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haftanın siyas~ Kamaı 
Büyük Önde-r Atatürkün 

öz adıdır 
Sula ·allında 

kı ldı 

( Dünkü sayıdan mabat ) vin saylavı, 8 Mühendis Ömer eski Erzurum saylavı, 6 Tah 
Antaly 1 :7 ll>r. Lenwl Tog-11 Eehrni Yollar ve bina· / sin Üzer eski Konya saylavı, 

e s kı Antalya Foylavı , To lar dairesi baıknnı. 7 Nakiye Elgun "kadın" İstan- Bu değişiklik hakkında ya· lan devrime kartı birinci bir 

Bulg•trist•ın"da k•tbine 
ğişikliği 

de-

istnnbul, ·4 (A.A) bu- Kudiis. 5 (,.\.;\) 
glinkü tebliğde önder Nablıs'ta sular taşnıı~-
Atatürkün öz adının dır. Birçok kinıst>leriıı 
Kama! olarak yazılmış oldu öldiiğiindeıı korkul -
ğunu gördük bu hususdaki mak.dadir. Orta Filis

yapdığı ııız tahkikııttan böyle tinde ıııulıab('re kesil
yazılışın sebebi ve temeli ıııi~ yollar tamamen ka

anlaşıldı . lstihbratımız:ı naza. paııın .~ılır. 1 )e rıı i r~ olla

ran Atatürk'tin taşıdığı Kama! rıııı su lıasnıışdır. Te

adı bir arapça kelime olmadı· ),ıfoıı lıatları ealı~ıııa -

ğı gibi arabça Kemal keli· ınakdadır. 
mesinin de!Alet etdiği mana· Amerikalı seyyah 
da da deı'tildir. Atatürk'ün 
muhafaza edilen öz adı e:eliyor 

marı A k s o y e s k i Çorum: 7 1 Jlustafa bul şehir meclisi üyesi, 8 Ge hancı ve yerli matbuatta reaksiyon olduğunda :ıüphe 
Antalya saylavı, 3 Rasih Cantekin eski ~:orum sayla- neral Zeki Soydemir 1 inci çıkan yazıları veriyoruz: yokdur. Şimdiki kabinenin 
Kaplan eski Antalya sa} lavı, vı, 2 İsmail Kemal Alpsar ordu müfettııliği eski Er· Le Tewps 24 - 1 - 935 tarıhli göründüğü de ıüel isede, bu-

4 Türkan Ba9buğ"kadın"Feyzi. eski Lorum saylavı, 3 ismet kanıharbiye ba,kanı, 9 Fu· gazetesinden: nun üyeleri Krala çok bağlı 
ati lisesi kız kısnıı müdürü , Eğer Çorum snylayı,4 Münir at Ankara C. müddeiumumi- Bulgarislan'da patlak verip kimselerdir. Kralın'adamı olan 

5 Celal Halebkon•olosu , 6Nazıf Çağil eski Çorum say lavı, 5 si, 1 U Şükrü Türk tayyar C . kralın sayınlığını ve güresini Zlatef'in güreli ve orduyu 
Arıcan adliye Lakanlığı Nabi Riza Yıldırım es· başkan rruavini yükseltecek bir biçimde he- elinde tutan bir kimse oldu· 
müsteşarı , 7 Müs ki Çorum saylavı Eskişehir: 5. 1 Ahmet Öz- men bastırdığı kabine krizi; ğu söylenmekdedir. Miralay 
takil saylav için boş bırakıl 6 Eyüb Sabri eski demir eski Eskişehir saylavı bir yıldanberi Bulgaristan'da Kolev içeri itler bakanı ol· 
mııdır. say!avlardan, 7 rlaytar Ali devlet demlryo1 ları Eskiıehir olub bitenleri gözden geçiren muıdur. Kültür Bakanı olan 

Aydın,6: 1 Adnan Erin es· Rızı.. tayyare cemiyeti mü- fabrikası ustalarından, 2 leri şafırtmııdır. Gerçekde, G;neral Radef'e de, ırenç· 
ki Aydın saylavı , Dr. Maz. • fettiıi ve C. il. F vilayet Emin Sazak Eskişehir sayla· anlaşmamazlık l9 :.layıs !iği yurd sever ve ulusal bir 
har Germen eslci \ydın say- heyeti başkanlarından. vı, 3 Yusuf Ziya Özer Es- devrimini anıklıyan süel ülkü içinde kurumlandırmak 
1 Ab Ö ' ·! k elamanlarla kral arasında ld J k a111, 3 idin zmen "aarif Denizli:8. ı Dr. Kazım ~a- iıehir saylavı, 4 Osman itinin veri iği ıöy enme -
bakanı,4 Tahsin San eski Ay. manlı eski Denizli saylavı, 2 C.H F. Eskişehir Vilayet ida· anlaşamamazlıkdan doğdu- tedir. 

