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CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

Roma elçimiz Hüseyin Ragı~ ulus,ar arası 
ziraat enstitüsü ~aştanif e Türkiye ·yı ala
kadar eden zirai bahisler üzerinde gö-

rüş~ü 
Çıkaran ve Baıyazıct 

Esat Adil Müatecablıoğlu 

İkinci YIL - SAYI : 385 

Atatürk Meraş'da Antalya ve Burdur 
laşucundan çiftliklerine 1 Bayındırlık Ziı·<ı<ıt ve ökoııoıııi dııı·u-
geçerek istirahat etdi~den 1 işleri 

1 

ın1111dıı11 il(~ri ycı·leı"i11ıiz-
sonratP.krar vapura "o"n.lu• Maraş. '.!I (A.A) -Beledi· ()Cfl(liı•. 

Roma 
Uluslar arası ziraat 
enstitüsü ba~kanile 

görüşdü 

B. kurultaybaşkanı 
Dün şehı•imize geldi.Çok hü 
yük meı·asimle karşılandı 

v U nU ye bu seneki . ütçesine kana-
lizasyon ve kaldırım tahsi Isparta, 20 [ A. A) Kurul zamanda içindekilerin yakın Eğe Vapuru 20f A.A 1 Si 

lıfke'ye bugün saat 13 de 
Eğe Vapuru ile Ta~ ucuna 
gelen Reisicumur Atatürk 

satı koyu,uıdur. Önümüzde tay başkanı Kazım Özalp alakası ile giderilecektir. 
ki yıl '1araş'ın en mühim Antalya'dan dönüşünde ba Cenup Anadolu'sundaki ve-

ladakı istasyonda lzmire git· rimli ovaların mahsulü Akderdi kanlı dere kapadılacak, 

1 d ki ti b asri bir mezarlık ve bir de 
mek üzere trene binerken denize, Antalyadan yükletil· 

yan arın 8 zeva a ura ya ,1 ntalya ve Burdur hakkın. mektedir Şehirde halkla 
k 1 S 1 fk d pazar yeri yapılncakdır. Şe -

çı mıı ar ve i 1 e en ge· da muhabirimize beı anatda görüşdüm Kazançlarından 
çerek çıftliklerine gitırıi'l"r hirde elektrik tesisatı yapıl- bulunmuş ve demi~ditki: mem;ıun'ar. Antalvada çe· 
dir.Çıftlıkt'e bır müddet it•- rra't da be ediye proğramı « .\ntalya'yı ılk 0 ,arak gör ı'tli ziraate büyük özen ve· 
rahat eden Atatürk saat 18 nın · aşında gelmekdedir. dünı Akdenız kıymnda rilmiş, pirinç ziraatınin. por· 

de Vapura dö llnÜflPrJir. Kayma! amlar çok tirin, çok sevi "li bir taköl bahçeleıinln her yıl 
lçel Valisi ve vilayetden ge· 1 şehirdir. Çevresindeki genlı artdığını öğrendim. 
len memurlar Taşucundan 1 kongrası lahçeler, bol sularile Antal- İpek böcekcilik müessese· 
vapuru gelerek Atatürk'ü.kar Yozgat, 21 \.A) Vali ya Akdeniz kıyıaında her >ini gördüm.Antalyada daha 
ıılamıılar ve halk Taşucunda nin b·ışkanlığında olan kaza ı yıl daha büyüyecek ve da· çok ipek olınacağı beklen 
ve Silifke'de Atatürk gelişin · , kay'l'lakamları kongrası kaza ha mamurlaşacal,:dır. Gerek mekdedir. Antalya'da sıcak 
den doğan sevinçle ha- ve köy işleri için yeni karar-'' şehirci ikde ve gerek ökono iklim mahsulleri yetiıdirilme 
raretli tezahüratda bulun· lar vermı'ıler ve bir mesai mi a'anında görülen mev· ğe çalışılıyor. Bu i~le uğra 
muılındır. proğramı onaylamışlardır. zii güçlüklPr şüphesiz kısa ıan ziraat vekaleti ecnebi 
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haheşistan ayak dayıyor 
Netice Sulh mu Harb mi? 

H<ıbeş kralı h<ıbcşistan'ın istiklal vt,. top
rak tamamiyctindcıı bir zerre feda etmi

ycccğiııi s()ylüy<lr 
lıtanbul, 2' (S Ş) Ro-

ına'dan gelen haberlere gö
re. 400 ita! yan mütehassıs 

makinist ve dülgeri Soma- J 

lı'ye hareket etdiler Somalı'Je 
Habeıistanla ltalya arasında 
bitaraf mıntakanın çizilmesi 
için devam eden görüşme

ler, Habeşista'nın noktai na
zarında kati olarak ısrarı 

karıısında ilerlemiyor Mü
zakerelerin kesilmesi vahim 
hadiselere sebebiyet verece· 
ilinden korkuluyor. italya'nın 
Habeşistanla harbi mi, sulhu ı 
mu tercih edeceği belli de 

·ul mahafil Roma 'daH Japon ıeıinden doğan muele he 
•cfirinın İtoiya - Habeş ihtı- nüz muallakda olmakla be
lafına dair diploma · ral er bir sükün devresi 

tik t e ş e L b ü s 1 e r - açacak gibi görünüyo~. 
de bulunduğu hakkında bazı Liberal saylavlardan Man· 1 

yabancı gazeteler tarafın· der avam kamarasında Sir 
dan neşredilmi~ olan haberi Con Saymen davalı arazi 
katiyetle tekzib etmekde- ile bitaraf mıntakayı işgal 
dirler. , için oralara bir İngiliz zabı-

Londra, 2L IA.AJ - Adi- ta kuvveti gönderilmesini 
ulu•lar kurumunda teklif et- 1 

sababadan bildirdiğine göre 
ltalyan Somalisı'.e 1 labeşis 
tan arasında bitaraf bir 
mıntalca tesisi için doğrudan 
doğruya müzakerata devam 
edi mekdedir. Arada bazı 

meyi muvafık görüb görme
diğini 90racakdır. . 

istihkam taburu 
gitdi 

ğildir. , müşküller çıkmışsa da bu Napoli, 20 f ı\ AJ 750 

Londra, 21 ıs Ş) Ga- 1 müzakereler Ulualual hadi 

müteha•sıslarından çok 
ün it ''erici izahat aldım 
iklimin kahve yettşdirmeğe 
çok basit olduğunu söyle
diler. Muz yetiıdirilmeğe 

de ayrıca çalııılıyor. 

Bordur'da hakkımızda 

büyük tazahürat gösterildi 
Belediyesi ırhirin güzelliği· 

ni artdırmağa çalıfıyor. El 
sanayiinde bilhassa doku· 
macılığın çok ileri olduğunu 
gördüm. 

Ziraatla uğraşanlar da 
mahsullerinin değerlendiril 

mesi tetbirlerinden mem
nundurlar 

• 
lzmir'de 

lzmir 20 (A.A) Kurul 
tay Baıkan general Kazım 

Özalp Antalya'dan avdet et· 
mitler ve durakdıı Vali 
C. H. F. Vilayet idare heye
ti, Baıkanlar. Sayla vlar ve 
mülki erkan ve emniyet Mü 
dürü Matbuat mümessilleri, 
kurumları üyelerile kalabalık 
bir halk tarafından karıı
lanınıı. muzika, asker, polis 
ve Belediye inzibat 
müfrezeleri tarafından ıe
lam 1 andı. 

Homa, 21 <A.A) - Tür· 
kiye Büyük elçisi bay Hü
seyin Ragıp uluslar araaı 

Zırııat enistitüsü baıkan nı 

ziyaretle T ürkiye'yi alaka· 

dar eden bazı mühim öko· 
nomik ve zirai meseleler 
üzerinde görüşmüfdür. Tür 
kiye 7 Mayıs 1905 tarihin· 
de 1 u enistitünün kurum 
kararnamesini imzalamıı olan 
kırk devletden biridir. 

Adliyt:. bakan
lığınd<tn 

Ankura. 21 (S.Ş) - Adli. 
ye Başkanlığ.ndn çocuk 

m ·ıh kemeleri. hadishaneleri 

hakkında tttkikat yapılıyor 
Henüz müsbet bir ş~y ynk
dur. 

iş k<tnunu 
Ankara, 21 (S l;ı) - İ ş 

kanunu li\hiyası. son yapılun 

tadilat üzerine yukında ılev 

let ~ura~ınd'ı rııüz:ıkere edi 

lecekılir. Mütehuss,.ıar bu 

kaııun lôyihası üzerinde 

tedkiklerine devam 'dıvor 

lar. 

Yüksek iskan komis
yonu 

Anknrı: 21 [S Şi 'lük-
sek iskdn komisyonu Mart 
ayı bnşınıla toplanac"kdır. 

l)<thiliye me-., 
mu ı· ıarı ka-

n un 11 
Ankara, 21 (S.!;lı - k iş

lıHi bak:ınl ğı dahiliye ıne· 

murları kanununun 2 ve 3 
ncü maddelerini tadil eden 

kanun projesıni hazırlamak
duJır. 

zeteler Adisababa'dan çok 
heyecanlı haberler alıyorlar 
imparator Selasiye Habeş 
mlletinln istiklal •ve toprak 
tamamiyetinden bir zerreyi 
bile feda etmiyeceğini, ltal
yan müddPiyatı Habeşistanın 

tarihi şereflerini ihlal ede· 
cek mahiyetde olduk\'a red
den başka bir mukabele gör 
miyecef;ini, İtalya ihtilafın 
hallini sı: ahlara bırakmak 

isterse, barışın r.bozulma. ına 
teessüf etmekle beraber lla· 
befistanın da bir kere daha 
ıerefine ne kadar bağlı ol
duğunu göstereceğini söyle 

nefer ve 51 O zabitden mü· 
rekkeb bir istihkam taburu 
Afrika'ya hareket etmitdir. 

