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Gt.•ner«ı I kazım Özalp AJ'dın l 
ve Isparta'dıt f(11 tkikc1td«t 

hııltıı1dul<t ı· 
Aydın, 15 (A.A ) Ku· 

rultay baıkanı g~neral Ka

zım Özalp dün ıehrimizden 
ayrılmııdır. C. l 1. F. ve haL 
kevi baıkanlar ve üyeleri 
ve bir çok halk tarafından 

uğurlımmıt askeri bi.ı müf 
reze de selam resmi yap 
mıtdır General Kaz .m Özalp 
Ulus gazetesinin duyurum 
cusuna beyanatda bu'unmuş 
ve demitdir ki" Aydının şirn
diye kadar görınemiı ancak 
u'usal kurtuluı tarihimizde 

büyük yeri olan güzel Aydın'ın 
mücadelenin ilk günün· 
denberi yakından takib 
ediyorum. Şehri gördükden 
ıonra ötedenberi muhayye
lemde yafayan harab 
olnıuı aydın yerine 

mamur ve güz.! bir Aydın 

kaim oldu Yeni ya pılış.genif 
caddelerle moderi bina lada 
bize yeni bir aydan bağı~lı 
yor. Bunu Halkımızın yapıcı· 
lık ye çalıı~anlıl. ruhı.. i afdr 
mııdır. !laik toprağa ve mah· 
sule geçen yıldan daha çok 
kuvvet ve gayretle sarılmıı . 
dır Nazilli'de devletce kurula 
cak olan büyük dokuıı • a fab 
rikasının şimdiden bu mu 

General Kazım Özalp 

rikasını ve fabrikadakı da· 
imi halı meıherini gezmişler

dir. Başkan l lalkevinin çalış 
maları üzerinden tetkikler 
yapmışlar ve akşam Beledi· 
yede şereflerine verilen ziya
fetde bulunmuılardır. 

Deniz ' ; 15 IA A j Kurul · 
tay başkanı general Kazım 
Özalp beraberlerindeki zevat 
la diin ıehriınize gelıniıler 
dır. 

icra vekilleri 
Ankara, 16 (A. \.) ic 

ra vekilleri heyeti dün baş 

veki ı lsmetlnönü'nün reisliğinde 
toplanmıı, muhtelif iı 1 er üze 
rinde ~örüımelerde bulun 
muı ve bu itlere 185 ka 
rarlar vernıışdir. 

· ı ancak bu güzel memleketin ile tıliyecekdtr. 1250 lıçl 
tanbul ve ızmır ııman umum Fra s ı· 'nd tetbı'r al 
müdürltikleri kadrolarının 

nsa, oma ısı e ıyor zlyaretile anlaıılabilir. kullanılacak ve memleketde 
tetkikine Maliye l'aka nlı· Roma 16 l ::ı.ŞI ~labeıia- emlretmitdir. Türkiye' de <ıra ile soy ad· yetiıen 7,000 balya pamuk 

tan hükumeti İtalya hükü · Tekrar toplandı ları,kisve,dini kılıkların taıın· ile 4 milyon metrelik bez ve ğınca devam olunmakda<lır 
1 1 d ·· metini, son askeri hadiseler Roma 15 jA.A J Yu-k· masının yasak edılmesl,halk 500 bin kilo dokuma yapı· z ıtıir iman umıı•n mü üru 
Bay Hulusi kadroların tet· sebebile, telgrafla protesto sek M \l .K. komisyonu tek- arasındaki sınıfların lağvı, lacakdır. Bunu ~aarlf ve fk-
kikinde hazır bulunmak etmi~dir. 1 labeı kralı hudut· rar Dün toplanmııtır. yabancı ni anların taıınma· tııad vekilleri ile fabrikanın 
ilzere tehrı· nı·z, gelmişdlr. sının men'i kanunları neı- temelatma merasiminde bir 

- !ara hiç bir suretle ordusu 1 
i b \ ı mü· Hicaz Krali öldü redilmiş ve bundan sonra nutuk söyliyen Baıvekll ı· 
d~:: ~ay i~\a~ ~:~:ın da nun sevk• dilmediğini bildir- Bağdat ı 5 [A Al llica· da ekonomi itleri, sanayi met Paıa beyan etmekdedlr. 

bugünlerde şehrimıze 
meıi beklenmekdedir. 

gel• mitdir tesisi ve saire hakkında bir Bu itlerde memlekete lazım 
zın eski kralı Ali ölmüıdür 

Ulu ırmak taşdı 
Aksaray 15 IA Al- Kar· 

\ar n eriıııeıinden ve yağ· 
mur yü >. tinden kasabanın 

ortaundan geçen ı.lu ırmak 

Paris 15 !A.A.I - Fransız 

hükumeti ltalyan · Habeş 
hadiselerinin Fraııaız soma· 
!isinde meşum akisler hasıl 

etmemesi için icab edenlere 
ihtiyati tedbirleri alm.alarını 

General T eneyoti'nin 
Yanlış anl•ışıl•ın hey~natı

nın aslı ne Ş(~kildt11dir 
Atına 16 I·\ Aj - Yüksek 

erkanı harbiyeden verilen 
bir tebliğde General Tene 
yotinin geçenkl beyanatının 
mubalağalı bir suretd~ nak· 

!edildiği ve bu suretle hu· 

dutda öyle bir şey olmadıjfı 
hhlde sanki l ir harb tehli· 
kesi varınıı gibi alelacele 

mudafaa tertibatı alınmakda 
olduğu zehal mı verdiği söy

lenmekdedir. Hüyük erkanı 
harbiye sulhun müemmen 
olduğu kanaa tında dır. Bu 
nunla beraber vazifesi ica · 
bı olarak tatbiki hükumete 
ait bulunan her türlü emni 

yet tertibatını nazarı mü· 
taalaya almaktadır . 

Atina , I 6 IS ;>j Amiral 
Toneyotis'ın adaların vaziyeti 
hakkında ileri sürdüğü fikir 
mübalağalı sayılmakdadır. 

Yunan büyük erkanı har 
biyesi sulhun emniyet altın 
da bulundu~unu fakat lhti · 
yatlı bulunmakdan geri ka 
lınmadığını bildirmekdedtr. 

Venizelos suikastı 
Atina, 16 [->.ŞJ - Venize · 

los suikasd davası bu av 
bitecekdir. Başvekil Çaldaris 
bizzat bu itle meogul ol · 
makdadır. 

çok kanunlar çıkarılmııdır. olan sermayeyi milli banka· 
,\f man sanayi ser. Bütün me.ııleketi sevk ve nın fUbesi olan Sumer bank 

gİSİ açıldı ıdare eden kuvvet Gazinin vermekdedir. Türklye'de aa-
Berlin 15 [A \.j Alman kuvvetli ve idaresi doğru eli- nayileıme iti yakında idha-

otomobıl sanayi sergisi dün dir . Ga.ı:i memleketi otorite lit üzerinde teelrlerinl alh· 
1 lıtler tarafından bir nutuk ile ve milletin ekseriyeıini terccekdir. 
ile açılmışdır . memnun eden bir tarzda ida· Tabii bunun neticelerini 

Sar 
Tasfiyesi icin 

' 

re etmekdedir Bunu itiraf ilk olarak hi11edecek olan 
etmek gerekdir Sanayi ba· ıeyler Standardize edilmit olan 

kımından Gazi gayet müı· maddelerdir. 
!esna bir plan tatbik etmek · İspanya ihracat tacirleri 
de ve bu plan icaba tını fev mesailerinin kolaylıkla tah· 
kalade bir çabuklukla yeri· did ve hatta liğvedilmeıine 

Verilen mühlet bitdi ne getirmekdedir. Son gün- ıahit olmak latemezlerae 

Cenevre 16 [A.AI Sar !erde dokuma ıılerinde bü· meseleyi dikkatle tetkik 
yük birfaaliyet başlamııdır. etmelidir. işlerinin tasfiyesi için ulus· 

lar kurumu tarafından tesbit 
edilmiı olan mühlet 
bitırıitdir Fransız'larla 

dün 
Al· 

man'lar arasındald milzake
rtler netlcelendiğinden önce 
hususi bir celse aktetmesine 
ıhtimal vardır. 

Cevabını verdi 
Berlin 1 S 1 A.A. j - Dııarı 

bakanı Alınanya'nın 2 Şubat 
tarihli Fransız· lnglliz tebli
ğine cevabını vermlıtir. 