Türkçe ordu ve kale manasına lslaııhııl, 5 (A .. \) -
olan Kamal'dir. 8on (a)üstün ·~Yırı 13 üıı~le lirııaıııııııza 
deki tıhtir ie:ıreti ııı yumu. BOO Aııı~ı·ıkalı se~·yalı 

ıatd•ğı için telaffuz hemen he- ı:çel~c ·kdır. SC'~~alıları 
men arabça Kemal teleftuzu- ~etırecek .\iman Yapu
na yalı:lo~ır benzey:ş bundan ru ilk. defa limanımıza 

dın saylavi,5 Nazmi Topcu Emin Aslım Tolcatlı eski de re heyeti baıkanı, müs· ğundan siyasal bir kriz Yeni kabinede eski kabi· 
tüccar ve Aydın kooperatif nizlı saylavı, 3 llaydar Rüş · tekil saylav için boş bıra· biçimine girecek bir kabine nedeki baılıca bakanlardan 
idare meclisi üyesi .6 ' 1uri Ka· dü Ôkde 11 eski Denizli say· kılmııdır. krizi çekinilmez bir hale üçü vardır; Dııarı tıler Baka· 
zım :Söke çiftci:erinden ylavı, 4 .\lazhar Müfid Kan - Gazi anteb: i. 1 ,\li kılınç gelmişdi. nı Batalof'un it batında kal· 

Bnyaz ıt3, 1 İhsan Tav eski su eski denizli sayldvı, 5 eski Uazianteb saylavı, 2 ı l934 Mayısında meıruti· ması, Bulgaristan'ın dıt siya-

ibaretdir. ~elec~kdir. 
<· 

Bay Titülesko 
Anlaşmaların 935 yılı barış 

bahsetdi ehemmiyetinde • • 
ıçın 

fliik.re~ 5 (.\ .. \)-Hı~ 
isleı·i hak.aııı hav Titii-• • 

les~o beyaııa tda bulu ıı-
ınu. Ye dcnıisdil'ld C<Soıı • 
il~i a;v i<:i ıı ~enel pl)litik.a 

inki~afıııdaıı dolayı <:ok 

ıııı•ııııııırıuııı. Honıa aıı

la~ıııası ,Sa ı· ııı esl·IPsi ıı in 

dostane lıalli, Fnııısız 
.\imarı aıılasması sark • • 
misakı bütün yapılan 
ıııiiz.akereler bf'yıı<'lıııi-
1 1 bir y·aziy et al matlı-

• 
~· takdirde uı;ı5 ,·ıh-' . 
ııııı lı:ırıs durumu iı'iıı 
bihiik ıiir clwııııııİ\eli . . 
olaı•ak.dıı·. Bııdapt>Şlc 
Loıull'a aıılasıın~r biitiiıı • 
A' rıı pa poli ti k.asıııııı 
lf rriıı hir sekilde tesiri • 
altında huhıııdııraı•aJ.. 
ı.ceııis ıııik Yasla bir ııis-• • • 

lıettir. Yalnız su Ilı ıııua-

..J 

b\y Titlosko 

tal lıi ki ka ht 1'1 ıuekdeılir. 

Leh 
mahafilinin 

hayreti! 
Nihayet anlaşmalara 

hPılesiııdeıı ask.ı·ı·i ıııad- inanmışlar 
d11lt'r kaldıı·ılıııışdır. 
Ruııun .\laearlstaıı'a da 

Ayın tap 
ekin ve fidan işleri 

.\yıntap 5 (\.A ) - · 
\'ıl:iyt>tde hu \ılın ek.iııı 

• • 
dıırıııııu 0e<•t>ıı 'ıldarı 

1' " 1 

yiizde )İrnıi artıııışdır. 
Vila~et ıılinıuııt> fidaıı
lıı:tı hn Y"ıl mı•v,alı ıııey-

, ... • L 

Yasız 81 hi ıı fidaııı eki-

t•ileri ıı islt·~i 111• <:ıJ..a ı·

ıııısdı r t~ok. t'\ i hasılat . . . 
Veren pamuk t'iııslt'ri-

nıiıin islalıı frin Esk.i-
• 

't>hir lolıunı istasyoııuıı
ılaıı tolınııı ist ('mı·k -

ıl i I'. 

\'ar~ova 5 (.\.A) 
Hoıııa aıılasıııasıııa k.ar-• 
Si i rıaııııı:ızlı k gÖSlt'l'lllİS • • • 
ola lıiik.ı'ııııet 111alıalifi 

Loııdra ı,ıiiriisnıdPriııe • • 
karsı da :n ııı k.aııaati . ' . 
taşı~ ordu .• Bıı itilıal'la 

Loııdra aııla~nıasıııııı 
talıak.k.ukıı lıiikılııı('t 
ıııalıafiliude ikiıwi hiı· 

lı:n ret u'\-:ıııdırıııısılır. . . . 
fliik.t'ınırt gaz.(•ll'IPı'i hu 

aıılasıııa lıakkıııda lıl'-• 
ııiiz. ıııiitalaa \ liı·ütPıııe-, 

ıııekılPdir. Fakat ııı:ılıa-

fil gazPtt>ler buıııı Fraıı-.._ 

sız politik.asıııııı hir za

fori olarak ~iish·ı·ııu'k.
dedir. 

13ayazıt saylavı , 21lalit BayrakNecib Ali Küçüker eski Deniz· Nuri Conker eski Cazianteb ı yet rejimi kaldırıldı . ~ofya sasının değişmiyeceğlni gö~· 
eski Beyazıt saylavi,8Ubey 1. I 6 y f il k saylavı, 3 Reıid Agar eski nın belli baılı yerlerine terir. Bundan baıka Prof. 

