
linlerce ~omünist nümayişci dışdan oto
mobiller. trenler, tramvaylarla gelere~ 

Paris' de nümayiş yapdılar 

Her yerde 3 kuruıtur 

Almanya da haJa misa~i projesine muha
lif olmadığını bildirdi 

Bal kc5İr; Kuvayı M C. Savaş Vurdu. CUMURlYET; EM EGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETlRIR 

Çıkaran 

E. A. 
ve Baıyazgan 

Müstecablıoğlu 
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• al ev Saylav Seç·m· •• ug n a e a lıyor . 
Gençlerle konuşma 

Bilgi, Seçim bugün bitirilecek 

••ter. 
Hütün bunhrı yapıb ba

farabılmek için ialHlabı 

kara ile anlamak, on;l gö
nü( ile inanmak gerekdir, 
Yoksa yalnız kafa, tek ba-
~ına gönül hı21 durdurur, 
ilcrleyiti yüzgeri eder. Bu 
Yüıcleıı inkılabı ya. atacak 
olanlarda kafa, gönül bera
berli~i ister. Yani l ilerek 
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cekleri şüplıe~izdiı. 
'{arın la umumi 

a seçimi yapı'acakdır 

: General 

meclis 

İndnnıak, inancıııa ela bilgi g 
katmak. Ancak f•öy 1e olur~a ı:ı 
lıağlantı ve kavrantı yürek· g 
den oh<r. Yürt>kden olan bağ- : 

• a 

i Refet 
lılık, ülküye~ al.ın ık .ı,.m.,l..dir. g 

Demek oluyor ki inkılab a 
iilkli<linü gü<lenlc•rcte kafa ve g 

~ ~R: 

a 
a 

: istan~ul Ser~est saylıvlı· 
a na namzetliğini ~oy~u 

İ•tanbul, 7 (A .. \) - Mii
a tekaid Generdl Refet C. il. 

~önül anlaşması tn özlü bir 
Yasudır l\iın bu yasaya 
uyamazsa ondan eyi i~'er 

ummak ve onu h,zJı bir ül
kücü eayıııak kavak ağJcı 
altında gölgelenmeğe benzer 

aaıııaaaaaa 
a 

aaaaıııaaaaaaa ~ a aa 
F nin İstanbu.'da boş bıra-
kıldığı müstakil saylavlık 

Kafa boşken anladım, gö
nül bulanık iken inandım 

demenin sonu gelmez. Boş 
anbar batında bekliyen açın 
haline acınır. !:öyleler, aldat 
dım dedikce aldanırlar. 

lnkılab öyle soysal bir de· 
Rlşmedir ki onun peıinden 
gün olur dünya sürüklenir. 
İnkılab yeni bir l..ültür, yeni 
bir düşünüş, yeni bir yaşa
Yıt dünyası yaratmak demek 
dir Hele ulusal inkılablar 
ılalıa köklü sarsıntı'ar. dalıa 
or,(ü duyutlar. verimler ortaya 
knr Bütün bunlara dayanarak 
hu Rnaforlu fırtınalar ara. 1 
•ında yolunu ,aşırrnaınak, 

rlünü başka bugünü bRşka 

"" varını ise büsblitün baş
ka nl~cak bir in,an olııver
ınek !..olay bir iş değildir. 

Kentimiz Namzetleri ., .. . 
( •. li. ()z<ılp ı B. 1. H<ıkkı 
B. H. K<ıı·aıı « ().N iy<tzi 

•:rı\reı· « M.C:ııvill (( 

(( s ii ı· e ~r ,, il 
• • 

ıı,. ,,,, ,.s,. hi lıa 
• 

11.ı\ıl ıı lıidfl i ıı 
bernberliği edenler·n ül~ 
ne dayandığını yukarıda söy. 
leın,şdik. l\afa dediğimiz ıey 
bılgidir. Yoksa Lilgisiz ka 
falar yiiz bin de ol•a ancak 
demokrasilerdeki "Çoklu! ,,a 

bir kaç sıfır dalıa katmak
daıı başka bir işe yua maz. 

« ( :eııııı I 
« R ıa lı 111 i 
« ll.'1'1•t lısiıı 
kaçmak 

llöylder rejime 
ancak midesi!e 
lardır. 

gerekdir. 
ve inkılaba 
bağlı olan-

için namzetliğini koyması 

münasebetile C. iL f. Ge· 
nel katibine şu tebliğ ve· 
rilmişdir: 

mütekait General Refet'in 
fırkamızın lstanbu 'da bot 
bırakdığı müstakil ~aylavlık 
için namzetliğini koyduğu

nu öğrendik Fırkamızdan 

ayrılık fikirleri tarhımızda 

bi1gili olan bu zatın meclis
de aradığımız serbest mü
nalta§a için Hr suje olaca· 
- ' 1' k ti gını umarız. 1 ıu nıa sa a 
G. H. F. umum reislik diva
nı fırkanın İstanbul ıkinci 
müntehiblerınin mütekaıt ge· 
neral H efet'e rey vermeleri-
ni iltizam eder 

İran 

Ankara 7 ( o\.A) - Son 
7 günde muhafız teıkilatı ta 
rafından biri ölü biri yaralı 

21 kaçakçı ile 21 kaçakçı 

hayvanı yakalanmış ve 1077 
kilo gümrük ve inhisar kaça 
ğı bir tüfek iki tabanc 68 l 
kurşu!l yakalanmışdır. 

Yaşasın Hürriyet 

Acııııda ne v11r ki yukl:ı!/u 
0111111 kadar e:/ci ve çıirü

lııcıi: vurlıf/ı da yiııe omın 

kadıır ondıırııcıı ve yıiksel 

lici olsun! 
Ilıirriydlıı: adam o{jiıııııııı 

kerıdini bildiği yıindeııberi 

111ir11111/a çırprndır/ı. caıı ver· I 
di.Qi bıı mııkadılı's pıılıın 011-

fardan sonra neıredilen res · 1 

mi tebliğde, Avusturya'ya 
terettüp eden ve bu mem

leketin istiklal ve muhtari-

yetine hürmet olunmasıoı 

mec~uri kılan tarihi bir va· 
zlfeden ima yoluyla bah -
solunmakdadır. Avusturya' 
nın tarihi vazifesinden bah 
seden bu kelimeler, görünü
ıe nazaran Avusturya vatan 
daşları üzerinde l•azı tesir 
)erde bulunmuıdur Halbuki 

Avusturya vatandaı 1 arıodan 
bir çok kimseler. imparator· 

1 uk rejiminin sukutu 
memleket 1 erinin 
ve istikbalinin de 

ile 
hayat 
sukut 

etmit olduğunu zannetmit · 
lerdir 

Demek oluyor ki, timdi, 
orta ya ıöyle hir sual çıkmak
dadır: Avullurya, saadet ve binlerce yıl sıireıı mu:/11111 

Larilıl ömiııdeyinı. Dıişıinıi 

yorıım .. ilk 11sırdaıı, yir
minci usra kadar bıi/ıiıı de 
{jişiııılerl11 plı1ııçosıınıı :ih· 
11/mde lasarlıyorıım .. 

1 refah anlarında nüfusu 52 
milyona çıkan bir imparator 
luğun kalb ve dimağı idi. 
Bugün bu vasfı haiz olmıyan 

Avusturya için yapılacak bir 
tarihi vazife var mıdır? 

lielmiş grçmiş yıiz ııııl 

yon/arca insamn sesi bir 
ıııfııllıı içiııcle cunlamyor 
ue bıı sesden orılıı/ar buna 
da{jrıı yulıiaşıyor: 

Yaşasın hürriyet; 

Yaşaşın hürriyeti 
!sa çarmıha gerilirken ba

{jırıyordıı: Mu:lııııılııra hıir

riyel! Lıılcr. Fılıle lıuykırı -
yurlurdı: ı'icduniara, fikir
lere lııirriyel: 

Fransız llılil<ili 

re lııirriyel isledi 
Uıısya: Jliıleierc 

Diye ~ırprnıyur. 

111illdle
/Jolşevik 

lıtirriyel' 

l\rııl/ıır ö111i11dc mil/eller: 
l'upolar önıinı/c krallar: 
ccblıelerde urıiııiar lıcp, lııir-

rlyel .wıyıklaıııusı /le caıı 
verdiler. 
l/ııqıın hô./ô. dıinynnın dörl 

bııcuüırıı/rı t«·rdler ve 111iiiel 
ltr 01111 leler, Jıalronlur lııır
riycl peşinde ho{ju~111ada/1Yr. 

Bugün, kozmopolit bir mer· 
kez olan Viyana hariç tutul· 
mak tartile nüfusu yedi mil
yondan az olan bir milletin 
ırk bLkım ndan mütecanis 
bir millet teıkil etdiği bir 
zamanda, bu sualin cevabı 

ne olabilir? Toprakla. 
rının genitliği ve nüfusunun 
sayısı ne olursa olsun 
millet terettü b eden 

bir 
bir 

vazife olamaz mı? "Tarihi 
vazife. kelimelerinin kuI'a
nılıı olmasının sebebi bu 
vazlfenın birçok asırlara 

tamil olabileceğinden ve 
vereceği neticelerin dahilt 
mahiyetde olmakla kalma 
yacağındandır. 

* • • 
Hu takdirde Avusturya'ya 

lerettüb eden bu tarihi vazi-
fe ne olabilir? Ru suale bir 

İşte kai" sağlamlığı, gönül 
lcnıııligi 1 u yüzclell çok 
ııerekılir. Adımlarını gidişe 

ııergi gibi uydurmak. o gi
dıti ıçden benim,f'mek. be 
llimser ve anlar görürıüb ~ar 
!atanlığa saparak midesini 
düşünmemek inkılab ü 'kücü· 
•iiııün bir karekteri olmalı· 
rl l r. 

1 u kafa "özlüler,. sırasına 

geçehılm<'k için bilgı ile 
dolu olmak gertkclir Bu 

bilgi, inkılabı anlar ve ona 
yuar olmalıdır. İnlulab 
dünü yıkan, bu günü yapan 
ve yarını yaratacak olan 
kuvvet olduğuna göre in 

İnanan daha çok inanmak; 
inandıkça, inaıımak İ•ter. 

İşte lıöde, böyle ülkücü 
olıır. İnlcı ab sevgisi, yur,1 
sevgisi onun gönlünde alevli 
bir ateş, sönmez bir ışık 
dır. 

