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Macar meclisi feshedildi Somali ile ha~es hududları arasında ser -
~est mınta~a ~uruldu 

Her yerde 3 kuruıtur 

1 
Çıkaran •• Ba9yazıcı 

Bal kesir:Kuvayı M.C. Savaş Yurdu. 
CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

Esat Adil Milllecablıoflu ---
PERŞEMBE 7 MART 1935 GÜNLÜK SİY.AS.AL GAZETE lklncl YIL - SAYI : 394 

~ !----------~--------------------------------Atatürkle 
li dedet reisi ar:ıs1ıı
a Lebril.. \P Lt>~ " kkiir 

:f f('llı ı·i 
q Ankara, 6 (A A) Reıs i-
~lııur At al ürk'ün Cümur 
lltanl • ğına tekrar ıeçilme

~bden ötürü Atatürk'le Al 
~tııya ve Lehistan devlet 
!lılerl arasında tebr ı k ve 
'ekkür tel yazıları teati 
ilınııdir . 
Haşhal..aı ı a ı .. hri !tor 
Ankara, 6 ( \.A ) - i'a ı ba
ıı ismet İnönü batbakan-
1nıo onuncu y ı l döoümü 

'Gııasebetile muhtelif hüku
'l reislerinden ve devlet 
•ıtılarından tel ya zıları 

Uııııtdır. 

ritülesko'ya 
Slııı 1 i uı ;-t:. · 1.. 1.. ii l' "r 
Ankara, 6 (A . \) Dııarı 
ı,,i bakanı bay Tevfik 

Gtdü Aras Romanya d ııarı 
'•i bakanı hay Titülesko 

llay Tefik Rüşdü Aras 

1ediği nutuk münaae betle bir 
l Yazısı çekerek Atatürk'ün 

il} teıekkürlerini hem de 

llıi.ni dostluğunu kendisi · 

' biidirmeğe memur edıl 
'tını ve baıhakan ismet 
&nii'nün dostluk ve yük 

~~ hürmetl4'rini teyit etdi 
I~· 1 1 ildirmlt ve k<'ndi na 
1
lla da tetekkür etmitdir. 

1'r·ilı•<·Pt.. ol:ııı 1..oııfe-

r.ııı~lar 
A.nkara, 6 (A.A) - Paris'de 

~ılan Türklük etjd eri mer
tıı1~i _1935 senesi zarfında 
~ ~hte if tarıhl e rde Türk dıli 
.~, lürk tar ı h • ne ve mede 
11t~tine taallük tden mese 

er etr<1 f ında konferans lar 
~t'ceğlni Maarif Veka ' et ı ne 
<lırmıtdır. 1 u konferans-

1~11l .. t ' i .. ı gun ve saa ı er f OY e 
'•b it edılmitdir : 

ı/'İonferanslar 6, i 2, 23, 

\ drlia,~;lıcekdir 
• 

'"l~c rf ileri 
~,~nkara , 6 (A.A) Yeni 
fi imler kanununa gÖrf' ter· 
~ edecek olan hakimleri 
1 tnek üzere adlı ye bakan 

1~lıtıdaki komısyon bayram 

ıi'ı_ lophına cakd!r 
I Ogazlar koıııı~yoı ı ıı 

ı, •tanbul, 6 ( !'°.Ş) f1oğ~z · 
r k 

~~ Ornisyonu s4'nelık rapo· 
ııu h azırlamııdır 

1 il :ı lııni 
•• ı!~ 1ı'•nbul, 6 (S Ş l- Boraada 

' nı· '11ı ı üzerine vapılan mu-
eleler Jurmuıdur. 

Bulga dış bakanı Çin - Japon Afrika'daki gerginlik 
Tüı•k - llulgar· miin••s~b•ıtı 

hcl kkınclıı izah•• l verdi 

Moye Zürher Zaytung yu-
karda ki başlıkla yazdığı Münase~atl günden güne iyileşiyor 

Paris, G (S.Ş ediyorlar. Zira Ge- uzun bir yazıda diyor iti: 

~ank.iıı'deıı ~elen ha- ııı-ral Oalıaranııı Çin'e Habeş imparatorluğunun 
Traı..~a'ı.la l;ılıdid ; ıt ~ apılrıı:.ıdığ ııı ~i\~ let.li \t' ~a

z»tdpı·iıı yazıl ,ırıııdaıı şit..:\yı · t ı·ıdi 

.... hükOmet merkezi olan Adis 
lıerler Çiıı'le .faponya ayak basması bülün Abuba'do'haftalardan bfridir 

arasında miinasebalııı yabancı isl:ihat heyet- ki, ltalya elçisi görüşmeler-
. Sofya, 6 IA.A] Havas mekdedirler. Türk gazetele· • 

ııliııden güııe eyileşnı- !erinin Cindı>ıı uzaklas- de bulunuyor. Cenevre'de ajans ı bi ı diriyor: 

Türk kıtaatını ~ bul gar 

hududunda tahd·d ine mana 
ifade ıeklinde k~ ndısirıe so

rulan bir suale dııarı baka· 
nı §U c e va bı vcrm ııdi 

biz Türk-bulgar dostluk 
muahedesi ahkamına sadıkane 
riayetediyoruz. Şu halde Türk 
hükumetinin a lm ş olduğu 

tedbirler benim iç in gayri 

kabili izahatdır.Eğer bu ted

birler alınmışsa ümil ederim 
ki bi e kaqı değ ıld r. Türk 
gazetelerinin bir kısmı 

bize karı fena davran •ı • ak 

dadır llalbukl bul!.(ar gaze ı 
leleri iki memıekelin 11 üna· 
ıel etlerini haleld ,'f edecek 

rinin kendi hücumlar • nı • • Uluslar Birliği Konseyinin 
muhik göstermek için ismini ek.de oldug•urıu bildiri- dırılarak ,,·erine J·aılon son toplantısında telı:arrür 
i eri ıürınekde oldukları Trak c· b b k 1 J · • • yor. • ın aş a anı son ıeyrt erıııın geçıııesı etdiği gibi ilk önce, Ualuel-
ya gazeteleri talil edılmit<lir. b ı . d 1 d d k daki kanlı hadiselerden son. 
Ümit o'unur ki ktyaset leri ir nuııuırı a lll uru- eıııe ol.acakdır. 

. . d' c· ra derlenmiş olan ltalyan 
herkesce takdir ı.:di mekde lllU teyı! t•tmış il' •• ili 

Berli ıı -Tok ııo le ft•foııu istekleri haltltında görüşül-
o ı an Türk zimemdarıarıTürk gaıetl'leriııe !,''Ôl'e .fa- O 

ı 1 ;--, berııo , 5 [A.A] . Martdan dü. zamandanbert görüşme 
gazete.erinin biz» karşı 0 an f)Oııların La vraıısı ıdı- I mevzuları dcğişdi. ltelye 
hücumlar na nihayet verirler itibaren berlin ile Tokyo Somalı' dinin hinterlandını te§ · 
\nadolu ajans•n•n not yap ili taşıyan General Do- 1 arasınd telefon görüımeleri k. b' 

1 C. ' 1 k lı ı ıl eden topraklar daimi ır 
d ğ mız tahkikata göre Trak ıara ııı e ıare t>l et- aı ıyacakdır. )lesafe 9 lıın 

• k ı enlşamamazlık kaynağı hıı-
ya'da bu gün normal bir su· mişdir. Bıı ziyarrt il-.i i ometredir. tini al ı nca, ltalyanlar, bi-

retde 1 ulunan kuvvetlerden ülke ;ırasında karşılık- • •it taraf mıntakanın teshil edıl· 
baıkane sevkiyatına tahdidat lı vardı•ıı esasına miis- 1ngı ertıı mesini ileri sürdüler. HAIA 
yokdur. hı memleket müna- • 
sebeti ise eyi b;r safhada terıit bulunan doslanı- Balıı·iye BiidCl'Sİ j b_~ mesııle_ etraC.nde gör? 
inkitaftad r Türk matbuatı mÜrıas~betleriıı bir İ a- Londra, 6 l >. A] - Bahri- şulmeltdedır. Bu meselenın 

ye büdcesi tahminlerinin halli, Habeşistan ile ltalya 
nın ekseriye inde ac ı v. azı • 1 \ J 

retı sayı ır. ' vrupa geçen senekinden üç milyon arasında sallutıda duran 
lar n azalmakda olması da f la • 1 1 

ıııahafili bu drğişikliği az si e atmış mi yon daha büyük meselel<ır üze-
ru eyillğini alamet erind• n lngiliz lirası olduğu söylen- ı · d k. h iki ·ır. t · 

sayılsa gerekdir. biiyfık dikkaıle takib mekdedir. rın ~d'. a ı::•b. çıfınfe mı. 
'""":'=":-:--::--:'.~-:::':;:;;:;~~=~~=~===-:-=-~~=~~~~~~:: yece .. ır; anca.. ıtora mın

büyük Yunan isyanı 
talı:a etrafındaki görüşmele

rin sonucunda bu büyük 
meslelerden de artık bahıe
dilmiyecekdir. -- - . . 