Yüce ıııüuafaa koıııis-
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mltdir. 
Roma, 20 (A.A) Me-

\ r oğıısl<ıv
Bul~a ı· 

'lulıtf'lit koıııi~~oıın işe 
haşlıyor 

Almanya 
Ren iyaletlerinin yemden as· 
kerl ~ale so~ulmasını iste

yecek 
Pari• · 21 l S. Ş) -- Beri in 

den alınan ha beri ere göre 

Almanya son müzakereler 

den istifade ederek Versay 

muahddesi mucibince asker 

likden tecrit edılnıiş olan 

Ren eyaletlerinin yeniden 
askeri h"!lle sokulaı iln .esini 

lstiyecekdir Almanya hava 

mis.ıkına gırmek için bu 

mıntakada hava istasyonl;ı
rı yapmağa mecbur olaca· 

ğını söyllyecelı.dir. ~laamafıh 

İngiltere ve Fransa'nın sulh 

muahedesinin bu derece ağır 
bir suretde darbelenmesine 

müsaade etmiyecekleri mu 
hakkak.!ır. 

ht ı.lıul, 21 ıS.Şı - Fr~n 

yoııu 111111 bir tebliği 
Roma, 2t IA.A] - Yüce 

müdafaa komisyonu neıret
diği tebliğde bütün uluıal 
vasıtaların kullanılması nizam 

altına alındığını ltalyı;. lazım 
olan iptidai maddeleri ken· 
dinde bulabileceğini ulu

sal ziraat halkın İaıe
sini temine kafi olduğu

nu ulusal mevaddi ihrakiye 
imalatının dışarıdan bugibi 
maddelerin satın almamasına I 
hacet bırakmıyacağını bildir 
mekdedir. 

Liman 
t<trif ele ı·i 

Ankara., 21 (S Ş) - Bü
tün lımanlarda yuk ı. me ve 

boşalma Ücrt•l)erı r•HtıJİİIÜ 
tesh,t ı<d lıli Yeni tar f~deki 
fıotlur eskısind· n fazla olmı. 
vacak.!ır 

ilk vakurc11luk 
~i rkf'ti vapuru 

Rize, 21 IA.A) - İlk de-

Yeni halkevleri 
23Haıkevidaha açılıyor 
Y cııi <ıcıl<ı ııl<ı rl<ı biı· likde 

" l•ütün hıılkevleri 103 
olııy<lr 

Ankara 20 !A,A) - Dün 
C. l 1 F Genel Ka tıplığinden 
tebliğ edilmişdlr: 

1 Yurdda halkevlerl 
açılmasının üçüncü yıl dönü 
mü 22 ıubat cuma gunu 
kutlanacakdır. Aynı günde 

başka başka yerlerde yeni 
den 23 halkevi açılmasına 

C H F. sının idare heyeti 
karar vermitdir. Yeni açıla· 
cak bu evlerle birlikde bü· 
tün vilayet merkezlerile ba 

üzerindeki ileri gidişi 
yalnız açma değil besleyib 
yaşatma güçlükleri de zorla 
narak devam edilecekdir 
Açılan her halkevinlnverim ve 
değeri artdıkça evlerdeki 
köycülük şubelerinin aydın 

latıb öğretici kollar köy'ere 
daha yenilikle uzanacakdır. 

2 - Yini açılacak halkev· 
!erinin yerleri şunlardır: Ak 
çakoça. Alatehir. Ayvalık 
Bartın. Bayburt, Beıiktaş İs 
tanbul, Beyoğlu lstanbul, 
Burdur, Dinar,Edremid, Ge 
rede, Göynük lnengöl, Ka
dıköy.lstanbul, Kandıra, Mer
zifon, Müdürnü. Simav, Sö· 
ke,Şehiremini lotanbu1, Şiş
li lstanbul, Tire, Üsküdar, 
lstanbul. 

Dünkü sayımızda yazdığı
mız gibi büyük ulus kurul 
tavı baıkanı Balıkesir sayla
vı General Kazım Özalp dün 
saat 16,55 de şehı im ize gel 
miıdır 

Karşılama proğramı muci
bince başkan Vali, Fırka reı 

si ve diğer zatlar tarafından 
Gireson'da karşılamış 1 ardır 

Oığer yönden ask•r, j1ndar 
ma, polis kıtalarile, ı ütün 
mekteb ta'eb~leri, fırkacılar 

memurlar 'e adliye erkanı 
ve halk tarafından istaıyon

aa selamlanmııdır. 

Haıkan trenden inmiı, aske· 
rl ve mektebleri selamlıya
rak halkın önünden geçmiı 
ve kendine verilen buketle
ri alarak vali konağına git
mitdir. 

Baıkanın ıehrlmizde bulun
ması dolayıoile dükkanlar ve 
daireler bayraklarla süslen · 
miıdir Merasim zamanı bü 
tün dükkanlar ve ticaretha
neler kapalı tutulmuş, gece. 
de fener alayı yapılmıı ve 
ıehir tenvir edilmitdir 

General Kazım Özalp ile 
birlikde Balıkesir saylavla-

Kazım Özalp 

rından Enver, Hayri, Rahmi 
ve Bayazit saylavı Halid hay
lar da ıehrlmize gelmiıler · 
dir. 

Konuklar ıehrimizde cu
martesiye kadar kalacaklar· 
dır 

Öğle ziyafeti 
l ugün kulüb bidaaında 

belediye tarafından büyük 
bir ziyafet verilecekdir. 

Balo 
Bu akıam konuklar şere. 

fine yine kulüb binasında 
halk fırkası tarafından bir 
balo tertib edllmiıdir. 

,::::::::;:;;~~=~ 

ı HalkeVimiz ıı 
1 

1 

Bugün üçüncü yılına basıyor \ 
Evin açılışı büyük mera- ı\ 

simle kutlanacak !: 
Dıirı ya=dığımız üzere evvelki sene açılmış olan Hal- ! 

' keııinirı bugün yıldörıümüdür. 1 

Halkevimiz iki yıllık çalışnıusırıdaıı eyi ııeticeler 

1 
almış ve üçürıcıi yılına yeni bir hızla girmeğe hazır , 
larımış bıılunuyur. ! \ 

Bugünkü kutlamanın proğranıuıı aşağıya ba- 1 

sıyorıı:. : 
1 -

a 
4 

o 
G 

7 
8 
9 

llalkevleri ııiıı açılma ~ünü ıııüııase
lıetile Aııkara llalkevinde ~·a pılacak 
ıuerasim «Radvoıı 
lslikl:.\I nıarsı · 

• 
. .\ nd. 
Söylev. 
~iir 
Temsil (Bir zaft>riıı yası) 

R. Oiikalp 
~Jüzik 

Şii I' 

\azan 
• 

Sahle ıııiirehbi ( koııwdi 2 perdt>) 
~azan il. Nanıi 

ı ı 
11. ...... ~ 

Tramvay şirketinin 
Ba)·ıııdırlık b<tk<ınlığı al
eylıiııe açdığı d<t va devlet 

şurasınd<• görülüyor 
Ankara , 21 [A AJ - Is- teırih etmiıler ve ılrketln 

fesh etrafında kopardıiı 
yaygaranın ve iddiaları 

3ofya 21 1 A A) - Bulga· 
rlstan ile Yogo•lavya hudu
du üzerinde yeni geçit nok· 
taları vücuda getirmek ve 
Pasaport muamelelerini sa· 
deleımek lçlı'l iki memleket 
arasında müzakeratda bulu 
nacak olan Yugoslav heye
ti horaya geln işlerdir. Muh
lelıt Bulgar - Yogoslav ko
tniıyonu yarın işe baılıyacak-I 
1-rdır. 

sır m.ıl y ıııüt• fıu,s ~ \lüll .. r 
kibrit fıall:ırını'l ındirilmrsi

nin kııfı 1 olııp olınad ğ• lıok 
kıorln şi·kct lwsapLmnı t. t 
kik ctmokde iır. 

fa olarak limanımıza gelen 
milli vapurculuk Şirketinin 

yeni vapurlarından Güneysu 
vapurunda bir çay ziyafeti 
vermltdir. 

zı kaza ve nahiye merkez 
!erinde açılan tialkevleri ye 
künü 103 e varıyor. Yeni yıl
da ulusal va kültürel yollar 
da hız alacak oİ'an bu lıal

kevleri bütün Türkiye ıehir 
ve ke sahalarında oturan halk 
yekOnuna yüzde 55 ni bulan 
iki milyon 250 bin nüfusa 
çalııma ihtiyacını karıılıya

cakdır. C . 11 F. nın batardı 

istihsali iki misli f azla1 
İstanbul, 21 lS.Ş) Dev-

tanbul tramvay tlrketi tara· 
fından bayındırlık bakanlığı 
aleyhine devlet şurasında 
açılan davaya dünde devlet 
ıurasında ve §Uranın baı 

kanlığı alımda toplanan he· 
yet karıısında devam etmiı 
dir. Bugün evvelki celsede 
tirket avukatı bayAbdurrah
man Münip davayı teırlh 
ederek mukavelelerin bir 
kısmı hakkında. Bayındırlık 

bakanlığı müdafaa vekilleri 
bay Avni, bay Namık Cemal 
ve hay Mahmud Eıat Bozkurt 

nekadar haksız oldğunu bütün 
çıp\aklığile ortaya koymuı 
)ardır. Bunun üzerine tlrketin 
vekili mevzubahs edilen 
noktalara karıılık vermek 
salahiyetleri olmadığından 
bahisle müekkillerinden tali
mat almak üzere imha! ta· 
lep etdilerse de bu istekleri 
bayındırık müdafaa vekille
rince iddia makamınca rede
dıldi ve heyetçe de mabke· 
menin l>uf(in deAamına 

