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Kamal atatürk 1 Hududlarda hazırlık var 

Zafer torpitosile Alanya'ya ağ 
radıkdan sonra Antalya ·ya 

geçdi 
Ant<t lyalılı1 r sevinç içinde 

Antalya .1 8 (\A) İstanbul' vasıtıılarla Antalya'yı teşrif 

etmişlerdir. \ ntal ya'lı larAta tür-dan Ege vapurile ayın 16 
sında hareket buyuran RC. 
Atatürk dün Çeıme önl<"rinde 
saat on sek~zde Zafer Torpi
toııına binerek \lanya'ya doğ .> 

ru yollarına devam etıııışler
dir. 

Zafer torpitosunu Adatepe 
torpitosu da takip e liyordu 
A.lanya'ya bu sal·ah saat ye 

dide muvasalat edilnıiş.Atatürk 
Alanya'ya çıkarak 3 saat ka 
dar kaldıkdan sonra ayın 

kü emsalsiz tezahüratla kar
şılamıılardır, Şehir başdan ba 
şa donanmıt. halk büyük se

vinç içindedir 

Bir fener alayı yapılmış ika

metgahl.ırı önünde milli marş 
lar söyliyerek geçilmiş saat 
19 da riyaset C. heyetini ha

mil olan Eğe vapuruda lima 
nımıza geldi .Sevinç ve tezahü

rat devam <'tmekdedir. 

Yurdumuzda çıkan ga
zete ve mecmualar 

Htııtl«lfJll S<l!'ISI ilii 
()it d'•k ıızdıı ı·. 

•• 
yıız 

Matbuat , mum \lu lllrlu;:u Tek başı!la, İstanbul'daki 
yapdıi{ı bir istut:,ı.ıkltı yur. gündelilr gazete er Türkiye'nin 
duınuzda \'ılıan butün ~ ze.te diğer bütün şehir ! erindeki 1 

ve m •c muaların :ıJlarını ve gündelik gazeteler yekünunun 
8:ıyısıııı tcsbit etıııı~Jır ı yarısından fazl'I bulunmak- ! 

Bu rok fe.yJııiı mulüm:ıtı dadır. 
olduğu gıbi bo"ıvoruz. / Gündelik gazeteleri dil 

Bi'ıti"ııı l{aZt'lP \t' illt'C- ilibarıle tasnif edersek; ~4 
llıualarırı 11ıı11111ıİ vı•kt'ıııu ünün Türkçe, tı sının Fran-

._ sızca. 4 ünün Ermenice, 3 Muhtelif dilde çıkan 219 
gazete ve mecmuadan 38 i ünün Rumca, ve birinin de 
gündelik, 73'ü gündelık ol- Almanca olduğunu görürüz 
rnıyan gazete. JOS'i de mec- ki, bu rakamlar da bize açılı-
ınuadır. ca Türk dili ıle çıkan gün· 

( '" .ı ı· ı 1 delik gazetelerin yabancı 
rllllue '" gat.ele er: dillerle çıkanlara nazuan 

Bu gazete ve mecmuaların 

1 

nisbetinin üçde iki oldugunu 
rnuhte if bakıınlardan tevzi· gösterir. · 
atını yapmadan evvel, ilersin -
d Gündelik gazeteler arasın· 

e en enteresanları olan gün. 
delik gazeteler hakkında ma-

lümat vermeği faydalı bulu
ruz 

Yurtda çıkan 38 gündelık 
gazeteden Türkçe Milliyet, 
Cumuriyet, Zaman, Ku
run, \kşam, Haber, Sonpos-

1 da sabahcılar kahir bir ek
seriyetdedir; çünkü. bu yelıunl 
içınden lstanbul'da çıkan 
Akşam. Haber ve Son Posta 
gazetelerıle, İzmir'de çıkan 
U lusal Birlik gaze te•i, yani 
yalnız 4 danesi akıamcıdır . 

Almanya cenub hududunda hazırlık yapıyor, 1 

İtalya Avusturya hududuna asker sevk ediyor 1 

Bütün bu hazırlık acaba neden? 
Paris, 18 (A.A) Deylitel 

Viyana ınuha ·ıiri Almanya 'nın 
cenub hududunda Pndiıe 
verici hazırlıklarda bulundu
ğunu llavyeradaki ılk üç fır
kanın hareket halinde oldu 
ğunu bildirmekde ve buna 
mukabilİtalya'nın da lıalya 
Avusturya hududund1 ve 
bilhassa 8ener üzerinde iki 1 
Ko'ordu seferbPr etdiğini ila
ve etmekde ve bay Mussoli-

1 

Görünmiyen 
. Adam 

insanlar nihayet gö
rünmiyebilecekler mi n ı'nin bu ani emrine sebeb 

şimaıi Afrıka'ya İtalyan 
kıtaatının gönderilmesinin 
Avusturya'da bir nazi isyanı
nı teşkil etmek ihtimali ol
duğunu söylemektedir. 

/ Bir M<ıcar gencinin keşifleri 

Fırkalar gitdi 
Napoli 18 (A.A 1 Şarkı 

Afrikaya gidecek iki gönüllü 
milis taburu pazar aktanıı 
hareket etmişdir 

lng.lterede fırtına 
Londra 18 (A.A) ilaha 

tatilinde lngiltere'de pek şid
detli bir fırtına olmuşdur. 

Kültür nnlaşması 
Sof ya, 18 I .\ \]-Lehistan' 

la tlulgaristan arasında bir 
fıkri teşriki mesai mukavele 
si akdi için iki memleketin 
kültür bakanları yakında 
karşılıklı ziyaretlerde bulu
nacaklar. 

Avusturya 
hiç bir Vilkİt 
müsteml(•ke 

ol<tmaz 
Viyana, 18 (A.A ) - l:laş 

bakan ~uşing Linz şehrinde 
bır açılma merasiminde nu
tuk söylemiş ve yeni Avus 
turya'nın dahilde soysal sul
hu tunin ecmeğe karar ver 
diğini bildirdikden sonra 
Avusturya bir Alman memle · 
keti olmakla beraber hiç bir 
vakit bir vilayet veya müs 
temleke olmıyacakdır. 

Budapeşte. [AA] - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

l ler zaman mucid ve muh· 
terilerin zihin ve hayallerini 
iıgal etmiı olan görünmiyen 
adam meselesi ancak 25 ya 
şında Etyen Birbil isminde 
genç bir Macar mucidi tara · 
fından halledılmiş gibi görün· 
mekdedir 

[Budapeıtı llirlap] gazetesi 
uzun bir makale neırederek 
mucidin bu ga zete erkanın 

dan bırisi önünde icadetdiği 
makine ile yaptığı tecrübeyi 
bütün tafsilatile anlatmak 
dadır. Makineye karşı olan 

tarafı açık Lir saudık içınde 
konulan mermerden bir hey· 
kel esrarengiz ıuaların te
sirile ya vaı yavaş görünmez 

olmuşdur. llu birkaç saniye· 

den sonra tecrübede hazır 

bulunanlar sandık içindeki 
heykeli gözden kaybetmişler 
ve sandığın arka cidarını 

görmüılerdir. 

Mucid, Budapeşli Hırlap 

gazetesi muharririnden ve 

dığer hazır 

hey kele elle 

bulunanlardan 
dokunmalarını 

fak o 1dukdan sonra mucid 
heykeli yavaş yavaş yeniden 
gözle görülür hale getirmiş 

dir Mucid birçok yıllar zar
fında uzun çalışmalar netice
sinde yapdığı icadın esasını 

daha söylememPkdedir 
Genç Mucid yakında eks

perler huzurunda icadının 

yeni bir tecrübesini yapmak 
niyet ; ndedir Ve bu husus 
ıçın çalışmakdadır. Eğer 

icad bu tecrübelerde muvaf
fak olur ve bütün imtıhan

ları geçirirse sayılmıyacak 

dHecede çok tatbikat saha-
Si bulacakdır. 

SAVA2"Cl GOLILE. 

219 
Bileııle bilmıyeııiıı, ye

zeııle olııraııııı armwda bir 
ayrılık yci:elRıı k ııasıl ge
rekse, b11 bakımdaıı budun-

lar arasında dıı lıııy11k ııyrılık
Jar uar'.ltr. 

l:Jilyisizlik, okıııııuıııazlık 
bir bwlıırı içirı yerilikleri11 
en felıiketlısıılir. 

il<"ri meııılekellerde okıı 
ıncık. «kmek kudcır lıir ifıli 
yttçdır. A"ııfıılıır. do mideler 1 
gibi d11rmadcın acıkır. d11r
madarı doyıııuk isler .. \Jide 
nasıl ııç hırakılama:sa, aç 
bırakıldı!/ı :::amaıı ı:ıırab 

ııerirse. kafıılıır da <iyi ılir. 

111; Almanca Türkisclıe Post, 
t:'ransızca Beyoğlu, La Tur 
C)uie, La Republique, Le jour · 
ııal d'orient , İstanbul erme
ilice. Arevlek, Aztarar, Nor
lıır Jamanak, Rumca Dimok
ratıa . Apoyev Matini, Ta 1 

fieoter, gazetelerı lstanbul'da, 1 

Gündelik gazetelerin kıta
ca en küçükleri Kilis ile 

Ünal dır. J 1 santim eninde, 
iki yaprakdan ve Ünal da 41 
ıanlim boy, 28 santim eninde 
bir tekyaprakdan ibaretdir
ler. 

1Neft kaynağı bulundu 

rica etmiş ve bu suretle hey
kelin görünmemesine rağmen 
filhakika yine eski yerinde 
durduğu müşahede olunıııuş -
dur. Bu zatlar gözle görül. 
n;ıiyen heykeli ellerile tuta 
bilmişlerdir. Şuaa maruz bu- 1 

lunan eller de bu esnada gö

rülmemekde idi . / 

İleri m cmlekellerin hal
kı bıı i/ıliycıçlarıııı yidır
mek için ılurmadaıı okıır
lıır f'arklarcia , /rarıwaylar
du, yayııııır ue kar 111/ındıı. 
/ıer yerde , lıer yerde mııtlıı
kcı b/rş,·y bul11r okur. Bıınıırı 
içindir ki, o ıne111/, kellerde 
kilab. ya:e/e, mecmıııı sayı 
laınıyııcıık katlar çokdıır. l'ürkçe Yeni A•ır, Anado

lu, 1 lalkın Sesi, Ujusal Bir

lık ve Fransızca Le Levant 
t11zeteleri lzmir'de, Türkçe 
~ımi gazete ile Ulus Anka
ta'da, 

Türk sözü ve ) eni Adana 
~azetel.,ri Adana'da . 