21 Tayyare asileri bombarduman etdi 
:\silercleıı biı· tıtbtır tesliııı oldıı-Gi ı~i-d <lsileri miişkül 
vazİ!'elflcdir-Petrice ve l{ıı va la'd«ı isyaıı olclu-asile

ı·iıı btıtüıı ınalları ıııüsııdere edilecek. 
- -

Venizelos'un kaybedeceği mahakkakdır 
Atina, 6 A. \) - Ati na 

ajansı bi l dııiyor: 

Üsturumca n ehrini tekrar 
geçmiye mechur edilen asi 
kıtaatı :; e liınik'den gelen 
hükumet kuvvetlerile Gü-
mülcine fırkası arasında 

çıkmııclır . 11u gün yarın 

a•ilerin fnası için kati netice 
alınacak dır 

Tayyareler dün sabah 
harbiye ba kanı Kondilis'in 
bir beyannı:nesini atmış ı ar 

dır. Asi bir tabur hükumet 
kıta a tına teslim olmuıdur 

Selanik'de tam bir sükun 
var Girid ao:lası müıtesna 

olmak üzere diğer bütün 
adal ar hükumete bağlı bu 
lunuyorlar. 

Atina, 6 {A.A) ııavas 

ajan s ı 11 uhalıiri bildiriyor: 
~1uhalefet reisi Sabık baıba 

kan Mihalakopulos matbu· 
ata yapdığı beyanatında 

bu isyan isynn taklit etdl · 
IL"I -. • r. ğini söylemi~dir 

' ~' 1 el il SIZ .1 . Sof_v .. 6[AA] - Hoyter aıjan_sı 
rorpıdOSlllillll hllll<l\l'"I bıld ı rıyor. Hududun zor.an 

1 l'ari,, 6 A A) H~vas masına mani olmakt k i~in 
bildiriyor: Bahriye lakanl ığı 

hudut karakolları a vıye 

edılmişdir. Petriç'e yüz Yu
nan mülteci ge lmit silahları 
alınm•§dır. 

bildiren bir kararname neı- ı 
retmiıludir. 

llredezl 6 (A AJ - Gene· 
ral P.as ras dün buraya 
ge1mitdir. 

Atına . 6 [A.AI Royter 
ajansı bildiriyor: ültimatom 
müddeti bitmiıdir. Gen4'ral 
Kondilis emrindeki hük\\met 
kuvvetlerinden ;! 1 tayyare 
asi kuvvetleri bombarduman 

etmiıdir. Ası donanmanın 
batında olan amiral Zemesi 
kas Makedonya'daki aıi 

kuvvetler ku aıandanına çek 
diği bir telsis telgraf elde 
edilmitdir. Amiral bu telgra
fında Girid'deki asilerin bü· 
yiik mütküller 'e karşı l aşdı

ğını bildirmekdedir. 
Havil-

Yunan hududunun üç gün· 
den beri k .. palı olduğunu 

ve dünden beri Petric.de 
muharebe gürültülerin ı iti· 
ttlmekde olduğunu yazmak· 
dadır. Dııarı itleri bakanı 
gazetecilere Yunanistan 

vekayiini balkan sulhunun 
tehdit etmesi ihtimali bakı· 

mından bulgarlstan'ı son 
derece alakadar etdlğlni 

söy lemiŞ ve demiıdri ki: bul 
garlıtan konuımalarının 
müşkülatını istismar etmeği 
kaliyenistenıez Fakat hu· 
dutların murakebesini tak· 
vıye için memleket dahilin 
de asker sevk etmesi zaru · 
ridir bu tedbirler tamamile 
tedafü mahiyetdedir. 

Eğer bu aralık iki devlet 
arasındaki durum daha ziya· 
de gerginlıği mucib olecalt 
bir biçime girmiyecek olur
sa genel durumun \ekribi o
larıık alacağı biçim bu olabi. 
lecektir. Habeş hükO.metinin 
ne gibi tedbirler aldığını, 

yarı mü•takil bir durumda 
olan viltlyetlerinde neler 
olup bittiğini eyiden eyiye 
bilıın yok.Fransız ve lngiliz 
müşahidlerinin verdiltleri 
duyuklera göre, yerliler, yal· 

nız ltalyanlero kartı değil, 
esltidenberi mevcud yebanrı 

düşmanlığı tezahürlerini giin 
gPçdikce kuvvetlendirmelı:de. 
dirıer. Habeşliler haddizatin· 
de b:ırışı aever insanlardır. 
Ancak, barış isteğinin he
men yanı başında da. devlet 
otoritesini hesaba ltatmeıını 

bilmiyen büyült bir taa11ub 
hüküm sürmelı:deılir. HükO.
met merkezinin dışındaki 

yerlerde ne oldultlerı bi~in. 
mıyen pek ez yabancı nr
dır. 

• .. . 
Büyült devletlerin arzula-

Verdun torp tosuna icabında 
Fransız sakinlerini himaye 
için derhal Pire'ye gelmesi 
nı emretmiıdir. İki kruva 
zör de Yunan sularına hare 
kete hazırlamakdadır. 

brendizi, (A .A) Yu 
nanistan'da oıan hava ve J 

deniz münakalatı dur cııuıdur 

Selanık, 6 [AA] 
ların fena gitmesi ıarki 

Makedonya iisilerine karıı 

a•keri hareket yapılmasına 

mani olmaktad r llülıumet 
kuVVPtleri 'e asiler arasında 

Bay Hitler hasta 
Bir '"f •ıyyııre 

diişdii 
~ladrid 6 (S.Ş) 

Bir sevah:.ıt l:l\\aresi . . . 
~Iadrid char1nda )t>r<' 

Atına. 6 S ~) llükumet 
Yunanistan'daki bütün rad· 
yoları tekrar geri verilıı ; ek 

üzere müsadere ve radyo 
dinleoıııesini bir müddet 
için yasak etmiıdir 

,\ynı zamanda yabancı 

tayyarelerın Yunanistan ha
va hududları içindaıı geç ·ne 
sini yasak kılmışdır. 

kanlı hadise1er olduğuna da 
ir haberler res ·nen tekzıp edi
liyor Astruma. nehri iki 
taraf arasıda fasıl bir hat 

1 

Bu yüzden İngiliz dış baka
nının seyahati ve görüşme

ler geri bırakıldı 
Berlin. 6 (A.A) Alman 

istihbarat büro•undan: Sar· 
teıkil etmekdedir. llükumet b , h . 

urg a seye atı eınasında 1 
kuvvetlerinin toplanma ame· ı u ((· 1 h f f . . . "ay ıt er a i ce soğuk al · 
lıye .•i tam bir ıntızam içinde 

1 kd d mit ve seu fazla kııılm•ıdır. 
yapı ma a ır 

tehir edilmiıdir. lngilt4're 
hükılmett berlinıefiri vaı•· 

rına, ulutler birliğinin kıırıı 
koyamadığını Mançuriya et• 
rafındaki Çin - Japon anlaıa
mamazl.ğı tarihi apaçılt gö1-
termekdedir. Fakat, uluslu 
birliği tarafından konmuı 
metodların Afrika'da halı:ilı:a· 
ten tümulü mahiyeti olacak 
bir hal çaresini hazırlamağa 
çolı: elnritli olduğunu da 
gene tarih eçılı:ça göetermelı:
dedir. Mançuriya meıeleeL 
nin •lüzeltilmesi için Lord 
Liton•un hazırladığı plan, bu 
ribi metodların eşıiz bir Abi
desidir· lrogı gören japonla
rın da teılim etdilı:leri gibi, 
bu proje, blltün dünya için 
bugünltü Hebetiıtan mesele
sinden çok daha ehemmiyetli 
olan Mançuriya meıeleıinin 

düzeltilmesini mümkün lı:ıla

biıecelı: en elveritli bir proje 
olmuş olacakdı. Eğer geç 
lı:almamıt olsaydı Liton'un 
projesi alı:amet• uğramış 

olmazdı. Eğer bugünkü ger. 
ginlilt bir anlaşamamashğa 

çevrilecek kadar ileri götü
rülecek olursa, Afrilı:a'dalı:i 
bu reci hilı:Ayenin ııkıık 

tekrarlanacnğına lıatiyen 
şüphe edilmemelidir. Bugün' 
gerek ltalya'da gerelı:ee Ha
betistan'da döndürülmelı:de 

olan aslı:erlilı: dinamizmi, ıi. 
yasal düşüncelerdeu ve diplo
mui metodlarından daha 
ltuvvetli bir tezahürde bu
lunur bulunmaz bunun önüne 
ieçilemiyecelı:dir .Şimdiki hal
de, işlerin barıı yollarile dü
zeltilmesi imkanlarını acılı: 

bıralı:malı:da her iki tarafın 

da menfaatleri vardır, bu 
menfaatin Haile Selesi hü
küaıeti icin hayati bir ma· 
nası vardır. bize öyle geliyor 
ki ,uzun veya yakın zaman· 
dan beri sallantıda duran 
bütün meıelelerin topu bir
den hiç vakit kaybetmeden 
uluslar birliği tarafından dii· 
zeltilme•i için bizzat Habeı 
hükO.meti ısrar etmelidir. 

Hatta babeı bükO.metj, hii. 

knmranlılı: halı:lanadaa da 
bazı fedalı:Arlılı:larda bulun

ması bile İcab etmiı olaa; 
hiç çekinmeden Litonun ileri 

sürdüğü bioimde bir lı:omia

yonun ~önderilmeai için hile 

tetebbüsde bulunmalıdır . 