, iı halkevlerl kurumu itleri 

let fahrıkolnır.ın istihsali 
934 seneRinde 933 senesine 
niıbetle ilı:i mitlı artmi 
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Romanya için 
Ulusal Hükumet 

Fırkalar arasında iktidar mücadelesi 

$15141 R ,,f. VElA 'rlETTf.) BirYu~~n 
· - · - • • Gazetesıııın 

.Dğişik duyumlar: 
Acunun en meşhur 

saati 

Romtınya'da bir müddet 
den beri devam etmekde 
olan hükumet buhranı mem
leketdeki liberal dütünceler 
üzerinde mühim enditeler 
ha11l etmekdedir. Bu endiıe 
lere yol açan aebeb Roman 
ya'nın tanınmıı nasyonalist 
lerlnden olan Voida - Va ye 
vod'un gelecek kabineyi teş 
kil etmesinin hemen kat'iyet 
le taayyün etmiş c'maaıdır 

Voida - Voyevod şahsen 

yahudı alehdarı tamayülleri 
olan bir diplomat o 'arak ı ,,. 

nınmııdır . Bundan batka 
bu zat muhtelif Fırkalardan 
müıterek bir kabine yapmak 
ve bu kabineye terörist fa 
aliyetinden dolayı asi diye 
tanınan methur yah"udi düı 
ınanı Demir mnhafızlar fır 

kasından da aza olacakdır 

Uzun zamandan beri de 
vam eden kriz rdesi arka· 1 
sında mutedillerle aıırı reak 
alyoncu fırkalar arasında ik
tidar mevkiini ele geçi

rebilmek için ukı bir müca
dele oluyor. Baıbakan Tata• 
rescu'nun katl·nden beri 
umumiyet itibarile liberal 
mutedillik siyasasını güden 
Kral Karol ıon zamanlarda 
reaksiyoncu fırkaların tesir 
lerl altında kalmağa baıla

mııdır. Bu fırkalar kendisi
ne eıki alyaaasından vazgeç 
meainl ve tamamlle aıırı 

sağ cenahdan değilse bile 
hiç olmazıa müfrit reakıi
yonC11lar da dahil olmak 
üzere, bütün 
müteıekkil bir 
kurmasını teklif 

fırkalardan 

hükumet 
ediyorlar. 

Bu teıebbüs Romanya 

ciddi tehlikelerden birini tef 
kil etmekdedir . 

Romanya'daki Yahudilerin 
vaziveti Yahudi önderlerini 
haklı olarak enditeye dü
ıür cn ektedir. 

parla 
bugün 

Henüz geçen hafta 
mentodan geçen ve 
tatbik sahasına konmuı 

bu'unan bir kanun ınucibın

ce, Romanya'da bilcümle 

ıanayı ve ticaret itlerinde 

çalışanların yü7de dok•anı öz ı 
Romanya ı olacak ve ancak 
yüıde orıu az ık rnilliyetler-
d .. n seçilecekdir. Gene ı sa 
vaşın sont?ndan berı Roman 
ya'da bu derece rt'>tks•yoner 
bir kanun çıkrnanıışdır. t1or 

ne kadar bu kanun Ronıan 

ya'da yafıya n Lütün azlık 

mil!iyet l erını alakadar eder 
se de en fena tesiri Yahu 
diler üzerinde icra edecek 
dir. Eğer bu kanun sıkı bir 
suretde tatbik edilecek olur 
sa Yahudilerin ıatihdamı 

meselesinde vaziyet Alman 
ya'dakinin tarnamile eti 
olacakdır 

lıte bu teh'ike Bükret'de 
ki bütün Yahudi gruplarının, 

cemiyetlerinin ve teıekkül 

!erinin toplanarak Yahudi 

!erin siyasi, ökonomik ve 

kültür haklarını korumak 
için müttehit 1 ir cephe 
hazırlamalarına yol açmıı 
dır. Bu hareketin önderi 
Romanya Yahudilerinin ta-
nınmıt batkanı Robbi ile 

Neşriyat Sergısı Ku!:~::::gün 
yapılıyor 

Bugün Halkevinde gi~ü;u;; ~;:~.kv:::~~~~:~ 
Açılıyor. ki Tayyare kupası final ma-

çı bugün idman gücünden 
bay Hamid'in idaresinde sa 
at 15 de yapılaçakdır Sergide yalnız llal~kesir'de 

neşredilen es(~rıer y(~r 

alacak 

Hu.l{ün ı .. bahdan itibaren 
Halkevlnde kitab sergisi 
açılmıt bulunacakdır. Bu 
sergi evvelce de yıızdıjımız 
gibi yalnız Balıkesir neırl 
yatına aid olacakdır. 

Savat bu sergiye genit 
miky .. sda ittirak etmltdir. 
Sergide başyazarımızın «Sos
yalist ıef!er ve sosyalizm. 
«Medeni ve siya•i hürriyet 
ler. "Bugünün içtin-ai ınez 

fesini tetkil edecekdir 
Sergide ıa tıı olacak ve 

her eserin flatından yüzde 
20 tf'nzılat yapılacakdır. 

Daimi 
Encümen 

Vilayet daimi encümeni 
mutad toplantısını dün ya
pamamıt~ır 

Düzeltme 
heb!eri>J «Demokrasin adlı Dünkü sayımızda grib sal
kltablarile bay vali Salim gını yüzünden sıhhat heye 
Gündoğan'ın "Köy kitabı. tınin mekteblerin daha bir 
bayan Mükerrem Kamil'in hafta kada• kapanması lü 
"Sevgim ve ıztırabım. adlı zumunu hissederek o yolda 
romanı ve R. Gökalp'ın karar vermiı olduğunu yaz 
"Bir zaferin yau. ile •lnkı· mış isek de daha henüz bir 
lab yolu. "Savaı. "Çağlı· 1 karar verilmediğinden mek
yan. "lrm .. k. ve «Kaynak» 1 teblerin kapannmıyacağını 

mecmuaları gazetemizin kö- düzeltiriz 

Öğrendiğimize göre K uı u', 
tay baıkanı ve saylavı ı ı z 
General Kazım Özalp da 
l · umaçı seyre ge1ecekdir 

Po11sde 
~ -

Kilit kırarak 
[>ün Aygören malıalle•in 

de Davut oğlu Ali Rıza 

pamuk hımında komisyon 
cu Niyazi oğ 'u Gaibin n " 
ğaza kapusundaki asma ki -
ildi kırarak sirkate teşelJbüs 

etdiği bir sırada yakalana
rak adliyeye teslim edilmiş 

dir. 

l ~)ört giinde : 
7'e kadar kaeakeıllk va-. . 

kası oldu? 
Ankara 21 (AA) Son 

dört gün içinde muhafız teı
kılatı tarafından ikisi ölü, 
biri yaralı olmak üzere 86 
kaçakçı ile 2539 kilo 
gümrük. l 141, inhisar 
kaçağı 1700 kilo afyon 6 
Tüfenk 3 tabanca 37 mer
mi,3335:defter sigara kağıdı 
ile 53 kaçakçı hayvanı ele 
geçirilmitdir. 

bize gelen es~ 

Bir zaferin yası 
Uençlnimızdtıı R Uökalp'ın 

yaz.:l ı&ı bu mesl · ki ve milli pi 

hükümetlne birçok Yahudi 

aleyhdarı fırkalar getirecek· 
dır. Hunlar meyanında eski 
Yahudi düşmanı profesör 
Cuza'nın ve eski nazır Ga· 
ıra 'nın fırkaları da vardır. 

ayan azaıı Dr. Nemirover, 

difer tanın mı Y ahudl ön· 

derlerile beraber. Romanya' 

da bulunan bütün Yahudi 

letkilatlar mümessillerini 
bir konferansa davat etmek· 

dedir. Romanya'nın Yahudi
lik tarihinde ilk defa yApı 

lacak olan bu içtima hu haf 
ta içinde y3p1lacakdır Bu 

loplanrıda Yahudi teıkilat· 

~ı~- -------------------

y s g ızetemızde t~frika Pd 1-
dikden sonra kitub halind~ çık ·[ 
ınışd r. Güz 1 bir kap, k ıç nde i 
ç k n bu piy ·s tütün okurla- 1 

r mıza bılh &sa muallimlertı sa 

1 
Iık veririz. 

P yes in hPve<kfrrlar tarafından 
hl'r yerd ~ tcms lı de mümkün 
kılınmış vıı kad n role karış.Jı

Hepsinden fenası bugün 
resmen kapatılmıı ve faali 
yelden menedilmif olan M 
Kodreanu'nun Nazi partisi 
Demir muhafızlar da Ro
manya'nın siyasi hayatına 

dön,cekdir. Romanya Ya
hudilerinin en korkunç düı 
manı olan bu grubun resmen 
faaliyete ve hatta iktidara 
geçmesi ihtimali, Romanya' 
da olduğu kadar bütün 
-\vrupa Yahudi alemi için en 

)arından hep•inin temsil edile
ceği ümit ediliyor flatta 
Romanya Yahudiler birliği 

bile bu içtimaa mümessil 
gönderecekdir. Y ahudılerin 
toplu olarak maruz kal
dıkları ciddi tehlıke, Yahudi 
ittihadı ülküsü ile müı'erek 
bır siyasanın tatbikini nru
ri lıır ihtiyaç haline koymak
dadır. 

