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l~alu deniıin~e geniş mikyas~a ~issedi 
len bir yer sarsıntısı oldu 

İtalya Afrika'ya ~oyuna mü~immat va 
asker gönderiyor 

Çıkaran ve BafYazıct 

EEat Adil Müatecablıoflu 
Her yerde 3 kuruştur 

Bal •kesir:Kuvayı M.C. Savaş Yurdu CUMURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETlRIR 

SALI 26 ŞUBAT t935 ikinci YIL - SAYI : 386 GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

~----------------------------_,;;.;...;.~;;;;...~ ({ökçii ve ile-
l'İ cumuriyet 
Yüzyıldır ile•lemek. ıleri 

gidişlere ayalı: uydurmak. 
bizden ön~ germişlere uluş 
ınalı: h.ıtta onlarln at lınşı 

gitmek l\'in ç rpınıyoruz. 
Her gün yeni t.ir hız ala 

rnk, bilgi, ahldk ve teknik 
alanında yiieelen ve temelle_ 
Şen med eniyetin kurmuş ol
duğu ileri demokrasilerle Je-
ınokrnt cumııriyet rrj mler. 
İle kapı koırışuluğuııa hnşlı
yalı da vinu uzun vıll ır ol-
du, · • 

Kazım Özalp Dünya silahlanıyor 
Ankara~ a vardı. 

Ankara . 25 (AA\ Cenup Loyd Coı·c silahlanma yaı·ı
,.0 gıırp viltıy,etlerinin bir k_ıs- şının tek ı· a ı· ba şladıg" ını 
mınJa I 5 gunluk bır tetkık 

seyahuti yupm ş olan kurul. 

tay başkanı Kdz m Özalp 
dün sabah şehrimize dönmüş 

ve durak dönüşünü haber 
almış olıınbr taraf,ndnn 
karşılunm ış• l ı r 
• 
icra vekilleri heyeti 

Ankor:ı. 25 CA A) - icra 
vekılleri heyeti dün llnşvekil 

söyluyoı· 
Mancester 24 ( A.A.) - ulus 1 arın umumi bir silahsız-

Bay Loyd Corç dün bir zi- Iadma için gayretler sarf et· 
yafet sonunda irat ettiği tikleri bir devreden sonra 
bir nutukta bilhassa şunları evvelce dünyayı felakete 
söylemifdi. sürüklemiş olan silahlanma 

Şahsen serbest mübadele yarışı devresinin baıladığını 
tarafdarı olmakla 1 eraber söylemiş ve ıilah11zlanma 
hükümetin tarife politıkası- tedbirleri ittihaz edilmiş olan 
na kıymetini isbat edebilme- yegane uluılar arası 

İsırıet İııünü'niin re ı slıği si için zam1na bırakmak içtimaıo Vatington konfe -

Bulgarların Türkiye ile dost yaşa 
mak en samimi dilekleri imiş 

- - -

Georgiyef kabinesi 
Hangi sebeplerden istifa etdi 
başbakan bunun sebeplerini izah etdi 

Şimdiki kabinenin siyaseti nedir 
Sofya 25 (AA) Baş_ ı - Eski hükumet )fake-Osman oğullar nın Ü\·Ün«ü 

Saliuı'ı ve Alemdar flr nsız 
İlerilif:inin vurguıılui!;u içinde 
ran verdiler. İkinci ~lahmud 
bu yenililc ı·ornğ.nı tu
tuşdurmuk l\'I O birıl erce 

Türk'ıi boğazlatdı. Taıızinıat 
hareketi ilo kuf ·sı ı•lek bir 
çolc vatnnpPrverler medeni 
leşmo dav;ısı için diılis ·lile r 
Fakat bıı yirmi otuz senelık 
emeklerin wrimlı!rini ıkin 

ult,nda toplan1rnk muhtelif işler lazım geldiği k 1 naa1ındayım ran&ı olduğunu ve bu kon- bakan general latef dün hü- donya ihtili\1 kurumunun 
profeıyonel kurumlar men
faatioin muhtemel mubalefe_ 
tine karşı inzibat vazifesini 
göreceğini söylemiş ve der
piş edilen tetbirleri anlattık
tan sonra dışarı siyasaya 
geçmişdir. Bunun için de 
demiştir ki : 

üzt'rinde görü~melnıle lıu- Bundan sonra cihan siya - feransın istikbal için bir ktlmetin proğramı hakkında dağıtılması kararına rağmen 
!unmuş ve bu işlem ait setinden lıahseden Loyd nümune teşkil etdiğini ilave bir nutuk söylemiş ve bu bu kurumun iki hizbinden 
kararları vrrnıişılir Çorç tehlikelerle dolu fakat eylemitdir. nutuk radyo ile bütün mem- birine, ezcümle protogereAist 

le kete neşredilmişdir. Beş hizbine karşı müsamahada ===---=-~.....,.::..,,,..---,.-~--=-~~~~---.,.~ 

Avusturya Başbakanı 

ci llıımiJ'ın otuz Ü\' yıllık 

sultanlığı yavaş yavo~ yok 
etJı, 

lngilteı .. t_~ye ııyıık bıısm~•sı <tleyhine 
L()ndrad<t ntım<tyiş y<tpıldı 

Lonılra, 25 (A .\)-A YUS- dan ayrılmnsınılan onbeş ___ .;;;... _________ _ 

turya bnş bakuııı ilt d ş iş dakika sonra istasyona Venı·zelos 
leri hakanı dün burny:ı gel. gelebilmişlerdir Gazttelerin 

bakan moral soysal ve öko bul1:1nmuş ,lur. Bu hizbinden 
nomi buhranının orduyu baş kimseler müse\lı1.h diler 
siyasal mücadelede bitaraf memuriyet almışlar ve hat
lığını muhaf,za etmek husu - ta teft;ı grupları teşkil 

suna rağmen ve hükumetin etmişlerdir. 

başına Bay lieorgiyol'ı 2 - Georgiyef ölı:onomik 
g~tirmeğe sevkeden netice- islahatın d:ıha kolay tahak-
siz kurumu kısaca anlutdık:- kuku için kabineıinde bazı 
dan sonra Georgiyef hülcü- bakanların değişdirilmesini 
metinin istifasını şu suretle reddetmiş ve bu red bakanla-Meşrutiyet; domokrasinin 

hürrıyet, mü~avat, aılalet 
prensıplerini teped en inme 
özlü bir bumle ile millı•tin 

göğsüne riviledi . Fakot kök
~ü olmıynn kuf..Luın hotala. 

mi~lnrılirA vusturya b ıs boka- hey<ı ti uınumiyesi Avustur-
nı tleyli Expros gazetesinı yanın istikl;llıni muhafaza 
lngiltere'ye Avusturya için uğurunda sarf ettiği gayret 

çalJ~r·IS hu"ku'metı'nı' mua- ,_an.ıu_ı_m.ışd_ı_r=---·---ı rın ittihaz etdikeri tedbirler 
U:ı ı- hakkında şüphe uyandırmış-

h&IB ediyOf. SAVAŞ'CI GôZILE: dır 

' rı ve politıka maskar ulıkla rı 

bu prensiplerin üç dört y 1 
sonrıı yuJ.lızları dökülen -acı 
haplar gibi c:ıs cavlak ve 
yutulmnz bir bale gdmesino 
sebeb oldu. 

~1illet, elli yı!Janberi yolu
nu bekleJığı demokrasinin 
bir hayal vo bir masal oldu 
ğunıı inan\· g~tirdiği bir sı

r·ıda Türk ınkıhib·, kurtuluş 

davasının ıı.rrlı s ra dünynya 
göz ve göğüs ardı. 

Yüzyılda birken emekler, 
dılekl er bir.ten lıire e.ınl an lı. 

Yeniden tazo lıir umut. b.r 
hürriyet ve demokr:ıtiİ sev
dus g-öniillenl ~ nlev]en,Jj. 

işte, 0.1 bır cumuriydt yıl ı 
içinde ve bu alevin ışığı , 
altında )İne ilerlemek, ileri 
gidişlere uyak uydurmak, biz 
den üne ge~mi ı~ro ul a~ 

mak, hatta o ıl arla at haşı 

gitmek iı·ın \'ırp nıyor, diJını. 
yor uz 

Y ü z yılın denem eleri 

p:ıra istunıiyo geln.edığini !eri kayt edıyorlarsa lrı lıbe 
ve Avusturya'n .n urtık dilen- ral ve işçi gazetoleri Avus-
mek,[cn vaz geı·diğ ni, A"us. turya bJŞ bakanlarının İç 
turya nıuliyesinin bugün fona siy.ısasını takdire kadar 
vaziyetıle bulunmıı·l ğ'ını İn- varmıyorlarAvusturyu baka-
giliz naz rları ile yapılacak nları bugün İngiliz başBakanına 
müze.kerelerde llaslıurg ha- y.ıptıkları kısa bir zıyarut 
ned·ının t; hlu i;de"ı mesele- e,ınasında bütün kabine aza 
sinidJe münakaşa eılilmiyec<- sile tanı~mışlarılır bu kısa 
ğini eöylemiş·lir. ziyaretin siyasnl meseleleri 

Dün ileri sol fırkaları ta- temns imkanını verdıği zan 
raf,nılan iş~izlıır lehine yapı edılmekdedir. 

lan muınayi~lerde Avusturya 
baş v c kilınin İngiltereden 

turıl.nı talvb edon bir tnkdir 
ve A vuslurva fasist - , 
<lıktatörüııiın in g il toru'yo av akl 

' - 1 
b·ısması protesto edilmış,lır. 1 

Bınlerı· e nüm:ıyısçi viktory•ı 1 

istasyonunu doğru inmek I 
j,temışsede zal, ıtu nümayiş- 1 

ı·il~rilidareyo muvaffak ol
muştur. :\ıimayi~\·ıler Avus
tury .ı bJş vokılinin istasyon 

it<tlyan 
Sevkiyatı hala de -

vam ediyor. 
Napoli, 25 (A . ı\.) - :;>ır

ki Afr ı kıya gitmek üzere 
bııgün ~1esinu'da h ı r vupura 
3 bın 101 mühimmat yüz za
bıt 3600 n fer binecek diğer 
iki vapurlu ayrıca mühimmat 
erzak ve amele nakledilecek 