Türk dili ve ~avaş gaze 
leleri Ba!ıkesir'de, 

1 
Yeni Mersin ve Eğe gaze 

!!leri )lersin'de, 

Ha balık ve Yeni Ses ga· 
~et.,leri K-0nyl\'da. 

Ünal gazetesi Malatya'da. 
Aydın gatete$İ Aydın'da, 

Kilis gazetesi de Kilis'de 
Çıkmakdadırlar 

Demek ki, Türkiye' de mev
clıd gündelik gazetelerin 20 
~ lstanbul'da, 5 fi izmir'de, 
Q ı~r tanesi Ankara: Adana, I 
alıkesir, Mersin, l\onya'da, 1 
~ birer danesi ıle Malatya. ı 

Yılın, V<' Kilis şehirlerinde 
Çıkrnakd dır. 

Cfi'ıııdt lık olııııvaıı !!<ıze-
, < 

lf'll'I', 
Gündelik olmıyan 73 ga

zetenin isimlerı ve çıkdığı 

ıehirler şöyledir: 

Türkçe Karagöz. Köroğlu 
Türk çocuk gazetesi ile 
Fransızca La Hourse ve İtal
yanca il 'lessaggero <legli 
İtaliani adlı gazeteler istan 
bul'da, Kardeş Bursa, Yeni 
filıir, ve Hakkın Sesi gaze
telerı Bursa'da. Türkçe 
Yurt. Adliye Ceridesi, Çan
kaya, ve Fransızca Ankara 
gazeteleri Ankara'da, İkbal, 
Yeni Yol ve llalk gazeteleri 
Trabzon'da; Çağ ve Zaman 
Konya'da; Güzel Ordu ve 
Gür Ses Ordu'da; Erzurum 
ve Varlık Erzurum'da; 
Sivas ve Kızıl Irmak 8ıvas' 
d.ı, Gaziantep ve llı.lk dili 
Gazıantep'de; fo.dırne Posta 
11 ve Milli gazete Edirne'de 
Samsun ve A h a 1 i 
(Devamı ikinci yüzde) 

\1oskova. 18 (A.A) 1 a 
ku 'd" çok kuvvetli bir neft 
kaynağı bulundu. Gündelik 
verimi 3000 tondur Tecrübe tamamen muvaf-
~~.....,,..,...,,,.,,,.,,..~~~-~~~~~~~~.....,-

Macarbaşbakanlığnda 
Tüı•k muh<t(• ı rJ«ı ı·il(~ meş 
gulolm<tk özere biı· komis -

yon t( .. şkil edilecek. 
Mecdiye medresesi muallim 

mektebi olacak 
f\ükreş 18 fA.AI ~!acar 1 

Ajansı bildiriyor. Türkiye'nin 
l!ükreş orta elçisi baş bakan 
la, dış ve iç işleri ve kültür 
bakanlarile ulusal banka 

müdürü ile görüşmüşdür. 

Türk muhacirleri meselesile 
meşgul olmak üzere baş ba 
:ıan baş bakanlıgınd•t hususi 
bir komisyon teşkil edıle 

cekdir . 
Hükümet mecidiye Türk 

medresesi muallim ve talebe · 
nin göst.,rdikleri arzıı üzeri 
ne hu medreteılnln muallim 

mektebi haline cevri lmesi ta 
sav vur edilmekdedir. ----Türk- Yunan muhte-

litmahkemesi azaları 
lstanbul, l 8 [S.:)] Türk

Yunan muhtelit mahkemesi 
azaları Atina'dan ıehrimize 
döndüler Görülecek daha 
26 dava vardır 

Veni ufaklık paralar 
1 

lstanbul 18 [S.Ş] 25 ve 
• 50 kuruşluk gümüş parııların 

basılmasına mart ayı içerisin · 
de başlanacağı Ankar'dım I 
bildirilmekdedlr. 

bıiyıik bir i nkıl!i/ı yecirerı 
yıırd11ııııı::da ise gıiıılıik. 
/ıaflıılık ııe 11y/ık bıilıiıı ıııı
::ele ue rııecmwılarııı sayısı 

:!19 dıır. 81111/arııı cııırak 
yirmi beş kadarı gun/ıik ga 
:eledir.Geri k·ılıını resmi 1 
/ıaflafık gu::ele ue mecııııı
ıılardır 

Şıı /ıııle ycire lopyekıi ıı 

yıi:. altmış bin yıırldaşa aıı 
crık bır qa:elı• ıiıişmekdedir. 
Halbııki en ço salış bir ya. 
:.ele ,içirı bizde ortalama oıı 
/ıirı kabul ederst'k 1Jt1rdıİ
mıızdıı ga:ele okııyanlarlrı 
lıılıırı iki yıiz elli bindir 
l'a111 hiııdı· on dörldür. Ga 
:ete ue Tllt'Cmııa/arı n lupslııi 
lıesablı ırsak seksen bin yıırt
ılrışa bir dane dıişa 

Halbuki yal nı: i l<I iııg//l: 
yuzelesinin ylinlılk sa fışı 
ıiç 111ilyon11 geçmrkdedir. 
Bııtıirı Frunsı: ycııelr !il' 

mecmııcılarınırı salışıııırı lıı · 

tarı oı• ıiç mllyonmuı. De-

Londr<t ile Pı1 ı·is aı·asıııda 
'Slovo,, dan 

olan Almanya'ya iltizam 
etdi. Bunun ilk tezahürü 
Fransızların Frankford'u 
işgalleri arasında görüldü. 
Şehir fngiltere'nin ısrarı üze
rine tahliye edilmitdi . Daha 

-;;;;;;_; Poincare Versailles 

İngiliz politikasının pren
sibleri siyasal tevazüünü mu. 
hafaza etmek ve bu suret
le baıkalarına istediğini dik 
te edebilecek diğer bir kuv
vetin meydana gelmesine 
imkan vermemekdir. Bu si 
yasayı esas tutan İngihz'ler 
daha birinci Napolyon za· 
manında kuvvetlilere karşı 
zayıflara ilıizam etmişlerdır. 

Bismark da ilerisini göı en 
bir devlet adamı >ıfatıle 

İngiliz '!erle çarpışmıya sebeb 
olacak ve onların düşmanlı 
ğını davet edecek hadise 1er

den daima kaçınmışdı Bu 
düşünce ile Kayserin harb 
Mosu ve Ko 'onl sıyasasını da 
açık olarak tenkid ediyordu. 
Çünkü bu siyasanın ergeç 
lngiliz'lerle çarpışmayı icab 
etdireceğini tahmin ediyor· 
du. 

r 
andlatmasının verdiği hakkı 
ileri sürerek Rhur'u aldığı 

zaman Fransa ile lngil
tere münasebeti yeniden 

lngilız siyaaasına rehber 
olan tevazüün zıhniyeli, Rus 
tehlikesi karşısında lngilizler-
le Fransız'ları birleıdirmiş 

ve müşterek menfaatin mey · 
dana getirdiği bu birleşme 

de Rusların mağlubiyeti ile 
neticelenen ı 854-1856 l\lrım 
harbini doğurmuşdu. 

Genel savaıda İngiliz'leri 
Fransız'ların bulunduğu ta
rafa sevk eden amil de yine 

gerginleşdi 

Lokarno'da İnglliz ananevi 
siyasası derhal tatbik alanı

nı buldu Lokarno'dan gayri 
andlaşmalar akitlere rüchan 
hakkı vermiyordu. Bu and
laşmanın temin etmek iste
diğı şey, bir tarafclan Fran
sa ve Belçika'yı muhtemel 
Alman taarruzundan koru
mak; diğer tarafdan da garp 
konuşmalarının Almanya'ya 
muhtemel taarruzlarına mey-
dan vermemekdi. Asıl gaye 
Almanya'nın Fransa'ya taar
ruzuna mani olmakdan 
ziyade, Fransa'nın Alman 
ya'ya taarruzuna mani ol
makdı. Çünkü bu andlaıma. 
nın akdi arasında Almanya
nın Fransa'ya taarruzundan 
ziyade Fransa'nın \!manya' 
ya taarruzu daha ziyade 
varid idi. 

Bunları halırlatmakJan 

aynı prensipdi. Çünkü deniz· maksad.ananevi İngiliz poli
de ve müstemlekelerde ken· tika11 prensiplerinin bu gün 

disln" rakıb gördüğü Alman· de değifmemiı olduğunu 
ya'yı ancak bu suretle kuv- anlatmakdır. 

vc;tden düşürebilecekdi. Ge- İtalya . Fransa anlaıama
nel savaşın neticesinde ha- mazlığına nihayet veren 
kikaten .\)manya silahların- Roma paktı ile ~ar reyia
dan tecrid edildi fakat bu mından sonra hasıl olan 
defa da Fransa Almanya'nın vaziyet ve ıeraitden istifade 
savaıınd•n evvel bulunduğu eden lngiliz ve Fransız ricali 
vaziyetden daha kuvvetli uluslararası mühim bir me
olarak meydana çıkdı; bun- sele olan silahsızlanma, ve 
dan baıka genel savaşın ya- bununla alakadar olan ulus
ratdığı veya büyütdüğü ba lar arası emniyeti itini hal· 
zı uluslar da Fransa'nın müt· !etmek teşebbüsünde bulun
tefiki oldular. llalbuki hu va muılardır. Hunlar meyanın-
ziyet lngiliz'lerin tevazün si - da, Almanya'nın ulusları 
yasasına aykırı olduğu gibi dereğine dönmesi 
kendiliğinden endiıe uyandı- ve kartılıklı yar-

rıyordu. Muahedelerde temi· dım için mıntakavl paktlar 
nat verilmiş olmasına rağ- akdi meseleleri de vardır 
men lngiliz'ler, Fransız'ların Uluslar arası anlaıamamaz-
tamamile tatmin edilmediği lıkları iki te.r.de hülasa edi
kanaatinde idiler. Bu şübhe, lebilir: ı _ Silahlanmada 
İngiliz başvekili Makdonald müsavat kabul eden İngiliz 
ve Dııiıleri bakanının 192 ~ tez : 2 - Silahlanmada mü· 
de meslekdaılar. Poincare 1 savatı ancak Fransız ulu
yolladıkları mekıubda göste· sunun emniyeti teminat al
rildlği gibi Fransa'nın, barış tına alınmak ıartıle kabul 
andlaşmaları sırasında müt- eden Fransız tezi. 

tefikleri tarafından kfndisi- Bunun içindir ki Fransız 
ne verilmlyen şeyleri dolam- hükumeti Lokarno andlaı
baçlı yollardan elde etırıeğe masile yapılan taahhütlerin 
çalışdığı hakkındaki lngiliz genişletilmesini de, şark ade
ulusunun endişesi de ızhar {---·--------,,-
edilmişdi. 