Çünkü ,alı:ıi takdirde yalnız 

hükO.met değil, bellı:i de hil
lı:ümrenlığın bütün temelleri 
ortadan kalkar ve haüA ha•
dan ileri giderek bütün tarihi 
bicimini de kaybeder, 

Haile Selaei'nin soğuk kan
lı ve ileriıini görebilecek bir 
ıiyaea güdüb güdemiyeoefi 
de sorguya değer bir meee. 
ledir. Haile Selaai'nin salta
natı güveni olmıynnf temel
ler üzerinde durıııakdadır. düşmüş pilot ' 'e ı~~ııı

del..i seyyahlar olnıüş

dür. 

Parıs, 6 (S.Ş) ::.on alınan 
bir habrre göre Kavala'lılar 
da hükumete kar§ı isyan et 
mitlerdir 

1 k d 6 l ,\ A J y Doktorlar bir müddet istirahat s en erye . . u 
nanlstan'dan buradaki Yunan etmeılni, konuımamasını tav· 

!asile bay llıtler'ln rahat11z
lığından dolayı teessürünü ve 
mi1ıarünileyhin acilen fifa. 
yab olması temennisinde 
bulunduğunu bildlrmltdir. !~===~=~===== 

ltalya 
Habeşistan 

Homa, 6 (S.Ş) 
İtalyan - Habe islan 

aıılaşnıası netice ver

miş ve Sonıali ile Ba

beş hududları arasında 
serbest hir mınlaka kn 
rulmuşdur. 

Güba 
Cumurreisi 

Pari..;, 6 (S ~) 
liiiba cuıııur rpisi Pa
ris'p gelmiş . tir. 

iımir'de zelzl'le 

İzmir, 6 (A.A) 
12, 1 O da hafif 
olmuıdur. 

Dün saat 
bir zelzele 

General Kondilis baıvekil 
iıe son vaziyet hall;lunda gö 
rüşmüşdür. 

\tina , 6 (S.Ş ) Venizelo
sun partiyi kaybetmesi yo 
lunda sağlam bir kanaat 
yer tutmaya baş ' amıtdır. 

bugünkü gazeteler asiler ve 
ailelerine aid menkul ve ı 

gayri menkul bütün malla
rının müsadere edilecefini 

elç'sine gelen telgrafda asi siye etmlılerdlr. Alman 
gemilerin lıkenderlye'ye hü~ümetl dıı itleri bakan· 
iltica edebilecekleri bildir · lığı vasıtasile Berlin'deki 
mekdedir. Elçi Mısır baı veki · lngilız sefirlerine bu hafta 
lini ziyaretli böyle bir hal I içinde Sır :'aymen'in yapaca· 
vukuunda beynelmilel kanun ğı ziyaretin baıka zamana 
tatbik edilerek asilerin hırakılmuını rica etmitdir 
silahlarından tecrit edılme Londra, 6 (A.A) Royter 
sini talep etmitdir bildiriyor: 

Sofya. 6 [A.A] Havaı bay l!ltler'in rahatsızlığı 
ajansı bildiriyor dolaylıile dııarı bakan 

Cambana ııazetesi Bulırar bay Saymanın berlln aeyehatı 

---
Macaı· Meclisiı 

Feshedildi 
budapeıte, 6 (S.Şı - Ma

car meclııi feshedilmitdir. 
Umumi efkara bu hadise 
çok az dokunmuıdur 

Budapeıte, 6 (A A) -
Meclis dağılmııdır ve bu 
karar hayretle kartılanmıtdır. 



YOZ: 2 MART 7 

Trakya mektubu 

Edrrne köy bütçeleri 
Edlrne5 (t'.i.ŞJ Kıy- dedir. Tali Öngörenin bu 

- ($1F.Hll li \rf. ,ırH .. AYf.Tlrf.) 
Dt-ğişik duyumlar: 
Çın hind stan'Inda"bir 

kanun 
"Teıhlr edlldığ miz zalll 

gayet ciddi bir ta vur tak~ ~ 
cairz Yerd ğlmiz karar b& 
kında h iç bir münnkaıaf'! 
gırişmiyeceğiz ) alnız sahD 1 

ye çıkıp ahaliyi selamlı.1111 . 

la ıktıfa edeceğ•z. » 

metli Trakya' mızın kalbi sa hah ı içinde şehrimize dö 
yılan Edirne'ınizin ümran ve nectği haber alınmışdır. 

lnkııafı ve bütün Trakya'nın Fıı·ka ha~~aııın ıız 
ökonomi, bayındırlık ve kül Edirne f rka baıkanı bay 
türel sahalarda ilerleıresi İbrahim Akıncı Ankara'ya 
için bu ıene köy bütçeleri -
ne çok ehemmiyet verılmit 
dır Romen ve Bulgar 
muhacirlerinin Trakya'da 
yerleıtırilmeıl yeni iskan va 
zlyetlerl ibdaı etmitdir. 

Buna göre yeniden yapı 
lacak ve büyüyecek köyler· 
de açılacak meydanlar , 
mektebler, yeni evlerin bıçi 
mlerl,lc;i •ecek su yerleri veaair 
lüzumlu iıler eyi heıar edi
lerek bütçelerde ona gör-, 
tahsisat a yrılmışdır. Trakya'· 
nın geçen seneki köy büt
çel~ri ceman 845.9~\J lira 
idi. 

Bu mikdardan 16J,394 
!ıra Edirne'nin 198.913 lira 
Telcirdağının, 290078 lira 
Kırklareli'nin ve 217 .54 3 
lira da Çanakkale vilayeti

nlndir 

Bu ıene gelir kayn3k 
]atının eyi hesap edıldiği tak· 
dirde bütçelerin çoğala ca 
fı tahmin edilm~kdedir 

Edrrıw'dı· ı·ı siııı ser~i~i 
E"dirn~ halkevi müze 

ve ıergl kolu tarafından 

resim urgiıl açıl ıııasına ka 
rdr verilmlt ve faaliyete 
geçilmitdir. Kız muallim 

mekte.bi resim hocaaı Mela 
hat, Kurtuluı muallimlerin 
den Leman, Reısam Fuad , 

~üze müdürü Necmi. ~li
mar Sedat, Reıim mual· 
limlerinden Süleyman sergi 
komlleıini teıkil etmekdedir 
Realm sergisine lstanbul ve 
sair vılayetlerden işlırak 

edeceklerin kaç eserle itti
rAk edeceklerini mayısın 

orıun& kadar bildirmelerine 
her tarafdan sanatkar ve 
ıı.matörlerin itllraklerinin 
teminine dair görüımeler 

yapılmıı ve hazırlıb.lara 

baflanm · ıdır. ;:,erginin rağ· 

bet görereğine muhakkak 
nazarlle bakılmakdadız. 

Ba" Tali Öııgiirrıı . .... 
12 gün evvel yan nda 

lıkan müı .. vir muavini Sad· 
retdin olduğu haldeAnkara · 
ya ııldeıı genel müfettiıimlz 
bay Tali Öngören Ankara· 
da Trakya'mızın her alanda . 
ki kalkınması hususunda 
temaslarına devam etmek· 

gltmitdir. 

llil:'tlialııııt r koıı~ı·ası • 
Şehrimiz Hilaliahmer ce· 

m iyel i ıenelık kongras nı 
yapm • ı ve baz kararlar al
mışdır. 

~ad, l>eıııir Yollal'I 

lzmir kasalıa haltı dev-
lete geçdikden sonra 
Adana - Me sin hattının 

hükllmel tarafından satın 

alınması için hattı işleten 

kumpanya i!e müzakerelere 
başland ğı duyu'muıdur. 

Şınıdi Trakyalılar şark de
mlryollarının da hükum< timiz 
tarafından bire n evvel salın 
alınma sını rica ediyor ar. 
Trakya'nın m ü s t a k b e l 
lnkitafında bu hattın mühim 
bir rolü olarağındıı. ıüphe 

edilemez 

Tt-kirdajfıııda kaq.::alada 
sa' a~ 

Tekirdağ vilayet komiayo 
nu her türlü eklerimizin en 
büyük ve en yaman düt· 
manlarından sayılan karga 
lara kart ı bir sav"ş açılma
sına karar vermitdir. 

Vilayetimiz sınırları ıçın 

de kargaların büyük sürü
lerle çoğalmakda ve o de 
rece de zararları da fazlalaı

drğı ~örülmekde olduğun. 

dan 18 yaıından 5U yaıına 

kadar herkes bizzat veya bil· 

vas·la tutacağı ve tutduracağıl 
iki karganın bat 1 arın veya 
beıer yu nurtasile karga yav· 
ru•ıınu getirmek ouretile bir 
savaıa iştirak etmeğe mec· 
burdur Halkın elindeki 
vaaitalarla 1 u ay iç nde 

savaıa baılanacakdır. 

Savaşa yanaımıyanlarla 

eksik yapanlar hakkında 

kanuni hüküm 1er tatbik edl 
lecekdir. 

Vııtandaş 

Yakla~aıı Kurban 
Bayraııııııda Tayyareyi I 
uııulma! .. Kesdiğiıı l..uı·

ban derileri ııi Ta' va-. . 
ı·eye ver! .. 

Belediye 
Encümeni 

l'elediye daimi encümeni 
dün mutad toplantısını yap
mıtdır. Uu toplantıda umu
mi tenvirat lambalarının üç 

r. 
1 

aylık ihtiyacın birden mü 
bayaası ve Martlı mahallesi 
halkının rrahalldnıne ÇPf 
me yapılması hakkındaki 

dil< klerinın ınahalleu görül
mes ne karar verilmitdir. 