Tuna misa~lna giriyor. 
Paris, 24 [A Al - Fransız 

A vusturyu müzakereleri ıliin 
akş:ım bıtmişdir. ne~r~Ji en 
teblığden unla~ıldığ nu göro 
Vıyuna hüktlmeli Tunu nıisa 
kına prensip ıtıbarıle muvıı

fukatnı ve bu misakı bir çok 
devletler arasınd,ı akdedecek 
muhtelıf misaklanlan biri 
addetmekte ve bu misakları 
barış n muhofozası gibi 
yekıliğerinden ayrılmaz 
bilkül olarak telakki vo bu 
suretle Lonılra teblıginin esa
sını trşkıl cdon akideye ta
mam en iştirdk etmPkdedir. 
llabsburg hanedanının yeni
den tahta uvılet meselesi 1 
Paris görii~ınelerinıle katiyen 
mevzu bahs vlmu~·lur. Fıkir J 

teatileri Avrupa'ılaki ıstikrar 
ışıne geniş Lir yardım temin 
etmişılir, 

bay Çaldaris 
Atin:ı , 24 ı A A.) - Dün 

suikast mücrimlerino ait 
mahkema esnasında okunan 
Tahriri ifadesinde <ski baş 

bay VeııizJos 
bokan bay Venizrlos kendi 
aloyhinde yapılmış olan sui
kastı siyasi sebeblero atfet. 
ınekte ve cinayette hakiki 
bir teşvik mahiyetinde olan 
mııtbuat neşriyatına mü~a

ıneha ettiğinılen ÇqJdaris hü 
kı1metini muahaze etm Pk,Jedir 
İ Ltihamaamede suika8tı hu
zırl ıkl arile tatbikatının en 
aşağı iki milyon drahmiye 
mıı.l ol·ldğu yaz ,lıdır muha
keme 200 şahit dinliyecelc 
dir. 

biıe şuuu Öt(retmışılir ki, r.;
jimlerin kökleşmesi kin kafa
ların w ~öniillerdcki ıst~kleriıı 
kökciı olması gerekıi:r Kök 
\'Ü olmıyan hur"kdl~rin ve 
kökı·ulük ıartl ırına uyııııyan 

gidışl~rin ömrü kıs1 ve h ı zı 

kıt olur. Bundan ıloluyı 

Türk Cumuriy"tınin her ~e y
tir 

Homıı, 2~ (AA.) llll vas j----:=:=:=:-=::---:=:::::_-,;;:::;~;;;-::;;:;;::;;:::::;;~~;;-::~== 

Mac Donald'a hücum den öne~ kökrü bir Cuwuriyrt ajansı ıııuh ıbir.n.len ~arki 
h1Iin.Je yarına eııunet edilme Afrika'ya asker sevkiyatı 
si bu!(Ünkü yurd seıcrl rin •lıwam ediyor 29 rı f.r knnın 
vazifesidir. 

bir ı;ok k•taları ile "eneral 
ll~rlemelı:, ilerilıği anlam ı k- " 

la olur. llerilık dört buşdan Crıımziaıı'ı ve ı•rkdnı lı~rlıiyo-
sı Mcsina'dun hareket 

soysal bir hareketdir. ileri 
demokradi ve ilerı Cuınuri ctmişlerdır. l'< lcırituna fırka-
y()t ,, ı 1 d sının yeni kıtnlorın V·' bir 

ın :.rzu arı ~un ar r: 
iı~ri Lilgi. ilori alılıık. ileri çok mütehas~ıs bölükleri 

t~knik. Bu unsurların bugun yiikliyen lıir vapur harekete 
hozırl.ınmak.tad ı r. iki Y:ıpur

- -
Labur partisi sabık reisi mu
! hafazakaı·lar partisinin 

omuzlaı·ında bir yümuş 
arasında derin bir [8Ş[ - B. 1 

başbakan 

tesir 

vor olduğu m emlı' ket!Prdekı 
yüceliı'!'e ula ııı:ık dava~ındrı. I da nmelP lıir diğrr ,.,ıpurun- ı 

Ja miihimmat yükletme ve 1 
olduğıımul.1 göre Tük Cumu-
riyet ve •fo mokrn•i sin.le vazife yeni k .ta lıırla malzem e 

Londra, t5 
Vinston Çorçil 

Mac Donn\.l'ın 

de olarak bir 
şaheı aleyhin 

nutuk irat 

ederek şunları söyledi: «Mac 
Donaldın artık ulus3I hükü

rn cte riyaset etmesi ı\·ın 

sebep yokılur. Llbur parti 
nin sabık reisi muhafazakar 
partinin omuzlarınıla lüzum. 
suz bir yükdiir.ıı 

uyandırmışdır FırkU<l:ı. ııyrı

lıklar olmasından korkuluyor 
zira Vinston ~:orçilin fikrine 
hrafd ır olanlar olduğu gibi 
~luc Donalılın büyük bulır;ın 

yıllarındaki hizmetini gözö
niinde tutmak lıtzım gelıliği

ne inananlar da varılır 
Ayrılık başgösterirse Avam 
kamarasının dağıtılması yeni 
intihahat yapılması zaruri 
olacakdır. 

1 1 alm:ıktadır. a an hor inkılnbrı!ıın bu ilP.ri ------------
bilgi, ileri ulıL1k vı• ilerı ltk
nık ilr müc ' hhcz ı.>lrııııoı YJ

ya lıir olmazsa onlar.J rn un
hr bulunınıı.~ı ~·ok gerokdir. 
1.'.iinkü nereye girlileceğini 

vu nas:! gidileceğini bilm 
mek , gtr !emek demekdir. 
Jnkıltıbcılıkıl:ı. iso ~erilemek 

ynsakıl•ı İlerı! 
,~~ . .:1. ~lt,i{~L,,f.,9111 Bu söylev muhafuzııkdrlar 

Darlıkda düzen ol- 3 - Georgiyef bir kurar 

F k t namele başbakana hududsuz maz. a a .. seldhiyet ve ezcümle hülctl-

Hıir adam azdır. <;ıinkli met azasına ve hatta ordu 
lııirriyel iklısadi bir varlık - zabitlerinin tayin ve azli 
dır. Arıcak parası veyt1 id- salahiyetlerinin verilmesini 
rciki olan hıirdür Hıirriyc- tasvip etmişdır. Halbuki leş
/ini Jıa/lcı idrakirıi su/arak killltı esasiye kanunu muci
lklısadi darlıJıdan yakasım hince lı:rala verilen salA.hiye
kıırlarıınlarsa iki defa tsir ti geri almalc demek olan 
su11ılırlar. bu kararnameyi ordu lcabul 

.lfilleller de büylıdir. isler etmemiş ve geargiyeften iti
irıl isfrr clışclu lııir olııııyan madını geri almışdır. 
millclfrr iklıscıl bakııııırıdan 4- Ulusun krala karşı olan 
ılurlı k içindedirlı r. Ôle yün- bağlılığ nı gö3teren yazı ve fo. 
<i<'n l!ll ılarlı{jırı yurulılı{jı dıl. toğraflarını matbuııttıı intişarı 

: nsi:li{je karşı idraki kalkan yas:ık e<lılmiş ve ulusun 
yapıp a: yıiııı/e kıırlıılaıılar hissiyatına karş ı tahrik 
ıla yok de[jildir teşkil eden bu memnuiyet 

{(ı/ıkdıı ılıı::eıı. kııf ada 
ı/ıi:erı crıyan yıı darlığa gir
memeli, ya idrakini kaybel
rııerııdidir 13ıınıırı ıkisini de 
yap.ıınıyarı lııirriyduıdi'll 
olıır, yalıııd açlıkılcııı olur. 

lloş rııideniıı ıisliinde sal 
la narı kaf uları ımrlıamelle; 
idrak ve lııirriyeliııi salmış 

mil/elleri de gö:: yaşıle sey 
rediııiz fıılwl midesinin 
dıı::eııi için kaf asuıı ue vic-
ılrımm kllpl kapı do 

laşdırıb dileııcıli{je a!ışdı
ranları ise kara laşlarfa 
laşfıyabilirsiıı/:. Çıinkıi dar 
lıt\drı dıizensizlik; idrak ve 
lıaqsiycl kıllığına ıı{jranwk 
cfrıııek deıjildir 

Fa/mi darlıfjrı dıişmek

d<!n yirıe kork111ıuz; cıinkıi 

dlizensizlik iç-iııde lııirriyc
tin ömrıi kısıı olıır. Hıir 
olmak ise lıerşeyclcıı oııce 
insan olmak demekdir. Çok 
ıiıılıi bir vatanperver de 
şüyle diyor: 

« \'ıılammı sevrrim. Fakat 
/ııirriycli daha çok seperiııı 
Çıiııkıi lııirriyelsi::. bir vata-
11ııı bir /ıapislıa11cde11 farkı 
olama:: ıı 

~ıı Jıal.fr vrırlıkılıı ve 
dıi:eıı içinde kalmıya <111cak 
/ııir ve valanperııer olmak 
ifin calışıııak yerekdlr. 

.P·K':i.r.caU-?.:; 

hükumetin bazı önderleri 

tarafından tatbik edilen 
amaçlara karşı güvensizlik 
vermiştır . Ordu ve onun ön-

deri irtikı1.p edilmiş olan 
bu hataların tashihini üç 

defa tecrübe etmişlersede 

mukavemet devam edince 
ordu başkanına verdiği vazi 
feyi lı:endis inden geri almış
tır. 

5-Nihayet hükı1metinde 

ğişmesinin başka bir sebeb
de bazı amirlerin dışarı ve 
içeri işlerı bakanlığını ele 
g~çirmek ıçın yaptıkları 

mukarrer teşebbüslerdir. 

Başbalcan bundan sonra 
devlet rejiminın şekli meeele 
sine temasla bu meselenin hiç 
bir zaman ortaya konulma 
<lığını ve istikbalde de bal
kanların şimdiki siyasal va
ziyeti dolayısile konulacağını 
zannttmediğini ve şimdiki 
hükumetin cumhuriyet reji
mine mubalif olduğunu ve 
meşruti mutlakiyede bağlı 

bulunduğunu söylemişdir. 

Uundan sonra kendi hükO.. 
metinin içeri ve dışarı siya
sasını anlltan başbakan hü
kümetin her hedşerinin ka
biliyeti ve meselğine göre 
ııit olduğu korpozisyona 
dahil olmasına imkA.n vere
cek bir devlet rejimi yapa
cağını ve eiyual unıurun 

lJzun süren anla -
şamamazlıklar ve düşmanlık_ 
!ardan sonra Yugoslav mille 
tile eyi komşuluk ve doıtlult 

münasebetleri yeniden teıiı 

edilmişdir. 

E b e d i bir dostluk 
muahadesi bizi cenub komşu
muz Türkiye'ye bağlamakda
dır. Bu muahede bizim için 
müphem bir formülden iba
ret değildir ve biz Türkler
le eyi komşuluk münasebet. 

!eri, samimi bir dostluk ve 
barış içinde yaşamağı en 
samımı ve değişmez bir 

tarzda arzu ediyoruz. Bazı 

Tiirk gazeteleri tarafından 

arada sırada Bulgariıtana 

tevcih edilen şübhelerin ve 
hücumların Türkiye idare 

adamlarile hiç bir münaae
beti olmadığına inan vardır. 

Bulgaristan Türk siyasa ma

hafılinin dirayetinden ve 
açık görüşlerinden lı:atiyetle 
emindir. 

