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C. h. fırkası kongrası Hitler Gül yağı 
Yedi m<ırtda Fabı•ik-ası ma. --

Dün Fırka Binasında Toplnadı Sar'a gidecek kin<ıları 
latan bul 1 3 [ A. A] Beı se

nelik sanayi proğramına da 
hi) olub ıehrimizde yapılan 
giilyağı fabrika11nın inıaatı 

tamamen bitmit ve makine
leri dün istasyondan fabri 
kaya gelmitdir. Yakında 
montaj itine baılanacakdır. 
Cumuriyet devrinın büyük 
eserlerinden biri olan bu fab 
rikanın inşa11 muhit halkını 
çok sevindirmiş ve Türk gül
yağcılıl!ının inkişafını temin 

• • 
K<ı ııı<I 11\ t<ı tii ı·k'e,lsıııc tlnöııii"ııe,llect•h 

Sarburg, 14 (ı\ A)-Alman 
cephesl idare mahafllı bay 1 
Hitler'ın yedi martda Sar 
burg'a geleceğini ve Sar 
Havzasını gezeceğini haber 
vermekdedlr. 

•• 
1-,ekcr't~, K<tzıııı Ozcılp'<ı tııziııı 

Telleri Çekildi. Londra anlaşması - - -

Dilek, Bütçe Ve Hesab Encümenleri Ayrıldı Paris, 14 [ S Şj - Dıt itleri 
bakanı Piyer Laval bugün 
meclisin hariciye encüme 
ninde Londra anlatmasını 
izah etmitdir 

- - - - -
Valimiz Erdek'e gidiyor· 

C. H F. vllli. yet kongrası 
düıı saat 14 30 da fırka relıi 
bay Tevfik Fıkret Sılay'ın 

baıkanlı4ı altında açılmıı, 

kongra baıkanlığına bay 
Tevfik Fikret Sılay, ikinci 
baıkanlığa bay Kaıif 1 Ban
dırma l · kli.tibliklere Hami 
Aral I Ayvalık]. Kenan Emin 
l Balıkeıir J s~çilmitdir. 

ilk olarak bay Feyzi ve 
arkadaıları Kamal Atatürk'e 
ismet lnönü'ne, Genel 
Kati'ı Receb Peker'e, Gene· 
ral Kazım Özalp'a kongra
nın saygı tel yazılarının çe
kilmesini teklif elmiı. teklif 
genel bir suretde onaylan 
mııdır 

Bundan sonra kongra ra
poru okunrı•uı ve rapor ona 
ya sunulmuıdur. Raporda 
yazılı Üye yardımlarına bay 
Fazıl doğan [Ayvalık! ııı.le · 
mi~ ve bunun kolay olnıa 
dığını ileri sürmüıdür. Ve 
bu ıözün sonu olar~k ~ay 
Ahmet lluliisi 1 Dursun -
bey], bay Cevdet !Edremid} 

raporun onaylanmasını ileri 
•ürmüt ve rapor genel bir 
ıekılde onaylanmııdır. 

ikinci olarak kongrada 
konuıulacak noktaları ince· 
lemek için bay Ah•ııed Hu
(Q,i 1 Dursun ı.,ey 1 encümen 
kurulmasını istemit ve istek 
reye konarak onaylanmıı· 

dır. 

Kurulan üç encümenden di-

Kurultay 
Başkanımız 

Aydına vardı 

Aydın, 14 (A.A)- Kurul 

tay baıkanı Kazım Ôzhlp 

dün ıehriınize gelmişdir. Du

rakda say ' avlarımız,vali ve, 
hükümet erkanı belediye, 
fırka ve halkevi, kurumlar, 

askeri müfreze ve bir çok 
halk tarafından karıı'anmıı

dır General Kazım Özalp 

vilayeti, belediyeyi, C.llF. 

halkevini,mevki K ziyaret 

etmiı . halkevi çalıımalarile 
1 

yakından alakadar olmuıdur. 

Sayın kt;nuğumuz ıereflnc hü- • 

kQnıet konağında bir akıam 
zlyafetı eerilecekdir. 

GcnePal 
F<thrcddin 

1 
1 

lek encümenine: Fadıl Do
#an [ \yvalık ], Cevdet jEd

remldj, Mustafa [Gönenj, 

Kenan 1 Balıkes.rj . . \bdullah 

[Balyaj ıeçilmiş; büdce en 

cümenine: Hüseyin 1 Burha 

At•ttürk 
Memleketde seya 

h.ıta çıkacak 
Ankara, 13 1 S.ŞJ - Rei

ılcumur K Atatürk'ün yakın 
da memleket içinde seyaha 
te çıkacağı ve ıubat sonların 1 

da Ankara'da .bulunacağı 
bildiı'iliyor 

Dışarı işleri Bakanı 

i stanbul' a gitdi 
Ankara 14 (A.A)- Dııarı 

işleri bakanı bay Tevfik 
Rü§tÜ Aaras dün ııkıam Is. 
tanbul'a gitmitdir. 

niyel, lsmail [Bandırma], 
Salahaddin 1 Erdek j, llulüsi 
[Dursunbey!, Sabit [Edre
mid] seçi l miı; heaab encü
menine de Ferid 1 Burhani

ye], Mustafa 1Ha 1ya], Emin 
1 Ba'ıkesir[. llüınü (Susurluk] 
ayrı tnıfdır ve ayrılık genel 
olarak onay!anmııdır. 

Son ol arakencümenlerin 
itleri incelemesi için koııgra 
bugün saat 10 da toplanmak 
üzere dağılnuıdır 

* * ~ 

Valı.ııiz bay Salim Giin· 
dol!an kongra açılmazdan 

evvel fırkaya gelmiş, gelen 
arkadatların kentde bir işle· 
leri olub olmadığını sormuş 
ve kendisinin Erdek felaket
zedelerinin işlerine ulııımak 
için llandırma\a gitmek 
üzere olduğunu ıöyliyerek 

'kongradan af dilemitdir. 

Budunlar arası ku
rumunda 

Cenevre, 14 (S.Ş' Bu 
dunlar arası kurumunda ti 
caret muvazenesi ve harb 
madde!Prl münakatasına bu 
gün başlanacakdır . 

1 E~~1~~an kurtuluşu 
Ankara, 14 (S Ş) Erzin· 

can'lılar bugün ha lkevinde 
toplanarak Erzincan'ın kur· 
tulu unun yıldönümünü kutlu 
ladı 1 ar 

Rc1y K•ıral1an\ Göçmenl~ı~e 
Sovyet merkez icra 
1-omitesi üyeliğine 

seçildi 
Moskova, 14 (A .A) Sov

yetler bir!iği Ankara il. elci 
si bay Karahan Sovyetler 
blrliği merkt:zi icra ko 'llites i 
üyelığ·ne seçilmişdir. Karhan 
aynı zamanda Ankara büyük 
elçiliğinide muhafaza edecek. 

Buğday inhisarı 
Bükreı, 14 (A,A) - Hükı'.i 

met buğday ticaretini inhi 
sar altına almak tasavvurun· 
dadır. 

Buğday veri:iyor 
Teldrda~, 14 [A.A] - Te· 

kirdağ )lalkaradaki göçmen· 
lere dağılınak üzere yeniden 
400 Saraya, 200 Çorluya 
500 Hayrabolu'ya yemeklik 
buğday gelmişdir. Havalar 
açıldığında evvelce dağıtılan 
buğdaylar ekilmlşdir. 

Adana müzesi 
Adana, 14 (A.A)- Şehri

miza asan atika müzeıinde 

önümüzdeki yıl içinde bir 
etnografya kısmı açılacakdır 

- ~ ~ üç kısımdan olarak olacak olan 
bu yeni köşede güney yutda 

avcılık ve av atları musiki 
vP musiki aletleri bulmağı 

gibi göçebe Türklerinin ça
dır hayalını gösterir ayrı bir 
sembol yapılacakdır \'akıt 
ve tahsisat olursa bir de lnki 
lab kötesi yapılacakdır 

ikinci bir hava felaketi 
Macon Kabilisevk Balonu Düşdü 

• 
Kıç '"l""<•ı·<ıt·ı11clıı Biı· lııfilakcl<••• K<ızııya 

U ğrıycııı B•ıl<)Dtlıtıı 18 Z<ıltitlc 83 
Asker li 11 ı·t1ılı111ışd111·. 

Sanfransisko, ı 3 (A.A) - yan yatdı ve süratle yüksel kon baldı 

Yumurta alacak 
,\nkara J.ı [A.A]-Türko· 

fiı Berlin ıubesinden alınan 
bir telde Almanya'nın 

memleketimize ıubat ayı 

için 1000 kentarlık yum orta 

konlejan hi> sesi ayrıdığı 

bildiri:mekdedir. 