Y cııi l>t•lelli
) 'e lıin<tsı 

Yeni belediye binasının 

•U tesisat ıkmal edilmitdir. 
U.rkaç güne kadar yeni bi 
naya nakıl işine başlanacak

dır. 

l\aı·ı~ık ~ a~Lı ı· 
Mahlüt tereyağı satan 

Kebsüd Yenice mahallesin 
den Receb oğlu Ahn ed ka. 
rıaı llabıbe Ye ervetler kö 
yünden Ahmed karısı Nebi· 
ye encümence ıkiıer lira 
para cezasıle tecziye edil

mişlerdir , __ 
Yurtdaşt 

\'eııi 

Mez<ı rlığııı 
(/anılal'ı dikili~or 

Bel.,dlyece tesis <dilen as 
ri mezarlığa dikilıııek üzere 
lvrin !i nahı}esi hududu da
hilindeki 2ıJO ü mütecaviz 
çam getiril".ışdir. Dıkim işi 

de bitmek Üleredir. 

·--
Halkevinde 

\ I' l'l'l't • j.. 
l lalkevi'l1izde bugün ak

şam saa t 20 de bir müsa
mer • tertıb olunmuşdur \lü 
samerede bir konferans, mü
teal : ben "Himmetin oğlu" 
piyesi temsil edı ecekdır 

Arzu edenler llalkevinden 
karne 'erini alabilirler. 

:,.c • ·-

Pamukçu 
Mulılaı lığı ıasdik t•dıltli 

Pamul.çu'nun muhtar •e 
çimi yapılnııı ve berber bay 
M. hmed Ali muhtarlığa se-

çilnıit di. Bu seçi ıı i~ nin tasdıld 
vilayetce yapılınışdır. Pa 
mt,kçu'nun yeni muhtarına 
başarık ık dıleriz. 

Bay Hayati 
Edrernid'ın değerli avu 

katlarından bay Hil yali dün 
kentimize gelmişc!ır. 

Poıısde 

Esrar bulundu. 
Dün İzmırler mahal esin 

den Hacı Abdullah oğlu 

Demirin elinde bır mıkdar 

esrar görü <rek yakalanrr ış 
ve tvrakile birıikdc ihtisas 
mahkemesine teslim edilmT 

dir. 

!I 
Felaketligünlerde sana yardın1 elini 

uzatan hila/ihmer insanltğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir. kadın. er
kek hulasa hiç bir kin1se kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
S en':?lerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

liıılıkesir l li/ci/i/ı ıııcr 
.\fr rkı•::i 

Balya 
Mekteb çocuk
Iarı n<t yardım 

Balya 5 (S :;i) !Llyo 
mektebltrinde mu\ıtuı· tale
be gözeltilmekdtı ve ynrJım 

edılmekdedır. Bu hu9usı.la 

gançlik hil:l.liahmerinın Je 
yardımı tı·ınin edilıni~dır 

Birir:ci mlktelı başmual.imi 

ve M ıariC memuru bay il 
Erk-an'ın sonsuı çalışmaları 

sayesinde birinı-i m"ktehde 
25 fakir çocuğu öğle yııme

ğı verılmekdedir. 

Yine birinci mekteb (Ebe· 

VPYD birligi) taraC.ndan muh
to~' t;(eb( ye kitab, <leCı,,r ve 

kalem ı.lağılılJı 
Bir oy evvp,J verılen mü

samere h•sılııtınıl.ın 15 \'O· 

cuğ ı göğüoluk, 10 çocuğa 

oynkkı.bı ve 16 çocu~1 {"O

rop vorildı. Mektebılö talim 
h yetinin muntazam mesa· 
isı göze ı·arpmakı.lnı.lır. 

Muallimler Sandığı 
M.ıurif memuru llasan Er- j 

kan'.n teş"bbüsıl~ geçen sene 
kurul•n \Muulliml• r bir ik
tirme) sandığı ayı.lan oya kuv 
vetlenmekde ve muallimle
rin ihtıya\·larıno cavap ve
recek şekle gelmektodir. 

j Çocuk esirg(•me ku· 
rumu kongrası 

(Çocuk esirgeme) kongra· 
sı 28 - 2 935 perşeın be 

g'inü toplanmış ve yeni ida 
re h~yetı şöyle seçilmişdir. 

başkan lığa Ma arif memuru 
1 i. Erkan, muhasipliğe be
lediye muh·ısibi Ömrü, vez 
ne<l arlığa bakkal Alil, azılı 

ğo kabile Şukriy<', ~luullinı 

Kadriye geçirıldi. Yeni be
yet nza kayd suretile ışıne 

başlııınışdır. 

Bııg·ün 
Şifıt 
Eczı' h<t nesi 
Nöbetçidiı· 

Laos'da kocalarını aldatan 
ka<itnlar hakkında çok tuhaf 
bir kanun tatblkedılmekde 

dlr 
Hir koca ilk defa olarak 

karısını a~ıkı ile b~raber ya 
kalarsa, aşık bir para ceza 
sı vermekdedir ikinci yaka 
lanışda, aynı para cez \Si ka 
dından alınmakdadır Fakat 
kadın gene uslanmayıb da 
yeniden kocasını aldatır ve 
yakalanırsa, bu sefer para 
cezasını aldatılan koca öde
mekdedir. Kanunun mıdcesi 

ıöyle dıyor: "Çünkü üçüncü 
dı·fa aldatılan bir koca ya 
pdc al dal dır, vahud da bu 
işe gönüi rızasıle katlan yor 
demekdir." 

Mesleğini terkeden 
t c. yyare pilotu 

lngı ter~'d n Fransa'ya 

• 

geçen bir tayyareden düıen 
altın külçeleri, Fransa'da 
bulunınuş ve Londra'ya gön 
derilmişdi. Bu tayyareyi ida· 

re eden, Kiri on adlı bir İn -
giliz pilotu idi. l'u itden kur 
tuldukdan sonrn rahat ede 
ceğini sanan zavallı pi1otun 
kullandığı tayyareden bu se 
fer de iki genç kız attıyarak 
intıhar etmiılerdir. Kir ton 
başına gelen bu iki kazadan 
sonra, ta liinin tersine dön
düğünü düşünerek p lotluğu 
bırakmağa karar vermişdir. 

Dünyanın en küçük 
fotoğraf makinesi 

Fotoğraf cücesi adı altın 

da bir makine yapmışlar 

Üzerinde her şey bulunan, 
lam manasile bir fotoı!raf 

, ~t 
B. Bernar'ın öJüs.UI 
Fransaya gPtirild: 
Somalı'da habeı haydu1 

laıile çarpışırı.en ölen S lö 
bernar'ın cesedi vapur:ı !ut 
Marsilya'ya getirilmitdir. 1 
but ~lar ilya'ılaki askeri k ır 
talar tarafından selamlaııd1 lin 
dan sonra l bernar'ın dot )ol 

'd• duğu yer olıın Savua ler 
Egbel Şf'_hrine gönderilırılf' (! 
dit. 

Eşyası haczedile~lt 
bir belediye daires' ~~ 

3 Jı)() pezet11lık bir borı·ı 'Sİ 

dJn dolayı l•panya'da )lo, 

lina da Segura belediY'I ~ 
sinin etyaları haczedilmlf )at 
dir Bunlar da bir kaç yıı~ 'anı 
makinası ve sanda1ya ılı :ah 
bir ansiklopediden ibaretdlt ·ı . ~n 

Yalnız memurlar n otııt ~İt 
dukları odayı ısıt>.n bir tD 'tru 

baya dokunulmamı§dır T 
Köy ha kı belediye meY ·tı( 

danı na toplanarak haciz r1' .r 
amel.,sini sevinçle seyretı1' ıi 

dir Çünk ii ha k beledi)~ · 
mec lisinin, köylerinin m3F ts 
iıler~ni idare edit tarzınd31 lr 
memnun değildir. Yazı fil' 

kinalarının haczi yüzüııd11 

belediye dair< sin-le hiç b 

iş yapılamıyac .<ğ ına göre h1 

bu yüzden bdediye ınecli' 1 

nin işdcn çıkarılacağını ur1' 
makdadır. 

1 ; 

makinesi. Fal bu, orta bü- Tay, aredeıı alin ar.· k 1 

yüklükde bir avucun içinde I tiİı~ .. etten geı;r kızı•ı' 
tamamile gizlenebilecek kadar G l d "k" ' 
küçük. Aldığı resımlerin bü- . 0

1
\'0kn ı.r te ı ı gdenç 

guze. ızın ayyııre en nl· 
yüklüğü 13xl8 mi'imetre. k ··ıJ ·ki · · lı' yura o u erını eıans 
Bu fotoğrafın aldığı bir re· b · I k ·J k iı 

erı o ıra yazmış ı . 
sim kırk paraya mal oluyor . . 

k •1• b·· _11 .. 1 b· '· gılt~rede llumford polıs uııı ve pe a a uyu u e ı ıyor . 
11 h ld h b. taraf,ndan yapılan tahkıknl er a e oş ır şev. 

h t . ha sonunda bu ıki kardeşin oP 
aup man 1 mu - bir delirme neticesi intih 

keme eden jüri teş- etdikleri bilJirilmişdir, 
hir ediliyor Gene kızların bırnktıkll 

Lindberg'in çocuğunu öl· mektupdn ise. bunlardan b 
dürmekden suçlu olan llaup rin in Eına dağı kansın• 

tman'ı ölüme mahkum <'den ölen İngıliz tayyare z~bjtl 
jüri'n·n Ü\"t•leri Amerika'da rindıın b irisini sevdiği, P 

ki müzık hollerde p ıra mu- ş.1nlı ohn bu zıbitin kend 
kabil ınde teıhir edılmek üze sın) nipnlısın 1 ın ayrılma 
re angaje edilmişlerdır Jüri · vtldetdığı holde ayrılmadı. 
nin reiıi olan B Şarl v, 1- onun için iki kardeşin bel •• 
ton bu hu•usda ıöyle de,-,ılş berce intihara karar verdı 
dir . leri anlaşılmakdndır. 