Romanya'ya k a r ş ı 

olan siyasa barış ve eyi 
anlaşma adamlarına dayan. 
maktadır. Ve bu dostluğu 

lcarşılıklı menfaatler düşün

cesi dahilinde iki memleket 
arasında askıda bulunan me

seleleri halletmeğe yardım 

edecekdir. Ve bunların halli 

balkan birliğini ve balkan 
andlaşmasını ve balkan mem 

leketleri arasında eyi kom
şuluk münasebetlerini kur_ 
mıığa hizmet edecek en 
mühim bir ~melidir. 

Y u n a n i s t a n' d a n 
bahsederken b a ' b a k a ıı 
de.nişti ki «eğer aramızdaki 

meli ve ölı:onomik bazı me
seleler adalet ve eyi komşu

luk hi~lerine dayanarak hal. 

!edilebilir. Şimdi bile eyi ve 
düzgün olan münasebetleri

miz daha ziyade eyileşecelt· 
dir. Son zamanlarda Yunıın 

gazeteleri matbuatının gös-

terdiği şübheler resmen tekıib 
edilmiş olduğu için bir kıy

meti haiz değildir. Başbakan 

Bulgarista'nın diğer memle
ketler lede dost münasebetler_ 
de bulunduğunu söyledikten 
sonra demiştirki: «bu gün 
dahili birlik eıerini bi"1ir
meğe çalışan Bulgaristan an
cak bundan ıonradır ki 
bütün Iı:uvvetile Balkan ve 
Avrupa barışlarını tahkime 
yardım edebileçeltdir. 



YOZ: 2 

Türk Kadını. 
İnkiıaf halinde bulunan 

Türk milli devleti son za -
manda 1 ürk kadınının ha
yatında l'm•alsiz bir inkılab 
yapdı Türk kadını - bi -
zlm için hiçbir suretle anla · 
şılmaz bir hal olan- ayrılık 

ve kapalılıkdan çıkarılarak 

umumi hayat ıçine sevke
dildi. Bu ıuretle Türk ka -
dını hiç beki em ediği halde 
kendisini hürriyet ve 
serbestinin ve medeni hak 
!arın ıahibi olarak buldu. 
Fakat Türk kadınının bu 
hürriyet ve haklar için ha -
zır lığı - ötedenberi alrr lf 

olduğu terbiye ve itiyat se
bebi ile - henüz tam 
o 1 a m a z. B u n u n 1 a 

beraber «Harem» ve «Peçe» 
mefhumlarına esaret higleri 
nin müfı it ve mubalağah 

ahlak kaidelerinin bağlı ol 
duğunu zan ve kabul etmek 
de yanlıı olur. Peçe, şarklı 
için hür doğmuı b r kadının 

alameti •ayılırdı ve iffetle be 
raber kadının yüksek mev 
ki ve mertebesine ve kıy 

metine delalet ederdi. Ke 
zalik Türk kadınının «Hür 
riyet ve azatlık. gününü her 
nekadar bu gün mahdut ve 
henüz hayata doğmıyan bir 
nevı kadın hareketine hedef 
ve gaye teıkil etmişsede 

hummalı bir intizar ile bek· 
lediğini zannetmek de ha
ta 'ı olur. Hatda Türk kadın 
ları bu yenileıme zaruret 
ve mecburiyeti kartısı:ıda 

bazı ciddi endiıeler duymak. 

dadır; yani Türk kadınları 

nıı verilen hakların aynı za 
manda bazı vazifeler dahi 
tahmil etmekde olduğunu 

ve bu vazifelerin ıarklı bir 

aile kadınının ve ananın 

hayat telakkileri ile kolayca 
te 1ifi kabil olmad ğını his 
ediyorlar 

Devletce Türk kad oın n 
ilk defa olarak intihab san· 
d ı ğı baıına çağrılmas mü· 
naıebetile Türk başvekili 

İsmet İnönü Ü ıkü mecmua. 
sında Türk kadın hakk nda 
fU makaleyi yazmışd r: 

vrürk k z ı son on yılda 

çok olgunluk gösterdi. Kw 
tuluı çağ ında doğrudan doğ · 
ruya savaıa değen çalııma 

larından söz açacak değılim 
~anırı m ki u 1 u s a 1 

savaıda kad nlar n yapd klar . 

ıçın. dütündükerimizi yeri / 
geldıkçe, bir çok gez •Öyle· 

dik ve duyurmıya çalışdık. 

Sanıdan nonra gelen çağ 
bize çok çetin yüz ile çat 
m•ıdı. ben itte bu kurunda 
kadınlarım•zı da beliren l'n
gin uzluğu öğmek istiyorum 

Kadınlar yaşama didin 
mesine pek yürekle at ld -
lar. Yaln z evde ve tarlada 
kalmıyarak kentlerin dola 
ık geçim bucaklarına so
kuldular. Okula ve fakü ı te· 

ler n göz y ld ı ran köıeleri

ne girdiler 

Daimi .. 
enctımen 

Vilayet daimi encümeni 
mutat toplantısını dün de 
yaparak huıuıi mubue 1 eye 
ait itleri ırörilımüt ve ka 
rarlara bağlam •ı dır 

R~ro seçimi 
~3 Şubat 935 tarı hinde 

Tütün 
k<ıçakcılığı 

Evin araştırılmasın
da seksen kilo tü

tün bulundu. 
l\onakpınar nahiyesine 

bağlı taşpınar köyünden ha 
tip Mustafa oğlu Hali.'in 
kaçakçı lık yapdığı ve evi 
içinde tülün bulunduğu ha 
ber al•nmıı ve bunun üzeri 
ne derhal inhisarlar me· 
murlarile jandarmalar tara· 
fından yapılan aramada 80 
kilo mikdarında iki 

denk yaprak kaçak tütün 

Yarırıcı avukat hekim kadın
lar baytar fakültesinin kılgı 1 
salonunda bıçakla çalııan 

yüce mühendis okulumda 
yetiıen kızlarımız görüldü. 
Üniversitede kimya hocalı-
ğ nda kad nlarımız vardır 

Hoca okulagında ve JigeJerde 
kad n baıkanlar m z n itle
rini eyice baıardıklarını gör 
m e k 1 e ö ğ ü n ü y o r uz. 
Yaıayışın her alanında ka
dın ar ken li ekmeklerini ç ı 

karın k için ar t adlar nı ko
ruyarak ve aza katlanarak 

it ara makdad rlar. Ben he -
men her gün böyle bütün 
yilreklı Türk k zları ile kar · 
ı·laı r .m. 

l'alıkesir l' arosu inzibat 
meclisi başkanı ile üyelerini 
seçmek için senelik toplan
tısını yapmış ve gizli rey 
ile yapılan seçimde baıkan· 
lığa avukat Tevfik Batııran 
ve üyeliklerine Ömt'r Edib 
ve Ahmet Tevfik lıık seçıl 

mişlerdir. 
bulunarak müsadere edilmişdir. 

Unutmamalıyız ki, bütün 
bu görünmeler, son on iki 
yı ın özliikleridir Kadınlar 

Cumurluk l<uruo una koyu 
karan ık bir tutsak çağından 
geçdiler. Bızi ıı Cumurlukda 
kad nlarımtza ıağladığ m z 
yaln ı z karan l. k anlay şiar n 
onlara aaldırmalarına yol ve 
yön birakrr amakdır. llu ka
dar ilkçil ve en az bir yar
dım kadın ı m•z n yüksek 
varl ı ğ n güne ç karmak 
için yeter olmuş lur 

Yeni Türk lopluluğundll ya-
1 

ıaY 'f n gerek bilek ve gerek uı 
ile baıar lan bütün tılerinde / 
görgu kazanm ı t sesi gür 
kad nları gözünüziln önüne 
getirir misiniz? bu kadınların 
çevirdikleri ve barklardan 
düzgün ocak, yetiştirdikleri 

çoçuklardan sağlam 

ve erkli döl 
lıulunur mu? Bu kadınlar 

ana olarak yuvalanır ızın 

ve saylav olarak büyük yur
dun koruyucusu ve bekçi&i 
olacakd r." 

Bu ıözler Türklye'de do
gan yeni bir telakkinin lfa
deıidir, ve bu telakkidin k y· 
metl hakkında garb Avrupa
• nı lir düıünce sarmağa 
baılam td r. Bu huıusda Ka. 
mal Atatürk bundan bir 

Bay Halil Nedim 
Gönen mubayatıııın lftkiki 

i\·in <..:önen'tı giden b. · ekıs
per bay llalıl i'ledım dün 
kentimıze dö ımüşdur. 

Nişanlanma 
Balya madeni ınesul müdli 

rü Mümtaz lşık'.n kızıbayan 

Muzaffer ile Rı.l ıkesi r inhi
sarlar salış şubesi muhasebe 
memuru Mehmed Alı'nin ni
şanları 24 şubat pazar ak
şamı aile dostları nra•ında 

Avukat b3y Sadık Deniz'ın 

evinde icra edılroişdir . Çı!tle

re saadet dileriz . 

Soy adı alanlar 
Aygören mahallesinde Ka- ı 

şarcı Salıh vb oğıılları llalıl, 

Ali, Fethi [Türk oğ:u] soy 
adını ~l.n•şlardır, 1 

Mehmed Kız ılcı - Kasab- 1 

lar mahalleıinde kahYeci. 

1 
Şe•ked Karaoğlan - Dink. 

ciler m~hallesinde bakkal 

müddet evvel daha ileri gi 
derek artık erkekle müsavi 
halde yaııyan kadın n bitta
bi askeri hizmetleri de ifa 
etmesi lazım geldiğini. ka · 
d nların a•ker olmaları için 
modern cemiyette hiç bir 
mani ve n ahzur görmediği· 
ni söylemitdir. Öiaaenaleyh 
eğer itidtldtği gibi bundan 
ıanra askeri mektebler ıle 

harb akademiı'nin de ka 

d nlar için serbe•t olmasına 

Ankara hüküme•i karar ver 
mitse bu takdirde Türk ka
d nlığı için korkul t·cu geniş 

bir ı.tıkbal ufku açılm ıdır 

denebi1ir 
Frankfurter Zeitung dan: 

Kaçakcı firar etmiş oldu 
ğundan jandarmalar tarafın 
dan aranınak,1 adır. 

Savaş 
Blrlwc gıiıı çıkamadı . 

bımdaıı ölılrıı bl:e bağlı ve 
inaıımış olıın okıırlarwdaıı 

özür diler. 

Kadınlar 
Kongarası 

hatırası 
için pu!lar bastırıla

cakdır 
Ankara 25 (S.Ş) İıtan· 

bul'da toplanacak olan ka · 
dınlar kongraaının hatırası 

solmak üzere posta ve telg ı 

raf umum müdürlüğünce ye
ni pullar çıkarılacakdır 1 

Yeni hazırlanan posta ve 
tegraf layıhasına göre dev· 
!ete ald telgraflar da ücretli 
olacakdır. 

