
Uluslar lurumu konseyi davra ~alıj111-
ıını ~iUrdi. 
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Her yerde 3 kurutt~ t 

~-B~a-lık_c_u_·r_:K~uv_;~y~ı_N_\:_c_·.~s;:a~v~a~ş-Y~u~r~du~.~~ 

SALI 22 SON KANUN 1935 

Dan akşam saat 17 d;- İstan -
bula hareket ettiler. 

Ankara, 21 (A.A ı - Reial
cilmhur Atatürk yanlarında 
baıbakan l•met lnönü oldu
iu halde bugün lstanbul'a 
tltmek üzere hususi trenle 
saat 17 de Ankara'dan ay-, 
rılmııla.rdır . Türk Dılı tetkik 
encümeni üyeleri de tedkik
lerıne ve çalıımalarına d., 
Yam etrmek üzere Ata 
lllrkle birlikde latanbul'a 
altınıılerdlr . 

Saylav seçimi sekiz 
şubatda başlayacak 

~ Ankara, 21 [S Ş]- Saylav 
~•eçl'lline] ıubatın~ sekizinde 

ismet lnöııü 
bıtwıua kdır Cümhuriyet 

Halk Fırka seç 
s i 1 e mllhlm 

beyanname aeırederekdir. 

Namzetler bir fiiıı evvel Ya 
ni yedi Şuıw-tda ilan edile 
cekdir. 

Seçimi biten yerler 
Ankara, 21 (A.A) 

Aldığımız habere göre bu
gllne kadar Buna. Elazlz, 
Muala, ~eyhan, Siirt, Trab
zon, Urf,. Zonguldak, Kara, 
Antalya lzmlr ve Ayvalık'da 

ikinci m ünle 

mitdlf 

ib seçimi bit-

bulgaristan--
-

'dt ıörOlm81iı uaklırM 
yazterca kisi il11D1 ııhıullır 

hırıp ol uıdut. 

n .,.. ıBaıyaqaa 

Mliıtecablıoflu 

lkıncl YIL - SAYI : 359 

meolarda furun kapıları ın
calı: o kadar kalabalık ola
"'bilir .» 

Yine bay Falih Rıfkı di7or: 
«Şark ıelı:Aemın kuıuru beı

li olmamalidır.Son kitabı eon 
lise "Hya üniYerıit. imliha 
nında kapamıı olanlar •• 
ondan eonra hayatın ve me. 

deoiyetin bütQn muımmalannı 
keekin 1tktları ilı halletmı

te çalıtanlır elr eerıyetj t•ı· 
lı:il ederler.» 

e İIOflru, nı güıel, ne 
ibret alınacak ıöıler .. 

Biz okumak huıuıunda 

henüz iklıi ara11 bocalamak. 
tayıı. Evlerinde küıttphıaı
ıi olan, lı:ütüpbınelerinin 

önünde gece yerılanna ka
dar t.tebbalarda bulunan pek 
aı mOnevnre rul geliris. 
Bir çolı: münevverler mu. 

leldertne ald e11rleri bile te
daıilı: etmeğe he•ea etmİJO!'
lar. Halbuki baıka memle
ketlerde öyle mi?Umumi 
harpde Sırbıyıda,Bulgar iı

tilt11na ufrıyan 20 - 25 btn 
nüfuılu Negotin ıehriade bü
tün münıvve.lerin evlerinde 
binlerce kıymetli ciltleri ha
Yi kütüphaneleri g6rünee 
hayretler içinde dona kaldım 
Dünyada neler oluyor, llınin 
hangi ıubelerinde ne gibi te· 
ralı:lı:iler görülüyor, ne gibi 
icatlar yapılıyor bir çotunıuı 
farkında bile detil.. 

Çünlı:ö okumıyor, öA"r-n-
miyoruz. 

llv. E. 
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tOtün 
Cevat 

ve ya,..ak 
'fUbe•i altlrl 

S•tıı ı.ıbeıl aınlri Hıl-
• 

At<ılf ıl,. ( , 

8hSi~Uı.f.ilbeıi ,amiri Mu 
n tlaf ~ Ö al , 1 

,T~ld~t tube i amiri 
~ılın ,Ongl)r 
Veaoedar Ha1an Şa· 
b6n 
Elupeı Cıılalı.ıürkeya 
Fen pıeı;nuru Detıl~-

- Jwı , Gani 
1 1 ıcf ..X.•gra~ üt.ün ınuha 

, ... ~bı A f ,G~np 
§V 11 ~!uh!n"~ll maae. A~l-

tl., J\ıfe~19ed "Gpnef 
50 . MHbaMl>e 1 m~muru 
,ı •• ,.b~_ll 1 Fi"1i ._ ~n 
l~ Mu~pe nıeınuru 

ı lb..uı Bı'1r lcdar 
1 

5Q Mı,ıu,kemat takip ve 
icra memuru Klzım 

Şanlı - , . 
50 Sattıt memurı,ı Cemli 
50 Satq memuru muba · 

Orhan 
Ômf?r 

ılbi ıl Muıtafa 
50 Tıız memuru 

S ı! fan 
U l'ahrir kontrol me

ı 

ıuı.ıru Mehıntıl Asım 

r 

Zıra..\ jpuhadbl ibra· 
hlıu Lotfl 

50: ~lraat memutu Süley· 

me · 

50 

6' 

50 Muhasebe memuru 
Mehmed Ali 

ortame teli pan.tyoa Gcrit · 
Ierinin, çofu arlelerln fakir 
v bu lieretl lyecek 
bllde bulundufu ve Be.lake
ılr'de bayat babalıhfnhn 
yf!C.ete ol madıfi dO,tlallhrrefr 
Ma•rtf VeUlett neıdbıde 

melli için tatebbikde bulu· 
nulmufdur. 

ôtedenberl &illd619' pan. 
ıiyon itini da~a faydalı kı 
lacak olan bu t91ebLtıaün ve 
k_..,.. eyi lrariaJananaeını 

beklerl'I. 

AltıEytCıl Okutası 
Okulları dan Halkevinde bir 

miiacrmere verdiler 
Oün Ha'kevlnde Alta Ey

lul oku' .. , okulları okul 
annelerine • bir mü1Danere 
vermlılerdlr. 

S&lon hmcahınç dolu idi 
Altı EylQI çocukları ııe~k 
marılarda, prelı: danelard..: 
ve ~Hık ~IJ'ff • ve zeytııeli: 

OfUnGllÜ çCJl ~ol· 1 

dtılar. 

Pı1e.de bat rolft ,.pan 
5 inci 11nıf okalundan feri. 
dun çok alkıılaadı. 
' Mini mWletfn ..,nlan 

ve mauumekri anıtelerilli 
çN etleaılil'mlt , kaı.keha
larla ııOldOrm"41Qr. 

· 8a vealle thı eı...CIJl9 bw· 

liAI 1dare heyeti kurulıııut, 

bayan Nedi- flataran 1a:s 

potala. baran iffet S.dık 
0.-. mulıMlbllle MÇilmtt· 
ı ..... 

W... lteyetiade el.ha iç 

bay• aa •ar•. 

Alta E116l obla11 çocolr-
1.,... allc.,ıana. 

ı•• ,,, 
BU KALB 

--- -. -- ---,,,'* .. ,,, .,. ,,, ,,, 
!'il 
1 DURACAK ı . ı 

Eakat!. 
Onu okuyan k-'bler sürekli heyfcartla 

• 
çarpacak •1 • 

ve ileri sQrüyoru~ ki: 

Yükaelmek için alçalma· - • • 
Aile.ni:ı arasında meıud ya· 

malc lnn.n'l yalllfmaz; Çün 
şamalı: iıteneniz a9ajtıdaki 

kü: O, doımek için yllk1el· -

Bl. r senede neler yabdı,ne. - mekdir. maddelere riayet ediniı; 
1 - Karını:ıa lı:ertı tama. 