Bahriye nazaretine ait olub meğe baıladı. Lakin sefinenin Ray Vıley ilaveten müret· 
yapdığı manevralardan av arkası parçalanmııdı tebat•n intizamı pek güzel 
det etmekde olan ~lacon Bunuu üzerine sefineyi pint muhafaza etaiklerini ve ta h-
ismindeki kabillsevk balonu 
Sanfransiskodan 160 kilo -

metre mesafede bulunduiiu 
nu telsizle bildirmiıdir. llarb 

gemilerinden alınan haber· 
!ere göre. balonda bulunan 
18 zabitle 83 asker kurtarıl 
mııdır. Ralon henüz mların 
üzerinde yüzmekdedir. Ma· 

con balonu 1933 senesinde 
Nisan ayında Nevjersey 
sahillerinde batmış olan Ak 
ron balonunun bir etidir 

Anfransisko, 1 3 1 A A] 

Amerikan deniz kuvvetleri 
baıkuınaııdanlığı Makon 
kabil sevk balonunun tııfsi-
latı elan meçhul bulun•ın 

bir kaza neticesinde batnııı 
olduğunu haber vermekded•r 
Y.ürettebatdan il<i kişi ka 
yıpdır 81 ki§İ harp gemile· 
ri tarafından toplanmıtdır 

İçlerinden hiçbiri ehemmi-
yetli suretde yaralanmış de· 
ğil dir 

Vatinglon 15 jA.A 1 -

1 D.~3 Nisanındn \kron ka 
bı"iıevk balonu faciasındnn 

açıklarında kruvazörlerin 
yanında denize indirmeğe 
çalııdımsada denizin yüzünü 
ancak pek yakına gelince 
görebildim. Suya temıı.• eder 
etmez sefine ikiye bölündü. 
Mürettebat kauçnk sandalla 
ra bindiler ve nihayet Ma 

lislye keıııerlertni takmağa 

vakit bulduklarını söylly:>r. 
Yağmura rağmen denizsakindi 
Ve çok muntazam ceryan 
eden kurtarma itini kolay
laırlırmııdır. Kaybolan iki 
şahısdan biri telsizci öteki 
d"' melredoteldir. 

Manisada hastane 
~1anila 14 1 A.A J - Bır 

yiiz bin liraya yaptırılacak 

olan memleket hastahanesinin 
temel atma merasimi bugün 
yapılmış dır. 

İngiltere araya girdi . - --- - -- -
Ital)'lt clış işler ıııüsleş<t ı·ı Hııb~ş ınas.-
l<ılıııtg·iizııı·ı ıcı lıiikılmetin sulh a rztı-

suıııı bilcliı·di 
Eritre hududuna iki ulus ne kadar asker tahşid etdi 

Roma, 14\A A) - llükOmet edilmiş olan tedbirlerin !tal 1 öldürdüğü dört liabe~'linin 
liabetistan'dan tazminat ita 

1 
yan müstemlekelerinin hi ölümünü kabilelerden gizle· 

ıı ve İtaly~n mevziine kar mayesini temine matuf dlğini söylemi1dir 

şı askeri ihliramat yapılma - 1 alelade bir takım ihtıyat lloıııa lı ırp alylıd:ıı•ı 
sını istemiıd!r lngiltere her tethirlerinden ibıret olduğu- Roma. 14 (!;.Ş) - ltalyan 
iki taraf da nıeıelenin halline nu söylemltdlr. uyasel mahafihnde harb ke-

ka dar İfgal'eri a·tında bulu. Asıl müzakere'er Adisal a 1 llmesinin kullandıkları lii 
nan mevzilere askeri bakım· ti d k 1 da llabet imparatoru ili' lıal ga ar arasın an çı arı ma 
dan takviye etmemek tek- sını gö terecek kadar bir yan münıessilleri arasında 
lifinde bulunmuıdur. 1 kd harb aleyhdar'ığı vardır. icra edi ne edir. 

Roma 14 ( A..A ) - Dıs l-liikü et çok nikbindir. lla· lıtanbull4 IS ŞJ İran ve 
Afgan stan'dan Moskova yo 

luyla avdet ederı gen~ral 
1 

tek ba~ıın knrtulmuş bu 1u- 1 · b k ı Halwsisı:ııı"ıla .~ııllı ı,·ı-iş Prı a an ığı müsteıarı • ,, beşistan ile bir bitaraf mın-

Fehreddin Altay, İran. Afgan 
hu 'udu etrafındaki raporu
nu vermek kin ı\nkara'ya 

gitmek iizeredir. 

na.n Makonu.1 süvarisi Vıley 
raporunu bahriye nezaretine 
vermitdir . Diyor ki: 

, lakon, kıç tarafında vuku· 
bulan bir infilakı müteakib 1 

llabeı maslahatgüzarı ile l"\I fıla 1'1 taka meselesinin görüıüldü 
görüşmüf ve kendisine hü- Kahire. 14 (S Ş) Habe ğü asılsızdır 
ku~ıetinin sulh arzusu hak· ~ı.tan'ın Kahire mümeuilı Bugüne kadar İtalya'dan 
kında teminat verdikden ıonz imparatorun sulh tarafdıırı llabetillan'a hiçbir kuvvet 
ra İtalya tarafından ittihaz olduiiunu, hatta ltalyanların 1 Devamı üçlaıcil yüzde ] 

Bay Hiller yedi martda Sıra gidıcık 

Çıkaran ve Baıyazıcı 1 
Eıat Adil Müıtecablıo#lu ---
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Roma'dan Londra'ya. 
Avusturya istıkldli ve silah

sızlanma meselesi hakkında 
Londra'da akdolunan itilaf- ı 

lar, geçen ikincikanunda ya 1 

pılan Fransız - ltalyan an
laımalarile bağlanmııdır . 

A vuaturya'nın idik lali Av 
rupa'nın muvazeneıi ve sul
hun idarneıl için, Londra ko· 
nuımalarındıı esas prensipler· 
den sayıl ııı ııdır. Roma anlaş 
malarında, Fransa ile ltalya 
Avusturya' yı tehdid eden 
hadiseler vukuunda birbirle 
ri1e istfıarede bulunmajiı 

taahhüd etmiılerdir. 
Londra konuımalarında, 

İngiltere dahi bu esas pren · 
sibi kabul etmekdedir. 

İngiltere hükumeti Roma 
anlaımalarında Avusturya 
istiklaline aid olan fırk~a 
ittirli.k etmekdedir. İngiltere 
ile Fransa ve İtalya, Avustur· 
ya meselesi için, üç taraflı 

bir anlatma yapmıılardır . 

Londra konuımalarında 

Veraay muahedeıinin ıllah
lanmalara aid olan beşinci 
kıımı mevzubahs olmuıdur. 
Veraay muahedesinin hiç bir 
zamanda değiııniyecel!i ha· 
yalı epeyce zamandanberi sl
linıııeğe baılamııdır. 

Silahsızlanma meselelerin· 
de hiç bir muvaffakiyet el
de edilem euıitdir 

Şimdi iıe Versay muahe · 
desi ahkamının tadili ve 
yerlerine beynelmilel bir pro 
tokolun ikameıi ıuretıle ta 
hakkuk edecek pratik saha 
dayız: 

"il Popolo d' ltalia; dan 
berAlmanya'nın slli.hlanma11 
karı11ında klmıe müdaha
lede bulunmamııdır. Bu 
hal karııaında beynelmilel 
bir anlatmanın akdına lü· 
zum göriilmüıdür. 

Avrupa devletleri ııllh

lanmıya aid olan Venay 
muahedeılnln beılncl fıkra· 

sını tadil edeceklerdir. 
Fransa ve Jngiltere dev-

letleri tayyare hücumuna 
kartı karıılıklı yardımda 

bulunacaklardır. İki deYlet 
Londra konuımalanada 
bu eaas prensibi kabul et. 
mitlerdir . 

Fransa ile lngiltere, tay
yare hücumlarına kartı ae
nel bir anlatmanın akdi 
için ltalya"nın, Almanya'nm, 

ve Belçlka'nın lttiri.klnl iıte· 
mlılerdlr. 

Lokarno paktına nazaran 
Fransa Almanya ta.rahaden 
bir tecavüze maruz kalına, 
ltalya ve Belçika FraDM'ya 
yardımda bulunacakdır. 

Buna kartı Alır anya Franaa 
tarafından bir tecavtıze ut· 
raraa bu üç devlet Alma· 
ya'ya yardımda bulunacak
lardır. Lokarno paktı ,...a. 
iti Londra konuımalınn
da yeni bir veçhe almlfdar. 
Londra konuı-ları 
Londra paktında nasan 
dikkate alınmamıt olaa lay· 
yarelerin hücumları ka111· 
sında lngiltere'nln yardunı
nı temin etmltdir. İqtltMe 
hükümetl de Tayyarelerin 
tecavüzüne maruz kalcbiı 

takdirde, dijter devletlerin 
yardımını temin etmekdedtr. 

Bu proje; ııarbt Avrupa 

Almanya siliihlanmakda. 
dır. Almanya silahlanmada 
müsavat hakkı talebinde devletlerini, yani Fran1a ile 
bulunmuı ve bu hak dahi lnglltere,Belçika ve Almanya'yı 
prensip olarak kabul olun· ı alakadar etmektedir. Bu 
muıdur. Franaızların yapdık. projeye ltalya'nın da lftlrlkl 
ları teklife göre müsavatın j istenllmitdlr. Çünkü bu pro
eınniyele tabi tutulması kay· je genel ıulha ~e Ayrupa 
dı diğer devletlerce kabul 1 muvazenesine taalluk eden 
olunmuıdur. Bununla bera - lütfen çeviriniz -
Görüşler ve Duyuşlar 

\1atı1nsız 
Bundan birkaç sene evvel 

İstanbul gazetelerinde, Ame
rika'd a üniversite tahsili 
görmüş bir Türk gencinin 
hatıralarından baheedıliyor
Ju. 

Bu g~n\' Amerika'ya git
meden evvel memleketimiz
deki Amerıkan mekteblerin 
den h:rini bitirmiş ~1ektebd9 
ııl·lığı ter bi;·c ile m uhitinP. 
memleketine karşı derin bir 
nefret duygusu beslemiye 
b şhmış. Ve bu duygu onu 
ta ıl.ınerika'ya ku.lar sürük 
lem iş . 