Kastamoni 
halkevi çalışması 

Kaslamoni 24 (A .A) - 1 luL 
kevi ıçtimai yardım şubesi 

evvelce haftada ıki gün yap. 
d ğı polikinlık ~unüoü her 
gün yapmağa başlam •şdır 
llapishanede urgan demir 
hJne, marangozhane kunJu 
ra atalyeleri uçılmış ve muh. 
puslar kendi hesablarınn bu
rada çaLşmoğa beşlumışlar 
dır. 

Litvany a milli bay· 
ramı münasebetile 

Ankara, 24 [AA) - Lit
vanya'nın milli bayramı mü-

Unutmak için içmek . yer almamış bütün fenalıkların nümu· 
nesidir İçe içe ölmek. 

dTllE) 
\Turd 

İdman birliğini yendi 

Tayyare kupasında fınale 

kalıın İdmanyurdu ile idman 
birliği arasındaki maç cuma 
günli kalabalık bir seyirci 

önünde ve jılmnngücünden 

bay Hamid'ıa j,Jaresinıle ya· 
pıl.iı. Yurdlular üstün bir 
oyundan sonra !Jmanbirliğı -ni l -J yenercl tayyare ku-
pısı galıbi oldular. 

Yurdu tebrik ederiz 

Jandarma larımızın 
felaket zedelere yar

dımı 
Marmaı a yer sars ntısı 

felaketine uğrıyan yurd,lar 
larımıza yard m için vilayet 

17 ınci jandarma. kuman
dadl•ğı ve kaza j ındarma 

zabitan ve efradı araların 

da 9902 kuruı toplıyarak 

Halıkeıir Hilaliahmer mer 
kezine vermiılerdir. 

• 

lzmir'de 
Köylerin 

• 
ımarı 

A 
J 

A 
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·Türk- Rus 
Sinema artistler birliği kurula 

cak 
~loskova, 24 (A . ..\) -ı !tık bağlarının 

Odasadarı buı·a' a ~el- iaha zivade . ' . 
lıergün 

f..11 vvet 
nıiş oları B. Bıırlıaned- hıılmakda olduguııu sö~ · 
diıı llPluıu'd ile B. K:\- h·ıııişler ve lloskovada-
mil Halil Ta::; Ajaıısıııııı 
bir ııııılıalıiriıw lrn~a

ııatd.ı lııılurıarak, Sov· 
Vl'l fıliııılerinin Tiirf..ive-, . 
dP pek ziyade 11111\af

faf..i~ l'l f..azaıınıakda hıı
lundu~uııu ve iki ııwnı-, 
lef..Pt aı·a~ıııdaf..i iosl-

Par<ıguvay 
Uluslar kurumun -

dan çekildi. 
Cenevre, 24 1 AA( Para-

guovay lıükume t ı uluılar 

kurumundan çekilmek 
hususundaki kararını kurum 
umumi kıı.tiblığine bildirmiş 
dir. 

il uslar 

ki i kaııwtimizdt>n isti
fade .-ıerrk. Tiirk ve 
So,-yet si neıııa ar ti sile
ri lt'~riki nır~ai earP ve 

" . 
vasıtalarıııı artdırmak. 

için azami fa< li;tl't de 
ıarf ed~cef!iz d<· mişler
dir. 

Lehistan' da 
Feyezan tehlikesi 

İçiıı hPş srııclik pl'oğ- ' bir tayyare l'ekoru 
ram hazırlaıııyor f daha kırdı 

Varşova, 24 [AA] - Bütün 
L~histnn'Ja nehir ve Irmak
ların y.ıtaklarını kaplayon 
buz kütleleri yüzünılrn bir 
çok feyzan tehlikeleri hasıl 

olmuşdur. Vı.ton nehrinin 
bazı yerlerinde topl:ınnn buz 
kitlelerini kırıp duKılmak için 
topçu ateşine müracaat mec. 
buriyeti h ası l olmıışılur. 

İzmir· ~4 (AA.) - Vıldyet Mo kıv~,25 (A.A) -Sovyct 
kölyctilük bürosu köylerin I tayyareçile.ri bir tayyarenin 
ımarı ıçın beş yıllık bır sevk ttJiğı 5 planş erbe yop
proğram hazırlam •şd r . Bn tıkl:ırı bir uç:uşda yeni bir 
proğramın köylere gönıleril- dünya rekorunu t esis etmiş
mesini müteakip derhal her · !erdir. 
köyJe işe ba lnnac:ıkdır. 
bunıl"n başka köylerde chlı 
hayvanların fonni bakımda 

ürelilmesi ve bunlardan aza
mi ist ıfade temin olunması, 

ta v'an0ılılc ve fa yJal.ı rı. 
ne gibi istıfodeler temini ka 
b;( olduğu, fıJoncıl ı k, meyva 
hastalıkları ve bunlarla ya-
pılacak mücaılelenin şekli 

gıbi bir eserde 
keyölrıı d9ğıtılmak 

üzere basd ı rılmak.Jadır. 
-- o-OC>•--

eoğJat, 25(AA)-Röyter ojansı 
bildiriyor hükumet 1 üyük 
bir siyasal müşkülat devre
sinden sonra ıRlifa otmişdir. 

nosıbetile Reisi cumur Ata 
Türk ile 1..t ivanyu reisicu 
muru bay Aatunas Sm~tona 

arasında tebrik ve teşek kür 

tel yazıları teati edilmi~d ir 

gi ile seviyordu 

--
H<ıbeşistan 

Bitaraf bir mıntaka 
oluyor. 

R»ma 24 (AA.) llab rş 

seforet.ı lıabeşistanın bitaraf 
bir mırıtuka tesisini kabul 
etd iğin i bildirm işdi r. lla beş 
kumandanı ltalyıı kuma~du
nı ilo bu mıntıkanın tesisini 
müz okerr etmek üzre temas 
~tmesi için talımat olmışt r 
25 şubatta hnbeş Krolınu 

İtalyan d ş bakanlığının ce· 
vabını hPklem~si bildirilmiş

tir. 

Mukavele imzalandı 
13ükreş 24 [A.A] - Roman

yu ile Lehistan arobındoki 

hudud tahdidi mukaveles: 
imzalanmışdır. 

Şimal 
Atlantiğini ggçmek için 

Yeni yapılacak ro -
mokörlü tayyare 
Londra, 25 (S ŞJ lmpe-

rial Airveys Şimali atlantik 
denizinin geçilmesi için yeni 
bir ticaret t•.yyaresi sipariş 
etdi. Hır lngiliz binbaıı•ının 
hazırladığı pli\na göre bu 
büyük tdyyareye romorkör 
vazifesini görecek ikinci bir 
tayyare daha yapılacakdır. 
Şimali atlantiği geçecek 
tayyarelerin şimali 

atlantiği geçmeleri için en 
büyük zaıluk fazla mikdar
da benzin hamujelerile ha· 
valanmanın imkan•ızlığıdır. 

Bu yeni sistemde romorkör 
tayy.ıre büyük tayyarenin 
ha va lan ııosına yardım ede· 
cek ve tayyare bir defa ha
valandıkdan sonra romorkör 
çekilerek büyük tayyare yo: 
luna devam edecekdir. 

Savaş'ııı Romanı: 21 
tievdim Fakat $evilmedim anne. 
Bent bir köpek gibi kovdu. 

Dıye m rıldanıyor: içkiden nefret 
Bu sevgi; bir yeıil yaprak tazelıği ile 

ruhunda boy vereli düşüncelerinin hepsi 
doktor Erdinç'ln lıaşında toplamai!a 
başlamıı.J ı 

edecek, yapdığına pifman olacakdı . 

"Recdedi'dim, diye memleketi bırakıb 
kaçmağı o zaman anlıyacakdı. 

BU KALB 
-E~DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Çünku ben kad n ı ateı, yalan, hi

yanet, kahkaha ve fe 1aket olarak la 
nırd • m 

Kad nlar arasında sevdığim, inandı 
ğım yaln•z bir küçük ıey vard ı. 

Tükel. 

Onun leke düımelPif yeıtl gözlerini 
ay ıııkları gibi taze ve solgun Rçlar ııı 
ıen c vıfdayan ıe ini seviyordum 

Tükel hayat ma .. Uzun yıllar kıtab
lar ve hastıtlar araa•nda kararan haya· 

, tıma bir ııık yakacak, bir bahar geti
recek diyordum. 

Umuyorum ki .. Bir kadın; 

(;özleri iki siyah kor olan muamma-
1', uçurumlu, girdablı hır icadın . Öm · 
rümün bütün ıtıklarını söndürecek. ha
yatıma bir tayfun gibi felakeller geti
rec• k 

Evet felaket getirdi anne. 
Tükel'I bırakmak· Onu bir sene en 

taze emellerle, ümitlerle besledikden 
sonra (Batının çaresini ara)demek. ilen 
ce kalp•izlıiin, nankörlüfün, luıratda 

Sizi seve nem. Bir tesadüf karşısında 
kararlarını çabucak değiıdıren bir ada 
ma (ben inanamam) dedi. 

BPni heveslerinin esiri, hislerinin 
düokünü bir adam tanını. 

Zannetdi ki.. Bugün niıanlısını unu · 
tuveren bu adam; Yar ı n bir baıka 

ıevdJya bel bağlıyacak yıllanmış bir 
çapkındır. 

Ona kendimi anlatamadım . Ve an 
lat.a mıyacağı m. 

Onu müzmin Lir kalp ağrıaı diye ha 
yat •mda laf yacai?ım. 

Bu mukadder. 
Yat yorum. 
Şımdt mantar gibi sade ve heves· 

•iz bir ömür sürüyordum 
Bilmem bu sefil h ıyal; yollarını da 

ha u.ıatacak mıi' 

Eğer bir gün havası al nm ı hir ba· 
!on gibi birden bire sönersem. Ona 
ken ~imi anlatamad ğım için yanacağ m. 

Ve mezarımda kemiklerim bile onun 
ilahi aık nı lıaykıracaL 

Haykıracak anne .. ıı 

l>oktor içiyor ve yaz yordu. 
Gece çok ilerlemltdi. Gözleri kan 

içinde baıı dumanlanmııtı 
Hırdeıı kalemi yere vurarak ka llc:tı 

'ı' atajına uzandı. 

eden.bütün yakınlarını bundan vazgeçir 
mek için uğraıan eyi kalbli doktoralmdi 
aşkından ve içkiden zil zurna sarhoş .. 
lnlıyor, sayıklıyordu . 
Sabahlayın kıılkdığı zaman başı ağır, 

vücudu kıtıkdı. 

Masada ıeriltn karma karııık kağıd 
!ara ve çarpık satırlara bakdı 

Onları okudu, bir daha okudu. 
Atıklık . §Birlik, abda l lık . 
Diye birden köpürerek hepsini param 

parça eldi ve yerlerde çiğnedi . 
• • Gün 'er geçdikce Bilgedaha fazla titiz 

leılyordu . 