Bu ateş bu ışıkla dolu 
gönüllerin üstünde yukarıda 
dediğimiz özlü, bılgili kafa 
da olurıa ıu tı i< L öylesi 
Yİkİt bir ülkü gönü!liisli. in 
kı 1 alı sa\·aşc.sı o ur. 

tlış bıtk a ııı 
_ Usmarı/ı lcırilıl, lııirrlyel 

cevap verebilmek için Avus
turyn'nın bir cermen devleti 
olduğunu farzedelim Avus
turya, Slav olduğu halde 
muaharen cermen'eımiı olan 
Prusya kadar cermendir. 

Türk inkılabı demokratık 

hır ılerleyişdir. Demokr"side 
~ıı bfıyiik akıaklığın. çokluğun, 

ihlülüğe ü•ti"n tutuluşudur. 
llalbuki lıin yaıım ndam bir 
bütün adamın çok kerrt' ye 
tini tutamaz. Bundan ötürü 
ileri demokrasıltri nrimli 
lcılabilmek için özlüleri ço
&altmıya. daha doğrusu çok 
luğu özlülendirmeğe savaşı 
lır, l lele gençliği özlü yetişdir-
1nek i~i 1-u savıııın başın

da gelir. Çekoolovak, \!acar 
"e Fransız demokra•ileri 
~Ugiin bu ülküye urılmış 
il~ tlenı Pk dedirll'r 

inkılabın. kafa ve gönül 

. kılabcı kafanın bilgisi de 
"dün,, den kurtulmuf, bu 
günü kavramış. V<' yarını

au'ıyacak J..arckt rde o'u,a
l ıdır l\ısaca çokluğun iiotün
de özlü bir ·ı ür .. inlul.ıl·cı
sınm bilgi ölçüsü la•nce 
şöyle o'ur. 

.11e•ela, Balıktsir'de öz.ü· 
ler arasında sayı ı.ak yet
mez. Bütün 1 ürkiye'nın Öz· 
lüler sınıfının en ıleıisin.le 
bu'unnıak, eğer gücü yeter 
se Ludunlar arası değer 
parnrında da adı tanılar ve 
anılır olmak gerekdir Buna 
ulaş Ti ıya sava fan inkılabı 
daha eyi anlar ve ülküsün• 
da ha çal ık varır 

Gönül dt>diğimiz şey de 
ınaııçdır lııaııınıyanclan kor 
kulu• İnanın. dığı lıalde 

inanır görünenlerden ürkmek, 

"ussolini ile hndut /;avgalariledolııdıır .lleşrııliyc/, 

Eğer gönül kafadan; yani 
bi ği,inancdan ayrılırsa bu ın· 
kı al1 ve ülkü yolculuğundan 
çal uk sapıtılır. Böy'elerine 
yurdun siyıısal yaşayı~ında 

çok ra>tlan,111şdır . 
Liziın lı11 lönden inkı'abınl 

ülkücü gençlerine vereceği· 

miz öğüdün kısacası şudur: 

Kafanızı bilgi, gönlünüzü 
inanç ile doldurun. 
Ve on 'arı birbirinden ayır· 
mayın, ayırd etmeyin. İııkı 
lab size, siz inkılaba ancak 
böylece sarılır, bağlanıra.nız. 
Ve ançak böyle olursa 
ülkücü sayılır•ınız! 

~\~l ®n'.ii.'t~"'' Hı •'İj r11 
i'iOT 

işi üzerinde gö~ü./dÜI 
Roma 7 (A.A) Iran dıt 

' ~ 1 

bay Mussolini 
işleri bakanı dün Hay Musso 

lini tarafından kahul edildik 
den ve İran dış işleri baka

nı i!e uzun uzadıya konuş 

dukdan sonra iki dış bakanı 

1 arasında ulu•lar arası kuru 
munda raportörlük eden Ba · 
ron ı\loisi'nin iştirakile hu
dut ınesel .. si etr~fıncla gör(İf· 

melere devam edilmitdi. 

1 
lıu yazı kaynak ınc('J)ıuasında 

1 
y;11ılış dizilınişcli. Doğrusunu lıir 

defa da burada ne~rediyoruz: 1 

lııirriyel ıiavasınuı ilk say
hasıdır .\Jiili savaş, yıırdıın 
Jııirriyeli lçiııcli. 

Sııltııniıırı koyarken elle . 
rlııdeıı k11rlardıf]ııııız ıııille
tiıı hıirrlyeli idi. 

llemeıı tlli yıidııııberi 

Tıirk bııılıı11ıı, l'aşus111 llıir

rlyı•l! lJiye haykırıyor. 

Unu kaııuşıııadık mı'IHenı 
kaç defu. Uyle devirler ol
dıı ki; ondaıı 'lyrılmanıa[/a 
undiar içdlk. yeminler eldik. 

Faka/ 1111/uşıiıuor k/;11tla111 
o.ıflıınılcı im haykırma llıli

yacı kıyamcle k·ıdar sıire

cck Heıı bile /ıu ilıliyacuı 

sarsın/ısı içintlı:yim. Hıir ui
ıııakdaıı başka bir de[jerlm 
yokken yine işle /ıağırıyo 
rıım. 

Yıışası 11 l lıirriyel! 
(:}~--,{<,,>'/.. 

Avusturya'nın haiz bulun
duğu cer:nenlik vasfını inkar 
etmek kimsenin ak'ına gele· 
mez ise de, bu hal Avusturya 

lı Almanların itiyatlarının 

ve hatta yaıa yış tarzlarının 

Alman Prusya'da yaıayan-

lardan çok farklı olduğunu 

iddiaya bir sebeb teıkil ede· 
mez Filhakika bu iki mem

leket birbirinden farklı iki yol 
takib etmek suretıle inkitaf 
etmiı ve hatta harb meydan· 
larında birbirile çarpışmış 

olan memleketdir. 

* * • 
İmparatorluk zamanında 

.\iman Avusturya, bu impa
ratorluk topraklarında yatı" 

yan 8 1 O ırk arasında 

müteva111t rolünü yapan 
bir kuvvet idi. Avusturya 'nın 
haiz bulunduğu ehemmiyet, 
bilhassa, merkezi olan Viya
na dolayısile daha ziyade 

Viyana 
Macarların 

ve Latinlerin tesiri altında 

kalmıtdır. 

Blnnetice, coğrafi bakım· 

dan değil ise de siyasi ba
kımdan tadillere fabl bulun-
mut olan Avusturya'ya te
rettüh eden birinci vazife 
geçmit asırlar devamınca ge
tirilmiş olan eseri takibde, 
yani Alman kültürünü süz
mek ve dolayıaile bu kültü
rü Tuna havzası ve l:lalkan 
milletlerince tahammül ve 
kabul edilebilerek bir hale 
getirmek itine devamdır. 

ister siyaset ve edebiyat 
ve hatta ister daha batka 
şeyler mevzubahs olsun,Avuı· 
turya ruhuna terettüb eden 
vazifelerden biri Alman 
mefhumundan Lütün huıu

netleri. eksklüzlv'ııkleri, ka. 
balıkları ve diğer milletlere 
nefret hini verebilecek olan 
her ıeyi atmakdır. Bundan 
maada Avusturya Alman 
milleti ile ·doğmak üzere 
bulunan Tuna havzası kül
türü arasındaki münasebet
lerde en mükemmel bir va
sıta olabilir. 

* • • 
Avusturya'ya terettüh 

eden ikinci vazife ise Avus· 
turya milletinin katollkltk 
itibarile haiz bulunduğu 
melanetden ve ananelerin. 
den doğmakdadır. Avustur
ya katolikdir, hararetle ka
toltkdir ve Roma katolik 
kilisesine kartı derin bir say
gı beslemekdedlr. impara

torluk zamanında bu ka· 
toliklik formalist ve siyasi 
lüzumlara tabi kanaatını 

veriyordu. Avusturya'nın 

harpten sonraki katolikliği 
köl..leri bizzat Avusturya'nın 
rubunda olan bir kutlulukla 
tatbik olunan bir katolık
likdir. 

Seipel ve Dollfuu gibi 
büyük baıvekiller katolik 
idiler. Hatta Seipel birvMon· 
senyör" idi. Bugünkü bat· 

vekil Schuschnigg filen 
katolikdir ve itikadatını 

açıkca ortaya atmakdadır ki 
bu da seciyeıinin kuvvetini 

gösterir ve kendisi 
ıeref tetkil eder. 

için bir 

Roma'dan ve diyanet ha· 
kımile tetkik edilince Avuı· 
turya, katollkliğin müstah
kem bir sahası tesirini yap· 

ınakdadır. Bu saha etrafında 
Slav, ortodoks ve reforma 

edilmit Alman dinleri taz
yiklerde bulunmaktadırlar. 

Avrupa mıntakaıında ka
tolığin en kenardaki maliki. 
nelerini müdafaa etmekle 
.\vuıturya on bet asırlık ta
rihini müdafaa etmekdedir. 
Avusturya bu suretle kendi 
hikmeti vücudunu müdafaa 
etmekde ve 1633 yılında 
Hilalin tahditkir akını kar
ıısında Avrupa katollğtnin 

yap_mıt olduklarını tekrar et· 
mekdedir. *. • 

Demek oluyor ki Avullur-
ya'ya terettüb eden vazife· 
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ler ikıdir Hunlardan biri 

Lıttin kültürü ile temasları 
neticesinde insani bir hal 
almıt bulunan bir Alman 
kültürüne has o1an huletleri 
vikaye etmek ve diğeri de 
katolikliğe şimali ıarkide 
ve orta Avrupa'da serhad 
nöbetçisi olarak işgal etmek 
de ~·ulunduğu vaziyeti muha 
faza etdirmekdir 

Hu vazifeleri ifa ıuretile 
Avusturya k<'ndi benliğini 
teyit ve takviye etmekdedir; 
milli varlığına bir gaye ve 
ıuur vermekdetlir; Avrupa 
medeniyetine göze çarpan 
bir hizmetde bulunmakdadır. 

Almanya ile arasında mev· 
cut dilbirliğine rağmen Avus 
turya'nın daima kendine 
mahsus bir edebiyatı, güzel 
sanatları ve musikisi vardı 
ve vardır. Bir Avusturya 
ruhu vardır ki, bunun cev
heri cermen değil ulusaldır 
Hu ruh bütün tesirlerin 
fevkinde olmak üzere İtal
ya tarafından temsil edilen 
Latin ıark kültürünün tesiri· 
ni hiasetmiıdir Zaten ltalya 
i1e Avusturya arasındaki kül 
türel münasebetler bir kaç 
asırlıkdır. 