ı SRY avı usu aı aya k r ) d' 'ld'kd 
dullah esiki Bayazıt , saylan. eski Denizli saylavı, 7 Dr. Gazianteb saylavı, 4 Şahin as e yer eı ırı 1 en ıon Molov Ôkonomi bakanı ola· 
Bilecik7, 1 İbrahim Çolak es Hamdi Denizli memleket ha· eski gazianteb say lavı, ra kral, ~luıanof kabinesini rak, Zaharyef de gidib ırel· 

ki bilecik saylavi,'2Salih Bo t . b h k 8 \lu"'sta· 5 Bekir kaleli İstanbul it batından uzaklaıtıran me yolları bal..anı olarak 
s anesı aı e imi, b' b 1 · 1 k 

k k B 1 k l 30 .Avukatlarından 6, Remzi Su". ır uyuru tu ımza ıyara yenı· kabı'nede kalmıtlardır zo es i i eci say avı . T · kil rnylav için bo• yer bırakıl-
General tlesim Ömer üniver · • rez eski saylavlardan 7 Ömer parlamento dııından bakan- General Zlatef, geçen yıl 
' t k' f .. 1 · d mıştir. Asım Aksoy Gazı'antep c.ı~. lar seçdi. 'luşanof kabinesi ba•lanan devletı'n otorite -sı e es ı pro esor erın en, Dlyarbekir: 7. 1 Kumral Ka ı d k 1 b' . • 
1 F. ba•kanı ise , için e i acem erin ırı · •ini pekitdlrme itine devam lolu7, 1 Cevat Abbas Görür ztm 'lövüktekin eski Üiyar · ' b' 1 ·1 1 · 0 

esld bo1u ıaylavı,2 Dr Emin 
Cem suda eski bolu say 

l avı, 3 llasan Cemil 
eski Loln saylavı , 4 lsmail 

llakluUzmay eski l o'u eaylavı 

5ŞükrüLökez eski bolu saylavı' 
6 Midat Keray eaki İstanbul 
saylavı, 7 Mi tat mütekait as 
keri kaymakam 

Budur: 7. 1 M u s . 
lafa Şeref Özkan eski 
burdur saylavı, 2Ha lıt0naran 

eski burdur sayla' ı,3lbrahim 
Nec mi dilmen Türkdili tetkik 
ce.niyeti genel katıbi. 

Bursa: 1 1 . 1 Asaf 
Dar ay eski Bursa sayla vı , 2 

Dr. Refık Güral eski Bursa 
saylav, :> Esat Sagay eski 
Bursa saylavı , 4 Mustafa 
Gerçeker eski flursa sayla. 
vı' 5, Refet Canıtez eski Bur 
sa say lavı 6 Dr Galıb Kah
raman eski Bursa Saylavı 

7, l\au güvenderek eski 
Tra bzon Saylavı 8 Dr. Sadi 
konuk C 11. F. Bursa Vılayet 

idare 11 , bsıkanı 9 Atif 
Adliye müfettişi. 1 ll Şekibe 

Şekib Aysel kadın)lnegöl i&a 

Viranda çıftçi. 1 1 Sadettin 
Ferit ralay lstanbul 1 vukat 
larınclan. 

Çonakkale: 5. 
Cevat Emre eski 

1 Ahmet 
Çanakkale 

Giresun: 7. ır erı e çarpııma arı ve sı- edeceğini, ve dıtarda da kom-
bekir uylavı, 2 Zekai Apay 1 · 1 d k" ı 

1 Hakkı Tarık Us eski yasa ıı er e 1 an aıamamaz · ıu uluslarla eyi dostluk ba '" dm M. M. bakımı, 3 Zeki 1 ki d b · • 
Gireson saylavı, 2 General 1 arı yüzün en itkin ları ve 1-·alkanlarda sürekli Mesud AIHn eski Piyarbe b' h ld b J d 
Ihsan Sobmen e~ki girtsun ır a e u unuyor u bir barıı kurmak istediğini kir saylavı, 4 Zıilfü Tiğrel S b 'd d b 
saylavı , 3 Talat onay eski 0 ranya a üzgün ir bildirmiıdir 

eski diyarbekir saylavi. 5 ki k Jıj d ı d d 
Çangırı sayla vı 4 Münir Ak ço u e e e 1 eme iğin en Kralın otoritesinin pekiıdi· Huriye Dehaiz «kadın»pcda· 1 d d 

goj ı muallimi, 6 Tevfik Bil· 1 ı ı 1 b k b kaya eski Gireson saylavı , 5 1 par amentonun ıfın an g"ini gösteren bu değiıiklik, 

ge İstanbul kız ve kuleli li k k kd Sadri Maksudi Arsal eski a ınan e aman ar 8 , ir a i-, dikkat~ deg"er. Bulgariltana 
Şarki karahi,ar oaylavı, 6 lr ne urma. ge' re . 1' Rusya'nın nu"fuzunun yenide• seferinde tarih nıuaili•lıi , 7 B ) k 
İsmaıl Babuncu eski, Şarki u garıstan dakı karııı kuilanmag· a ba•ladığı balkan Hüıdü evkaf umum müdürü d d · · " b · • 

Edirne: 4. 1 1-aik Kaltalık Karahisar faylavı, 7 Muzaf. urum an ciltiru, u işi eyı !ardaki belli ülkeler-
fer tüccar ve lstanbul ıehir sonunçlandırmak oldukça den biridir. Eski Edirne nylavı. 2 Şeref 