Her başlıyan gün; onda yeni bir 
ümid uyandırıyor ve her akıam karan 
lığı gönlüne dünyanın çekilmez dertlt' 
rini doldu •uyordu 

Belki bugün ge'ir, 
Diye uykudan tal ı bir çarpıntı ile 

uyanmıılar 

Günün yakıç ı , sıkı · ı boşluğunu dol 
durml\k için gazel<", kitdb, kır gezlnti
leri..Ve sonr.1 akıam gö geleri ile bera· 
her içine çöken )Blnızlık acm .. 

l'u; böyle clevam edemezdi: 
Çünkü artık eyice an ' amııd ki .. 
Seviyordu 
Ömründe ilk defa duyduğu tatlı, acı, 

yakan, çırp ndıran, dütündüren bir sev· 

Bu sevgi öyle güzel, öyle tatlı bir 
şeydi ki 

Uzun yıllar mütemadi bir boş'uk ve 
ya ' nızlıkla geı·en hayatın n; bütün ııık· 

ları yanmış, kalbinin karanlıkları dağı· 
lıvermişdi. 

Sonunu 
sevgiye bel 

düşünemiyecck 

bağlıyordu 

kadar bu 

Şimdi onun niıanlıı nın, sarışın Tü
kel'in hayali; uzak köşelerde unutul 
mağa başlaını, resim çerçivelerine dön 
müşdü. 

Bir zamanlar sevmemek, söz v• r-
mem"k için engel tanıdığı genç kız ' ; 

adeta unutmuş görünüyordu. 
Fakat haftalar geçdiği halde dokto

run ırörünm<'yiıi; birden içindeki sevin· 
ci, sükutu, sabrı yok etcli. 

l<af asında bir acalıa baş kaldırdı 
Aca lıa alclalı dım mı? 
D ·meğe d i i varm yor Fakat nişan 

l ıs· na mı clönt>cek diye kalbi titriyordu. 
Bir larafclan da sinır eri hergürı ÜZ· 

gün bir yürek olub litredikc~, sarsıldık 
ca buralarda duranııyacağını an'ıyor
du. 

l'ir akşam birden1)ire karar verdi. 
lstaclbul 'a dönecekdt. 

Bu gidlı doktoru belki müteeHir 

Zaten Bilge; o bunun hareketini pek 
bayağı buluyordu "Gündelik roman· 
larda, gazete sütunlarını doldurmak için 
uydurulan hikayelerde . Hep reddedilen 
aşıklar; terki dıyar ederler. lıte bu da 
o tıp 1 erden . ,, diye eğleniyordu. 

Fakat bozu 'aıı sin irlerinin verdıği 

hükümlerle doktoru alaya a l ırken Kal 
bi; acı, diyen bir e'em içınde h rpala
nıyordu 

Art k gidecel.di 
- O da yerine dömün, kaçmas na 

lüzum kalmadığını anlasın. 
Diyordu. 
Sevgi; ablıısının bu J;ararına 

üzüldü. ~ızlandı Yalv"rdı Fakat 
ye söz anlatml\k ııüıokün olmadı. 

pek 
Htlge-

Zat<· n o; bir şev yapo.cağım dedlmi 
mesele bi miş den,ekdir 

Sor.unda ölüm oha dönmez. 
Bay Vural; yol hazırlıkları yapılır· 

ken ağ! yacak gibi oluyordu . Askerle· 
re bile bir gariplik çökmüşdü 

Erol; fl<'nize kavuşa c·ağı için sevi -
niyordu 

\lenekşe'nin boynuna sarılıyor . 

- lladıcığ m Denize kağıtdan ka
yıklar atacağız değıl mı? 

Annem 1 eni de sandalına alacak 
gezdirecek nıi'.' 

Devam edecek 
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IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ -
1935 meseleleri lran ~endi dilini ıslah edi· Tahakkuka doğru 

"Japon Chroniclc" dan 

~~avaş'ın Güzel ~~I 
Yazı Yarışı ~ 

~ıooı~ ~ Japon Chronicle •mecmu· 
~'======-=-=-=-~ l _ !J.I~ ~ ası para ve altın esasına 

yor. 
(El- Belag)dan· 

"Slovo ,, dan 

Bandırma icra 
memurluğundan 

1 Şiir: 11 \ hasretdiğl bir baı yazmnda 
diyor ki: Altın paritesinin 
ılmdiye kadar umumi ve 
a henkdar bir şekilde tenzil 
edildiğine dair geçmlıde 

bir nümune yokdur. Avrupa 

lran edibleri ve üniversi · 
te talebeleri bir kaç aydan 
beri lran'ın eıkl dilini can· 
landırmakdadır. 

Son aylarda Yugoslavya 
ile olan münasebatımızda 

bir durgunluk biasedilmekte· 
dır. Yakınlaıma siyasası . her 
iki taraf efkarı umumiye· 
sinde genit bir hüsnükabul 
bularak inkiıaf etmekde ise 
de Bulgar - Yugoslav kar · 

deıliğinin tahakkuku çok 
ağır ilerlemekdedir. 

Bandırma'da lsmail oflu 
Süleyman'dan ödünç olarak ' 
aldığı 1500] liraya kartı evi· 
ni rehin eden sunullah ma
hallesinden esen hacı oflu 
Mehmed'tn aynı mahallede 
bulunan alt katı bodrum 
birinci, ikinci katlarda dört 
oda bir salonu bulunan kir· 
gir sağı Habibullah, solu 
sahibi senet evi arkası Ua
bihullah ve önü yol ile mah
dut [1300]· lira muhammen 
kıymetli ev satılığa çıkarıl

mıtdır. Birinci artdırma 
23.3 -935 cumartesi günü sa· 
a~ 14 de olup bugünde mu
hammen kıymetin ylizde yet
mit betini bulduğu takdirde 
müıterisine ihale edilecekdir. 
Aksi halde en son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak ıar· 
tile ikinci arttırması 8· 4-935 
pazartesi glinü saat 14 de 
yapılacakdır. Merhun ve ev· 
safı yazılı eve bir hak id· 
diasında bulunanlar ltbu ili· 
nın gazetenize yazıldığı ta
rihden itibaren f 20) glin zar· 
fında evrakı müsbltelertle 
934 1032 dosya numarasile 

Bandırma icra memu•luauna 
müracaatları ilin olunur. 

Beyaz çelenk 1 Son bet h<a r 
Bahçeyi 

Çocuk edebiyatı 
gözlerken sessiz 

ince sisli ılık nefesli bir ·1 1 k' M ht b k yeıı me e . . . e a , ışı , 

odamdıı.n 
•al>ah .. Güneı dağınık sarkı,sevda, rüya hep; hepsi 
llltın saçlarını yere dC\küyor., de bende; hepside gecede» 
Kanı çekilmif yanoklarında j SevgHsinin sarı saçları, 
•on bir kızıllık. . Renksiz sıcak kolları, ılık nefesleri 
dudaklarında kaynaşan zayıf arasında bol bol kahkaha 
penbelikler var! savuran tabiat ça pkın bir 

Yaprağı koparır sürükler memleketleri altını dütük 

Tahran'da yüksek mual
lim mektebinde bu hususda 
bir tetkik cemiyeti kurul -

muıdur. 

Derin bir se.-izlik içinde dudak bükmesile Aya: "Şi

kül rengi örtü·üne bürün irlerinı ne yapayım!. Senin 
tnüı uyuyan tabiatcla şımdi kuvvetin yok ki!." Diyerek 
baygın bir gerinme. . Yor . güneşı yeniden öpdü,. ~im· 
gun uyuıuk bir titreyiş... di; sönük hasta sevgili tees
Uyanıyor! 1'.ıvançlı bir kor. süründen eridi.. O kim bilir 
ku içinde yan °kapa 1 ı mai kederlerini dindirmek için 
gözler; birdenbire yüzünü nereye gitdı ".'. . 

öpen güneşin sarı rnçlarını Kim bılir ne büyük ümid 
gördü .. Şııııdl yavaı yavaş siz' ;k!er içinde yine vefasız 

bacaklarından . göğ<ünden sevgilinin ismini t ek rar l ıyor . 
yükse len ince ipek pijama :\e yank 1, 1 0 bunları, o 

sını ko'larına asdı. . Ne'11li ka!Lin in hu t eıııi 7 ferya,ila· 
Yetil bluzunu geyinmeğe rını hiç biri bılmiyecek!. 
baıladı . . Ç .. pkın sevgilinin Gece oldu . Serhoş güneş; 
obur gözlerinden sakl ııoe.ma · kıp kızıl bir sevda rüyasın 
dığı dolgun omuzlarına hafi f da sevgilisınin kolları arasın· 
bir atkı aldı... dan uçdu; kayboldu .. Artık 

Şimdi güneş şaşırm ı~. Ne hava karanlık.. Gök yuzün 
Yapacağından haberi yok... de sayısız ıaıkın, zayıf, ma· 
Büsbütün rengi uçan dudak· 
larını hırs 'a ısırıyor. Telaşlı 

gözleri; doy ı doya göreme-
diği sevgilisinin çiçekli 
kokulu göğsünü o rıyor ... 
Önünü örten o heyaz ipek 
lere saldırıyor .. Bi r mücldet 
uğraşmadan sonra onu kü 
çük bir yerinden açdı, Gü 
nençli bir çırpınııla altın 

saçlarını . sıcak nefeslerini 
oradan dökdü ... Uzun ara 
lıksız giilüşmel"r .. Bol bol 
öpüş .. Bu öze sel sevgı lile· 

ri es~idenberi çeken iyen 
hasla ay; şimdi silinnıeğe 

ba 'lıyan ince başını son bir 
takall e doğrultdu 

Zayıf titrek bir sesle:«8i
zi gidi çapkın sızı . Gece 
olsun ben size neler yapa · 
cağım görürsünüz . " Dedi. 

Artık koyun koyu · 
na girn ı iı çılgm bir kıvanç 

içinde yüzen aıklar: bu has 
ta , bu cılız sese kulak asma 
dı z~vallı ay ... Ren ksiz, ko 
kusuz, sevdasız yuvasında 

yorgun ve mecalsiz çırpınıyor 
Sarı süzgün yüzünde içli 
bir kıskanç l ık var .. Yığın 

yığın bulut dağlarına çarpa 

nasız göz er par ıyordu. be · 
rın bir rüzgar ile ı§ık, koku, 
şarkı . sevda, rüya müjdeli -
yen ıuehtap ıımdi halla 

renksiz bir tebe<süm gibi 
Ay gülüyor. 
Gökde, mılyonlarca süz. 
gün titrek gözlerin ortasın 

da açılan bu gü üş; karan· 
lıkların, sessizliklerin kapla· 
dığı yeşil meleğı sevindire· 
miyor. Ne yapdıysa, ne et
diys ., faydasız. Neşiir, ne 
sevda hiç. hiç bir şeycik bu 
hasta varlığı bağışlıyaınadı. 
Şimdi derin bir uyku . Her 
}ere uyuşdurucu baygın bir 
koku sinııd§· . Ortalıkda se· 
rin rüzgarların ince küskün 
esişi. .. Dalların, yaprakların, 

("iaıenlerin, çiçeklerın . koku · 
ların rüyalı titrek nefesleri 
duyuluyor. 