Avusturya'da renernns 
hakiki olarak Petrrakı tercü
me eden Johann Yon , 'eu · 
markı ile başlamııdır. On 
yedinci ve on sekızinci asır· 
lar ltalyan tesirlerinin kusva 

derecesine vardıkları zaman· 
dır. imparatorlar sarayında-
ki şairler ı\postolo, 

Zena ve Mestastasio 
gibi lıalyanlar idi Herkes 

İtalyanca biliyordu. Mozart 
ve Gluck gibi kompozitörler 
İtalyan libretlst'lerini tercih 

ecliyorlardı.Giovani Gutiletti 

gibi üstatlar saray kilisesinin 
musiki cihetini idareye"çağrı
lıyorlardı Per ~larti'nin Mo· 
zart üzerinde derin bir tesir 
yapdığını ve Schubert ve ile 

eıhoven'e voka! musikiyi 
öğretenin Antonio Salieri 

olduğunu hatırlatmak gerek 
ınidir? 

Bina inşaatı şöyle dursun, 
llonümantal mimaride de 
aynı tesirler görülmekdedir. 

Şimali İtalya'dan aileleri· 
le birlikde Avusturya1ya 
hicret eden bir çok ustalar 
artiıtik haraktte geniı bir 

ıuretde yardımda bulun, Uf· ı 
lardır. Birçok eserler 
bunlar sayesinde l 
meydana gelmişdir ki, bun 1 
ların baılıcaları Viyana'da
kı Cizvitler kilisesi Kajeta 

• 1 Savaş'uı Romanı : 8 
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Halkevinde Tayyare Aydıncık Eı·dckdc 

K ı İki kişiyi yaraladı Neşriyat sere-isi 
Halkevlmiziıı açı'ıt günü 

Halkevi salonunda!bir kitab 
ve mecmua sergisi açılacak 
dır. Hu serginın kitab ve 

mecmuaları yalnız neıriyat 
olacakdır. 

Sergide 
mıyan bir 

cakdır. 

Türkiye'da yapıl
yenılik buluna-

Bu yolda genit malumatı 
sonra verf'ceğiz , 

Da mi 
eııcümen 

Vilayet daimi encümeni 
dün görüıülecek mesele ol 
madıi!ından toplanmamış· 

upası maç arı ı h. . 
Dün de yazdığımız gibi ' na Iy(ı.Sl lar. 

tayyare kupası final maçı 1 h Ik Erdek, 6 (S Ş) 
bugün Yurd · Birlik birinci 1 a l ll J p Dün gece yukarı çarııda 
takı!Ilları arasında yapılacak-, İbr,. hbı'in ka hves inde çolak 
dır. M arm ara felaketze- llü•nÜ oğlu İs mail iki kitiyi 

Çok eski iki rakib olan bu def erine yardımları 1 yaralamışdır. Yaka şu şekil 
iki kulüb arasındaki maçın ı Aydıncık 6 ( ".Ş ) -- de olmuşrlur: 
heıecanlı olacağı tübhesizdir. ((uru~ Koyiın ada Bundan on beş . gün evvc 1 

Alay ~umandanıınız 
Kolordumuzun çok değer· 

li Alay Kumandanlarından 

olan Kaymakam l'ay. Aziz'ın 
İstanbul piyade alış mekte 
bi erkan heyeti reisliğine ta 
yinini haber aldık. 

Kendisini bütün Bakıkesir'e 

1770 Orhaniye köyü sarhoş olan 'snıılil ile Sami 
1390 Çepni " arasında bir kavga çıkmıısa 
JU(J ı ) Lleyköy " da araya girılerek yatışrlırıl 

360 Çoru.dan ıı mışlard r. Pün gece yine sar 
J 4() Cinge ıı lıoş olBn lsmaıl İhatim'in 

720 
180 
340 
580 

Hezirci 
Simavlı 
1 lıdırlar 
Külefli 

" 
h 

köyü 
)) 

·s,,, ııı v 
• 

Namzet listesinde 
değişikiik 

İstanbul, 7\. \ A) - Tebliğ: 
Pröfesör Neı'et Ömer 

İrdelp C. H F, nın İstanbul 
saylav namzedi olarak tes· 
bit adilrııiıdir. İ 1 iın edılmiş 
olan lstanbul nanızet liste
sindeki Yusuf Akçura Kars 
vi liı ye i Fırka namzet lııle· 
sine naklolunmuşdur. Kars 
listesindeki eski saylavı. Fa
ik Ermek Tokat vilaydi 

namzet liste~inde açık bıra · 
kılan yere fırka namzedi 
olaıak konulmuıdur. 

Mıtrmıtra 
Felaketzedelerine 

yardımlar 
Ordu, 7 (A A . ı . Hilali 

1 Bana göre 1 

-160-

İnkılab bulvarının üstünde 
parlıyan bu cümhürıyet 

ışığı, gö•termek için değil; 

gÖ<ebilmek i~in yakılır ı,dır. 

Çünkü: 
Demokraside göstermek 

fer, görel ilmek asıldır. 

161 

ı,:ok çalıtmak ıçın çok per• 

fetmek lüzumunu ileri sü
renlere: 

Az sarf ederek çok birikdır· 
mek için daha çok çalıımak 
icab etdiğini söyliyebilıriz 

-162 

dır. 

Dün uece~i ~alo 
Çocuk1aı ı esirgeme kurumu 

tarafından gece ıehir Kulübü 
salonunda güzel bir balo ve 
ril •n şdir. Baloya ittiriık eden 
ler ge,. vakitlere kadar çok 
güzel ej!lenmiılerdir. 

sevdirmiı ola~ Lu rnygı de· 6-i80 

ğer Kayıııakamımıza yeni Marmara felaketzedeleri namı 
talim ve tedris vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz . 

naAydıncık nahiye~i köyleri 
halkı tarafından teberru edi

len 6480 kuruı yukarıda ya-

kahvesine giderek İ• ah ve 
içerken o sırada diğer bir ma 
sada oturan Sami'yi görmüş~ 

bağırarak küfür etmPğe bat· 
lamışdır. Orada bulunanlar 
onu yatışdırmağa ç alı fd ıkla 

rı esnada İsmail'ın arkadaş 
!arından ve henüz kim oldu 

ğu belli olmıyan birısi lüküs 
laı 11 basına l>ir sanda ' ı ya ata 

rak lambaı ı söndürmütdür 
İsmail de bıçağıııı ç kib et· 
rafına saldırmağa başlamı~ . 
Kadir ve ~mtnfa naınııı<la 

iki k.şiyi yaralamııdır. ı;.._ 

mi :se karanlıkdnıı istifade 

ederek kaçmağ'\ muvaffak 
olıııuşdar Yaralılar derhal 
tedavi altı. a alınmış, suçlu 

ise jandarmalar tarafınd<ın 

yaka 'ann ııdır 

ahmer cemiyetinin öncülüğü ile 
Marmara ariası felaket gör
müşleri için yardım <11ası 

topl nmakdadır . 

llayal tutulmaz avlanır; 
hakikat vurulmaz bulunur 
ve tutulur. 

s. ~~t~tl 

ner kilise ve Kadedrali The 
re&ianum ko'.leji, Viyana'da 
Graben'deki Trinite sütunla. 
rıdır. 

• • • 
Geçmit zamanların ıııkla

rı arasında Avusturya ve 
İta 1 ya kültürleri arasında 
mevcut bağların daha ziya

deletdirilrnesinin kabil oldu· 
ğu aş;kar olarak görülür; 
Lundan mada Avusturya' 
nın muhtelif Avrupa kültür· 
!eri arasındaki münasebet 

lerde bir tevassut kuvveti 
halıni alabilmesinin kabil 
o1 duğu da görülür. 

Avusturya ile Almanya 

arasındaki dıl birlii!i mühim 

bir vakıa ise Avusturya ile 

İtalya arasındaki dinbirliği · 
nin de o kadar mühim bir 
vakıa olduğunu itaret etmek 
gerek değil midir? Viyana 
§İmale cenube, farka ve 

garba bal<abilir Şuna emi
nim ki siyasi ve iklı$adi 

bakımdan kuvvetlenmif bir 
Avuslurya'nın ikinci bir cer
men devleti teşkil edeceğini 
bütün dünya anlamakda 
gecikmiyecekdir. Diğeri gibi 
bu cermen,devleti de mukad 

deratının yegane hakimi ı 
olarak kalmakdadır. 

Bay feyzi 
Kolordumuzun çok değ< rli 

zabitlerinden süvari yüzbaşısı 
Bay Feyzi'nin istanbu 1 süvari 
m•ktebi muall;mliğine tayin 
edildiğini öğrendik Hay Fey
zi bu gün vazife baıına hare 
ket edecekdir. 

Ünlü muvaffakiyetler di 
lariz 

Nişanlanma 
Avukat bay Kasım Sami 

kızı bayan \'edime ile yeğe· 
nı tıbbiyeli bay Atıf Sami 
nin dün saat ondörtde avu
kat bay Kasım Sami'nin 
evinde akraba ve davetliler 
huzurunda nişan merasimi 

yapılmıtdır. 

Genç nişanlıları tebrik 
eder ve saadetler dileriz 

--

ihtisas mahkemesinde: 
Şamlı'nın Deliyusuflar kö 

yünden Arif oğlu Yakub 
evindeki araşdırmada 4 ki· 
lo kaçak lütün bulunduğun 
dan bu tütünlerin az olma 
sından vazife dıtında görü· 
!erek ait olduğu heyete sevk 
edilmitdir. 

~ Hatndıbey nahiyesinin 
Kovancık köyünden Mehmed 

Ali oğlu Nurı ekdiği tütün

leri kaçağa sarf etdığinden 
6 ay hapsine ve 140 lira 
para cezasına mahküm ol· 

mutdur. 

• çılgın denemelere sokuyordı. 

zılnıışdır . 

1 laıniyelli köylülerimizin 
bu yolt!a . gösterdıkleri feda· 
karlık şayanı takdirdir Na 
hiyede de te\.ıt-rruata deva"m 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
nahiye merkezinde 130 lira 
hirikınitdir it ı kın gösterdı · 
ği yüksek hamiyetle bu pa· 
ranın 200 lirayı bulacağı 
tahmin edilmekdedir. ·' ynı 
zamanda köylülerim'z ta 
rafından da buğday bulgur 
gibi yiyecek yardımları da 

yapılmakdadır. 