Böyle bir endite ve tesir 

yalnız İngiltere'de 
hasıl olmuf değildi. Fransa· 
nın takib etdiği Rhenin po 
litikası hakikaten şüph•yi 

1davet ediyor ve Rhurda 
yapdığı hareketi Versailles 
and!aımasının • erçevesinden 
çıkararak Almanyayı daha 

ziyade kırpmak mı istiyor? 
Sualini yaratıyordu. Nihayet 
öyle şernit oldu ki İngiltere 
sadık olduğu ananevi polıti

kaunın icabı olarak kuvvet 
li olan Fransa'ya karıı zayıf 

mek ıiçdı• lıir. '!ıl:de ise sek
se11 biıııle bir. 

R11 ibret al111cıcıık rcıkum
larcı arlık f'k/iyecek birşey 
b11 lanııyrırııın . 

Belçika 
Kı·alının 

ölümünün 
Yıl dönümü kutlandı 

Brüksel,18 (A.A) Dün 
bütün gün yurdun her yanın
dan gelen Belçika 'lılar Kral 
Albert'in mezarı önünde ge
çit resmi yapmııdır. 

Paris, 18 1 A.A] Belçika 
kralı birinci Alberd'in ölü. 
münün yıldönümü münase
betile Fransa başkanı radyo 
i 'e netredilen bir söylev 
yapmıt "BütünFransa benim 
vasıtamla kardeı uluaa dost
luk ve sadakat hislerini bil· 

dirmekcledir ~ demttdlr. 
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1 Bana göre 1 
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Değişik duyumlar: 

harp 
lngiltere harp ilan ediyor. 

makut bir şekilde silahları Gazı Daımı Zıraat mamalıdırlar? 
azaltma tarafdarıdır. Fakat 

İhtirasları değerlerini çok 
geçmiı bulunan insan1ar; 
gövdeleri çalı kuıu gibi kü· 
çük, kanatları kartal kadar 
büyük olan çok tuhaf bir 

kuıa benzerler, ki: Uç•a lar 
bile yükselemezler 

Fakat müsterih olunuz. düt
manları sıçanlardır 

emniyet meselesine gelince, 
İngiliz efkarı umumiyesi ve 
imparatorluk konferansı, bı..· 

nun için ıark ve orta Avru -
pa paktları ıeklinde yeni 
taa hhüdlere kati yen giriımek 
tarafdarı değildir. Fransa da 
kendı emniyeti için teminat 
almak fikrinde ısrar etmek 
de ve teklif etdiği mıntaka
vi paktların kabulünü isle
mekdedir. Pu itibarla birbi 

rine zıd bu iki tezin Lon-

dra'da uyuıması pek kolay 
olmıyacakdır. Çünkü lngiliz-
ler bu günde mıntaka vi 
paktlara muhalifdirler. 

fngil iztezi anlaşamamazlık_ 
!arı tasfiye ve barışı temin 

yolundaki çalıımayıt ıştirak 

edeceklerin faydalarını, mü
savat derecesinde göz önün· 
de bulundurmak istiyor. ln
giliz'ler . ilahsızlanma işini 

halletmek suretile uluslar arası 

inanı tesis ve yeni 

anlaşamamazlıklar mey- 1 

dana getirecek amilleri . 

ortadan kaldırmak emelin - 1 

dedir. Londra'da bütün bun-
1 !arın konuıulduğu muhakkak-! 

dır. iki tezi birleşdirecek yo· 
!un temiz!enmesi ancak si· 
lahları:azaltmak için urr umi 
bir plan kabulü ile kabildir. 
Bunun ise Londra müzake· 
relerinin muvaff akiyeti hesa 
bına yapılması zaruridir Bu 
suretle müsavi taahhütler ve 

müsavi haklar çerçivesi için-1 
de Avrupa sulhu ve emniyeti 

temin edilelebilir. Mevsuk 
menbadan temin ediHiğine 

göre Londra konuşmaların· 

da. alevlenen meseleler hak
kında katı bir karar alın

makdan ziyade diğer alaka· 
dar büyük uluslarla müza

kere zemini hazırlanacak 

dır 

Ümit edelim ki, uluslar 
arası emniyetini teınin yo · 

lunda sarf edilen mesai 
müıbet netice veuin. 
Bu ı uretle bazı uluslara ya · 
pılan haksız'ıklardan hiç ol 
mazsa bir kısmını olsun 
umumi itimadın teessüsü 
namına düzeltmek iınkanıda 

hasıl olRcakdır. Bu da l·arış 
muahedelerinin tadıli ile ka· 
bil olabilir. işte uluslararası 
barışın temini için elzem 
olan şart budur . Medeni 
uluslar arasında inan'ın te
meli böyle konabilir. 

.\ıııııı~'ııı /fomııııı: 1 

Okula~ı okıılarılarmııı 

toplaııı·~ı 
Gazi okulası okutanları 

dün öğ eden sonra okulada 
toplanarak itlerine ait, oku 

lalarını yükseltmek için mü
him konuşmalar yapmıtlar 

ve aaığlı kararlar ver 

mitlerdir. 

Böyle toplantıların bun 
don böyle her harta yapı 
lacağını ve konuımalarla be 
raber müzik ve eğlenceler 
de olacağını işitdik. 

Belediye baytarımız 
Kentimiz beledıye bayta

rı bay Hasan Fahri Karaca· 
bey ~lerinos koyunları has
talıkları asistanlığına 120 
lira ücretle tayin edilmiı 

dir. 

• 
lcr•ı vekilleri 

h(•yeti 
Ankara, 18 (A.AJ - İcra 

vekilleri heyeti dün baıba· 

kan İsmet lnönü'nün reisliği 
altında toplanmıf, muhtelif 
itler üzerinde görüımeler· 
de bulunmuı ve bu itlere 
dair kararlar vernıifdir. 

Yurdumuzda çıkan 
gazete. mecmualar 

1 Üst tarafı bıri yüzde 1 
Samsun'da; Çankırı ve Duy
gu Çankırı'da. Fro.t, Malatya, 
Yetil Amasya Amasya'da 
Turan El azız' de; : akarya 
Eskirehir'de, Gümüıeli Gü 

müıhane'de Türk Yolu iz. 

mit'de; Yeşil Yurt Kırklar

ell'nde; Öz dilek Lüleburgaz' 
da; Ulus Seoı Mardln'de 
!laik Muğla'do; Çoruh Ri:ı:e' 

de; Yetil Gireson Gireson'da 
Dilek Tosya'da; lıık İzmir'de 
Ticaret gazetesi Adana'da 
Duyum Afyon'da çıkmakda 
ve Balıkesir, Kars, Kasto
moni, Antalya, Aydın, Ayva 
Irk, Bafra, Bartın, Bolu, 

Çanakkale, ~:orum, Denizli, 
Diyarbekir, Kütahya, Kay
seri, Maraş, Nığdt!, Sinop, 
Tekirdağ, ve Yozgat şehir 

!erinde de kendi adlarında 

birer gazele intiıar 
tedır. 

etmek-

( Sonu yarın ) 
1 

Saadet, saadet 

Encümen 
Vilayet daimi encümeni 

mutad toplantısını dün de 
yapmıı ve husuıi muhase· 
beye aid itleri görüşerek 

dağılmışdır. 

Bay Rıfkı 
Bandırma belediye bayta

rı bay Rıfkı 150 lira ücret 
le merkezi Bursa olmak 

üzere Merinos hastalıkları 

mütehassıslığına, tayin olun · 

muş ve emri ziraat Vek a · 
!etinden vilayete bildirilmif· 
dir. 

Bandırma eski be
lediye tabibi 

Bandırma belediyesi eski 
tabibı doktor Osman Yaşar 

Mera, belediye dok torluğu
na tayin edılmiıdir 

İçeı·i işler 
Bakanı Afyona gitdi 

Ankara l 8 (A.A) içeri 

itleri b~kanı bay Şükrü Ka · 
ya dün öğlf' trenfle A fyon'a 
müteveccihen 
ayrı' mııdır. 

ıehrimizden 

Buğday alacak 
J,tanbul, 17 (S.Ş) - Ja 

ponya hükümeti buğday sa
tın almak üzere hükômeti
mize müracaat etdi. Avus
turya 'nın da teklifl.,rde bu

lunması bekleniyor. Buğday 

ihracatımız gitdikçe art· 
makdadır 

Nüfus yazımı 
İstanbul, 17 (::i.~) Bu se· 

ne içinde yurdun her tara· 

fından yapılacak olan ge
nel nüfus yazımı hazırlıkları 
ilerliyor. Avrupa'dan yeni 
hesllb meklneleri getirildi. 

Kars'da kar 
Kars, 18 (A.AJ - İki gün 

evvel yağan tiddetli kar yü 
zünden üç binanın çatısı ka 
rın ağırl:ğından çökmütdür. 
Heledlye bütün çatıların ·ıe 

mizlenmeainı ilin etmişdir. 

Evlerin üzerindeki karın ka 
lınlığı 1 metreye yakındır. 

.\nkara'da kar 
Ankara 17 (S Ş] Kar fır 

tınası devam etmekdedir 
Biriken karın yüksekliği on 

ıa ntimdir. 

Bu ne çetin feydi yarabbı? 