Avkut l'ski Edırne saylavı, 

3 Dr . Fatma Şakir "kadın" 

gureba hastahanesi iç hasta 
lıkları mütehassı .. , 4 Mec 
di Boysan lstanbu' tüccarla 
rından, 

Elaziz : 5 1 Ahmed Saffet 
Okay eski Elaziz saylavı, 

2 Fazıl Ahmed Azkaç eski 
Elaziz saylavı, 3 Fuat Agra· 
li maliye bakanı, 4 Fuad 

Ciyiltepe eeki El aziz 
saylavı, 5 Tahsin Erk es 
ki Elaziz saylavı , 

Erzincan: 5. 1 Alıdülhak Fı-

rat eski Erzincan say lavı, 2 
Aziz Samih Yeter eski Erzin 
can saylavı. 3 Saffet Ar i. 1 
kan eski Erzincan ı aylavı , 1 
4 llikmet lıık Sivas 1 lalkevi 
ve belediye baıkanı,, 
Erzurum:IO. l AzizAkyürek 

eski Erzurum say 1avı. 2 Dr, 1 

Ahmed Fikri Tüzer eski Er
zurum saylavı, 3 Nafi Atıf 

Kansu eski Erzurum saylavı 
4 Nafiz Dumlu eıki Erzu· 
rum saylavı, 5 Necıb Asim 

meclisi üyesi güçdü. Böyle bir iş ancak Ruıya'nın Uluslar derneği· 
Giimüşhane: 5. 1 Edib Ser-, ordunun yardımiyle baıarıla ne giritinden beri Avrupa'da 

T k G h bilirdi. Fakat ordunun ileri vet ar es i ümüf ane büyük t.ir değitiklik olmuı· 
saylavı 2, llasan Fehmi eski gelenleri arasında ·ayrılık dur. Küçük anlaıma ve bal· 
G .. .. h 1 3 Ş k vardı. Bunun üzerine eski 

1 1 umuş ane say avı ev et 1 kan anlaıması ü ke erinin 
E d • k' G - .. bir miralay olan Görgiyof k l 

1 r ogan es ı umutane say·ı Rusya' ya ya ın aıma arının 

lavı, 4 Ali Şevket Önderesv baıkanı bulunduğu koyu naı· değeri eyice anlaıılmak iste. 
C il F B·ı 'k b 1 5 yonalistler ve otorite tarafdar· . b h d' _ ö _ d . • ı ecı aı lanı , nıyoraa, u a ıse goz nun e 
M Durak E b 1 d . larırıın kurdukları "Zveno"par·ı t 

1 1 1 d . rzurum e e ıye u u ma ı ır . 
ba•kanı ı tisinin yardımıyle it başına • Hükreı'de çıkan yarı reı· 

İ l 5 1 E . i k k' geçdi. Faıist görünüılü olanı· mi "L'lndependence Roumai-
. çe : · mın nan ur es 1 bu kurum, askerlerin karıı 
!çel saylavı, 2 llakkı Sayd- d 1 k 1 h"k" ne.'den: 
man eski lçel savlavı, 3 Fe
rit Celal Güven eski Mersin 
saylavı Hamdi Angun eski 
Mersir. ıaylavı, 
İıtanbıı 1 :17. 1 Abdülhak lla. 

mid eski lstanbul saylavı, 

2 Yusuf Akcura eski i.tanbul 
sayla vı . 3 .\li Barlas eski ls
tanlıul saylavı, 4 Ahmed 
Hamdi Denizmen eski İstan-
bul •aylavı, 5 Ali Rana Tar-

1 han gümrük ve inhisın bakanı 
6 Dr Refik Saydam sıhhi·· 
ye bakanı, 7 Halli Etem 
Lldem eski lstanbul saylavı, 
8 Sadetdin Uras eski 

(Devamı ikinci yüzde) 

urma arı, ra ın ve u u-: 
metin nüfuzunu azaltmak ıs - 24·1-935 tarihli ıayıeında 
teyib ordu baıkanlarının dik Bulgaristan'daki kabine değl· 
tatörlüğünü anıklıyacak bi- tlkliği hakkında yazdığı bir 
çimde çalıımaları yüzünden baı makalede; devamlı ve 
çok zaman dayanamadı istikrarlı bir rejim teıiı et· 

lıler, kopacak kadar ger· mek istemiı olan Görgiyef 
gin bir hale gelmitdi Mira· kabinesinin mali zorluklar 
lay Velçef'in başkanı olaca· yüzünden düıdüğü, Bulııar 
ğı bir kabine kurmak için murahhaslarının Cenevre'de 
konuımalar yapılıyordu. maruz kaldıkları muvaffak!· 

Ancak birdenbire durum yetsizliğin Gorgiyef'i istifaya 
değitdi. işlen çekilen Görgi· mecbur hrakdığını,mamafih 
yof kabinesi yerine süel gö· ı bu mu11affakiyehizliğln bul 
rünütlü Velçef kabinesi ge · garistan'ın mali itlerde dü 
çecek sanılırken. yeni kabi- rüst hareket etdiğlni göster 
neyi kurmak işi, general Zla · diği yazılıyor ve deniliyor 
tef'e verildi. Bundan da . ki: 

saylavı , '.:! Şükrü Yaş eski 

Çanakkale saylavı 3, Ziya 
Gevher Atili eski Çanakkale 
say.avı, 4 , Mustafa Niksu 
Ödemiı belediye baıkanı 
5 ll ı lmi birınci umumi 
müfett ş . 