Yurtdaşt 
Felaketligünlerde sana yardın1 elini 

uzatan hilafihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin. fakir. kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hilfı

/iahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

Halıkesır llılıılilııııer 
.lfake:.i 

rılmam 'fdll 
Her kihbç da ve Savaş 

k·tab evi:ıde sa tılaıı bu ,pıyes 

~O kuruşfor. 

Trakya köylerinde 
kültür derlemeleri. 
Savaş 

Trakya 
yazı nrkodaşlarıodan 

muhab ı rım . z Ahmed 
Ilı 

1

, 

1 

H.Jm , Yüce lıaşoğlunun bu 

'ı isimde :ıkşam matbus: tarafın-

11-~==:;:::=::;:::;::;~~Z~~~ıı;:~~;-;-;;-:-:-~~~-:,:--;;:;-;--:l i1 JI · dan güzel bir şekıldP ı seri neş-

şikayeti 
Atina, 21 \ S.Ş. ) -

Bulgaristan'la Komıular ara -
sındaki münasebetlerden 
bahseden bir Yunan gaze 
tesi, Yunanistanın taıı d ığı eyi 
niyetlerin Bulgarlstanca asla 1 

anlaıılmadığından tikayet 
etmekde ve bulgaristan'a bal 
kan anlaıması dışında kal-

manın kendisi için eyi neti 
celer vermiyeceğini yazmak 
tadır. 

Paris'de 
Tiirk ıı·dJ..ik cPıııiyt>lİ 

k 11 l'U!Ju 
Paıi,, 20 IA A.j 

diline 1 ürk tarihine 
Türk medeniyetine 

Türk 
ve 

dair 

tetkikatını tel ı fi tanzim 

etmek ve inkitaf etdirmek 
gayesile Paris üniversitesin 
de bir Türk tetkik merkezi 
ihdas edi'.mişdir. 

doğu A vı·upcl 
Barışı o!mazs batı 
Avrupa yarışı da 

olmaz 
Londra, 20 ( A A 1-Sovyet

ler birliği büyük elçisi uluı 

lar derneği müzaheret birliği 
konferansında söylediği bir 

nutukda demişdlr ki: Doğu 
Avrupasında müsavi emniyet 

ve barıı o' madıkça batı Av
rup sında hiç hir emniyet ve 
barıı mümkün olmaz.Avrupa 

barıtı ancak büyük küçük 
bütün devletlerin müıterek 
gayretlerıle elde edilebilir 

• il 1 MC 

İngiliz 
Veliahdı Peşte'de 
Peşte 21 (A.A) Müte 

nekkiren seyahat etmekte 
olan İngiliz veliahtı buraya 
gelmitdir. 

Acunun en meıhur saati 
Strazburgdadır Bu saat bü
tün ikiyüz yıl durmadan 
itlemif sonradan xix uncu 
yüzyıl içinde yenı baıtan ta 
mir edilmiıdir. Ayni •aat 
bugün büyük bir tarihi kıy· 
met teıkil etmekdedır.Saat
lerden baıka bu sad yıllık 

bayramları da iıaret etmek 
t" haftanın günlerini. kader 
taliıo delalet eden ııaretlerl 
ihtiva etmekde, ayın dönüt 
de!litlklerini, günet doğma 
ve batması halini saatlerini 
V. S daha bir çok istifadeli 
ıeyleri kendinde toplamıı 
çok kıymetli hır kuleli saat 
dlr. '>aat ler, boru çalan iki 
melek tarafınd .. n ilan edi· 
lir. Sonra bir horoz görünür 
Horoz kanat çarparak öter 
daha sonra bir seri otoma · 
tik balet figürleri görülür. 
ki bir güzel balet dansını 

temsil;etmekdedirler.Nihayet 
bütün figürler çıkdıkları ye
re dönerek saklanırlar. Hu 
böylece her saat baıında 

tekrarlanır Seyyahlar bu 
meıhur saati hayretle sey
rederler. 

Şemsiyeler 
Şemsiyenin artık hakir 

görüldüğünü ve gençler ta
rafından açık hır istihfafla 
karıılandığını herke• bilir. 

Billyormusunuz ki bu yüz 
den Almanyada şemsiye ti
careti nekada r büyük bir 
buhran geçiriyor. ı 50,000 
ıemsiye ustası orada bugün 

ltsizdir Diyorlar ki, 
sebeb A imanların 

buna 
askeri 

ruhu imi~ Çünkü H;tlerln müf 

rit takdirkılr larında ha a 
gençlere üniforma ya 
gömlekler taııt ı ak 
huküm surmekdedlr 

benzer 
fikri 

Emin bir kaynakdan öğ -
renildiğlne göre artık Alman 
hükümeti zabit ve askerlere 

üniformalı olduk 1 arı zaman 

!arda da ıemsiye taıımak 

müsaadesini verecekdir.Böy-

Bay Şuşing 
Viyana 21 ~(A.A) 

bakan Şuşnig dün 

' lelikle timdi çok aıağı gö · 

Parise 

gıtmişdir. 

redılm ;şdır Hir çok ha 'k Tür
küleri, ·iirleri bulunan bu eseri 
nkurlarımıza salık ver ;r z. 

Fıyntı 30 ~ uruşdur 

rülen §emsiyeler tekrar 
modaya çıkacakdır 

llakikaten, temsiye 
asker arasında tarihi 

ile 
bir 

münase l et vardır llarb 
meydanlarında şemsiyeler 

görülınüıdür. Fakat Alman· 
lar ötedenberl şemsiye aleyh 
tarı bir u1usdur. llatta Ve-

Savaş'ın Romanı: 2'1 
Lakin nen var, ne oluyorsun, der. 

dm ne cici kızım? 

yorlar Hangi genç kız oralarda ya~ama_ 
ğa katlanır? 

Fakat ne olursa olsun ana ı ı sın . 
lhtiyarlasam bile yavrunum .. 

Onu sevmekden batka 1 ir sey yapa
madım 

BUKALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: f'.1ükerrem Kamil 
Ku Yumuıak usli ,tıpki doktorun 

gözlerile bakan derin ruh'u kadın kar
ımnda Lirden genç kızlığının gururu. 
onuru, ulancı; hepsi can verdı. 

Ve onun kollar,na atılarak: 

Teyzeciğim. Ah. Ah Anneciğim 
Diye hıçkırmağa baıladı 
İhtiyar arıne, zaten ne zamandır acı 

bir hissin elinde kıvranıyordu. Onda. ıu 
urunun altında yafıyan bir his vardı ki. 

Sanki gizli bir el gibi hayatını idare 
ederdi. 

Eyi veya fena herıeyi baıdırn anlur 
gibi olurdu: 

O oğlunun hayatında birteyler ol
du~nu seziyor. Üzüntüden ııeceleri uyu
yamıyordu. 

Şim:ll . böyle her :::aman bir kuı 
gıbi cıvıldıyan . gülen , seken, genç kızın 
uzun ıztırablar çekmif bir kadın gibi 
feryat ediıi hıçkırışı onu büsbütün ıa
ıırtıyordu 

Genç kızın saçlarını aeviyor,.,çc:ne 

Diye küçük küçük sualler soruyor 

du, 
Ve genç kız göz ya§ları tükeninciye 

kadar ağladıkdan ıonra: 
- Ölüyorum . Anneci.~im Lakin 

ölüyorum. 

Diye tekrar hıçkırmağa baılıyordu .. 
Ve neden, nelerden sonra mektub 

meselesini açdı. söyledi 

Şimdi genç kızlığından. genç kızlı

ğının en derin yerinden vurulmuı gibi 
acı acı, ıahlanarak söylüyordu: 

Beni sevmiyor. Artık beni sevmiyor. 
Tabıi baılı:a birini sevıyor demek. Öy
le' ya .. Soğumak için bir sebeb lazım . 

Şimdi ihtiyar bayan, yılların krzan
dırdığı tecrübelere dayanarak böyle bir 
ıeyin ola 'Tlıyacağını, Erdinç' in ağır tabi
atlı düıünceli. mazbut hisli hir erkek 
olduğunu, bu meselede bir yanLılık ol
mak ihtimalıni söylüy.::<lu. 

En kuvvetli müdafaası da: 

- O dağ baılarındn .. O Allahın ıs
sız bucaklarında kımi bu 'ub da sevebi· 
lir, çocuğum 

Nıçin böyle diltünüyonun? 
Oralara kocalarının hatırı için giden 

liıll•••••••••••k•.t.01ar !Hle ııltdlklerine plfınan olu 

Ve uzak!arda .. Çok uzaklarda . Ça
dırının sesizliğine gömülerek düşünen, 
azab çeken doktor; annesinın şikayetli 

mektublarını bir tarafa bırakarak ona 
yazıyordu. 

«Bir kadın sevdim anne.-

O kadar sevdiğim gözlerini korku 
ve şafkınlık içinde açma . Bu. Böyle . 
:O-enin otuz altı yaıında . Eyi bir terbi 
ye almış. t ldukca doğru bir tahsıl yap

mış . Muhilinde saygı kazanını§ uslu, akıl
lı oğlun; nişanlı olduğunu unutarak bir 
i<adın ıevdi anne .. 

