPJ~j~ · · · ~elsl& · kiiı;iik lıas ,J ~·"· rul:.u·ı d.ılıi ıııiiPS:-P~t·ık ~«ıtıranık ııt'vı Kalıartıııa • El ~azı..;ı - Kri,ı:ıl ~a1.1 i~, 

8 ıh h 
ı, ~ 1 h<>ı· zaıııan llll'C('aııeıı lı>daYi Pdt>J'. ~" lı•riııı kahııl f'lllH!kdedil'. ~ 

; . 

·~===- .._ . İlatl alı~BS~r SU llAU 1 3 _ Siit ı.;ocuklarıııın hakıııı l:ır:t.hrı lıakkııı- " ADRES: ~ 
Dr. M. Alı. m h~emesınden·. ı' ıl.ı ıııiisıal-.bt>I Htlı.lt>ll're \('. gchdık ı•:-ıı:ı:-ıııda " l H ·ı. l " Lüzumunda 11alıkeıir Tokat ı anı !l, 

1 Kepsüd belediyı>sin· Halı~eılrde mukim ~'üste ' \.ll°kllıt ııırllıtıl ;11'1Zalara karsı tnthill.i l:\zını gl'll'n )\ müstecıri Ahmed efendiye ~ 
den: cabi zade 1 üıeyfn Adilin tedavi Vf' !rdhırlt>l'İll a)ııııııaSJlll da ı..wh~·lı • rl' (iğ- )\ müracaat edilmesi ' 

Kep•üd beledıyeılnın 300 mOddei aleyh htanbul çartı rı•lııı(•k iizı•ı't• ılrrslı I' \l'l'İlır. Y. - -- ' Jl!. · Jl!..,;;·L~ C:ilı, frl'tıl.(İ. lıt•I-

k d k . ~;~;'"~ ,,.,. ~ı· 
~o~iııklıığıı lıa:-talıkları dönülll Sülüklü çayırında apu ·• çı maz me ·rese .ı _ C:iiııılııırivı•Lııııiziıı B.ı lıkı•sir'ı • lı:ılı~wtliği 'if. ~-~ -..-:-· 7~\~ J."?:::" ~\"':, ·~~~r-D' 

bu tene yetiıecek ot hasılatı ıok11Aında 12 numar11lı lıa . • . d 
d k k 1 • lııı f,ı\ · ıl·.ılı '·~ lıfl\ ıı·lı nıı··ıı· . .; .... ·,.,, ... ,ı •. ıı ıı ıılı t Prt>ııı 1• y t 

ııı ii t~lıa ssısı. 

Hastalarını ıaftt üçte 
hükumet caddesinde mu
ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

satı ' mak üzere 10 kanunu ne e ıııu im mütea at . <· • u r a ~ 
sani 935 den 26 kanunusani btnbaıı Bay Arif Zekı ar ey· lı ılll.ınıı1,ı ; i:-til'ade~ f' ko~ıııala rı il:lıı olıııııır'. ~ U Ş : • 
935 tarihine n . Qıadtf cumar- hine ıkame eyledıği 55 lira ~ 
te•I gilnli ıaat 15 de l\ep alacak davasının gıyaben ~Hılalialımere, Himayeietfale• 
ıüd belediye dairesinde iha· cereyan etrııekde olan mu· yeninde 11 . uhake •ııe ye gelme li ·n·e .. karar verılm i ~ olnıak·l·a· ~Ta ~yareye yardımı borç bj/. ' 
le ve satı~ının yapılacağı 1 hakemeatnd., tekhf olunan diğinden 5.5.934 trırihli cel k hl /1 • 
ve talihlerin o gün Kepıüd yemini icra etmesi için ına" •ei muhakemede davaya hukum fı rasının te ıgı., ~~ ~· ~Z~-A'l~ı~~ . · ~~;, . .;. ·. ~~ 
beledıyeıine ınürac:Qtları gıyab yemin clo.vetiyeıi tebliğ •abit nı7.arile bakılarak makıtmınıı kaim olma!<;. . .. " · ESAT 'DiL ~ Neırlyat mudurü : A ,., 

1 ldzumu llln olunur. olunan ve adresi meçhul bulu· mebl•ı. müddeabihiıı tahsi· üzere ilan olunur. • __ ' 
ııaıa müddei aleyla r-vaat muay · Vilayet Matbaası Balıketif 