Müdürümüz 
Ankara'da Yüksek Ziraat 

Enstitüsünde 19 şubatda açı
lacak olan kur>a vilayet;. 
mizden ziraat müdürü bay 
Hüdai ittiri.k edecekdir. 

Yok~uıı~rı l!iizt>ııııı• bir-
liği lıa~"aıılı~ııHlaıı 
19 !;>ubat 935 günü akta 

mı saat 20 de 1 falkevinde 

yoksul arı gözetme birliğinin 
senelik kongrası yapılacağın 
dan birlik üyesinin bu sa· 
atde Halkevine gelmeleri 
rica olunur. 

Halkevinden 
Evimizin dil. tarih, ede 

biyat şubesinin genel toplan· 
tısı yapılacağından şubeye 

kayıtlı üye lerin bugün saat 
19,5 ta evimize gelmeleri 
beklenir 

Halkevindeıı 
Evimizin müze ve sergiler 

şubesinin lgenel toplantısı 
yapılacağından tubeye ka · 
yıtlı üyelerin bugün saat 19,5 
da evimize gelmeleri bekle

nir. 

Kok 
ı~.,i il tl«ı ı· ında 

İhtikarla önüne geç
ıııek için 

Ankara 18 (A.A) Öko 
nomi bakanlığı İstanbul ve 
lzmir valilerine telgrafla bi 

rer tebliğ göndererek kok 
fiatlarında ihtikar yapıldı 
ğı hakkında karıılaşdığı şi· 

kayetler üzerine yapdırdığı 

tetkikat neticesine görP yer· 
li kokların fabrikaya tesli
mi toptan azami on altı bu· 
çuk ve perekente on sekiz 
buçuk ve muayyen evsafı 

haiz Alman koklarınında İs
tanbul Antrepo teslimi tonu 
yirmi bir buçuk liradan faz 
aya satılmaması beş ton ve 

daha 'yukarı alıtveriılerin 
toptan ve daha aıağısını pe · 
rakende sayılması !uzumu 
ve memurlar kooperatifinin 
de 1 s t a n b u l'd a 

Alman koklarını 

daki fiatla ıatmağa 
ğını bildlrmitdir. 

yukarı 

baıladı · 

«Erkek, kadına kendisi
nin de borçlu olduğu halde, 
kadından kendisine karşı 

daha sevimli görünmesini 

istememelidir . 
Erkek . bir misafirliğe gi· 

der veya bir gezintiye çıkar· 
ken kadının on adım ileri· 
sinde yürümemelidir. 

Kadının onunla konuımak 
arzusu olduğu zaman erkek. 

gazete okumağa başlama
malıdır. 

Bütün mesele bir iki kısa 

cümle ile halledilecekken 
erkek, küçük bir ~~:r için 
k,.fa tutarak •aatlerce laf 

söylememelidir. 
Yalnız yabancı kadınlar 

karşısında değil , kendi karısının 
karşısında da erkek kavalya
lığını göslerm<'lidir. 

Erkek yalnız kendı husu· 
si itlerine daır konutmama· 
lı bilakis aynı alakayı karı
sının, işlerine de gösterme
li ve kadının ihtiyaçlarını da 
düşünerek bunu onunla 
halletmelidir. 
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Bir hadise bin bir hadi 

se doğurur, Her hadise hal · 
ka gibi birbirine bağlanır 

zincir olur; her ziucir ise: 

Bir ucu geçmif•, diğer 

bir ucu geleceğe açılmış bü . 
yük bir zencirin halkaları· 

na takılmışdır. 
174 

Hiç bir şey kendi kendi-
nin örneği olamaz. Bunun 

için: 
Şark hayalini batının alev 

li, kızıl renklerinden; garb 
haltikatini doğunun kayana 
yan aydın örneklerinden 

almışdır. 

Düşkünler 
llir ulus,bir topluluk için

de yardıma bağlı kişiler de 
vardır. Bu zavallıların acıklı 

biçimlerini sokaklarda her 

İngiltere'de heaabedilmiı, 
bu muzur hayvanlar yurda 
haftada milyonlarca liralık 
zarar veriyorlarmıı. Onun 
için lnglltere'de her yıl sı
çanlarla mücadele yediırünü 
tertib edilmekdedir Bu haf 
ta bu mücadele baılamııdır. 
llerkes "sefere. hazırlanır. 

ve Ziraat Bakanlığına sıçan 
görülmüş ev, ambar, yahud 
m••ğaza gibi yerleri haber 
vermeğe mecburdur. , Her 
mıntakaya "sıçan evcı a1· 

keri" polisleri konur Bu po 
!isler zamanımızın en mo. 
dern harp aletlerlle techiz 

olunmu,lardır. icabında 
zehirli gaz kullanırlar ve 
gördükleri sıçanı muhakkak 
öldürürler 

Bu gibi haftalarda sine· 
malar halka yüz ıl'ilyonlar

ca "mütearrız.dan ibaret 

olan düıman orduıunu 

mahvetmek iÇin bütün 
"bilgi,,leri öğreten filimler 
gösterirler. Radyolar da aynı 
şeyi söylerler. 

Şah 
Sat ra 111· . 

Şahmat belki acunun 
bu eski oyunudur. 1 u oyun 
İaa'dan önce [ t34S 1 yılında 
bile Çin'de oynanmakdaydı 

O sıralarda Çinliler a1ke -

:iaygılı okuyucular. Bun· 
lan söyliyen J.iz deği l iz.bun

lar bir büyük Avrupa g11· 
zetesinin "kadın.erkek. mü 
nakaıauna dair açdığı an 
kete binlerce kadın okurla

rın verdiği kartıl ı kların ne· 
ticeleridir, Kadınlar bugün 
de 'bunları söylemekdedırler. 
Ve bütün hunları yapan bir 

gün görmekdeyiz. !\imi bir 
parçacık ekmek dilimi içiıı 

çalmadık kapı, kimi ,yırtıklı 
üstüyle iş bulabilmek ıçın 

başvurmadık yer bırakmıyor. 
1 ri Bir başka çileli kadın y o hir ulusdu Şahmata 

erkeğe 

erkek. 
dırlar. 

bugün için "tam bir 
gözile bakmakda-

Hoptm•ın ·ın 

Ölümünden 
tehdit edildi 

vali 

Ternton, 17 (A.Aı - Fle 
mington davasını müteakib 
vali B. Hofmana gönderi 1en 
bir mektubda Hauptmann 
hakkında verılen idaıiı ka
rarı bu ayın yirmi yedisin
den önce değişdirilmediği 

takdirde kendisile beraber 
hakim Trans.•r'ın ve JUrı 

heyetinin ö ldürülecekleri ha
ber verilmekdedlr. 

Altın gönderildi 
Bombay, 17 ı .... ı\j Kay

sari Hind vapuru i e bugün 
Londra'ya 6,136,000 altın 

rulıye sevkedilmitdir 

kıyısına oturarak kuru iske
let gibi eliıı• açmış tanrı 

dileği için on paracık istiyor
!\ ucağındaki mini mini aç 
yavrusu durmadan "süt. 

diye ağlıyor Fakat acaba 
kimbilir kaç gündenberi 
ağzına bir şey atm ımış 
olan z a v a 1 1 ı an -
nesinde süt bulabılıycr mu? 
llayır, hayır.. llulamıyor! 

Daha fazla sayarak tasvire 
ne hacet . Edebiyat yapmı· 

yorum. Buradaki ana ıztı · 
rabını ve ana gözya9ını dü' 
şünmeliyiz!. 

Bu zavallı düşkünlere 

acıyıp yardım etmek he
pinizin inbani ve vicddni va

zifesidir.Onlar da bizım gibi 
insan olarak doğmuş ve on 
ların da yaşamak hakkıdır. 
İşde bunun ıçindir ki,her ne-

. rede olursa olsun gördüğümüz 
düıkünlere elimizden geldiği 
kadar yardım 

1 
rı korumalıyız 

etmeli, onla-

r. mo 

harp oyunu adını vermlt · 
!erdi Anlaşılıyorki o zaman· 
lar zabitlerin büyük bir ih· 

tiraala sarıldıkları bu oyun 
onların sevkülceyf kabili· 

yellerini lnkiıaf etdirmek- \ 
deymiş.. 

Zarflar 
Yumurta akıyla yapıtdı

rılmış zarflar buharda lıo· 

!aylıkla sökülm<!z 

Psikihatriya 
Psikihatriyi ruhi hastalık· 

lan öğreten bir ilimdir 
O, idrakin karanlığında 

kalan hadiselerin ve hasta 
·lıkların sebeplerini; bunla
rın düzelme çarelerini öğ

retmekıe mükellefdir 
Kadın uluslarda "Pllki· 

ha lriya. sözü "insan ruhu· 
nu talim eden ilim" mana -
sındadır. Bu ad, aori pılki· 

hatriya mevkiini "Pılko · 

logya" ya terkedinciye dek 
kullanılmıtdır. 

bir tatlı bakış, bir nazlı gülü· karşısın 

da yok olur Bana inanınız 
yine ümitsiz bir hicran 1a 
Ona öyle geldiki. Artık 

kapıyordu. 
müebbeden 

mesut olmasına imkan yokdur. 

BU KALB 
=DURACAK 

Hep ona kavuımak i~in çırpınıyor 

ve hep ona erişmeden can veriliyor.Yat 
dığı yerde kalbi; bu ltlrafdan gelen 
tatlı. korkunç bir çok hi<Sln . Ve is

yanın elinde mütemadiyen dönüyordu. 

Onun arkadaşı, onun eşi olmalı .. 
Onun hazırlıyacağı yuvada Yaıamak._ 

İnsana tam bir hayat süküneti ve saa
deti verebilirdi. 

Hisleri doktor tarafını ağır basdırır
ken .. Mantıkı nişanlı bir adamın bu zafını 
hu kalbsizlığini affetmiyordu 

- Bilge, size yalvarırım. Bana yapa
mıyacağım şeyleri söylemeyiniz 

Tükel; çok gençdir, ::iıhatlıdır Hu 
gönül rüyasından uyanmakla fazla sar 
sılacağını zannetmiyorum. Kolay alııa 
cak ve unutacakdır 

Bir daha . 1 layatında bir kerre daha 

ne böyle her şeyi unutan, coıkun, sü 
rükliyen bir aşkla sevi'ebilir N<!de böy
le bir sevgiyi dinliyehilir. 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanal, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Yüzü at~ı· i, avuçları buz gibi ve 

gözleri uzak gök'ere dalan 1 ir semavi 

malılük gibi vecd içinde söylüyor, •ÖY· 
lüyordu ... 

