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Belgraf da vntua gelen ~ır ~argaşahkda 
yedi kişi öl~ü, ~eş kişi yaralandı 

Her yerde 3 kuruştur 

Bal keiİr: Kuvay M C Savaş Yurdu, 

PER,,EMHE 21 ŞUKAT hl35 

CUMURİYET; EM EGE HAK, DEGERE HÜRRiYET üf.TIRIR 

G-ÜNL ÜK. SİY ASAL GAZETE - ==- en- ]"i«t 

Yeni Kontenjan kararname5i müııı:sebetile 

CelalBayar'ın beyanatı 
. 

ih ı·••c<tlçı Türkiy(• m< lını Almıy<tn v(•y<t 

Büyük kurultay 
başkanı 

Amerika ordu masraf mı i~i milyar ~olar 
artdırdı 

1 
Çıkaran ve Baıyazıcı 
Efat Adil Müotecablıoğlu ---

Türkiye"dt• 

İkinci YIL SAYI: 384 

sitylav seçimi 
"La Bulgarie" den 

len müsaadenin ne kadar 

büyük bir heyecanı muclb 

olduğu hatırlardadır. Bu yüz

den en müfrit hadiııelerin 

zuhuruna ramak kalmıt ve 
bunun akislerinden olan iz 

mir ve Menemen hadiseleri-
kafid(8 f·(•c(•d(• ıılm«tk istcmiyl•ıı ml•ml(•kl .. t 
deıı ıııal ••lm•tm<tğı milli düstıEr e<linm<•li 

Ankara, 20 1 A.A] iktı
yeni 

ve onu ı icablarına uym k 
için duşen mıl i büyük va2i
fe vardır ,\\üstnhsıl daima 

daha çok, daha eyi, daha 

ucuza r ırt 1 clrneğ ç~ri:~11 1 alı 

ihncot.-ı müst ıh•i ının alın 

terini k rtı ıvacak ve onu yo· 
lun-la iterletec k f .utı tenıinte 

uğr'"şmaıı 

Balıkesir Saylavı liazım 
Özalp bugün şehrimizde 

bulunacak. 
Kurultay başkanı ve Ba

lıkedr sayiavı gencnl l\a-
2ım Özalp ve sayın refıka 
!arı b ıgiiıı lzınir larikile sa· 

at 16 30 r ı Balı ,•sir'e gele 
celderdir hı gc: ış dolayısile 

vilayetce hazır!, nan progra

mı a5ağıya basıyoruz: 

Hugün bütün Türkiye'de 

8 M M üyeleri se çi mekde· 

d ir. Hu su retle komşu mem 

leketde u lusun reyine müra 

caat iti hi tam bulmuf ola· 
cakdır . Bu seçim bir forma 

liteden ibaret o acağından 
vereceği net ice daha ıimd iden 

kesdl rilebilir.1 ü rk ulusu b ü uük l 

nin bastırılmaaı için [müıel

lah kuvvet ;kullanılması la

zım gelmitdir Her ıeyden 
evul Türk milletinin dünya 

efkarı umumlyesi karıııında 

sahib 1 ulunduğu eyi töhrete 
noksan getirecek olan buııi 

b i ha lleri terviçde klmıenln 
menfaati yokdu. 

sat V Celal yar 
kon•enjan karu·ta nesi mü· 
naseheti'e bir muharrirlnıize 

fU beyenatd ı ı u1un ı : 
Yeni kontenj n harar ıan.esı 

N,.an ve Fv.ıi 935 deHes'ne 

mahsuıdur. ı3 Ş .lal larıhli 
t esmi g,ızelede çıkan 1 u k,uar 

name bugüne kadar n §r,.di 
len kontenjan kar rnamele 
rin n 12 cisldir. llu 1,ararna
melerin hükii" eri y•n y .na 
gel ri irse hükıi•ııelin ı;lusal 

ve uhıs ar arnsı ö:rnr.cmik 

ıartları ve icablarını nasıl 
rlik katle tak h etmiş o iuğu 
açıkça görü ü r 

1 İlk devrede Türkıye' 
ye 'okulan tnıtün mallar 
tahdide tabi tutulmuş !ur. 

Sonra baı gö~teren veriş 

lny Ce!;il ı.ayer 

ithalat yapmak için u~raş· 

maları bi\muk.bele Türk ma 

İhracntçı 

malın a nııyan 

derecede a mak 

Türl.iye 

veya kıifi 

i~te.niyen 

mem e.k"t ie11 n1al ü.ln:ıarnağı 

milli dcistur edınmel,dir 

Yenı ıst~lerin esasları 

şunlardır 

1 - S. yani her hangi 

lı arayıb almak neticesıni memlrketden •erhestçe gelecek 

beraber siirüklıyerek ilıra-' malt,Jr lıs esi. hu liste Lu de-

cat mallarımıza Laleb, artır. 

nıış ve fiatlarını normal 
mallar fiatlrlrına } akl.ışdır

mışdır. 

3 Memleketde 
senelere nis 1ıeten mühim de

necek hil' bir ılıraç na ının .. -.--tllal----... -=---·· • • 

fa kıirıng memleketlerinden 

gelece'; nı ıl'ar ki o list sine 
alınmak sure!il<' dara 'tmış lır 

2 1'1. yani an'aşma 

mevı...tıt vf! Yft. unıuıni 

1 - V a 1 i , kolordu 
kumandanı, C 1-l F. r,. si 
vilaytt jantl:ırma kuınan~ırnı 

Halı<e•ir'detı •aat 10.~0 da 
hareket eden trenle Gireso· 

na kadar gidecekln ve "'i· 
safirlerimizle bırlikde avdet 
e,1ecek erdir. 

2 Vali muavini, a~l.eri 
erkan, ümern ve: za hitan ve 

menıur.ar, mekteb er, cemi 
yetler ve bi;umum teşekkü'ı 

ler ve halk istasyonda istık· 
bal edeceklerdir 

3 Mektı>Llılrr tarafından 

rnisafirlerimızP lıüketler tak 

dim edilecek ve bir m·kl<!b 

li tarafından münasib bir 
hitabe irad o un cakdır 

li okonouıik şartlarından 

i•t ifa e edıler k 1 u lahdi 

d a l yavaş yavaş azal ıldı ve 
halen tatbik edilen konten 
jan kararnamesıle 700u00 

lı ra lık ithalatımızı nıunhasır 

k•lan tahdit mevzı.:u u de· 
fada .'io JO J liraya ind:rildi. ı;Atatürk Antel 

pren ipi rimi>e ıahn in ed<r 
mu ı ı..f 1e v-ıziyeti mevcut 
menıldıet erden serb"stçe 
gelt•b, ecek eua listesi 

3- K. yani 

4 l<ir askeri bando ve 1 ir 

ihtiram kıta" tarafından se 
l am resmi ifa edill'cekdir 

..? Dığer tarafdan ge i 

rjmlz ve vat nıuvaıenesi 

prensiplerimıze uygun olarak 

muhtelif memleketlerle ya
pılmıt a n latma ar •ayesinde 
bu me ı.leket 1ere 

ithal imkanı genişletıldi ve 

1933 rakkamına nazaran 

1934 de ıthalalım·z•n yekli 

nu yüzde 16 nisbetinke art 
dı 

3 Aralarında P.henk ve 

irtibat tesis edilen ıonten-

ja,n kararnamemiz ve an'a§· 

m a politikamız bu k .rarna

m eleri b r tahdit silahı ol-
makdan çıkardı. f ir milli 

i ktısat ve korunma vasıtası 

halme yük•eltdi Bir taraf

d an mı i sanayi ve istihsali 

hi maye. diğer taraf dan ticari 
mübadel..leri tev•i roliirde 
b u kararnam.: er verildı. 

llalen umumi ithalıi ımızın 

yüzd 83 kl·rıng n Y" te

dıyat nıuvazenrsl e~asıı ?.n

laıma ynpdığı~ız memle
ketlerden gelmekc'e ve h

ucatımızıı, yüzde 84 ü bu 
meıPleket: re gıtmekd·r. 

Müzakere halinde olduğu. 

muz bir ıki mc ınleketle de 

uzlaıılabilirse T ukıye it ha 
lıitının yüzde 9'i ı anlaşn a 

yapı mış memleket erd n 

gelmeğe batlıyacakdır 

Bizim değlşmlyec k po-
litıkanıız malımızı a anın 

malını almakdır Bunun tat

bik ve temin şeklı u uslar 

ar.ısı münasehrtleri ve u'.u

sal ve evreme lconjöntör 

icablarına göre değişebilir 
Fakat ruhu değişmez 

l,u politikamız n 

diye kadar temin 

rıeticeler şunlardır: 

şim

etdiği 

1 Mem eke•ın saaayi-

leıme ve milli iktısat cihaz 
arının tamamlama savaşının 
icalıe tdırdığı fazl~ ithalat 

lrıemleketdeo tloviz çıkc ak
sı zın mallll öden:nitdir. 

2 - Anlatma memleket
lerin in memleketimize fazla 

lb"deıı a)'rıldıl 
1 Anteb, 19,A.\) Atatürk; 1 c'ahilıye V " la rebule- 1 
f riarleld ı:e' atla sao t l Y :ıo 1 
1 da eğe vapuruna b,nerek { 

1 ke>limizd n a>rı 1 mış 1 ____________ ..,. __ 
pıy<ua üz .. rinde taz.yikı kal 

mamı~dır Fazla olarak yeni 

dı·n Türk plyasasıııdan Türk 
mali alm ğa hazır anlaşma 

memleketlerinin 2 1 milyon 

liralık bir lıarşı'ığı rııerkez 

bankamız. a bu unmakdadır. 

4 - ilh 1latın artması an· 

laşrrıa meinleketlerınden ka. 

yıts•z ıthal kolaylı[:ı olaruk 
Tü·k mali nıiilıavaası ıkı baş· 

lı f<>aliyet l"mırı e;ler .. k iş 

hacmını arldırm ş lır İthalat 
m:ı iarının mühiın kıs:nına 

ai 1 piyasamızJ;, stoklar te
süiini temiı e .. tıi,dir Ticari 

kredının yenid n vücuc!a 
gelmes nl kolavlaıdırmııdır 

l,ifçiye ve tac.re dü1t n va

zife hükümet Tlirk rı \linin 

ı• ahreçlerıni genişletmek 

Türk m l nı almayanın ma
lini al.nanıaı< esas prensipin.ı 

de devam cdecekdır. Bu 

e.asın tatbik •e temin şek 1 

li de~işebılır,fakat ~ k . ., ehem 

mıyet vermiyoruz. Bizi.ıı 

ökonomık dL<ruııı ve icabla 1 

rımız o•duğu kadar kartımız

daki menıl ketle ın va ıyet 

!erini ve diinya okononıısı -

nin gidişi ıcablarınıd [Öz 

önünde tutuyoruz Gaye ızi 

mahsus tutacak lıcari itilaf 

ıeki !erinde icRbetdiği anc!a 
ve tam ic tbedeceği z ım ıı 

da ı:eç•ıek baş ıc ı kuvve1 i 
mizdir Aynı k'inir,: ve le 

diyet mu\"az<'. esi premıple 

rım z. dünya o' onomik va 

E yet.eri C:üzeldık 'e değl, n e 

ller gü'n daha ziyade nıya 

mııı kavlı tm e m h i'ım

..furlar.l\1emlek tlmız hnsa~ a•ı 
itibarı bir ökono ık sa \"afı 

içindedir. Tüccarımıza hül,ıi

metin politikasını anlamak 

Kont ınj rn ı.. ol rak her 
hangi •ııeınleketden ge ebile
cek • şyadır 

ı V. lıstesi \eni veka · 
letl rin bu listede çok küçül· 

tü'rıuş bulun raktadır 
5 V. ustesı ) an! vekıi 

letlerın müsadesılı• girebile· 
ctk eu '- Bu list a}nen kal
•ııışdır. 1\ararnaıne metminde 
esııslı <lei!itıl.likler yolıdur 

1 üccnrlarınız müstahsılleri· 

" iz bu kararnamenin de 

tat ika tına görüş 'e t men 
nileri oluna vekalete b;ldır
melic.irler 1 u devre tatbike· 

tını da memleket menfaat-

!erine uygun nctıce er 
mesini diliyorum 

ver 

5 O akşam mi afır!eri· 

nıiz va i konağında istirahat 
buyı• ra cak' ardır, 

lJ 21 2 935 per,eınl"" gü 
nii akşamı rr.ektebiıler ve 
askeri kıta ve halkın iştira 

kıle 1 ir fener alayı vnpılı·,· 

cakdır. 