Sauaş'uı Romanı: 29 
Kafasında l•ir boşluk vardı 

dütünemez hale gel mişdı. 
doktor; taliini hislerinin e·ıne bırakmış, 
sürükleniyordu 

l'un 1arı anlamaaının imkanı yokdu. 
Akşamın alaca karanlığında l.oca yalı 

uyuyor gibi idi. Bu ı!'ssizlik: içini tek· 
rar üzdü 

anlatdı Yine kalbinden hasta idi. Bu ~r 

defa çok korkutmuşdu l ler Doktora bat \tl 
vıırulmutdu. Kurtuluşuııu P"k ummuyor· Qt 
du Gerçi Doktorlar g~çecek, eyileıecek 
diyorlardı ama O) inanmıyordu. Onla iı~ 

BU KALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kan1il 
- Bizim bayan lstanbul'a gltdi. 

Ablası ağırca İmit de . 
D.oktor; o dakikada dağlar kaydı ve 

batından inmit sandı . 
- Bınbaıı nerde? 
- Ordu evinde olmalı 

Doktoc; atın karnını çatlatacakmıı 
gibi ııkıyor , alabildığine koıduruyordu. 

Vural'ı buldul!u, ona Bilge'yi sor 
duğ ı zaman rengi korkunçdu . 

Bakııları deliden farksızdı. 
Çok Qzgün ve çökmüı görünen V u -

ral bile bunu fark et.dl. 
.Vural; burıı. ·' an ayrılabilmek için 

onu bekltyordu. 
Halbuki o; yarınki eksprese atlıya 1 

cak, ne olursa olsun ona koıacakdı . 

Halta gece mariandiz olsaydı ne yapub ı 
yapub ona koşacak . ona yelitecekdi. 

Bılge'nin ölüm döteğinde olduğunu 

duydukdan sonra doktor öyle olduğu . 

lçtı-ıden bir teY yıkılmıı. çökmüş. 
botalmıt gibi idi. 

Hep geniş bir yatak . 
Ueyilz örtQlerde kabaran bir 

ıekli. 

vücud 

Yasdıklara serpilen siyah 
Acı ıle karııan su ~ l ıı, 

saçlar. 
aletli bir 

yüz. \ 
Ve açılmamak üzere kapanan o gü· ı 

zcl gözler. 
Söylememek, hr daha konuınıamak 

üzere ıusan o sevgili dudaklar .. 
Hu ne? 
Hu Bilge mı? 
Bilge mi ö:üyor? 
Hayır. Hayır. Bu kal-il değil Hılge 

ölüne . Fen, Tı ', şu ve bu ne ite ya· 
rıyıı.cak? 

Eğe~ Bilge ölürse. Doktor dünyada 
inanacak, bağlanacak bır tek ıey kııl· 

mıyacağına and içiyordu. 
Sabaha kartı gözlerinden yaılar bo 

ıandı . 

Ağladı, çok ağladı. 

Ve bu göz yaılar; k~maıan varlı 

ğ nı, ıaı ran ruhunu dizgine alan bır 

te<ir y ıpdı Ekspres vaktine kadar dok· 
tor; yıldırımının karşılığını almışclı. 

Bır hafta izinli ıdi. 

isterse izinli olmasın. 
li:oğulmağı, atılmağı, h~rıeyi göze 

ıı.lıyordu . 

Bir zamanlar askerlerine, itine. has· 
talarına Allaha gibi tapan a#ır batlı 

Nereye? 
Nereye doğru? 
Tren bu uzun yolları nas 1 aıdı? 

O köprüler, o döne ·ıı eçli tepeler. o
koca Toroslar nasıl geçdr? 

Gitmeliyim diyordu. 
Ona koıma 1 ıyım. Önüme deniz-

ler değil , kandan d ereler geçse .. 
Ônüme dağ lar değıl, lavlar yıkılsa 

yine ona yetişmeliyim 
Ve eğer Allahım eğer (Onu) ölmü~ 

bulacaksam.. Şu göklere boy veren 
yalçın kayaları, dk baılı Torosları çök 
dür. Yerin dibine geçeyim. 

dı 

• • 
1 laydarpaıa'da birkaç kadına çarp-

l' ir hamalı düş(irdü 

Öyle telaşlı idi. Ve öyle sırarmış· 
eli ki .. tler göz; l.orkarak üstüne diki· 
liyordu. 

O. bir tek şey görmeden ve düşüne 
meden bir motöre atladı Dalgalarm 
ü.tünd' hır martı gibi seken küçük 
ınotör. adda kanadlanmışd ı Fakat o 

Dah, çabuk, biraz daha çabuk . 
Diyor, oturamıyordu 
Uzal<dan Yeniköy'ü görünce dızle 

rinin hağı ÇÖLü 1 ınüş gıbi oldu. Ve ora 
cığa çöküverdi iskeleye na81I çıkdı, ya 
lıyı nasıl buldu ve karşıdan yalının ııık 

!arını görünce na11l deliye döndü. 

Birkaç yerde ışık vardı. 

Kapının çıngırağına dokumloığu za 
man canı dudaklarına son nefes g bi 
gelmiş denılebilirdi. 

Ueyaz önlük ü bir kız, onu salona 
götürürken: 

-Bilge nasıl.eyi mi . çabuk ondan ha· 
ber ver 

Diyo•du 
Kız d ·ıdaklarının ucu ile: 

Haı•adır 

Deyince doktor g.,niş bir nefes aldı. 

Ôl mem'ş . 
l ler hasta da bir eyi olma ümidi 

vard r: Ta son dakikaya kadar 

Çok geçmeden Sevgi geldi Cöz'eri 
kızarın ş, çok yorgun ve üzgün görünü · 
yordu 

Ah Dok:or, siz, siz 
Diye 'ilerini uzatdı Ve ağlanıağa 

başladı 

llotor artık bir şey düıiinmiyor,her 
kesin , hizmetçilerın bile bu biiyük gö 
ntil sırrına erecelclerlni hesaba katmı -

yor: 
- Nasıl, çokmu hııst •? Lakin çabu

cak beni yanına çıkarınız diye, sızlanı

yordu 
O zaman Sevgi kısaca hastalığı 

rın hallerinden her şeyi anlaşdı: ~y 

- ,\h eğer i'ilge ölürse . Arkasındarı ' 
ben de ölürüm. Dünyada dayanamam- ~. · 
bilemezsiniz onu ne kadar severim ~tL 

Diye tekrar hıçkırıyordu. 

D d Qit oktor ·ınl l'!ı kı: Uykusuduk an. 
hasta 1 aıında kuruntulu, üzüntülü ge · 
celer geçirmekden:-ievgi ele ruhan hasta 
düımüşdii 

Yukarı çıkdılar. 

Geni§ merdıvenlerc!e ayakları halı 

lara gömülüyordu . 
Hizmetçiler nefes a mal<dan korkar 

gibi yavaş yürüı orlardı 
Yatak od. sının önünden .eli dadısını• 

elinde (Erol , geçdi Çocuk ıararmıı ve 
zayıflamı~dı 

Doktor y"vaşca 1. üçüğün çenesini o~ 
şadı.Ve ayaklarının ucuna basarak ha•· 
tanın odasına girdiler 

Q.:lanın tavanı,duvarları, tezlonkları 

portakal renginde idi 
Yerdeki ipek halı deniz gi l i hare 

leni yordu 
\'e odayı portakal renkli bir ııık 

aydınlatıyordu 

Devam edecek 
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·•ı SAVASı,JiN GÜZEL Y'AZI YARIŞI!t Beş sene C\' l'CI l Tiirkml~n kızı Günlerim 
~ ilk bnhnrın bir günüydü ; 

Bu dağın omuzunı.lıın sac g ibi tel tel 
Döküldü sulara ay Türkmen kızı. 

Sıldı karanlığı bir gümüşden el. Bora 
Rıizgtlr uğulılod ı: rnlar 

İöpürdü, ge mınin dümen ini 
~ 1tttan kapJan bağırd ı : 

- Boradır g q·er. Bora 

lıt lır "'e~n . Bu ses 
ı . ~ ') 
I ın anbar n ı l.ı b ay gın 

1 
)olculara !t ir hayat 
•~rdi 

•I 

ge m ı · 

yatıin 

ümidi 

Fırtına fdzlal u şdı. Den iz 
iıldetini orttırd ı . D ı lga l a r 
·lrpışd ı. uçurumlar , sudan 

lağlar . up n köpükler 
. lıasınd a k o pda nın roğuk 
1"si tekrar ıluyul d u : 

1 ı - Ror.ıılır . boro . . 
Gökl er olçalıl ı. C!uklur 

laklaş .i ı . Vak its iz hir ku 
Jı ~nlık ~ul .ı rı ö r tıl ü . sonra 

rı:bi>tın ik i büy.ük ku~ve~i 
lan «Gökle D onız» muth ış 
~İr muharebeye gir i şdi. Ta
truz yukardan başbJı. 