Çankırı, 5 . 1 M 

ı, __ - ' 
Savaş'ın Vazı yarışı 

kendi durumunu güçletdire· 
cek bir telin ortaya çıkma

ması için Kral Boris'ın ite 
karıımak gerekliğini duydu
ğu anlaşılır. Çünkü genit 
otoriteli bir kabinenin kurul
ması . Kralın nüfuzuna engel I 
olacak bir lıiçimde idi. Öte 
yandan Kralla her ıeye kar
tı ulusu te~sil etıuekde olan 
siyasal fırkaların arasını aça· ' 
cak olan otoriteler bir reji· 
min gerçek kötülükleri \ardır. 
Görünüşe göre, \'elçef'in it 

"Hu mali muvaffakiyetaiz · 
lik nazırlar buhranının zu· 
huru için kafi bir sebeb teı
kil etmekle beraber daha 

Abdulhalik Renda eski çan 
kırı say l avı ve C. il. F. mec· 
!is gurubu haıkan vekili , 2 
Rifat Unur eski Çankırı say. 
lavı . 3 Ziya E, eski Çan . 
kırı saylavı, 4 Sami Çölge· 

çen eski saylavlarc!an,SMüstakil 
saylav için boı bırakılmıştır 

Çoruh ,8 l Şefik eski Rize 
saylavı 2 Ali Zirh eski ili 
ze sallavı, 3 \tıf Tôıün es· 
ki Rize saylavı, 4 Fuat Oto· 
gay eski Rize saylavı, 5 ifa. 
san Cavit eski Rize rayla vı, 6 
Asım Us eski Artvin saylavı, 
7 Mehmet Ali Okar eski Art· 

15 Şubatda bitryor 
(~ ızı1 lr.111i1.i11 a~dı~ı ~iiı·, llik.~lyP, ~P~ir 

~·arı~ları ok.nl'i:ırırııızııı istı•ği uzeı·ırıı' 15 
ı.!İiıı ılalıa uz:ıtılıııı~dır. Bııııa giirc 1.1 ~uha1 
.~ ~ ~ 

ak. .. aııııııa k.alhır ~ı·h•ıı Yazıları ıııii..;alı.ık.a\a 
~ t ._ .. 

ko\ at'<\ğız. Oııdaıı sonra g!')eıı \azıları k.ata-.. . . ... 
ııınaı•ağız. . . 

( ;.,111.:lt>r, ka lı•ıııll'rİ ııizi dt'IH'\İrı. 

başına geçirilmesi, Kralın 
1 

meşrutiyetçi parlamenter re· 
jimi ellerinde tutanlara yak · 
laşmak istediğini gösterecek 
hır biçimdedir. 

Bunun, ı 9 Mayıı'ta yapı 

bazı sebebler de vardır Bul-
garistan'ın siyasi itlerinin ida· 
resını deruhde eden grup 
içinde açıkça kraliyet aleyh· 
darı olan Velçef taraftarlarlle 
bulgaristan'da meıruti idare 
rejimini müdafaa eden ge· 
neral Zlatef taraftarları ara-
sında çetin bir çarpııma 11ar· 
dır. Oörgiyef, birbirine dilt · 
man o•an bu iki kardet rrup 
arasında mu11azene teminine 
boş yere çalışmışdır. bunun 
için general Zlatef'tn it ba
şına getirilmeıl kendlıi için 
ve bulgarııtan'da temeli ... 
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dırmek istediği nizam ıçın 
bir zafer teıkıl etmekdedir, 
Mamafih son değitiklikden 
sonra bulgar hükumetinin 
•ineıindekı çarpışmaların 

nihayetlendiğini iddia etmek 
henüz erkendir. 

24·1 ·t935 tarihli "Le Jur 
nal" gaz et esinde de bu iti 
tahlil eden ~t.Sain Brice 923 
•eneaindenberi bulgaristan' da 
yapılan üç inkılahın tarihçesini 
yazdıkdan sonra diyor ki: 

•Açıkça görülüyor ki, ka
bine değiımesınin baılıca 
gayesi Gorgiyef kabinesinin 
teıekkülünden sonra ortaya 
çıkan ve kralı sıkı bir ne
zaret altına almak istiyen 
bazı ıüpheli kimselerin ha -
reketlerlni imkansız bırak

makdır 

Kral Boris idare kuvvetini 
elinde bulundurmak iıtedi 

ğini göstermit bulunuyor. 
Bir intikal devresine gi· 

rilmiı olduğundan bundan 
sonra Bulgaristan hükQmeti
nin takib edeceği siyasiyat 
meselesi mühim hır ıeydir 

25 son kanun 935 tarilıli 
"Cumuriyet.gazetesinde bu 
değlıme için yazan Yunus 
Nadi, bu değiflmin Buiga· 
ristan'da son zamanlarda 
her gün biraz daha artan 
itse! bir kaynaşmanın neti
ce~i olduğunu yazıyor ve hu 
!asa olarak diyorkL 