Şimdi •enden uzaklardayım. Yanın
da olsam belki o kadar temiz, o kadar 
masum ve günahdan korkan gözlerine 
bakrlıkca bunları söyliyemem. Fakat 
burada .. Özlediğim 11cak anna kokunu 
ruhumda duyarak sana yazıyorum 

Oğlun kalbinden öyle bir vuru'du ki 
anne. 

Sankı henüz talebe imiıim, henüz 
gençliğimde yapdığım gibi baıımı diz
lerıne dayaınış ipek ellerinin okıayıf 
ları altıı:ıda sana masal 'Öyler gibi der 
dimi söylüyorum 

13u ıtiraf, ne yaşıma vakıııyor, ne 
mevklim anne. 

Dınle beni ve bana acı anne. 
SenJen baıka kimsenin merhametine 

katlanamam Fakat sen nasıl zalim bir 
yara ile yere vurulduğumu, nasıl ifa 
bulmaz bir derd1n elinde son kuvvetimi 
tüketerek yerlere serildiğlme acımalısın. 

Bir kadın sevdim anne. Güzel, çok 
güzel. Eşsiz ve erişilmez bir güzel 

Fakat ben onu ne saçları, ne güzle
ri. ne vucüdu, ne eti, kemiği için sevi 
yorum 

Onun ellerimin altında aylarca ııfa 
arayan hasta kalbine. 

Onun varlığından süzülen esrarlı bir 
ateıe tutuldum. 

Onda bir şey var ki. 
insanı büyülüyor 
Onda bir ıey varki. 
Gözlerine dalub çıkan güneı çarpm f 

insanlara dönüyor 
Onu yakından görübde uğrunda kai 

natlar yaratmağ kalkmamak kabil ol 
muyor anne 

Sevdim 

Korka korka, istemıye !atem ye, Ge 
celerce varlığımla dövüıdüm. Kaçmak 
istedim. Tükel'! Dütündüm. fakat öyle 
ıaıırmıı öyle alt üıt .:>lmuıdumki Bir ıeY 
yapamadıaı 

Bir his azgın bir heves, meınnu bir 
ihtiraz olmasın diye çok ölçdüm. Eğer 
hu bir arzu ise onu ayak altına almak 
koiay olacakdı 

Fakat hayır. 
Onunla yalnız kaldığım bir çok ge

celerue,bir defa bile gözlerimı arzulu 
bir bakıpn, ihtiraslı bir a teı ona kal
dıramadıın. 

Onu kok 1 ayınca solacak manulyalar 
kqdar nazlı 

Ve onu dokununca eriy<'cek esiri 
bir ıey gibi ilahi buldum 

Ona bakmak 
Ona derin bir aıkı i adet derecele

rine vük,elterek taziz f'derek bakmak 
itte istediğim yalnız bu kadardı 

Onun bu topraklarda dolaşmasından, 
onun rahat nefes almasın.tan baıka bir 
dileğim yokdu. 

1 lasta idi 

Durgun mahzun bir kadındı. 

Güzelliğini bilen kadınlar gibi bu al 
lahını biran kullanmağı hatırlamıyacak 

kadar temizdi 
Onun ilahıli!{i kartısında,onun ruhu 

nun muammasını düıüne dCt:ine bu top
raklara yanlıtlıkla uğramıt bir sema 
mahluku diyordum. 

Kabil df'ğil bu bir kadın olamaz. 

Devam edoeek 

ı. 

' 

' l 



Güzel 

o. u'c Hik<ryesi: 5 

O gelmiyecek 
çi· Altan köyün en sevimli, j Harman. ağaçlar,bağlar, 

uslu çocuğu idi, Evleri çeklerdi. 
iy evlerinden bet on daki· 
uzakdı. 

O sene dokuz yaıına bas 
tdı Tatilin hemen 'bütün 

'nlerinl, tarlalarda, bağlar· 
meyva ağaç1 arında, çi· 

k bahçelerinde ve harman 
trinde düğen üzerinde ge· 
tdi Bazı bazı da küçük 

!tına binerek köye ve kasa· 

~
y ı babasile inerdi ...... kşam -ı 
tı evinin üzerinde yuva 
pan ley 1 eğe selam ~erüb 

un yapdıklarına bakmak· 
eğlenirdı. O, ley ~ "k ! .,. di· 

nden an ' ıyan bir ı!ost ol
uşdu. Her ak,am eve dö· 

lince ley l eğin uaımı kalm
h: 
~ Tak, tak, tak diyen se· 

•mına: 

- Tünaydın leylek kardeş 
lolunda karıı!ık verirdi. 

• • • 
Anoeai o sene çok fena 

~•ıtalanmış ölüm döşeğinde 
•tıyordu. Altan'ın günleri 

lıır yas günü görünüşü alını§. 
. Annesinin baı ucundan 
Yrılmaz, ona kendisi bakar

dı 

• • • 
... ğudoıun sonlarına doğru 
'nnesl gözlerıni bütün bü
lun kapadı 

itan artık annesiı: kal· 
lıışdı . Babası, her sabah 
fe gitdıkden sonra evde tek 
baıın~ lk lan Altan, eski•i 
tibı neıeli, gezmiyordu 
llo•tu Leylek ve taLialın 
bınbir a.rmağanıda olmasa 
burada dura mıyacakdı· AI· 
lan'ı bu köye bağlıyan tim. 
1lt yalnız Leylek düğen. 

ltngton Mertsogu bir gün 
111 emri [iaızalamışdır. Sen 
Ceym[s sarayı muhafızları 
icabında nöbet bekledikleri 
lamanlarda bile şemsiye 

~ullanabilirler, fakat harp 
lamanında bu askerliğe ya. 
'aımaz ve gülünçtür 

• • 
~ ir akşam eve dönünce 

Leyleğin selamını duymadı. 

Başını ka1 dırdı . Belki beni 
görmemişdir diyerek : 

Tün aydın, dedi. Sesi· 
ne ancdk uzakda duran 
kayadan kendi sesi karşılık 

verdi: 
- Tün ı\yd n! Dama dik

katle bakdı, Ley' eğin yuva
sı var, fakat kendisi yokdu 
O geceyi yas için le geçirdi. 
Babasının. oğlunda gördüğü 

bu değ'ı • klik yüreğini her 
kurun üzüyordu 

l~u biçim iki üç akıam 

oürdü. Altan tü:t aydınlarla 

bir sessizlik karşılığını duy
du, Leylek kavbolmuşdu. 

Acaba oda mı öldü? 
diye kü~·ük kafasına sorgu· 
lar çakar dururdu. 

Harman işleri htmiş ağa
çların meyvaları, bağların 

üzümleri tük<nmi~di . Her 
gün tepelerden yankıları ge 
len melemeler de kesilmişdi 
Kısaca: 

Her ıeyde bir yas, her 
ıeyde bir sessizlik vardı 

* . 
Babası ann<'sinln ölümü 

ve leyleğin gitmesi üzerine 
pek fenalaşdığını gördüğü oğ 

!unu güzel bir yatı mekte 
bine yazdırdı 

f' eş gün sonra mektebler 
açılmış, .\itan mektebe gidi· 
yordu 

Trenin ikinci kampanası 

çalınmışdı. Altan, gözlerin 
deki yaşı zoria saklayan 
babasına: 

- Baba, gelecek 
üçüncü sınıfa geçmiş 

döneceğim. l eyleğim 
gelecek mi acaba? 

yazda 
olarak 

yine 

- Tabii gelecek yavrum. 
Yine onunla selamlaşacak, ko
nuıacaksın. .::ıen onu düıün 
me çocuğum dedi Altan bi· 
raz durarak: 

- Baba. ya annem, an· 
nem de gelecek mi? 

l 
1 

Çin askerleri bu düşünce 

de değillerdir. Çok defa 
Çinliler harbe giderken şem-
•iyelerini almağı 
lardı 

unutmaz· 

Deyince, gözleri dolan 
bay Haydar'ın yaıları yanak.! 
!arından mendiline dökül
dü. Üçüncü kampana ve 
düdük çal ınııdı. Bir hıçkı -

1 
1 
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- Efendim, cephemiz Tabii birıey. Ne vakit 
toplıyabileceksln, onları? 

rıkla dudaklarını oğlunun 
yanaklarına götürdü. Alnın· 
dan, saçlarından son defa 
öpdü öpdü ve; 

- O gelıııiyecek yavrum; 
dedi! 

Tren kalkmııdı Çocuk ve 
babanın hıçkırıkları yanların· 
daki iki kadını da ağlatmıı· 
dı. Tren uzakloıırken salla 
nan iki mendilden aynı za 
manda iki sözcük dökülü. 
yor gibiydi: 

' O gelmiyecek! 
İstanbul: tluıu Söz.et.ti. 

vakit derhal Mehmed çavu· 
ıa haber vereceksiniz. Oda 
bana haber vencek, ben 
icabına bakarım. Yalnız 
unutmayınız ki heran için 
taburu biran evvel nizami· 
ye haline getirmek en bü
yük vazifedir. 

Dediği o zaman iki kafa
dan yeknasak bir seı çıkdı. 

köyde, dedi. llergün silah 
baıındayız Lakin değil Yu 
nana karşı, Gökbayrağa 

karıı. Malımızı ve icabında 
canımızı alan Gökbayrak· 
dır 

Bugün beyim. 
- Haydi bakayım. 

durma öyle ise. 
il~ 

"Baı üstüne efendim" dediler. 