Y ef;( melek üzerine aldı

ğı kara bir örtü içinde ma 
vi gözlerinden bol kirpikleri· 
nin güzel 'eri çirkin mahmur 
mahmur havaya bakdı. Bu 
uykulu, bu mai gözlerde gü 
neşin içlı büyülü bi r hatırası 

var? 

Ayın z ~ yıf gözleri bu 

rüzgar 
Yavtuları öten kırlangıç dam 

dan 
Alarak götürmüş bunda lıir 

iş var 

Kırlarda çiçekler boynunu 
bükmüş 

Ağaçlar kocalmış meyvayı 
dökmüş 

Asmalar üzümsüz bir yana 
çökmüı 

Bağlar, ağaçlıklar, yaslıtar
lalar 

Bır iki ay önc e neşe akardı 
~1eyva çiçek yaprak cıvıltı 

vardı. 

!locamıza sorduk çok merak 
sardı. 

Dedi ki Sonbahar geldi ço· 
cuklar. 

lstanbul 

Bekir Ahmed 
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GEL 
Dağ'ardan ovaya ıafak iner 

ken 
Gözlerde titriyen ılık yaı 

da gel 
ayrı yalnız dö Ay eşinde 

nerken, 

Seheryeli gibi saçıl taı da gel. 

\;ü 'erin saçını bülbül örer
ken, 

Yolcu ufuklara kavuşdum 
derken, 

Leylaklar sular!\ dudak sü· 
rerken, 

Yoluna sed olan dağı ıı dagel. 

.;Jj ııa eııa:· 

bir hançar saplanmışdı. 

Fııkıran kırmızı kan deniz· 
leri arasında öldü, ezildi, 
kayboldu. 

rak yayı ' an sesı yeniden 
titredi: 

gözleri buldu. Gök yüzunu 
birden bire çılgın bir bağrış· 

Büyük bir sükünet içinde 
gözlerini yeniden kapıyarak 
sevdalı, rüyalı sabah uyku· 
suna dalan yeıil meleğin in 
ce dudaklarından: "Zavallı 
hasta ay! 1) Sözü düıdü· Bu 
ses, bu son selimlı nefes; 
geniş derinliklerde yükseldi, 
yayıldı . Şimdi penbe bir 
mezar olan ayın sevdalı Y"" 
rine bir beyaz çelenk ördü. 

lslanbul · "''"'"" ~J!.id.:ııc "Er ve geçkin seveceksin ma kapla , lı Ayın göğsüne 
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S(t \r(tŞf(t 11 S(t \r(lŞ(l 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

!'ıüvari za bıt! müfrezesini 
yerleıdirdikden sonra alaca
ğı vaz,feyi öğrenmek me
ra.kil e yine karargaha gitdi 
Selim beyden .adı a şi

fa verecek bir ceYa b ala
ma·lığ ı cihetle Derviş btyın 
makam na girdi ve: 

Affınızı istirham ede· 
ceğim, her halde ne vazıfe 

ile tavzif edlleceği ·n i öğren 

mek i•tiyorum. 

Dedı. Derviş bey bıyıkla· 

rını karııdırarak : 

- Senin belki dünyada 
en çok hürmet etdiğin ku 
mandan beyefen li böyle a r· 
zu etdıler. "Müfreu•ile t,e· 
ra t er karargahda buluna 
cak. D ediler. Kabul eder· 
ıin ki;s~nden de benden de 
daha eyi düşüne!.ilen ku 
rn•ndanımızırı emirlerini ye
rine getirmek büyük bir şe 
refdır. 

Süvari zabiti lıu söıler 

üzerine milsterih oldu Bel-

ki benim ak 1 ımın ermediği 

bazı sebeL 1er var ki beni 
buraya aldılar, diye müte 
selli oldu. Bir gün sonrada 
Abdullah bey gibi kıymet : i 

bir zabitin karargahda kal
mak üzere geldi ğin i görün· 

ce, kıymetsiz ık 1 e itham 
edilmediğine kani oldu. 

Kısa bir müddet devam 
eden bu vaziyetden sonra, 
tali süvari zabitini yine Ye 
nişehir cephesine sevketdi. 

Çünkü düşmanın kuvvetıni 

tezyi t etmiş, belkide ciddi 
hir taarruza geçmek üzere 
bulunmuş olduğunu lesbit 
eden kumandan siivari zabi· 
tinı huzuruna kabul ede 
rel.: 

Sana kati olarak bir 
emir ve receğim. llu emrim 
lıarfiyyeıı tatbik edılmezse 
lıalin harabdır. 

Müfrezenle 1 eraber Yeni· 
şehir'e gidecek ve Subhi be· 
yin emrine gireceksin. Gök-

bayrak Cemal sana iki to· 
kat vursa dahi hiç bir su· 
retle mukabele etmlyecek 
sin, yalnız i ana haber vere
ceko;in 1 le men hareket et. 

Feleğe bile boyun bükmi· 
yen Süvari zabiti kumanda 
nına karıı "baı üstüne efen 
dim. demek den başka bir 
söz bulamadı . Henıen müf
rezesini hazırlatarak hare 
ket etdi ve aynı günde Ye· 
nışehir' e • ararak sevgili ar· 
kadaşlarına ı.a vuşdu Gece 
yarısına doğru süvari zabiti 
~ubhi beydtn tahriri bir 
emir aldı. Subhi bey !::>üva 
rl zabitini karargahına iıti 
yordu. On dakika sonra 
Subhi beyin yanına giren 
süvari zabıt! hayretde kal 
dı Çünkü .:ıu hhi beyle yan
yana oturan Kara arslan 
kapdanı gördü. Arslan kap· 
darıda ıaıırdı. Subhi bey, 
bu ıki arkadaşı, hirbirine 
haber vermeden kartılaşdır

m •k suretile bir sürpriz yap 
mış oldu. İki arkadaş sami· 
miyetle dolu göğüs 1 erini ka 
bartarak öpüşdüler, birbiri· 
nin hal ve hatıralarını sor
dular. Bu esnada kapı vu 
ruldu . Abdullah bey de içe-

Bu cemiyet İran dilinde 

mevcud olan yabancı ve 
hassaten Arab kelimelerini 
kaldıracak ve bunların yeri 
ne eski lran kelimelerini 
kullaııacakdır . 

İran dil cemiyeti bu hususda 
bir progr ı m tanzim etmiı 

ve her hafta bir toplantı 

yapmayı kararlaıdırmııdır. 
Hu cemiyet eski lran ke

limelerini ihtiva eden bir 
kamus ha:ıırlıyaçakdır. Bu 
ka ı us maarif nezaretine 
1 akdim olunacak ve tasdiki 
istenllecekdir 

bir parite üzerinden müsta· 
kil olarak tesis etmeği de· 
nediler ve bunların içinden 
en cesuru ve en muvaffaki
yetlisl olan• Fransa bugün 
altın esasını yeniden terket -
meğl tasarlıyor, Bu acı tec 
rübe diğer memleketlerin 
yeniden altın esasını kurmak 
itinde cesaretlerini kırıyor; 

buna rağmen en eyi hare· 
ketin yine bu olduğu umu· 
mi kanaat halindedir. Bu 
itde bütün dünyanın silah· 
ları bırakmasının çok fay· 
dalı olacağını herkes tasdık 
ediyor , fakat bu kemal de 
recesine bir türlü yaklaşa· 

mıyoruz. 

Yeni girdigimiz yıl için 

lran'ın en yüksek edibleri 
veİran'ın eski lügatına vakıf 

' olan alimler bu cemiyetde 
bulunmaktadırlar. 

de para piyaıa11 tica
ret ve sanayi ile uğrnıan 
!ar için hayati bir ehem
miyet kasbedecekdir Hal · 
bu'<i bu yılın baılarında 
para piyasasında istikrar 
ümidi veya ihtimali bile 
görünmiyor. Bilakis lu 

nun yerine altın eıas1nı mu

hafaza eden memleketlerin 
bu esası terketmek teh
likesine maruz bulunuyoruz. 
Son zamanlarda tetkik et· 

dığlmiz bir kitapda Dr.Paul 
Einzig Fransa'ya altın 

frankdan vazgeçmesi ıçın 

adeta yalvarıyor. Paralar 

biraz düıük de olsa eskisi 
ile kabili kıyas derecede 
olan memleketler, parası 

nın cinsini tamamile değiş 

direrek biitiln bir ulusun 

tasarruflarını hiçe indiren 
veyahud paralarını eski 
kıymetlerinin beşde birine 
indiren memleketlerde 
bu mesele hakkındaki hissi
yatı belki de anlıyamaz ' ar. ! 
Bu memleketler dığerlerlnin 
her hangi bir pariteden 
olursa olsun , paralarını istik· 
rar ettirmelerini isterler; 
fakat kendi paralarının akl
belinden o derece emin de· 
ğildirler ki böı-le bir talebde 
bulunmağa kalkıımazlar. 

Dünyanın heyeti umumiyesi 

riye girdi. Bu defa Subhi j 
bey kahkaha ile gü ld ü: 

- Kapdan. dedi, ben si· 
ze oyun yapayım derken, 
bana oyun yapdılıır . Hak, 
Abdullah beyin geleceğinden 
hiç haberim yokdu. 