~~ 

Bııg·ün 
Sctğlık 
Eczıt hıt nesi 
~öbetcidir , 

1 bize g-elcn es~ 

Ülkü 
llh'«'llllla~ı 

Anlrnra hJlk \'İ t.ırJfınJ ıı 
ayt!a bir ç ka ılnu ülkü mec· 
ıııu:ı ı•·ı. 011 24 iiııcü 8ayı'ı 
gelm ş·lır. Yu r ıluıııuzuıı • n 
eyi k:illıir m cıııuaeıd r S . -
lıK ve r ir .z 

ilk mekt blerhııizın llılalah 
mer dernek ko larında bu 
işle çalışı'makd1tdırlar. 

Zonguldak 7 (A A .) 
Marmara adası felaketzede. 
lerine yardım olmak üzere 
ortamekteb t11lebe!erı o.ralar 
ında elli lira toplamı{larılır - -
~lı•n•tvıı tJıık 
italyadan üç milyon 

altın frank aldı 
Tiran, 7 1 A A J Arııa· 

~--------------------·~ 

vutluk hüklıınetinin resmi 
gazete•i ı ' esa gazetesinin 
yazdığına göre fevkalade 
bütçeleri üzerıne yapılan te
ahh üdler yüzunden olan 
masraf açıgının hır kısmı 

kapatılmak üzere ltalyan hü
kümet \rnavutlnk hükümeti 
e nrine tiç mılyon altın frank 

veımışdir. Kral Zogo bay 

mussoliniye Lir min.ıetdarlık 
tel yazı.ı çekmi§dlr 

f ı ı .- -- . Yurtdaşt 
Felaketligünlerde sana yard11n cıini Almanya da rehberler se-

uzatan. hi/alihmer i~'ianlt.~111 şefkatin - t n&tOSU IBŞ~İIİ. 
den dogmuşdur. Zngın. fakır. kadın, er- Berlin'den L;ldiriliyoı: 
kek hulasa hiç bir kinıse kendini hilfJ- İşıdılen haberl .. re göre 

/iahmerin hin1ayesinden uzak saymaz. , son günlerde Hitlu'ın llerch

Sene/erce evvel kurulan bu hayıocağına j tesgaden'de kain çiftliğinde 
aza kavda!. yapılan müı•kerelerde bir 

nulıkcsir Ililıılihrııtr 
.\lerkezi 

«Rehberler Senatosu >ı leşl,i-

1 li hakkınc'a da görüşülmüş
dür. Nuiyona! Sosyalist fır· 
kasının dedet lıünyesi içinde 

yerleşdirilmesini tamamlıya· 

cak oları yeni Reich kanunu 
esasisi, Rehberler senato 

sunun d~hi vaziyetini tayin 

ve tesbit e~ecekdir Şimdiye 

kadar yapılan teklıflere '.gö
re Rehberler Senatosu Reich 
hükümetinin en mühim bir 
müşavere organı olacakdır. 

flu suretle Rehberler senato· 
sunun bir nevi Nasiyonal 

Sosyalist ayan meclisi olma 

" düşünülmütdür . ve müza· 
kereleri Nasiyonal Sosya· 
list devletçi'ik tatbikatında 
Reich hükümetinin bazı 
tezahüratını temsile bir sah· 
ne olan Reichstag'ın alenı 

müzakerelerinin aksine ola· 

rak gizli tutulacakdır. 

Rehberler Senatosunun 
6 1 azası olacak ve bunlar 

dan bir kuını fırkada tımdı 

muayyen mevki ve makam 
ları işgal eden zevatdan 
terekküb edecek ve müteba 
kisi llitler tarafından tayin 
olunacakdır. llitler'in tayin 
edeceği zevatın da Nasivonal 
Sosyalist fırkasının yük 
sek bir rehberlık rütbesinı 
haiz olmahrı §artdır 

RP.hberler Senatosunun 
toplanma yeri olarak ~ünich' 

deki ,,Esmer ev" dütünül 
müşdür Nitekim bu evin 
büyük salonu lıu maksatla 
6 1 koltuk bulunacak ve bun 
lar araeında lfillerin yeri en 
yüksekde bulunacakdır. 

BU KALB 
--DURACAK 

Ve her kazanç sonunda yirmi ya -
tında bir atık gibi gençleımiş, tutuımut 
ıahlanmıı olarak güzel kadının ayakla· 
rına düşüyordu 

İstanbul'un kibar aleminde çalkanan 

' bu macerayı Rilge de biliyordu O kadar 
o kadar biliyordu ki . 

Yaılı bir erkek için daha aykırı 

emeller peşinde daha coıkun se\dalar, 
arkasında koımak haksızlık, insafsız! k 
olmaz miydi? 

Bilge içinde düğümlenen ıztırnb 1 arı; 

hastalık gecelerinde, huıııması, buhranları 
arasında sayıklanıışdı 

Sa hahları kahvealtmnı 1 ilirdıl<den 
sonra ba'kon.; kurdurduğu hamağına 
uzanarak saatlerce düıünüyordu, Göz · 
lerini ııığıı. kapıyarak böyle ııykuyu afi· 
dıran dalgınlıkln, arasında gene bir er
kek taru fııl'!an nasıl büyük bir a kla 

ıevıldiğiııi hatırlamak ona tatlı bir tesel:ı 
oluyor lu 

Merdivenlerden ırelen ayak st'sluini 
çarpıntılarla dinliyor, "onr.1 bir baıka

sının ge'diğini görünce titizleniyordu. 
Kocası birkaç defa: 

Yükse 'in halini pe~ beyenemi 
yorum Uygunsuz birine mi tutuldu ne 
dir? Demişdı. 

Yazan: 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Mükerrem Kamil 
Kalbınden sevgiler taşıyor; temiz, 

lekesiz, duyulmamış, görülmemit hisle 
ı·i gene kadının ayakları altın 1 aııyor 
du. 

Ona ilaçlarını, südünü elile ıçiriyor; 
<liderini, omuzlarını fanilıilarla sararak 
bır koltuğa uzatıyor, ona kitab okuyor, 
maıal söylüyor, hatta bazan ıslıkla de
rin, mahzun parçalar çalıyordı 

Bay Cevdet ıon metresine bu defa 
lıütüıı varlığı ile lutulmuıdu 

Hu sarııın Rus kadınını öyle delice, 
eyle önüne geçilmez bir tekilde seviyoz 
du kı 

Yuvası, karısı, çocuğu karanlık oda· 

larda ıönmeğe mahk\ım hayaller 
gibi kendisini terk etmltlerdi. 

Ömrünün hıç bir parça11nda vere· 
ıneılıği kuvvetli kalb ve aşkla sevgisini 
bu kadının ayakları altına seriyor: onun 
bir sevincine yüzlerce liralık elmas ba 
ğıılıyordu 

Büyük itlere girışiyor, kurnaz 

Ruı kadını onu boraada, piyasada en 

Kocasının ceketinden kaç defa birer 

tel saç bulmuı, kaç defa ceblerinde sa 
rııın Rus güzelinin resimlerini görmüş 
dü. 

Kadın sahiden güzeldi. 

Öyle muhteşem omuzları, 
gln göğsü vardı ki. 

öyle zen 

Narin boynu bir kuğuyu 
gözlerinde bayıltan, eriten, 
manalar okunuyordı. 

andırıyor; 

tutuıduran 

Güzelliğe her zaman hayran olan, 
zevkleri yüksek ve ince yaratılmış bu 
derin kadın .. Kocasının metresinin göz 
kamaıdıran güzelliğini takdir ediyor; 

ona bir tarafdan hak verirken . Diğer 

tarafdan parası için sevildiğinin farkında 
olmıyan bu akılsız adamı tokatlamak is· 
tiyordu. 

Bilge belki güzel değildi. 

Belki a~kı kızı laıdırmağı, belki he 
yecanı bir liıv yapıb dnmarlar tutuş 

durmağı pek bilmiyordu 

Fakat ona geneliğinin en taze emel
lerini vermiş. 

Yuvasının kadını, 

Çocuğunun anası olmu~dı. 

1.lnında dolaıan serin elleri iterek: 
- Ben ölmek istiyorum. Bırakınız 

beni. Diye çırpınmııdı. 
Ve yüksel Necib, bir gece. dalga 

ların yalıyı döğdüğü , lodosun camlarda 
uğuldadığı fırtına ı bir gecede ililge'nin 

kulağına her şeyi söylemitdi 
Bu aşkın nasıl büyük ve ilahi oldu. 

ğunu, bu dfkın vazife hislerini unutdu 
racak bir kudretle var:ığını sardığını, 

ümidıizlik içinde nas;! azablı geceler 
yaııı.dığını anlatuıışdı. 

Siz de nıesııd d ğilsıniz. 
Yaşamağa, herkeıdeıı eyi yaıamağa 

hakkınız var. Sevıl.ııeğe, sevmeğe ıizden 
layık bir tek kadın düşünemiyorum. 

Niçin bu adamın , çilesini çekiyorsu . 
nuz? . Ve böy'e söylerken bu adamın 

lıaba yarısı olduğunu düşünüıor, utan. 
cından terliyor, tekrar hisleri mantıkın 
dan üstün çıkarak içini dökm~kde de 
vam ediyordu 

Bilge'nin lıa.ıalıkd<ln sonra gelen 
zaafı uzun sürmütdü. 

llu hastalık sanki eskilere ait bütün 

acıları silmiş, göliirmüş; onu yeni dun 
yaye gelmiş Lir çocuk ferahlığı ve mesu 
liyetsizllği ile karıılamııdı. 

Yüksel Necib eğer koca sının en ya 
kın bir akrabası olmasaydi. Eğer bir
gün Ero.'un karıısında büyük bir utanç 
la başını eğınek mecburiyeti olmasaydi 
hi!ge; onun •evgisini kabul edecek .. 
Açacağı hayat yolunda onunla beraber 
ol~cakdı. 

Fakat bu aşk memnudu . 

Hu yanlı~lıiia tlüşerse onunla uz .. k 
yakın lıerkes alakadar ol .. cak, eyl~ne 

Ccek , saygılarını geri alacaklardı 
Ne olurdu . 

Yüksel Necib kendisine açı'masaydı. 
Birşey söylemeden susarak, sezdirmeden 

keudisirıi sevseydi . · 
O zamaıı hayatında yine bir arlca 

rlaş, bir dost gil i lcalacak .. Araya so 
ğuk bir çekin ır.e gireıııiyeçekc'i ;.onu 
gel.rıez bir sevg yoluna düş.nek iki•i 
için de fen .. dı . 