Bu Türk \'Ocuğu güsel 
vntadını terkederken vapur. 

• 
, --_ =c_ - --

Gençler 
da, onu bliyüten ve belli1n 
bu sevimli toprakları gör
memek İ\'in başım çeviri· 
yor, çıkasıya gözleri • 
ni kapıyor ve bir daha bu 
vatıına dönmemeğe .and ici
yor. 
de yine Türkiye hakkında, 
tabii garazkdrane,verdiği bir 
konförans·n sonunda alkıı 

beklerken dinliyenltr areaın
da yükselen bir: 

-Alçak, namueeuı! 
Sadası genci şaıırtıyor. 

KürsüJen inibde dinleyiciler 
arasına karışdığı ıaıııan ya. 
nına bir Çinli talebe ıokn-
(Devamı ikinci ylbde) 

ı · Varışın günü bitdi 
1 Gelen yazıları pazardan iti

baren neşre başlayacağız 
Savaı tarafından yapılan tiir, neılr Ye hikaye ya• 

rııı yazı ııönderme günü bitmltdlr. 
Okurlarımızın gönderdiği yazıları pazar ııünunden 

itıbaren neslre baılıyacağız. 
nu ı, bitdikden sonra ıeçim toplulu~u 

birinci, ikinci ve üçüncülerini ayıracakdır. 

-
--~---- -li----:,_= 
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Göçmenlerin para
ları 

Tekirdağ 13 (S.Şl- Bul 
garistan ve Romanya'dan 
gelen göçmenlerin ellerinde 
bulunan Bulııar ve Romen 
paralarının Türk! parasile 
değifdirilmeıi için vilayet ta
rafından vaki olan te,ebbüı 
üzerine ziraat bankaıı umum 
müdürlüğünden ıehrlmlz zi
raat bankaaı ıubesine tebli
ııat yapılmııdır. 

Göçmenlere yardım 
Evvelce vilayetimiz mın

takaaındaki göçmenlere hila
lia hmer cemiyeti tarafından 
bazı eıya dal}ıtı'arak yar
dımda bulunulmuıdu. ~1em 

nunlyetle öğrendiğimize gö
re bu yardım kurumu ikin
ci defa olarak göçmenlerin 
bi1yüklerlne 800 gömlek, 370 
yelek, 750 çift çorab, 3 50 
don, 15 çift potin ve küçük· 
lerlne de 30 kalın fanila, 75 
fanila, 30 çift potin, 400 çıft 

çorab, 600 don, 1300 metre 
ıerld, ve 70 çift iskarpin da· 
ğıtmııdır. llı'aliahmer kuru-
1J1Unun göçmenlere yapdığı 
bu yardım ~ok yerinde ve 
tam zamanındadır. 

Tekirdağ valisi 
Yedi aydanberi mezun 

bulunan Tekirdağ valiıl bay 
Azml'nin mezuniyet müdde 
ti iki ay daha uzatılmııdır. 

bir projedtı. 

İngiltere ile it,,Jya Lokar
no paktında, her hangi bir 
tecavüze kartı mukabil blr 
yardım temin etmiılerdir. 

londra'nın yeni projesinde 
(•Garbi Avrupa mıntakaıına 
aid proje» denllmekdedir. 
lnıııltere'yl al&kadar eden 
nokta da budur. 

Bu esaıl projeden iki 
an'aıma çıkacajiı muhtemel
dir. Biri lnglltere, Fransa, 
Belçika ve A!manya araıın· 

da diieri!ise Fransa, Alman 
ya ve italya arasında 

akdolunacakdır. Netice 
itibarile, Fransa vnih teah
hütler elde etmiıdir. lngllte · 
re dahi ha va emniyetini el
de etmltdır. 

Sulh esaıları gerek A vı.s 
turya mıntakıuında ve gerek
ıe ııarbi Avrupa'da takviye 
edilmitdir ." 

Almanya Londra'nın tek 
lıfini kabul ederse orta Av
rupa sulh ha vaıında yaıı 
yacakdır. ltalya orta ve gar 
bi Avrupada adalt!l esauna 
müıteııid bir ıulhun teeı,ü· 
tünll arzu etmekdedır. 

i Sııuaş'ırı Romam: H 

BUKALB 

~~ 

.~ 

\ Gönen'iilerin bir dileği 
Balya' da müntehiblere ziyafet Mntôrlü değirmenlerden muanele vergisinin kalkması 

Seçim dolayısile 

ve müsamereler verildi köylüyü büyük sıkıntıdan kurtaracak. 
Ralya (S.Ş.) !laik Tertib edilen müsamere Gönen , ] 3 (S Ş.) - Gö · 

nezih olmuı ve o I 'd oto" rl" 4 d .. nen e m u un egır-

lerl ıereflerıne birinci mek gece halk güzel bir gece ge-
fırkası, kaza müntehlb aani-

. · d· b 'lh .1 - meni vardır . 2 si Tuzakcı teb salonunda IJU kiıılik çırmıı ır. ı a•ıa temsı 
bir akıam yemeği verdi. Zi baıkanı ikinci mekteb baı k.iiyünde, 1 i Sarı nahiye· 
yafet esnaıında kadınlara okutanı bay Fahri Erdoil:an'ın l sinde ve biride Gönen'dedir. 
verilen haklardan samimi temsile i~tlri\.k ederek oynadığı Su ve yel değirmenleri 

hasbihaller yapı'dı. ((Sekizinci>J vodvilindekı (Mı 1 ~. uğdayın l<i !osunu 10 para-

Kitib bayan Sadiye ve maliye sırlı rolünü mu· ya kadar üğütmekdedir 
tahakkuk memuru bay Is- vaffakiyetle başormııdır. 
hak'ın reflka11 bayan Kad - Yine temsil azasından 
riye tarafından söylevler Ilıca nabilyesi müdür vekili 
söylendi. flunlar kay - bay \ zlz"kırık kalb. rolün
makam Rifat Yenal muka de harp malulü (körü) ke · 
belede L ulundu Helediye mania çok güzel baıarm · ıdır 
relıl Abdullah Oral aynı fit Bu hayır müeS!t"l<"sini dütü 
kilde halka mukabelede bu nen kiymetli hat okutan 
lundu. bay Fahri Erdoğan ve arka 

Yemek yerken salonda datları faldr çocuklara sarf 1 
edilme'< üzere umum haıı· ince saz takımı çalıyordu 

Bütün müntehib ıaniler ne· !atlarını terk<>tmiılerdir. Bu 
ıeli idi. Ziyafet ıamlmi bir kıymetli mem 'eket gençle · 

rini candan takılır eder;z hava içinde geçmiıdir. 

Davetli ve müntehib ıani 
!ere "Yl bir gece geçirmek 
için z!yafeti müteakib halk 
fırka11 temsil ıübesi tarafın 
dan mlıafirlere bir müıa· 

nıere verilmifdir. Müsamere 
kaza gençleri tarafından ve 
bılhassa temıil kolu haıkanı 
ikinci mekl eb bat okutanı 

bay Fahri Erdoğan'ın ittlrA
kile yapılmııdır Davet iler 
ve mlıafirler eyi bir gece 
ııeçirmiılerdir. 

Kazamız meclisi 
umumi azası seçimi 

Daimi 
Encümen 

V ili.yet Daimi Encümeni 
dun fırka kongraaı dolayısi· 

le toplanamamııdır. 

Oyun 
Geri bırakıldı 

1 la vanan muhalefetinden 
dolayı Yurd - Uirlik arasında· 
ki tayyare kupası finalı ge· 
lecek haftaya bırakılmııdır. 

Halbuki motörlü un de· 

ğirmenleri muamele 

sine tabi olduğundan 

vergi· 

kilo 

sunu ırn ~ak 30 paraya üğü 

tebilmekd .. dir . 

l'u vaziyetde köy ' ü mo 

törlü un değirınen 1 erini bı -

rakarak daha uzaklarda ve 

sıkıniılı bir halJe diğe r va 

sıla aramağa mecbur kalı 

yor . 

Aydıncık'da 
kar 

Aydıncık, 13 (S.Ş)- Şim 
ıek ve gök gürültülerile ya 
ğan tiddetll bir yağmur sa 
baha kadar devam etmiftir 

Salı gecesi baılıyan kar 
elan yağmaktadır Hararet 

O santigrattlr. Zeytin ağaç 
larına zarar verdiği için do. 
nun artmasından korku u 
yor. 