7 - 2~ './.935 cuma günü 
1 

öğle vakti misafirlerınıiz fe· 

refine kulüb bina•ında be
lediye tarafından lir zivafet 

verilecekdir 

8 Cu ma gunıı ak~amı 

Cumurıyet Halk Fırkası ta 

rafından bir b 1lo verilecek 
d r. 

9 - 23 2 935 cumartesi 

Romen Hazineleri 
1 917 de R usya'ya emanet ve 
rilen hazineler·geri alınıyor 

Hariciye vekili Rusya'ya meclisde teşekkür 
etdi 

ı ükreı ı~ı (A \) - 1914 
yılında Avusturya Mccar 
ordularının RomanyaJd ile.-

ILdigi sırad ı Homen hukıime 

ları bırakma l<omı.Vonu bu 

gün Daııımarka rııurahha· 
sının ba§kanlığıle top anmış 
ve silah fabrıkalarının vazi-

tinin Ru yaya gönderdığı yetmi ıııiizake•e etmişdir . 
hazinenin idde• lı .. kkındaki 
müzakereler \ ıtnıiı ve dı~ 

iş.eri baka'llığı MÜste~arı 

$Ovyet hükıim tini bu 
lıaz neyı ihtiva 
ka•alaroıı llcmanva'nın em 
rine amade kılındığını p rla 
m ntoda söı .e:rıı1dır 

Uükreı 20 1 S Ş Umu 

Yoldan çıkdı 
Brciksel 2ıı (S Şı Pa-

1 
rıs Brüksel treni yoldan 

çıkmındır insan zayiatı yokdurı 

Nazırlar heyet i 
Par ıs 20 ı S Ş) F ran 

sız , 'azırlar ht!yetı Reısicüm· 1 

huru'I riyasetinde toplanmı§ 
ır.i har;>tekı esirl"r ve Ru. "e Fransız koloni işler nı gö 
yaf'ı emanPt edl'miı olan 

rütınüş d:ş po itika üzerin· 
Rı manya ha inesi nıeselele 

.ı •• dl l il d'l de mün3koıa yapmııdır. r n.:ıen eyı sura e ıa e ~ı ~ 

mit o masından c1oı..y1 hari Laval'ın görüşmeleri 
ciye vehli M c isde Rusva'ya Pari 2,1 ı-. Ş] Harici 
karıı te•ek ı. ür e' mi•dir. 

Bin sandık tutan eman<l 
esya ger veri ecekdir 

Yasak edildi 
Paris 20 ..;,ş) - Her hangi 

ecnebi bir pıyanko bilet'nin 
Frnnsa'da satııı veı icrası 
yagak edil mi dlr 

Silahsızlanm a 
Cenevre 20 (S.Ş) 

i ş i 
sılah 

ye Nazırı bugüıı sıra ılt• Yu 
go lavya, Romanya, Türk ve 

Yun n elçilerini kabul ~de 

rek görü<müıtıir 

Fa ş ; s ı sa rayı 
Roma, 20 (S.Ş.l Hay 

Mussolini Faıist saravının 

temelini dün kendi elıle at· 
rnışdır. 

günü saat 11 de hareket eden 

trenle Ankara'ya <<Vdel bu 

yuracaklarından teşyide a y 

nı merasim yapılacakd ır 

1 O Şehir bayrak ve fe 

ıınlerle donatılacRkdır . 

11 Vali, Kolord u k u man-

danı, Fırka reisi ve Janda r
ma kumandarıı teşy i ı çın 

Dursunlıey 'e kada r n isafir· 

!erimize refakat edecekle r· 
dir 

SA VAŞ'CI GÔZİLE: 

Bir fıkra, bir öğüd 
llerku; yııl ın suyliyelıilir . 

llakes ııcı/ı:a yrire §t'fbtl su
na/ıi/ir. l l ·rkrs lııırıı/ıc:<ırı 

qıil ııı• yıilist ııı !/iıs/rre/ıilir. 
Rıı çuk kolıııı ıw bir yoryıın 

lıık karşılı!jı olııııycııı bir iş
dır. Fakat /ıakcs: 
"Bu mülkün halkını söylet 'ana 

feryat lazımsa 
bu halkın mülkünü seyret hara

babad lazımsa,. 
l'alıııcl 

•Dönersem kahbeyim millet yo
lunda bir azimetden• 

1 '<'yahwl. 
«lıillah yaşamak, y.-rde sliruk

lenmeğe değmez.• 

r;ıl>i , rkl'kce ~ü:leri. ue 
yıiksek bir yıırılseııerlik dııy

yıısıı olan büııfr ıııt·doıi cı• 

.rnre/lcri yüsl,reııı :. 
Ni: yine bıı sıılıııı!cırda 

yençlı!fı•. inkıfribı yaşatacak 
.1/1111 !/' nçlcr, lıilab cılerı'k 
şıırı!arı söyleıııı~ılik: 

lnkı/ıib ll'jrııııdcı ı>e 
lı lkcılık ıi1111t1sı yulııııdcı 
luk su:lıı ııe lemi: yıirı idi 
olJ Ku /ıılsaıı da söı/tılseıı 
ıle ııuı;. öıı/ı' kal: · 

l\ôkıını· kcıılcır yıırıı' ııe 

ıııillelsı·ııa ı lı:ııları niçııı 
ı,nııl<ıı.ııyorıı:'I f\içııı yı llar 

qıçdikcı• ,\'amık Kenıııt'i, 
frvfik ı:ikrl'i'ı. l~şrıj'i ılalıu 

ço/, .~euiyvr v,• ılıı/ııı çok anı. 
yorıı:'/ Çıiıı/,ıı oıılrır: dıısııl 

kıillıirlcrim•:ı lııı:ırlıyaıı l11i 
yıik 9ıırds ııerlırdı. <)ıflkıı 

vn/,ır ne pcıllıea111 ıı ne de 
efı:11ıl111i11 dalkmııığıı olrııı 

yan. u;ilı' PC sıi:ılc bıı lııp

rııfia ııı: toprt1ğııı yıiksek ııl 
kıill'l'ine /ıa;jlı iıısanlrı rılı. 

l'urıııııı irıkılcibcı gençli 
iJiııc a~llfjıdaki fıkr.ıyı d<ı 

ima •ıııs 11 ıı · rırfrel dııysıı rı 

diye ıııı:ıyr.rıım: 

l~s/-i ()mıı111/ı pcışıı/.r

rı ııdarı hiri /ııruıuı dalkauıı
!İ'ie yemek uiycırnııış. Sofra· 
ljıı ııııtlıcon !/tlnıiş !'aşa 
pallıcıın yı-ıııe!iindı ıı şik<i
ııı·t C'lıııiş. !Jallwvıık der/ıal 
atılmış 

illıillıılı deıııiş .. im pat
lıcan da ııe menlıııs şeydir. 

şefi Kamili At atür' ke ve o nun 

tarafından kurul nuş olan llalk 
fırkasına karşı besled iği ;u 
madı bi r defa daha le yid 

edecek•ilr Atat ürk llalk fır -

ka•ının önderi ve ca n land ı· 

rıcı., olmakda herdevamdır. 

Yeni B. M. Medisin in 300 

Sayla vdan müteşek kil ol acağı 

söylenmekdedir . l\ad ınl a r ilk 

defa olmak üzereMeclise gir 

mit o1aca k ardır.Hu hal , kom

şu Cuıııuriyetde yenilenme 

eser inin nası 1 bir a he nkle 
ıleril ediğini göste ren bir ıe y 

dır. Mec lisin sine•inde daha 
serbest bi r münakaıaya im· 

ka n tahsolmal< için yeni 
m ecl iste b ir miktar müsta

kil Saylav bulunacağ ı nı da 
hi t a hmin ol una bi lir .Türk iye 

ricalı , bir te k fırka p rensibi 

n i terketmem ekle beraber 

u lusu temsil eden mecliste 

f ikirl er i ekseriye tın fikir leri 
ile ç ar pııacak olan muhale

fe t unsurl a rı d:. bu lunmasını 

istemekdedirler. 
Hundan mada memleket, 

kendi ha kkında daiD a met 

um şekillerde tecelli etmiş 

o'an f ı r k acı l ı k usu llerine kar

tı hiç b ir i ştiyak p ervercle 
etmekdedir Vaktile muha 

lif bir fırka tetkil için veri 

Amerika 
()ı·dııs1111u 
\" t> ııı a:sraf hiil~Ps irıi 

arıırn or . 
Vat inglon 2 0 (A ,A) 

.,o Huiran 1936 da biten 

mali yıl için ordu bütçesi 
J 18 milvon 13 1 bin 48 2 

do la rdır . Komisyon reisicumur 
salıilahiyetini kullanı lı ordu 
mevcudunun 11 8 bin 750 
d en 165 ni çıkardı ğ ı t ok-
dırde orduya munzam bir 
masraf v ereceğin i hild irmit 
aynı zamanda hava bütçesi 

ne geçen senenin 26 376,490 

dolarl arına karıı 45,600,440 

dola r ola rak tasv ip etmiı ·l ır 

Ordunın tayya re m<'vcudu 
144 ol acakdır. 

Vaşington , 20 ( S Ş ) - Ame· 

r ika meclisi müdafaa bütce· 

•İ ni iki m i! yar dolar artırmıı· 

dır 

bıilıın ya: baş beldsıd ı r. Ne 
qıdas< v.; rdır, ne de. 