«Yeni gelen hükumetin 
ilk olarak yapdığı it bir yan· 
dan çekilen hükQmet bat· 
bakanını kendi evinde göz 
haplslne almak öte yandan 
da baıka bir asker partisi 
ıefini ve bir çok adamları 
kıılaya kapamak olmuıdur. 
Bulgariatan'da her gelen hü
kumet ayni ıekilde sertlikle 
;ıe baılıyo;. Ôtedenberi bul 

garistan'da it görmeyı guç· 
leıdiren komiteleri ortadan 
kaldırmak diliyor ve her şey· 

den evvel de dııarı üzerinde 
bulgaristan için eyi düşünce
ler yaratmak istiyor. Fakat 
bütün bu istekler sözde ka· 
lıyor, ya iılerinde gerek 
tutumlu olmuyorlar. veya 
güçler bu iti ba,arrnıya yet· 
mi yor 
25 Son kanun 1935 tarihli 

"kurun. da Asım Us, 
"Bulgaristan'da kralcılarla 

cumurcular çekiımesi. baı· 

lıklı baı yazısınc1a Hulgaris· 
tandaki ıon hükı'.ımet deği

tikliğinin 19 Mayıs devresine 
karıı olarak kralcılar tara 
fından yapılmıt yeni bir dev 

Çocuk esirgeme 
kurumu 

Y <tr<trına )'clı~ııı akş<ım ba
lo verilecek 

Yarın gece ıaat 2 1 de 
ıehir kulübü binas·nda çocuk 
esirgeme kurumu (llima}ei 
etfal) yararına Vali ve 'be 
lediye baıbakanı bay Salim 
Gündoğan'ın korumalarında 
bir balo verildcekdir. 

balo için elbise mecburi· 
rlyeti yokdur. 

balonun eğlenceli, neşeli 

ve hareketli geçmesi 

lazım gelen hazırlıklar 

pılmakdadır. 

için 

ya· 

Balıkesir vilayetinde~Türk maarif cemiyet1 

ulus okulası eşya piyankosu 
Mektebi olmıyan vilayetin 

mul-.telif köylerinde u'us 
okulası namile on sekiz 
köyde okula açılmasına ka 
rar verilmit olan köylerden 
beıtne muallim tayin edilerek 
mahallerine ıönderilmiıler, 
diğer muallimler de azar 
azar gönderilecekdir. 

Maarifde bir becayiş 

Balıkesir maarif dairesi 
katiblerinden bayan Firdes 
ve Şevketiye nahiyesi tahri. 
rat katibi bayan Nesime al
dıkları maaıla becayiş edil 
mitlerdir. 

Manyas nahiyesi Haydar 
köy sandığı namına aldığı 

34424 numaralı bilete 500 
liralık ikramiye isabet et
miıdir. 

Bir yaralama 
Balıklı karyesinden Mus

tafa oğlu Faiz'; yaralıyan 
ve ayağını kıran bu köyden 
Hüseyin oğlu Mustafa yaka
lanarak adliyeye teılim ediL 
mitdir. ---Hamiyetli vatan

daşlar 
Erdek ve Marmara fela

ketzedeleri için balıkesir 
hilaliahmer cemiyeti yardım 
kolları tarafından merkez 
mahallatından toplanan pa
ra ve eıya listesi: 

rim gibi görünmekde oldu K. 
ğunu yazıyor ve diyor ki: 50 

eşya 

L. adedi Mahallenin ismi 
48 99 Börekciler 

"Bulgaristan' da düten hü- 45 
kiimetin ortadan kaldırılmıt 25 
olduğu sanılan parti kıı- 20 

kançlıkları ve çalıımaları 
şimdi orduya sarmııdır. Za

bitler ve generallar kralcı 

ve cumurcu olarak ikiye 

ayrılmıtdır Düıen kabinenin 
son kez Lir ulus kurultayı 

toplamak için hazırlıklar 
yapmıı olması kendisinin cu
murluk dileğini gütmekde 
olduğunu sezdirmit ve ordu· 
nun kralı tutan generalJarı 

üstün çıkararak kabineyi 
içinden devirmişlerdir. 

bununla beraber kralcıların 

75 
60 
32 
50 
70 
25 
75 
50 
25 
56 
25 
75 
15 
62 
75 
75 
25 
60 
52 

bu üstünlüğü ile bulgaris· 
tan'da artık siya.al itlerin 

durulacağına kolayca inanıl
maz. Çünkü bugünkü değl- 50 
tiklikleri gerekli kılan de- 25 
ğiıme ve çekiıme kaynak 
ları timdi daha çok artınw 
dır. 