1'oplor patla ı lı, kurşunl .ı r 
~dı. Gökde yanan ş imşe k-
.' p.ırluk •Üogüle r g ı bi de. 

" 
1 ıin bağrına gö.n üldü 
Ald ı ğı yara lur ln sular du 

1 rsılılı. Köpürdli yerleri 
1 lroten hir böğurtü ı·ı kard ı . 

Gök öfkesini arl · rdıkçıı su
lar da o nisbetd~ g ayrete g~I · 
di. Coş lu h uykırd . Büyük 
baş nı kald ı rdıkça k n ldtrdı. 

Göğün ateş saçan kurar_ 
gdh ı nı yutmak , yok etm ek 
istedi . Bora ise gitdikço kı

z şan hu büyük muharebeyi 
soğutmak için bütün kuvve. 
tile esdi .. 

Nıhayet denizin metnneti, 
büyüklüğü lı a r ~ısındu gölıde 
yavaş ynv .. ş geri çekilerek 
şe re fı sulara b ı rukılı . 

Üdn ı z ı n us! ınılığ ını gören 
kop.lan b a ğ ı rd ı . 

- Z der sular.la . Yol gö · 
ründıi.. Açın y el ke nler ı !. 

Bu ses üz •rine gövArleye 
çıkan yolcul:ir gökıl e kıın 

lekeleri, denizde ıl e kana
yan büyük bir yora gördü
ler . 

Şıın <li bora hofıf hofıf du 
niz ın d J ğın ı k saı·lu rın ı okşu

yor, yartısını dinJirmeğe 

çal ı ş ı yordu. 

K· Atalay 

Hediyemc d<t lan gözler 
Fenalığı eyiden üstün tutmak isterim, 
iyilik ne demekmiş bana bildiren odur; 
Çi ı kine her g~ze den daha yükseksin derim, 
Güzelleri her zaman güzelleıdiren odur. 

Bıldiğim ha lde bunu, diyordum var mı dengi, 
Gözler görmedığinden, benden bahliyarını; 
Esmerden ders alarak seçdiğim o gül rengi, 
Solmaz dedim, aldandım, düıünmeden yarını. 

Şimdi, dünya içinde en mesut kimdir? ... Diye, 
Bana sual sorsalar bir tek cevab veririm; 
Toprakdır Verdiğimden bir kıymetli hediye, 
Hediyemi beğenip aldığından eririm. 

Ruhun, marlfelile bulduğu bir güzeli , 
Hayale karııdırmak ab, ne kadar acıdır; 

Derdler gitsin diyordum onu süzdüm süzeli 
Heyhat! ki bugün bana topraklar duacıdır. 

'.'le mutlu o yerlere hedlyemle baş baıa, 
Ta kıyamete kadar bir yerde kalacaklar; 
Benim de ıztırabım kalbimden taıa taıa . 
Yatlı gözlerim artık engine dalac aklar. 

~a-"{ıe><<-: Sıt.fA. ~1'.Mlft 

ürk gücü bu Seven 
lrihı ıan ıeref dolu 
likülürınü Türkün koıu:ı 
~t savaıta meydan okur; 
lddin ise gel pusu ku. 
4rk gücü lıu . yenilır mı? 

İlğendlği geçmiti var, 
lykırdımı yeri sarsar, 
.' Baykal'dan Akdeniz'e 
eaı varsa geldi dize. 
İltk gücü bu,yenılir mi? 

Q· 
it zamanlar hasta sandın, 
~tlhinde böyle andın, 
~ e l dın çaıtın ve yenildim 
~ lil adam sen denildin . 
İltk gücü bti,yenılir mi., 

~ıı .. 
~ llnıüzde Atatürk var 
~ite art k acunda dar, 
1 1 tııd; binbir çığır açdı , 
~ltıçlara güven saç ılı. 
~tk gücü bu yenilir mi? 

Arıcaojtlu 

l ler seveni ıanki ıen 
Seviyor mu sanırsın? 
Çok seven var, bir görsen 
Sevgi nedir anlarsın; 

Anlarsın ki o zaman, 
Hepsi sahte ve yalan! 

~l . q;~ .. ti<~ f. 

Dağlar 
Kızıllık çöker ıuya, 

Sonra ürperir dağlar 
Tasa dalar uykuya 
İçimde erir dağlar. 

Göklerden yerden ırak 
Yayılır yaprak yaprak; 
Gözümden renk alarak 
Kendini verir dağlar. 

Jf. §eı;a.i. 

bize gelen eserler; -
Müzik 

VE 
sanat harf'kt>tlf'ri 
M~ml e ketımizd e muzıgın 

Düzeltme yükselmesi ıçın neşriyat saha-
,, ~~eçen hafta ç ı k a n sına atılan bu k ı ymetli mec
' Yrılık» ıulevhall ıiirln muan ·n ô ve 7 ioci sayıl a rı 
"lrı 
,,~ı"cı satırını teıkil eden hir aradı lengin bir şek ı lde 
ltb dib de gelmemek var , ge· çıkm şdır . İkı dane de ayrıca 
~, d~ görmemek var» mıa- ıldv ıısi vardır . 
'1ı •tıın altına konan Ke- ~lüz i kle uğraşan herkesin 

' 1edd· K· · · ô b. d .. ~ ın Amı ımzaıı mer ırer <iane e inmelerını tavsiye 
tclrtddın olacakdı . e eriz, 

Bülbülün isim günüydü! 
Ç·çeklerle Kelebekler, 
Birbirin in bütünüydü .. 

Güne ş altın ı ş ığın ı; 

Bir çayıra veriyordu. 
O çayırın güzel rengi 
Rir çi f t göze vuruyordu . 

Bahar gibi dolgalanıın; 

O göl leri görmüşdüm ben, 
Kumral sodı o güz ·ı lj 

Ölesiye sevmişdim ben 

Onun ta tlı bir bak ı ş · : 
Gönlüme g iren alevdi .. 
O al ıvin can yıık ı ~ı , 
Bütün cihana bPdeldi .. 

S dvmişdim se vi l m i şıl i m ben . 
Aşk nedir ? Ogr~nmişıl im ben , 
Ruhumu sora n çiçeğ i . .. 
Kolbime sa klam ışdıoı ben . 

Fakat benim siyah bahtım ; 
Bu sevgiyi çok gc rmüşdü , 
E!eni canımdan ayırmış 
Uzaklara götürmüşdü. 

işte o Yakitden bende 
Açılm ı bir yora vardı, 

Bunun s zısıyl e kalbim 
Bütüngeceler oğlHdı ... 

Tnm ıım beş Fene evvelJen ; 
Bu o cıyı ta şırd ı m ben , 
O gözlerin hicranına 
Güdükle d ayanırdım bea . 

O zamandon beri, şimdi 
Korşılaşıl ı m onunla ben, 
Sızıl J r ı m hep dinmişJi, 
Buluşmuşdum onunla ben . 

Tatlı bahar ı· üzgtlrıydı ; 
Per iyi bonn gPtiren, 
Eakaı gene o aşırmı , 
H i crıınımla kalınışdım ben .. , 1 

Bigadıç tl.tıf Sa~ .. 

Görüş 
Ddnizlerde batı ne hoş oluyor 
Mor, Lacivert doğların tepesinden 
lfö.tün güzelliği ıle kul be doluyor 
Zıyuları sudı.1 erimeaindan 

Beyaz Martılar denize dald ı lar 

Son '§ kJn on lor dn kayboldu lor 
Ruha bıra kır ken gödeşden izi . 
flu kere ay ınartılad'ı denizi 

Akşam 
~nce oımak isterken yıldızlara arkadaı 
Sonra yorgun süzüldü ufukda bir kızıl baı 

0,1u gözlerine yay Türkmen kızı t 

Ddn izi içelim solun geceden , 
!ıir bulut demet olan geceden, 
Göze gölgelere dolan geceden 
Yıld ı z ol gö;ılüm e kani Türkmen lı:ız-! 

Bağr ı m.ı. o ate ş düşdü anladın, 

Baksam düğüml enir içimde adın; 
l.l~ni de toprağa vermek nıdksadın , 
Kendini bahtıyar say Türkmen kız ıl 

Eresim gelir. 

Gözlerim yayını sıkı gerince , 
Kirpiğin yol ıı ldı h~ylı derince 

Bir yaban gönlünü sana verince 
Eşini yerlere seresim gelir. 

H. ye 

Hayali doldurun manalı sazın, 

İçine işlenmiş binlerce nazın , 
Gönülden gönüle ses veren yazın; 

Tellerin sıkıca xeresim gelir. 

Akşamın renkleri bir bir solunca, 

Gölgeler uz•n·r yollar boyunca. 
Yürüyen gölgeler bizim olunca, 
Kalbimi söküp de veresim gelir. 

ı · ulutdan bir perde, gerince aya, 
Korkmadan yürürüz yollarda yayo , 
Oluncıı herş ey sessiz bir kaya, 
Yon11ğındon güller deresim gelir . 

Binelim sevginin olev atıno. 

Ç kalım göklerin en son katına , 

Keremle Asl ıdan bir kaç batına . 
Ferhatlu, Mecnunu eresim gelir. 