1934 senesinde Uakırköy'de· Tilrkiye'de dokuma ma· 
ki hüyük dokuma fabrikala- mulatı henüz mühim addo· 
rı genitletildı. !Aynı sene zar- lunacak bir derecede defll
fında Kayseri dokuma fab· dir. Yedi veya ıekiz bin tez. 
rıkaları kuruldu. Geçen ıe· gah 14 milyon nüfuıu olan 
nenin ikinci teırin Eayı zar· bir memleket için çok bir 
fında Ereğli fabrikalarının ıey değildir. Fakat en ba
temel alma merasimi müı· ılt bir ihtlyatkirlık ve bun
tesna merasimle yapılacak· dan baıa pazarları tetkik 
dır. Kayseri yakında sanayi etmek ihtiyacı Türkiye pi· 
merkezi halini alacakdır . 1 lütfen çeviriniz 

Görüşler ve Duyuşlar 

Va tıtnsız gençler (~) hıtt~ uyandırdığı çalışma arzusu 

büyükdür Çocuklara sorğular 

sordum hemen hepisinde uya 
nık bir zeka, yürekden gelen 
hır yurt sevğisl ve saygısı var. 

Fabrikalarda çalışan C. h. fırkası l~ı·eğl i 

Bundan lıir kaç sene evvel 
1 s'anbul gazetelerinde, Ameri
ba'da üniversite tahsili görmüş 

Kürsüden inibde dinleyiciler 
arasına karıfd•iı zaman yanına 
bir Cinli talebe sokuluyor ve 

bir Türk g •ne inin hatırulanndan eline lı:üçük bir kitab ıık ftır•
bahscdilıyordu rak: 

- Bu akşam bu kitabı 
itcilerle"de hasbıhaller yapdım 

İntıbalarımın eyi olduğunu 
ıöyllyeb:lirim.Devletçe bura· 
da incir alınmasını ve bu 
mahsulün değer çendirilmesi· 
ne çok yardım etdiğini öğre 
ndim.Ônümüzdeki yıl cellad , 

Vilayet konrası bitdi 
Büyük elektrik san

tral 
istanbul, 16 (S.Ş) Ereğli 

limanı ve kömür havzasında 
yapılacak büyük elektrik 

santralı için tetkikler yap · 
mak üzere Ereğli'ye giden 

V ıkers Mitrepolitan 'ın sala. 

hiyettar memurları İstanbu 
la döndüler. 

Paris, (S.Ş) - Alman hü 
kümeli Londra'daki Fran· 
aız . lngiliz görüımeleri üze · 
rine yapılan teklife dün ak 
şam cevab vermiıdir. Ber
lin'deki Fransız elçisine Al

man Dııiıler Bakanı Bay 
Noyrat tarafından tevdi edi· 
len bu cevab ikı büyilk sa
yıfayı doldurmakda ve tek· 
lif üzerine görüımelere ba f 
lanabileceğini bildirmekde · 

Hu genı; Amuika'yıı gitme· 
den eYvel memleketimizdeki 
Amerikan mektebltrinden biri· 
ni bitirmiş. Mektebde aldıjiı 

terbiye ile muhitine, memleke
tine kar~ı derin bır nefret 
duygusu beslenJiye başlamış . 

Ve bu duygu onu ta Ameri· 
ka'ya kadar sürüklemiı 

okumanı rica ederim; diyor 
Türk genci kitabın iemine 

bakıyor; 

' gölü havzasının bir varlık ve 

yafayıı kaynağı olacağına 1 

timdiden muhakkak gözile 
bakabilirim 

Isparta 16 IA.A .I Kurul· 

tay batkanı General Kazım · 

Özalp beraberinde bulunan 

zevatla birllkde şehlrimize 

gelmiş ve Vilayet sınırında 

Isparta sayla vları, Vali . 
Helediye ve C.H.F. reisleri 

tarafından karıılanmııdır Şe

hire girerken askeri kıtalar, 

okullar, sporcular ve halk 

tarafından selamlanmışdır. 

Beıkan Vilayeti Fırka K 

Belediye ve halk fırkasını 
ziyaret etmişlerdir. Halı Fab· i 

Aııkctr<t 
Ziraat enstitüsü ka
Yakcıları uludağda 

Hurıa ı5 !A . .\j Ankara 
Yüksek ziraat enstitüsü kız 
Ve erk .. k okurlarından otuz 
ktfilik bir kaynakçı grubu 
dün ıehrimize gelmitlir. Hu. 
iiln uludağa çıkacaklardır 
Ve yirmi gün kal11caklardır . 
lk; martda olu1 kişilik bir 
lrub daha 2 .. lecekdlr. 

b .. 1 u. İdare lı<~yl11ti <tzal•ırı vt~ 
yük kongra içiıı mümessil

ler seçildi 
• 
lzıııiı· 

~,35 Yılı hiid\P~İ 
İzmir 16 1 \ A.j Vı-

Trabzon·aa kar 
Tral•zon 15 IA.AI Trab-

zon ilk karı dün görmütdür 
Fırtınadan telefon telleri 
bozulmuıdur. 

dir . --Avusturya 
rafdarıarı 

Kral ta
birleşdi 

Viyana, J 6 (A.A) 
1\ ra lcıların fikrini neıreden 

gazetenin yazdığına göre 
Avusturya'daki bütün kral 
lık tarafları demir yü2ük 
namı altında birleımiılerdir 

Perıembe günü baılıyan 

fırka vilayet kongra •ı sına 

cuma günü öğleden evvel de 
devam edilıniı ve kongra 

bu top1antıda sonlan,Jırılmış· 

dır. Kongra açıldığında l , ir 
gün evvelki zabıt okunmuf 
ve olduğu gihi kabul edil · 
mitdir. 

layetın yeni yıl masraf büt· 
cesi bir milyon yüz on dört 
lira üzerinden lıazırlanmı§ 

dır Bu yıl masraf itlerine 
daha çok ehemmiyet veril 
mekdedir 

Mısır Tahvilleri 
Bundan sonra daha bazı 

meseleler görütülmüt ve vi· 
!ayet idare heyeti azalar: ~e
çilmiıdir. idare heyeti aza

lıklarına seçilenler ıunlardır: 

Bıty Feyzi Sözöner, !.ay 

Sadık Deniz, bay Halil İbra-
him Madenli, bay Rasim 

Cağan, bay l lulüsi h üçük 
ler, l·ayan Yegane İsmail 
Akbaı. 

Bu seçiın,Jen sonra büyük 
kongra ya müme5sil <eçimine 
geçilmiı \e buna da, Feyzi 
Sözöner Ayvalıklı doktor 
Fadıl, bay Cevdet Denizer, 
bııy Sadık Df'nı.t: ve bay 
Ali Reıad se~ilmi lerclır. 

Yeni fırka vili\)'t:t idare 
heyetine baıarıklık clılerız . 

- -

Gediz köprüsü bitdi H<tngi ııum<ır<l Iar ikramiyl11 

lzmir 16 [ ı\.A.j-Menemen 
Bergama araıındakı beton 
Gediz köprüsü bitmlşdir Ya
kındaaçılıı ,enliği yapılacak

tır 

k<tzandı? 

ı-~~~~~~~~-

Kahire 16 f.\.AI Yüz 

de üç faiz bir Mısır kredi 

fonseyi tahvilerinin 15 2.35 

Bulgaristan' da 
Müthiş Soğuklar 

Tun•t nchı·i dondu 
Sıfırın altında 30 derece soğuk var 

Sofya 16 jA.A] -Soğuğun 
ıid<ll'ti art · ııdır. Ba.t:ı ının

takalarda sıfırın l\ltında 30 
dnece kaya eılılnıitdlr Tuna 

nehri donmuıtur. 
Sofya 15 A .A Biltün 

memleketde ıiddttle bir kış 
hüküm •Ürmekde<llr. Cedup· i 

çekllltinde ıu numaralar ka
zanmııdır: 1886 Tahvillerin 

den 162,065 numaralı tahvile 
50,000 frank, 1903 tahville· 

rinden 422, 780 numaralı 
tahvil 50,000 frank, 1911 
tahvillt>r<len 30,009 rıumara
ya da 51.JfJOO frankdır, 

Adana'da grib 
Adana 15 IA.A] Grip 

salgını Şehrimizde de genit· 
lemit ve okur:ar bir hafta 
tatil edi1mittir. 

da kurtlar bir çok ka8aba 
lara hücum etmıılerdlr. 

Bu Türk çocuğu güzel va. 
tanını ttrk ederken vopurda, 
onu büyüttıı ve bı slıyen bu 
sevimlı t"prakları görmem~k 

iç n başını <;evir yor, ç kaeı)a 
gözltrinİ kapıyor ve bir daha 
bu vataııa and 
ı ı«yor. 

Anıcrikı.'ıla ona ağuşuııu 

ilk açan müessese vaktile bizde 
de şubeltri t.uJuııan !belki ş"nı · 

dı de vardirl gı·nı· hiristiyan
lar cemiyeti oluyor. Duygusuz 
genç bıı cemiyct"n ves3yeti 
altında yaşamuğ.ı vo onların 

dPlalet.le kılisclerde momle
kclim"z oleyhındc kor,feransl"r 
vcrnıeğe başlıyor. 