34 301 Martlı 

32 
28 
23 
24 
23 
~o 
18 
18 
13 
15 

1 1 
10 
8 
7 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
1 
1 

93 Aygören 
138 Kasablar 
l 05 Eıki kuyumcular 
150 lzmlrl~r 
163 8ahnlsar 
1 06 Salahaddin 
J6 Muatafafakih 
12 Okçukara 
63 Hacıismail 

136 Hacıishak 
107 Dinkcıler 
104 Şeyhlütfullah 
180 Mecidiye 
210 Aziziye 
1 76 Karaoğlan 
79 Umurbey 

200 Vicdaniye 
57 Hamidiye 

103 Oruçgazi 
19 llacıgaybi 
80 Yenice 

100 Mirzabey 
43 Selimiye 

212 Osmaniye 
666 Müteferık su 

retde 

Köseler 
Köyünde kuduz 
Pamukçu muhabirimizin 

bildirildiğine göre bundan 
bir hafta kadar evvel Köseler 
köyüne kuduz bir köp~k 
gelınit ve köpek bir iki kö
peği ısırarak onlara da ku
duz aşılamışdır bımlar da 
diğer hayvanları ısırmağa 

baılamışlardır. Isırılan hay ~ 
vanlar da kudurmakda ve bu 
suretle kuduz hadiıe~i bü
tün bir köyü tehdid etmek· 

tedir 
baytar )lüdürühiğünün 

dikkat gözünü çekeriz. 

Pamukçu' da bir 
yangın 

Pıımukçu, 4 (S-!;i) - Bun· 
<hn bir ka(" ;.;iin evvd sııı ı 

M hmoıl namında birinin ev
irıı.le g ece !'aot 9 ~ırn'.or . ate 
ş : n fazla ynnrnı•sınıhn baca 
tutuş-ııuş isedc böyümcs:ne 
meydan vrrilm·11len etrofdı.n 
derh<d yeti~ılerı•k söndürül
müşdiır 

Kız k<ıçırma 
Konn k pınur n ıhjyosinin 

bozyük köyunden Hüseyın 
Kızı Ayşe'yi aynı köyılen Me 
miş oğlu Ş~vket ve yarıl nı 
cıları Melı • ııed oğlu llakl.ı 
Mı•mİş oğlu Ali ve Mehmuıl 
oiYlu Ali K"dir Jı:a , ırm şbr 
" gad.ı .J ınd .• rnıalurın sıkı in· 

kibi n ticesiı de suçlular kü
peler n::ıhiye~inin knr. kavuk 

~öyıırıdu yııka'arını·şla dır. --(T çpınıır k()-
yünde soy adı 

alanl<ıı· 
İsıııa 1 Siiliiıı - .\lııh-

tar 
lliiseyiıı Kul'd - - İlı-

lİ_ıar lıe~ı ti azası 
Arif Yagı·1lar -- İlıli

' ar ht>Yl'lı az.ısı . . 
İsmail Al'!'laıı - İlı

ı i yar he Yeli azası 
· Kad ıı: l\a la ha ıı 

1\ orucu 
Eıııııı Ta,s;uı - - Kiiv . . 

C. H. F. Saylav Namzetleri 
( Üst tarafı birinci yüzde ) 7 İbrahim Kıroııtay Türkdili 
lstanbul s a y 1 a v ı , tetkik Cemiyeti Üyesi Baltık 
9 Salah Cimcoz eski İstsn devletlerinde maslahatgüzer, 
bul saylavı, 1 O Ziyd Kara· 8 Dr Şükrü Senazan İzmir· 
mürsel eski lstanbul saylavı, de doktor, 9 Müstakil saylav 
l l Hamdi Mustafa Gürsoy için boı bırakılmışdır. 
eski lstanbul saylavı tabak Kayseri:8 1 Ahmet llilmi 
usla haşılarından, l 2 Yaıar \rga eski Kayseri saylavı, 2 
eski İstanbul saylavı tesviye Reıit Üzbey eski Kayseri 
ci ustası, 13 llay.rutlah Er- ~aylavı, 3 Nahit Kerem tski 
gin eski İstan ul saylavı Kırklareli saylavı, 4 Ferruh 
kunduracı, 14 Dr. General Gubguz "kadın. Kayseri bele
Hakkı Şinasi e>ki Erzurum diye üyesi, 5 Süleyman De· 
say lavı, ISGen cral Şükrü Naili mir Ezer Ankara askeri falı
eski kolordu kumandandanı rikaları tüfek kısmı ustabaıısı 
16Fakiha Oynen "kadın. kız 6 Veli Yasin Çanakkale 
lisesi müdürü, 17 \lüstakil C. il F. ve B .. lediye başkanı 
saylav için boş bırakılmışr.lır. 

lsparta4: 1 Hüsevin 1 lüsnü 
Ôzdamar eski ls~arta say· 
lavı, 2 İbrahim Demiralay 
eski Isparta saylavı, 3 Ke 
mal Turan Ünal eski Isparta 
saylavi, 4 Mükerrem Ünoal 
eski Isparta ıa y lavı. 

İzmir: 13 Dr. Tevfik Rüı 
t Ü Aras Hariciye bakanı, 2 
Kamil Dursun es le i lzmır 
saylavı, 3 General Kazım 

İnanç eski İzmir saylavı, 4 
Ceial llayer lktısat bakanı 
5 Esat Bozkurt eski İzmir 

saylavı, 6 R ııhmi Koken es
ki İzmir saylavı, 7 Hamdi 
Aksoy eski İzmir saylavı, 8 
Şükrü Saraçoğlu Adliye ba· 
kanı 9 Sadettin Epikumer 

eski ,zmir saylavı demirci 
ustası, 10 Ben al Nevzat" Ka
dın. C il. F. Vi'ayet idare 
ve be'ediye üyesi. 11 liüse · 
yin Çakır İnhisarlar umum 
müdürü, 12 Hasan .\'i Yü
cel Orta tedrisat uınum mü· 
dürü, 13 Müstakıl sayla• için 
boş bırakıldı. 