1 k 1 e ı"ht" 3 lı:4r olmayınıs. l{adınlar ek· er y&p8C8 Ve ne er , ı - I S - ıeriya ltanaatlı:Ardırlar. Ka- "' 

Yac Yar·? IDd, ıeciyalnin azlıia Z&DClftlZ durdufU zaman ıi-
Ye ya çokluiu nltıbetinde sinle beraber mahrumiyet• 

KulCiir isleri alw •e 50 - 60 me"'9ye v•- muvaffak veya meıud olur. ve ıııfalete katlanırlar. Ve 
Aydıncık, 20 (S Ş) __ Ar· rlr b~r ~uvvetde oldufu ırö- • ıizden hiç bir ledalı:trlıg'I eeir.." 

dancık'da birlal dört 11ruflı, rülmutdur. - 136 - gemeıler. Falı:at kazaııdığı-
diferl Oç aınıflı iki okula var- KalıJınııı l nız zaman ondan parayı 
dır. 4 ıınıflıda 140, üç 11 934 biidceıinden bazı Dedi kodu: Koridorlarımız- esirgemenize tırlıammftl ede· 
nıflıda ıae 114 okul •ardır. ehemmiyetli sokaklarda hl· da bile tesadüf eteek derhal mezler. 
4 aınıflı okuhıda baı oku- dırım yapılmıı iıe de ki fi kepe dlf&rı atılması. koful· 2 - Karınızın ev itlerine J 
tanla berabe~ 4, 3 ıınıflı gelmediilndeu tamamen ça · maaı çok gerek oldutu hal· lı:ar ı şmayınııı Onlar e• itle. 
okula da bat okutanla bir. mur içinde olan Aydıncık de ne yazık ki: Bin bir iti · rini her halde ıiıden daha 
tıkde :ı okutan vardır . Fa 10kaklerının bazı caddele · na ve ilıtiram ile 1Dlonları · eyi bilirler. • 

kat bu okunanların 3 ü 
hasta olduklarından raporla 
hastane1e gönderllmif, iki 
okulada yal nız 4 okutan 
kalmıtd ı r . Bu eksikliğin ve 
bundan ba şka okulla rı ro çof.
l ıığu ve m<vcud okulaların 
bakımsız bir' ha 'de olanan 
oku ma üzerinde büyük bir 
sanıntı yapmışdır . Değerli 

kültür çevirıenimi:ıı:la dlkka· 
tini çekeria. 

Aydıulık işleri 
Gece ıtıiından yokıul 

kalmıt olan Aydıncık nahı 

r«i rakıe bir uaancla fe 
ner aımak ıuretıle a1dınlık 
itlerini tamnınlıyacalrdar. 

Yangıııa karşı 
iki ay evvel Aydıncık be

ledlyaıl reni olarak 1 :US 
!ıraya Alman itlerinden bir i 
motorpomp utın almlfdar. 
Yapılan lecrilbede motor· 
pompun 10 metreden tu 

Pamıı ke.ıı'd:ı 
J ---

rfnin yeniden yapılması için mıza ıokduğumuz ve hatta 3 _ Evinizde ıomurtk.an 
hazırlıklar yapılmakdadır: baş kürsüye olurtduğmuz ga olmayın ı z . Mız mıır ve somurt· 

Pelediye binası raz ve iliyad azmam bir piç! - lun bir lı:oca aileyi b8'dbaht 

Aydıncık belediyesi mun · eder.r 
- 137 -

lazam olmadığından yeni 4 - Karınızın h'ılerini 

bir belediye binası yapılması fitne, çok zaman garezle / kırmayı n ı z. Kadın bir bis 
hazırlıklarına baılanmıtdır . baılar. fakat garez ölür de 

1 
demeli<lir . Erkelı:den her va. 

'ft'lrfoıılar o yine vaıar; h..; fenalak,her kit dah a hesudır.Binuenaleyh 
Aydıncık'da köy telefon kötülük itte busıdan tlrer onu rencide etmemeğe çelat· 

tetkilatı muntazam \ıır ıekle ve ürer. malt tdzımdır. 
girmltdlr. i.-~ 5 - Karınıza lı:arşı kayd· 
llallıu fırluı~a bağlılığı sıı durmayınız. ihmal kadar 

Aydıncık c. H. Fırkaaına •------------ lı:adıria elden kaçırtan Amil 

ııenel bir bailıhk ,öıatermı,. M f yoltdur. 
yaradan çok fa:ıı:l1111 aza ya- a a ri 6 - Karınıza lı:aroı sert 
zılmıtdır. _ _ ve baıin olmayınız, kadın 

Alım satını ü:lı>ri tatlı muamele ile daha ça. 
~mada aL"' . 1&tım ıılerı Mil.diJ.rlJ. .,Erde - bulı: yola gelir. 

belediye batk•nıoın baıkan- ae gitdi. 
laiı altında bir kurum 6nün . O· 
de ,apılınakdadır. llkei, Maarif mOdürilmllz bay 
:ı:eytln, yağ çıkaranlar bu Salim Atalık Mtarmara yer 
tıalden çok aaemnutuhır. Bu 1araınt111ndan sonra Erdek 
kurum vilzünden faydalı ve ve civarı okulalarmın ne Ya 
verimli itler yap mıılardır zlyetde oldufuou görüp an· 

ngimi 
.Encumen 

lamak üzere Erdek mıntaka· 
t.1na gitmltt:lir . ' 

1-Aileaiıe anneniıi •• kar 
detlerıniııi ıokmayınıı Yani lııe

raberce yaşaınayıoıı. Kldt• 
BYİnde miiıtakil ol-lr. ie&er. 
Onun iıtilı:lıtlini bo9a11 ya
bancılar 118.adetiai de benıı.t 
yılterlu 

8 - llı:i llile ltlr e•Je 
Taya bir apartaaııda otor
mayınıı, 

Mırıara yer sıraıfttıstıa 
rd Vtli.ycıt daimi encllmenl 

ugrıyanfarı f f im dün vali bay Salım Glindo· 

Maarif müdOrlüfii Tekilli· 

ğlnl bay Ahmed 'Tevfik Er 

genekon yapnıakdadar. 
1 

9 - Dtt kıyafetiııiai ih. 
mal etmeyiniı. 

Pe•ukçu: 20 (S.~) - fan'ın , batkanlıfında topla · 
Burada Marmara yer ıanuı. narak buıuıl mubaaebeye T 

1 
_ 

tı• yıkımına uirıyanlara aid tılerl g6r\ifmllfd\k. eşek-A Ür 
yardım için 1680 kilo but· 4·6 kilo kadar UltOn yakalan• Vali ve Belediye baık...ı-
day, arpa •e 

1 
e.biae sıı.ı teJ !Wf ve• lhUMı mabkeme1lıoe •a& Bay Salı. Gilndciir 

25 Mubaaebe •ıtıW. Mbi(err klrtıil'ln sava, için yazdıi• lı ler toplanınlfdır . Halk bu gaadarilmltdir.. nın refikaları bayan Salim 
• . Saad~ttln Pala bıyık bu roman 193 5 İn ilk V8 1"01( sevilen yardtma ıeve eeve kotmak· r:>:r ug" ruluk 

tO-'- Çot11lr1arnıı111-td'l'tı 

zalim ve gaddıır olmayınıı. 

Çocnldarınııa feoı -•ıı• 
ederseniz onları lıaııaısla be·~ 
raber kar9ınııda d m n !Jl'S· 
rlreiiaüa. 