Bir gün üniversite kulübün
de rine Türkiye hokkındo, ta· 
bİİ ;;arazkarane, verdiği bir 
konf.,raıısın sonunda alkış 

beklerhn dioliyenler arasında 

yükselen bir: 
Alçak. namussuz' 

Sadası gencı şaşırtıyor. 

bu yazı evvelki günkü nüsha
mızda hatalı tertib edilmişdir. 

Doırrusııııu bir defa d~lıa nrş· 
rcdiyoruz. 

Yalansız adam 
Kabını açdığınJa: •Vatanını 

seven bir Çin gencinin vstan
sız bir gence hediycıio ithafı· 

nı görüyor. 
Odasına döndüğü uman 

merakla kıtabı okuyor, Ve o 
vakit vicdanında müdhiı bir 
mücadele başlıyor. Azabl1r 

iç · nde Kıvranıyor. 

•Vutaos z adam• meşhur 

bir Amerikan eseridir. Vatanın. 
dan kovulan tıir yüzbaşmın 

hayatından bahsediyor. Bu 
y!izbaş: vatanına hiyıınet et
diğl için bir daha Amerikan 
toprağına ııyak besm•mığa 

ve cezasını bir harb ırcmiıınde 
g~çirmeğe mahkum ediliyor. 
Vıtaoından nefretle ayrılın bu 
g-enç zabit senelerce deniz üze
rinde vatanının hasrctile yaıa· 
mış ve nihayet öld!iiü ıaman 

b3fl ucunda: ·Ah vatanım!• 
ibaresıni ta§ıyan bir Amerikan 
haritasile bir Amerikan bayra
ğı bulmuşlar. 

Kıssadan hisae: 
\'atan sevgisi bütün sevgile

r.ı üstün olmalıd;r. Vatansız 

genç hem kendiıi ıçın 

ve hem de nıeml~keti İçin 

tehlikeli ve muzır bir mahlflk
dur. 
(Devamı ikinci batım yüzde) 
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Maliye 
mütehassısı 

Bay Alfant'ın raporu 
Ankara, 16 IS Şj- ~taliye 

bakanlıifının Fransa'dan ge· 

-:~$ f. t_t l_R_~ıı' ......... ır:~''----m .......... ı~ 
2 
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çocuk esirgeme kurumu Valimiz 

V<ıfaıısız 
geııçleı· 

Avrupa'da en küçiik hükumetler: 

620 kişilik Feodal 
bir devlet 

Fransa sahilinden 60,İngi-
Üst tarafı biri yüzde 1 liz sahillerinden 130 km . u· 

tirtdijl müteha1111lardan bay 

!::.~~d~ıtki~:;~ru:ak~~~dc~ E velsi Gün Vilayet Kongrasını Vapdı 
Erdek' den 

Döndü 

Vatan hakkında söylenil · , zak LaManıta Kanarya ada· 
miş aşağıdaki kıymetli ıözler !arından Serk adası, 620 
herkesce düsturülamel ol- kiılltk bir feodal bir devlet 
malıdır: dır. Halk lngilizce ve Fran · 

Vatanını sevmlyen, hiç sızca konuşur. Resmi dil 
bir ıey sevemez. Fransızcadır, diğer lıir k11ım k11mını Maliye bakanlıiiına 

vermiıdir. l'dütehaas11ın ver 
miı olduifu rapofları tetkik 

etmek üzere maliye bakan· 
lıifı bugilnlerde bir komisyon 

teıkll edecekdir. Komlıyo 

nun tetkikatı bttdikden son 
ra maliye bakanlığı merkez 

ve tllfra te,kilatı hakkındaki 

kanun projesi hazırlanacak 

ve proje meclisin onumüz 
deki devresinde görüıülecek 
dir 

yasalarında muvaffakıyet 

elde etmek istiyenleri tet· 
ktkatda bulunmafa sevket
melidir- Eski Türkiye yük 

aelme hareketine devam 
etmektedir. Bu onun sarih 
lMr hakkıdır Çünkü uyan -

mak için gayret 
Bizim istediğimiz 
neticelerini ilkönce 

ediyor. 
bunun 

hissede-

cek olanların İspanyollar 
olmamasıdır. Bunun için 
bu aıtl memleketin ıaadeti 
için en candan dileklerimizi 
sunarken dibi delık bir çu. 
vala elrmek lstemiyecekle
rinden emin olduiiu dokuma 
sanayilmiz mensublarının 

dikkat nazarlarını celbede. 
rlm. Bunlar hiç olmazsa 

daha bir kaç sene bu 
memlekete ihracatda bulun· 

maifa ve hatta kabil olursa 
ihracatlarını artı ımağa ça. 
lıımalıdırlar. 

• • • 
Barselon'da çıkan «"irador» 

eazeteıl dahi 27 ildnclkinun 
1935 tarihli saymnda Tür
klye'de yapılan ıon inkılab
lar ve reformlar hakkında 
makale yazmakdadır. 

Bu makalede Atatürk'ün 
Yunaıalılara kartı ihraz 
etdiifl zafer ve bundan sonra 
iki mClet araıında dostluk 
teılı etdiği. A nupa'da 

tahıll ettiğini beyan eyledi· 
ği Atatürk'ün memleketini 
Avrupa medeniyetleri dere· 
cesine yiikaeltmeğe ahdetdiiii 
yazılmakda ve son dört ka -
nun hakkında izahat ver. 
mekdedir. 

,_ -~"--
Savaş'uı Romıı11ı: ];) 

BUKALB 

3 .kişi <tltııı ııı<t<l<tl)''' ile, ye,li kişi l<tk
diı·ıı<ııııe ile t<ıltif e'lilet·ek 

Vilayet Merkez ve idare heyeti seçımı yapıldı 

Büyüklere sayğı telleri çekildi 
vamlı ve yı 1maz bir sayi ile 
çalııan ve bir seneıle büdce 

sinden bin lira kadar faz la 
b r gelir temin etdtği anla · 
ıılan Balıke.ir merkez kata 

ve vilayet idare heyeti başkanı 
bay doktor Klimıl ~esll,baı · 

kan vekili Niyazi !:.ökmen, 

' !unun da faz'a gelir lemin 
elıı ı iş olduğu gönderdıkleri 

büd.oe ile s~bit olduğun 

dan ve kaza kongralarınd ı 

da heyeti idare mesaisi tak
dir ile tezkii.r edilmiş bulun 
duğundan bu heyete dahil 
olan Başkan Doktor bay 

15 2 935 Cuma günü sa· 
at 14 de halkevi salonunda 
çoçuk esirgeme kurumu vl· 
lii.yet kongrası toplanmııdır. 
Merkezin yapdığı müte· 
addid müracaatlara rağmen 
Edremit, Burhaniye, Kepsüd 
Sındırgı, Bandırma , Gönen, 
Havran kolları çalıııb 
çalıımadık ' arını gösteren bir 
malumat göndermedıklerine 
göre buralarda kurum kol
larının faal olmadığı anlatıl . 
mııdır . Buralarda teıktlatın 

1 lilmi Yııcalı. ev 
Muzaffer, Celal, Muharrem, 

eyi Ö mer Akif, Fahri'nin de tak· 
çalışmalarıııa binaen takdir dir name ile taltiflerinin Ge · 

senelerdeki velki 

name ile evvelce taltıf edil- 1 k d . a·ı 
ld ki d b 1 ne mer ez en rıca e ı me -

mi~ o u arın an un arın 

hararetle takib edil 
. . 59 d sine kongra hey<'li umumesin · 

nızamnamenııı uncu ma -
de<iııe tevfikan altın ce karar verilmitdir Umu· 

meal için icab eden tedbir · 

lerln alın ·ı ası hususunda fay 

dalı kararlar verilmi~dir. 

madalya ile, Faık Ôz mi kongraya ku rultay baş · 
çelik, Kami sak baı'ın ilk kanı ünlü General Kazım 
olarak takdirname il., . diğer Özalp seçilmitdir. 