Şiındi ikisinde de ürkek bir hal var 
dı. Eskisi gibi yalnız ka amıyorlıır, hun 

elan adeta çekiniyorlar~ı. 

Ve bau geceler Yüksel N.ecib eve 
gelmiyordu. Ozaınan Bılge el ine ne alrn 
oyalanmıyor, bütün rnhu ile kapının zi· 
lini bekliyordu. 

O zaml\n kalbı dudak arına gelerek 
bu duygusuz ;ıdama her şeyı aıı 1atmak, 
ona haykırm~k istemişdi. 

- Gene karısını sabahlara kad.ır 
yalnız bırakan erkek; her dürlü aı:aha 
ve yüz karasına layı!<dır. 

llundan sonra da sen hissene düşcıı 
utancı ve ıztırabı çek .. 

Demek istemi~di 

ı:ılge kendısini çılgınca sev<lif'!ını ıd 
dia eden ı-ıenc adan;ın bu l-allerini iı·kiye 
Dütkünlüi':ünü, gecelerini dııarııla geçir 
mesıni fena buluyor . 

- 1-ieven incitcıez.. sabır eder. Ne 
ticeyi bekler. Buda erkek değil mi? iz. 
tırab çekdirecek. 

Eyiki sevmiyorum . Eviki •evmiyo· 
rum diyordu. 

llelbuki bu ta•afda Yuk•el Neci 1 ı 
göz.ünden , gönlünden kıskandığı aıiz ka· 

dııu incitmekden korkarak, kalbıni kopn· 
ran büyük azapları çeke çeke ondan 
kaçıyordu 

Bılge'yi unutmak mümkün değildi. 
içki, oyun, ış, kadın. VE zevk ge· 

ederi.. 

Bayır bütün bunlar: iliklf'rint• işle· 
1 yen bir aıkın zehirini alamıyorlar . 

n 
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Bulg r istan~a hayvan ıhra-
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frof. ~onven~o~enin ~ecrü 1 Kart~;i~era!!~~b!~~~.i dan ···~::·::~·t:::::ğ::···h~::~··:::·:::::~::···:~:···::;~ N 
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Almanya da 
C811 ha~~ında alınması dü- belefl Eski Kartacanın mühim yeci arkadaılardan biri ile !adım. Oda beni seviyordu ve 

Şu"nu"len teılb'ırler. r "Narıcma Trıbuna.,dan bir kısım, yüzyıllardanberi karşılatmııdım. llava ince, seviyor gibi görünüyordu, 
U llapkies üniversitesi Pro· kazandığı kum yığıntıların· ince yağıyordu. Karıılaıdığım bilmem nasıl oldu; bu ıev-

fesörü Konvenhoven, elek dan, arkeoloğların büyük arkadaşımın elindeki ıemsi gi1er söndü ıönüyordu. "slovo" salya dan 

lava muk•t \· cı(~si <tkd in(' 
t<ır«tfö«a ı· 

llayvan ihraca tı ı şini ~.o 

nuşmak üzere V&rna de to 
planan kong •a•ı,hükünıetden 

şu temenni 1erde bulunmıya 

Londra 7 l A.A 1 -Alman
ya lngilız dıt bakanının 

bay llıtler' le görütdükden 
sonra lıir hava mukavelesi 
akdini ve umumiyetle Avru 
pa meselelerinin hallini ko
laylaşdıracağını İngiliz hü 
kümetine bi ldiri ' mitdir . Dış 

hakanın Berlin'e gidıb gitmi· 

Amerika 
l usy•t 'd<ık i 
Konsolosluklarını 

kaldlrıyor 

yeceği hakkında bir karar 
verilmek için i\l :n anyanın 

ve a lakadar d iğer de vletle
rin verecekleri ceva ' !arın 
gelmesi beklenmekdedir. Al 
ınanya'nın kati cevabının 

gelmesi için daha on gün 

kadar gecikeceği zannedil
mekdedir. 

karar vermittir: 
1 - Yabancı paza1rarda 

aranacak gibi hayvnn yetiş 
tirilmesini temin için bunla
rın bakım ve busimleri ha · 
kkında hükümetin tedbir · 

alması, 

2 - Ru maksatla hükü 
met bilhassa ihracat hayva 
nı yetiıtirecek Y-'rleri tayin 
ve le$bit etmelidir, 

P • 3 iri hayvanlar 

arıs tirmek için cins ' eıi 
etmek , 

yetiş· 

islah 

•• 4 - İsten 1 ! iği gibi ihracat 

1 
K t • m tı 11 is t hayvanı yeu,ıi renıere prim 

N •• • · ı verilmeli 
{lffitlYIŞCJ er 5 - Ufak tosun ve <la 

Vatington 7 (AA) Ame 
rika 11.,skova'Ja ve Sovyet 

Rusya'nın dahi bazı yerlerin
deki konsoloslukları !agv ede
cekdir. Dış Bakanl ığı bir 
tebliğinde bu ılga keyfiye 
linin iki memleket arasında
ki dıplomasi münuebetlerde 
bir değiıiklık yapmı y aca ğını 
bildirmişdir. 

Tarafından hücuma naların kesilmesinin tahdidi. 

maruz kaldı Sarre plebisitinin bu sabah 
ilan edilen neticelerine göre 

Paris 7 (A .A) - Dün ak. bazı ihtimaller ilcaatiyle bil 
şa ın çoğıı koınün isl olan bir hassa zorluldu olacağı zan ne 
a lay nü oayifçi trenler, oto · 

Paris'de bir ihtifal 
Paris, 7 ( .\ . ı\ ) - Geçen 

yıl ıubatda çıkan kanııklık

esnasında ölenler için dün 
bir ihtifal yapılmı~dır Ru 
hani ayından sonra reisicum; 
hur mümessi li ba~bakan ve 
Paris belediye meclisi azası 

ölenlerin ailelerini ~el iı mla -

dilmiş olacakdır. Muahede. 
mobiller, taram vaylarla et- 1 

ler millet er cemiyetinin 
rafdan Parla e ge l mfıler ve intihabat netice•inden ilham 
konko ı t meydanı r a doğru yü- . 

1 

alıııasını amir bu1undukla 
rümüflerdir. Nümayifçilerin rından lıu hususda son ka· 
bir çoğunun yaııın:ia silah ve rarı alnıak basittir Sarre 
benzinli paçav ra 'ar bulun- Almanyaya ilhak olunacak 
nı uşdur Nümayişçile rden ve bu suretle günün en 

1200 zü tevkif edilmişdir. Ay·ı zorluklu siya~i işlerinden 
nı za•t·anda aktam üzeri v!r · biri kat'i surette tasfiye edil · 
tan porva gal uler tE>şkilatı 1 miş olacakdır. Halledilecek 
bir yıl dönümü toplant ı sı yap- olan büyük Avrupa işlerinin 
mııla rdır bundan sonra daha az müş-

kilıit ile karşılaıacağı ümit mışdır 
edilebilir llitler 3arre ahalisi , - ' 

Savaş'ın Yazı yarışı ,, 
ne te~ekkür etm ek için bu 

gün radyo ile söylediği nu 
tukda Almanyanın Fransa· 
dan toprak olarak bir isteği 
kalmadığını söylenıitdir . Bu 
da Alsas ve Loren üzerinde 
her hangi bir toprak davasın 15 Şubatda bitiyor 

ı; ı zı • lt'ıııiı.iıı ıu:dıgı Siir, llik:l~ı', ~c> ... İr 

\<ıl'l:-laı·ı okıır L ıl'ıııı zııı i:- .ı ·ği uzı· ı·ıııt• 15 . . 
!-(İiıı dalıa ıı zatılıııı-:dır. Bı:ııa g iil'ı' ı :ı ~ıılı.ıt 

ak,aıııı ı a k<ıtlar !-(l'!Pıı \:tzılal'ı ıııii ... alı ı k ı l\a 
.. • il • 

kov.ıt•afrız. Oııdaıı ~oııra ~l'lt'ıı ' <ızılal'ı kata-
• 1 • • 

1111\a<'aıi°ız. . . 

dan vaz geçtiği hakkında 

yeni ve kat'i bir delildir 

ı;t'ıı<'ler, kalı•rıı!Pı·ir ı izı dPııı,in. 

M. Hitler Sarre Plebisitinin 
Avrupanın yatııtırılması hu 
susuna yenı ve kat'i bir yar 
dımda bulunacağı dileğini 

ortaya atmışdır. Bu dileğin 

tahakkuk etmesi sırf Alman· 
yaya tabıidir . 

• 
Almanyanın vahim müş

küller içinde çarpındığı bir 
zamanda ihraz olunan lı u si 

Ronu1n Tefrikamız: 62 s., \' (l s ( (l 11 S<t \ 1 (l S(l 
0 ~ 

Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

lıte hu c•nadn düıman top
larının önünde bir yığın kah 
raman can verdi .Şehidlerin 
geydikkri çu~a çepken i'e 
rt;ai dizlik, kara toprakları 

örtdü v" adeta bir mai şe · 
hid;ik meydana getirrli. 

kit ktuııandan sert l.ir ku 
manda verdi: 

- Sünğü tak! Sıçra . 
"Marş marş .. diyeceği es 

nada, karşısınd a bulunan 
bir dütman piyade bölüğü· 

nün, Türk süngü!eıini görün 
ce kaçmağa başladıklarını 

gördü. l<umandayı değişdir 
di: 

iaşesiz kalmıı, kıtaat dağıl-
1 mış bir halde idı. Müdafaai 

hukuk memublarından ilerı 

gelenler hı!., Bursa'ya gitmek 
için v·:sait bulmakda müş 

kilat çekiyorlardı. llerkes 
asabi bir lisan ku !anıyor, 
vatan kaygusu kalplere elem 
saçıyordu. Soma kadısı Ha· 1 

cı Te vfik beye 121 emanet 
edilen bir Ç1"al l ankonotu 
te.!im edecek yer bulama · 
dığı için tepiniyor, para gi 

Adeden birkaç m;sJi fa 
ik ve muntazam olan düı 
nıaıı kuvveti karşısında ba
rınmak imkansızlığını evvel Takib ateşi; şidde tli 

ateş! ce arzetmıtdık . Ancak ku 
Dıye bağırdı . Sonra Fet· mandan Kazım bey, Tiirl;-

d hi beye döner<"k « görd ün· eki vatanperverligi ve bu 
mü:»ı Dedi ve ilave etdı: Uğurda 11tihkarı hayat etmek 

de ki teha iik ve istical ka- Vaziyeti harbiye ica 
b batı olarak çekiliyoruz . iliyetlni, düşmana anlat · 
ınak ıçin bu muharebeyi ve Yoksa bu günkü şerait da· 
riyordu. bilinde Türk kaçmaz, kova · 