Aile demelı:, ilı:i tarafın 

25 ,.ı:.L.._ aıat , -.Duru 1 'Y 

1 

d d • ~ Gündofan ku~mumu:ıı: va-
~ .....,.- • 8$8"0 olacak / a ır . Buraı!a seçen rece ıaat 9,5 11t&1ıl4 10 faklıf ~ufu ta 

Kemli Tanyeri ı Yardımın arlı:aaı keaılince 
~tl·8*ll11ru Şadl)'e i'W. , 1 "' 'Ş'tl 'f* I aanaatı ,..-ine ıı6nderllecek 11ralırında Eyub keı-111 lbi. mamen ıeydfrc!ikleri için 
Slc1L ınemuru $efta ''i- ~lirkaç güne lı..adar S:ı.' .~ a '* 1 ıın eorine kapllUll k-rak kendilerıne ıona·uz tükran 

· 'j. '* clir. hırı ılrmtı ve aandıianı pa r •e aygılanmdıaluraaetll ıa -
Taldb (memuru Sami 

1 't*fJfı/.l .:i§~§§§:§~§§§§~g§§§'i-"l"I 
1 

TOtün yakalandı çalııyıb içinden eıyalarını 1zeteni:ıı:ln ıutununda araetme 
fa~demlr 

2 T • u J Et 25 1'-,,_.et Utku 1 Pamukçu•• baitla Keılrven çalırak kaçmıtdır. il borç biliriz. 5 a 111 memuru ,"•em· muru eaı - a ı ' 1 
duh Eron ı · ıs Takib me'l:uru Abdul· 1 k61tade euınarleel ılnti .lındarmaca tahkikat • Balake.ir çocuk e1ir1eme 

27. 00 
1 

llasan o"lu A•lzln evinde yaıılmakdadır kurumu batkanlı"ı 25 Tabrfr kontrol me• lah 8 • 

Roman Tefrikamız: 48 • 

SavaŞtan Savaşa 
Yazan: MUSTAFA. YÔR0K<>l>LU 

!.. Kahbe! Namert~r! 
Oiyel'ek l:urİıtan bofazı 

nı nlıııtmsk için eğildi ve 
altımı rnme muılufuna d~
yadı, Bu elfııda, tarihin tel
in etdili acı bir ıllih aeol 
duyuldu . • 

Büttın bayatını yal~ va· 
tan ve milleti utrunda yap· 
ratan, fıtri Ltr zeklya ve çQk 
temiz bir ne.siye malik Yah 
ya ' l<apdanın ağzından ıon 
bir bes itidildi: , 

·· Kahbeler! N'amerdler! . 
Dedıkden sonra o kıvmet 

li vilcud can11z olarak yere 
dOıdü TOrk Yalanının bir 
evlldı, hakiki bir kahramanı 
olan Yahya Kapdanı ,ehıd 

etdıklerinl, lnıiltz caıuıu Fro
ya müj8~1e~ek için de vic
dan1erını .. tan katiller f.tan 
bul'a hareket etdıler. 

Aradan iki gün geçdikden ... . , 
ıonra· ıllvarl :ı:abtııle kara 
arılan Yahya Kapdanı~ ıe· 
badetllıi haber aldılar ve 

der•al ta•tancıla dofru yol 
almata ba,ladılar. 

Ceçdilı:lert k6ylerde r&r· 
diMderl manaara aera,- btr 
mate!WHMn lharet tdt. Yahya 
Kapdanın ,.lıadett halkı. oka· 
dar calyana reUrmlt ı•ı 1&1 her 
kel ıillha .. , ..... k •• laa
lnaaıe ltlenmlt bu elnay• 
tin intikamını almak için 
bir 1evkl tabtl ile 8'1Ab an · 
yor •e bu ıebelıdea lıılr tO· 
fek kıymeti üç~Oz liraya 
kadar y6kıaldifl kllylere te
ıadOf edillyordıt 

Yahya Kapdan gibi bh 
varlığın yok o lması ilzerlne 
ıllvari zAbiti o havalideaı 

ayttlmap karar •erdi 

ve fıkrlni aralan Kkp" 
dana açdı. Anlan Kapd•n 
lıe Gebze bavallıtode kalma
lı tercih etdl Sü•arl zablU 
Yah'a Kapdanın ~k haklı 
oları perenıthi t .. kıbeckrek 

lzmrt'dekl flrka Kumandanına 
ıtt41 " arau.wlu aalat-..u 

• li:ıı:erlne, en 1&mlaıf on beı 
arkadatile beraber Balıkell 
re ıitmek l~n izin aldı. 

Süvari ubithsin Balıkelire 
hareketi 'ana11ada arkadaıı 
Haaan bey çok fena haıta 
lanm1tdı il a r e k e t e 
Iktrdarı olmadıtı cihetle iler 
de iltihak ve timdilik muha· 
bere etmek ıniılaadıle ıfh'a -
ri :r.abltınden yalnız bir adre1 
aldı •e Gebze'de kaldı. 

Bahkelire gelen ıiivart za 
betinin teYlncine payan yok 
du. Kudretli ldarnine bal
kın da M•lnÇle mO:ı:aharetl 

ID:ı:lmım edenKA:um bey kuv· 
vetfı bir kaç cebhel harb 
t..ıı etdilı:den mada dahi · 
il idareyi tanzim etmlı, he-

yeti merkeziye na mile nıüınta:ı 
:ıı:evatdan bir heyet teıktl et
dırmlt binaenaleyh her ıe 
yl me«ayl haklklalne irca· 
etmi ı bulunu1ordıı. Manyaı 
havaltaindeki ufak tefek bir 
kaç eıkiya çetesindeu mada 
faaliyetde bulunan hiç l.ir 
muhalefete tesadllf etmek im 
klnı barakilmamıı, herlce1 
vatanının latlhlb için hiıseai · 
ne deten •a:ı:lfe•l.ni yapmakda 
bu -de ylaıe Ferl4 Paıa · 
ıun l1taultul'da tet&ıll etdiıl! 

kabine faaliyete ıeçdl. Ban 
dırma ve Karabtıa önlerin 
de hup ıemilerl görünme· 
te baıladı. Kl:sım bey, al 
dıİı muntazam raporlardan 
anladığına söre. Rahkelir 
havaliıinde, bir ıaran hare. 
ketinin yakın olduğunu keı· 
fetmekde recıkmedı. Derhal 
ce bhılere ica beden emirleri 
verdi •e hazırlıita batladı. 

Ü11ülh,.tekenln Biıa olaca· 
ğmı keıfeden kumandan, 
ıelecek düşmanı ıçeriye çek 
dikden ıonra tt>pelemeğe 
karar verdi. Aradan bir haf 
ta geçmeden Anzavurun ili· 
ga havallsinde harekele geç· 
dtii raporu geldiği zaman, 

Kazım bey derhal cebheler 
den bir kıeım kuvvetin gel 
mesini emretdl ve Anzavur 
kuvvetlerini Suıurlufa kadar 
çekerek orada vurmağa 
karar verdi 

Anzavurun haıına topla 
dıAı ıürub köyleri yağma 

ederek ilerliyor, Biga, Ban 
dırma , Gönen, Mıhalıçl Kara• 
cabeyj ve Kırmaıtı [M. Ke
mal PAtaJ kazalarını ifgal 
ve lıalka karıı da ikaı meza · 
lim ediyordu . 

Ki.u• bayin Erkim har· 

biıe refıl Dervlı bey 11) 
ıalırndaaııyor, biran ev•el 
hıekele geçllmeılnl ku· 
modan ria ediyor, Kuman
da iıe mütemadiyen, me
tant ve eofuk kanlılık tav
siy ediyordu. 

.tızavur kuvvetleri, Kfr• 
mlb' yı da tıgal ve Suıısrluk 
i!tiametinde yürOyü,e reç 
dilıen ıonra kumandan fU 
kel emri verdi .. 

Anzavur kuvvetleri, 
h\ı bir ıuretle tat köprOyO 
genlyecekdir hepimiz al 
m!ikden ıonra icabederae 
mı:arımız taı köprünün be 
ri arafında olacak. 