Büdcelerin tetkikinde: De- kollara nazaran Ayva'ık ko· U u Önder KamalAtatürk'e 

Grib hastalığına karşı 
sağlığı yerinde olan halkın 

alacağı tedbirler 
Grib hastalığı çok bulaııcı ve çabık yayı'ıb istila 

yapıcı ve adi nezlelerle baılıyarak umumi kırgın'ık, 

öksürük, ses kısıklığı, ateı yapan bir hnstalıkdır. Bu 
hastalıiiın mtkrobları insanların burun delıkleri, ağız 

ve boiiaz içinde yaıayıb üredik erinden öksürük ve ak
ıırıkla çıkan ufacık damlacıklar içinde havaya atılır. 
Önünde bulunan insanların nefeslerile onların burun 
ve ağızlarına girerek bu suretle hutalıiiı birinden dt. 
iferlne bulaıdırır. Bu sebeble nezleli ve öksürüklü has. 
talara yaklaımamak lazımdır. llasta olmayan bazı in-
1anla rdahi iıbu grib hastalığı mikrobunu taııyabilecek· 

rlnden salgın zamanlarında insanların toplu oldukları 
yerlere devam etmemek en muvafık tedbirlerclendir 

Grib hastası olan -aileler efradı veya müessesat 
memur ve müstahdemini gidecekleri yerlere hastalığı 

intikal etdireceklerini dütünerek temas ve ziyaretle · 
rinde vicdan! hareket etmeleri lazımdır. 

Sojuklar bu hastalıiiı hazırlıyan sebeblerdir Bir 
çok kimseler soğuk algınlığına ehemmiyet vermez, 
halbuki vaktinde lazımgeleni yaparlarsa gribin vahim 
neticelerinin önünü almıı olurlar. 

Salgın zamanlarında her gün mükerreren el ve 
yüz yıkanmalı ve ağız, burun sık sık müvelledülhu · 
muzalı ıuyun yüzde bir mahlülü ile temizlenmeli ve 
çalkanmalıdır llastalık takarrür edıb esaslı rahatsız 
lık yapdığı takdirde fa;ı:la zaman kaybetmiy<'r . k bir 
tabibe müracaat etmelidir. 

kurultay baıkanına, baıba

kana. C. il . F genel yaz
ganına, Çocuk esirgeme ku
rumu başkanına kongranın ı 

taziınalı telgrafla bildirilmiıdir . . 
Çocuk Eıirgeme kurumu 

vilayet merkez heydine se
çilenler: 

Uay Ekrem vali muavini, 
doktor Kamil, Sesli memle
ket hastanesi kulak, boiiaz 
burun mütehauısı; bay dok

tor Raif Demiralp n.emle· 
ket hastahanesi dahiliye 
mütehassm; bay doktor Ha
lid Özel doğum evi batta· 

bibi; bay doktor ~lehmed 

Ali Aksoy, memleket hasta
hanesi ctld ve zührevi hat-
talıkları mütehas1111; Ali l<ı· 
za Tezel, memleket hasta 
hanesi baıtabibi; ::-alim Ata
lik, maarif müdürü; Feyzi 
encümeni daimi azasından; 
Fuad Gündüzalp, kız orta . 
mekteb müdürü; bay Dok 
dor Nazmi Altan, memleket 
hastanesi rontgen mütehas 
sısı; Avni, muallim mekteLi 
müdür muavin•; bay Xiyazi 
Sökmen, Gazı mektebi baş
mualli ııi; hay Faik Özçelik, 
vilayet evrak; ıefı Hilmi 
Yırcalı veznedar, Kami Sak-

Erdek ve Marmara yer 
sarsıntısı felak etine uğrıyan 

yurddaılarımızın işlerile uğ

ratmak iizere Erdek ve 
Marmara'ya gitmiş olan va
fimiz bay Salim Gündoifan 
dün geç vakit kentimize 
dönmütdür. 

Hayır sever bir vatan~aş 
Memleket hastahanesi kim· 

yakeri bay Abdi yok 
ıullara yedirmek üzre Balı· 

kesir yoksulları gözetme bir
liğine bir canlı koyun baiiıt· 

lamııdır. Hayırsever arkada· 

(Conson) halk ise eıki Normencayı 
Ölülerin toprakları vatanı hala unutmamııdır. Yasaları 

kurmuıdur. menetdiği için burada hiçbir 
(La martin) otomobil yokdur. 

Vatan, bütün evladlarının 
çalıımaıile, yardımile yaıar 

( Jufroa) 

E m n i y e t için bir 
polis mevcuddur. Bir odalı 

küçük bir haplsaneıi vardır. 

Fakat son kırk sene içinde 
hiç bir suç görülemediji için 
mahpusu 1894 yılında 

bayından beş yumurta çal
dığı için mahkum olan bir 
hademedir. 

Vatanın hayatı ona kartı 
gösterilen sevgtle kaimdir. 
Bu sevgi; bir milletin haya 
tı dem<'k olan ruh birlığini, 

kalb birltğini,fazile t birliiiini 
ihdas ve takviye eder. Yi 
ne bu sevgi vatanı dahilen 

şımızı aç 'k olarak överken kudret ve servet sahibi, ha 
yaklaıan kurbnn bayramında ricen de kuvvet ve hürmet 
daha bir çok hayır sevenle· sahibi kılar . 
re nümune olmasını dileriz. 

Burada diplomalı doktor yok· 
dur. Zaten modern bır doktor 
oraya gitmek istese de halk 
istemez Doktor vazifesini 
dört köylü hiç bir para al· 
madan hasta tedavi ederek 
mükemmelen görmekdedtrler. 
Bu devletin geçmiıi çok es· 
ki ve entereıandır. Tarihi 
milatla birltkde baılar . Bir 
çok hükümdarları gelmtşdir 

Ada fevkalade güzeldir. O 
nun için dir ki lngiltz ede· 
biyatına mühim bir yeri 

vardır. Kraliçe Elızabat bu
rasını zaptetmek lstemiıse de 
her nedense sonradan v.tgeç 

miıdtr. Şimdi meıruti kral
lık idare olunur Hayan 

Sibila lltavey eceleridlr. 
Parlamento mevcud olduğu 

halde Bayan tam bir mut
lakıyetle adanın her ıeyi· 
ne sahibdir. Ada halkı Jcra· 
liçelerini fevkalade severler. 

---=="'(\.~ 

Poliste 

Şakalaşırken 
Cuma gecesı Aygören ma· 

hal lesinden Celep Hasan oii· 
lu Salih ile Rasim oiilu ibra· 
rahim ıakalaşırken, İbrahim 
elındeki çakı ile ~alih'i hafif 
suretde }aralamışdır. 