• --
Ayrılık 

llicronın kalbimde açdığı yara 
Ruhumun ebedi mezarı oldu 
Ömrümden bin yasla sızan yıllara 
Bürünmüş gönlümün baharı soldu 

Gönlüm e bir eşdir her ıs~ız gece 
Doğmıyan günleri neden beklerim 
Ağlarım gurbetde böyle gizlice 
Gönlümün dordine bin derd eklerim 

Randırma Safafüıtci1• ciıı.ot 

1 Bana göre 1 1 
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Diz çökdü yavaı yav&ı 
Hu çökü§ bir ihtilal koparırken derinden 

~:in bır s;n ı fa ayrılmış, 

beş e r denilen talebesile kai
nut büyük bir üniversite
dir, Tabiat da onun daiıiıi 

bir doçen\1 1 .. 

Bulutlar ale, lendi sanki bir bir yerinden 

T utuşdu keduinden 
Temas edince suya bir çift ateıten dudak 
Bir ürperme dolaıdı denizi yakın ırak 

Ufuklar utanarak 
Güneı sevgilisini kıskandı bir cenk oldu 
Son ıtıklar semaya uçan bir fimıek oldu 

Bulutlar renk renk oldu 
Gecenin vurmayınca atdığı ok yarayı 
Fırlatdı göğe doğru tutduğu tunçdan yayı 

Vatan yeli 
Bağrın bir ateıle yandığı zaman , 
Aç hemen göğsünü, bu yele kar1ı. 
Rü lbül!er gülleri andığı Zaman , 
Kulak ver duyulur, bu yele karıı 

Bu ye l her diyardan bir koku taıw, 
l\tm bilir kaç yl,'tlt ahı karııır, 
Yar nefesi gibi cana yaraıır, 
~en de ver gönlünü bu yele kartı , 

Bu yel ıevda gibi daima tatar, 
Denizler dinlemez, dağları aıar, 
Bu ye le karııan bahtiyar yaıar, 
Sende durma yürü bu yele kal'fl. 

Seyretdik yeni ayl 

- 187 -

A< ıl doft, yalnız düşman 

olmıyan değil; belki düş -
mun!ıırada düşman olandır. 

- 188-

Bayat.la uzun boylu düşün _ 

mek istemediği ıııiz pek çok 
şeylerden birisi de: 

Hayvanlarda aradığımız 

kan temizliğine niçin insan
larda da dikkat etmediğimi
zin sebebidir. 

-189-

Kanuna gırmiyen curum
lerle kanunun göremediği 
cürümlerin teh likeei, karıu. 

oun e-ördüğü ve gösterdiği 

cürümlerden d11ha büyük ve 
daha çokdur 

Ulu okutanım bayan .,Sa· 
biha Gökçül. e saygıla· 
rınıl a adsız armajtanım: 

Gün'erlm bir hasret ıuUl· 
veni! *) Banki . Durmadan k6· 
püıür ve çağlar ... Her çat· 
layııda geçen gilnlerlni anar 
ve yanar ... Yanar. 

1 layyy! Günlerimin ıutü 
veninde çırpına, çırpına yr 
kanan gönlüm!. Yıkandıkça 

yanan; yandıkça lnzıllaıan, 

tutuıdukça tunçlaıan gön· 
lüm 

Kurtul artık fU timtek 
dolu sudanl 

Sıyrıl! Uzaklaı ! Kaç, 
ıeai kurutan fU taıkınlık· 
dan!. 

Uzaklardaki durgun, su
larda yıkan, yan! 

Belki bu denlu hızlı olmaz 
ıenln yanman: 

Fakat olmıyacak ıeyler 

ıöyltyorum ben!. Günleri 
hasret sutüveninln güçlil dal· 
galarlle sarsılıyor, kırılıyor · 

ıa gönlümü. bu ezilmeden 
kurtarmak için, uzaklardaki 
durgun günlü ıulara g6nder 
mek mi gerek? 

Hayır ... 

Benim günlerimde be · 
nim gönlüm barınır.. Gün· 
lerlmln ıutüvenl hasret dolu 
olsa da ve ben haaretden 
taılaııam da gene günlerim 
gönlümün, gönlüm gilnle· 
rimlndir 

• 
* * 

Da ııı lala ra sorgu 
içimi eriten kızıl ıutuvenl 

Onu yaratan damlalar! 
1 

1 

Söyleyin bana! Sizi din· · 

mekdır 

O hılde: l"Göklerln kadı 
nı • ıiinlerlmln ıuUl•eainde 
kaynatan, bin bir reaklt haı
ret taııyan birer damla ol
muı. ) Ve bu damlalarda be· 
nim gönlüm yıkanı)'er .. 

Onu anlatı 
Onıı biraz anlatmak ltlf.· 

yorum ılze. 

O bir gök par.çe•dır· 
Götün bir kıımı, ıilç ya

ratmak için koparak yere 
faka yeryü:ı:ünlln göklerine 
lnmlı derlerıe biliniz ki 
mutlaka odur . Onun kalbi 
ıonıuz bir g6k dımatı bulut 
suz bir g6k, ne bileyim ben 
iıte o, bütün bütünlülfle bir 
gök k6ıeıidir. Söylemefe 
değmez.Adı var.. G6 çGll. 
Bundan sonra ıözlerlm fuı
la olm11z mı artık .. 

Duydklar1m ve duy
guların1 

lıltdlm ki: [Göklerin k_. 
dınının kımıldama& o-aı.

rına gökler kadar derin ve 
anlamlı yumuılar uzatmıı · 
lar .. ] O anda bir "Yiııç ve 
gurur rüzgirı etdl kafam
dan .. 

Önüme gelene haykıra haJ 
kıra bu yaltırıklı sevincimi 
yaymak lttedlm.Banu trllcG· 
miln yetdıtt kadar yapmafa 
uğraıdım. 

Bununla doymadım. 

Hemen; beni, benden eyi 
anlıyan korkak kalemime 
koıdunı Bu uçıuz aevlnclml 
yaz diye bu:rurdum.. Titre
di ıeılnden ve itte bu titrek 
dizileri tundu bana. 

<•Sevinci mıı 

lıyorum! Beni bu denlu ne J içerime giren 1>9~ bir ne 
den yakıyor ve yıkıyorsunuz? f.eı aerinletdl beni .• 
Damlalar ruhlara bu kadar 
karıılar mı?. 

Bu karıımada bir ıebeb 

var mutlaka? Sizin gururu 
nuzdan bir ıeyler ıezlyor gt· ı 
biylm . Acaba, dilime gelen-

1 

leri, lrnlemlıne söyliyeylm mı 
demeden duram•yacağım lı- 1 

te: 
Her damlada benim 

eıkl günlerim mi var? 

Yoksa, eıkl günleri 
min, anahtarı olan"Karııya 
ka. m mı sakl ı ? 

Yoksa, yokaa; Karııya

kanın orta yerinde yüzlerce 
genç, dinç Tilrk kızlarına. 

kalbini dimağını, gönencini 
düıünmeden armağan eden, 
"Göklerin kadını. ulu oku
tanım mı saklı? ... 

Ses yok .. . Bu se11izlık 

beni sevindiren bir cevab de-

[*) - ŞellAle 

O zaman 16nlGıne ~n

liimle aealeudıın: 

- Günlerimin baaret ıu· 
tüveninde lıtedlflJI kadar yı· 

kan artık.. O ıımıek dolu 
surdan kurtulma .. Uzakl.-

daki durıuo gGnletln .aular..,. 
nı anma bile .• 

Senin yıkandıiın. ıular, 

hepıine değer .. O ıul · del-
d\lra n damlaleJ hepıİ 
üıtünde ıayılma11 ı•Nkdlr •. 

Neden mi? .. 
ÇGnkü; o damlalarda ulu, 

sayın, mutlu okutanı, rök· 
lerln kadını saklı .. 

Sözüm ektik gibi geliyor. 
A ı söyledim .. Bu yetltmlyor. 
O damlalar bir gilk- ıak-
lı. Bir gök .. 

DUYDUGUM SES 
Bir geceydi . . Ufukda ıarıtın ay gülerken, 
Ağaçlardan yilkaeldi bir natme erken erken 
Ah bu seı ne acıydı .. bir kuıun yanık ıeıl; 

Her tarafa yayılın ıt güllerin hoı nefeıl •. 

Yükselirken nazh ay datların üzerinden, 
Aksetti yine bir ıeı ataçlann birinden .. 
Mevsim; nurlu, kokulu, ılık bahar geceat; 
Giil bağından geliyor ıakrak bir bülbiil ıeıl .. 

~1 a •ma vl göklerde aeı yükaeldl perde perde; 
Ru, kuru kara bülbül kim bilir timdi neıde '! .. 
Nerde acab besteler hayatın matemini; 
Solıun haleli kamer dinliyor mu derdini~ .. 

Takir•t · 
Yılmaz flktüğ 
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•• *---~-----------------------·~----------* -~ .. ~-~ .. ----·••:i!!i:.·-------------------
Ban~ırma Sulh Hu~uk Hakimliğinden 

Bandırma Sulh hukuk ha-, kadar bandırma aulh hukuk 1 

kimliğinin 29 12-934 tarih hdkimliği salonunda icra kı 
ve 934-706 369 eıaa ve ka- lınacai!ından tahplerln yüzde 1 

rar numaralı ili.mile bandır· 1 yedibuçuk pey akçaslle mü
ma'nın Çınarlı mahallesinde racaatları ve bu beptakl 
ki.in bir tarafı Tuncalı la- tartnameai herk.,sln göre bi 

-

Dr. M. Ali 
Cih, fr..-ııgi, hel

:-;oğukluğu lıastalıkları 
rı ı ii Lelıassı~ı. 