)edi. Su -urluk'da, kuman 
dıının tahıid etdiğl kuv· 
vlerin sureti hareketlerini 
bzat kumandan tayin eldi 
v em irlerinin tamamen tat· 
b edildiğini görmek için 
E<anıharbiye reiıinı nı emur 
fil. 

\koam üzerı , nıilli kuv
vler taı l.öprünün ~u•ur 
J:dan yana olan batını 
tmuı, Anzavur kuvvetleri 
c köprünün öbür baıına 
~miş bulunuyordu . 

[Merhum dervif pa§A. 

Gece ıükünetle ııeçdi, Şa
fakla beraber de ıillhlar 
patladı . Anzavurun, Tat 
köprünün üzerindeki tepede. 
ta lıiye etdljtt iki topdan çı· 

kan mermiler ınil ; i kuvvetlerin 
hücum ve ıavletlerinl tezyld 
etmekden baıka hiç 
bir talr yapamıyordu. köp 
rQyil; geçemtyecejinl anlıyaa 
an:ıı:avur , bir kıeım kuvvetile 
garba doğru yürilyerek mil
li kuvvetlerinin gerlılne diit· 
mek için hırt'eket eldi Ll · 
kin müdebbir kumandanın 
daha evvel aevk etdiil Ay 
dın efelerinin cehennemi 
ateılerile karşılaıdıiı cihetle 
kaçmakdan Laıka çare bu · 
lamadı. 

Anza vur kuvvetleri artık 

tamamen sarılmıı ve iki 
ateı arasında kalmıt olduğu 

bir zamanda kumandanın 

verdifi talimat veçihlle 
l\irmastı'da anzavura te•lim 
olan Aziz Kapdan müfreze· 
si birden bire silahlarını ha-

' kiki anza vur kuvvetlerine 
çevlrJi ve: 

- Teıl im olun!. 
Naraları yükseldi . Arlık 

anzavur kuvvetleri tarafın 

dan kw-ıun sel.-mei• bat· 

biri birine ıniiıaadelerderbu
l11Daaaeı demek' eM!ıığ91 için 
yakında tll•ıi)'e edilen 911y
ler 8iıe ağır bile gelıe yae
•skılas çekinmeyiaiı. Unst
mayı l)ıı ki evde saadetiniz 
•e çocuklarııİııın iıtikbıli 
hep bu müıaadelere ba"A'lrdır. .. .. 
lada. Bu va:ıı:lyetl taaaınıle 

tablt eden ve k6prllnüa 
hemen batında baluoafl 
kara bulut mOfreze1i "Al· 
li.h Alli.h. diyerek k6pr0-
den ıeçdl ve A:ıı:l:s Kapdan111 
baıladıfı vazifeye de•a• 
etdıler. 

Burada zikre tayan bir 
vaka taheddüs etdi . 

- bitmedi 

Halkeııinıi: larnfıııdan 
ayda bir çıkarılan IJot' kenti· 
nıt=i11 bir/dk kıillıir munıu
ası uluıı (Kaynak) ın son 
sayısı olgıın ıı~ do/gıııı bir 
şt·ki/Je çıkmış/ır. 

Okııılıırımı:n salık vrri 
riı, 

Btıgün 
Şifıt 
Ezza h<tnesi 
Nöbetçidir 

e 
t 

• 
' il 
1. 

~ 
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IFran11:ıcal : Yazan: 1 
ı ÇeYlrea ı :-. · Suda ı cu,da ı 
IHa .. nAltl :Maupauatl 

Rll IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle1 
1 iN 

s o 1 
Sor meselesinin gerçek lçyüzO · 1omııll imzııdilın ınlıı-

Aımınya ııaıhindı reY,erenıir yOzda firRii •e~ ııçerse e ma~r. 
Bay Hitler zaman Sar ikiyı mı ~ölOnacakmlı 

Fransa' dan toprak İ•femeyiz 
diyor. 

On ıltı yıl öncel-tarıld11ın. ,-ırd-ı bugün 39 milyondur. 
Berlin, 2t(S. Ş.) - Rayhı· 11yaaaya ırelınce, her zaman 

fllhrer, Aaoı7eted Preı ıöyledtm. buıün de tekrar 
muhabirine ıu beyanııtda ederim: 
bulundu: Fransa'dan toprak müclde 

- On altı yıl 6nce Al- iyatımız yokdur. Tarih ba· 
ınanya'yı kazanmak için al kımından bu Avrupa'nın ba
tı tarafdarımla mücadeleye rııı için değerli bir feraırat· 
atılmıttım. Bugünae taraf· dır. Her hangi bir fedakir· 
darlanmın yekünll 39 mılyo lıfa katlanmafa amadeyiz. 

ııu atıyor . Bütün bu Alman · 
lar bir siyasal fırkaya men· 
ıubclurlar. Biz onları milli-

Yetçl soıyalbt fırkanın ıan· 
caj!ı altında toplanmağa mu 
vaffak olduk. Milletimizin 

ruhunu kazanma mücade_le 
ıını bırakacak ' defiliz. 

Htç kimıeden dün ne yap . 
dıfım ıormıyoruz. Buıün ) 
Yapdıklarına bakıyoruz Dıt 

Fakat hürriyetimizi asla ft:· 
da edemeyiz Manevi ve 
maddi ıahada hak denklili 
iıtemekdeyiz . Amerika genel 
efkarından mültecilerin ya -
!anlarına kanmamalarını ri • 
es ederim . 

Onlar Sar içinde yalan 
lar uydurmuşlardır. HergOn 
Alonanya'nın durumu hak 
hakkında aynı yalanları tek · 
rara muktedirler .• 

-
1\ 

ltalya HükQmeti 

"Dail Mail,. den 
Yüz elli ıllrlı önümüzde 

pazar ,Onü en pahalı bir 
oyun oynayacak 

Bu oyunda üç ıeye rey 
verilebilecek: 

1 - Statükonun muhafa. 
zaıı, 

2 - Almanya'ya d6nmek, 
3 - Fransa'ya katılmak 

Rey ki~tlarının üzerinde 
bu üç nokta için birer da. 
lrc varnır. Rey verenler 
bunlardan hangisini tercih 
ederlerae onun içine bir haç 
ı,..retl yapacaklar. 

Pazar allnü çizilecek olan 
bu yarım mil yen 
haç lıaretl için 
bir çok paralar harcanmıo · 
dır. 

Ru masarıflar, bilhaua ıu 
nokdalara harcaonıııdır: 

1 ~Sar plebtaitinl idare 
edilmek için hepıl yabancı· 
lardan olmak üzere dört ki· 
ıiltk bir komisyon kurulmuı 
ve bu komisyonun emrinde 
çalıtmak üzere 48 memur 
tayin olunmuodur. Bunlar, 
temmuz ayından beri maaı 

lJ b l k h • • larını almakdadırlar. 
C'IQ efİSfan G eni OnU arp lÇln 2 Sar'dıı. barııı ve aaayi-

hazırlanıvOTe i ti muhafaza etmek üzere 
eT 3300 yabancı asker gönde 

Rerlln 21 (S.ŞJ - Alke 11nda hududnn çlzilmeılni rilmiı, bunların bütün teıi-
ınaoya Hanılel .. bllt raııete- lateyecekdtr. Habqtstan salı ve tetkilatı vücude ge· 
aının Roma muhabiri ltal•a· ltalyanlann 1ddla11na röre 1 

ı tlrtlmlıdtr 
nıo Habettııtana kartı pnlt tlmdlye kadar hududu çiz· 3 Bat· -

mekden daima kaçmııdır. J - un yaıama ve 
ıntkyalta aıkeril harekata ,..__ ~o [A AJ _ H yolculuk maaraflarındlın 