Şimdi iı değlıdi, Meh· 
ınet çavuı. Cemal'le timdi 
görütdüm Ve kati olarak 
,.mir verdim. Bundan sonra 

"n ufak bir hatasının ida 
ınını mucib olacağını söy 

l .. dım O da doğru hareket 
"deceğlne yemin eldi Şim 
dı seninle beraber, vaktile 

e.rkadaılık etdiğlmlz im on 
iki kitlvi de Cökbayrak müf· 

r,.~eılne vereceğim.Bir yolsuz· 
luk gördüğünüz takdirde 
<1,.rbal doğrudan doğruya 
bana haber vereceksinız. 

Mehmet çavu~ muti bir 
nefer ıtl.ı: 

Hq lbtline 
Ôtekı arkadatları 
••ter •tatnlll? 

beyim 
ırörmek 

Mehmet ~·avut tekrar 
kumandanın elini öpdükden 
sonra ayrıldı ve akıam 

üzeri on bir arkadaıile 

kumandanın huzuruna çıkdı. 
Kumandan. şayanı hayret 
hafıza est'ri olarak bu adam-

!arın birer birer isim le · 
rini söylemek suretile hallerini 
ve hatırlarını sordukdan sonra; 

Size çok güvendiğim 

için mühim vatani bir va
zife vereceğim 

Gökbayrak müfrezesi ku 
mandanına emir verdim, 
bundan sonra eski rezaletle 
rlne devam edemlyecek, müf· 
rezeyl bir nizamiye taburu 
haline getirecek, siz de bu 
tabura yazılacaksınız ve Ce
mal'e arkadatlarının en ufak 
bir yolsuzluğunu ıardGfQnllz 1 

Kazım bey, yanında l·ulu 
nan kardeıi Fethi beye 

Bu arkadatlara yirmi 
b~ıer lıra para veriniz 

Dedi ve hepsinin ayrı 

ayrı ellerini sıkdı. Fethi bey 
de bunları kendi odasına 

ııötürerek h<'ps:ne yirmi beteri 
lira para verdi. 

Süvari zabici Gökbayrakcı 
Cemal'e bir mektub yazarak 1 

yapdığı bütün clna vetlerini 
tadad etdikden sonra, hükll· 
metin er geç bu hesabları 

•oracağını ve hatta icabeder 
se, sel&.mt'ti umumiye namı 
na cezasını kendi elile ve- ı 

receğinl bildirdi. Cemal bu 
mektubu aynen KGplü'de 
bulunan kumandan Kazım 

beye yolladı. Müdür kuman· 
dan, cebhede bir fenalığın 

vuluabulmam- uıalnadile 
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rım birdir. 
Hudut meselesine gelince: 

lrak'ın noktai nazarı kanu· 
ni prensiplere müstenitdir. 
İran - Irak hudut mesalesl 
Erzur·ım muahedesi, ve bu 
muahededen sonra akdedi -
len anlaşmaları bir esas tu· 
tularak hallolLnur. 

Irak Dicle ile Fırat nehir· 
!erinin memleketidir. 

Şat - Ul - Arab, Lu iki 
nehrin birleıtiği noktada 
Irak'ın ihracatı ve ithalatı için 
denize doğru yegane mahre 
cidir Buna karıı, lran sahil 
leri iki yüz kilometre uzun· 
luğundadır. Iran, bu sahiller 
de. zengin limanlara malik
dir. Mesele budur. 

Irak, lran'ın diğer clevlet 
ler gibi, Şat - UI - Arab 
sularında serbestçe seyir ve 
sefirine mani olamaz. 

Nuri Paıa beyanatına de 
vam ile demlıdir ki: Malum 
olduğu gibi. Uaron Aloisi, 
milletler cemiyetinin lran · 
Irak hudut meselesinin ra
portörüdür. Biz, bu mesele 
hakkında Baron Aloisi'nin 
adalet ve insafına güveni · 
yoruz. 

Nuri Paıa, Irak ltalya 
münasebetleri hakkında bu 
ıekilde izahatta bulunmuıdur 
İtalya i1e münasebetlerimiz 
gayet dmt ve samimidir İtal· 
yanın Irak dostluk mü· 
nasebetleri ileride daha ziya 
de inkişaf edecekdir. Bundan 
do 1 ayı büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Irak lktısadi ve ticari mü 
nasebetlerde bulunmak isti· 
yenlere mütkülat çıkarmıyor 
ftalya ile ticari münasebet
lerimiz aktiftır ve bu müna 
sebetlerin ileride daha ziya 
de inkitaf etmesi için bütün 
gayretimizi sarfedeceğiz 

Irak, ticaret sahasında mi] 

süvari zabitine bir emir yol 
ladı 

Bu emirde, fazla yorul· 
duğundan ve cebhe gerisin 
de de bazı mühim vezaifin 
ifası zaruri bulunduğundan 
müfrezesile beraber Küplü
'ye gelmesini emir ediyor
>du. Cebheden ayrılacağı için 
müteessir olan süvari zabiti 
emre göre hareket etmeğl 

fiar edındiğl için çarnaçar 
müfrezesine hazırlık emrini 
verdi Müfreze hazırlandığı 

bir anda cebheyi teslim al· 
mak üzere Vardar müfre· 
zesi geldi. :iüvari zabitile 
Vardar müfrezesi kumanda 
nı A il birbirlerinin yüzlerine 
bakdıkları vakit göz:lerinin 
yaıardığı fark ediliyordu 
Ağlamamak için cebri nefis 
etdiler. Sllvari zabiti müte
easirane: 

Ne yapalım, dedi. Her 
halde bizim müfrezenin kıy 
rııeti harbiyesi yokm Uf ki 
cebhe gerisine alınıyor. 

Bu söz üzerine Ali bey 
daha fazla müteesalr oldu. 
Nem 11 gözlerini silerek: 

- Allah atlıına! böyle 
söyleme. Stıin milfrezeyi 
takdir etmiyen •ar ını? ICe,- 1 

.,Prastar" dan 
Yüzyıl önce Putkin veGo 

gol zamanlarında Ruı pay. 
tahtı Petersburıı (Leningrat) 
ın 450,000 nüfusu vardı.Hay 
ret edilir ki bu nüfusun 
200,000 i yerli hizmetçi köy 
Iülerdir. Bunların çoğu hu· 
ausi çorbacı ağaların yanına 
yanaşırlardı. Bu köylülerin 
bazıları Petersburg' a mevsim 
!.ık •t için geliyorlardı. Ba -
zıları ise, köydeki efendile
rine nakit olarak bir mik -

gln evlerde ise ekseriya 100 
er hatta 200 kiti hizınetçl 

tutanlar vardı. Seremetof 
ailesinin 300, Strogaraf 
ailesi 600, Romanofların 

ise 900 kiti parasız hizmet . 
etleri vardı. 

O sıralarda bir yabancı 

diplomat Petersburg'u eski 
Atina ile mukayese etmiı

dir Hakikatan kadim Atına'· 
nın da nüfusunun yarısını 

esır hizmetçiler tetkil edi· 
yordu. 

1827 yı ında Petersburg tar para bırakdıkdan sonra 
buna mukabil onlardan yol Jandarma şefinin Çara ver
tezkeresi "pasport. gibi bir diği bir müzakerede iıaret 
vesika alar&k Petersburg'da etdiğl gibi o sıralarda Petera 
tüccar veya zanaalcı olarak burıı hisnları arasında ilk 
daimi suretde yerleşmiılerdi. görüıde tahmin edileceğin· 

Fakat ne de olsa bunlar pek den çok düıünceli. muha· 
az bir kısımdır. Ve payt•bta kemelı kafalara rasgellnmek 
daimi veya bir mevsim için de imİf. 

yaşayan efendilerin yanların ~aıılır ki bundan yüz yıl 
daki binlerce hizmetçiye nis önce Peter>sburg'da esir biz 
betle hiç kalırlar. metçiler okumaga çok me· 

Bilindiği gibi o sıralarda meraklıymıılar. Ekseriya 
Ruı Çarlığında saraya men· bazı hizmetçiler efendilerinin 
sub insanlar ve onların kütüphanelerinde Volter'i 
muavinleri paytohtda devlet ı J J Ruso'yu okurken 
memuriyeti, yazıcılık, memur· yakalanırlarmıı. 
luk veya askeri memuriyet 
ler gibi alıyorlardı. Bunların 
herbfri köyden orta olarak 
yanlarında ikiıer hususi 
hizmetçi getiriyorlardı Zen· 

letler cemiyetinde bulunan 
aza devletleri, müsavi dere· 
cede tutmakdadır. Binaena
leyh ticari muahedeler bizim 
memleketimiz için,lüzumsuz 
dur. z,.ten lralı: bir tek ti 
caret muahadesi aktetmitdir; 
o da Türkiye iledir. Hu mu 
ahedeyi 1932 de, yani Türki 
ye milletler cemiyetine aza 
olmadan evvel yapmışdır. 

Milletler cemiyetine dahil 
olmaması hasebile Birleıik 
Amerika ile bir ticari anlaı 
manın akdi içın, müzakere 
de bulunuyoruz. Bununla 
beraber bu muahedede diğer 
devleti.ere verilen hakd&n 
fazla bir ıey verilmiyecek
dir . Nuri Paıa, Muuollnl'ye 
karıı takdirini ve ltalya'ya 
olan sempatisini söylemitdlr 

Nuri Paıa epeyce seneler 
denberi Mussollniyi tanımak 
dadır, ve Nuri Pata ile her 
görüıünde eyi bir intiha ha
sıl etmitdir. Nuri paıa, yarın 
Bağda'da doi!ru hareket ede 
cekdir, ve bu ayın sonunda 
ltalya ile bir dostluk mua
hedesinin imzası için. Roma 
ya dönecekdir 

l<e sizin müfrezeye benzlye 
bilsek. Sizi herhalde çok 
mühim bit vazife için isti
yorlar. 