Köylü, yazın suıuzlukdan, 
kııın çamurdan bet on ki'e 
buğdayını üğütmek için gün 
lerce itinden ged kalmakda· 

dır 

l{ öylüııün bu acılclı h ıı ll 

ile beraber, değirmen sahih
lerinin binlerce lira ile mey· 
dana getirdikleri ve tübheaiz 

milli bir servetin mahvolacağı 
anlaıılmakdadır \luamele 
vergisinin motörlü un değir· 
men 'erlnden kaldırıldığı tak 
dirde diğer değirmenler 

gibi 10 15 paraya 1 uğday 

üğüte bileceklerdir. i u hal 
köylünün derdini or:adan 
ka ' dıracakdır 

Hatta Tuzakcı gibi büyük 
bir köyde yeni yapılan san 
dıkcı oğullarının motörlü un 
değirmeni iısizlik yüzünden 
kapanacağı haber alınmış· 

dır . Gerek Tuzakcı ve gerek
se etrafın üç, beı senedir 
iıtifade etdiği değirmen sırf 

muamele vergisi yiızünden 
kapanacak olursa köylünün 
sıkıntı11 daha zıyade arta -
cakdır 

Tuzakcı, Bostancı, Alaed 
din köylüleri bu işin yolu
na girır esi için Gönen kay
makamlığına müracaat ede
cekleri de öğrenilmi§dir 

Cumartesi günü saat iÜ 
da birinci mektebde topla 
nan mllnteib ıaniler afAğıda 
isimleri yazılı bayları mütte 
fikan mecU,ı umumi aza
lığına St'Çmitlerdir. Bu se

çimden ıonra fırka tarafın· 
dan çay ziyafeti verilmitdir 

Büyüklerimizin buna ~ir 
çare düşünerek değirmenin 

çalııabilmesini yoluna koya · 
caklarını kavvetle umarız. Eıı kiiçiik cuıııuri~· .. ı: 1 On sekizinci .Yü.z yıldan 

Ttl\alar j 
Acunun en kücük cumhu kalma ~~r iŞ evı Tütün satışı 

Tüccardan Dağanl&r'lı bay 
mehmed, Gevgilli l'ay Muı 
tafa, Gazete Muharriri bay 
Kenan 

Çocuk esirgeme ku 
rumu yararına mü-

samere 
Y okıul yavruları dlltünen 

bu hayırlı cemiyet çocukla
ra sıcak yemek, kıt kıya 

metde fakir çocukları so 
ğukdan koruma ıuretile 

halk fırkası temıil ıubesi 
tarafınd ln bütün kaza hal. 
kına bir müsamere verilmir 
dır. 

riyeti muhakkak ki,Sardu"lya I . , . 1 Bu yıl '..00,COU kilo umu 
Ural ada en eskı oemır l G ·· t·ı- ı . · 30 000 

kıyılarında ad11z bir adada- k I . O an onen u un•erının , 
fabri ·a arından Lırinde 163 k 1 ı 

ki Tovalar cumuriyetidir. i osunu yerii tüccarı a -
yılından kalma seyrek bulu· 6 O 

Meeahai sathlyeai 2 km. mu- mışdır . 0,00 ki o kadarda 
n:ır çok değerli bir ıütun inhiıar almııdır Fiatlar eyi-

rabbaa ve nüfıııu da 55 kitldir. «abide» bulunmuıdur d ir Yalnız inhisar idaresi 
Halk çifcl ve balıkcılıkla 

ııeçlnir. Fakat bu cumuriye 
tın de bir vakitler kralları 
vardı. )1eıela kral Potar 1 
l 836 62 ye kadar hüküm 
sürmütdür Ölürr döıeğinde 
kral veliaht bırakmak iıte

memiı ve herkes kendi 
yerlerini ve geleceğini dütü 
nüb idare ehin demlıdır 

lıte ondan ıonra halk cün.u 
rlyet ilin etdl Ve 1887 
yılında ltalya da bu cumu· 
rlyetl reımen tanıdı. 

nin av ıns verdiği çiftçi e 
Rudno köyünde bugüne 

rln tütünlerinin satı 1 maaını 
d .. k taarruzdan masum ola 

' daba serbest bir hale bırakıl· 
rak on sekizinci yüz-
yılında yapılan bam -
baıka bir işçi evi tanıamile 
saklanabilmitdır Evin bir 
kılına Hle dokunulmamış, 
ılmdı sanki yeni ynpılmıf 

gibi görünmekdedlr 
Hu keıif eski zaman1 arın 

etnografıyasını öğrenmek 

iç•n büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

ması isteniyor. Bunu da ya-
pacaklarını sanırız. 

Yer sarsıntıları 
!O - 2 935 pazar günü 

saat 18,05, \9,05. 2u,20 olmak 
üzere bir kaç saniye süren 
hafıf sarsıntı olıııuıdur. Ara 
sıra olduğunuda söyliyenler 
var .Şimdiye kadar o1an yer 
ıusıntılarından hiç bir zarar 
görülmemişdir· 

V lt tıı nsız gençl r 
1 Üst taraf," biri yüzde 1 kalb birliğini, faztlet birliği-

luyor ve eline küçük bir ni ihdas ve takviye eder. 
kitııh B • kışd 1raruk: Yine bu sevgi vatanı dahilen 

Amı• rilrn'da on ıı v ğutuııu 

ilk açan müessese vaktile 
bizJe ,ı ,, şuLeleri l.uluıı an 

(bdki şimdi de vJrdır) gQr.ç 
hıristiyanl.ı ı cemiyeti oluyor. 
Duy gusuz genç bu cemiyetin 
wsnytti nllınılo ytşBmaitn vtı 
o n ları n J e lıllüile kilisel e rıİ 'l 

memleketimiz ııl ' Ybinde kon
fcr .ıns[ar VPrm eğe bnşlıyor. 

Biq.ıiin ü rı iverijıte kulübün
llu akıam bu kitabı 

okumanı rica ederim, diyor. 
Türk geııci kitabın ismine 

bakıyor: 

rataıı~ız . \c.larıı 
Kabını açdığında: "Vata

nını seven bir Çin gencinin 
vatansız bir gence hediyesi-. 
ithafını görüyor 

Odasına döndüğü zaman 
m eraklA kitabı okuyor Ve 

o vakit vicdanında m üdhit bir 
mücadele baılıyor. Aza~ !ar 
içinde kıvranıyor. 

tVatansız adam) meıhur 
bir Amerikan eseridir. Va 
tanından kovulan bir yüzba
tının hayatındaıı bahsediyor. 
Bu yüzhaıı vatanına hiya· 
net etdiği için bir daha Ame· 
rikan toprağına ayak bas· 
mağa ve cezasını bir harb 
gemiıinde geçlrmeğe mah
kum ediliyor Vatanından nef· 
retle ayrılan bu genç zabıt 
senelerce deniz üzerinde va 
tanının hasretile yaıamıı ve 
nihaye( öldüğü zaman baıı 

ucunda· "Ah vatanım!" iba
resini taııyan bir Amerikan 
haritasile bir Amerikan bay 
rağı bulmuılar. 

Kasadan hine: 

Vatan sevgisi bütün sev
gi 'ere üstlln olmalıdır Va· 
tanuz genç hem kendisi için 
ve heııı de memleketi için 
tehlikeli ve muzır bir mah
lı1kdur. 

Vatan hakkında ıöylenilmit 
aşağıdaki kıymetli sözler her 
kesce düıturülamel olma 
lıdır: 

Vatanını sevmlyen, hiç 

bir fey sevemez. 
(Consonı 

Ölülerin toprakları vata
nı kurmuıdur. 

(La martin) 
Vatan, bütün evladlarının 

çalıımasile, yardımile yaıar 

lJufroaj 
Vatanın hayatı ona kar

tı gösterilen ıevgile kaimdir. 
Bu sevgi; bir milletin haya
tı demek olan ruh birliğini, 

kudret ve servet aahibl, ha
ricen de kuvvet ve hürmet 
ıahibl kılar. 

[Ş . Levekl 
Türk ııenci! 
Vatansız Amerikan zabi-

tinden ve üniversiteli Ti1rk 
gencinden ibret al. Vatan· 
perver Çin genci ve yuka· 
rıdaki büyük adamların ıöz
lerl yurd sevgisinde ıana 
nümunei imtisal olsun . Va 
tanını. herkeıden ve her 
ıeyden ve halta sevgilinden 
ve kendinden daha fazla 
sev. Dünyanın en yüksek, 
en zengin, en müatağni ada 
mı bile olsan hiç bir yaban· 
cı memleketde kendi vata
nındaki en küçük hürriyeti, 
en küçük saadeti ve en kü
çük refahı kabil değil bula -
mazaın. 

Analar, babalar! 
Çocuklarınızı vatana fay

dalı bir unıur olarak yetlı 
diriniz. Onlara daha küçük 
yaıdan sağlam bir mılli ter
biye veriniz , sarsılmaz bir 

vatan ıevgiıi aşılayınız. Ço 
cuklarınızı küçük yaıda Ec
nebi mekıeblerine vermeyi· 
nlz. Ecnebi bir kültür altın

da yetiıen ve kendi kültü
rünü daima küçük ve halclr 
görmeğe alııan veya alııdı . 

rılan bir çocuk büyüdükde 
vatanını, milletini sevemez. 
Vatansız veya vatan muhab· 
beti zayıf olur. Bunun mane
vi meıuliyeti her ıeyden ev
vel size racidir 

/tv. E. 

Btıg·ün 
Şifıı 
Eczıth<ınesi 

Nöbetçidiı· 

Uludağa 
Di~!i ~imenc.lift•r ,.c lıa\lı. 

hallı yapılacak 
Buna, i 4 IA.A)- Beledi

ye meclisi dün yapdığı son 
toplantıda Uludağa bir ha
va hattı ve ditli demir yolu 
yap •uı sı imtiyazının alınma· 

sına ve bu itin yapılmasına 
karar verilmltdir. 

mııdır. 

Hirııün bir aile toplantısında Tükel'· 
le evlenmek aklına ııelmiı; ııenç kızı 
uzun uzun tetkik etmiıdır. 

Sonra bir akıam Tükel'ıerin evinin 
yakınlarındaki kayalarda denize yap
rak, çiçek, taı atarak eylenen genç kı

zı bu 1 muı. 