Bilge; gözlerini kapamış, geçmiıde 
kalan bir atk gecesini.. Ônorünün ilk 
aık gecesinı dütünü) ordu. 

O zaman da hasta idi. 
1 lem ağır,buhranlı bir hastalığın elin· 

de ıdı . 

O zaman da yatağının örtülerine 
kar anarak hıçkıra hıçkıra genç bir er 
kek aşKını söy:üyor; ondan hayal ve 
saade t istiyordu. 

Ömründe yakıcı bir atkın st'•ini ilk 
defa duyan hasta kadın; ahlakdan. ~a . 
nundan, yuva nıe~uliyetlerinden ürke

rek onu reddediyor . . Onu ümit.iz bıra
karak günün birinde canına kıyıyordu. 

lıte şimdi .j~ yine hasta yatağının 
ucund" gôz yatları ve a!Pvler icinde 
mağrur, ağır başlı ve serbes olnnyan 
bir adam hemen hemen ondan aynı feyi 

isti 

Ondan n., istiyorlardı? 

Böyb muhal aıkları uzatarak onu 
nereye çağırıyorlardı? 

Zavallı Yüksel'i .. 
Gençliğinin en taze aşkını ona ver· 

mif ve bir gün canına kıymışdı. Çün
kil Bilge; bu otomobil kazasında çok 
daha acı noktalar dütünüyordu. 

Aylardan sonra bir baıkası. 
Onu tedavi eden, hastalığından kur· 

larmak ıstiyen bir dığeri de elinde ta· 

ııdığı altın halkayı unutarak; ona haya 
tını uzatıyor, ondan sevgı ve hayat be · 
ra berliği istiyordu. 

E~n doktor •erbest olsaydı? 
Yolunu lıekliyen h r küçük nişan 1 ı

ya bağlı bu'unmasaydı 

Ona evet diyebilir miydi? 
Zihni bu sorgu ile timşeklenirken 

doktoru her hali ile lıir kere daha dü 
şündü. 

Bu güzel yüzlü, geniş omuzlu. mağ 
rur. dürüet adam sevilmıye layikdı. 

Onun aşkını kazanmak; her şeyden 
önce bir kadın ıçin eısiz hir hazine sa
yılabilirdi .. 

Ve doktor öyle bir Miarndıkl; 

Dok tor; son sözlerinden sonra onun 
ellerine kapan mıı karşı ık bekliyordu. 
Sessizlik uzadı. 

Nihayet Bi gf'; ağır ve içinde mana
lar dolu bir sesle: 

llu gecenin hır ferdası 
doktor 

Gidiniz ve urrutunuz .. 
Yolunuzda sizi ı.~kliyen 

genç kız; aşkınıza ve hayatınıza 
çok daha layıkdır. 

Doktor inliyordu: 

olamaz 

masum 
benden 

-(;ok geç Bilge ~:ok geç.Beni koğma· 

yınız. l\oğar8anız ben giderım Yine giderim \ 
Fakat inanınız ki,yolumu bekliyen genç 

kıza çıkacak yüzüm yok. 
Çünkü bu nişanlı; her şeyden önce 

bir aşk isler. 
Kalbimi geri almamın imkanı ol· 

saydı sizJen ayrılmakda bir an tered
düt edecek mi idim sanırnnız? 

- Z ıman kuvvetli bir terbiyecidir 

d<•ktor. 
1 lasta bakıcılığı da vardır 

için en doğru yol. bir yıl evvPI 
meğe başlad•ğınız yoldur. 

En unutulmıyacAk tanılan 

Sizin 
ilerle 

acılar; 

- Zalim olmayınız bay Erdinç. 
Bir genç kız kalbi i e oynamak 

doğru değildir. Hem 1izi severim. 
Sizi sevnıemek imkanı yokdur 
Bir tesadüf karşısında kuvvetli ha 

yat kararını bozan bir erkek; benim 
itimadıma layık olamaz .. 

l'u son söz; doktoru her yerinden 

vurdu. 
Haysiyeti can vermişdi . 
Kalbinden taşan büyük ıztırabları; 

bir anda tekrar kalbine teperek ayağa 
kalkdı. 

Şimdi iç;nde asker ruhu yeniden uyan-, 
mış; onu ayakda bir taş gibi sağlam 
ve kuvvet i gösteriyordu. 
Kumandanının karıısında v&ziyet alır 

gibi durdu. 
Gözlerinin d e rinlıklerinde yazılamaz 

anlaşılm~z en ebedi bir hayat ve aşk ifadesi 

yanarak Bi ge'nin gözlerine bakdı. 
Onu askerce selamladı . 

Ve mahmuzlarının sert şıkırtılarile 

yine diıo dik o 1 duğu yerde dönerek oda-
1 

dan çıkdı. 

* • 
Bılıre; ömrünün ikinci aşk gecesini 

c~nç kadın sinsi bir hüzünle baıını 
yastığına bırakdı 

!lasta kalbinin bu sevgiye olan iıli · 
dadını doktora karşı hislerinin derece· 
sini düşünerek gözlerini kapadı. 

• • 
Bilge; doktoru seviyordu. 
Bu hükmü birdenbire vermedi. 
Uzun günlerin yorgunluklarından gur

bet akşamlarının mahzLn gezinli'erln
den, yalınızlık gece~erinin lııtib tüken· 
mez uykusuzluklarıodan wnra bu neti· 
ceye erdi 

Do!..tor çekildık<lPn sonra zıt hislerin 
içindi' başı ve lıalbı karrra karıııkdı. 

Seviniyordu: 
Çok sevildiğim ve çok beğenildiğini 

gördüğü için . 
Büyük1eniyordu: 
Doktor gibi ağır başlı, çok okumuı, 

tam mesleğinin hakimi bir adamı kar

makarışık edecek kadar şaşırtdığı için . 
~lahzun ve meyus oluyc"rlu: 
Mesud olamıyacaldarı, daima bir en 

gel karşısında aciz. e !eri, kolları batlı; 
kalacakları için .. 

Devam edecek 



Şiir:9 -- Oldukça 
Saç l ıırım karadan aklığa gider 
Rüzgar ağaçlardan yaprak yoldukça 
Yürek yankıları "çok kocaldın., der, 
Goncalar açılıp, ~üller soldukça. 

Bulutlar baıımdan aşuıu gider · 
Irmaklar coıarak taşuru gider. 
tlülbüller yolu\u şaşuru gider. 
Yeşil gözlerine- tasa doldukça 

• • 
Ben bir yaslı pınarını çağlarım . 

ller atışta coşar coşar ağlarım 

Bu acı ile yüreğimi dağlarım 
Sensiz geçen tünüm, günüm o ldukça 

lstanbul. V. Arpın ar 

Şiir: 70 

Uzak S~v~iliye 
Akıam : a içime sevgın inerk< n 
Kızaran güneıe eş olub yandım; 
Gönlüme sonsuzluk hastasın d~rken 
Bakıtın tasama mezqrdır sandım. .. 

• 
llatıdan kızıllık çökerken suya 

Titreşen gölgelerindi kuytuya 
Ürperen yamaçlar yatdı uykuya 
Ben ise içinde bir çağlayandım . 