Ertesi gıi111i sofraya y ine 
µcı tlıca11 gelmiş. Paşa /ı ıı st· 
[er 

- Aııı rın demiş Şıı pııtlı 
caıı ne enf e.~ yenıekdir 

Dalkavuk c/ıırıır nı ıı : 

- Hak ikat paşam . ı.ıutlı· 
can /ııılıınmaz bir nlm eldir 
Ptyga m lwr yeııı eüiclir. l't 
.mi"" 

l'aşa daya ıı ıımamış: 

ralı ıı .• ıemiş. dalıa dıin 

pa/lıccııı111 eler. lıılar yerini 
koymadı n. 

lJalkoıııık reııab ııermlş: 

Efendim bı•ıı µatlı canı 11 
değil =ıılııilinizin •lalkaıııı· 
fiııyıı m 1 ' 

En büyük nizam ve inli · 

zam içinde seçilen yeni Mec
lis, Türk inkılabının dahi ıe · 

f inin ilhamları altında bun· 
dan evvelki Meclisler cara· 

fından baılamıı olan ulusal 
yenilenme ve kalkınma iti · 

ni taclandıracakdır Seçim 

dolayısile ulusa kartı neıret

d i ği beyannamede Atatürk'ün 

dediği gihi bu eser ve neti 

celeri hem iç, hem de dıt 
siyasa gibi iki bakımdan dik

kate değer ve verimlidir. 

Bütün dünyada hüküm ıü· 

ren ve ilerileme yolunda her 
u lusa hail olan buhranın or

taya aldığı zorluklara rağ

men Türkiye, kendi gayre

tinden doğan vasıtalardan 

başka hiç bir vasıtuı olma
dı ğ ı halde , buhran fenalığı · 

na kartı müeaair bir ıuretde 
mücadelede bulunmağa mu

vaffak olmuıdur " Makale· 
de memleketimizin ekonomi 
sahuındaki muvaffakiyetle· 

[ Lütfen çeviriniz ] 

Fransa 
İtalya ile 

Ha hesisıaıı arasındaki • 
münazaa' a laka,·d . . 

Je~ildir 
Parls 20 <A,A) - Ekıel

siyor gazeteıi Franıa'nın 

ltalya ile Habeıiatan arasın· 
daki münazaaya kartı ula 
alakasız olmadığını yazmak
da ve hay Laval'in Parlı' 

deki Habeı seflrile dünkü 
mülakatının Franıa ve tar
ki Afrika'da ıükılnetin av· 
deline tarafdar bulundufu
nu ispat etdiğini ili. ve 

etmekdedir Gazete aynı za· 

manda Frasa'nın Cenevre'de

mümeasilinin bitaraf bir 
rn ıntaka leıislni teklif etdi

ğini ve bu muvakkat mahi
yetdeki taalfye yolunun 

ltalya veHabeılata'nın pren · 

slp itibarile kabul etdiklerlnl 

yazıyor. 

Bir kargaşalık 
Belgrat, 20 [S . Ş! - Dün vu· 

kua gelen bir kargatalıkda 

yedi ki şi öldürülmüı, bet 

kiti yaralanmııdır . Polis kar

gaıalığı dağıtmııdır. 

Fransız milli piyan· 
kosu 

Paris 20 fS Ş) - Franeız 

milli plyankosu bu ııece çe
, kllmiı ve yirmi bilet btrer 

milyon frak kazanmışdır. 

Y Pr sarsıntısı oldu 
1 Varşova 20 (A.AJ - Katovlç 
kömür mıntakaaında yeraaraın · 
tısı kayt olmuıdur. Bu yüz

den çöküntüler haeıl olmuf 

bir çok amele toprak 
altında kalmıtlardır, 



YÜZ: 2 

fzmir'e gddı 
Oenızl , ı A .\ Kurul 

tay baıka.nı ı~az ın Özalp 

bugün vilayetımizd n geçe· 
rek lzmır'e gitmiş.lir Vali, 

saylaviarımıı, belediye ve 

Cumurıyet Halk fırkası reis· 
leri kendil<'rini Sarayköye 
kııdu uit\irlamıfdı llalk 

her geçdiği istasyonda çoı

kuıı tezahürat göstermiıler 
dir 

Cı wıı k ı·:--ı r;.:··ıı.ı· k 11 rıı-

111111111 ıı ':ıı·dııı:ı 
nkara, 20 j A A] Çocuk 

e"1rgeme ku•umu genel mer-
kezi 1-2.935 elen 16 '.!-935 
e ka lar 2355 çecuğa y:ırdım 

etmiıdir. 

Çeşme kazasından 

Namık Kemal mek-
ebi talebeleri 

Çeıme, 19 ı.\.AI Kasa-
bamızın Naınık Kemal oku

laların 4 cü ıınıf çocukları 

başlarında. okut.ın'arı oldu. 

ğu halde bir htiola ile 
mahkemeye müracaat ecle

rek taııdıkları ara h adla

rının değişdirilmesini istemfı

ler 'lu di 1 eği doğru bir hare· 
ket bulan hakim muvafık 

bir karar vermişdi. 

ri saydıkdan bütün Avrupa 

memleketl~ri gıbi yapacak 

da.h pek çok ııleri olduğur 

dan bahstdi1dikden sonra 
deniliyur ki: 

" Dış siyasaya 
gelince, Ankara diplomasisi· 
nin Avrupa'da ve \sya'da 

nlduğu gibi Balkanlarda da 
oynadığı büyük rol malum

dur. l!ey nn mesinde Lu 
rolü ima eden 

dağıtılan meclisin 
Atatürk, 

çe lışdığı 
scin dört yıl İçinde uluslar 

sarası durumunun haşlıca 

vasfı derin bir buhran ol 
duğunu ve uluslar arasında 

itımatsızlıgın lıüyük hir 
sıddetle hi~solunduğı nu 

hatırllı.tmakdadır 
Türkiye Cumuriyeti bir 

tarafclan içeride kalkınma 

işine devam ederken diğer 

tıtrafdan da uluslar arası 

<'ndite ve itımatsızlıklarının 

dağıtılmasına ıığraşmışdır 

Atatürk diyor ki. 

w Zira, biz barı~ı "ever iz 

ve bütün ünya bütün gay· 

retlerimizi barış ııine tahsis 

etmit bu uncluğuır.uzu biiir." 1 
\lakalede ytni saylavların 

muazzam bir e•eri ilmama 

memur oldukları •Öylenııoek· 

de ve makale nihayetlemek
dedir 

.\m11ış'111 Uomuııı: l!J 
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Üç Yaşına Basıyor Tayyare kupasında finali! kalan 

urt-birlik 
Bay Hamidtn idaresinde yarın 

. karşılaşıyor 

Kupayı Ha 
Yu ·d Hırl k yarın karşı· 

!aşıyor 1 i'lndı~i g bi lu iki 
kulüb t, vyare lcupa•ında 

finale kal,ııışlar ve oyuna 

rı ıki haftaclanberi g"ri 
1 ırak lmış 'ı. ·ıhay 1 u 

oyunt n yapılmnıu yarına 

kati olarak lrnrarlaşdırılmış 

dır. M .. ç saat 15 rle idman
gücünden bay 11, mid'in id ı 
resinde y,p.Jacalcdır. 

Evvele d • yazdığımız 

gibi b u o y u 11 " 

her ıki t raf da ço, tlıem

miyet verm kdedır Çünkü 

iki kulub de kuru
luşlarından berıbıriniıı can

dan rnl ibıdir ~por maha· 

filinde d bu oyun üz.rinde 

uzun r: ün •knşalar olıı•ak· 

da ve hatta iddialar bile 

Bir kı ırn 

eliyor ki. 
"Yurd ku;. vetlıdir. Çünkü 

• • 
gısı lacak 
ıki •ened•nl,er mıntaka ku· 

pa.,nı elın<l n bırak ı a nak
dadır Tat·iati e bunu da ka 

zanacakdır " 
Diğer bir ııısı.n ise: idman 

bir iğı daha kuvvetlidir 

Çün1<ü eksersizlerine ehem· 

nııyet!e d .. vam etn ekdedir 

'-onra iç1erine yeni ıı l .. n 
k.y.ne li ovunculard.m Mah 
nı u'u da alm•şl rdır Kupayı 

k<> t ı yen Yur.J.ı bıralrnııya-

c.ı k.Jır .. 
ırk aç zamandır de va m 

ed n ıı mürakaşalar ve iki 
kui.ı!ıün birl irine o;ar. re

kabeti biz cu!l"a giinü en 
gü el ve can 1 ı 'POr güıı 1 e 

rind n bırini yaşıy?cağı nızı 

açıkca anlatmakdadır 
1 ler iki tarafa da muvaf 

fakıyet dileriz 
Bütün bu ıün.ıkaşal. rdan 

soııra lıaka'ım kupayı hangı
si alacak: 

Gırib saf ğını 
lientımizde devam ecliyc>ı· 

Mektebler bir hafta eaha tatil Pdilııcek 
On b~~ y.rmı gi•n k dar leb !eri tekr .. r sıhhi bır rr ıı 

evvel kentirrıi.ıd<' ~lgın ha ay<ner en geçir imiş ve salgı 

ltn le görülen •rilı .ı 1 ıııan nn henüz tamamıle geç e-

tedbırlere rağmen hiıla de dıği görulmürdür Sıhhat he· 
v1t ı etnıekrledir. yeti bu müşahede üz rıne 

Muallim mekt bi talebele· n ekteb ... rinda~ a bir hafta talı 
ri şehre bırakılmamhkd dır 

Dün muıllim mekteb ta 

Hamiyetli vaıandaşlar 
Erdek ve Marmar.ı Yer 

sarsıntıs Felaketzedelerı için 
balıkesır ilıialiahmer Merke 

zirıP gelen vardı ı·ların de
vamı 

K. 

45 U(J Liga<lıç ili ali 
hameı şubesin 

den ık.nci def.ı 
o 1 ar.ık gönderi'en 

13 IJO P 1mukcu köyü 
tarafından 

!i !JlJ Küpeler n•hiye· 

sı Kozören kö· 
yünden 

edıfır.e ı uzumunu hıss •tmış 

v o vo da ka.r.ır vermişdir 
• 

Bir tayin 
Geyve ınhisar 1 ar ır üdüriye

tinden Marmara inhis rk.: 
meP1urluğu,a t yin olunan 

bay Şükrii r evfı' vazifesi 
ne las;ımışdır 

Poıısde 

İki yankesici 
Birgun evvel iıç pınar kö 

vünd n \lehrı.ed oğ'ıı 1 lüsc 

yin'in cebın ien yaı kP oci ik 

suretıle 7 lira parası·ıı çnlan 
Nusret og u Sakı VP kıpti 

Şaf,an oğ'u Yaşar ıal.alana

rak adliyeye teslim ediln:iş 

dir 

konıiteler toplantı· 
ları 

• .\liiı.f' \t !'.'>t'l'!!il .. ı· sulıesi 
' ' 

1 ir g c evvel halkevi 

müze ve sergiler ıubcsi kon 
grası topl.ınmıfdır kongrada 

iki senelık çalı~ma raporu 
okunmuş ve birlikle kabul 

edildikd n onra intihah ta 
geçilır işdir. İııtihab neticesin· 
de reisliğe eczacı bay \vni 

aza ıklar tarrh muallimı 

i dV l!amıd ve muallım bay 

İsn ail Hakkı s çilml~dir 

Hıl l:ırilı 't' ı•dPlıİ\:JI 
• 

su lwsi 
Yine a~nı gece dil tarih ve 

edeb.yat şulıesı de top'an

rııı~..lır. Toplantıda iki :sene 
lik çalışıı a raı;oru okı:nduk 

dan sonra 3zaların teklifile 

komittnın nıe!aısinde., do 
layı komıt. ye Hall<ev reis

liijirıce teşekki..r edilmesine 

karar verilerek ıntıhaba 

geçilmiş ve neticede reisliğe 

ki ı ıyager bay Abdi azalık 
lar;, tarih muallimi bayan 

İsmet, bay Kazım, bay Şevki 
ve bay İlhan seçilmiş'erdir 

1\ İİ 1 İİ plı:ı 111' H~ 

~uhı·si 

Yıne bu akıanı kütüpha· 

ne ve neıriyııt ıul.es:de 

toplanarak ç~lışına raporu· 

nu okumuş \'c ıııtıhabata 

•cçıniıc! r 

Neticede rei•liğe bav Ha 

•an Ken al azalığına bayan 

Nımet, bay İsmail, hay Ba 

ha, bay Nuri seçilmtşdir 

Tı·ııı~il sıılw:--i • 
Bu akşamda tem<il şubesi 

toplanarak iki senelik çalıı 

Bandırm 
Hal ı hırsızdan ~urtul~u. 