1 

mail hanesi ve bir tarafı leceğl veçhlle dairede açık Hastalarını ıaat üçte 
Kara ağaçlı Şaban veresesi 1 bulundurulmakta oldui!undan 1 hükümet caddesinde mu-
h b !( - I _ 1 . 1 ayene hanesinde kabul ve aneal ve lr tarafı . oıe A t gorme erı ve ltbu gay 
Oaman hanesi ve bir tarafı . ri menkulden bir güne hak ı -t:ed:a:v:i :ed:e:r:. :::::::::!• 
da fırın ve yol ıle mah- ve irtifak hakkı iddia eden- ;o 

dut bir bap ahıap ve ufak ler olduğu takdirde 20 gün 
avluau içinde mutfak ve ap. zarfında müracaatla evrak 
teahane ve 9 etcarı müıml· ve veaaiklerlnl ibraz etme· 
re ve 3 asmayı havi (250) !eri ve akal takdirde dinle· 
lira m u h a m m e n 
kıymetli hane ile ittisalinde 
ve keza bir tarafı paıa ye
ğitli lbrahim hanesi ve bir 
tarafı fırıncı Mehmet hane
si bir tarafı yol ile mahdut 
abıap ve derununda hamur · 
luiıu ile birlikde ve (200) 
lira kıymetli fırın ber mu 
clbi karar ıatılıi!a çıkarılmıı 
ve ilk artırması 26 · Mart -
935 tarihine mütadif salı 
ıılinü aaat ondan onaltıya 

nllmlyecel!l ve mezkiir tarih 
ve ıaatde lhaleıl icra kılı· 
nacağı ve ilk artdırmada 

muhammen kıymet yüzde 
yet mit beşi bulmadıi!ı tak -
dırde 1 ı lliaan 935 tarihine 
müaadif perıembe günli ta· 
at ı 4 de icra kılınacai!ından 
bu kerre en çok artdıranla 
rın OstOnde b ı rakılacağı 
ve Eazla malumat lali yenle -
rln doayasına müracaatları 

ilan olunur. 

A one ücreti 
YIL . GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baQ'ianabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

. 
Müddeti ııeçen nüshalar 

1 O kuruıtur . 
-----.-

Gazeteye alt her hususta 
Neırlyat mlidürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

- -+-
SAV AŞ Cumartesi ııünlerı 

çıkmaz. -·-

sinema-sın da 
20 Şubat ~arşam~a a~şamından i ı ; ba r en 

HHfGETTE llELlJ iıı Eıı biiviik Salw~w!'i . . 

ATLANTID 
BHİGE fTE llELll ilt:" lıeralıeı · 0\111\a ı diğ(•r bü-

ll • ' ' 

yük artıstler JE .\N ANGELO Vt'. l1JElll{E Bll\'~GH.\ 
Brigtte Helm Bu filimde büyük sanat kuvvelini ve ka 

biliyetlnl köstermiıdır. Aık Macera. Kin intikam . ihtira. 
ve Heyecanla dolu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz 
A_yrıca .. 1 - Foks Jurnal. 2 - l.)aııs oryantal flııı 

~evalm münasibetlle bu akıamdırn ilibare aüvare saat 
8 30 da batlı yacakdır 

PEK YAKINDA 
Mösyö Oiinyayı iiliiııı şuaile 1 

B b 
1 lalı:-ip <'ıli:ıııekdPıı 

e e 1 1..ıırlanıı 
lfo:-is şövaly~niıı ~a-

1 
Şandu 

heSPl'l 

Balıkesir iı1hisılı·laı· 
\lüdüı"lü~;üııdeı1 

Çakır iıılıisarlar nıenıuri~ e li aıılıa rlarında 
bulunan idareıııali :;aprak liitiiıılPriıı Cöneıı İn
hisarlar anlnrl lrına ııakli 19-2-935 ıarilıiııd t• ıı 
10·3-935 tar ı hine kadar acıl.. t•ksilımeYe ı·ıkarıl-• • • 
mı, ohlt:gııııılan bu rniiddet zarfıııda znlıuı· ede-1 
cek taliplPrin şeraiti anlamak ÜZ('f"<' ı ıı alı:ılli in
hisarhırılc Göıwıı \t' lıa ~ ıııi.idü ı ivetinıizı> ıııi.i-. . 
r.ıcaal e~ lt>ııwleri ilaıı oluıınr. 25-3-8 

, __ 

1 
1 

llelediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Ci'.ll .\BTESİ (;f,\LEBİ 

Üğ'ltıdt•ıı SOlll'J !'<ti.il 15 - 11) 
D ,. . lla v .\ 1ı ıı wd Eııı i ıı 

İ\• lıa~lalıkları er 

P.\Z.\H (}f'Nl.EHI: 
Ür 

lii.t 
1 lıl 

()ğlt>.lı•ıı :-oııra ~aal 15- 16 Kıılal.., Bog:ız, du 
B ıı rıııı lı . ı~talıkları Dr. Ba.v \1.-tııııed K:'ııııil d 

' i 

P.\Z \BTESİ (}ÜNLEHİ: 
Sahalı sual 10 - 11 İl' lıastalıkları l)r . 

• 
Bav . \hıııed Eıııiıı . 
Üğleılt·ıı soııra 15-16 (;öz hastalıl..ları nr. 
Bav İlı.;aıı Ahnıt>d 

SALI (~Ü~LEHI: 
Sahalı saat 10 - 11 İç hastalıkları nr. 
B.ı~ .\lınıed Emin 
Üğkdcn sonr:ı sa:ıı 15- 16 OışhasL:ılıl..ları 
Dr. opııraıiir Bay Sadi ÖzaLay 

C.\llS .\~IB \ GÜNLERi: 
' Ögledf'ıı soııra sa~ıt 15 - lfi lçlı;)stnlıl..ları 

Dr. B:l\- Baif 
PEBSEltBE G(; . LEHİ: 

• 
ügled ı> ıı sonra saat ı f> - 16 l>ı·ri lıasta-
Or. Ba \ '1('1ııııPd Ali 

Balıkt•sir D()ğuı11 ve 
Coc ıık Bakı ııı 

lr. 
ı · 

1 - Vilavı>tin ııwrl..Pz \ t\ ıııiilhakaLı, şelıir ' 
köylPri alı ;~lisindeıı ıııiira(•aat t>d<>n fll'lwleril 
tabii vt> mü külaılı lı('ı' 111• \ i doAunılanııı 'e a A. 

lıııı11ıııı kadııı aııı('li~al arıııı ııılip:--.esede mecc· ı~n 
rıeıı ~·apar . Çocul.. diişürnwk tf'iılik•'siııd(' hulı ıı 
ııanları da kt>zalil.. ııwcc<Hıt>ıı Yatıraral.. tPda 11'k -------------------· . ııı 
ede·r. 1111 

E;,(lı·eını· d Tayy"·ıı·e ı ı.t'ıc 2 - Süt cocukları \t' ıki \ao;:ıııa kal ar o ır. <\ 
• " " tor 

Cenıiyeti ııden kiiçük lıasta ~·avruları dahi nıücssesedl' yatırnr~,~, 
lıl'ı' zaıııaıı ıııt><'eaııeıı t ı· d~I\ i ~d('r. • 'r EdreıııiıJ Kazası Kurban derileri ve ha~ırsakla- , 

rı müzayedeye çıkarılııııışdr. llıal<• ı ı iıı ı ı3ıarL 935 3 Süt çocuklarıııııı hakıın tarzları lıakkıı,:~: 
giiııü saat 011 aludaıı sonra Edreıııid ~ubeıinde da ıııiisıakoPl valillel..-ı·f• \I' gebelik t'Snasııı1'ıır 

vukuu melhuz :ırızalaı·a kar"ı tatbiki lazını getl 11 
ynpılacağı il:\ıı olunur. .. ~ 't 

Kadın ,..f erzisi 
lstanbııl B~yoğlu .\lısır :\ parlınıaıııııda Terzi 

lladam (Feııg.ıraııııı) kalfolarıııdaıı Terzi NIY -
ı\IET (;ÖK ALA~ bu lerı·e Balıkesir Yenice ma· 
hallesiniıı 6 Eyhil Mek.teb sokağında 24 numara
lı haneye naklolunmuşdur. 

,. ~~~~~~~1-~~ teda vi V(' l<>dhirleriıı alııııııasını dn ~Phelrrf' /i 111 

1 
A VAŞ l « ' 

Y td · rı>tnı P k Üzt>re derslı·r verilir. ~ li 

Ur aş • -ı Cüıııhurivetiıııiziıı Balıl..esir'l' balı eui ~~ 1 
iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi e ~' . , 

1

1milliye caddesinde Hususi daire :ı. bu faydalı VP havırlı nıiiessesedeıı rııuhtl'rf ! e 
Tclrraf adresi: Balıkesir - Hilaliahmere, Himayeıetf alef; h.ılkıı~lll.111 ıstifad;·~·e koşıııaları ilan olunur. 0
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s Av Aş 1 ~Tayyareye yardımı borç bil. 1------N-e.;..ır-ty-at-m-üd.-ü-rü-: -ES_A_T ADIL ı,~ 
~~~W~~~~~W~oiı - -- - Vtliyet Matbaaıı Balıkeatr 'ılı 