Suç'u yakalanmıı ve hak· 
kında tahkikata girİıilmltdir. 

~~~~~~~~~~-

Tuı•istlerin 
Dövizleri için karar

name 
Ankara, 16 (S.Ş)- Maliye 

Bakanlığı memleketimizde 
on beı gün kalan turistle 
rln kambiyo ve dövizlerinin 
memleket dııına çıkarılma 

sını kolaylaşdıran bir karar 
projesi hazırlamakdadır. 

baş. vilayet evrak ıefi . 

Yil:l)t'l idar·e IH',V• ıi 
Başkan Or. Kamı), baıkan 

vekili Niyui Sökmen . kıittb 
Karni Sakbaş, muhasib Faik 
Özçelik, veznedar llilmi 
Yırcalı. 

Merkez lıe'•eti \edı>kleri • • 
Baş ~fuallim Raif, bat 

muallim,Sua ·I, Dit taoıbi Fu
ad, Eczacı Azmi, eczacı Fah
ri, eczacı, Avni. Vilayet ida 
re kaleminde N dir. 

tŞ. l.evek) 
Türk genci! 

Vatan11z Amerikan zabi· 
tinden ve üniversiteli Türk 

gencinden ibret al. Vatan 
perver Çin genci ve yukarı
daki büyük adamların söz· 

!eri yurd sevgisinde sana 
nümunel imtisal olıun. Va· 
tanını, herkesden ve her 

ıeyden ve hatta sevgilinden 
ve kendinden daha fazla 
sev Dünyanın en yüksek, 
en zengin, en müata ğni ada

mı bile ol•an hiç bir yaban· 
cı memleketde kendi vata
nındaki en küçük hürriyeti 
en küçük saadeti ve en kü· 
çük refahı kabil deiiil bula 
mazsın 

Analar, babalar! 

Çocuklarınızı vatana fay· 

dalı bir unsur olarak yetiı

diriniz Onlara daha küçük 

yaıdan sağlam bir milli ter 
biye veriniz, sarsılmaz bir 
vatan sevgisi aıılayınız Ço· 
cuklarınızı küçük yaıda Ec· 
neh mekteblerine vermeyi· 
nlz Ecnebi bir kültür altın· 
da yetlıen ve kendi kültü· 
rünü dııima küçük ve hakir. 
görmeife alııan veya . alııdı· 
rılan bir çocuk büyüdükde 
vatanını, mil'ctini sevmez. 
Vatansız veya vatan muhab· 
beti zayıf olur. Bunun mane-

1 vi mesuliyett her ıeyden ev 
vel size racidir. 

!iv. E. 

Kendisini aynı zamanda 
iç ve dıı itleri bakanıdır . 
Dünya diplomasi cereyanla· 
rını yakından takib eder. 
Akıllı, dirayetli bir kadındır. 
Söylendiiilne göre bir vakit 
ler İstanbula'da gelmitdir. 
İsterse kanunları değtıdtrehi 
lir Bu devlet a11rlarca Av· 
rupa diplomatlarını lfgal et· 
mtıdi Ve idaresinin güzel· 
lıiille dillerde destandı Fa· 
kat son zamanlarda biraz 
unutulur gibi oldu. Şimdi 

orada tekrar hir faaliyet 
görülmekdedlr. 

Papalık 
Vatikan da bir vakitler 

serbest bir hükümetdi. Vakıa 
etrafı lıalya ile çevrllmtııe-

Artık tren kalkacakdı. 
Garda halk kaynaııyor; makine 

le .. Bir kaç soğuk kelime yer tutmağa 

baılamışdı. 

çereye çevirdi. Evin önünde uzayıb gi· 
den kırlara gölgeler lnnıeiie baılamııdı. 

\kıam oluyordu 

Ve zamanı gelınce birkaç madeniye, 
satılmak. 

manevra yapıyor; düdükler, çanlar yü 
rekleri hoplııtıyor; ayrılacaklar; şimdi

den ağlamağa baılıyorlardı 

Genç kız; e'rafındakilerden utan· 
masa bir gün çantasını alarak trene 
atlıyacak, nişanlısına koşacak: 

Böyle kayıtlarla yaşamak hiç de 1 

h..,, değildi .. 

Sonra doğurmak .. 
Sıra ile gel<'cek ortaklarının kalıır 

larını çekmek. 

DURACAK Tükel; ta ... son dakikada ayakları 
üstünde yükseldi. 

Lakin merasi ne, bir sürü kayde 
ne lüzum var.' Nasıl olsa senin deiiıl· 

miyim; İşte geldim 

Genç kızlığında: 
Artık keman çalmıyacaksın 

Deyib onu en sevdiği bir şeyden ayır· 
mışlardı 

liayatları bu kadar sade ve kolayd1• 

Ve böyle olduiiu için • lı ki: Yaşayııla. 
rından memn'J nlardı. lliç bir şikayetleri 
yokdu. 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Gitme. Ne olur gitme Yahud g'der 

ken beni de al.. 

Demek için yanmııdı. 
Fakat genç kızlığından gelen bir 

utanma hissi vardı kt,damarlarında tu· 
tuıan arzuyu ve sevgiyi kırıyor. 

Geriye .. Tekrar kalbine tepiyordu. 
Erdinç ona vaziyeti anlatıyor: 

Nihayet bir sene yavrum. 
Diyordu. 

- Sonra izin alıb geleceifim. Tü
kel beyaz elbiseleri ile, gümü§ telleri 
ve tülleri ile 

Genç kız renk den renge gırıyor, 
kendinin de ıaıdığı bir heyecan ve 
çocuklukla: 

- Benim olacak. 

Dudaklarını biraz daha genç kızın 
penbe kulaklarına yaklaıdırıyor: 

- Karım olac.ık, diyordu. 

Tükel; bu ayrılık karıuında ne dü
ıündüifünü, nasıl icinden yanıb söndü 
jiinü . Ta 9on dakikaya kadar ~elli et· 
medi. 

Taze ve leziz iki yeşıl üzüm gıbi, 
üzerinde yaşlar parlıyan gözlerini dok 
torun gözlerine dikerek; 

- Beni unutmıyacaksın değil mi? 
Demiıdı. 

Fakat genç kızın sorgusu o kadar 
son saniyeye saklan:ı ışdı ki Bir sarsın 
tı.. Ve doktc., karşılık vermeden ray· 
larda kayan trenle uzdklaııb gitmişdi. 

Pençereden t .triyea, dalgalanan mi 
nik menrltle bakarak ta gönlünden ge 
len lıir sevgi ve heyecanla: 

- Hiç bir zaman küçük 
Demiıdi, 

lliç bir tesadüf karşısında , 
Sonra doğudan uzııı' ve sık mek · 

tuplar yazıııışdı. 

Doktor; her satırında ya ln11lıl. dan 
şik <\yet ediyor, seneyi iple çekiyordu. 

Yazıları ile anlatmak istiyordu ld , 

Kendisini yaşatan yalnız ve yalnız Tü 
kel'e kavuşmak Ü ııididir. 

O da olmasa?. Bunu genç doktor 
hatla düşünmek hile istemiyordu. l lal 
buki şimdi. -

Aylar vardı ki, mektuplar deıiitmiş .. 
Eski uzun satırlar yerine bir kaç cüm-

Diyecekdi. 
Fakat ailesi, 
Doktorun annesi.. 
Tanıdıkları, onun bu gidişini düşük 

bulacaklar, eğlenecekler, hoı görmiye
ceklerdi. Ve doktor asıl düşündüğü, çe· 
kindiği doktordu? 

O, bu gıdişi nasıl karşılardı, nasıl 

karşılıyal'a kdı; 

Beri tarafda cloktorıın annesi de 
oğlunun bir hicran geçirdiğini fark edi
yor, ati için büyük kaygular duyuyor 
dtı. 

Ve di~er tarafdan doktor Erdinç; 
daha fazla, daha hesabsız ve hudutsuz 
1 ir sevgi ile kalbini llılge'nln ayaklaıı 

al!ına atmakda devam ediyordu. 

• 
ilen okumağı çok severim dok

tor. Yani bu sözünüzü pek dinliye mi ye 
ceiiim 

- 1 layır. lıayan Bilge. Doktorların 
her sözü dinlenir 

Çünkü hunu emreden fendir, mes· 
leğimizdtr 

Btlge dudaklarını bükerek lıaıını pen· 

Şimdi de biricik eğlenceıi ve işi olan 
kitablarından ayırmak istiyorlardı. 

Sonra ne yapacakdı? 
llep yalnız, hep öksüz . Kalbi ile 

hayatını dilim dilim önüne sererek tah· 
lil edecek, yıpranacak, yaralanacak de
ğil mi idı? 

Doktor; kitabların kendisine ne bü· 
yük bir teselii verdiiilni ve nasıl zaman 
zaır an kendi acılarını unutdurduiiunu 
bilseydi.. lliç bu biricik zevkden men 
etmeğe kalkar mı idi? 

Karşıki yoldan ellerinde, bakraçlarla 
yerli kızlar geçiyorlardı 

Bu etekler bellerinde baıları ye· 
ıı•eni:i ve bir o :ııuzdan bir o:nuza örgü 
lü saçlı kızlar ona .. İrtıılmez lıir sHadet 
gibi tatlı ve göniil alıcı geliyordu 

llu sıhhatli ve gamsız kızlar; lıa 

yatı öyle dar bir pençereden göruyor· 
lardı l<i .. 

Yeınek yemek, ıu taşıınak. 
Tar!ada çalıımak, 
Yahud hayvan aağmak, 
Yatub uyumak .. , 