H. Çağlayan 
~~~~~~~~~·~~~~~ 

ist<ınbul 

Asker 
mektubu 

~luharebe ilan edilmitdi. 
Alayımız hazırlanıyordu. Ya 
rım saat· kadar "Çanakkale. 
ye hftreket edecekdık. 

Onbaşımız acele ile bana 
bir n ektub uzatdı Bakdım, 

' mektub anamdan g-.liyordu. 

Açdım okudum: 
".::ıevgili oğlum: 

Çok hastayım. Seni gör-.
ceğim geldi. Zabitlerinin el· 
!erini öp, rica et, sana izin 
versinler de çabuk gel.,, 

diyordu. Hen ker>dimi 
kaybetmi,, olduğum yerde 
çivilenib kal ıoııdım. Ça vu
şu ııu7 bağırıyordu: 

- 1 laydi heınıehrim çabuk 
ol, treni kaçıracağız. 

Oradan naul ayrıldım,trene 
nasıl ayak basdım Bileme
diın. Artık gidiyorduk. Göz
lerim,yeşil ovaların beyaz bir 
çizgi ile birleıdiği uzak ufuk
ların arkasında knlan evce. 
ğizimi arıyordu Annemin 
hasta hayali güzümün önü 

ne geliyor; kollarını yorgan-

Enternasyonal mecmuasının 
son kanun ıayıaında Fran sızlar evrensel zihniyetleri 
ıa'nın diplomatik çalııması Barııa veadalete ve barıı içinde 
Fransız diplomasisinin ne gibi adalete aııkdırlar Barışı 
şartlar içinde inkitaf etdiği, bilhassa hukuki bir muka
ne gibi güçlüklerle karıılaıdı- vele gibi telakki eder'er. 
ğı, taklb etdiği metodların ne İşte bunun için Uıuslar 
olduğu hakkında aıağıya ba Derneği Fransa'nın istekleri
zı parcalarını yazdığımız dik ne bu kadar eyi uymakda 
kate değer etüdü neıretmif· ve gene bunun için Fransa 
dir: uluslar derneğini itibardan 

Fransa'nın Avrupa'daki 
durumu. sanıldığı kadar ba
sit değildir Fransa değişik 
tehlikelere karıı koymek, ba 
zan l·irbir'erine uymıyan 

menfaatleri göz önünde tut
mak mecburiyetindedir 

Amac değişıkliği 

düşürmek veya onun ça 
lıtışına •engel olmakdan hiç 
bir me::ıfaat heklememekde
dir. Fransızlar bile iste· 
miyerek hissedivorlar: lste
miyerek dıyoruz . çünkü 
prensib ve mizaç itibarile 
Uluslar Derneğinin septik 
birer münakkidi hatta 
dütmanı olan kimseleı in bile 
Avrupa'da bir kriz okınca 
hemen ondan meded um -
maları hatta Uluslar der 
neğinden fazla Uluslar 
derneği taraflar, olmaları 
çok şaşılacak bir şeydir. 

Bu gibi haller "dörtler 
andlaşması "nın konuımaları 

esnasında ve İtalya Ulus· 
lar derneğinin çalışmalarında 
da değişiklikler yapmağı tav· 

siye etdiği zaman görüldü Şu 

halde bu bir insiyak me · 
selesidir ve bu insiyak 
Fransız dıı siyasasının bat 
lıca unsurlarından birini, 
belki başlıca unsurunu tef· 
kil etınekdedir. 

YÔZ: 3 
·~bize gelen es~ 

Bir zaferin yası 
Ueııı;lerimizden R. Gökalp'ın 

ya zdığ ı bu mesleki ve miTil pi
Y<S guzctemızde tefrika edıl
dikden sonra kıtob halinde çık
mışd r. Uüzel bir kapak içinde 
ç kdıı bu piyes bütün okurla
r.mıza bıllı•ssa muallimlere sa
lık veririz 

[>,yesin heveskftrlar tarafından 
her yerde tems li de mümkün 

kılınmış ve kad n role karışdı

rılmamııd ı 

lier kıtabç • da ve 
kıtab evinde satılan bu 
30 kuruş'.lur. 

Savaş 

piyeı 

ğını ve ondan yana emin 
olduğunu düıünerek ya 
doğu tarafından yahud da 
cenuba doğru_ hakimiyetini 
yeniden kurmağa çalııacak 
ve çok g e ç m e d e n 
b i z e k a r ı ı öyle 
yüksek hir lısan kullanmağa 
baılıyacakdır. ki biz ya 
parlak bir ikinci derece 
mevkide kalacağız yahud 

Karak()se'dc 1 

kar fırtınasının 
rarları 

za- ı Mektebleri yeniden 
kapanacak 

dan çıkarıyor bana uzatı

yor "Nereye, nereye:' ... Dl· 
ye bağırıyordu. O an göz
lerim yaşardı Kollarım se 
maye dikildı: 

Çünkü buğün varılacak 

amaclar müsbet değil men
fidir Bizim uymamız ge
reken emri üç kelime ile 
hülasa edebiliriz Elimizdeki 
şeyleri kaçırmamak önce 
büyüyen topraklarımızı mu· 
hafaza etmek. Sonra da 
1919 da yapılan andlaıma· 

ların kurdukları Avrupa 
düzenini olduğu gibi kur · 
mak Filvaki her ıey Avru
pa'dadır Eğer ıurada bura· 
da bazı çöküntüler olursa 
Fransa' nın tekeffül etdiğl 

bütün sistem yıkılmak teh
likeıi karıısında kalır. Bu yı 

kılıı ise Fransa'nın kendisi 
için maddi ve manevi kuv· 
vetlerin kayl olmuını intac 
edecek, bu yüzden de 
Fransa yeniden mağlüb mev

kie düıecekdir. 

Oçe ayrılan Avrupa 

da gene Almanya'ya düşman 
olacağız, fakat küçülmüı 
ve baıkalarından saygı 

görmiyen bir düıman. Bun 
dan da anlaıılaca ğı üzere 
bir Fransız-Alman anlaıma· 

sının "peşin. bir takım men
faatleri varsa da, veresiye 
bir çok zarar ve tehhkele· 
ri de vardır. Fransa bunu 
gayet eyi hiss-.diyor. O çok 
eyi biliyor ki Avrupa itle
rinin heyeti umumiyesine 
aldırış etmemesi kabil de· 
ğildir. ve kendi alınyazıı le 
Avrupa'nınki birbirine karıı· 
mıı bır vaziyetdedir (Bu ise 
büyük olmanın bir neticesi
dir.) 

Onun için Fransa Alman· 
ya'nın karıısında birbirine 
uymıyan mese'elerin arasın· 
da bulunmakdadır Bir taraf· 
dan Almanya ile anlaıarak 

acıklı bir münakaıayı ni · 
hayetlendirmeğl lslemekde; 
öte taraftan da bu anlaı
mayı Fransız siyasasının 

ve Avrupa'nın genel denkli
ğini bozmadan yapmağı 

dilemekdedir. Bu yüzden de 
Almanya'ya karıı olan tav· 
rımızda mütemadi bir te· 
reddüd dolayııiyle bir nevi 
kararsızlık vardır. 

Karaköse. 17 IS ŞI Üç 
gündür fırtına ile karışık kar 
devam ediyor. Yollar kapan 
mıı, nakliyat durmuşdur Zi 
raat bankuının çatısı ile iki 
mekteb ve bir çok evler yı

kıldı 

Şarkikar ahi sar' da 
mezbaha 

Şarkı Karahisar, ı 7 (A.A) 
~Şehir meclisi bu sene ka

zamızda fenni bir mezbaha 

yapdıracakdır 

Tayyare cemiyeti 
yıl dönümü müna

sebetile 
.\nkara, 17 { A A] Türk 

lstanbul, 1 7 (S Ş \ Şeh- . 

rimiz vilayet sıhhıye komis- 1 

yonu gripten mekteplerin 
tekrar kap<\dılmasına lüzum 
göstermiş-lır Yalnız iki ya 

" Ey büyük Tanrım! 

Beni affet, 1 lasta annemin 
sözünü tutamadım. Onu bir 
daha görmeden gidiyorum. 
Lünkü vatani vazifem bun· 
·' 
dan daha mühimdi. . De şından ; 2 yaşına kadar 

olan çocuklara difteri aıısı 1 
dim · · 

yapılmasına da karar verıl · Sessiz sesime gecenin sü-
mişdir. kün.,tini yıratan . top uğu 1 -

K ii ta h va \la zt>f Z(•lr tularından başka kimse ce 
Kütahya: 17 jA.A] - Ak · vab vermedi. 

ıam saat birde burada on
beş saniye kadar devanı 
eden 1 ir zelze'e o'muşdur. 

Ut•ıı:-ıH•aı fahrik~~ı ıııcı-
kirwlt'ri 

Ankara. 17 (.\ .A) Aldı 
ğımız ıralumata göre Sumer

l·ank tarafından Ereğ i'de 
yapdır lmakda olan mensucat 

19 Eyliıl 
• • 

sergısı 

tayyare Cemiyeti teıekkülü
lünün on üçüncü yıl dönü 
mü münaıebetile sovyetler 
0110 Avyahin reisliğıle tebrik. 
telleri taati edilmişdir. 1 

fabrikasının kazan ve elektrik 
tesisatı hariç olmak üzere 
diger makine aksamı Hart 
nan müesseselerine verilmiş· 

dir 

İzmir, 17 [A.Al Uluslar 
arası İzmir panayirl bu yıl 
geçen yıllara nazaran daha 
parlak ve genit şekilde açı 
lacakdı-. Şimdiden gerek 
memleket içinden ve gerek 
dışardan bir çok firmalar 
müracaat etruekdedirler 

ıı.,rlemeleri icah ediyordu 

' 
Roman Tefrikamız: 70 ı. Abdullah bey kendi küçük 

zabitlerinden üç kişi çağır· 

dı; beter jandarma, beıer 
kişi milli müfrezeden, beşer 
kişi de Aba1.alardan olmak 
üzere on beşer kışiden mü 

Sıı \' '' s t '' il S<t \' (l S(l ~ ~ 

Yazan: MUC:TAFA. YÔRÜKOGLU 

Dıyerek hükumete doğru 
yürüdü. Belediye dairesini 
çeviren Abazalar, lzzel'in, 
Abdullah beyle arkaJa,ları

nın arkasında emırber nefe
ri vazıyctinde yürüdüğünü 

iförünce, Abdullah beye kar 
fi ihtiramkarane vaziyetler al 

mağa baıladılar. 
Abdullah beyin kumanda 

sı altında. milli kuvvetlerle 
Abazalar cebheye hareket 
ederken Abdullalı bey lzzet'i 
yanına çağırdı : 

Köprühisarı ıösası üzerinde 
Abdullah beyin bir işdreli ı 
üzerine İzzet atını sürerek 
Abdullah beyin yanına >o 