Kuvvet 1erimiz çeki' irken b'r lar. Bu gar•ımları bir giin 
tııaııga nizamıyc başında ku gelecek, biz periıan edece 
tnandan Ka71m Ley bizzat ğiz. Müstarih ol ' 
dündar vazifesıni almışdı. Dedi ve düın,anla 
Yan•nda bulunnn kardeşi teması muhafaza ederek 
I· ethi bey 11 j, kumırndana tıkkı l e çekildi . 
>ok telılike!i bir mevkide Ba'ıkesir ve h ,l\·alisi ana 
bulunduklarını söylediği va - ve haL.ı günü ya şıyordu Mun 

[1 J Şımdi Çcşnıt• kazası jandaı· lanın I• enzıl teşl<iliıtı ol 
~ıa yiiılıaşısı bay Fethı 1 madığı için efrat ve hayvanat 

bi kıynıetlibir maddeyi kimse· 
nin gözü görmüyordu 

Suküt eden umum ti· 
mal cephelerinin bakiyeth 
sii ı· uf zabitan ve efradı gay
ri muntııza n bir şekilde 

Bursa'ya doğru çekilirken . 
Soma cebh esinden kurları 
lan Lir topçu bataryaslle 
muhafızları ve Somı. ceb· 
hesi kumandanı Kemal bey 
Karaca Beyde tuhaf bir ha
dise ile karıılaşdılar . Karaca 

beyin carıbazlar köyünden olub 
hazan eşkıyalık bnzan 
k u vay imi 11 iyecilik 
ve hazan da anzavurculuk 
yapan sağır llakkı ismindeki 
ahlaksız, başına topladığı bir 
sürü çerkeslt• bu kuvvetle
rin karfısına clikildi: 

[2] Şimdi Balıkesir'dc Avukat, 

1 

trik cereyanından ölen hay · durmak bilmez çalıımalarile ye altına girerek konuımı- Birden ıaımıtdım. Yine 
vanların yatatılabilmesi için nihayet temizlenebilmitdir. ya baıladık. Her sozunu Durmadı. Sözlerine ıunları 
11801 biçim söylemişdir . Ayrı ayrı hususi köıkler, güzel hikayelerine bağlı yan da ekledi. 

A o;erikan bilgini taraf ı n· büyük yapılar, sokaklar ve arkadaşım beı, on adım yü- -Sol mut bir gül gibi bırak-
dan tatbik edilen bu yeni - çeımeler timdi ak acun yü- rümeden bir kaç kısa hikıi- dığım o kadın:ıolmamııcuına 
den diriltme usulü çok züne çıkmıtdır Yapılar ye anlatdı. Gülmekd- katı bat kasına elini uzatıyor, her 
bambatkadır Profesör, ölü M. E . il ve ili üncü yüz lıyordum. Ağlıyan, donuk ıeyden kıskanarak sevdiğim 
hayvanın arkasına bir yıla dek götürülmektedir. duran yağmurlu bir havada o kadın; bir yılan gibi ben· 
lelektrotj,diğer elektrodu da tek bir şemsiye altında se- liğiml, ıereflmi sokmak ve 
h k k k Bilindig' i üzere A nihai h ) k ayvanın arnına oyma · vinç ve kahkahalarla yürü ze ir eme istiyor .• 

h d ı k zamanındaki Kartacadan bir A kd da ve ayvam öl üren e e · yen iki kitiye kim bakmaz- Çok acıdım. cıma an 
trik cereyanının aksine bir şey kalmamııdır. Roma leji dı. Epi yürüdük. Eve geldi başka elimden ne.gelebilir· 
cereyan vermekdedir. yonları kentde sağlam bir ğimizin farkında bile değil· di. Kııa hikayelerle onu te . 

taş bile hırakmanıı•lardır. Fa • d 1 il ı d Bu aksi darbe durmuş • dim. Evimin dar mer iven e- se iye ça ıt ım. 
kat. Kartacanın coğrafi va- k k k O k 

yüreği harekete getirmekde rinden i inci kata çı ar en er en an · 
ziyeti okadar müsaitkıirane b 1 d y ld Al B k ve hayati faaliyetin yenilen annem izi kartı a ı. a· nem atı ı. . . en o ızı 
imlt ki, kentin tahrib edil· b d k b 1 d d Ol h' mesini mucib olmakdadır. nan ıo anın yanına otur u . 1 iyorum e i. muı ır 
mesinden sonra bile Roma· d 

Gazeteci 1erin elektrik 
sandalyaıına mahküm insan 
lar bu usule sonradan yaşı · 
yabilirler mi?» .Sorgusuna 
Frof, Konvenhoven menfi 
karşılık vermiıdir mahkü · 
mun batına geçirilen baş'ık 
okadar sıcaklık göstermek· 
dedir ki. beyin eklen1ileri 
harab olmakda ve böylelik
le de aksi darLe bir feye 
yaramamakdadır 

Ne de olu ıimdılik kaza· 
ra bir elektrik nakiline do 
kunarak ölmüı olan insanlar 
ıayet Prof. Konvenhavenin 
metodu derhRI tatbik edile
cek olursa kurtarılabilmek· 

dedir. 

yasi muvaffakiyet Ru 
nıuvaffakiyet Hitlerin siyasi 
sa hada ki gayretlerini tedviç 

etmektedir - rejimi takviye1 

etmi~ ve Hitlerin otoritesini 
kuvvetlendirmişd r l'u hal 

yeni bir vaziyet ihdas et
mektedir Sarre mesele•inin 
Almanya içiıı lehde halledil ı 
miş olması \vrupanın yatıştı-. 

rılnıası işin~ nıües:;ir bir su

rette yardımda bulunabilir. 
Ancak bu . başlıca dedetlerin 
ve hi!hassa Fransa lngiltere 
ve İtalyanın Hıt!er Alman
yası kar~ıaında nıüttehid 

v.• kuvvetli olage' melerinde 
ve her nerede umumi emni
yet meselesi tehlikeye gire -
cek olursa onu müdafaaya 
hazır bulunmaları ile ka
bildir 

Ben burada cebhe tu
tacağım Topları ve efradı 

hun'l teslim ediniz. Bir de 
paranın hesabını veriniz . 

Diye tutdurdu. llakkı'nın 

asıl maksadı para olmakla 
beraber topları da düşmana 
teslim etmek suretile mane

vi bir meykiı!) temin etmek ı 

istiyordu Vaziyeti müdrik 
olan Son•a cebhesi kuman
danı Kemal bey, biraz ev 
vel dökülen Türk kanını 
düşünerek bir daha dökül· 
memesi maksadile vaziyeti 
idare etmek istedi. 

Askeri mantık ve tabiye 
noktai nazarından çekilmek 
mecburiyeti hasıl 
olduğunu izah etdi Lakin 
llakkı şımardıkça •ımardı. 
Bu esnada kumandan Ka
zım bey yetişdi. Vaziyeti 
derhal kavrıyan Kazım bey 
kaılarını çaldı. Hakkı'ya: 

- Türk dilli veri eri cebhe 
de ölürken nerede idin? 
Şimdiye kadar hangi ceb . 
hede hizmet etdin? Hen se 
ni gayet evi bilirim. Bütün 
harbi umumi müddetince et
kiyalık yapdığın halde bu 
millet seni affetdi . Salihli 
cebhesinde on giin bulunduk 
dan sonra oradan kaçdın . 

Kahvelerimizi içerken, işin izleri üzerin e yürünen 
lılar orada, koloniler tesis Çok acıklı bir hikaye anla bu sözler annemi de alaka-
etmişlerdir. ki burım, daha tacağım;dedi dar etmişdi. 
sonra ilk hiristiyanlığın bü -Kim 0 kız dedim. 
yük O:erkezi rolünü oyna- Güzel bir ilk bahar gü- Bırak deıme,anlama de· 
ı"ışdır. nünde, Uzun ve geniş kanat di. Yalnız şunu söyliyeyim 

Kazılan yerler tirudi çok lı sık ağaçların altında tırıl, ki, çocuğa zavallı (H. . .) 
büyük bir dikkatle korun- tırıl akan billur suların ve ye çok yazık oldu. Derhal 
makdadır . Çünkü, yerliler o nıların kenarında rumla- söze karııarak arkadaııma 
esasen en kıymetli sanat ra ait birmanastırın yıkık du- -Bırak fU acıklı hikayeleri, 
eserlerini çoktan tahrib et- var'arına ya.lan•nııdım. güldürücü sözler ıöyle, gü· 
mit bulunuyorlar. Uzun ve uzak bir yo!dan lelim, eğlenelim dedim. 

ge'mit gibi bitkin ve yor Bu sırada idi .• Kapı çalın-

Yeni bir bilgi buluşu 
"Narıcma Trtbuna,,dan 

Sovyet bi 1 gini praf. Şa 

rin, vı·ltun milyonda birini 
büyük bir sabırla ölçebilen 
acundaki en ince duygulu 
!hassas! elektrometreyl yap 
mışdır . 

Bu cihazın 1apara!1 yardı 
miyle kol adalelerinizi bük
me neticesindeki sinir gay 
reli esnuın h. ba?gösteren 
eleklrik ceriyanının takalı, 
V. S. takdir edilebilecekdir 

Anlaşılıyor ki, insan vü· 

cudunun her parçasında, 
hastalık ve arganizmanın 

anorinallık V- S. hallerinde 
değişebilen bir teY vardır. 

Prof Şarinin elektromet· 
resi yüregın hareketlerıni 

öğrenmek için tatbik edil 
miş ve bunu [ elektrokardi
yoğraf] denerek, bu alet, 
ıimdiyedek Doktorlarda hiç 
bir itkil uyandırmamış olan 
yürek !Kalbi hastalıklarının 
batlangıcı zamanında,bunun 

tayinine imkan vermiştir. 

Ş imdi butün bu arkadaşla 

rınla beraber bize iltihak et, 
yoksa timdi seni parçalatolı 
rırm.j31 

Dediği zaman, palavracı 
liakkı'nın eli ayağı titredi. 
~1übtez ve bir sesle 
cevab verdi. 