Abdullah bey. ciddi ve 
asker tavrile resmi selamı 

ifa etdikden sonra ':iubhi 
beye hitaben yazılmış Kii. 
zım beyin ernirnamesini ver· 
di Subhi bey zarfı yırtub 

emirnameyi okudukdan son
ra: 

Hepiniz . yarın akşama 
kadar malyetinlzle beraber 
istirahat ediniz, Yarın akıam 
görülecek iılerlmiz vardır 

Demek suretile bir gece 
baskının yapılacağını işrab 

etdi.Üç arkadat ayağa kalk· 
dılar ve Subhi beyden mü 
saade aldıkdan sonra süvari 
zabitinin karargahına gitdi 
ler. Süvari zabitinin çok 
sevdiği yüzbaıı Zeki beyi 

fransa il~ Bulgaristan 
arasın~a 

" Novi Dni,, dan 
ithalat ve ihracatda kon

solosluk vizesinin aranma · 
ması hakkında Fransa ile 
aramızda karıılıklı ıınlatma 

hasıl o ' muşdur . Bundan son 
ra Fransa'den mem1ekellmi· 
ze ve me nleketimizden fun. 
sa'ya gönderilecek malla

rın menıe şahadetnameleri 

nin konsolosluklardan taa· 
dik edilmesine ihtiyaç yok 
dur 

ıçın bu ümid veren bir ati 
değildir. istikrar etdirilmiş 
bir paraya sebeb olmak 
herkes ıçın bir saadetdlr; 

fakat hepimiz o kadar hile

kii.rız ki böyle bir talebde 

b ulunmağa c üret 
edemiyoruz Binaenaleyh 
mali şelaleye doğru akıb 

gidiyoruz. Ve komıularım:· 

zın bu şelaleyn katı'ıb dü· 
şerek mahvolduklarını gö 
rüyor ve ancak son dakika 
da kıyıda, saki.ı bir suyun 
bizi de bu akıbetden kurtar 
maaı niyazile bu sert akın 
tıda her gün bir az daha 
ölüme yak l aııyoruz. 

leri, harb etmek k.lbilıyeti 

ıöyle dur•un, uğradıkları 

köyleri yağma etmekden 
baıka hiç bir it yapmıyor

lar. Subhi bey ise idareci 
hir adam sıfatlle kumandan 
Kazım beye bunları iblağ 

etmek istemiyordu. Cebhe 
yi tutan ve merkezi bir va· 
ziyetde bulunan süvari on 
dördüncü aley ile Vardar, 
Oilecik ve Söğüd müfreze· 
!eri idi 

İdareci Subhi bey, l'rtesi 
gece yapılacak baskında 

süvari zabitini Gökbayrak 
müfrezeslle temas etdirme 
mek maksadile sol cenaha 
verdi. Gece baılıyan bu bas 
kın ciddi bir taarruz halini 
aldığı için eski Soma cebhesi 

Tsar Boris'in Belgr'adı ve 
Yugoslav Kralının Sofya'yı 

ziyaretleri ı ırasında her ıki 
u'us bu hususdaki sözünü 

söylemitdir. Bu ziyaretler 
münasebetı l e Belgrad ve 
Sofya'da yapılan merasim 
ve tezahürat geçmişleri unu
tarak aradaki anlaıamaınaz· 
lıkları tamamile halletmek 
hususunda iki ulusça göste
rilen arzunun ifadesinden 
baıka bir ıey değildi 

Hiç ıüphesiz Kral Alek· 
sandr'ın ölümü komşumuzu 

heyecan ve endifeye düıür· 
ırıekle beraber bu ölüm 
dolayısile ha ili icabeden it 
!erle meuul olmıya da 
sevketdi. Biz de onun elem 
\'e kederine kardeıceslne 

iştirak etdik ve acıklı günleri 
kardeı ulusla beraber yaıa· 
dık. Şimdi artık bu acı 

günler geçmiı, müsbet tı 
görmek ve gayeyi yarat· 
mak sırası gelmiıdır. 

Bulgariatan'la Yuııoıla vya 
arasında hakiki ve tam bir 
anlaımanın Balkan barııının 
temeli olacağı herkesçe bi· 
linen bir hakikatdir. Miç bir 
teşki l at ve hiç lir itilaf 
Bulgarlarla Yugoslavlar ara 
sında hasıl olacak anlaımll 
lar kadar Balkan'arın huzur 
ve S'1kı'.ınu için faydalı ola· 

mazi ar 

Bı.nun için bir haftaya 
kadar batlıyacak olan mü 

zakerelerin tem bir muvaf· 
fakiyetle neticelenmesini dl· 
leriz 

Bulgaristanla japonya ara
sında ticaret bağları. 

«Novi Dni• dan 

Bir müddet evvel Sof
ya 'da teıekkül eden Bulgar
Japon ticaret odası, muka · 
bilinde japon malı almak 
şarti l e Japonya'ya Bulgar 
tütünü vermek üzere bazı 

japon ticaret evlerile anlat· 
malar yapmıya muvaffak 

1 

eden Abaza İzzet müfrezesi 
bilakis geri ye çekiliyordu 
Bu vaziyet dahilinde sol ce-

nahının tehlikede kaldı

ğını gören süvari zabiti 
müfrezesinin idaresini Em· 
rullah ve Şükrü efendilere 
bırakarak atına bindi ve 
Abaza lzzet'in müfrezesinin 
gerisine doğru dört nalla 
atını sürdü. 

Abaza İzzet'in müfrezeıı 
ni darma dağınık bir halde 
mütemadiyen kaçıyor, dür 
man kuvvetleri süvari zabi 
tinin müfrezesinin sol geri
sine doğru ilerliyordu. 

!;üvari zabiti beraberinde 
aldığı iki atlıdan birisine 
yazdığı r•poru vererek ıı,Jel
acele ::iuphi beye ııönderdl 

ilk tesadüf etdlğl üç Aba 
ZllV8. İzze'te ıordu, Nerede 
elduğunu bilmediklerini se 
vinçle zabitin karıısına Şi
rin çıkdı, süvari zabitine 
çatmağa baıladı: 

Bugün 
Yeni Türkiye 
Ecza hanesi 
Nöbetçidir 

olmuşdur. ilk parti tütün 
Tokyaya ııönderllmlt ve 
Japon tüccarları arasında 

alaka uyandırmıtdır. 

Bulgar Japon ticaret odası 
Tokyo' ya kadar gitmek üzere 

bir seyyar sergi tertibine 
karar vermifdir, Mayıs ayın 
da hareket edecek olan bu 
serıılye tüccarlarımızda itti 
rak ederek uğruyacaklan il 
maaların ticari vaziyeti hak
kında tetklkatda bulunacak 
lar ve mahalli tüccftrlarla 
temas edeceklerdir. 

Memleketimizin en mü 
him ticaret maddelerini 

taııyacak olan bu gezici serııt 

lç ay devam edecekdlr. 
8unun, Japonya ile olan 
ticari münasebatımızın ln
kiıafıda yardım edecejil 
ümit edilmekdedir. 

üç kurşun çekdikden sonra 
öteki Abazalara: 

Haydi bakayım. izzet'! 
bana ııösterin, o da kısmetini 
alsın. Deyince zaten at üs· 
tünde hazır bulunan Aba
zalar, atından aşajiıya 

dütüb yerde cansız yatan 
Şirin'ln akıbetine ujirama· 
mak için hemen atlarını 

dört nalla koıdurarak geri· 
ye doğru kaçdılar 

Suphi bey, Süvari zabiti· 
nin raporunu alınca lzzet'ln 
müfrezesini takviye etmek 
için ihtiyatda bulunan Soma 
müfrezesini alelacele tahrik 
etdı . Lakin izzet arkadan 
sıkıtacağını hissedince ve 
Şirin'ln aklbetinl öjirenlnce 
müfrezesine !taret ederek 
Soma müfrezes.lle düıman 

araıından sıyrılarak lnesöl'e 
doğru kaçdı. Soma 
müfrezesi lıe Abazalara 

çağırtırarak cel:he ve ahalı· 
nin vaziyeti hakkında ma 
lu •ııatda aldılar ve anladı · 

lar ki, Y eniıehlr'in &ağ ce· 
nahını teıkll eden Gök bay· 
rak ile sol cenahını letkil 
eden Al.,aza izzet müfreze 

kumandanı Kemal beyin Letkil 
etdıği Soma müfreze•ile bi
lahare Halikesir ve l\eakln 
müfrezelerile takviye edildi. 
Yani bu milfrezeler ihli· 
yatd:ı hırakıldı. Ve muhare 
be ertesi günü gündüzün de 
devam etdi Gündüz gözıle 

devam eden bu muharel•e 
esnasında Y enlıehir . Bursa 
§OSatını takiben ilerllyen 
süvari zabitinin mlifreze 

- Vatan böyle mi kurtu· 
lur? Nereye kaçıyorsun ba
kayım? 

temas etmeden diifmaula 
lemaa etdl ve kahramanca 
yapdığı ıavlet kartmnda ha· 
rıf8mıyan düıman geriye çe· 
kllmeğe baıladı. 

sinin sol cenahını tetkil 

Oedijil zaman süvari za. 
biti baıından vuruluıa dön· 
dü. Cevab olarak tabanca· 

:11nı çekerek Şlrln'ln beynine 
- Bıtmedl 
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Mıh::~~:~alak İ YEN İ Ç ESİ T l ER İ M İZ G El M İS O İ R. 
Dr.BAKTı· RIYOLOG Dr. OPERA TÖR 

Me~eni [relli Sadi Özatay 
İc ve salgın 

• L 

hastalık 1 a r 
Cerrahi lı :ı ı'la
lıklar m ii l r

lıassısı 

(~ill \'e Ziilıre- ~ LÜTF~N _OKUYU~UZ ! 

'~.:;~~'.~:;.~:' İ İPEK İS - AL TIN MEKİK ipeklileri .. .. ın ii lf'hassısı. 

Vataneczahanesibitişiğindekimuave - 1~ Mc\1Sİllllİk \'C y<tzlık MANr-fOLUli._ - PARDESlTl...ıUK 
ne evinde her gün öyleden sonra hastaıa - , ~ it() BLIK Yu .. n 11·1· ıe ı· nnı kabul ve tedavi ederler· t!' 

===========·~ 1 En birinci YERLi - İNG/LfZ Kostümlük kumaşlar/ar 
ıı i Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda Savaş Neşriyaf!ndan: 

ı 1 döşemelikleri 
y I ' ~ Tuha fiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire ~ 

BİR ZAFERİN 
Yazan: R. Gökalp 

latiklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı A 

1
1

1 I Rekalıel Götiiı·ıııt~z Biı· Fi<ıtla l\tle:ız<tıııızd<t S<ıt. ılıı· I 
il Mııhteı·em miişterilerinıizi11 liitfen teşrifleı·i istifadeleı·idiı· I 

S ~ ADRES: FAHRİ TA V'ŞAN'LfLf « 
1 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ! 