kuldu Abdu lah bey bir söz 
söylemeden İzzet: 

Sizın cephe nerede? 
Diye sordu. izzet kekeliye· 

rek: 
Efendim, dedi. Hiz Su 

baıı köyünde kararRah kur
duk. Düımana ara sıra sal· 
dırıyoruz. 

ileri karakol 
tınız yok mu? 

tertiba-

llayır efendim. 
Hu defa Abdullah bey 

zabit arkadaşlarını çağırdı. 

Ziya beyin harita çantasını 

aldılar,tetkik etdiler, lzzet'in 
dediği Subaşı köyü düşma-
nın top menzi'.i 
olmakla beraber 

haricinde 
İzzet ve 

arkadaılarının dütm'' nın en 
ıleri hattının neresi olduğu
nu bilmediklerini anladılar. 

rekkeb üç keşif kolu çı · 
kartdı. Kısmı külliyi de üç 
kademe üzer.ne yürüterek 
en ileriye süvari zabitile 
mil i müfrezeyi ve arada 
kalıb kaçamamak maksadi· 
le Abazaları s-.vketdi,Abaza· 
ların hattı ricatlarını kesebil-
mek içın•le jandarma kuv 
vetile kendisi geriden yürü· 

dü 
Kuvvetler harekete geç· 

dikden yarım saat sonra 
silahlar patladı Düımanın 

Leri karako'ları çekildi ve 
kısmı külli ile ateı teması 

baıladı. 

Fransa dıt siyasanın karıı 

sında bulunduğu mesele 
hakkında verdiğimiz bu lza
ha t, bugün önümüze çıkan 

bütün güçlüklerin sebebini 
ortaya çıkarmaktadır Şimdi 
de bu güçlükleri tahlil et· 
meğl deniyelim 

Demin de söylediğimiz 

gibi Franıa şimdiki duru· 
mu yalnız kendisi için değil 
Avrupanın :heyeti umumi. 
yeıi için de korumağa mec 

burdur. Kurulmuş bir düze 
nin kefili olduğu için bu 
düzenin sarsılmamasını da 
temin etmesi gerekdir. 

Fransız siyasasının Uluı · 
lar derneğine olan bağlılığı 
da bundan ileri gelmekde
dir. Bu iıte, bize mahsus 

meğe başladılar Lakin jan· 
darmaların uyanıklığı Aba· 
zaların kaçmalarına mani 

oluyordu. 
En sonra Abazalar İzzel'i 

sıkışdırarak Abdullah beyin 
yanına gönd-.rdiler. İzzet 
yüzünü kızartarak Abdullah 

beye: 
Efendim. bir şey rica 

edeceğim.Kusuruma bakılma. 

masını istirham ederim. 
Eğer münasib görüyorsa

nız,arkadaıları hirdenbire yıl
dırmıyalım. liarbi biraz hafif
letelim. 

Dedi. Abdullah bey kük. 
remiş arslan gibi bağırdı: 

- Ora61 bana aiddir. 
Dütman~, ilk temasda yüz 
vermeğe gelmez 

Buyurun vazife başına!. 

Pabucun bahalı olduğunu 
anlıyan İzzet "bat üstüne. 
diyerek koşar adımla arka 

daş!arına iltıhak etdı. 

Abdullah beyin dirayeti 

Avrupa üçe ayrılmııdır 

Bunlardan bir tanesi sa vaıı 
kazananlardır. Bunlar tabi 
atiy\e zaferlerinin sonucla 
ıını mümkün olduiu kadar 
bozmadan korumak istcmt>k 
<!e ve bunu açıkç~ söylemek 
dedirler. Mağlüblar he tabi 
aliyle durumlarını düzelt 

mek ve kaybetdikleri ıeyler
den mümkün olduğu kadar 
fazlasını ele geçirmek iste 
mekdedirler. Bitaraflarla, ga
lıb oldukları halde ya mizsc 
ve insiyak yüzünden yahut 
da her hangi bir hesabdan 
do' ayı bitaraf görünenler, 
her iki tarafa da meylet -

' mekde ve mağlubların reviz 
yonizm temayüllerini kendi 
sıyasaları için kullanmakdan 
çekinmemektedirler, " fakat 
bu revizyonfzm'in, kendi el
lerinde bulunan topraklara 

İşte bu günlerde. mal ve 
canlarını feda eden Türk 
çocukları cebhede kanlarını 
akıdırken. düsroanların iğ. 

falatına kapılarak Türk mil 
letı ve Türk memleketi aley 
hine rol almış mühim mev
ki sahiblerinc tesadüf edi
yoruz. ~ahsi menfaat uğ· 

runda milliyet ve izzelınefis 
!erini feda eden mebuslar da 
vardı. Mesela büyük millet 
meclisinde her hangi bir 
hahane ile bır balgam at 
mak fırsatını kollıyan Afyon 
mel•u&u Şükrü hoca, 1 ursa 
valisiHacirn F. kumandanı Be 
kir Sami ve kaymakam Aıir 
beylerin mahkemeye veril 
melerini istiyor ve hoca gü· 
ruhundan mühim mikdarda 
tarafdar buluyordu 

Efendim yanlış gidiyo 
ruz Hu tarafda düşman var. 

Dedi. Abdullah bey gü 
lümsedi. Sonra İzzet'e dön-.

rek: 

!\umandan Kazım beyin 
lesbit etdığine göre düşma

nın en ilerı hat tının Kaba 
\·ınar köyünün 1 ır kılomet· 

re kadar cenubu garbisinde 

Düşmanın muntazam •i 

peri er: içerisinde ve milli 
kuvvetlerin açık da olma la· 
rına rağmen düşmanın wl 
cenahdan geriye çekilmeğe 
baş'adığı görüldü 1 

llarbde pişmit milli müf 1 

sayesinde dört saat devam 
eden bu sahra muharebesi 
neticesinde, kumandan Kazım 
beyin işaret etdiği ~ekilde 

cebhe teeuüs etdi ve munta 

Diyebiliriz ki: bu tarihde 
bütün cihan Türkıye'nin in 
kırazı için çalışdığ halde, 
bütün cıhanın bu arzusu 
hilafında hareket eden bir 
~lustafa Kemal Paıa ve 
cüzi nıikdardaki aıkadaş 
!arı idi. 

~leşakkate tahammülü çok 
fazla olan Mustafa Kemal 
Paıanın dimağan olduRU 
kadar vücudca da vorgunlu-

Düşmıınl.ı temas et
mek.üzere gitmiyor muyuz? 

ol . uğuna !{Öre em-
niyet tertibatı alarak 

. reze -.fradıle jandarmalar 
cidden cansiparane harb etdık 1 

!eri halde Abazalar yıtn çiz '. 
zam ileri karakolları ikame 
edil dl. 

tatbik edilmemesi ıartıyle ~ 
Fransa, ilk saydıklarımız 

arasındadır Bu yüzden işgal 
t;tdiğl istisnai vaziyetin ken

disine yüklediği bazan ağır 
mecburiyetleri de tereddüd

süz olarak kabul etmek 
mecburiy~tindedir. Filhakika 
Fransa büyük, çok büyük 

bir devletdir. Belki de yal

nız kendisi bunun böyle ol 
duğunu bilmiyor ve kendi· 

sine karşı olan bu güvensiz· 

l;ği onun baılıca hatasını ve 
başlıca zafını teıkil ediyor ı 

Fransa, kelimenin bütün 111a ll 
nasiyle büyükdür. Şu halde 
onun realist ve makul bir . 
devlet ol rnası da gerekdir 
l,ıgiltere ıle sıkı lıir it l•ir 
liği, İtalya ile samimi bir 
komşuluk ve menfa .. tlerine 
eyi bir bağlılık yaparak Av 

ğu pek fazla idi. Şükı ü ho· 
ca ve arkadaşlarının mela· 
netlerini karıılamak için Muı· 
tafa Kemal Paıa uykularını 

bile terketmek mecburiye
tinde kalıyor, en ufak tef er 
ruala varıncıya kadar bü· 
tün millet ve memleket iş

lerini ve kaygu' arını üzeri 
ne almış bulunuyordu. 

Vali ve kumandanların 

mahkemeye verilmeleri: ne 
kadar feci olduğunu takdir 
eden Mustafa Kemal Pafll 
millet ve m-.mleketin mena 
fii alıyesini dütüner-.k bu 
zevatı bizzat müdafaa etdi 
ve mahkemeye verilmeme
lerini temin etdi. 

Türkiye'nin en nıühlik ve 
ve nazik devresi olan bu 
tarihde memleketde para, 
ordu, hükümet yok gibi idi. 
Bir "ustafa Kemal paşa ve 
mah'dud birkaç arkadaşının 
azimleri Türl<iye'vi temsil 
ediyordu . 

Medisde muhalefet memle 
ket dahilinde fikir ayrılığı 

ve bilfii 1 isyanlar; meml-. -
ketin ve milletin İstikbalini 
tehdid etdiği ~-alde Mustafa 
Kemal paşa ve arkadaşları

nın azimleri ıarsılamıyordu. 

rupa'daki meseleleri ne sert
lik ne de zaf, ne tarafkirlik 
ve ne de çekingenlik, ne 
hayale kapılıı ve ne de bed-
binlik göstermkıizin 'Ve Av
rupa düzeniyle barııın le • 
melinde olan prensiplerden 
fedakarlık etmeksizin baıar 
malıdır. 

Arkadaşlarımız çokluk ol
masın, münevver tabaka olsun 
nazariyesini kabul eden bu 
adamların muvafafk olacak. 

!arına imanları vardı 

Gelelim sadede; Hu ta-

rihde en mühim cephe; Ye· 
nişehir ve İnegöl cepheleri 
olduğu için, kumandan Ka · 
zım bey, en muntazam kıta

atı ve en mutemet kuman· 
danları bu cephelere gön
dermeğe karar verdi. 
Tarihi bir alay olan süvari 
on dördüncü alayı Yenite· 
hire sevk etmekle beraber 
cephe kumandanlığına da 
Domaniç kazası kaymakam 
vekili bulunan binbaıı Sup
hi beyi ı · f gönderdi. 

Bir tarafdan sıkııık vazi· 
yetde bulunan Mustafa Ke
mal Paıa. fikir arkadatı olan 
Kazım beyin gözü önünde 
bulunmasını arzu etdiği ci· 
betle Kazım beyin Ankara· 
ya gelmesini temin etm-.jl 
dütünüyordu Lakin bu mü
him cephe kumandanlığına 

kimi gönderecekdi? Ali Fuat 
paıayı tecrübe etmiş ve ade· 
mi mlivaffakiyetlne ıahit ol· 
muşdu 