Baş üstüne, emir bu 
yurursunuz Maksadımız va
tanı kurtarmak efendim. 

Dedikden sonra arkadaş 

larına döndü: 

- Arkadaılar dedi. Ku · 
mandan beyin emri emirdir. 
Bursa'ya gidiyoruz. llaydin 
Liye bağırdı ve bütün bu 
kuvvetler Bursa şosasını ta · 
kiben Bursa'ya doğru iler
ledi 

Buraa'ya gelindiği vakit 
Bursa valisi llacim Muhid
din ve elli altıncı fırka ku 
mandam Bekir Sami beyler 
Bursa'nın cenubunda kain 
Reıevler köyünde bir mu· 
harebe vermeğl arzu etdik
lerini Kazım beye söyledi 

-
[3j Müfrit yunon r ı ol.ın hu 

liakkı ıstirdadı mesudda !(amca 
bey<fo lıuvYellerimiz taraf n 
dan parçabomış ve lıu surl'tle 
Ueneral l\azımın "özü y : rnıı nltı 

ay sonra yerini bulmuşJur. 

gundum. O gün uzakdan ge dı. Müvezzi bir mektub ge· 
len mektebliler, mini miniler tirmitdi. Zarfın üstü •latan
o koyu gölgeliği doldurmuş bul . Fatih. yazıyordu. Mek
lardı. baılarında vakur, tubu açmadan epice düıün
azemetli şişman hocaları do- düm. Açar açmaz sevdiğim 
taşıyordu. Sessizce seyre ve annemin üstüme düıme
daldım. Karşıdan beyaz pan· sile evlenmeğe razı oldu
to!onlu ve kısa kollu ıpor 

ğum kızın babasından gelen 
gömlekli genç ve onun ya bir mektubdu. Mektubda 
nında beyaz rop ve eldiven kızını veriyordu. İleri ıür-
li esmer ve kısa bir kız ge · 

düğü ıartlarda pek fazla de· 
liyordu . Bellıdi ki. bunlar ha· ğildı. 
yatın zevklerini tatmıya ça-

Az evvel ıöylenen htki.. lııan, gönüller ini biri birine 
b ğı b. ift İlkb h ye , dütüncelerimi altüst a ıyan ır ç . a a · 
rın güzelliğine güzellik ka eldi Arkadatımın yana, ya. 
tan bu çifte bayıldım. lliç kıkla anlatdığı bu hikayede 
aklımdan çıkaramadım. seviıme, yuva kurma, o yu

Aradan tir yıl geçmem ir 
di. lladisat beni o gençle ar
kadaşlığa sürükledi. Az za
manda çok sevişdik. Sevgi 
!erimiz biı den büyüdü lıte 
günlerde bana geçirdiği 

o tat'ı günleri ve o günlerin 
sonunda uğradıgı felaketi, 
yıkılan yuvasını öksüz ka· 
lan yavrusunu anlatdı, an · 
latdı ve ağladı-. 

Anlatırken 

Çok sevdim, bü-

ler. Kazım bey, evvela kuv 
vetlerinin çok az olduğunu 

ve ne de olsa yüz küıür ki
lometre çekilerek toprak bı· 
rakan en fedakar bir mille
tin kuvvei maneviyesinin 
takviye ve iadesi zamana 
mütevakkıf olduğunu, ken 
di kuvvetlerine gelince; gün
lerden beri uykuıuz ve bi· 
tab bulunmaları hasebile 

harb etmek kabiliyetinde ol
madıklarını söyledikden 
sonra en son kanaatini ıu 

şekılde telhis eldi . 
Hiz düımanla bir kaç 

yerde çok kanlı muharebe 
yapdık. Emin olunuz düt· 
manın kuvei maneviyeıi 

bizimkinden bozukdur. Şim
di zayıf bir kuvvetle düşma· 
na mağlub olub kuvvei ma 
neviyesini yükseltmek ben 
ce doğru değildir. 

Dedi ve kendi kıtaatının 

vaziyetlerini görmek üzere 
ayrıldı, !\azım bey ayrılır 

ayrılmaz. Uekir Sami bey 
Hacim :\fuhitdin beye dedi 
ki: 

Kazım bey bizi kıs· 
kanıyor, kendisi bir if ya
pamadı. Şimdi biz muvaf 
fak olduk mu? bütün ıeref 
bize aid kalacak. 

vayı ıenlendirme ve neticede 
yıkma- ... 

lıte bunlar bir ıinema, 
bir heyecanlı filim gibi gözü· 
mün önünden bütün hızı ile 
geciyordu 

O 1 m a z. o 1 m a z 
anne diyebildim. Kalemi 
elime alıb red cevabı verir· 
ken gözümün açıklığını ve 
pencereden yatağıma vuran 
sabah gün etinin ıııklarını 
gördüm. Oh.. Rüya imit 
dedim ve sevindim. 

Hacim Muhitdin bey ııa
yet ciddi bir lisanla: 

- Aıkerlikden anlamadığı
mı bilirsiniz Elimizde ema
netullah bulunan bir kaç 
Türk yavrusunun, boş boıu· 
na l<:anlarına gireceksek mu· 
harebeden sarfı nazar ede
lim. 

Bekir Sami bey derhal 
atıldı 

- Bana itimad ediniz, düt· 
man fluraa'ya giremiyecek
dir. Biraz evvel Kazım be
yin «nasılsa cebhe, kazancı 
bayırı · Dimboz hattında 
teessüs edeçek» demeıi ami· 
yane bir hulyadan batka bir 
ıey değildir! Siz bana bıra · 
kınız, Şu elimize geçen fır· 
satdan istifade edelim ve 
büyü bir ıeref kazanalım. 

Burada kısaltdığımız, Be
kir Sami beyin ıfadatını tah· 
lil edecek olursak bu fırka 
kumandanında Türk vatanı 
ve Türk evlıidları enditeıi 
olmadığını, ancak ıeref hır· 
sının zihnini ltgal etdiğinl 

anlamakda güçlük çekme· 
yiz. 

Bekir Sadi bey faaliyete 
geçmif, elinde bulunan cüıı:i 
bir ııizamiye kuvvetile millı 
ve gönüllülerden müteıekkil 
bir kaç müfrezeyi Beıevler 
köyüne seyk etmtıdır. 
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Sa~i Özatay 
Ct>ı'l'alıi lıa~la
lıklar 111 ii ı e-

lıassısı 

Cilt 'P Ziilırt>
vi lıast:ılıklar 
ıııiill•lıassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

~ 
i » Yeni Gelen: TuhafiyP-, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır. 
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ıliiıwr. "ii~tpı·ileriııiıı t·:-y,ı VP ~airt•lpı·iııiıı ardi~e- ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52' ~ 
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BAL/Ki SIR t~ 

PALAS ~~ 

6 ~u~at çarşam~a a~şamın~an iti~areo 
Sabırsızlıkla Beklediğiniz 

'"l'iiı· kce Si)zlü 

ııelediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

C(_\l.\BTrsi (;("\LEHİ 

O~IPdt>ıı :-oıır; :-:ı:ıt 1 fı -

1),., B;n \lııııı·d 1-:ıııirı 

P,\Z \1\ (;(Xl.EHİ: " Lük vapur yolcuları a n ' Siıııılİ\l' kadar Tiiı·kct>!P:-.dirileıı fiıı lı·ı·iıı ı•ıı llissi 
f !! 1 ' · n• eıı ı:ii1.t·liılir 

Öğleilı·ıı sıırıra .;aaı 15-111 Ktıl<-ık, Bıığ:11,, 
Bıırıııı lıastalıkları ı ır. B:n "t•lııılt'd l\:'ııııil Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ... af •t Nıı fiıııdı ' Lıı/, hayal yıışıımıık /ııilyas111111 ııile rtıbılası n Tı·~rif ı•dı·ıı 1 il ıııii~kiilpı-st•ııı ıııii~tt•ı·ileriııi d;dıi llH'lll!Jllll ı·dı·ıı :ı ıi:::erinıh· yrıbdtfjl (/('/ tesirler, sebebiyet /11l'di1Ji t'İniıyelfcrl 

H lt'lllİZ, koııl'orlıı \(' 'i('l'\İ~ı ıııi'ıkt>ıııııwl, i'ıcretleri lıerkı•sc 1 hı·ı·i~li ."~ııi r• ue /ıı/; seydıal ı·sıwsıııdıı yeçcn r!llencdi ve llilllılrşeııı 

" 

• lıayal içinde roklrırııttn mec/ııılıi ktılıın /ecııııliarı bıiyıik 
_. iıı~a ı•ıtiı·diği ..;ıeak VP ~oğıık asnııııza ııy,gıııı fPvkah\dt> lıaıı,\o~ilt· •"• 

•• • lıir lııyeeıııılıı seyre /!'celisi ni:::. 
•• t,ıYsi,\t',\t' dPğPI' lıir olt•ldiı'. \ltıııda gazinosu \ardır. (~aziııo~ııııda ·~ ı e\:kitf IJIİİClfit•-r. lıiitiiıı ~t·raiıi ~ılılıiyı·yi lıav: H' lıt>ı' ıııenılPkctiıı gazt-tı· "' 1111 ı•ıııua- ~. B~lıkesi ı• 
•• larıııı lııılııııılıınıı·. <:ii1.Pl H' s!'sli rad~o:-;ıı ıııt·H·ııtıııı·. 44 lüğıiııden: 

~. ••-"• •ww•••••••••••••••••w•••••••~~ il Evkafı ıııazbııta\a aiı talııııiııı·ıı 140011 ıııiillıaka . -.. _______ ...._.. ___ .., _________________ ... __ -;;;- ' . . - ' 

• - -·- - 1 ~:ı aiı ıalııııiıu·ıı 4000 hıln lııığtla.'rn <ırtırıııa 
11(\l(•((l)'l~ Dr. M. Ali : gi'ıııiiııılP lıiı; i:stl'kli ı;ıkıııadığıııdaıı arııııııa oıı 

ll<tsk<llllığıııd<lll giiıı u1.aıı!arak ilıa(p:-;i ili - ~ \1135 ı·uııı<ırtt•si 
';S Cilt, fı·ı·ııı..:i. lıl'I- giiııii saat l5 de ~apılat'ağıııd.ııı istt•klilt'ı·iıı Ev-