!'andırma, 19 [ S. Ş ] -
İki sedneclo:n 1 eri Bandır
ma 'da t.k tük, son on beş 

gün zarfınde ise ark11 arka 

Yd 5 t> < v birt'en soyulmuş 

sahih eri zabıt ı ya müraca

at etmış er lı ' şda kemiser 
Sabrı olduı;t halde Ba dır 

ma, ları rah:ı.tsız eden hır 
sızı veya ıebekeyi yakala-

Ev,eJki srııı• U('lhtıı \I' ~l'lırirı izirı so\ ... al \:ı-
.. <# • • 

şayışııula kiiklii ılı·ğ;~iııılPr ~apıııı~ oları lhıl

kt'' iıııiz \arırı ikiııci \111111 hitiı·ıııı~ lıu ıııııııus 
• • • <# 

ol:ıeak. Bıırıdaıı i\liiı·tı ll.ılli.P\ırııiz !-(İiııdi.ız '" 
gP<'t' lıir kıııl ıırn ~apa«.ıktlır. 

Haikevinin açılışı 

Gündüz Proğramı 

il 

mak için daha sıkı tertibat 
aimışlar neticede muvaffak 1 
olmuşlardır. Devriye meır.u- [ 
ru polis lbrahim saat 8 1 O 
arasında ihsaniye mahalle 
sınden bayan 1 lüniye'nin 

evindekı kilidi açarak çal· 

1 
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Sacı/ 15 de Jırkarıı 

l.~likldl marşı 
Cıımlıııriyel marşı 

,\ rıd . 
Söylev 
Şiir 
.llıı :ik. 

1111/ıık.lcırı diıılciilecek. 

dığı eşyaların bir kısmı 

elinde b i r kısrrıda 

belinde sarılı olduğu halde 
şüpheli bir phu ya kal urış 

dır Karakola getirilen bu 

şahsın Ü•eriııde knpu ve 
kilit aç.nak içın pens, gar 
ga l urun ı ay·r u cuk ve 

n.uhlelif anahtarlar da 1 U· 

lun uu~dur. Kurtuluş yoıu 

olmıyacağını hisoeden h•r· 

sız her şeyi itiraf etmi,dir 

15 gün zarfında royulan 
'mtün evlerin kendısi tara. 
fından soyulduğunu şeriki 

olmadığını söylenıişdir. 

\laamafıh Kırca Ali mu
hacirlerinden Band rı a 'nın 
ilacı Yu•uf rr ahallesinde 3 
senedenberl oturan Durmuş 
Ali oğlu Mehmed A!,ııin 
hırsızlığı 15 günlük olma el ığı 
iki seneden beri tek tük 

vukubulnn sırkatlerinde 
bunun tarafından }·apıl

dığı kanaati zabıtaca kuv
vetlid r Fvın•le yapılan 

oraştırmaluda ça.d ğı bütün 
şyalar me•dana. çıkmışd.r. 

Kendisi ,ıdliyeyc t ~!im 
edilere!; tev!..if edılm ş .-e-

h~pisane\ e l;ÔndPrilmişrlir . 
Beş vakıt ne nuzıııı kı an, 

cdmiden çıkmıyan bu h •m 

sofu eza ı okur.urken kah
've,le j.:• "ıd oyt.n nu !:.ırak lak 

1 

camıe lwşarmış. Etrafına 
sofuluk v müsliiman ık yap· 

mak'a emniyet ve ılimcd 

te'kin etmek İs.iyen \lehmf d 1 

1 Ali ge.:enndının başında ve 
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Gündüz Bütün Yurtdaşlar Gelebılır 

Gece Proğramı 
İslik/eli marşı 
Şıir 

l'iyes (/lir /.11fıri11 rrısı) 
.llıı=ik 

Şiir 

Salı!<' ıııııre/ıbi ( Kumerli) 

Gece karne iledir. Karneler Halkevinden dağıtılacakdır 

·~~~~--~~~~-.1 

l\.il:\'Ib .. 
t<ıyy<ı 1·(11ci 

Bir lıalık<'ı ı.aı·al'tııılaıı 
' 

lıu ıu ııdu 
Moskova, 2ıl ( S.Ş ) 

Kaybolmuş ıan lan tayyareci 

Koyun bir balıkçı tarafından 

bulunıııuşdur. Tayyare par

çalanmış ve pilot kdrlar 

arasından bir balıkçı tara 
fından kurtarılınııdır. 

. l:ıkı·doıı). koıııııı·.~ 
!':ıofya, z, (A.A) ı9J4 

deki hü<umet darbele 
rinı müteakip tevkif edılen 
Makedonyalılar'dan 44 ü 

salıverilno!şdır yüzk?darı 

henüz nıahpus'.lm. 

Verilecek ceval:l mü
zakere edilıyor 
Lı ndra 20 (S :;,) h.al.ıııe 

\T llllil 11 

llt•ı·cl«ırı 
İrıgilız aı:w.ıklı lt'klifı 

kalıııl ı•ı,, ı di 
Londra :.lı 1 \ A 1- Yunan 

maliye baka\lı 1 'arıs'e gitmi•
dir. Bdkanm borçlar ıçin fai. 
zın yiizde 35 ini ,·ermek 

hususu:ıdaki tek ifıni lngıliz 

hamillerı kahu etmemi lır 

iki kadın idam edıldi 

rı raporu okundukdan son 1 
ra int hal:atn geçi'n işve ne 1 

izinde yakalan'l1ışdır. Gay 
yur zab.tayı ı aşda 1 ay ::ıab· 
rı olduğu halde t .',rik ed-· 
riz,Bandırm 'hlara-la bu ele 

avuca sığmaz lıır.ızdan kur· 
tulduklarından dolayı geç 

miş olsun derız, 

bugün toplanarak Alman ce 
vab not unı konuşacak ve 

karşı'ığmı h zırlıyacal.dır

Fransa ve lngiltere bu yo'd ı 
müşterek bir cevab verecek 

!erdir. 

Berlın, 9 [:,, ] - Asken 
esrar çalmak ve casutlı.k et 

ınek ~uçlarıle ikı kadın 
ıdawa mahkum edılmifdir 
llitler "f talebini reddetmit· 
di İcıa rı hükmti bugün 
yerine getirilmit ve l'eılin 
kadın ımıhilinde derin bir 
tesir yapmışdır Dir:er iki 
Polony .. lı kadın da nıüebbed 
hapse mahkum ed lmiflerdir. 

zırlar heyetınde harıciye na

zırı Alman c•vabı hakkında 
iLahat verm•,dir l'iyer La
\ a! cevabın rri:him nokta
lar taşdığını v !•una 
derhal c vah ver ' ek için 
İngilıere hükumeti ile te
m ısta bulunduğunu söyle

mişdir 

t ıceı!e r ısliğe hay Feyzi 1 
aı..:ıii l:av İsm.ıil llakkı 
bay Zühdü. baya 1 Nigar, 1 

l 

bay Suat seçiİmişdir, 1 

La' aliHiıt iıalıatı 
Paris, 20 (S.Ş.) - Na-

Lakin o doktordan; ne Lir aşk di

lenmişdi. Ne de onu tahrik ede• ek bir 
hafıf ıği olmuşdu. 

etdiği Yüksel'in aşkını düşündükçe , 
\lıda m.şı,n, ona kıydım. 

yor, can alan 

Ah ona ıı 
Ona. 

ıığrıl~r çekiyordu. 

olmuşdu? Ne olmuşdu kı 
1 çültecek ve daha yabancı bırakacakdı .. 

L •kin herşeyi an!atmak onun vazi 

fesi değ 1 mi idi? 

Çünkü varlığında o u h<'r t< celi 

kar~ısında <lı"n dik tutan zeli b r u· gibı 

Bir kıtil gibi taş kalbli bir nemrut Hır sene evvel severel , çok severek 

büyiik b r i•t l.le: 

DURACAK r~r vardı. 

Belki de doktor l:.unt. r m ksadla 

Belkı z mania onu <la sevebılirdim 
Ve bir sened r böyle bh nıahruır.iyel 

içı">de Y•şaınakdaıısa mesut olur, gi 
derdim. "Bana bırşey sorma, Yazma. Karım ol 

Dıyen ad.ım. 
KarJeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

sôylemişdi. 

Onu ikna .. tmek ıçın, Tükel' n 

Diyordu 
Ev t Pc ktor gel nce onu ç~ğıra 

cak. 

Suıa 1 ım. U?.un zaman susalım. Kendimi 

dinlemiye ihtiyacım var. 
Beklemek sen~e elımdır İster•en Tü

kel'i unut ve mesut olma a bak. ,. Di 

ye mektub yolluyordu 

Öyle hr ada·nki aılı•si, ahbab-
ları. muhıti onu p• ygaml:er r'ost !anır 

bır sene sonra hi•. b•r acı duyn adan 
ve bir küçük hesap verm k lüzumuru 

hissetmeden: 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Ve bunun i~indir ki ni§anlısını ge 

ride bıraknıakdan bir dakika ter«dddüt 
ediyordu 

- Tükel gençdir sihhatlidir 
Bilge; bu sesi hatırladıkça içini ke· 

miren bir acı duyuyordu. Sanki bu se
sin arl:asında; 

- s.,n genç değilsin 

Sen hastasın. 

Diyen Lir mana vardı. 

Evet yıllar,o hain,sel kılıklı yıI'ar .llur 

madan taşan ve taşkınlığına öne gel .. n 
her ıeyi katıh sürüy<·n yıllar. Onu on 

yedi yatında iken bir ihtiyar ac'amın 

kucağına atmıı .. Gençliğ nm en taz• 
heyecanlarını duyurmadan si indırı ile 

ezmiş geç-nlşdi 

Evet Bılge hasta idı 

Kalbinden ha~ta bir kadın . 

Tüke ; hP.r cefaya katlanabilir. Çün

kü gençdır, sihhatlidir llalbukı Bilge 

.. ir acı akibetin arkasında ko1u kanadı 
kırık, miskin bir kuş gibi can verir 

Öyle idi demek? 

n.evcudiyetinin sear1 etleriı e bir engel 

olaırıvacağını· anlatmak iç• ı Lôylt ı<o 

nuı-nuıdu.· 

Ulur a. 

Fakat ~imdi ne olursa olsu ı Bılg 
s~viyordu. 

Ve cloktorun kc yc'en clöomcsır; ann 

unm yolunu gözliven hır çocuk gibi 
sabırsızlıklıı beklı oıdu 

Şimdi ..Joktoru red etn k ıçin gös-

tudiği selebi pel. kuç ' bulu c rdu. 