[•] Şimdi mütekait genera 1 Subhi 
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Dr.BAKn RIYOLOG Dr. OPERA TÖR DOKTOT 
1

1 YE N i C E S i T L E R i M i Z G E L M i S O İ R . Medeni belli Sadi Özatay Mahıned Ka~alak 
ie ve ~a l~ııı Cerralıi lıa~ta- Cilt ,.e Ziilıre-

• 
hastahl 1 a r lıklar nı ii t r- vi lıastalıllar 
nı ii tP lıa ssı~ı. lıassısı ıııiiLPlıassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave - , 
ne evinde her yün öyleden sonra hastahı -

rını kabul ve tedavi ederler· 

L._ÜTF~N OKUYUNUZ! 1 
iPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 

Mt•\'Siııılik \'C y<ızlık M ,ı\~r-l"'()f~lJ I{ - PARDESlTl~lTK 
~ lt()BLIK Yüıılüleı· 1 

• -eli 1 En birinci Y ERLi İNGiLf Z Kostümlük kumaşlar/ar ~ 
: 1 Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda l 1 1 Savaş Neşriyatından: 

döşemelikleri ~ 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire ~ 1 

BİR ZAFERİN 
y Yazan: R. Gökalp 

İstiklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

Rck<ı llt~t (;.ötürıııez Bir Fiatla M<ıza ınızd<ı 8<1 t ılıı· ~ 
A · ı Mııhteı·em miişterilerimizin lütfen teşrifleı·i istifaclcleı·idi ı· « 
S h ADRES: FAHRİ TAVŞANLDL! 1 İ;\""KIL .\BCI BİH hL\~I.\ PİYESİ 

Her kitabcıda bulunur- 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 ı 
ıı! I Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ~ 

-- -·~~~~A:'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~~~~,,_, 
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B<tlıkesiı· B(•ledİJ't.• 
B<ışk<• n lığ·ıııclıı n 

Halıkt>~ir sdıı·i ıııııııaralaıııa isleı·iııue lıılla-
• • 

ıııhwal.. ııuıııara lt>vlıaları 15 uiiıı ıııiidtlt>tlt• :wıl.. 
• • 

t'k~ilt ıııP\ e 1..oıııılııııı.,d ıı r. . . 
1 - El..sıltıııe 27 sııhaı ('arsaıı.lı:ı giirıii saat .. .. .. ' 

Dr. M. Ali 
Cilt, freıı!-(İ, lwl

~ofrukluı:tu lı;ısl : ılıl..lan 
.~ . 

ıı ı i"ı ı t> lıas~ısı. 

~SEH ı· R~ > ... , C-o . ç...) .-;;~ 

--~- ~ 

sinemasında 
13 Su~at Çarşam~a a~şamından iti~aren 

1914 - 1918 Büyük savaşın can
lı tarihi 

KIYAMETGUNLERİ 
ıtEPhıizİ \'f\ ttCTC~ nf'r \ rı .\L.\K .\OAH 
EDEN Bıı FİLllİ HEttKESİ~ ı;ÜIDIESİ L.\LMOIH 

1914 1918 savaılarına girmit her memleketin ayrı, ayrı 
milli ve timdiye kadar meydana çıkmamıf vesikalarından 
alınmıı büyük bir savaıın biricik doğru fillmidir. Bu filim 
size savaıtan evvel ve sonra siyasal meydanda bulunan 
büyük adamları tamamile hakiki toprak, hava ve deniz 
sa vaılarını gö•terecekdir Aynı zamanda. 

ÇANKKALE MUHAREBESİ ve TÜRKÜN 
ZAFERİ 

, _ , 
Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
cr~l.\HTESİ ı;C~LERİ 

Üğlt•dı>ıı soıır<' saat ı.-ı - l!:i İl' lı:ı-ı .lı"-ları 
D,.. Ha, .\lı ıııı•d Emi ıı 

P.\Z.\B GC~l.EBİ: 

Ü~ledı·ıı soııra saat 15-16 Kula!.., Boğaz, 
• • 

Burun lıasLalıl..laı·ı Dr. Ba\ \Jplııııeıl Kanıil 
• 

P.\Z \ HTESİ (;f't\'LERİ: 
S ılı;ılı ..;;ıal 10 - l 1 İı; lı : ısı:ılıl..l:ırı l>r. 
B.ıv .\fııııpfl Enıiıı . 
İ°>ğlı·dPıı sonra 15-16 ı:fr1. lıa..;talıl..ları l>r. 
Ba\ İhsaıı .\lııııt'd 

S.\LI (;ÜNLEHİ: 
Sahalı saal 1 O -
B." .\lıııu•d Eıııiıı 

11 iı· tıası::ılıl..ları nr. 
• 

ÜiılPdPıı soııra :-;aat 15- Lfi D slıaslalıl..ları . . 
l>r. opnr:ıtiir Ba\ Sadi Üzat ' ' 

C.\HS.\MB.\ ı;f'~LEtd: . 
· Ö~ledeıı soııra saat 15 - 16 İ~·lı:ıstHlıldarı 

Or. B<ı ~ Haif 
PEB~E\IRE f.f'l'" LEHİ: 

15ılt-Balıl..e~il' lwlrdi~(' l'llt'İİlllt:'llirıdı· ~·apıl:wal..dır. Hastalarını saat üçte ' 
~ - El..sıllıııP\ I' "İl'l't't'l..ler helı·dh t>dı• lllt'\- j hükümet ca~desinde mu· 1 

Bl' BİH 11.\HP FİLıllİ BE(;jı, 11 .\IU~i~ FİLİllİ DİR 
Üğf Pdeıı soııra saat 1 f> - 1 fi 1) , ı·i lıasta-

· " • 1 ayene hanesınde kabul ve 
ı·ııı t'ıııaye ıılııııuııı•leı·p giirf' H! Eıııa~ı· ııuıııar~ tedavi eder. 1 

lavlıalarıııııı fı•rırıi e'saf \f' e~l..:\1 taıııaıııt•ıı tt·- \ 1========= 
ıııiıı suretilr. Lıi_i~ii~ ~aal~lı~itlen:_ girip ııı_~naffak '§;; &._ WJ $ 
oldul..larıııa daıı· l.ııl~ılı•ı·ıııı ı·ııcııııH•ııe gostı•rııw- ı /~ V' 
leri. 

3 -- El.. · iltıııeııiıı ıııulıaııırııeıı l11•deli 1200 A one ücreti 
lira olup J>I'~ al..ı:e~i !JO liradır ilı:ılPde lıat t> ıtıiııat 
~· iizde 15 ıııshetiııdP arılrıla('al..dıl'. 

4 - İstt'klilel'İıı hııııa ait saı·tıı:ııııt'\ i ht>le
diyr l'ıwiiııwıı !..al ·ıııiııdı·ıı a·lıııaları · \I' pr~ 
l~·alarıııı lıt>lli saatdı•ıı t'\ \Pi lwlı·di~·p 't'ZllPsi-
ııc mal.buz 11111"-:ılıilindl' 'aıınııalaı·ı il:\ıı ohııııır 

11 J - •)o')-
- ,)· .... -...ı,) 

B<ılıkesiı· inlıis<ı ı·l<ı ı· baş 
ıııüdürlii~iiıı(len 

Sındırgı iıılıis:ırlnr nıudi"ıri~rti ;ııılıarlarında 

huluııaıı ıalııııi111•11 otuz hiıı l..ilo r:.ıdde!-iııdı· ida-

1'1' mali ~aınral.. tiitiiıılerııı Balı"-sl'İI' istas~o
ıııııı:ı ııa"-il "' tt'sliıııi 1-1--2-~l;L-> ıarilıiııdf'ıı 7 
ıııarl :13~ ı:ırilıiııı• !..adar :t('ıl.. 1'1..~illnıtnt' loııul-. -
ııııı~dur. T,ıliplt'ı·iıı ~ı·raiti :ııılaıııal.. iizerı' ıııa

lıalli iıılıis·ıl'larilP has rııiidirii' <·tiıııiZf• ıııiira<"aat . . 
.. ,·ırıııeleri ilan olunur . 

• 

YIL~.GI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

- -+--
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz . ---

SAVAŞ 

t lDARE YERİ: Balıkesır Kıınayı 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 
Telgraf adıesı: Balıkesir 

SAVAŞ 

Yakın bir maziye ait olan bu büyük ve çok kiymetli fili 
mi herhalde görünüz. 

Filiııı aeele İstaıılıula iadt• ı•dite(·ı•ğiıııh•ıı \aliı 
l · ı~· hptıııeyiııiz. İl:\vt'lt~ıı. DÜNY .\ 11 \ \'.\llİSLEttİ 

Bu hü~ iil.. VP 1..ıynıetli filiıııe 

1\ it 81--' A 1\ rl"' . \ R Z. \ l\ 

Filiıııi de ilfıvı~ edilıııişdir. 

Bu proğram yalnız iki geceye mahsusdur 

FIRSATI K.AÇIR:ıv.I:A YINIZ 

.\yrıca Diiııy~t llalıerkri 

lıdek suln hukuk mahkemesinden 
Erdekten kasab oğlu 'leh 

met ile koca bat Mehmet 
vereseleri aralarındaki mer'a 
taksimi davasında müddei 
aleyhlerden koca baf oğul

larından Kazim oğlu Kema 
lin ikametııahı belli olıTa 

masından ilanen tebliğat ic 
rasım• karar verilmekle muha 
keme günü olan 11 . 3 935 
Pazartesi günü saat 14 de 
Kemalin Erdek su h hukuk 
mahkemesinde bizzat veya 
bir vekili kanuni göndermesi 
lüzumu ilanen tebiliğ olıınur. 

Dr. Ha\' ~l<•lııııed :\li 

1. - .1 

1 

B<tlıkesiı· D()ğtıııı ' 'e 
t:()Ctık B<t k 1111 11~ vi 

ı \'il:ht-tiıı ıııı·rl..ez "' ıııiillıalatı, SPlıir \I' . . 
l..iivlPı·i alıalisiııt!Pıı nıiir:waaı ı·ılt·ıı Ut'hf'lt•riıı . . 
tahii \'I' ıııiiskiiliulı lıf'r' rıevi doı:tuıııl:ırıııı 'e alı• ' . 
lıııııııııı l..adııı aıı11•li~atlarıııı ııılit>~:-;esed(• ııwcea-

nı>ıı ~·apar'. (_~oeul.. dii~i·ırııwl.. lı>lılil..l'iliııdP b11l11-
ııaııları da l..t'zalil.. ıııel'('Cllll'ıt ~aıırar:ıl. t••d;ni 

cd ı• ı·. 
~ - Siit ı'O('ııl..laı·ı \I' il..ı \asıııa !..adar ol;ııı . . . 

1..iidi"- lıa,;ta qıvı·ııları dahi ıııiiı•s..;esı•dl' vaııraral . . . 
fıpı· zaıııa rı ıııt'<'l'aııı·ıı tı>da \'i c•der. 

:: Siiı (:ocu"-larıııııı h:ıl..ıııı tarzları lıal.."-ııı-
da ıııiisıal..lwl '<ılitlelere \t' !.!l'h(·lil.. l'sııasırıda 

' 
vul..uu 111t'llı111; arızalara kar~ı t:ıtlıil..i l:lzıııı gı>lflıı 

Lt>thl' i '" Lı·dlıirlı>ı·iıı alııııııasıııı da !.(t•lwlı·re ii/:t-. . 
ret 1111•!.. İİZt'l'C' dı·ı· ... ı .. ı· \l'l'ilil'. 

-! - Ciiııılıurİ\ t'liıııiziıı B:ılıl..csir'ı• lıalısf>lli~i . . . 
hıı f;l\ tlalı "' lı;l\ ıl'!ı ıııii(•s:-;est•deıı ıııulı1t·ı·t>111 . . 
lıall..ıııırt.ııı i:-tifadl'~t' l..o~ııı;ıl ıı•ı il:iıı olıııııır. 

Neşriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet \1atbaası Balıkealr 

1 
1 

1 