ı L 1 1 d ld ııı.. '-Clnevre, • . er 
1 rltmea n yet n e 

0 
U•wDU tkı taraf 1908 tarihli aodlaı· baıka k~ndilerine on dörder 

bildiriyor. Felemenk gazete b 
1 

• dd 
1 

ı lnalllz lirJ11 verilmek üzere 
ıı · "I k ki d n manın eı ncı ma eı eaaıı 
nın 1&5 am ayna ar a ilzerlne dotrudan doAruya ' çojtu felemenkli ve isviçrell 

aldıiını bildirdlll ~aberlere müzakereye devam etmeli 950 memur alınmııdır ki 
IÖre ltalyan harp ıemileri ye müzakerat eınaaında ye- bunlar rey verme itinin 
8.omall sahillerine llabetlıta· ol badlıeler çıkmama11 için yolunda yapılması için çalı· 
na kartı kullanılacak alır J llzım ıelen talimatı vermeli ıacaklardır. 
l0plar, tanklar nakletmlfler· mektubla taahhüd etdikle 5 - Sar dııansında bulu· 
dır. ltal1a Habeılıtana btr rlnden uluılar kurumu kon nan 50 bin klıtyi yurdları-
illtlmatam Yererek bu 111e111 .eyi İtalya .Haheı ihtilafın na ıretirmek için yapılan 
leket ıl• Solnah Ye Erttre nın tedklklnl huıual top'anb· maarafları da saymak lizım· 
ltaı,... ıııOııtendekelerl ara· 11nda resmen bıldiıtlnıtıdir. dır . Bunlnrdan 4g bi.ıı kiti 

Hindistarida ı Kafkasya'da 
Müthiş soğuklar. Zelzele oldu. 
Bombay, 21 (A.A .) - [fi 

IÖrlllmemlt bir ıouk dalıa11 
tlmal dotnıuna d6ten mın 
lakada •J111 yiiıılere 
•aran bir çok kurban 
Verdlrmttdtr. Mahıul tama· 
lllen mahvolmutdur. 

"1ustafa Kemal'in bü· 
yük reformatarı 

( Üıt tarafı birinci yüzde ) 
llleoıub olduklarını anlamak 
içtn aralarındaki akra halık 
ballarını f&haen bilmek la
•ıın idi Zaten Mıaır'da 

da vaziyet böyledir. "Vekil., 
"Şaravt. gibi aileler müıteı· 
lla olmak llzere Mı11rlılarda 
da aile adları yokdur. Bu· 
llun içtimai hayatda ne ka· 
dıır büyük bir kargaplığı 
l'rıucıb oldufu ve hüviyet 

kıı.yıdlarının ne kadar muğ 
lıı.k olmasını lcab etdirdlj!I 
kolaylıkla anlatılabilir Bun· 
dan ıonra Türkler de aile 
•dı sahibi olacaklardır . B.M. 
~. Cazı'ye de Atatürk 
'dın verdi ve bu iıe Türk· 

lerın babası demekdlr. Ga
tl ıle lımet Paıaya,baıbaka· 
ilan parlank bir muzaffe· 
' 1Yet ihraz etdıtı yerin adı 
0 1an ınevklln hatırası olmak 
:tere lnönü adını verdi. 

Moı•ova, 21 (A A) - Ka· 
fkaayanın blltlln tehtrlertnde 
ehemmiyeti orta derecede 
bir zelzele kaydedilmtıdtr. 

Nevyork'da 
Kaı· 
Fırtınası 

N~vyork, 2-0 (A.A) - Bü
tün Amerika.da tlddetll bir 
kar · fırtınaeı hüküm ıOrmek· 
tedlr. Şimdiye kadar bu yüz
den ;ıo kiti telef, yahud ki 
kaybolmuıtur. Bır çok yer
lerden yolların ve demir 
yollarının mahsur olduğu 
bildltlliyor En tlddetlt ıo· 

fukl~r Seatl ile Kolorado ha 
valisinde kaydolunmuttur. 

Sovyet 
Romen 
Münasebatı 

Moıkova, 21 (A.A) 
Sovyet - Romen münasebeti 
mütemadiyen salah bulmak-
tadır. 

25 ıon kanunda Moıko. 

va'da bir Sovvet Romen 
demlryolu kongraaı açılacak· 
dır. Bu konferanı da bilhaısa 
Dlnyeper kurumunun yeni 
den yapılması ve vagon mua• 
hadesi ve tarifeleri mesel · 
eleri ırörüıülecekdir . 

11rıdan ıonra da münevverler 
11"Ukatlar yüksek memurlar, 
111clrler ve köylüler de birer 
ıı.ıı., adı alacaklardır. Bu ı------------
'11retle isimlerin deilımeıi 
lllt 
l :ıe.ınanda bazı karıııklık 

~rı ınuclb olabilir iıe de 
•lk L.a... çabucak alıf&cak 

ve bu Türkiye'de büyük 
bir içtimai tekamü 1 olacak· 

dır " 
•ı.a Reforme,, dan 

Almanyanın muhtelif taraf
larından ırelmıı: geriye 
kalanı da Amerikadan, Pe
ru'dan ve Çtn'den gelmitler 
dtr. 

6 - Propaganda içın ya· 
zılan eıerlere birçok parn 
harcaomıtdır. Bundan baıka 
yalnız bu lt için 20 ırazete 
çıkmaaa botlamııdır ki lıun 
lar, plebisitin bttmeainden 
ıonra kapanacoklardır. 

Bu altı kalem masraftan 
ilk dördünü Fransa, Alman' 
ya ve Sar beı, bir niıbetln 
de müıtereken yapmaktrdır 
lar. 

ilk müıterek masraf 
olan 150 bin lngilız 
lirası , geçen eylulde en mas· 
raf l ı mevsim girmeden tü 
kenmltdl Sar masrafları 
hakkında bundan sonra he
nüz hiç bir ıey neıredtlmlt 
dejiıldır · 

• * • 
Veraay muahedeıinin Av· 

rupada oynadığı oyunlar ara 
ıında en fazla hususiyet ar
zeden bu plebisit hadiseli· 
dir. 

Ztra kim tamamile ,\lmıın· 

lar arasında olan bir köpek 
döiüıünün İngiliz sünırüsü 
altında geçece~lni ~umardı? 
Bu reye müracaat meseleıl, 
geçen atuıtosta llıtler'in Hin· 
denburg'un yerine ıreçlp geç 
memesi için yapılan seçim ne· 
vinden bir nevi dahili Alman 
i~inden baıka bir ıey değil
dir 

Burada ihtilaf halinde bu-
lunanların hepıl Alman ol 
duklarını iddia ederler ve 
Versay muahedeıi bu aaha-. 
da oturanlardan Alman mil· 

llyetinl ıöJtüp atmıı değil
dir. 

AJalartndakl biricik fark 
ıudur: Klmid llıtler'in lehin· 
de kimlai de ııleyhtndedlr
ler. 

Önümüzdeki pazar riinü 
yapılacak olan plebtılt Al· 
man ulusuna küçük parça· 
tarının nazı rejimine kartı 

olan ırüvenlertnl r6aterecek 
dlr. • 

Pen eremden bakıyorum 
Alman sokaklarında bir lngl 
liz taburunun efradını taıı· 
yan İngiliz kamyonları ırözü 
me iltıtyor Bunlar, önümüz 
deki pazar va pazarteıl gün
leri Almanların tamamile bir 
aile meıeleleri olan plebhlt 
eınaaında onların aralarında 
bulunacaklardır 

P• zar günkü reylerin ne· 
ticesi her halde buırüne ka
dar aar'da mevcud olan 
yapmacık vaziyete bir nihayet 

verecektir-
Pariıten buraya gelirken 

yolda bana franıız llükılme· 
tinin de almanlar ırlbl, ekıe 
riyeti alnıan olan bıl topra 
jfın esas meınleketleı ine dön· 
meİini istediitl temin edıldl 

tlununla beraber uluılar 

derneği koıııeylnln bu ple· 
biıitln netlceıini ilin etme· 
ılne kadar Sar'Ja bugünklln· 
den daha saçma bir vazl7e 
tın ortaya çıkarma11 da ihti
mal haricinde dejtildir, 

Çünkil Almanya aleyhinde 
bir ekıerlyet teıkil etmele · 
rine imkan olmuyan Sar'daki 
naz! aleyhtarlarının pleblıi· 

tten ıonra bir ekalliyet tet 
itil ederek mıntakanın iki 
kısma bölün~eıini lıtiyecek· 
lerl de ıöy!eniyor. 