llalbuki hu tarafta parası mevkii, 
lıer ıeyi olan bir kadın .. 

Yani sözde medeni bir kadın bin 
türlü gönül sızısı, bin türlü erlıilmez 
hay&ller hasret ile Veilden yeise, hır
çınlıkdan hırçın ığ; düıüyordu. 

Niçin yarabbi, niçin oda on'nr gıLi 
yaratılmamııdır?. 

Keşl.e bir dılim ekmeği bütün haya· 
tı bahasına kazansaydı da böyle mane
vi dertlerin işkencelerini duymasaydı . 

Acaba onlar da kendilerini böyle 
uzakdan süslü, boyalı, zengin bir hayat 
içinde gördükçe imrenmezler miydi? 

Kim bilir, belkı . 
Zaten dışarıdan her hayatın çeken, 

parlak görünen bir pençeresi vardı. 
Fakat bir de içine girme'i. 
Oh .. her iç yüz. biraz karııık ve 

bulanık deği , midir? Zaten doktor; göz· 
leri tenha kırların derini lelerine daları 
bu güzel kadını; sanki kail.in gözle 
rine tal.arık seyrediyor 

Yanaklarına koyu gölgeler veren bu 
uzun kirpiklerin gönlü öyle bir karıtdı· 
rııı var ki.. 
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GEL 
Aktamla aüzülen seslere dal da , 
Gözümde pas tutan gün inince ırel. 

Yolun kollarına bırak kendini, 
Yaz yajtmuru gibi ince ince ırel 

Pulutu kanat yap, erde dağlara , 

Hayalin bıtdiği yerde dajtlara, 
Bir zaman kendini , ver-de dağlara , 

Gönüller, sevginle titreyince ırel . 

Saçın dalgalansın ver ekinlerle, 
~açıl da. yo 1daı ol ıu enginlerle 
Önce haber yolla güvercinlerle , 
Menekıe rüzgara baş eyince gel. 

Peze gel göğsünü gülle, sümbülle, 
Nağme ver kutlara söyleı bülbülle, 
Yamaçlar titrerken bir kızıl tülle 
Güller, bülbüllere gel deyince gel. 

Bursa 

!1do1iye Ece 

Koşma 
Gonca bakım falına 
Bülbül komun dalına 
Gir gönlil bahçesine 
Gez salına salına. 

Boyuna gözüm dalar 
Beni peıine ıalar 
Bu türe [ 1) değiıemez 
Gülü, bülbül kovalar. 

Ay görüb uyandıkca 
Ay yüzüne kandıkca 
Ululanıyor gönül 
Sana doğrulandıkca 121 

lünüm 131 gündüzüm olur 

[!) Türe - kanun nizam. 
[2) Doğrulanmk - Veche ver-

1 mek teveccüh et ırıek 

Her l<ııım, güzüm olur; 
Ay yüzünü göreyim, 
Belki bir sözüm olur. 

Yüreğim düven oldu 
Baıakdan •evgl yoldu 
Her dudoğın yankm 14] 
Seni bir öven oldu. 

Sevginle doldu gönül 
Saçında soldu gönül. 
Ben (Ar) a 151 kın o'unca: 
Bir (Arkın)l ı 6 l oldu gönül 

ls ı aııı,ııı: Keııaıı .\rkın 

[3) Tün akşam, 

[4) Yankı aksi seda 
[5) Ar - san'at 
[6) Arkın - sanat kını sanatkar 

~--------------------
Yurtdaşt 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hi/a/ihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila- ' 
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Seneler ceevve/ kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

de hükümet içinde bir hü 
kılmetdlr. Papanın son a•kerl 

1870 tedlr. Bilindiği gibi, 
o zamanlar Papa askeri Va-

/Jalıkesir Hilcililımer 
• lferkezi 

tıkan'ı, ltalya'rıın askeri it J 
galinden korumak için bü

yük mücadelede bulunmur 
dur. 

Roman Tefrikamız: 68 

s,, ,r,ışt•ııı S•tl'itŞ<t 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Çünkü her evi üzerinde 
birer beyaz bayrak sallanı· 

yordu. Abdullah beye: 
- Yüzbaıım, Dedi. Bana 

ölüm kadar acı gelen bir 
manzara karııaındayız. Bak
ıanız'a; Yenltehlr kasabası 

kefene bürünmüı! 

Dediği zaman, Abdul'ah 
hey kısrağının vlzğinlerinl 
çekdi ve üç arkadaş, dürbün
lerile Yenlıehr 'in uazlyetlni 
tedkik elmeğe lıaıladılar. 

Abdullah bey. biraz düşün

dü'<den sonra: 
Müsterih olunuz bu bay

raklar, bize teslim manası
nadır. 

Dedi. Süvari zabiti cevab 
verdi: 

- Ne manasına oluraa ol
sun, yüzbaıım, bize teslim 
nıa11a11na ise ıtmdiye kadar 
düıman idik , teslim oluyo 
ruz demekdlr. Şu halde sa 
ınlmiy«-t beklenemez. Ren 
beyaz bayraklardırn, yani 

teslim iıaret 1 erinden okadar 
nefret ediyorum kı .. .. 

Diyerek göğüs geçirdi. 
Bu defa Ziya bey lafa ka
rııdı: 

- Ya bu bayraklar Yu· 
nan'a teslim tıarell ise 

Deyince, tecrübe görmüş, 
müdebbir bir zat olan Ab · 
dullah bey: 

- Çoçuklar, dedi. İngiliz 
kuvveti , paditah kuvveti ve 
islamlyet maıkesi altında ol 
mak üzere bocalar kuA veti 
gibi üç büyük kuvvet halkı 

zehirliyor, bizim vazifemiz 
halkı tenvir etmekdlr. Ne de· 
olıa o halk bizimdir, biz de 
onlarınız . 

~'. illi kuvvet Yeniıehir'e 
lıir kilometre kadar yaklaı 
dıi{ı vakit, bayrakların ale
lacele evlerin üstünden indi
rildijtlnl üç arkadaı hayretle 
gördüler. 

Aynı zamanda, Y eniıelı 
rin dört kilometre kadar ce 
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fDünya üzerı.nde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 

londra
1

da f ransa ilı İngil. tere arasında yapılan anla-ı londra projesi almanyaya 
1 

: Savaı'ın: Ş.. h : Yazan: : 
: Küçük : U P e : Nefi : 
:Hikayesi : : Köker : 

şm!ların f ransa matbualındaki akisleri: teblig olunmuştur 
0
La Martins" den 

Londra'da yapılan anlaıma 
bir Frans ız - İngiliz anlaş 
masını değil, garpta bir mm· 
takavi anlatmayı ifade et 
mekdedlr; çünkü İtalya, f' el
çika ve Almanya dahi hava 
anlatmasına glrmeğe davet 
edilmiılerd i r .Lokarno anla t · 
masından rnnra karıılığı ol 
madan teminat veren İngil 
tere bugün hem teminat ve 
rmekde hem de teminat al· 
maktadır. 

Fransa ve İngiltere'nin Lon 
dra'da ne kadar geniş bir 
ruh ile konuımalarda bulun 
dukları bundan görülmekde
dir. Fransa ve lngiltere hiç 
bir hodbinane ga ve takip 
etmeden sulhun müessir bir 
suretde kuvvetlendırilmesine 
ça 1 ıtınakdadırla r. 

• 
* .. Le journal" dan 

İngiltere'nin, tecavüzleri_ 
nin en müthişi ni letkil eden 
hava tecavüzüne karşı iş 

birliğide bulunmasını teıı ı in 

edlti anlaımanın en ıayanı 
dikkat torafını teıkil etmek· 
dedir. 13u suretle emniyet 
kağıt üzerinde yapı lan mu· 
ahedeler1e tasavvur oluna· 
bilecek derecenin azami 
nisbetinde temin edilmif 
olacakdır. Ve Almanya'ya 
anlaşma çerçevesine girmek 
ve silahlanma itinde yeni 
bir anlaşmayı samimiyetle 
kabul etmek veyahud tid · 
detlı ve fakat yine şiddete 
nezaret alt:ncla blllundurula

cak 1 ir teca ' üz çerçevesi 

içinde kapanmak mecburi· 
yetinde kalacakdır. 

• • 
* 'Le Pelit journal" dan 

elde edilen anlatma neti
cesi bu defa artık Fransa 

ve İngiltere noktai nazar· 
!arının dünya efkarı umumiye
sinin ve bilhassa Fransız 'a 

rın hlssetdikleri endiıelerin 
dağılmasına yıırdım edecek 
kadar birbirine yakın l aşdık

larını göstermekdedir. 

Herkes için mütesa viyen 
muteber bir emniyet esası 

dairesinde silahsızlanmayı 

tahdit anlaımaaının akdı 

umumi anlaı ııı ıya istinat 
etmiyecek herhangi bir 
silahaızlanmanın tatbiki 
ıark ve Tuna misaklarının 

yapılma11 Alınanya'nın Ce· 

nubunda yiıksek bir tepede 
bulunan Subaıı köyüne, 