Doktor nişanlı im•Ş .. 

Olurs~ o sın. 
Doktor; nişaulısın n yrı 1 an, ni· 

şanlısının üstüne k dın st·ven adamla. 

rın; ne birinci~id r 1 ne de sonttncus ı o1a
cakd:r . 

flu rlünya böy e ku ulmq. 

Ya'aıı d nyası 

\ldatan. a'dan.rn lı r ı ığııı ınsan l.ı 

Hep bir vol tut lurnı ş gi,,ıyur~ar. 

Ve enç karlın; ıııantıkı .ı snpa 

yollara gird.ğinin farkında olmadan ne 

!er, ıw aykırı ıeyler düıünuyordu. llir 

zamanlar faziletli. namus uğrunda red 

!•c.ni seviyorsun değıl mi? Pe!<i . 

Senininı d yecekcli 
Ev 1enecekler, yuva kuracaklar me 

~ut ı_'ıocak ardı. 

A a öted Tükel; ISir az ağl11ac;:ık 
ız ıra~ ç k cek. Adam sende . e çı-

k r bundan . ı ı;ndan ne çıkar? 
Bir en ızı rü .. as ndan uy ...... ndırmak 

'> kaci.ır m ıhi n de"ild r ki.. 

il r «Z ağl r, üzJI ·r 
:,onra ya bır teni. topu ardından, 

ya bır vüı e yarışında hepsini unutur 

gid~r. 

T ... ke güzel he ' çok güzel Bu al· 

danış acısını çiğniyc ek k .. dar d..1 maz 
lout teri yesi var; görünüyor. 

Şu halde hemen onunda bir ! •ş 
kasma silz v rerek mesut olmamanna 
sebeb varmı? 

Ve Bı ge burada. Bu İstanbu!Jan 
kilometrdr.rce UL k doğu dağlarırın 

tel leri ıde tenha kırlara.. Durranlı 

yıını,.çlara b.1kuak böy e düşündükçe. 

Ötede ?st, nl u 'Ja bir genç ~ ız me 

rdkdan. üz~ntuden, hasret<len kıvranı 

N·şanlısır ı kendinden alan l•ir kuv 

vet vardı .. 

Evet bu muhakkak. 
llu; bir kadından, bir Laşka sevgi 

den haşka n olabilirdı? 

Etraf.Jan bir ş-y öğren nele istemiyeceı 

kadar havsiyPtine tapan bi< kızdı 

Ve lıir şey bilmed n. mechullere 

gömülerek yaşamak da onu öldürüyor· 

du. 
Alı bılseydi . 
l ıer şeyi bılseydi 

Bana bır şey ıorına diyen doktorun 

sesini sanki ruhı nda duyuvordu. 

Bu Erdinç . Bıı adam a.le ar sınd .. 
o kadar hakiır bır tesir yapmışdı ki . 

Onu sayanlar ve •even er arasında 

hemen he 'il•n onJan ürkmiyen de Yok 
g b iclı. 

Ona &oramazdı • 

On' cornmıyacakdı. 
Çun' ü hi iyordukı: Bu hareket; ken 

diıinl onun nazarında bir a:ı: daha kü-

Susalın1, sorma M~sut o~ . 
Yanı ayrılalım . 

Dı}ordu. 
,\ıııan yarabbi. Bu g.nıı ve lekesıı. 

alnın arkasında bir çamur yığını mı var 
mış? . 

Bu . Bundan grnç kız arı k3rekteri 

etrafında sevinç vp s ·ı"i ile toplayıveren 
mağrur doktor; bır nıaskel, palya· 

çodan başb bir ş v de5ıl mi imiş? 
Ah, onun niçin d .. ğişdiğini, niçin 

lıöyle k tı, böyle l<a iniz olduğunu öğ

r nrnemek . 

Pu .. Pu .. Hepsınden acı geliyordu. 

Bir gün doktorun annesine gitdi. 

İ, t!yar L yan çok ıolgun göriinüyor 
du. 

Erdinç uzun zamandır mektub al. 

madığından şıkayet etrli 
Onu çok göre~eğim geldi artık 

ayları çocuk gibi s yıyorunı Tükel'cı
ğirn diyordu .. 

Devam edecek 
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Daaa Da aa ' 
C\ı. ~ti..,,~~ 

l\,oO: Oa••••••••••••••••-·••••••••••••••·•••••-
it<ı lya'nın 

Lacivert seması altında 
Önce Lokomotif sanki yer sarmaşığı yükıeliyor. 

Ayrılık 
Babanı111 ölıinıu11e: 

iu::ı J( gt> 1lt·neh.. ge(u\.ı dı• •ı nıı 
nıek v r. hı·nı;ı ı-ıJılırı l\ ıın 

Ormanlık tepenin yama
tından, kdin ve llu, ağaçla· 

tı arasından men ı-ntika 

- François Coppee"den -

baın başından ayrılır. Kim
L.ırada küçüklüğlinii hatır 

lamaz Yamaçdan ınerken 
küçük dere eri ici e ldı Ve 

Ah'iik; insanivet ce;.ıl · 

sin:le vıcdaı il kanun nö 

l~u mısra içerimde sanki tutuşdu yandı 
Ayrılığın sonunda buda mı vardı demek. 
İçimde uyutduğum binbir emel uyandı 
Ah bu gidib gelmemek, ah bu gelib görmemek 

beyaz buhar bulutları iı·inde 
yükseldi, yükseldi tionra bir 

den hızlandı 

Bağ sırtları uzakta siyah 

simsiyah birer nokta, zeytin 
ağaçları kiilrengı yeşil ıap· 

kalarını sallıyarak bizi se

lamlıyorlar Sıra sıra dut 
dizileri muntazım hatve· 
lerle yürümekde ve dümdüz 

düşünceli serviler bizi, sanki 

şanlı geçmişlerini ve eski 

muazzam Roma'nın hazin 

akıbetini düşünerek matem 

siyahlı kadınlar gibi karşılı. 
yor1ar. Ve geçiriyorlar. 

•ık kıvrım! rla inıyor ve 

ıonbaharda dökülmüş ölü 

Yaprak ar avakl. rım•n al 
tıı:da ka ın Lir halı hıssini 

ver yor. Aş l.ar ki orm •n n 

açıklıgı uıakc cleğıl Orada 

gül reng çıçek i •ı pürge 
otları yok (ı r .ın sessiz 

göru emi}en m 11 aldr üvudü 
Şııncl .,h~nkdar l:ir bakışla 

ilerııyor \kışı 1 enaz ha if 

dır. O.tünden ceçebılmek 
iç 11 h,r tek tahta ıle l:nr kö 

prü kurulabd,r Yazlan bu 

yerlerde, taşların d.Linde 

ve korkunç Bu halı ile ne 

hoş! Açık ığa ı rsıne gü-
zel bir yeş l'ik arasından 
girı ir Başın ıın üstü••

de çılgınca v aşıkane 1-ın· 

birine ıarıın ış agaç ar, al

lınızJa sıl< yosunlarc.ao ka· 
dıfeler V. S. Orn anın bu 

koyuluğurda l uşl uın ölüş· 

lerı ve ka .at çırprı·aları! 

işte su l öyle Lı yerden ge· 

çiyor. 
;:,ük\ıt! ir bulut güneşi 

örtuyor. İ•pınoz'ar bir an 

için sus.ıyorlar. Hu şa•crak 

gürü tülerl pruuüz mırı lı

ları iş tmiyormurnnuz!Orma

nın ıçıne g rıJıniz: Dallara j 
balonu! Ve toprak üstünde 
bir sünger gi~ i k ymamağa 

1 

dikkat ,.dinız il lmıız bu yeşi·ı 
!imsi taş yığın 1 arı arasında 

tt"re ot arı göz çarpıyor 

Biraz aşağıcl« 1 orku11ç b r 

yılan gibi l.ıvrılan ince ber

rak ve gümlişi şeridi görnıü 

su ka nıaz. Ve bu 
yok olur O zaman 

karı su 
sular 

bir sır h inde yer dltın,'ıın 
akarlar Ş mdı büyük bir 

çayırı geçıyor. Keı:arlarında 
söğüt ağaçları büyü ııü~ Ara 

sıra eskı agaç küklerı 

sarı renkleri ile E;ÖZe ilışi 

yor azan lıenard kı nıe· 

ralarda oılıy.Jn bir ıncği.1 

'iıyd gelctıği göı ülür. 

Menbadan tlrkaç fusah 

uza~ lıkda üç ırmakla da 
bir:e,dıkı.ien •onrd ·rtı!< bü· 

yümJ~ ve coğrafiya onıı ne~ 

hır ismin vermişd.r. \ha· 
m«fıh bu pari,,k ismi i al· 
makin b rabr:-r bu· henüz 

taşdan yapılmış ve kırb kci

sini andıran bu korru ıoe 

küçük kayıkları ancak taşı· 

y bilt cek l:ı r d rec en baş 

ka bir şey dejiıl lir 
Nehir, ıki tarafdan bır -

• irıl .mc ıkl ışan karaııgaç 

dallarının altınrla l:enJi 

yor musunuz? mülameyet ve ağırlıgile akı· 

llu unduğunuz yu menba yor 

dır Siz onun çıkdığı yer Serın gölg !erde akan su 
de•iniz üstı.inde Ba ıkçıl J..uş' rı 

Çıkdığı yerde, avuca col- uçarak m~vi akislerle ka· 

duru arak ten ffüs edilfr gi yıyorlar ilk bah rda bu 

bi hır fazla içilebilen bu soı wz L.r lrnnseıdir. l\enar 

saf rn biraz sonra biiyük daki orınanlıkc'a maH rer k 

denize kavu ·arak bir haliç li kız böcel.I ri glill r üz" 
deniz suları.e 'e • ğır da!- rinde gurub halinde tep an· 

galarla çarpışacak, c nlara mışlar, san'<1 h p bırden 

karışacak. Vışne rengindeki solf•j ynpıyorlJr ."ehir bu 
şamandıra arın Hası ıdan ' haliıı~ rağm n çok tenha 
geçecek Ora ahi : ü. car ge dır 

ınilerinin kırli göğüs! rire K •raya bağ'enıııış birkaç 
çarpan küçük vuruılarla ha sandalıa sam.ıı.dan ~apkalı 

fif gürültüler çıkar cak.lley· ve gri s kalı 1 lr f •lıkçı gö 

h~t! Bu ince ve saf su rüıüyor Sandalının arkası· 
o zaman r ozulacak. na bağlad,ğı kırmızı renkli 
Akıntılıırdıı ne kadar eyidir. bayrağı bey•z nilüferlerin 
lıte ize temiz ır lıalble arasm-:la hır gelincik gıbi 

sami!!:iyet nııan~H sLnuyor ı idi. il r köyün yanından gt'

Ormanda yürüyerek on;ı ka J çerk n ç ,m,11ır yıl11yan ka
vuşmak ve sonra bir güzele ı dı.ı arın guıü tul ri duyulur 

bağlanmış gıbi om an kana· Onlurm sabun köpüld.,ıini 

siye içm den kim bu men- taşıyarak L,r d,g rmenin 

etçi le ri ar sınd • 
temin ed n hır ıl, ri 

koldur. 
78 

•rtıbatı 

kara· 

r1alkııı kita ve gazete 

okum dı!(ı hakl.ıııdaki şika 

yetle e •arf edi en enerji, 
okut,, ilmerıin çarelerıni 

araır ak yolunda sarf ed,I· 

seydi y, Lıl n şeyleri' oku 
madık kimse ka nıazı:!ı 

79 
Susdurmanın e ı 

çare•i ş •s"llakdı. 