Pek gülünç olmakla bera 
her, Almanya,ya dönüt 
aleyhindeki reylerin nıecmu· 
un yüzde yirmi beılnden 

fazla çıkacak oluro uluslar 
dernejf nin burada Sar ır
majının garblnde Lilkıem
burg ılbi ufacık bir müıta · 
kil hükumet kuracajından 
dem vuranlar vardıt . 

Danzla'de yapılan tecrü / 
beden ıonra uluslar kuru· 
D)UDUn yeniden bir posta 
yolu memleketi kurup ora· 
dıı lngtliz ve aair yabancı 

askerlerinin devamlı muba· 
fızlar ıek:ınde bırakı:rıata 
kalkiımıyecafını umarız 

Dünyanın dilell AIQ141nya 
aleyhine böyle bir vaziyet 
yapılıp statüko iıml altında 

saçma bir kuruma YÜCüd 
vermek delildir. 

On yıl ör.çe Almanya hH· 
rlcinde yaııyan inıanların 

binde biri Sar lımlni 
duymuı dej!ildl 

Veraay muahedeıi sayesin· 
de Sar buırün bütün dünya· 
nıo mukadderatile alakadar 
olduju bir ıhtilif kaynajiı 
olmuıdur Gene bu yüzden 
ecnebi askerlerinin ve dtf&· 
rıdan Sar'a gelenlerin kala· 
balıklıjtı karııaında aarbür
kenden tek bot bir' yatak 
kalmadıitı gibi, banyolardan 
istifade etmek için de 6nce
den bilet almak ve sıraya 
girmek lazım gelmltdir. 

Tarihin hiç hır devrinde 
Sar bu kadar ticari faaltye
te sahne olmamııdır. Bütün 
ticarethane ıahiblerl,gelecek 
hafta bu akın tenine dojtru 
akıncıya kadar ellerlndek i 
bütün malları aatmağa •can 
atıyorlar. 

Avruranın ıüklin bulma11 
fçin buraaının bir an evel 
Alman idaresine :döneceflnl 
ve bu suretle uluslarar .. ı bir 
çıban batından kurtul•caiı· 
mızı umarız. 

ltalya hOk6meU reill ve 
Fran1& .• cumhurl1etl d11 itler 
bakanı, evvelki anlatmalar 
araaı~a muallakta kalm11 
olan batlıca meaelelerln 
ve bilhaaaa Afrlkada'kl me
nafiln haUi ve temini hak · 
kında nıu'«eveleler lmııa et• 
mitlerdir 

1 - · Trablınıarb - Erit • • 
re: 

ltalya hükumeti reisi ve 
Fran1& cumhuriyeti dıt itler 
bakanı arasında lm:ıa edilen 
mukavele, 26 4-1915 tarihli 
Londra anlaıına11nın 13 cll 
maddeılne tevfikan Fraııaa 

hükumeti, aerıık Trabluı ırarb 
ve ıerekıe Ertfre aınınndan 
ltalya lehine bazı tevıılat Yer· 
mektedlr. 
• ı Trahluı ıarb bu~u Tam 
mo noktasından batlayarak 
Sudan Muırı :hududuna ka· 
dar tadllolunmuıtur Bu hat 
ta bulunan Aozon ve Gu 
ezzentl m ntakalan ltal1a'ya 
alt olacRkdır - Bardal ve Tr 
ro ise Fransa hudutları için · 
de kalacakdır. • 

Bu wrethı Tralıılua ran 
kıtaaına yanı,len 11..000 ki· 
lometre murlhbiı.1 aruı il· 
hak oluııacakdır 

Erttre hududları Fraııaa , 
Somaliıtnde Der Eloua ile 
Kızıl deniz sahillertncla iN· 

1 
lunan Duada kadar çevrtlmlf-
dır. 

ltalya, b\I tadtllt 1&Yeal\'• 
de BabOlmendeb boıaaııa 
kadar olan ıahll kıımını ete· 
de etnılfclir: 

Franı.a, '111ndan baıka ltal. 
ya'nın Domerrrah adaaı üze· 

rinde hakimiyet hakkını ta· 
nımak•ılı •· · 

2 - Tunuı mukaveleleri: 
Tunuİ mMelelarl hakkında 

28 mart 1896 tarihinde ltai' 
ya ~ Fran1& araaında im· 
za eiUleq iJl'otokohı tabii. 
ait ~an hllkümlerl 1965 yı
lına kadar temdit edllmı,dır. 

Tunusta bulunan ltal1u 
mektep lerlne alt bilklimler, 
1945 yılııı• bdar med ola-
caklardır. 

Bu tarı'1ten aonra İtalyan 
mektepleri • ı.-ıı mekt~ 
addolunacak Ye Franaa ka 
ounlarına t4bl bulu11&c:akdır. 
3-Avu~ya YI orta A,v· 

rupa deYletleri Franaa •e 
ltalya veAvuıturya ve Maca
rlttan tmp•ratorlutuoun Ya; 
rltl olan komtu devletlere, 

' kartıhklı alarak bududlua 
rl•Jet etmek ve iç itlerine 
kantmamak için mütekabil 
bir muka•~le akdetmekJeri. 
nl taniye edeceklerdir. Bu 
devletler: İtalya, Almanya, 
Macaristan, Çekoılovak1a, . . . 
Yuıoılavya ve Avuıturya, 

yani Avuıturya'ya kolDfU 
olan devletlerdir. Bu muka 
veleye, Franıa, Lehistan ve 
Romanya Mvletlerlntn lftlrl 
ki de lttenecekdlr. 

Fransa ile ltalya, Avudur
ya ısttklllinln mubafua11 
için bir anlatma ile Avuıtur· 
ya'yı t.ehdid eden bad11eler 
vuk'ııunda btrblrtyle lıtifa· 
rede bıılunınayı taahhllt et· 
mekd~trler. Bu lıtlf&ra 

diler devletlere dahi arzo· 
lunacakdır. 

4 - Genel müatemleke 
menafii ltalya hlllc6metı 

relıl ile F raııaa dıt ifler ba
kanı Afrika mOıtemlekele· 
rlndeki m~naflln takYIJeN 
için göriit hlrltllnl teehtt 
etmı,lerdir. 

Habetiıtanın ihracat yolu 
olan Gtbutl tlınendtferinla 

ltl•tmeılne ltalyanı• ittirl1ı 1 

temin 'edilmledlr. 