Demek suretlle kadirtlnas · 
!ık ve samimiyetini izhar ve 
isbat eldi 

Süvari zabitile Ali bey ay
rılmak üzere iken lznik'Ji 
bir köylü g-eldi. Hu adam 
daha karııda nlyazkar bir 
liaanla: 

Efendim, ıizi itildim; 
geldim. Bu Cemal beyden 
çt'kdiğimizi size anlatayım. 

ondan sonra gideyim, ken
disini öldüreyim. Belki beni 
ıdamdan kurtarırsınız. 

Diye baıladı ve Cemalı 

daha çocukluğundan tanıdı 

ğını ıöyllyerek i ave etdi: 
- Bu alçok adam, esa

sen Uuraa'da evli iken ceb
ren İznik müftllsünün kızı 
nı aldı. Ne kadar güzel 
hırıstiyan kızları varsa hepsini 
bubat eldi Şimdi de bizim 
kızlara musallat oldu. Gü · 
zelce bir kız gördüğü zaman 
canavar kesiliyor. Hasılı 

bizi kurtarın bu adamdan 
ve yahut ben ehli islamı 

kurtarırım. 

Süvari zabiti tekrar Ah 

Birleşmeli 
•Daily Mail• dan 

wavertree seçiminin kati
yetle ortaya çıkardığı kon 
servatörler fırkasındakl ikilik 
liberaller ile Sosyalıstlerl zi · 
yadeıile memun etmek
dedir, Mamafıh bu ıevinçle 
ri henQz vakita.lzdlr. Filbaki · 
ka konıervatör fırkaaının 

iki kolu gelecek ıenel ee 
çimden evvel birleımezıe 

ulusal hllkQmet iktidar mey. 
kiini kaybedecekdtr. Fakat 
bu iki kolun birletmeslne ne 
mani vardır?. 1-liç tübhesiz 
kabinede bu ga;e için der· 
hal tedbir almak lüzumunu 

idrak edecek aklı selim var 
dır· 

Bugünkü ıeralt altında 
ulusal hükı'.ımet,gelecek avam 
kamarasında 1931 deki gibi 
551 taraftar değil, 150 yi 
aıan yardımcı bulursa ken-
dıaini bahtiyar saymalıdır . 

Çünkü yalnız soıyallstlerin 
ve liberallerin hücumlarına 

değil, aynı zamanda 50 den 
fazla namzed komaları. kuv 
vetle belcleneo müstakil kon· 
servatörlerin de tiddetli 
muhalefetlerine karıı koy· 
mak mecburiyetinde kala • 
cakdır. 

Ulusal hükumet son üç yıl 

beyin yQ;ıüne bakdı, içini 
çekerek: 

- Ben gidiyorum Artık 

buralar size teslim: 
Dedi ve köylüye dönerek: 
- Ben bir ite yaramadı 

ğım için, beni geriye alı· 

yorlar Hen hiç bir şey ya· 
pamam. Derdinizi bu beye 
anlatın. Sonra Yeniıehir'de 
Suphi beye ve en sonra da 
Küplü'de kumandan Kazım 
beye söyleyin. 

::)üvarl zabiti git gide, 
durduğu yerde aaabileıiyor
du. Bunun farkına varan 
Ali bey. 

- Belki sizi geride mü 
him bır vazife bekliyor. Geç 

kalıyorsunuz. 

Diyınee süvari zabiti ati· 
kindi Hazır bekliyen müf
rezesini ata bindirerek ken
di de atına bindi ve Bilecik 
yolunu tutdu. 

Küplü'ye geldiği zaman 
evvela çok sevdiği Süvari 
zabiti Selim beyle kartalar 
dı Selim heyin de karar 
ıahda vazife aldığını öğre

nlnee biraz müteselli oldu. 
Sonra Erkanıharbiye reisi 
Dervlı beyi ıördü. Savar! 

zabitinin t-ilonıı ıörüııce 

içinde bu uluıa çok kıymetli 
hizmetler ifa etmitdlr, fakat, 
vazife baıında kalmak ve 
tiddetli hücumlara kartı koy 
mak istiyorsa tam manasi 
le ulusal olması gerekdır. 

Bu ihtiyaç bay winıton 

Churchill'ln müntehiblerlne 
lrad etdiğl nutukda çok de
ğerli sözlerle izah edilmlıdtr 
Bu eski diplomat lnglltere'yl 
genel savatda muvaffaklyet 
le idare etmlf ve genel grevi 
parçalamıt olan ve bu gün 
dahi gücü fngiliz demokraıi 
sine hakim olan bu kuvvet· 
lerin samimi ve müeHir bir 
tekilde yeniden birle,mele · 
rinin en duin arzularından 

biri olduğunu blldirmitdlr 

Yavertree 
•Daily Herald• dan 

Mr Cleary'nln wavertree 
seçiminde parlak muvaffa
kiyetl bütün memleketteki 
lfçi mensupları sevindiren 
bir haberdir. Bu muvaffakı
yet Mr. Randolph Churchil
l'ın Konservatör fırkasında 

yaratdığı ikilik sayesinde 
kazanılmııdır. Mademki bu 
aıikar bir hakikatdır, biz de 
itiraf edelim . Fakat bu hü
kumetin Mr. Churchill'ın kuY 
vetlı bir konservatör faaliye· 
ti temin edemediği için 
muatebede tutmasına 1ebeb 
teıkil etmez. 

lıçl fırkası için aaıl ebem 
miyetli ve Qmid 

verici olan cihet konıerva

törlerin ikiliğini de nazarı 

itibare aldıkdan sonra Mr. 
Cleary'nln bu intihab daire· 
sinde tlmdiye kadar ltçi 
fırkasının kazarunıı olduğu 

derecelerden çok daha fazla· 
sını temin etmiş olmasıdır. 

Buııün rakkamlar gösteriyor 
ki lfÇİ fırka11 vvavertree de 
bütün diğer muhalif fırkalar
dan daha kuvvetlidir. Alınan 
netice hiç bir fırkayı iıçi 
fırkası kadar memnun ede. 
memitdir M. Platt'ın gay. 
retleri konservatör bakımın· 
dan acınacak mahiyetdedlr. 
Diğer taraftan ~r. Churchil 
l'e verilen rey mıktarı da 
gösteriyor ki konservatör 
fırkası kendi içindeki [dle· 
hard kolunu itaııta getire· 
mezse pek ciddi · mü,kQllt 
içinde kalacak dır. 

Liberalizme gelince, o ,da 
bilfiil ölmüf ve bir diğer in· 
tıhab dairesinde defnedılmıı 
dir. Artık her hareket yur · 
dun mütkül zamanlarını 

idare etmesi için ltçl fırka 

11nın it baıına gelmealnln 
beklendiğini ıösterlyor. 

Derviş bey: 
- Arslanım, dedi. Sana 

bu günlerde çok ibtlyacımız 
vardır. !:leni cepheden ayır

mak bizim için çok acıdır. Ll· 
kin geride göreceğin daha 
mühim vazifelerin seni bekle· 
dığine kani olduğumuz için 
bir müddeti muvakkate 
için bu mühim vezalfl ba· 
ıarmanı reca edecejtiz. 

Süvari zabiti, çok hür. 
met etdiği Dervlt beyin kar· 
ııııında muti bir nefer ta vrıle 

- Emirlerinizi harften 
yerine getirmek benim için 
bir terefdir. Yalnız mukte
dir olabilirsem eCendlm. 

Dedi. Dervtı bey, poıta 
neferini çağırdı, karargAh 
kumandanının mllfreze için 
ihzar etdiğl mebanlyt ıa-
ri zabitine göstermek ilzere' 
bir çavuı göndermeılnl emir 
etdl. Siivarl zabiti de mQfre-
zeılni yerleıdirmek üzere 
ayrıldı. 

Bııgün 
Yeni Türkiye 
Ecza hanesi 
Nöbetçidir 
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Burun hastalıkları nr. Bny \lelınıf>ıl K:'tıııil 

U leıniz, konforlu \I' servisı ıııiikeııııııel, i"ıl'l'f>tleri lıerkt>se ı·herişli ~eııi t~ ~iındi~·e kadaı· vapıları Türk filiıııleı iııiıı t-ıı = inşa ellirdigi ~ıcak Vi' soguk ası·ıııııza uyguıı fevkalade hanyosile •f lıiiyiigii, "" ıııiit . kanıilı V<' i'n zeııgirıidir, Bu 1 

M lavsiyey .. d.-~er lıiı· oteldir. :\ltıııda 1-(azinosıı vardır. G:ızinosııııda ıı filim ciddeıı Tiirk sarıatırıııı bir şalıf>seridir. 

6 
biitiiıı ~t-raiıi sıhhiyeyi iı<n i H' her ıııt-ıııleketiıı gazl'lf> "'' ıııecıııua- llf Gerek sanatkarınıızııı ıuu\affakı,\ l'tiııi H'. gerl'k
larını hıılııııdunır. Güz,,I H' seıoli radyosu ııwvcutım·. '1 s~ '~lirk ıııusikisiııiıı ~ iiksek Htrlı~ıııı caııd~ııı i 

te dınlıyecek \e alkışlıyacal..sıııız. 