Yenlıehr'den çıkan bir 
iki yüz atlının , son süratle 
kaçmakda olduklarını gör~ 

düler. Bunlar acaba kimdi? 
Dütündüler , bir türlü bula
madılar . 

Abdullah bey: 
- Biz gayet tabii olar1k 

ka•abaya girelim. Yalnız ef 
radı toplu bulundurmıya • 
lım Olur kı bizi kasabada 
basdırmak isterler. Biz be· 
ledlyede otururuz; efrat da· 
ğınık l.ıir halde muhtelif ma · 
hallerde bulunsun 

Dedi ve derhal takım 

başıları çağırdılar, Abdullah 
beyin tavsi yesi veçhile emir 
verdiler. 

Üç arkadaş konuşa 
konuıa , gayet tabii ve 
hadisesiz Yenltehir kasaba · 
sına girdiler Zcıbitlerini ta · 
ki h eden müfıezeler de ka · 
sabaya girdikden •onra muh 
telif yerlerde münasib vazi 
yeti erde mevki aldı l ar . 

Zabitan doğru belediye 
dal~esine gidib oturdular 
A bdullah bey ilimat etdiği 

kendi çıt vuılarından birisine 
Subaıı lıöyüne kaçan süva-

nevre'ye dönmesi itle Lon· 
dradan yapılan teklifin istıh· 

daf etdiği gaye bütün bunla. 
rın meydana getirilmesine 
mani olan imkansızlığın lza 
lesidir. 

Fakat bilhassa hava an· 
laıması a kdı hususunda i ~ rar 
etmek gerekdir Bunu imza 
edecek olanlar hava yoluyla 
yapılacak her han· 

gi bir tecavüze derhal mu
kabele etmeği taahhüt et 
mel idir1er. Bu misak, yalnız 
Lokarno'nun kıymetini artır · 

m akla kalmıyacak, harb in 
kati tehditler ve tedbirlerle 
bertaraf edilmesine matuf 
olan metodun husule gelme
sine yardım edecekdir. 

Daha bundan az zaman 
evvel bahsedilmesine bile la· 
hammül edılmiyen bu metod 
müessir olabilecek yagane 
metoddur. Bu eyi yolda atıl 

mıt olan birinci adımdan do 
layı sevinmeliyiz. 

• • • 
"Le pelit Parisen" den 

Lokarno misakında İngil · 
tere yalınız garanti eden 
vaziyetinde idi !lava anlaı
ması lngiitere'ye lngf ltz ef 
karı umumiyesinin çok ho 
şuna gidecek olan, çok kıy · 

met' i ve mukabil hır temi
nat bahşetmekded r. 

Fransız ve İngiliz hava 
kuvvetleri birlcımiı bir 

halde lngiltere'n in maruz 
ka l acağ ı ve ne kadar kuvvet
li o1ur ise o1sun İngiliz donan 

masının defedemiyeceği bir 

ha Ya tecavüzüne karşı onu 
muhafaza ve n üdafaa ede 

ceklerdlr. Bılmukabele Fran

sa ha va kuvvetleri de İnsJI · 
tere'nin, mukavele mucibln 
yapacağı yardımla fevkalade 
kuvvetlenecekdir .. 

• 
* * ,.Victoi re" den 

" Bu suretle garp millet
leri tayyare kuvvetleri ger
çekden u l us l ararası jandarma 
·teıkilatının ilk gurllbunu 
meydana getireeeklerdir Ru 
da gerek lngiltere ve gerek 
Briand'ın hakiki telmizi gibi 
Lokarno anlaımaaını takdire 
değer dir surette ta mamlı
yan hariciye nazırımız M. 
Lava! için hayırlı bir haber 
d ir . Almanya kimsenin mü · 
saadesini almadan meydana 

rilerin kimler o lduğunu ça
b uc 'l k öğrenmesini gizlice 
tembıh etdikd<'n sonra Ed
hem paıanın belediyeye ka 
dar gelmesinin teminini be· 
lediye reisinden rica eldi. 

Edhem paıaya giden 
adam beş on dakika 
sonra geldi ve paıanın 

evinde hasta yatdıit nı söy
lemesi üzerine. Abdullah 
bey: 

- Şu halde kendisine se
lam söyleyiniz. biz eve ge · 
lelim -

Dedi ve adamı tekrar 
pa~aııın evine gönderdi Bu 
defa , paşa bastonuna daya· 
narak öksüre ökıüre karşı· 

dan göründü. Paıa belediye 
salonuna girdiği vakit bele
diye relsile z t• bitan ayağa 

kalkmak suretile pataya 
fazla hürmet gösterdiler 

Etem p .ışa, gayet kaba 
ve köylü lehcesile söze baı 
ladığı vakit, zabitan bfrbl 
rinln yüzlerine bakdılar. Zi
ya bey gayri ihtiyarı: 

Buda na11l paıa yahu! 
Diye mırıldandı Abdul 

lalı bey paşaya dedi ki 
Paıam, biz, kumandan 

KıiLım beyefendiden, Dıınbuz 

.,il Corriere della sera" dan 
Londra projesi Almanya'ya 

tebliğ edilmitdir. Aldığımız 

mevsuk haberlere göre, bu 
projenin topdan kabulü veya 
reddiAlmanya'dan lstemlıdlr. 

Almanya hülıılmell ile bu 
proje hakkında bazı izahat 
islemitdir ve bunu Parle el· 
çisi vasıtasıle bildirmitdir. 

getirdijti silahlanma müsava
lını, Ren nehri snhillerlndekl 
topraklarından bir kısmının 
askerlik bakımından bitaraf 
kılınması tartile, kabule ra
zı olacak mıdır?" 

13u makaleyi yazan M. 
!lerve -Almanya'nın hunu ka
bul etmesi icahetdiğini yaz
makta ve bu kabulün Atman 
ya'nın daıma ortaya aldığı 
ıeref medlulü ile baı baıa 
gitdiğini beyan etmekdedlr. 

• 
«Fıgaro» dan 

" Doğrusu gerek ıekil 
ve gerek ruh itibailr Alman. 
ya'yı daha ziyade idare 
etmeğe imkan yokdu. 

lliç bir Fzan11z Almanya' -
nın izzeti nefsini rencide et 
mek istemez. lcab ettirdiği 
mesuliyetlerle beraber olmak 
ıartıle ,. hiç bir Fransız Al· 
manya'nın iıgal etmekde bu 
lunduğu büyük devlet mev· 
klinl inkar etmek fikrinde 
değildir. Rütün Fransızlar 
Almanya ile ıeref medlulü 
dairesinde ve sulh içinde 
komtuluk etmek istemekde· 
dirler . Vakttle Hitler Fran-
ıa'ya dostluk eli uzatmııdı . 

Şimdi de Fransa Almanya 'ya 
birden iki elini 
uzatıyor. Eger Almanya bu 
elleri kabul etmlyecek ve 

yahut yalınız bazarlıklaı da 
bulunmak ve yahut zoıluk 

çıkarmak için kabul edecek 

olursa artık İngilizler bunu 
bizzat Almanların bize bir 
hava misakı aktetmek lüzu
munu hatırlatdıkları ıribi an
lamalıdırlar 

' .~ ~ .. ,. ~ . 
Bııg·ün 
Vatan 
Ecz•thiınesi 

Nöbetçidir 

Kabaçınar hattında cebhe 
tutmak için emir aldık. Si 
zin maiyetinizdeki kuvvet· 
lerle teıriki mesai etmek 
için de emir verdiler. 

P8ta ce\ab verdi: 
- ilenin kuvvetlerim , za· 

ten cebhe tutdular. Şimdi 

cebhede düımanla boituıuyor 
lar Siz de yardım ederseniz, 
teıekkür ederiz. 

Bu esnada Ztya l.ıey faz 
la asabileıdı: 

- Paıa , dedi. Biz yar-
dımcı değiliz, biz hakim 
vazlyetde olduiumuz ıçın 

sizin kuvvetlerinizi malyetl
mizde i•tihdam edeceğiz . 

Paıa, gayet ıoğuk kanlı 

lıkla; 

llepsi birdir. Maksat 
vatanı kurtarmak değil mi? 
Ehli kim ise kumandan da 
o olur, 

Dedi. Abdullah bey Ziya 
beyin hiddetini izale etmek 
maksadile hemen mevzu 
değişdırdi. Pataya: 

Patam, ne kadar kuv
vetiniz var ı Nerede cephe 
tutmuılardır? 

Diye ıordu Paıa biraz 
düıündükden sonra: 

- Şimdi üç yüz kiti ka· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hava bir ilkbahar kadar 1 - Ben Nihalay ile hiç 

ılık. Yağan yağmur o mev· bir zaman alakadar olma
ılmin ve o mevsimde yeıil dım. Havanın ılıklıjtı, çocuk
lenen çayırların incisini an· ların gürültüsü beni pençe
dırıyor. Pençereınden ılık reden gözetlemiye mecbur 
bir günün güzelliği kartı • etmiıdi. Bu arada karııdan 

sında sevinç ile oynaıan ço- gelen gürültüler ve ondan 
cukları gözetliyordum. sonra açılan pençere, salla· 
Havanın az olsa da yağııı, nan bir bat ve o Nihalay 
çocukları ta evimin saçağı ın baıı . Baıka hiç bir suçum 
altına sokmuıdu. Orada yok karıcığım . 