.................................................... 
~- JUi Puta' e birkaç 

1 

dlltllndllriir Sahil, ıt1ah bir 
fwahlık -fede bulunan Ya&onun clertnllil kadar kor· 
bir aaYfl1ede Sen nehri kunç Ye derin deiildir. 8u
bo7undıa ~ ve ,OseJ nunla beraber nebn.ı, abala 
bir eY ldralamqdım. Alqam· rOnetlnln doidufu bir anda 
ları ~ra1a 7a\mala rtdl1or· parladılı n kam11larla 6rt0· 
dum. Birkaç rlln ıonra kom· bahçeler ar .. ından reçdtll 
fUlaniııadaa lllrt ile tamfdua. ııaman gOııel ve bot tınltıla • 
Bu, ftıİtd.IJe kadar r6rdl11G• n Yardır. 
adamlann eı1 ince -rular- Bizim f&ir okyanutdan ve 
la bir teyl aratdıran 30. 40 dalralardan babtederek: 
7qlarmcla • ihtiyar '* Oh dalgalar, siz ,ıelgıdar haıı:iıı 
aanclalcı idi. Fakat batdan . hatıralar ~!irsiniz 

.ı.. Denn dalgalar, anneler ıçın çok 
çı1naıt lıılr .-dalca, .... ına • ·korkunç olan dalgalar 
au OatOnde, d a 1 • Büyük balıklan ıröstererek siz,on· 
ma au içinde(.. Belki bir hırı anlatırsınıı 
1&ndalda doldu.Ve mubak- Ve bunun için bu iimidaiz seale· 
kak ki aonauıı bir aandal re· ri çıkanyorsıınux 

ıılDtlalnde 6lecek. 861le bir Her akşam biZ:t~~:=~; 
adam. Ab,u.nnedl1ol'Wll kl,kam11· 

Btrıtn •altilde re:ıhU1or. lana ince ve narin aeelerlle 
duk. Ona, dalma auda reç - çok tatlı fıaıltlatdtJıLan feci 
mit blkl1elerlndeo, vakala· blditelerde dalraların kendi 
rındaıı ıuılalmuıoı yalvarır ,ıırtllt6'-tle -IAtAhldtın 
dım.. O rlln S- bir htkl· yakalar kadar alır ve acr 
ye anlatmaııoı lıtedım . Bir· dır 
denblre aklına bil'f41Y ıelmif Fakat, bana keadl halı· 
rtbt bizim aafdil adam can· ralanmdan birini IOl'dujunu 
landı, Jlllllllle r&zllae, hare· için liae, bwıodan OD ikl ... 
ketlerlne bir bueutı1et yer· ne eYnl batuadaıı reçe bir 
dl. Tam bir talr ııtlııiJdi. Y&kaJI aıılatacap: Burfln• 
Bir f&lr kadar beJecaalı ldL. kil rtbl rene, timdi ( ... ) 
Kallıılnde bl,.ak lhtlru da,. tebrinde oturan Ye artılı 

...,.w rnlatilertai f.&an 
ıu111 

" bir han oldap 'fl· terk eden çok eevdiiim ..,. 
klrda. Yırtıcı bir IMiru, kadatlarımde• Laula 8-et 
mukavemet .&ıa..iJ• bW ile buradan iki fenab •f&· 
btı: Sahili.. tıdaki Lafon anneııln pao· 

- Ah! o.il- Y•v=nıMa ılyonunda otunı1orduk. Ba· 
akıb • rtdeo İu r6rdOfQnüıı zı -tarda, buan biııde oı
aalııtWe lııeelm ıaekaılar hatı· Malt hen ,.meli her u.
ralarua vardır. Sız ve bq· maD beraber JWdilı. Hep 
kalan bu •ablltn ne oldutu· beraberdik. 
nu btl-ııaialıı. Fakat din- Bir aqam JOl'run ve 7al
leylnJ,1, bunlan ılııe bir ba· ıııs olarak ılhl1ord11111. Be· 
hkcı : anlatıyor. nim bll1l1k aanclah rllçlllkle 
OnWı için bu enarlı, içli, yaaqcbrarak demir at.I .... 

blllomez, ba7.Uw -ıekr birkaç adı..ıalı bir ko1·kl be. 
tinde, pcel~ alda relme· ona Okra- aclııiı nraal,di• 
dik ,.,.ter İ6rillen, ifl<,11-- dal- ıecelerl o~ lr 

tıfade ediyor, bir iki daltl
mlt ,_yler d~u, bir - ka latırabat edebilmek lçlıl 
ııarlıkdan aeç.iliyormut rtbf k -l -•L- ... ,, ,1 ! 1 
kor~ Ut.- bu W· am,.ana _, ••• .~ 
lekeeiıle ael• olllHlfdur. Bu ti•ınıli'- kllpriııOM ... 

Jllıı metredeki • bu k6tlk 
6yle bir meııarlık ki; bat- deniııde Jerlefiyord-. O 
ılaa bata 8'çderek bir eok rlln haYa çolt ıtııel ft •I· 
fellketzeclelertn meııarlıiı ol· llJımdı. AJ her tarafı a,. 
dufıt .halde tek bir meııar dı-1abJordu. Bu allkit be· 
ı.,.... ralllamak imlılnm nl batdançıkardı. Bu a• 
Jokdur. • •e burada btr pipo tOtd ... 

K&Jnat bir balıkçı için rek dume••n• M)'Nt_. 
Mah.uddur. G6lıecfe, ıneh· kadar rtzıal bir .., ota ... -
tabaıa ıecelerde, .. btl ıa1· dı. l>Gtllndllllmll yapclm. 
rl maWucWur. Btt -~ Sandalımın demlrllıt J•lıalr 
deotıı için aynı ,.yı htıaeder. yarak auya atclım. 
Sahil, ekaeriJa lurçm Ye ya. Su akıot..U. ileri, ,.n 
raiıludır. Bu bir bakikatdir. hareket eden l&lldal, ıı...,· 

rlnl ucuna kadar reçlrdl " 
Sahil ıllkttl Ye ...U oldu· durdu. Ben arka tarafa 
fu aman -bir copr, kllk· koJUD clerlaUıden poetekl•la 
rer.Baııan da aamlmtl.,ır Ye Oııerlnde keacllme haa bir 
ekaeri1a da vefuızdır. huıuılyetle oturdum. Etnıf 

Nehir, dalına IMllz ve çok ae11tııdı. Htç bir - tel· 
g6rOlt6ıilz akar ve hu eııe- dllml7ordu.Bazan yalıııs çok 
il olan aeaalz ak11 bence bil· kOçük bir eu ,ıırilltOıllDla 
ylk Okyanualann Jlkaek kartı Nhile çarpclıtını bi11ecb· 
dalralanndan daha ,OrOltii- yordum Ye u:ıun kamıt ak· 
lii ve korkunçdur. Denlıı tarının Jiikaeldıttoı rörenk 
mavlmli Ye aODıu:ı ılnealn· 1&nki onlan hareket edi:ror 
de rtzlenm,.k iıUyen rOya •Uf ribi taba1Jiil edı,.,. 

röriletllere, biiJiik balıkların duN::b1r tamamen aakiaclt, 
clolqdılı en,ın denizde bo- fakat beQ bu alelade allk6t· 
fulıiıayı veya 1abancı bir or• dan bir korku ve heyeeaa 
m&AID korkuaç malaraunı duymafa baflaclım. B6tf1n 

5 = SllltıJanaıalar. 
ltalya bOklimetl reiıl ile 

F ranaa dıı ifler baka· 
oı ar .. ında huııuk mllaa· 
vatı dalrellode yapılmıt olan 
ilkkln1111 1931 tarıı.11 aolat · 
maya tevfikan her devlet 
diler devlete bildirmeden 
ılllhlanma huauaundakl te -
ahblldlertnl aala dellfdlrml· 
yecekdtr. 

6 - Genel beyanatı 
itaba hllkametı reİıl 

ile Fran1& d1t itleri bakanı 
kendi hOkimetlertnln iki 
uluıu birletdlren ananevi 
dottluiu lnklf&f etdlrmek 
Ye kartılıklı r6ven ruhu 
l~lntla renıl barıt için it 
beraberllflade bulunmak 
analarım teyicl eılertw. 

bayYanlar, kurbaialar, ,.. 
ce haııl olan bu hataldık 

muranııUeri bile ıuauyorlardı. 
Birdenbire eal tarafımda 
bir kurbala batırdı, Titre· 
dlm. O ıuadu Ştmdt artık 
btra:ı kendimi t-tlı etmek 
hiç bll'f41Ji ltitmaıll.ıa Ya 
için pipomu içmek eeaare· 
Uol pterebildtm. Maamaflh 
her ne kadar bazı hareketi• 
yapıb kendimi teselli etmek 
latemlttem de bu elimden 
relmedı. Kalbimin harekltı 
deltıdt Ye ben pipoyu bı· 
rakdım. Korkumu riclermak 
için hafif bir aeale tarlı• 
ıö1lemele ~bqladım. Satt. 
mln tonu bana ııorluk veri· 
vordu. Sandalın llatlne ae· 
rllerek aemayı aeyre dalclam. 