PAZ .\HTESİ l~f':\ILEttİ: 
Sal>alı saaı 10 - 11 iç hastalıkları Or. 
B.ıv .\hnıf>tl Eıııin 

üglt•dı·n !'ioııra 15-1 t:i ı:iiz lıa..,lalıkları Dr. 
lhn İlı~aıı Alııııed 

*Z::•••••••-•••••••-•••••••-•••••••* · 1 1 1 · · · 1 f 1 ----·--·---•••••••••••••••••••••••••• Biivlik fl'dakar '" a celhetııı:tııııız Hl i inı 
S.\ LI (~(;NLEB İ: 

Sahalı ... aaı 10 - 1 l İ<: hastalıkları l>r. 

Bitlıkesir Belediye 
B<ışk<t n lığındaı1 

Balıkesir ~Plıri rıunıaralaıııa i~lf'riııdt- kulla
nılacak ııunıara levhaları 15 ~iirı ıniidde tlt> :ıcıı.. 
Pksilınıf>\e koııulnııı<;dur. ' • 

• • 
_ı - EksıhıııP 27 şubat çarşaııılıa giiııü saat 

15deB:ıhkesir ht>lrdi~e t-ıı<·iinıeııiııdt> yapılacakdır. 
2 - EksıltıııeH' giı·pcı·kler helPdhf'dt> illi'\-. . . 

ı•ıı l emaye nuıııuı11·lcrt- giil't> H' Erııaye ııumara 

la\'lıalarıııın fenni f'vsaf n• e ·k:il lam:ıııwıı te
min suı'l'tilf' bii~· iik taalılıiitlf>re girip ıııuvaff3k 
olduklarına dair hilgiler;rıi eııciiıııeııe göstt-nııe
leri. 

• • · ıı iı;iı~ fiatlara zaııı ~·apılıııaıııı~dır. 

D M Al. ı lzdilıanıa ıııe)daıı k.alıııanıak il'İıı hiletleı·iııizı 1 

r. . ı ı • 
güııdüzJ.eıı• aldır~ıa:•rlı rica edPriz. _ .. ı 

Cilt, freııgi, lıı•l

~oğuklu~ıı lıaslalıkları 
' L 

nı ii ı t>lıassısı. 

Hastalarını saat üçte 
ı hükümet caddesinde mu-

1
1 ayene hanesinde kabul ve 

tedavi eder. 
·- - . -

Bu filim l~ID Perıemb.'.' .~unu saat 2. de. · 
"5' Cuma gunu saat 1 ve J de 

.. . . . . . i 
OLlJAK UZERE llATINELEH Tt>rtiı• EDIL~ll~DIR. 

1 

PEK Y.\Kl'.\'D:\ 1' 
1 

BRİ GİTTE HEIJIİ:\ S:\llSEHİ OLA:\' 
• 

B.ı\ .\lııııt>d Eıııirı 

Üğlt·derı :-oııra ~aaı 15-Ui O.:oilıa_.. talıl..la rı . . . 
nr. Oj)l'l';tlÜ!.' Bay Sadi Özat~~ 

C.\RS.\lfB..\ ı;t;~LEHi: 
' . 

Öğlı~d(•ıı sorıra saat 15 - ı fi 
Dr. Bav Haif 

PEll~E\IBE G(;l\'LEBİ: 

j,~lıastalıkla rı 

ÖğlP<h·ıı sonra s:ıaı. 1 f> -
Or. BLı\ llt>lııııı•d . .\li 

16 n .. rı haıoıa-

, ___ -_-,;:::-_· __ -:._-.:_-__ - .1 
A'"fLANTİD 

blYÜK .\~K ll.\CEH.\ \'E İllTİBA~ FİLİlJİ 
\ ll<ı l ı kt•si ı· D(>ğıı ın 1re 

i (~()Cllk B<tkıı11 Evi 
3 - - Eksiltıııt>ııiıı 11111lıaııııııı•rı lıedt>li 1200 

lira olup pı ~ ak<,."t•si HO liı adır ihalı•de hal .. miııal 1 
~ iizde 15 ııi~l>eıiııdl' aı ılrıla(' . kdır. \ 

4 İsleklileriıı lıuıı<ı ait s:ırııı:ııııl'\ i lıt>le-

A one ücreti 
YIL •. Gl 800 Kuruı 

6 A YLIGl 450 • 
3 AYLIGl 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

l - \'ilavetirı rıwrkı•z ve ıııiilh:ıkatı, st>lıir vl' . . 
kü~leri alıali!'iiııdt~ıı rııiirac:ı:ıt Pdeıı ~elwlerirı 

ıal>ii '" ıııiiskiilitılı hf'ı' nevi du~uıı.larıııı 'e alı· . ' 

lunıuııı 1..adırı aıııeliyal ! arıııı ıııiin•sesede nwcea-

, 

B<ılıkt'siı· iııhisarlar h<tş 
müdürliiğ·iiııden 

• . 
di~·p Pııriinwn kalvnıiı.dt•rı alıııaları vi' ıw~ 
kçalarıııı hf>lli sa::ıtdt>n e' vt>l hrledİ.H' 'PZııt>si
rıe rııaklıuz ıııukalıiliııdt> 'aıırıııaları il:lıı oluıım· 

• 
11:..15-20-25 

Balıkesiı· inhis<t rl<t r baş 
ıııüclürlüğüııden 

Sıııdır~ı inhi~arlar rııud ii rh <'I i a ıı bal'larında ' . 
lıulunaıı ıalınıiııt>ıı oııız hiıı kilo raddcıoindf> ida-
l'i' mali ~apal'ak ıiiıiiııler!ll Balıkseir istas~o
ııurıa nakil "' tı~sliıııi ı-ı-2.\~;{5 tarilıiııdt-ıı 7 
m:ı.rt ~35 tarihirw kad:ıı- at·ık Pl..siltıneye konul
ıııuşdur. Talipleriıı şeraiti aıılaıııak iizt>re ıııa
halli irılıhnl'larill' haş ıııiidirii~'f>tiıııizf• nıüral'aal 
t>yleıııeleri ilArı olunur . 20-24-5 

SAVA Ş, a gönderilen 
Ağoıı)a iııhisarlar ıııiidiiri~· t·ti aııh:ırlarıııda\ 

bulunan idareıııali yapraı... tiiliiıılt'riıı .\j.{ıııı~a aıı-
yazılar geri verilmez. ı lıarlarınıızdarı GiirıPrı taı·ikile Baııdırıııa aıılıal'la-

nen yapar. Çocuk dii~iirnwk ll'hlikPsiııdl' lıulu

nanları da kezalik ııu•1•1•;111P11 ~aııntrak tı•da' i 

eder. 
Müddeti geçen nüshalar j l'lllllZ<I ııakil VI' lt>~liıııi 5-2-~lJ5 l:ırihiııdı•rış 
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2 - Siit cocukl:ıı·ı '" iki \a~ıııa kadar olan 
10 kuruıtur · 25-2-935 ıarilıirıt' k:ıdar :ıı.·ık t>kSİ ı lllH'.'>I' koıııııtı • · ' 

küciik lıast:ı vavruları dahi ıııİİPSSf'sPdP vatırarak 
G~::rti';.:~ a~;d~rl~~~':~a J oldu~undaıı t.aliplPriıı hu halıdaki ~l·raiı.i aııla- her: zamaıı ııı~ccaııt>rı ll'da\'İ •'dl'r'. · 

ıııa~ iiıert- Edreıııit \f' Bal.va 't' c;ıirwıı irılıisar- ., müracaat edilmelidir. .ı Siil t:oı·ııklarıııııı lı:ık1111 tarzları lıakl..ırı-
~ larilP baş ıııiidfıri~' ı•ıinıiıt· ıııiiraraaı P\lrrıwlı'ri .. 
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SAVAŞ Cumartesi günler! · '!•' I . l') lG ··>t) 9 - da lllll!'ila"ııı· \a 1 e ere \i' gt> e 1" t'Sll3Slll a 
1 .ııı o 1111111. -- -~ -~;) .. ' 

çıkmaz . , ., . , vukuu nwllı111. anz:ılara h.arşı t:ıtbıkı hızını gf>lf>n 
~~~~~~,,~~~~~~#~~ . ıı· ı . 1 1 .. ~ 
~ ıJ \ lPıl· a' ı ve ıı•ı lll' . f'l'ııı alııııııa!'ıııı da gf' w f'rf> Of(-

1 S A V A Ş [~ y td ~ rPtııırk ii1.t>ı·ı· d··ı·..,1..-ı· \t•rilir. 
IDARL" YERi B lk K . 'I? ur aş. ~ .ı Ciiııılıtırİ\l'tiıııiziıı Ralıkesir'r halışf>ltiai 

• r.. ; a ı esır uvvayı ~ e . ~ J • '" 

milliye caddesinde Hususi daire li! ~ hıı favdalı \P lıavıl'lı ıııiİPi'Sl~!'ii'Ch~n ıııuhti'rf'lll 

i Teliraf adresı: Balıkesir ~Hılaliahmere .. Himayeıetfale~ lıJlkıı;ıızııı istifad~~·e ko~ııı::ıhırı ilftıı olunur. 

s Av Aş ~Tayyareye yardımı borç bıl. ~ı Neoriyat müdürü : ESAT ADIL 

~~~~~.~~ı.A:~~~,ıf?,) Vtllyet 'tfatbaası Balıkeair 
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