Ona sessiz adınılarla yaklatarak 

dişell idi. Çocukluğundan beri pek 
müıl<i'peıent ve muğlak o lan oğlunun 
çok g nç, tecrübesiz bir genç kız hayll 
tında aksamadan yo alacağına pek 
ıhtimal vermiyordu. 

cak, bir kelebek, bir kuı, narin bir 
sevgıli tesiri yapıyordu, 

Meslejti icabı hayat acıları ve fen 

-DURACAK 
Bir kerre Tükel'l;gllzel, tatlı ve çok 

ıevimli bir kız. 
Hengi bir zambak gibi temiz, sarı 

ıın hulya gibi hafif bir ıey .. 

arkadan kollarını çekmif 'e birden, bir 
tek makıadl~; lüwm gör . ı eden: 

kıtablarının ağır baılı ıalırlarile yoru
lan ııenç adam; ru cıvıltı. kahkaha, 
tiir ve hayali olan genç kızla dinlen!· 
yor. 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanal, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Naul dütünsün ki.. 
Erdinç; onun ilk aıkıdır 

Şen, fakat hobba değil 
LiEe tahsili yapnııı. 1 ir az muılki 

den anlar, konuımaaını giylnmeılni bilır. 
Evlenm«k için bütün bun1ar kafi mi? 

- Tükel karım ol, 
Demiıdı. 

lıayatdan daha fazla birıey iste 
mi yordu. 

Söyle Tükel beni ne kadar sever 
sin? 

Talebelik hayatından genç kızlık Bu sorııu, doktoru 1 ir hayli dütün 
dürmüşdür. 

Genç kız; bu dakikanın ıevinç ve 
heyecanını o kadar her zaman ilıkle
rine kadar lılrelen hir canlılıkla duymuı 
du ,ki .. Bu hlul;ihtiyar!aıa bile aynı ta
zelikle duyacajtında emindi. 

Bu korkusunu oğluna söy iyemedi 
Çünkü ağır baılı, vakur oğlu; bu 

hadiseden sonra neıelı. arzulu bir adam 
oluvermişdi. Tükei'e bakarken gözlerinde 
tutuıan ışıklar ve dudaklarındaki ma
nalar bu genç kıza çok ehemmiyet 
verdiğini tecrübeli anneye çabucak an
latmışdı. Tükel; bu suale cevab veremez, kı 

zarır, uzaklara dalar giderdi 
alemine bu ıevda eıtğinden geçmif. 1 la 
yali. hatıraları, ömrünün en büyük rü 
ya11 bu olmuıdur. 

yor 

Erdinç'i naııl ve ne zaman sevdi? 
Genç kız; bunu bile layıkıle bilemi-

Çocukluğundan beri tanıdığı Erdinç 
ağabey .. Kumral saçlı, tatlı e la gözlü 
genif omuzlu, yakıtıklı bir adamdır. 

Onu; aile tanıdıklar araaında her· 
keı ıtver. Sayı.r. Meıleğine hakimdir. 
Mektebden çıkdıkdan pek az ıonra iı· 
mi etrafında kalaba 'ık bir haıta top· 
lanmıtdır. Okur, veni meslek ceryanla
rını taklb eder: Düıüncelerl muntazam. 
dır. 

Ve hiç havai değildir. 
lıteıe kendiıl ile sevine ıevine evle· 

ııecek bir ıok kı:ı: vardır . 

Fakat o; ıenel"rce bekar durmuı, 
annesinin bütün arzusunu içinde bırak. 

Fakat dünyada tam ve mükemmel 
bir ıey · var mı? 

Hiç arzuların hududu o1ur mu? 

Bu gün bojiazına kadar saadetle 
tok bir insan. yarın bir tesadüf karıı

aında o saadeti ayakları altına alacak 
kadar nankör olamaz mı? 

Arzu . Arada bir esirler gibi kırbaç · 

lanmazsa . Hııı vura vura insanı uçu· 
rumlara sürüklemez mı? 

Doktor aklı baıındll lıir adamdır 
1. adcslni hlılerlne haki.u kı 'amaz mı? 

Tüke'; bir az fazla genç lleın çok 

genç. 
Ara\urında mühim bir yaf farkı var 

Fakat doktor bunu da hiç ıayıyor Ar 
kım ona klfl gelecekdir ıliyor. 

Zaten ıeven hodıılmdır, Ve sev 0 n 
muhakkak ıevdlğlnl lıter. 

Akıl. hlM.ln maflubu olur. 

O zaman mağrur, herkeı ıçın kıy· 

metli ve sevgili olan bu güıeli adamın 
kendis ne koca olal l ' eceğini düıünerek 

taııruıış, ağla'lıaği\ başlamışdı. 
Elleri onun ellerinde, baıı onun he

yecanla vuran kalbinin üstünde idi. 
11övle nf' kadar haı bata kaldılar 
llunu bt"ll<i ikisi de hiç bir ıanı«n 

tayin edemiyecekler. 

Genç kız; gö~ıiiııü yıkayan temiz 
gözyaıları ile bir hayli ağladıkdan son
ra baıın ı kaldırnııı ve gözleri om•n 
ateş'l göz bebeklerinde erimişdi. 

O zaman doktor Erdinç; yavaşca 
a1 ınd.ın öpmüt ve k.ıyBlMdan bir kt· ı 

gibi sekerek büyük bir •~vinç içinde 
eve dönmüılerdl. 

Böyle bebek oynar gibi nişanlaııı 

verme aile 11ra.ında herkeoi gi1ldiirmüt 
clii. Yalnız doktorun annesi bir az en 

Niıanı duyan uzak, yakın herkes 
bir hayli dedi kodu yapdı. Gerçi Tü 
kel güzeldi. Oldukça tahsilide vardı 

r aka t doktor kimi i>tese alamazdı 

ki? .. 
Tükel şimdi l·u söylenen- kulakla

rına kadar gelen boş lafları hatta dü 
ıünmiyordu bile .. O biliyordu ki, inıan· 
!ar ancak çekemeır:ezlik içinde höy'e 
fena olurlar. 

l:lu yönde olmıy11n Sözleri 
ıöylıyenler; saadetine göz koyanlardır. 

Onlar da düşüniilmeğe de~er m ! 
Bir kaç ay bera •ı~r tatlı hır nitanlı 

hayatı yaıac!ılar. 

Gezintilerde, topluluklarda, Laı ha 
a kalıılarJa bırbir erine daha faz1a 
alıııyorlar, bağlanıyorlardı 

Doktor; Tükel'in babası, kn r.lefı, 
kocası, ~evgiliıi, herşeyi olacahdı sanki. 

T ilkel de.. Doktora bir süı, bir oyun -

Acaba utandığı için mi, yoksa sev 
giıini ölçüye vuramıyacak kadar çok 
bulduğu ıçin mi susardı? 

Erdlçn; bunu anlamak için ne kadar 

uğrafmııdı 

Ve sonra karıılığırı alamadığı bu 
sorgunun sonunu gel rdı: 

Ben seni ço'< çok. Şu 
i{.iıı denizler, gökler .. l\ııaca . 
kadar seviyorum Tükel . 

gördü 
Ki inal 

Tükel Aevildiğlne inanıyor şen ve 
mesud yaıayıb gidiyordu 

Günün birinde doktor Doğuya hare 
ket emrini "'dı Bu Tüke1 lın haya 
tında ilk ııöz yaıı . sevgisinde de ilk 
ıztırab oldu 

Hu fena haberi niı,:nlısından duydu · 
i(u zaman ağlamamak içip ne kadar-
11kıntı çekmitdi. Kaç defa içinden: 

ıi 

iç 
rı 

h 
lıe 

el 

ta 
d' 
ır 

Ve 

tı 

aı 
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Hayan Süheyli,dünya evine yor, ne ıöylendiil anlaıılmı· k d Bü 

s 
Hoptman 

Ölüme mahkum 
oldu 

Filemlngton 1 4 [ A. ı\ J 

Aff edildileı· 
•Corriere lellu s~rn • 

Ta l iat ·cıbutiye biç 
lutüfta bulunmamı§dır 

·~1: arasında güm ük ittihadı askeri u vveti var ır. -
girdi gireli tam sekiz yıl geç yordu. Eve girerken ıululuk tün milli müdafaaıını üç 
ti ğ i halde bir gün rahat yü eden de ağzı bir karıt açık zabitle 82 aıker teıkll et-

Jurı heyeti Hoptman'ı tayyare· 
ti Lindbergfn çocuğunu ta

ammüden öldürmekle 
•uılu tutarak ölüme mah· 

kam etmitdir. :Vlahkum 18 
ınart ile baılıyan hafta içinde 
eleklrikli aandal yasına otu 
racakdır 

Ökonomi konseyi 
Prağ, 14 (A A ı Küçük 

iti laf ökonomik konseyi bu 
ayın 18 zinde tok lanacakdır 

- -
Arnavutluk sui-

kastları 

Tiran, 14 [S Şj - Kral, 

Avlunya sulkaadcılarından o 
lup da türlü cezala ra çarp 
dırılmıı bulunan 23 ıüikaıd
cıyı affetnıfı, ikisinin de ce 
zasını onar ıeney ~ indlrmiı · 

dir . 

Müdafaa konseyi 
Roma, 14 f \. A ]- Yüksek 

milli müdafaa komitesi dün 
tekrar bay Mu11olinln ha.Kan 
lığı altında toplanm ışdır. 