- 18ı) 

kolay 

Ferdın kanunu vıcdan, 

fertlerin vicdanı kdnundur 

ağır çarkının dişlerıne sert 

akan bir çağla\an gibi dü- j 
şer ve değirmen .en sonra da 
üstünde yfızen ordek sürü· 

sile keyf eder. Sonra bir 

tep<·yı doner en kendi uza

nışını •o ür I' ele,. şte şim 
, di tir nehir i mımi hak 

eder Zi a gemılerı şınıdi 

taşıyabılecek, • hi boyunca 
j uzu., im. vak ağaç arı, Se\ rek 

I çeke•ı atlar, iız rınde odun ı 

taşıyan sal .r, şarkı ·~:li· 1 
ye• nehir g mıcıl ri goı.e 

i işiyor. 1 azan bagları bah

çeleri sarıb geçer.,k coşarak 
akar, Bazan ela sakinleşir. 

lıu bereketlı topraklarda 

kurulmuş kövlerin ılıtiyada

rı onu hasretle seyrederler. 
Biıaz i erdı- b r bendcınin 

si:ul-eti görı.ılür. 

Eııcıı geçerek parlak si· 

teıetm kenar arını yalı
yor. Dubalarla yolu kapan 

m.ş Tarıhi ~.ıfh' ara şahıd 

o ıı.Lış ilıi büyü! kaya ara
sından gcçerkPn ş:ddeti ar 
tar. 1 at köprıilerııı keroer
ferinde : abarır 

Ve kdlaba ıK rıhtımlardan l 
geçerkende günün şuaları 

ok gibı onun totrek a\..isle 

rinden dalı;ı-a anıı.~ onra ge· 

niş bir alan ya .,ılara k se-
man•n peri erine kendini 

bkrlim eder. Seher vakti 

onu güller,ağaçlar ve güllerde 

bülbul er süslt>r, Gurub 

onu kırmız• ve bland ya 
kutlarla donatır. Berrak 

Lakin baskın esnaııncla sü 

Hasreti uyuturdum iç •nde taşdan olsa, 
Bı seydim ki sonunda kavuşmak ümidi Yar. 
Yo lıırın l bak mal dan bakıılarım yorulsa. 
1 1 e aıııa razıydı:ıı getirebılse rüzgür. 

I-licranımı duy, rım din e<em d1lgalarda, 
Fırka! ucu içimde kırılmı• kanlı bir ok. 
Şu geç ci dünyad" herşeyin sonu var da, 
Ölümün ge\ n'iğı avrı ığm sor:u y<Jk. 

lç n deki zehirden bir Jamla tatsa toprak 

Göğsü ıde kalbi durur açılmazdı bir ç , ek 
1 ugün düne yabancı ynrın b,·günden uza!, 

Ah bu r:idib gelmemek, ah bu gidıb gelmemek. 
lstanbul - Muzaffer ıf.,,n\\ıı 

Anl•ı ,·«1 madım 
• 

B na yurt oldu da gurbet elle:i, 
Aşk.le görılücnü bağ!ıyamadım. 

Hep zehir sundu da yarin el eri, 
(Mecnun) u, (Leyla) yi an'ı yamadım 

Beni ateşile yakdı o oale 
Hakışı şarabdı, bi piyale, 
O güzel uğıuna düşdüm bu hale; 

::evgiyi. sevdayı anlayamadım! 

Yıllarca zulınetde kaiclıii•m için, 

~onsuz hayııllert.' cı le ı ım iç. n, 
inziva zevkini alcloğım için; 

Gı:neşi. mehtabı anlıyarnadım! 

Balıkesir Işık 

gecelerde A§~ ve sevnıe rÜ· 
yalarına dd arak SPSİ iş di · 
mez olur. Nehir şınıdi Lü· 
tün kudret vt• kuvvetine ha· 
kimdir 

Fakat menl ağırı o saf 

suyu n oldu? İlk köyü ge· 
çince · rtık kırt r •urü'dedi 
ve her köyu geçışlnde dnha 
fazla lekelen i V<" kirlendi. 

Şehir 1 er fabrılmiarının ze· 
hir ve kirlerıni ona bo~l\lt 

dılar Ond ı ski sila !ar 

ba talar hareket edeı ek kan 1 
döku dıı. O, uzun as·rların 

yaralı sal.n<' erıni •ordü 
Geceleıı taş kc prü,Jen onun 
derin karanlığına kendıni 
atan bet •ahtlar oldı,. Katil· 
!er bu köprüden on kur 
hım arını aldılar Neh r son 
akı~· rında lşde !:-alıç! Etraf 

gen l i)or. işaret ten rleri 
geç idi. Bun ar parlıyan •e· 
mada çivıl re11 1dı d nizleri 
çizdıler. Yük t.ışıyan üç eli 
rekli yelkenlıler dalga ar 

hasıl ederek cuyun hareket 

!erini sahile çarpıyorlar Bü. 
yük dalgal .. r yükseliyor ve 

ani ı ir k .. ynoa ile geri:iyor 
la r. u~a kda' r izgarın lıir 
feryat kopardığı tarafta de 

rinden gelen dalgalar kö· 
püklr:-ri sallıyarak •hli ufuk
dan koşuyorlar Genişli1en 

bu korkunç denizde Martı 
lar, çiıkın bnğr.şınalarla ,.,.,. 
lıirde bo~ulacak birine kor 
kurı" h herler verivcrlar 

François Ceppe"e · 
/1eıı ılt kııçııklıi.ıjııırnlc11 _ 

ı· ıcııldıı 1 ııııııluıı lwrı l'raıı

sı: mıı/111rriri11iıı lrısııuı111r d 
d !fi/)![ 11cııır ııilıı yol 11/dım. 
lia :an coşd .ı11 J;ıiµıı rdıı m. 
bu-ıııı stSİflli d11yıı11 olma. 
dı lıu qr111 ııdırı ıı ıleni:e 
karışilı ı1 ıtdiıf ı yi/ıi Iırıyal 
r! ·ııifrıı l>ıı ııçsl': lıııcııksı:: 
.~ıı Il<'!f<' al lıııak u:crryim 
/ııııı·ı ılıı 11.ırlıicır bir ş~ylcr 
/ııırırr t"erıı orlıır: /Jıı bir 
ı.çı rı. ıııo ı/ı,şıip p11rı·ola11· 
mıı/; rıı.:1 }'ııks11 fır: alıh 

ilerlemek mi'! Orcıs1111 bil
mrynrıım 

Güı üldüyor. 

Kıvılcımlarla. 

Kahve rengi bir duman

la 
\landeni bir sarsıntıyla 

gürü'düyor 
Şimdi buhar ve 

kudurmuş gtbi dörtnal 

makdadır 

11'.aya 1ar arasından tuneller 

İçinden ve düz ovalardan, 
Irmaklardan 1\ öy ve kent 

kıyılarından Cu·iyat peri ha 

calığından.Veneılık'in gümı.iş 

kadar parlak gölleri üzerın- 1 
den \lağar<> içlerin ,en lla 

taklıkdan suldklıkdan, Lom· 
bardıya lıalıçelerınılen Piye· 

n:ent 'e mabetlerinden 

Kumluk Liigürya ve La 
1 

I"siyo'nun tuğla t11şlı asam.ti. 

kalanndan J\:ihayet mabet 

harab··lerinden devler kaldı
rımı d<nen Buzalt sütunları 
aras•ndan Adriyatik ve Ak · 

denizin muvi suları kıyıların· 
dan. Kısaca İtnlya'nm laci· 

veri sema<ı altından koşuyo

ruz. 
Artık sabah, denizrn son· 

suz d rinliklerine gene son· 
suz bir gülümseme saçdı. 

Güneş - beyaz bir karta 1 
gümüş kanatlaıını açtı su· 

yun küçücük, berı beyaz 
akıntıcıkları titreşiyorlar, son· 

ra uçuyorlar. ı.çuyorlar Ace j 
le acele ko~uyorlar sanki 
trenin heybetli süvarisiy 0 e · 

Lolrnıııotife yarışmak isti 

yarlar. 

Telgraf dir.,k 1eri 

ki ce•im sulüt.lernıiı 

sularda oynafıyorl" r 
kayboluyorlar. 

guya 

gibi 

ve 

«Tras Tras» Lokomotif 

denize haber veriyor. 

«Plas - Plaı» - kaya 

ldra dalgaların kanatları 

vuruyor 
Kıvrıntılı asfalt yol sahil· 

de çok lrnrkunçdur. Otomo

bilin motosikletler koşuyor 

Oenız kıyısında etrafı to.ı 

tabakalari'e çevre enmiş an· 

fiteatr şeklinde küçük hah 

çecil • r •ankı birer ayak· 

!arı üzerine tü11emişler Y nn 
larında belk ı yüzyıllık bir 

görmedim . R e 

Ron1an Tefrikamız: 72 
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ı [ vari zabıtinin tahmininin 

1 

doğru olduğu tahakkuk et 
dı baskıoııı i k anlarında 

düşman şa§ır.ııı2 bir v~zi-

!eri bil · kesilmiş o c'uğ•ı 
h ide Türk f,u.vetleri n ute

madiyen ilerliyordu. Bu es 

n~d.t Subhi be> de ı lir emir 

~e'di. 

dı. l\urnandlln, uğradığı köy 

!erde malumat toplıyarak 

g•çiyor, halkın, Gökbayrak 
müfrezesi aleyl inae 1 ulun 

duğunu öğreniyordıı.O zaman 

mü'rez sini t nzi ıı etmek 
için Lefk 'ye gelen Cemal'i 

İ\azını hey çaiTırtclı Kum~n

danın ht•zuru,1a gire·1 Ce

mal, ınnğrur Uır tavurl._, se· 

lam ver<rek hemen oturmak 

is.eli La~ın kumandanın 

ateşin hi abı karşum•la şa

tırdı. 

ni affedeceğinize eminim. 
İşte doğrusunu söyliyeyim: 

' • (1 \'(lSlilll ~ (1 \'il S(I 
v v 

Yazan: MU!-"·TAFA. YÔRÜKCGLU 

İsmet bey gibi miıhi ıı b;r 

şahsiyeti de gözünün onün

de bu'undurn ağı ve t"şek· 

kül edec,.k ordıırun vucud 

lıulabilmesi için Erkanı har 
biyei umumıye reioliğinde 

ibkasını çok faydalı gördü ü 

için la net beyi cebheye gön
dermekde teredaüd edıvor· 
du . Lakin, ı utlaka ya Ka 

zım bey, yahud ismet beyin 

ce1 he kumandanlığı yaprna 

•ı mukadderdi, çünkü üçıin· 

cusünü bul ırak irr kanı yok
du 

Kazım bey, karargahını 

Btlecik' ın 1\ üplü kövüne 

kurmuş, cebhP.yl mütemadi

yen nizamiye ve mili• kıta· 

ııtıle takvlyt• etdıjii bir esna· 
da lznık cebhesinde ~ulu 
ilan Göklayrak müfrezesi 

kumandanı Ceıra f t ! bazı 
lıygunsuzluklara devam edi· 

[l] - Katil ve hılkı ı<yana 
l•wik maddelerınden 25 sene 
lıabse mahkum Bursalı Cemal 

yordu. Kumandan !\azım 

bey icabeden ihzaratda bu· 

1.ınduğu h ide Ceıııal yine 

bildiğinden şaşmadığı cıhetle 

Kazım bey bizzat tnhkikata 
başladı. 