bilya oynıyorlardı. Gözüm - Yok, yok. Sallanan 
aıağılarda dola9ırken, kulak- bat bot yerıı salloomıyor, 
!arım karııdan gelen bir ses aranızda bir geçmit olsa gerek 
iıltdi. Eyi görüı<lüğümüz 
ve tanııdığımız bir evin içe· 
rislnden yükselen bir ses. 

Kulak verdlm:llıçkmk l ar, 
iniltiler .. 

Dütünüyordum, ne olabi
lirdi1 c!eçlmleri çok eyi olan 
bu evde bir kova dütün 
mek bot kuyuya kavğa sal· 
lamıya benzlyecekdi Az 
sonra pençere açıldı. Kesik 
ıaçlarını örten siyah bir baı 
örtü ile Nihal ay pençe 
reye yaslandı. Elleri ıakak· 

larında hafif, hafif bir şey· 
ler mırıldanır gibi sallanı· 

yordu. Sormak ve 
d e r d i n i paylaımak 
çok yerinde bir it iken ev· 
li bir ailenin gizli itlerine 
el uzatmak da ayıp olacak-
dı . Ne yapacağımı bilmiye 
rek sesaiz ve dalgın durur
ken karım aıaitı odadan ya-
nıma geldi 

- Ne yapıyorsun, ne dü · 
tünüyoraun, düıünecek ne 
var. itlerlmiz yo!unda. Bak 
liateyi gördün mü? .. 
Benim numrama bir isa· 
bet var· Fakat pek büyük 
değil. 

- Bırak ıunları , b«-n pa 
ra düıüomiyorum Karııdan 
Nihalayın bağırmasını 

duydum, bir gürültü oldu, 
biraz sonra ~!halay pen 
çereyl açdı. Yine karııda 

pençerede duruyor. 

- Ne münasebet karıcı 
ğım. Seni inandıramıyorum 
lliç bir iltıiğim yok. Sen 
böyle yapacaksan, her ha· 
reketden tübhe doğuracak. 

s11n beni kadınlarla hiç ta· 
n • ıdırma. 

Derken bin dereden su 
getirmekle karımı kandıra
bildim. O da benimle birlik 
de meraklandı, ne olabilir 
diyordu. Dayanamadı, pen· 
çereden batını uzatdı," Nihal 
ay" diye aeılendl. Sallanan 
baş durdu . 

- Ne oluyorsun, merakın 
nedir, böyle siyahlara bü 
rünecek kadar seni üzen 
it nedi r? Macid seni sever, 
sen de onu seversin. aranız· 
da kavga olacağını aklımın 

köıesine bile getirmem . 
- Bir ıey yok,ne olabilin. 

Her halde bir teY var? 
az önce bağırdın, timdi de 
mırıldanarak sallanıyorsun, 

yoksa acık l ı bir mektub mu 
geldi. 

- Bir tey yok. 
- Çok tuhaf, beni çok 

telaıa düıürüyorsun. Aklıma 

bin türlü itler geliyor, Söyle 
Allah aıkına, söyle .. 

Karım lıüyük bir ıaıkın

lıkla Nihal ay'ı seyre koyu
luyor.O yine batında ıiyah 

örtü, elleri ıakaklarında 

sallanmakda . Artan <lütün · 
celerl ikisinin de birden göz
lerini biribirine çevirdi, göz 
!erinin içi bir ıeyler söyle- ! 
mek istiyordu . Söylemiyor· 
lardı. Karım bajtırdı 

- Hir şey yok dedin canım. 
1 Allah, Allah diyerek göz· 

!erini bana çevirdi, "sen 
doğrusunu ıöyle" gibi vazi
yet alarak dik, dik bakdı. 
Artan ıüphesi onu çok si. 
nirlendirdl Yine dııarı uza· 
nar ak. 

- Nihalay söyle canım! 
Aramızda gizli kalacak hiç 
bir mesele var mı? ller za· 
man beraber oturuyoruz, 
beraber dertleşiyoruz. 

Nihalay dayanamıyarak 

tee11ürünü söyler söylemez 
karımda bir kahkahadır baı· 
lar. Kah .. Kah. Kah .. Kah .. 
Kah. 

- Sen Nihalay ile neden ala· 
kadar oluyorsun? .. 

Görütdüğümüz bir ai· 
lenin itlerinden sen mi mes· 
ulıun:' 

Yemin, billah derken ka
rımı zor lnandırabildim. 

dar vardır lcab ederae üç 
bin yaparız , Hatta daha 
fazla. Cebhe Köprühisar • 
Dimboz hattındadır. İnıallah 
bir kaç güne kadar Bursa'ya 
gireriz . 

Bu esnada Abdullah beyin 
çavuşu içeriye girerek Ab· 
dullah beyin kulağına bir 
ıeyler söyledi ve tekrar dı
ıarıya çıkdı. Abdullah bey 
paıaya sordu 
-Paıam . dedi.Biz kasaba· 

ya girerken Subaıı köyüne 
bir takım ıüvariler gltdl. 
Bunlar kimdir, Acaba? 

Paıa, hafif hafif öksür· 
dükden sönra: 

Onlar bizim çocuklar. 
Cebheden buraya izinli ge· 
lib gidiyorlar. 

Ziya bey yine lafa ka· 
rıtdı: 

- Paıa, dedi. Hız kasa
ya girerken evlerin üzerin
deki beyaz bayraklar ne 
idi? 

Ziya beyin bu ıuali üze
rine, süvari zabiti asllbi bir 
lisanla : 

- Evet, uıl onu öğren· 
mek isteriz. 

Paıa tekrar, derinden ök
ıürerek: 

Bu kahkahalar arasında 

Macid'in ütüsüz pantolon gi· 
yerek dairesine gıtdiğl ve 
bunun için hizmetçiye sinir· 
lendiği duyulur. 

Yine kah .. Kah, 
Kah .. Kah .. 

Kak., 

- Milletimiz cahil, aklı 

ermez. Kendi akıllarınca, 
bir yanlıılıita mahal kalma· 
mak için, yani sızın ateı 

etmemeniz için birkaç be· 
yaz paçavra asmışlar Ben 
haber a l ınca indirtdim. 

Gibi kaçamaklı cavablıır 

vermek ıuretlle, cehaletıle 
beraber kurnaz olduğunu gös. 
terdi.Abdullah bey Ziya bey
le süvari zabitinin müdaha· 
lelerinden hiç de memnun 
olmamakla beraber arkadaı· 
!arını susdurmağıda mu va· 
fık bulmadı . Bu tehevvürünü 
yenmek için kumandana hi
taben ilk raporunu yazmağa 
baıladığı zaman. içinde bu· 
lundukları belediye binasının 

birçok atlılarla sarıldığını ırör· 
düler . Süvari zabiti kuca
ğındaki fillntaıının emniye· 
tini açarak dizlerinin üzeri. 
ne koydu ve namluıunu da 
pafaya doğru çevirdi. Süva· 
ri zabitinin bu hareketine 
paıa da bigane kalmadı. 

Zabitin ne demek istediğini 
kurnaz paıa çok güzel an
ladı . Abdullah bey paıaya~ 

- - Bunlar kim? Paıam. 
Ne iıllyorlar? 

( Sonu yarın ) 
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Balıkesir Belediye 
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Balıkesir Si'lıri ııuıııararaıııa islrl'iııdc kulla- il • • CilL, fr.-~rıgi, hı·l- ı 
ııılacak ııuıııara levlıalal'ı 15 !!İİll ıııiitldPllt• acık 

· • ~oğukluğu lıa:-ı;dıkları I 
t>ksilt•ııc~·ı• koıııılııııış<lur. rııiiLPlıassısı. 

1 

1 - Eksıllıııt· 27 ~uhat çarşa : ı . ha ~üııü saal 
15tlt>B<ılıkesir he!Pdiye ('ll('Üllıeııiııdı· \apılacakdır. Hastalarını saat üçte 

2 - Eksiltıııı·~ e. girct•t>kler lH·lı·di~ ed•• ııw,·- ı ı :~::;~~::s~:~=i~:~u~:~ 
t·11L cıııaye ııi.ııınıııelere giire 'e Enıa~t> ııuıııara I tedavi eder. 
lavhalarıııııı fı•ııııi ı·,~ar \<' ··~k:il taıııaııu·ıı fi•- ===-=====miıııııiiii 
ıniıı surt>tile hi'ı~ (ik Laalılıi'ıllere 1-(iı·ip muy;ıffok 
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YIL~.Gl 800 Kuruı 
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lı tarihi 
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lıuiuııaıı idari' ıııali ~.ıpra~ ıiitiiıılt-ı iıı (;üıwıı an
lıarlarıııdaıı B:ıııdıı ıııa aıı harlaı·ıııııza ııakil '" 
trsliıııi 27-1-\l:l:"ı giiııi'ırıtlPıı ıti-2-\13.i giiııiiııe 

kadar aı;ık ı ksiltııu·~ı- koııııııi~ ohlnğuııılaıı Lalip
leriıı lııı halıdaki sı•ı·aiti aıılaııı:ık iizı·n· ııı:ıhalli .. 
iııhis:ırlar ıııiidiırht•UIP haı-;ıııiiıfiiri\ı·ıiıııizı· ıııii-. . . 
ı·aı· ıat P~lt·melt·ri il:\ııoltı1111r. 12-14- lli 

1 

+ . _ 1 dairesince mahcuz ve para ya 
SAV AŞ Cumartesı guııleri [ çevrilmesi mukarer ( ... ) lira 

çıkmaz. k h 1• -·- ıymeti mu ammene ı ayna 
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