İngiltere aı·<ıya giı·di 
Üat tarafı birı yüı.de J f.'u meselenin muslihane 

ıevkedllmemiıdir. bir tarzda haili mümkün 

K l 1 olmalıdır . Mamafih 8. Afvork 
. ll \ H' . t'I' hükumetinin bilcümle aykı· 

Fransızlar Cibuti' yi İfga l 
etdıklerl zaman, münbit bir 

kıta sanarak yahut tabii 'gü· 
zeiliklar bulacaklarını ,dütü · 
nerek Cıbutı'ye gitmemit· 
!erdir 

Avrupa'nın en büy ük 2 
müıtemlekeci dev leli arasın 
da şarkda ve uzak ıarkda, 

büyük bi r rekabet mevcut 
idi , 

iki büyük devlet sarkda 
istina t noktaları elde et m( k 
için bu kıta ! arda rekabet 
ve müsabakaya giritmiı bu· 
unuyorlardı. 

lngilizler Arabi&tan sahil
lerine ilk evvel gelmişlerdir. 
Fransızlar da Bab - el -
Mendeb boğezında lngilizleri 
takibediyorlardı. Fransız So 
malisiniıı baılı şehri Clbu· 
t ı 'dir . 

«\tim d -ı 

Bulgaristan'daki ticaret 
ve tanayi odaları tarafından \ 
vaki olan d1' vet üzerine ! 

Yugoslavya ticaret ve sana 
yi erbabından bir grub 1 

geçen yaz Bu1 garistan'ı ziya 
ret ederek tetkikatda bulun· 
muşdu 

O ziyaretin ıemere verme· j 
mesini temin iç!n son gün 
lerde Slovelya ve Lüblıana 
ticaret ve ıanayi odaları 

faaliyete geçmitlerdir Bu 
!icaret ve sanayi edala rı 

bir kararla Yugos: avya ile 
Bulgaristan arasında gümrül.. 
ittihadı yapılman temen· 
niainde bulunmuılardır. Bu 
husuedaki temenni geçen 
yaz fı ulgaristanı ziyaret 
ecen Yugoslav heyetinin 
batında 1 ulunan eski Zağreb 
ticaret ve sanayi odası reisi 
ve ıimdiki kabinede ticaret 

zü görmemiı kocasının vır- farkı diye kedi j'ibi hırıldı . mekdedir . 'ıfamaflh Franea 
vırından erlyib bitmltdi. yordu. lle ltalyan araaında bu· 

Kocası Burhan, eti bulu . Aıllzadelerden biri Bur · lunduğumdan bitaraflıtı bu 
namıyacak içki budalaların· han'a: • iki devletden ııarantl edil-
dandı. Kafayı tüıü lemedlii -· Sizin evde ıramofon mifdir. 
akşam yokdu. Kendiıi gibi yok mu diye sordu . 
bir kaç içki budalaaı arka- - Ne olacak? 
daıı da vardı. Onları sık sık Canım sarılmaca oyu. 
evine getiriyor, sıkılmadan nu "Danı. istiyor da. Kuıu
karıaına da hizmet etdiriyor· ra bakma amma, bizim ab1a 
du. ile biraz dönsek. ııözüm, 

Burhan yine bir akıam ar 
kadaılarını alıb evine getir· 
mişdi Getirdiı}I kimseler kı
yafetlerine bakılacak olurıa 
aklı batında insanlar sayı
lırdı. i lakikat halde hemen 
hepsi de aıilzade takımından· 
dı Bunu da daha kapıdan 

ıirerken içlerinden biriılnln 

Süheyla'ya: 1 

gönlüm açılacak 
l'urhan Süheyli'ya: 
- Karıcığım, ıu gramo· 

fonu getir , bizim Nuri ile bir 
dön de göreyim 

Süheyla: 
- Gramofon bozuldu, tıı· 

mire gitdi. 
- Vallahi billahi yalan. 

Bana avukat masalı okuma. 
Ben ıerhoı değilim. Aklım 

baıımda, hay•li. 

dönerken ıeyretdi, bir 
daha neıelendi, eonra 
kaldı. .. . 

• 

kat 

•••dı 

Sabah olmut ıokakda 

latanf-ul , l 4 l"·Ş] ifa rı ıııetalibi red de tmek az · 
beıistan'ın Lrltre sınırına 50 minde bulunduğunu da söy· 
bin asker yığdığı, İtalyanların ledikden sonra ıu suret' e 
buradaki kuvvet ·erinin ise sözüne devam etmf§dir: 

Cibuti aayet geni• bir 
D • ve sanayi nazırı olan Doktor 

limana malikdir. Gemiler 

Ablacığım , vallahi ıa· 
yerıde bu gece matiz olacağız 
Ne yapalım , ağabeyimizin ı 
hatırı için &'eldik. Kusura 

1 
bakma . 

Süheyla htemiye htemiye 
kalkar, dııan çıkar. Bet da
kika sonra gramofon ve pi· 
!aklarla gelir. 

gürültü çoğalmışdı. Burhan' 
ın evinde herkes ıızdıfı yer
de köpek gibi kıvnlıb yat
mııdı. Öyleye kadar aklı 
batına gelen aıvıfıb ııttmitdl 
En nihayet Burhanda kalk· 
mııdı. Kar111na ııesleıılyorchı. 
Fakat cevab alamıyordU 

Burhan evi, bahçeyi dolaflı 
Sonra karuıaın yatak oda · 
ama çıkdı, Beyninden vurul
muıa döndü. Gördüğii maa
zara hotuna gitmedi. Yata
ğın içinde bir erkek çorlllı 

askm vardı, Süratle Af& .. 
indi. Sofada masada ıüralıi 

den au doldurdu, i'**'dl. 
Gözüne bir puıla ilıtİll, .W., 
okudu, müteeulr ol•. 
Gözlerinden yaf ıeldl. Y • 
larca seviterek aldıiiı kan
aı kendlılne bırakdıjı pual · 
da yeni alacaı}ı kadına e11 
bakmaaı, kendlıl gibi f
yola ıapmuına meydan 
verilmemeıl yazılı leli. 

Milan warbaliç'e bil ı lırilm iı 

bet l>lni geçmediği Roma'dan Vaziyet ıudur: Eğer ltal -

rüzgar mevsiminde bu limaıı-
1 dir. 

da uygun bir set bulmakda- -===,..-------- __ _ Diye yaltaklanma11 ortaya 
koymuıdu. Asilzadeler hep bir atıa 

dan: 
dırlar 

b!ldırillyor. Maamafih ltalyan yan Ulusa l '' akasından ölü 

1kuvvetleri bir çok tank ar rü bizden tazminat iatemelc
ve tayyare filoları ile takviye le ısrar edecek olurlarsa ki 
~dllmit bulunmakdadırlar. !tarafımızdan sehebiyet Ye· 
Aynı duyumlara bakı'ıraa rilmi yen bu vak'a eına•ında 
ltalyanların hazırlıkları Ha· bir çok Habeı telef olmuı · 
beılilerl korkutmak içindir. dur] ve eğer lta lyan hüku 
Seferber edılen iki fırka meti Ualua •'a kadar olan 
henüz Somaliye gönderılme· arazinin kendi malı bulun
miıdir ltalyanın paraaızlık· duğunu iddia ederse bizim bu . 
dan ötürü büyük harekete esaslar üzürinde uz l aıınamı 
geçecek halde olmadı!tı zan za imkan olmıyacakdır. Ve 
ıınedilfyor o zaman tekrar uluslar 
fl . tht~1' elciliğİllİll lı " \('- kuru " Una müracaat edece· 

Rus Japo.ı seferinde 
amltal Rögelvernskynin yüz 1 

Ancak i9i7 senesinde Cibu 
ti'den Ad • liı - Ababa'ya 
kadar yapılan hat, Addia -
A baba'ya vaaıl o l ınuıdur. 

• • ıı.aıı • şı~ -
. 1• raııı-;a da caı·e arıvor 

Roma, 13 (A . \) Habe· Parla, 14 (S Şı - Bur~da. 
ılıtan maslahatgüzarı B. Af ltalyan _ Habeı anlatmasına 
vork Royter .\janaı muha- çare aranmakdadır. Bununla 
birine demiıdır ki: beraber Habeı mümeuıli 

ltalya ile llabetistan ara· İtalya'nın müdh iı harb ha
aında bir harp çıkaca4ına zırlıkları içinde olduğundan 
t•hsen ihtimal ver ıı i)"orum şikayet etmekdedir. 

,========ı 
1

1 Yurtdaş! 
Fe/aket!igünlerde sana yardım elini 

uzatan hilafihmer in sanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin. fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hi/a
/iahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Sene/erceevve/ kurulan bu hayıocağına ı ! 
aza kavda/. 

liulıkesir llilcililııııcr 
Merkezi 

Roman Tefrikamız: 67 

S<ı\r< şt•111 Sct\T(t~'' 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Efendim, ben sırf si 
zin maiyetinizde ça'ışmak 

için geldim Teıekkür ede
rim. Müıaade ederseniz ben 
hemen mektulıu kendi elim
le poatahaneye götüreyim. 

Dedi ve süvari zabitinin 
elinden aldığı mektubu ko
ta koşa postahaneye götür 
dü; verdi Postahaneden 
veldikden sonra: 

- Eft ndlm, b en mektubu 
\>ermekle beraber kendim 
Reldım. Yani lıundan ıonra 
•izden aydmıyacağım Yal
tıız bir mesele vardır, ıf7.in 

ll'ıilfreze süvari olduğu halde 
ben maalesef piyadeyim, bir 
il.ta ihtiyacı rı ı var 

Süvıırl zabiti, bu adamın 
l•vru hareketınden,terhiyesi 
tıin noksan olduğunu anla 
llıaklar beraber, sırf llasan 
beyin yadigarıdır, diye. hiç 
lerec!düd etmeden: 

Renim birkaç da ne 

atım var. Deli doru [3] 
harç olmak şartıle hangisi 
ni istersen al. 