Bugünlerde Yenişelıir'de 

bu.unan kuvvetlerle İznik
deki kuvvetlerin duşmana 

bir gece baskını yapn a'arı 

emredildi üvari zabıti 
müfrezesi le beraber Yen ş' 

hir hududile lzn k hu<1u lu 

arasında Balar.ım köyünde 
bulunuyor ve G<ikb.ıyr >k 

müfrezesile irti~ atı" ınuha· 
faza ediyordu Gidi ferini 
beğenmediğı l·ökbııyrak müf 

rezesinin bu ba kı ıda 

bir i. göı emıyeceğ•ne kani 
bulunduğu cih tle haskın 

emrinı aldığı dakika ul-,hi 

bf!'ye y zdı '" gok 1 ayrak 
mffr zesırı n ya gniden mu 

tcmed hır lnta ıl takviye 

edil ere< kaçmarr a ının te

'1inini rica eldi ıoe df" Sı.b · 

hi bey tertibatını bozmadı. 

yetde çekilm ğe başlJdı La 

kin ir müdd~t son' !.ıs ıı 

küll.sini ve to, cusun;.ı ~ar 

Emirde; kumandan haıım 

bey e,yapdıgı mutıavere snasın 

da kuvvet:erinıizin cok iler.edı 

kete geçirince 1 mk kuvvet· ği ve düşman arasına ıok 
leri cehennemi bir ateş l<ar dalmaları muvafık o a•ıııya 
şısmda kaldılar. Gök bay cagı cıhetle hemen eski 
rak ınüfrezesı de gayrı nıun- hatta çekı meleri İcab etdi· 
tazam Lır ekilde ve son ği yıızı'ıyor lu. llu emir üze 

süratle kaçıııca düşııı n kuv rıne kuvvet er çeki memeğe 
vetleri de onu takıben sü başladı 
vari za 1 ıtinln sağ geris ne Ertesi günü biitün kuvvd-

il rledı. •'ereket versin, clev ler eski me\•zilNmde bulun-
rlş b•yin biraderi olub Var- duğu halde vedi sekiz yüz 

dar müfrnesi kumar danı mevcLdlu Gök bayrak nıüf-
bulunan ,\ ı bey 1 '.! 1 çok rezesi, lznıı(ın gerisinde ve 

kahramanca düımanı kar- cebheden çok uzak bit me· 
şılamak suretlle süvari za saf de bulunan Çamlı tepe-

bitini ve mufreze&.nı büyük de toplanıyordu. 
bir tehl.keden kurt. rdı Mu Süvari zabiti Gökbayrak I 
annidnne har,. girişin Türk müfrez•sı hakkındo. l lacı be 1 
kuvvetleri dü.;manı gerıye' ı ye vazdığı düıüncesini ve 

sürmeqe baıladılar. Öyleki bu düşancesinin l,ir ha1<ıkat 
Dımboz köyünde süvarı 1 olarak tecellı etdığini ku· 

zabitile A' i lıey karşı 

laş:lıkları val.ıt dü~mandan 

eser kal amıştı • ilah se ·• 

"umand n: 
l'erl:.iyesiz. l0en sana 

otur. demeden nasıl oturu· 
yc.ısun? Sen ihtiyat zabiti 

olduğun halde ~ kerliğin kıy-! 

ıu~t ve şerefini takdır edemi

yor un Vatanın kudsiyelini 

idrak ctmekden acizsin, ıne· 
mlekt:t senden hizmet bek 
lerkeo sen 1 ilakis memleket, 
bir millet aleyhine dahili 

ve düş ıo, n sıfatile hareket 

ediyonun. Ya l L halinden 

vaz geçersın, veyahut bugün 

hayatına v da eclersrn. 

D,,vince Cem dl tit 
redi, dili dolaşarak: 

f 2 1 hılahare Elvanlar bas 
k.. :nda şer• olan hakiki bir 
kahraman. 

mandan Kazım b ye ııkayet 
m~kamında yazdı Bu yazı· 

lış üzer.ne Kazım bey bi:ızat 

Lefke ve lz.:ik havalisinde· 

ki kıtaatı teftiş ve cebheyi 

görmek i ·in ıeyyahata çık-

Efendim. AllahPşkıııa be· 

ni affediniz. Şimdiye kadar 

1 sizin gibi büyük kumandan 

Şimdiy~ kadar çok fenalık 

etdim. Bu dakikadan itiba 

ren töbeler töbesi. Teıki'atı 

mı değişdireceğim her şeyi 

intizamına sokacağım Ye

ıııın ediyorum efendim 

lledi !\umandan bir lahza 

düşündükten sonra: 

Az çok askerlik bilir

sin. Bizi kuıtancak nizami 

ye kıtaatıdır. Bölük teşkilatı 
yap. müfrezeni bir niza

miye taburu haline 
ıfrağ el ve son söz olarak 

söyle}im ki: bundan sonra 

en ufak bir yanlış hareke
tin hayatına hitame verir 

Haydi bakayım vazife başı 

na. 
Dediği vakit, Cemal as 

kerce tıir resmi selam ifa 

eder.:k dışarıya çıkdı. 

Kumandan Lefke çarıuın 

da dolaşırken, 
yan yana yürliyen iki köy

lüy:i dudıırdtı ve birisine: 

Sen '1ehmet çavuş de 

ğil misin?. ' ışancı taburunda 

askerlik yapınadın mı "'Beni 

tanımıyor musun? 

Oh tanrım Ne acıklı bir 

görünüş bu!, bana öyle 
geliyor ki bizden yardım di· 

leniyorlar. 

Lacivert gök Lacivert de 

niz ve kat kat karla gÖ· 

mülmüş ak pak alınlı mavi 

yeşil devler - Alpler - ve 
Apenin'ler .. 

Onların eteklerinde, sin 
yor la r tarafından uzak 

uzak parçalara ayrılmış 

kara topraklar .. 

Fakat, eski zaman yurt· 

severlerin bu bakılmamıt 

topraklarında, hala kadın 
Roma'nın ruhu dolaııyor. 

Limanın geniı kapıları 
boş sularla dolu. Vapurlar 

donmuş kuşltr gi1'i sahil 
boy !arına çömelmiıler Yır 

tık üstlii esmer insanlar sa

hillerde birer gi:ilge gibi 
dolaşıyorlar Evler çiftlikler 

fabrikalar ve fabrıka baca. 

ları tütmüyor heb duman61z. 

Altın vaftiz !turnaları mer
mer saraylar dalgaların 

mavi dilleri tarafından ya· 

lana yalana kemirilmlt ve 

İf evleri - kışlalıu sefale· 
tin zehir saçan tırmaklari· 

le yolunmuılar 

Beri yönde ırmaklar çay· 

la~ şemsıyelerin binbir renk 

li krizantemlerile donanmıt 
gümüı gibi kumlu plajlar 

parıldıyan bembeyaz resto 
ranlar "danzınglar ıı canlı 

heyecanlı oynak bir neıeve 

bavıltıcı bir müzikle dolu 
Ah. ltalya'nın o lacivert 

seması!.. • 
Çeviren 

g!°t<ı-fıu. ıııae<ıf. ,ı4t.ı 

Deyince, köylü eline sa· 
rıldı ve öymeğe başladı: 

Aman beyim. Ne akil 

bu? Ben sizi tanımadan be· 

ni nasıl tanıdınız? 

Bu kadar sene geçdi ara· 
dan. 

Kumandan çok itimad et· 

dİği bu Mehmed çavuıu 

yanına aldı ve konuıarak 

yürüdü. Vaktile kumanda

nın maiyetinde bulunan on 
iki kişinin Lefke civarında 

mevcud bulunduğunu anla

yınca kumandan '.Vlehmed 
çavuşa: 

- Sizde vatan ve millet· 
sevgisi yok mu? Biz size vak 

tile böyle mi öğretdik? Niçin 

cebheye gitmiyorsunuz? 

Dedi, Mehmed çavuş der. 

hal cevab verdi: 

( Sonu yarın ) 

~ .. . . ' ' .,. . 

Bııg·ün 
Vatan 
Eezah<ınesi 

Nöbetçidir 
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M,:~~;~:~1!ak ~ Y f N İ Ç E S İ T E R İ M . Z G E l M İ S O İ R . ~ 1 ~ 
Dr.BAKnRIYOLOC Dr. OPERATÖR 

Me~eni Ere:ıi Sani Özatay 
İ<' vt-> sal~ııı • • 
hast:ılık 1 a r 

Cerrahi lı : ht a
lıklar rıı i'ı ı ı · 

lı a S). l"' 1 

~:;ıı11 ~1: 1~i:~111;~~ il LÜTF"EN OKUYUNUZ! ~ 

~ İPE İS - ALT INMEKİK İpeklileri ~ nı ii ı f'lıassısı. ıııiitt>lı.ıssısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonrö hastala -

nnı kabul ve tedavi ederler· 

'I :\11(•\'simlili l ' e yazlık MA.\TOl"'UK - PAllDESfLÜK ~ 
ı D .. il() B LI K Yü 11lii1 e ı· ~ 

-.i.ı 1 En birinci Y ERL/ lNGf LfZ Kostümlük kumaşlar/ar ~ 
·ı· ı Konıple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda ~ Savaş Neşriyatından: 

·ı ı 
111 döşemelikleri 1 

1 

i 
BİR ZAFERİN 

Yazarı: R. Gökalp 

'I İıtıklal Sava~ının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

İNKIL.\BCI BİH İ.\L\ .\I\ PİY~. Sİ 

y 
A 
s 

~ 
~ 
~ 
" 

I ~ 

Tlıha fiye, trikotaj Ve Sr;ıire Ve Saire 
llt•k<ılıt• t (;()lür11ıt•z Bir 

Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı 
f"'i«t t l<t l\lil Zil 111 IZd<t Sil f 11 J r 
liitf en teş ·ifleı·i istifa<lcleı·id · ı· 

~ı\1)1\ES: FAHRİ T1AVSANLlLI 
• ~ 1 Fantazi .Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

I' ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
1 

Her kitabcıda bulunur 

it~ .. ~~~~~~ ._!"!;,· "Al.~ .. -~!~~~~.~~~~~~ ~~~~~~~~~ı~-~~~~ ....., '!;;?,-!.'!':"•~ - -- -

a 
•• 

EN 
TEMİZ 

BALIKESiR 
PALAS 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

lıC 

•• LU I 
•• •• 1 

•• Teşrir .-ıl.-ıı err rrıiiskiilpt>:-ı·ııı rııii~terilı>rirıi dalıi ırrt•rıııııııı t>derr •• 

leıııiz, koııf<)l'hı '" st>rvi'ı ıııiikt>ıııııwl, iiı·rt->llt->rİ lıt>rkı·se ı hPri,li .H•rıi :: 
iıı~a ettirdiği ~J('ak \t' soğuk :ı-.rırıııza uygurı fe\kal:ldı· haıl\o~ile lt 