Ürtiilii ı·ar~ııla ali.aralı helt•diyl'dt>n lit; di'ıkka- ~oğukhığtı lı:ısı.ılıklan il.af id.tı'ı · sint• ıııiiraı·aatltıı·ı. 
~--------==:---..,.....~~-ıı ıı ı ı;rrt;r"' \t' tPnleleı·i pazarlıkla ~ardıı·ı!acak- ıııiiit>lı:ı-.sı:-oı. ilaıı Zayi 

ılır. Tallplı·riıı 10-2-935 ıarihiııt' r a:-tlı~aıı pazar . 1 
Gayet nefis baharatlı sığır Askerlik terhis tezkeremi 

Haıtalarını •aat üçte 
-,"iiııii _.;·,ıat lf> ılı· b"ledi~-e t'll('İİllıt'llİlle ıııiiraraal etinden yapılma sucuk kilo-
-- ' ' hükumet caddesinde mu- ı 
!arı il:iıı olııııur. ayene hanesinde kabul ve su altrnıı ku•uş manda su 

I! .. tedavi eder. cuğu otuz beş kuruşdur Al 
·--- ___________ )ı mak istiyenler 

1 

:::iığır pazarında sucukcu 
Balıkesir ıcra mamur- Süleyı1>an ağay müracal\t 

etsinler. 

zayi etdim Yenisini alacağım 
dan eskiıinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Edremid'in soğan yemez ı ı 
mahallesinden 1' uyucu oğul· 1 

!arından 318 doğumlu ölü 
• 1 1 lsmail oğlu 1 asan · 

luğundan şimalen dere ve yol ve gar- açık artdırma ile satılığa 
ben dere cenuben Medine çıkarıln,ışdır Bu babda ya 
zevcesi hıı.tıb \hmed ve ha zılan şartnameyi her kes 
cı oğ'u hatıb Hü~eyin tarla- : göre bilmek üzere 7 '.! 35 
!arı i'e mahdut 1 ~ dönüm 125 tarihinden itibaren on gün 

• 

l',\Z \HTESİ (;f;\'LEHİ: 

S tlıalı :-:ıal 10 - l l İı· lı~ı ... ıalıklan l lr. 
• 

B.ı~ \lııııNI Eıııiıı 

Üğlı•t!Pıı ~oııı·a 15- 1 ti (;öz 

iki\ İlı~nıı Alıııırd 
lıa ... ı.ılı klal'l Dr. 

S \ Ll ı;C-:\t.EHI: 

Sahalı saat 10 - ı t 
B,I\ .\lııııt>tl Eıııiıı . 

İı• lıa .. talıJ..ları Pr. 

Üj:tlnlPıı ~oııra ı;aaı 15- lli llı~lıa:-ıalıJ..la r ı 
Dr. opı~ratiiı· Ha~ Sadi ihata~ 

C.\llS_\\IB.\ (;f~'LEBİ: 
' Ö••lt'dı·ıı ~oııra ~aal 15 - 16 lı:lı.ı t·ılıkları l"' , 

Dr. B.ı~ Haif 

PEHSE\IBE (}("NLEHİ: 
Üı!lı•ılı•ıı soııra 'iaat lfı 
lir. B;ı, "Plııııt>d .\li . 

- ili 1>•1'1 

l<t l ı k('Sİ I" l)(>ğlt 111 \'(• 

c :()(• 11 f{ ıı •• k 11 il 

Balıkesirin hacı İsmail ına 
halleıirıden ölü Hakkı karı
sı Sıdıka~·a 40;) lıra ver ııek 
için bo çlu mahalle len aba 
cı oğlu Şevketin ıuandıra 

mevkiindt: ~arKen kürt Riza 
ve Dervi~ Alı oğlu Tahır zev 
cesi H .. tıce, şimalen sahibi 
senet ve şüreka" ve o ta 
mandıra karyesiııd· ıı Ali bey 

arşın tulan.ıı 19'.2 payda 39 I mü:ldetle i<'ra dairesinden 
1 k 1 d ı 'd d \"il:l,\t>Iİıı ıııı·ı·kı•z \ı• ıııiıllı:ık:ılı, sı·lııı· ,,. payı ve dö~euıe a tı mev i · açık lıulun uru .rıa~ • ır iş • 

inde şarkım lıııcı J ahir şlma 1 bu tarlalar p.ıyı ile, arsa pa· kii\ Jpı·i alıalisiııdı•ıı ıııiir.ıeaaı l'dt•ıı l.!t'lıı•lı•rin 
len Derv,~ Ai oi(l~ı ~~lıya: yı h.ıklcınJ.ı bir hak iddia l ıal;ii \I' ıııiiskiiJ;itlı lwl' llf'\İ do~ıııııl:ır,'ııı \t' :ılı' 

; 

BiR ZAFERiN 
VA~I 

oğlu lbruhim tarlaları ve 
1 ceııuben kuru dere ile ıııah 

dut 1 1 dönüm 2 ev ek [ıU 
ar~ın tarlanın ; 9~ payda 39 . ! pka.yıd ve yi

1
ne mdandıra me

1 
v · 

ıın e şaı cen ere şinıa en 

yol garbeıı ve ceııub<'n ba
yır ile mahdut 15 dönüm 
tar anın 82 his,ed" 39 payı 
v .. y;ne mandıra ll\evl;:ıi:-:de 

prkan ,\bdullalı tarla"' şiına 
l!'n dere ı:arl·an der~ cc•uu-
1 en sahibi senet t:ırlalari 1 e 

mahdut 10 dönüm 92 hisse
de Jll payı ve yine mandıra 
mevkiinde şarken o.,rviş A'i 
oğlu Yahya tarlaları şimalen 
'ivri taş ve çalıl k garhf'n \h 
rncrl tar~n~ı cenu'ıerı yol ile 

mahdut b,.~ dönün tarlanın 

g~rban Kaygı ız oglu .1usta sında bulunanlar varsa tari ' . -·' 
fa c~nube· han Mrhmed 1 h· ·ı- d . · .... d 11111111111 kadııı aıııı•JJ\alhtı·ıııı 111111 :-~t·sı ılı• ııwı·ı·a-.. · ı ı an an vırmı gun ıçın e . 
tarlalarile m lıdut 22 dönüm! evrakı müıbitelerile birlilıde IH'll \apar. Cıwuk diisiiı·ıııı k ll'lılikPsİııdı· lııılıı· 
3 evlelc 256 ar•ın tarlanın B 1 k d " ı' ı ı·ı · ı ' 

• y • a ı ( sir icra airesıne mu- ııaıı arı da ıd'/,ll il\ llll't't'ölllt'll ~al ll'lll':tl\ (ı·d:n 1 
192 p '}dıı ;rn payı "" yıne racaat etmedıkleıi takdirde ' 
döıe.ne altı m ·vkiind .. güllü h.ıkları tapu sicılile sabit i'dt'J' · 
tarla şarkan h.ıtıp Hüseyin o madıkça satış bedelinin 
zevcesi Medine ti malen kürt pa ' ıa,masından hariç kala· 

oifu Yahya garban Yörük ca!c'ar lır birinci artdırma kii~~iik 
oğ'u Mehm•d t~rlası renub en 9 .~ 9.35 tarh ne le•adiif <den 

Siit t•ıwuklaı·ı \ı' ıki \asııı;ı katlar ııl:ır• 

lıa:-•:ı ~a\nılal'I dalıi ıı;i·ı,· ..... t.,l'dt• \alır;ır:ı~ . . 
1 14 J" .. J lıı>r zaııı:ııı ıııt•t•t•aııı•ıı lPda' i t'dı·ı·. yo il,. mahdut 'onum cumer.esi giinii saat 1 ti olarak 

bir evl~k 'arlanın 1~12 pay. l la)i 1 ed l.ı ii o:ub o gün ko· 
da 39 paı ı ve- yine m<'zl,ür ! mı •an pey mezkur hisselere 
mahalde sağ tara:ı sahibi 

1 

konu!an kıymetin yüz·le yet · 
sen•t şürekasının bostanlık ıııiş beşinı bulmadı ğ ı tak.lir 
tarla" ve sol ve arkası ve de ikinci artdırma :!5 3-935 
ön tarnfları yol ile mahdut tarihine tesadif eden pazar

Siit CtH'tıklarıııııı lıakıııı 1.11·1.laı·ı lıakkııı· 
• 

da ıııii:-.laki.>ı·l \ali klı ı·ı· \t' !-(l'lıelik n;mısııııf;ı 

\llhtıu 11ıı·llı111. al'lzalara kar~ı ı:ıtlıikı l\zıııı !.(t•lt•JI . ' 

tı~da\İ Yt' 1t•ılhirll'1'iıı alııııııa~ıııı d:ı gehdt·ı·c ö~, 
J 914 arşın mahalde fevkani lesi günii 'aat 16 kadar tem- l'Pl'llPk İİ!.l'l't' dı·ı·:-Jı•ı· H'l'ilir. 
4";;d.~· ve taht;rni bir oda dit edilecek ve u gün mez· 
velıir sanıa11lık v" muthah kür tarla ve arsa hi•seleri 
ve furun ve: havluyu mi;şte en çok arldıranın üstünde 
mil hir hab hanenin mülk bırakı 1 acakdır. Al ak ve 

prlnanıeyi gö mek ıstiyen· 

lerın yüzde yedı buçuk nisbe· 

C ii ıııl ı ıı ı·İ\ ('ti ı ıı izi ıı Balık esi ı·' t • lıa l ıst' ıı i [:i . . ' 
lıtı f:ıvdalı \t' lıa,\11·!1 ıııiiPs~t·sedt•ıı ııııılıtt•ıTııı 
lı ılkıı1111.ıı. i:-.tifadı•H• kosıııal,ırı il:lıı olııııur. . . 

tinde pey akçasile ve 934 371 ------------------..,.----/ 

Savaş kitabevinde arayınız 

1 U2 pııyda ve yine mandıra 
nıevk inde şarkan ve şiın .len 
ve garben boz hali cenuben 
yol ile mahdut 3 dönüm tar 
lanın 192 paytla 39 pavı 
ve gök kö)' karyesinclt> ;ırı 

ebn: yr•ile zemini 72 hiss . de 
'.!tı payı borçlu namına t ıpu 
kayrlında yl\zılı ;,ede bu 
lıiııali\r yıkılmış bir ars~ lıa 
liııdedir. Ru t;.rli\litrln 39 
payı ve arasının 26 payı 

dosva numarasile flalıkesir Ne,riyat müdürü : ESAT ADIL 
icra daireKi11t1' f~f'lınt-leri iı;,n 

olunur 
Ralıkeıir 

1 dere mevkiinde ıarkan yol 
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