Demeaile beraber kapıda 
beklıyen posta neferini çağ•r 
ma11 bir oldu ve nefere: 

- Oğlum , Kamil efendi· 
yi ııl Kulaksıza götür,Lenim 
hayvanlardan hangisini ıırzu 
ederse kendisine binek ayır 
sın 

Dedi ve bu suretle f ııı a n 
beyin yadıgarı miıfrezeye 

mal oldu. 
Süvari zalıiti lıir aral~k 

düıündü Kamil efendiJ i ya 
nına ça(ptdı; 

Ka u. ıl efendi, d edi 
llas ıı n beyle ne vakıtdanbe 
rl tan ı ııyoraunuz? 

Kamil bir aralık dü tü . ı 
i.i. 

Efendim, dedi lsıanbul . 
dan Anadolu'ya kaçmak için 

[3] süvari zabitinin harlı - , 
de bindiği Manyaslı meşhur e.ı · 

kiya Yamalı Mehmed'in atı. 

yirmi harb gemisi Cibuti 
limanında barınabilmitdir . 

Cibuti'ııin asıl ehemmiye :i 
Addiı A baba Cibuti de 
miryolu ile mukayese oluna 
bilir. Menelik 18Y4 te , C ı · 
bu ti Entotto hattının 

inıası ve Entotto ile beyaz 

Nıli birletdirmek için İsviçre 
li Alfred İlg'e teklifde Lu 1un 
muş idi Entotto o zaman 
Habeşistan'ın merkezi .dare· 

si idi Bu imtiyaz Y9 yıl 

1930 da dahi Addla Aba
ba istasyonu açı l mııdır . 

Cıbuti fehri o kadar ente
resan değildir Cibutl de tuz 

1 
istihsali boldur. 

J labeş ahalisi Cibuti - -
Addis - Ababa hattından 

ziyadesile istifade etmekdedlr 

Clbuti · Addia-Ababa hattın· 
da etya, emtia ve yolcu mü 
nakalatı fazladır . 

llabeıia'tanın ihracatı 
deri ve kahvl'den iba-için verilmtıdlr. 

Bu şirket ancak 
inı ata _baılamışdır, 

1897 de ı retdir. Bu emtialar, Cibutı 
limanı vaııtaslle Avrupa 

Alfred f g tirkell bu hat 
tın Fransız mıntakalarından 

geçmesi için bir Fransız mü
hendisi ile teırıki mesaiye 
mecbur ka lmııdır· Bu ılrket 
mali sıkıntılara duçar olm uı 
ve Franıa hükümetinin 
yardımını islemiıdır 

Nihayet 1908 de bu şir · 

ket dağılmıı ve bunun 
yerini bir • Franıız tirketi 
almııdır. 1915 te Cibuti 
demiryolu Addiı - Ababa 
ya iki kilometrelik bir me' 
sa iede bulunuyordu Genel 
sa vaı ve lla betistan kıt asın· 

da çıkım dahili İsyan dola 
yısile bu inıaat dur.nutdur 

1 çare ararken. Miralay 
G a a t a 1 ı Şevket 

heye müracaat etmeklığlmi 
~öyledı ler. Şev ket beyi lu 
lub maksadımı ıöylediğim 

vakit , lla~an bey Şt'vket be
yin yanında idi 

Şevket bey beni taııın . a· 

dığı için tereddüd etdi. Ha 
san bey,beni tanımadığı hal 
de tezkiye ve kefalet etdl. 
Bu suretle Anado u'va gelir· 

' ken linaan bey size bu mel< 
tubu gönderdi . 

Süvari zabiti Kiımil'in bu 
ifadatınJan an 1 adı kı; temiz 
kalbli 1 lasan bey, l<Amil'in 
hüviyetini tedkik ve tahkik 
etmeğe lüzum görmeden. 
Anadolu'ya bir adam kazan 
dırınak maksadile l<amil'in 
Anadolu'ya geçmesini temin 
etmlt ve ne gibi evaafa ma· 
lik olduğunu anlamamııdı . 

:. 1 
Kumandan Kazım bey Es 1 

kiıehir'de mütemadiyen Mua- ; 
1 

l afa Kemal paşadan aldığı ' 
emırlere göre teıkıla tına de· i 
vanı edıyor ve yeni bir ceb 
he tt'sis etmek için oğraşı 

yordu Görülen lüzum üze 
rinc Erkanı harbiye refıl 

Derviı beye, ilAveten me 

plyasalar•na gönderilir . 
Avrupa piyasalarından gelen 
ve Cıbuti limanı vasıtasile 

bütün flabeşistan'a gönderi· 
len emtialar ıımlardır: 

Pamuk, çimento ve men· 
sucatdır . 

Bu emtialar dahi Cibutı 

demiryolu vasıtaai'e bütün 
Habeılıtan'a gönderilir. 

llunun için bu l.at büyük 

1 

bir ehe •nmiyet kesbetmiıdır --""'=" . 
Herkül ~urcunda yeni yıldız 

"N, Tribuna" dan 
Moskova'dan bildirildiğine 

göre Pulkof raı,,tevl heyet 
bılginlerl, ie çenlıorde İngiliz 

muriyet olarak Bilecik mu· 
tasarrıflığı tevcih edilerek 
orada teıkilata devam et 
mesi emredildi. Ve kıaa bir 
müddet içinde, l>u ateıin iki 
teıkilatcı " Ertuğrul grubu" 
namı altında muazzam bir 
kuvvet vücuda getirdiler. 
O havalideki muhterem hal 
kın manen ve bedenen vuku 
bulan yardımları ıay•esinde bu 
kuvvetler git gide tezayüd 
etmekle beraber intizam da 
kesbediyorlardı 

Bu tarihde lıtanbul gaze. 
leleri, milli kuvvetleri , Hile 
cik dağlarında tahauün etmlf 
eı ı<iya diyıo ta nif etdikleri 
ve llalıfeyel!]karfı isyan et· 
dikleri cihetle katillerinin cal7 
olduğuna dair Osmanlı ıey-

hüliılimı fetva verdiği halde 
milli kuvvetler ancak Türk 
vatanını ve Türk milletini 
kurtarmak için mal ve can 
!arını feda ediyor, Kuman 
danlar da hı kendilerine 
itimat etmit ve Lu muti in 
ı n nları s ı miıniyet ! e sineleri 
ne baadırmak suretile mad
di ve manevi kuvvetlerini 
tezyid ediyorlardı. 

Kumandan Kazım bey teı· 
kili.tını kuvvetlendirdlkden 1 

• • • 
Üç dört saatdenberi içiyor-

lardı. Herkes kalkamıyacak 1 

kadar içkiyi fazla kaçırmıı 1 
dı Her kafadan seıler çıkı-

1 heyet bilgini Prenta ys'ın 
keıfetdiğl yeni yıldızı en 
kolay uygun bir biçimde 
görmek dedirler . 

- Yana be abla. Valla · 
hl ıen adamına dütmemlııln. 

Doğru söyliyorlardı. 
Süheyla bir fokıtrot koy. 

du. Aıilzade beyenmedi. Ve: 

- Ablacığım;biz haddimiz 
olmıyar k Kopufuz amma, 
dansın raconluıundan da ça

karız Hani ıöyle bir tango 
lütfetaen .. Eyval !ah deriz. 

l'ılıık deiifdi. fanio kon
du. Fakat Süheyl& kalkma· 
dı. :'\uri bir kaç defa 11rar -

Burhan, haberliz kaçdl 

Yıldızın hareket izlerinin 
öğrenilmesi'ıo dolayını çev. 
reliyen Atmosferin terkibini 
tayin etrnek imkanı hasıl 

olmuşdur. Mahrek çizgisinin 
ölçülmesi de acunla ilitikli 
olarak yıldızın hareket ıüra · 

eldi. Yüzsüz ifık sıbı yal· ' 

giden kanımın huretlnlı 

dayanamamıı hemen taba.· 
riyala batlamııdı.Faka(-.ı 
bir ay ıüren aramaaı bota 
çıkmııdı tinin anlaşılma11na 

etmişdir. 

yardım 

Anlaıılıyor ki Herkül bur· 
cunda birdenbire görülüve 
ren bu yeni yıldızın 

dolayı etrafı okıijen de-
mir. kils ve balçık buhar 

ları gibi gaz bulullarıle 

çevrilmiıdir. Pu gazlar 
bılhassa çabuk yeı lerini 
değiıtırerek hareket elme
te pek meyyaldirler Bu 
da ıuna bağlanabılır ki, yıl · 

dızla baıka bir küre l 
arasında yakınlarda büyük • 
ı.ır çarpı ~ma olmuıdur. ı 
Bu beklenilmiyen çarpıfm&

tlmdı gitgide yıldızın parıltı 1 
ve sıcaklığının çoğıılmaıı 1 

sonuçlanmasını vermlıdir. 