İNKIL.\BCI BİH İ~I:\ \L\ PİYESİ 

Her kitabcıda bulunur-

1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 • 1 
=•~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~~ 

Bürh<ıniye İcı·a "' 1 Bu akşam mahfelde 
l'leınıır~~ıguııd<ın_ Çok<laıı h(•ri heklcııilcıı ,e isLaıılıul Ta)yare 

Mevkıi, Cınsı ve mikdarı Kıymetı ,1 
c c_', nı iyeti _himayesinde MOlaşan 16 saııatkardan 

Burhaniye'nin 
Kız ı klı köyü Çingene kuyusu 5 dönüm tarla 350 ıııulr~ekkıl 

Semti 

~::~~u:~i ~ evlek : 20~ T. T.. C. 
" " Cilekır 2 dönüm " 150 
Edremit'de operatör Edheme borçlu Burhaniyenirı Kı o t • 
" " 

" 

zıklı köyünden Eksik oıtlu Hakkı karısı Şerife'nin borcuna pere t ıyatrosu 
kartı alacaklm Edheme birinci sıra ve derecede olmak 
ü:ıere ipotek tesis etmiş bulunduğu yukarıda mevki'lerile Şehrimize geldi 

cins ve mikdarları ve muhammen kıymetleri yazılı rlört par-
ça tarlaların n dairemizce •atılmasına karar verilmiıdi r . Bu Birinci temsil: Cemal Sahiri.n 
mailer pefin para ve açık artdırma ile 
(2 ~80) sayılı kanuna göre satılacak K u·· ç u·· k da k t ·1 0 dır. Açık arttırmaları 2 · :\isan - 935 tarihinin salı günü 
nün saat on betinde dairemizde yapılacak ve bu tarihde bu 
mallara teklif ölunacak arttırma bedelleri muhammen kıy -

metlerinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde arttırma 

ları onbeş gün daha uzatılarok 17 - nisan 935 tarihinin 
Çarıamba günü aynı saatde dairemizde yapılacakdır Art· 1 

tırma ıartnameleri 20 · 3 935 tarihinden itibaren 932 563 

Operet üç perde 
Büyük orkestra 

..::...~' • • I•, 

Kadııı rf erzisi 
dosya Numarası ile herkese açık bulundurulacakdır. Bu İstanbul Bevo<rlu ~fısır .-\parlmıaııııı<la Terzi 

Bltlıkesir Belediye 
B<ışk<a ıı lığıııda n Dr. M. Ali 

emval üzerinde hak iddiasında bulunan l arın evrakı müs- • 0 , • •j . 
bitelerıle birlikte yirmi gün içinde memuriyetimize müra· ~Jatlam Jfeııg <ıranın) kalf::ılarıııdaıı f Cl'ZI ~ \ -

i
l caat etmeieri lazımdır Aksi halde hakları tapu sicilile sa· J ~JET COK ALA!\'" bu kerı·r lalı kes İl' Yenice ıııa
. bit olmıyanlar ı n satış tutar ı n n paylaımas ndırn hariç b ı- · Jıallesiııiıı 6 Eylıil .\lekteb <;oka?:ıııda 24 ııumara-

rak ı lacakları ilan olunur. f ki 1 d 
Balıkesir sl'lıri ııuıııarafarııa isl<'riııde kulla- , 

• • 
uılacak ıııııııara levhaları 15 giiıı ıııiiddeLlc acık 

' . 
<'ksiltıııev<' korııılııııısdur. . . 

l - EksilLrııe 27 ~uhal <;aı·~a , ı . ha güııii saat 

Cilt, l'rPııgi. lwl
:-oğukhığıı lı:ı"ı.alıkları 
ıııiiırhassı~ı. 

15deBalıkesir bt'lrdiyt> <•ııeüııırııiııdt> yapılacakdır. Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu· 

2 - EksillıııP\e girecı• klrr heledİYf'dC ııırv- ' ayene hanesinde kabul ve 
('Ul t'lllaye llllllll;JJ('(~ı·e giire \(~ Eıııa;(' ıııııııara tedavi eder. 1 

lavlıalarıııın frrıııi f'vsaf '" csk:\I larııaıııt·ıı t<'- 8 1 k · · 1 - d 
ınin surelilP Lii\ük taalılıiitl;re girip lllll\<tlfok a 1 esırıcramemur ugun an 

ld ıı 1 · · lı'I ·ı · · ·· ' .. iflas m 1 sa•ına ait arabacı 
O ~il\ arıııa l ati' 1 gı ('1'1111 ('llCllllleııe gosl<'l'lllP- ı zadeler n gi resun fabrika· 
lerı. sında bulunan on iki bin kilo 

3 Eksiltrııeııiıı ıııulıaııırueıı lıedeli 1200 
1 
miktarındakı değirmen me· 

lira olUf) pt·V akcesi 90 lil'adır ilıah•dp halı>miııat 1 lezkisi aMçık akr.tırmalilelsatıflab 
., " ca tır ez ur me ezı er ö · 

) iizdr 15 nisbeliııdl' aı tlrrlaet1kdrr. rlkada çekılerek müşteriye 
4 - İı'teklileriıı huııa ait sartıı:rnıl'\ i hele- teslim edilectktir Ve bu 

d' " ı 1 · 1 'ı f ' melezilerin beher kılosuna 
ıve rııcuıııeıı "a ı>ıııııı< ı•ıı :ı ıııa arı YP pev 1 1 k t .. k ıı · 
• • 'onu an ıyme uç uruş e ı 

kçalarıııı belli saatdrıı e\ \el hele<li~'i' \t'Zllt'Sİ- para olup konulan pey had -
ne makbuz ıııukahiliııdl' \atırnıaları ilaıı olııınıı· di layık görülmediği takdirde 

' l l-li)-20 _25 ekn 1çokkartır~nın1 üs
1
t
0
üne

3 
b11;

3
a_ 

B<t lıkesiı· i nhiscı r lct ı· bıış 
ıııüdürliiğ·iiııden 

ı aca tır. !ha e · -a :.ı 

tarihine tesadüf eden pazar 
gün ü saa t 16 da başlayacaktır 
Almak ve nümuneyi görmek 
iatiyenlerin o gün Balıke s ir 

icra dairesine gelmeleri ılan 

olunur. 
Sıııdırgı iııhi"arlar ıııucliirheıi :ııılıal'larıııd:ı ' · Zayi 

huluııaıı tafııııitH'll otuz biıı kilo radde~iııde ida- Edremit askerlık şubes i n 
re mali yaparak tiitiiıılt·ı·ııı Balıks<'ir istas~o- den aldığım terhis tezkere 
ııııııa ııakil \(' lcsliıııi 14-2- ~l35 larihindeıı 7 mi kazaen zayi etdım. Ye-nisini alarağımdan eskisinin 
ıııarl \:135 larilıiıır kad:ır :lt'ık t•ksiltmf'~' f' koııul- hiikmü yokdur. 
mu ·dur. Talipleriıı ·eraili anlaıııak üze!'(' nıa- ' Edremit kaza• ının Jlavran 
halli inhisarlarile has ıniidiriivetimize nıüra<'aat Nahiyesi tekke mahallesi 

• · 1 1318 doğumlu Mehmed 
eylt>nıeleri iliııı olunııı· . 20-24-5 Alı oğlu Halil. 

------~;,_;..--.------- l ı ı aneyp na · o u ıı ııı uş ur. 
B<ılıkesır iıılıis<ırlaı· 1~~~~~~~~~~1~~ıw1 

t.lüdürlüğ·ün<leıı ıı y d ~ 
Çakır inhisarlar memuriyeti anbarhll'ında 1 urt aş : ~ 

Lulıınaıı idareıııali yaprak ıiitiiıılPı · iıı Cöıwıı iıı - ltt • • • _ I! 
hisarlar aııbarlarıııa ııakli 19-2-935 ıarilıiııd e ıı ~Hılalıahmere, Hımayetetfale~ 
10-3-93~ taı., lıiııc kad.~ıı· :ıc;ık ('k.siltnıe~e ~ıkarıl- ı i Tayyareye yardımı borç bil. « 
mı~ olduguııdaıı Lu ıııııdıleı zarlırul:ı zuhuı· Pdl'- , s..~.ı. ~~~ ~l~l. •.:;,;~;.;4.~~~4ı 
t'l'k laliplt>riıı ~(·ı·aiti aııl a ııı a k ÜZl'l' t' ııı alıalli iıı- ı B<t lı k csiı· Do°'tını ve 
hisaı·larıle Göıı<•ıı "' ha~ ıııüdii ı iy<·liıı izt' ıı ı ii- I (, k~B l r Evı• 
raeaaı ı•ylrıııeleri ilaıı oluıııır. _..ı(,Cll · 3ö.llU 

Erdek 
M <t l ın üd ü r l üğü nde 11 

Rdrrıııit \t' Sakız gt>rııi :ııık:ızlarıııa ypr·ileıı 

IH•d ,·I haddi !:hık güı·iilıııı· di!::i ıı dPıı 20 llaıt 9a5 . ' . 
akşaıııııın katlar hiı· a~ i~iııd ı • p . ızal'iıkla ilıalesi 

~apılrııak İİZ<'l't' a~ ı k arlır ı ııa~ıııııı utatrldı?:ı il:lıı 
ııluıı 111·. 

Balıkesir iııhisııı·larh<tş 
mİİ(lüı·liiğüııdt•n 

.\ğoıı~ a iıılıi~aı·l:ıı· ıııiidiiriyt • li aıılı :ı rlarıııd :ı ı. 
huluııaıı idaı·pıııali vapral.. liitiirılrı·iıı .\~oıı va aıı
harlarııııızd:ııı Ci\ıu:ıı l a ı·ikik Baııd ı rııı:; a ıı h:ıı·la-
rıııııza ııakil "" le!ıliıııi :J-~-H3 5 t :ı rilıiııdı·ıı~ 
~5-2-9nfı ıarilıiııe kadaı· acık 1'ksi 1 tıııt•\t' kııııııııı . . 
oldıı.~ııııtlaıı taliplı•riıı lııı halıdaki sPraili arıla 

mak iizeı·<' Edrrıııil ve Bal)a YI' ı:üıı e ıı iıılıis:ıı·
laı·ilt• ha ' miidiiriv~timiz<~ ıııiira<'aat e\lf'ınel<'ri . . 
ilan ol1.1nur. 12-lfi-20-25 

l 
köylPri 

\'ihly<·tiıı rııPı'k< • z '" ıııiillı:ıkalı, ~Plıir ve 
alıali s iııdcıı ıniir;ıt•aal t•dcıı ııelwleriıı 

tabii \l' ıııiiskiil fıılı her ııt'\ i dııı:(ııııılarıııı 'e alt> • • 
lunıııııı kadm aıııpli~aı : aı·ıııı ıııiit ssesede ıı . ec<•:ı-

ıırıı ~ap:tı'. c ,:ııcuk dii~iirııı P k telılikl:'~iııdt• bulu
rıaııları da kPzalik ıııt'l'<':ıııeıı ~atıraı·ak lı>da\'İ 

ı•deı'. 

2 - Siiı ~ıwukları \l' ı ki ~a~ıııa kadar olaıı 
küciik lıasla 'avrnlaı·ı dalıi ıııi'H•ssPsl'clP vatırar:ık . ' . 
lı(• r zaııı:ııı ıııı·ı·ı·.1111•11 ıı·da' i ··df'ı-. 

;} - Siiı <:<11'.ııklaı-ıııııı lıakrrıı tarzları lıakkırı

d < ı ıııiisı:ıkill'I \ali ıl rlrre "' gt•lıelik ı•sııasıııda 
'ııkıııı ııll'l lı ıız anzalara kaı·~ı ı:ıtbiki l:'ızıııı grlrrı 

tPth\\ i Yt' lt>dlıil'lrriıı :ılııııııasıııı tla ~f'helt>re ii~-
• • 

rt'lıııı•k iiz<' l'P d t •n;lt·ı· \t'l'ilir. 
-1: Ciiııılıur · ivf't i ıııiziıı lhİlıkesir't• halısettiui . . . 

hu l'tl\dalı \t ' lı a \ırlı ıııiiPSSPsedeıı ııııılıl('f't•ııı 
' . 

lı a lkıınızııı islil'ad< ·~" ko~ııı:ıları ilan olunur·. 
Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet ~atbaası - Balıkeair 