( Bı.....ıı) 
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Vatan eczahanesi bitişiğinc/eki muaye 
ne evinde her gün öyleden sonrB hastala -

rını kabul ve tedavi ederler· 
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Yeni Gelen : Tuhaf İyP., Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . ~ 
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Tokatlı otelindeıı nnıntaıaman lıareil.rl eder ve 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası . 
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·· "f ürk El I< r.lk · 
t~ T;errliof oru 

a l lalıWi yqillide ru. 32 ku~umcr Ahmet Çantar 
• • J 

ıi l.ıakuıılıgııuıı 1~ uhaL 1933 t rilı e 1499 ııunıara 
e n be . ı>nelik ilıtiıu.ı beratın haizdir. Mulıteı•ttn hekiıııl.-rinıi- • 

?Jrı la ~iyeııile~ rqm'atiznıalarda, asabi lıa ·tahklarda, t~rleıııede, • 
sı k uıu e ha\a barryo • e p ıı unral1larında i. tinıal olunmak· 
tadır. 1 rareı icin saıı<lalyalara . \e: yat, k i eri:"Oıııe V't',air lıızurıı 
göriiteıı' .•erlt:>ı·d~ koııı 1.abilir llt>r uıcmleli.etin ' vultuııa 'göre Jwr 
şt>kil 'e dıadda inıal edilir. t'.Cl'Z \ E TElllN .\TLIDllt 

ŞeWri Mehlll*t Tevfik elektrik titarethaııe-
SatJş yerleri: 
!amir' de peftemalcılardt &eydi 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa U ta 

Balıkesir l)t)ğtı ııı ve EııH ı - (;ördes - Kütahya-Balık esiı· 1111'1'-

( :ocıık Bıı k l I)) I~ V j l\t>z ııalıiyrlere 'e daha hirçok . ı·rlt•rdı• ~irık.o 
J .~ıııııarotaj işlerini ~aparı Kclı~üd'lü ~hı~tafa 
1 

Bursa'da 'etbaıında Ahmet Tevfik eczohaneıi 1 r• • I' ·il." . • "l . k· 1.' ' tısla' Bi'lı~tliye teşkilatı olaıı ~erlt•rdt> cadde 
lstanl>ul'dıi Mısır çarıısında attar H. Hlbnü ve mahtumları \'C Galata'de. riı 1 - 'ılft~etın nı J ( z \I mu lı.t .tlı, ~e 111 \e ve ~okail.lar~ı kalıartııı.ı madeııi ı~\'lıa \P. dt•-

1Voyvoda caddesinde eclka: ölevi elekttrık deposn. Ankara.'da Evlıya zade ıt· ı · kö\IPl'İ ahalisiııtlPll ınüı-.ıcaat Pıkn µPllt'IPriıı 
tlyat ve ecta depoau • j b·.. .. 1 "latl 1 • . d - I l vairi resıııive\'t' lı..ristal le\lıaları ıııt•ccaııeıı 

Sıvas ve Samsul'l'da lbrablm Ferit ıtak elelı:tlrllı: depoları. la il \ t' lltll~l\ll 1 ıer llP.YJ oguııı arım \t~ a e ' ' 1 

• Konya.'da Alt uı~ı tulıafiye va ıramofon tlcaterhaneıı, 11111111111 kadııı aıııelİJaL:arırıı rııİİt't'~f~\t'(h• ııırcc:ı- dı·rulıtle elıııi~tir. 
~fyoknıcadrahııabr'~ ~ilanyii ~ızfa lıtanbul eczahanesi. , al ııeıı y<ıpar. Cocnk ılü:-ıiirııH·k tdılikı•sirıdl' hulu- Serhest tic.ıreL e,Jcriniıı dt' çuk dneıı fi-

!~!s" ta 1
t ta tol av u ı.ı ı • ·ı · atla ye soıı df'l't:'Ce İ1İıı:ılı olnrnk İİ7.t'l'e lıer wmm~ ~ ııaııları da kt>z:tlı1' lllP<'ı•:ııu!ıı \alıl'arail. lPdayİ 

• • • " ~~ • •· • eder. · ıu•"i Kahartıııa - El ~azısı - Kı·i~wı ~azı i~-: 

Dursunl.~y aslı'ya bu- 1 tı-rini 11.abııl l'llllPklfcdir. !.L 
U~ u 3 '- Siiı ı;oı·ukları ve iki ~aşıııa kadaı· olaıı )5 ~ 

"u~ mıı.keme~·ır.d~n· I ·· - ·· · ı ı ı ı · ·· ı • ~ ADRES: CL ~ l ıı ı; ~ı 11 , ı\uı~u"' ıasıa ,·arnı arı ı a ıı ııınl'ı;~esrt ı· \atırar::ı" ~ L- d B 1 .. 1 
r k 1 H el_ 

ı • ._ • :\ uzumun a a ıw.eı r o at ı anı " 
~eskin !.azasının Clrıt iter zarn:ııı nwccaueıı leda\İ cdeı·. $\ müslecirı Ahmed efendiye ~ 

Mumtnlı k6yilnden lfaltt l<a· 1 ~ , müracaat edilmesi "/.. 
rısı Emıne. ı 3 - Siit çoeuklarıııın bakım tarzl;ırı lıaJ..kııı- ıy /. 

Kep,üd beledıyealnln 300 1 K D b 8 · · - ·- - - ~- --•J!! •11. .c•L i.L 
ı ıt kf l'1 f 1 ·ı I 1:1 ocanız ursun eyin e tla lllÜl'taklwl vali 1lelrrt>. \C 11ehcJi~ ı•srıa~ıııda , ,_,_~,_,, ·- ••••••ı•~ 
. SOQU llell ı.ı~ :ı ı~ arı dönum Sülüklü çayırında yel köynnde amele ilahı ) . tı • • ' l;ç~ı'c::#'~~ ı~~-~~'"'.~~M7~~~! 

1 bu •ene yeliteceli ot baaılatı tarafından aleyhinize bo~an- \'itil.mı melhuz arıza ara kar~ı tallııl ı l;ızıııı ı..wlı•ıı ıl~ y d ~ 
ıniitehas~ısı. •atı mak üıere 10 k&nuou ma dava_ .. a_çılmış.dır Mah 1 teda\İ Y<' tı·tl.lıirleriıı alınıııasıııı da ~ı·hı·lı re ii~- !:;: urt aş. ~ 

ıani 935 den 26 kinunusanl k ü »g •k ı k • ' • eme guo ~ • ınc anun retmek iizı-ı·ı~ der~lı I' \('l'ilir. 1 t , 
Haatalarını ~aıİt ıiçte 1 935 tarihine müaadlf cumar· 935 tarihine mihadıf aalı (.<' • • ı 

f pQkümet caddeıtnde mu· ! te.si güoQ ıaat 15 de Kep güall saat 6 dadır o tarıh 4 Ciiııılı ırhctimizin Balıkı•sir't• lıalısı•tıifri 'ıHılalıcılıme ·e, Hımayeıetfale 
1 ayene lıaneılnde kabul ve · ' şüd belediye dilireıinde iha· de mahkemede hazır bulun. • , • '(.; T J b b 'J 
· tedavi eder. it' ve ıalıtı ın yapılacağı manır, veya bir vekili kanu· ı l..111 fo~tia(t \e Jıayıı-Jı lllİİt~:ılı~~f·Jı•ıı lllltlılPl'l'lll i.t, J G yyar ~ye yar tml Orç l • 
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