ıonra 

bizzat 
kuvvetlerin baıında 

kendisi olouğu halde 
Bilecik'e ve oradanda muta 
savver cebhe olan İznik-Yeni 

t 'hir· lnegö ' hizasındaki dağ 'arı 
karargahile beraber gezdi 
ve tekrar Bileciğe dönerek 
Mustafa Kemal Paıaya 

uzun bir rapor gönderdi 
Kazım beyin teklif etdlği 

hat, cebhe olmak üzere 
Mustafa Kemal Paıa tarafın
dan kabul edıldıkdeıı sonra 
Kii.zım bey, kıtaat ve müf
reze kumandanlarını J.ıle
c ı k - Yeniıehir ıosası üze
rinde düz bir yere topladı 

ve çok ruhlu bir nutuk söy
lemek surell 1e kuvve! ma
aevlyelerinl sağlamlaıdırdı 
ğına kanaat hasıl etdikden 
•Qnra herkesin vazifesini de 
bildirdi ve bütün kıtaat Vfl 

zıfelerl batına hareket et 
diler . En karıtık ve mühim 
Yenişehir idi.Çünkü Yenlıe 
hır mütegalliheılnden veAb
dülhamid'in Fahri paıaların
d .rn Edhem paıa iımlndeki 

adam, haıına topladığı gü 
ruhla istıklali:dalyesine düt· 
müı Abaza izzet namındaki 
ıakiyi ~Yenlıehir hükumeti 
müıtakilesi harbiye nazırlıifı. 

vardı Muvaffak olamadı. 

8onra Burhan'a döndü ve: 1 
Ağabey, ablamız ayna

sızlık ediyor. Söyle de ne . 
şemlzi kırmasın 

Burhan 8üheyla'ya: 
- Haydi karıcığım. 
- Olamaz 

- Neden? 
- Canım istemiyor. 
- Anlıyorum, hoıuna gi-

den kimse yok 
- Orosı benim bileceğim 

it· 
Burhan·ağzına değil, bur· 

nuna içtiği rakının teılrile 

adam akıllı olmutdu llırsla 
yerinden kalkdı, SüheylA'yı 

bileklerinden tutub ortaya 
getirdi. Kendi gramofonun 
baıına geçdl, karuını baıka 
sının kolları ara11nda ortada 

na tayin etmit bulunuyor· 
du. 

Evvelce arzetdiğlmiz veç
hile bu sakim zihniyet birçok 
yerlerde olduğu gibi Balıke 

sir'de de bazı bedbaht kafa
larda baş göstermltdi. Ed· 
hem paıa da, cahil kafasına 
hakim olan hırsına tabi olarak 
Yeniıehir ribi ufak bir kaıa· 
bayı müstakil bir hükümet 
şekline ifrağ etmek suretıle 

medeniyeti hazıradan yedı 

sekiz asır geriye uzaklatmak 
hulyaaına düımüıdü. 

' Vaziyeti tamamen bilen 
kumandan Kazım bey, mai· 
yetlndeki kıtaatın kıymeti 
harbiyelerini çok eyi hıldiği 

cihetle keıf ve avcı kuman
dıı.nlarına bizzat emir vermek 
ıur~tıle kuvve! manevlyele
rini tezyid etmeılni ve binne· 
tice bu ıuretle mu vaffakiyet 
teminini bildiği için Bandır 
ma eski jandarma kumanda · 
nı yüzbaıı Abdullah ve mü
lazım evvel Ziya [ 1] beyler· 
le süvari zabitini huıuıi ola · 
rak çağırdı, Yeniıehlr hakkın-
da izahat verdikden sonra 

[1] Şimdi jandarma mekte· 
binde Balıkesir'li yü1ba~ı bay 
Ziya. 

• * * 
Bir ıabah evin kapısı ça

lındı Burhan süratle ineli, 
kapıyı açdı. Şatırdı kalclı. 

Kendisine ihanet edib eft 

tekrar avdet edecek c-
retı karıaında ıöremlyordıa. 

içeri girdiler. Konutduı.i. 
Burhan atlablmadıtım1-.orab 
aakısının kaıden yatağa ka • 
rıaı tarafından konuSduiiunu 
öğrendi. 

Bu ..,ka llurhan'a den 
oldu Burhan Tövbe, Sühey 
la da affetdi. 

İklıi birden en temiz iç· 
kiyi dudaklarından lçdller. 

Abdullah beyin !kumanda-
' 

sında olmak üzere kuvvet· 
lerini tevhit ederek Yeniıe
hlr üzerine yürüyecek kuv
vetlerin uç vazlfeıinl ııör. 
melerini ve her halde ,ve 
neye mal olursa olıun, Ye
niıehir'e girdiklerine dair 
yirmi dört ve Dlmboz • 

, 

Kabaçınar hattında cephe 
tutduklarına dair de kırkaelda 
aaat zarfında, bizzat kendi
sine rapor göndermelerini 
emretmek ıuretıle bu üç za 
bite bir ıeref hi11esi ayırdı. 

Bu üç fedakar arkadaf 
telakki etdiklerl emri büyllk 
bir ıeref bilerek zaten ha· 
zır bulunan kıtalarını hemen 
tahrik etdıler ve Yenlf8hir 
iıtlkametlne at ıinll r. 
Abdullah bey, bat olduiu 
halde aTkadatlanndan ula 
ayıramıyor, dalma bu üç 
arkadat muhtelit m6freze· 
nin en ilerisinde sfdlyorlar· 
dı. 

Yenitehrin iki kilometre 
kadar farkı ılmallılne ıel

diklerl vakit ıuvarl zabiti· 
nln kalbi sızladı. Hiç ıevme· 
dliil bir manzara ile yine 

karıılatmıtdı. Yenlfehlr de 
kara kefene b<irllnmlltdG. 
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Belediye Dispanserinde 

Mtıayene Günleri 
Cr\l.\BTESİ ı;f\LEHİ 

Üğlı•dı•ıı ~oıır::ı ~ila t 15 - Ui 
fk. Bav .\lıııwd Eıııirı . 

P • .\Z.\H <;C.~1.EHİ: 

İt· h,ı-t ,ılı'-ları . 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ASLAN TARZAN Ö~IP,lt>ıı soııra saat 15-16 Kulak, Boğaz, 
llıınııı lıaslalıkları L>r. Bay \ltılııııetl K:'tıııil 
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bütün şt>raili sılılıiyeyi lıa'i , . ., her ıııeıııltıl..eliıı gazı•tp vıı ıııtıcıııırn- U 
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B~STEI\ GRABB•~ 
Taı·afıııdarı h·ııı~il edilıııi~tir. 

Şimdiye kadar yapılan TARZl\N filmlerini gölgede bıra

kacak derecede kuvvetli ve heyecanlı olan bu flm ıinema
cılık sanatının hl• harika ve mucizesidir. Görenleri hayret 
ve dehıet içinde bırakacakdır. 

PAZ.\1\TESI <:(NLEBI: 
S ıhalı .,aaı ıo - 11 le lı:ıı.talıkları Dl'. 

• 
Ba~ .\lımed Eıııirı 

Üğh•dı·rı sorıl'a 15- ı fi (~frt. lıa,ıalıl.ları Dr. 
Bay İlısarı .-\lıııll'd 
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B<tlıkesir Bt•lediye 
Başkanlığıı1dan , 
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PEH~E~IBE H~ (;("\!.-\ ıııati11elerimizde Tarzaıı 
flnıi göstı·rilı•ccl.lil'. 

PEI\. YAKINDA 
Kı)'aıııet güııleri 

• 
B.ı\ .\lııııt>d· Eıııiıı 

Üı:!:lc-dt·ıı :-oııra :'aaı 15-16 Dıslıa~ıalıklar ı . . 
nr. oppı·aıi"ı!.' Bay Sadi Özat ,~ 

j (j.\H~ \llB.\ Gl'~LERI: 
Ügledı•ıı soııra saat 15 - 16 lı;lıasıalıl.l:ır·ı 
r>r. B ıv ltaif 1 

PEBSE\IHE nf'ı "LEHİ: 
1 () ıı.·ı·ı lıa~ı:ı-
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2 - Ek.sihıııı.oyP ~irtıct·l-.ler lıelı.odi~ t>de ıııe\
t•ut emaye nüıııurıclere göre ,., Enıa~t> ıııırııara 

lavlıalarının feıırıi evsaf H' t:>skal tanıanıı•ıı 11• .. 
li ayene .. hanesinde kabu. 1 ve 
.' tedavi ~· __ 1 

Harbi u ıuminin canlı tarihi Ye KARADE:\IZ ve HAVA 1 
muharebeleri Bütün hadisat ve muharebeler tamamen 
hakikidir. Bu meyanda Ç \NAKKALE muharebeleri ve 
TÜl1KÜN ZAFERi 

SABIHSIZILl\L.\ 1 EKLEYİ~İZ. 

Üğlt•dt>ıı ~oıını s:ıaı 1 ;, -
Dr. Bay ~lı•lııııt>ıl .\li 
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ınin suretile bii)i.ik Laalılıliılerı' tıiı·ip Mıııvaffak 
olduklarıııa dair Lıilgilt>rirıi Pneiiıııı~ı.e ~iblPrııu·
leri. 

3 - El..sihnıeııiıı 11111lıaııırııt•ıı lıı·ddi 120ü 
lira olup pt>~ af..ı:esi 90 lil'adır ihalede lıalt•ıııiııal 1 
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A'· one ücreti 
YIL .. GI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 
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buluııaıı idart• ıııali ~apr:ıl. ıiitiiıılı·ı iıı (;iiııt•ıı arı
barlarıııdaıı Baııtlır ıııa aı lı:ırlarııııız:ı ıı:ıt..il \P 
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