. · 1 - 1 . 11· \I 1 . . 1 ' . . l t• l<1\'Sl~t-'~1· t Pgl'r ııı· olf' cır .. lrııc a gazırıosır \art"" lı;ızııııı:-11111 a •C 
hiitliıı ~t->raili sılılıi~t·yi lı<I\ i ''' lreı· ıııeıırlt·ketiıı gazı it• 'P ııwı•ıııua- •• 
hırını huluııılunır. GiizPI \t-' sı· .. li raıl~osu 1111•,· cutıuı · . = .. •• 

*zx:•••·-···-----------------•--------~ ------------------------------------ ~ 
Dursun~ey icra memurluğundan 
Dosya No. 935 22 

- ı ı ı 
Dr . .M. Ali l ı 

1 ·Türk tayyare cemiyetı 
l)urounbey tuhesine daha 
l 398] lirn vermeğe borçlu 
l)uraunbey'de Sadullah oğlu 

AJil"ın bu borcunılan dolayı 

cemiyete birinci dnecede 
ipotek etmiş olduğu Dursun
bey'ın çalı:malc moh:ıllesın· 

den sağı Avni ve vakıf dük
kllnlurı. solu \'ak•r Ali oğlu 
lfalıl, arkası hekimin Ahmed, 
ve lıasap SJlıh evlerı önü 
hususi yol il3 çevrilı evvel 
ce birl e şik iken soıırnd&n 

kardeşi Kllmıl ile payla~ ırak 
ayrılın nşağ'ı btd:ı bir oda 
ve mutl .. k ve ~vlu ve ı· esme 

ile bu avlu İçinde uyrıca vi
ran bir oda ve yukarıJu 

iki o Jn ve bir sofası olan 
hane oı·ık artdırmıy a çıkn
rılmışdır. 

nın teıniMt mtktubunu tev
di etm~k lazımdır . 

6 lpotek sahibi ıılacaklı 
larlu d ı ğer alac11klıların ve 

Cilı, IH'l-

~oğukluğtı lı;ı-.L,ıiıkları 

ıı ı ii t "lı a ~~ısı. 

irtifak hakkı ' "hiplerinin bu Hastaların• saat üçte 
ev üzerind " kı haklarını husu- hükümet caddesinde mu-
aile faız ve masrnfJ daır olan 1 ayene hanesinde kabul ve 
dd . 1 · b ·ı 'h" tedavi eder. ı ıa nrını ı§ u ı iln turı ın- 1------------oı• 

J, n itibaren yirmi gun· i \· ınde 

evrakı müsbitelerile hırlikde 
memuriyetiınize bildirmPleri 
İ<!ap eder Aksi takdirde hok
lar ı tnpu si,·ilince sabit olma_ 
J·k\'a satıs bc . !dınin paylaş· 

mubrın,ia . ı har ı (' kal ı rlar 

7- (;östeı ilen günıle ı<rt

tırııııya i ·t ı r:lk edenler art 
t. rrııa ~ 0 rnitini okumuş ve 
lıizumlu malumatı nlmı~ ve 
bunları tamamPn kabul et
miş ad ve itıbar olunurlar 

9- Bu ev kendisin~ ıhale 

olunan ı ' mse Jeı hııl veya 
verıl~n mühlet i~inıle para
yı vı-rm~ zse ı h a le kararı fes
holunor •k komlisinden ev
vel An yük~ek tek lıfıl ' bu 
lu n on kimse ı , r>.\ tm ı ş o!Juğu 

bedt!ı ,, ~lmağ'u · raz , olurea 
ona Ye hulunmnz•n lıı m n 
on f,,., g-iin müdd rt ı~ '' ı 11 r 
maya ı · ıkarılıp en çok srtt ı 

raııa ıhale c.lil ı r İki ihale 

EH i R;: 
sinemasında 

20 Şubat ~arşamba akşamından itibaren 
Büyük Tiiı·k ()1Jer<~ti 

Lebl .. bici Horhor • aga 
~iıııtli~· ,. kadar yapılan Tiirk filiu ı lPr iııiıı t•n 

lıiiviiil:ii, ı·n ıııiil küıı ı il ı \I' f'rı zı•rruirridir, Bu . ' ' 
filinı ciddPıı Tiiı·k saııatıııırı lıir s::ılıPseritlir. . . . 

Gı'J'ı'k s :ııı:ıtkürınıızırı ıııııvaffakı;ıı·ıiııi \C ı.;ert·I-..· 

Si' Ti'rrk 11111:-ikisiııiıı ~iik~ı·k ':ırlı~rııı ('aııdan 

diııliyt>t:el ve alkışlr~acaf..sıırız. 
Bii' ii h. fı•dakfıı lıkla Ct>llwııiğiıııiz lıtı . . filiııı 

i~iıı fiatlar:ı zaııı ~apılııı::ınıı~dır. 
İ1.dilı:ıııı:ı ıı P\ ıt:ııı l\alııraıııak İl'İıı lıilPtleriııizi . ' 

giiııdiiztlerı aidırrıı:ıııızı ric ,ı rdPriz. 

B f • ı • • in Perıembe günü saat 2 de 

U • .... • ~' iÇ' . ' ' C~m:, gün.Ü •:at. l v~ ,3 ~~ 
1 OLU AK LZEBb .\1 \ rl~ELl'..H 1 t>rtıp El>IL.\ll~Hlft 

PEK Y.\Kl:\H.\ 1 

BHİ ı;i 1 TE 111·.IJIİ \ ~.\llSEHİ OL.\'.\ 

A'rLANTİD 

Bıılıkt\sir iııhisarlııı· ll<lŞ 
m ii ll ü ı· I üğ iincl(• 11 

.\~orı\ .ı irılıisı11·laı· rı ı iıd 11 ı·i\ Pli ~ııık ı rlanııda . . . 
hııluııaıı iılaı •prııali \;lfıl':ıh. tiıtııııl,·riıı .\i:tı>ına a rı-. ' . .. 
b:ırlarıırıızdarı ı;iiııı•rı ıaı·ikih· ı:aııılınııa aıılıarl:ı

rııııız . ı rıakil "' ıı•:-liııri .'"ı-~-~ı;35 ı.ırilıiııdı·rıs 

, -il~ 

llelediye Dispanserinde 
Muayene ()-ünleri 

Üğlı• , fı.11 ~oıır;,. ~:ı il 15 -
!) ,·, B:ı\ \lıııll'd Ernirr 

ı li i(' lı ı ı lıkları 

1' .\Z .\I\ (;f' ,"1.EBİ: 

Öi!lt->.lı·rı soırra saaı lfı-Hi l\ııhıl.., l\ıığ:ız, ' 
B ; ıı·ıırı lra~ıalıf..l.ırr Dr. lhn \ l ı•lırıwıl l\:)ıııil ) 

P.\Z \HTESİ <;f·. ' LEHİ: 
S .ı hılı .... ıaı ıo - 11 İı· lıası : ılıkları Or. 
1\.ıy .\lın11•ıl Eıııiıı 

()glı·tl ı ·ır soıır:ı lf)-111 Ciiz 

Hıl\ İlı~arı .\lııııı • d 

S \Ll (~f'~LEBİ: 

lııı--ıalıf..ları Dr. 

Sahalı ~a:ıı ıo - ı 1 
B." .\lırıwd Eıııirı 

İı· lıasıalıkl:ırı llr. 

(lirl ı d ı> rı --orır:ı -:ı:ıı ı i'>- 1 fi I> .;lu~ ı:ılıklıi rı 
~ ' 

Dr. ııp , •ı'.ııi"ır t:;" Sadi Ozaı ~ 
<; . \l\~ . \.llB .\ ı;f'\LEBİ: 

Öğll'ılPrı ~oıır:ı saat 1 :ı -
Dr. B.n Haif 

PEHSE\IBE Cf'" LFH İ: 
{l[dl'ıl • ıı ~oıır:ı ~aal ı .-, 
l>I'. ı: .ı ~ \lı•l ııwıl .\li 

_ ı ı ; n ı·ı lı;ı,ı:ı-

ll<t l ık t•si ı· l)t>ğ; 1111 \Tt• 

f :t>Ctlk llil k 1 il 
1 - \"ıl:l.\ı•ıiıı llll'l'kı·z ,, . ıı ı iillı:ıkaıı. sı·lıir '" 

kii~ lı·ri ainlisiııılt>rı ıııiiı·oıı·. ı .ıl Pılf'rı gı·lıı·lı•rirı 

ıahıi Yt' ıııiiskiil:'ıılı lwr 111'' i ılı i(uıı . l;ırırıı ,,. :ıl" . ' 

lıııııııııı Lıdrrı arııı'Iİ~aı l aı·ıııı rıı i.: ı ~ .... f'st de Jllf't'Ca-

ııt>ıı ~apar·. Cıw11k ıli'ı~iiı·rı11 f.. tı·lılikı,siııdı· lıulıı

ııaııları ıl .ı kı•zalik rııı>ı·ı·arıı•rı \<ttırar:ık tı>d:ı' i 

l'dl'ı-. 

2-l:lu eve jl400) Türk 
lira11 kıymet takdir edilmi~
dir. 

8 - Bu e,- Ü\' defa bağı 
' ·> - ~iiı ı·ıwuk.ları \1• ık · \a.;ı.,:ı kaıiaı· ııl:ın urusındni:i f,ı rk Vt' g'•' \'en g'ÜO- 2.->-2-~);j;_ı f:ll"İllİllt' 1,.;ıdar :ll'ık t•l..Sİ fllll'\I' koııllltl • • • 

l ı r ıı·in .ıe yuzd,, f e,d<n • · kii ,:iil,, lı:ı.;ı : t \<t\Tlll:ırı ıLılıi rııii ı •s..;p.pılı• ~atırarak 

3 Birinci artırma: 20 
mart 935 ttırıhıne müsadıf 
ı;arşlmba günü snat 16 da 

4 - ikinci atdırmn 6 nisan 
93J tarihine mu~•dıl cut.ıar· 

lesi gıinü sıınt 16 da 

prılılıkdan ooııra en çok art
ı rann ihale eılilır. Anı ·o k 

arttır nı 3 bı· ıleli ıııuh ıı mm e n 

kıyıııelin yiizıle y e tıııış beşini 
lıulmuzsu en çok arttıron ı n 

leahhüdiı bnki kıılmalr. ~urti 
le arttırma onbeş gün do ha 
lemdıt Ve n rı bP~İnC'İ günü 

nyn' sa:ıttıı yapıl. t:ulı ı .. ınci 
nrıtırrııuda ılıı böyl•• bir hn-

5-Artdırmaya iştirAk İçin dPI elıle edılmP?.•P ihale 
yukarıda yazılı kıymetin yüz- j )Bpılmnz . \ ' .ı sat : ş düserelı: 
ıle yedi buçuk nisbetınde pey I 2280 no kanun Jairesinde 
akçuı veyıı milli bir banka 1 muamele ifa kılınacakdır. 

- • 1 ol . l11~11ıııh111 ı.ılipl ·rirı lıu lıahıl:ıki ~ı·raiıi aııla-
hes" I' olunu,· ak fu i zı ., Jiğer lıPr zaııı:ırı 1111 ı·ı·a ... ıı ı ı ıb,i ·•ılpı·. 
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