Kars 7: 1 Baha T.ıli Öngö
ren eski Kars saylavı, '.l Fa

ik Bermek eski Kars sayla-

7 Avukat 1 lasan Ferid eski 
saylavlardan, 8 Salih lstan· 
bul Bakırköy barut fahri-
kası baş kimyageri. 

Kırklareli:3 . 1 Fuat Omay 
eski Kırklareli say 1avı 2 Şev 
ke' Oda! eski Kırklareli ıay
lavı, 3 Zehid Akın çiftçi ve 
Lülelurgaz C. 11. 1- başkanı 

Kırşehir4• 1 llazim börekçi 
eski l<ırşehir saylavı, 2 Lüt· 
fü Müfit Özdaş eski Kırşehir 
saylavı. 3 Ali Rıza Esen 
baytar umum 
Ahmet Zingal 
başkanı. 

müfettişi, 4 
C. iL F. 

Kocaeli: 8 Ali Dikmen 
eski Kocaeli saylavı, 2 İb
rahim Süreyya Yiğit eski 
Kocaeli saylavı, 3 Kemalet· 
tin Alpak eski Kocaeli say. 
lavı, 4 Raif Akçın eski 
Kocaeli saylavı, 5 Salah Yar
gın eski 1( ocaeli sayl11 vı 6 

General Ziya Nuri eski 
Afyon'.ıaylavı, 7 Hasan Hay
ri Kan eski E·lirne saylavı 

8 Nedim Yuzatık nıütekaid 

topcu miralay, 

ruk Kastamonu belediye ba1 · 

1 

bakanı 5 Dr. Riza Levend 
Adana sıtma enstitüsü labo 
ratuvarı şefi. Edib hrgin 
devlet ıuraaı üye•i, 7 Osman 
diDçer İstanbul avukatların 
dan 

Konya: 1 Ahmet Hamdi 
Dikmen eski konya saylavı 2 
KazımGürel eski Konya sayla· 
vı. 3 Muzaffer göker eıki 

Konya saylavı 4 Muıtafa 

Ulusan eski Konya sayla vı, 
5 Mustafa Lütfü çitfçi, 6 

Naim Kazım Ona_ eski Kon

ya ıaylavı 7 Tev· 
fik Fikret Sılay eski Konya 
saylavı, 8 Kazım Okay eski 
Gireson saylavı, 9 Yedizay 
Denlik,<kadın. Bolu beledıye 
üyesi 10 Kamil Ce· 
neli l 'şak şeker fabrikasında 
elektrik şirketi, 1 i Dr. 
Osman Şevki Uludağ İstan· 
bul bayazitte hekim, 12 Şev-
ket ressam, 13 Ali riza 
lzrrıir Cumuriyet müd-
dei umumisi baş muavini 
14 Cemal Tekin İslanbul 
lokantacılar cemiyeti baıka· 
nı, 15 \1ustakil aaylavlık 

için boş bırakılmııdır. 
Malatya 9: 1 İsmet lnönü 

başbakan ve C, H. F. genel 
başkan vekili, 2 Dr llilmi 
llataç eski Malatya saylavı 3 
~ahmud Nedim Zaba eıkl 

Malatya saylavı, 4 Vasıf 

eski ~falatya saylavı, 5 mut 
talih Aker eski malatya 
saylavı, 6 8ehrı Yektaf "ka
dın. kollej Türkçe muallim 

!erinden, 7 General Oıman 

Kaptagel eski fırka K. 8 
Osman llilmi Taner Malatya 

C. H. F. bakanı, 9 Emrullah 
Barkin başbakanlık umum 
müdürlerinden 

Manisa, ı 1. 1 Dr. Saim Üzel 

vı, 3 ~lehmet Nazif eski 
Kars saylavı, 4 General 

Kütahya!).! R. Pekir eski 
Kütahya saylavı ve C. fi. F. 
genel katibi, 2Muhlis Ekmen 

ziraat bakanı 3 Mehmed Sü · eski Manisa sayla vı, 2 llik
mer eski Kütahya saylavı, met eski manisa saylavı 

~luhiddin Akyüz eski Kars 
saylavı, 5 Ömer Kamil Kun 
tay eski hars saylavı, 6 Esat 
Uzöyüz eski Rize saylavı, 7 
Husrev Sami eski saylav
lardan. 

Kastamoni!:I Tahsin Coş
kun eski Kastamoni saylavı 
2 Veled İzbudak eskı Kas 
tamoni saylavı, 3Sıtkı Şerif-

4 Naşid 1 lakkı Ulug eski Kü·\ 3 Kani Akaden eski \1anisa 

tabya saylavı, 5 İbrahim Dal· saylayı, 4 \lerrıet Sabri top 
gıç. eski Kütahya saylavı 

6 Ömer David Dinç eski
Kütahya saylavı çiftçi, 7 Be
sim Atalay eski Aksaray say-! 
lavı 8 Dr. Lütfü Kırdar göz 
mütehassıslarından ve İzmir 
C. il. F. idare heyeti üyesin· 
den, 9 müstakil saylav için 

rak eski ~Ianisa saylavı 5 

k;\lıya~ı 
Hasil Saıı . , 
.\li Salıiıı 

Tosyakazas•nda çiftçi,4Dr.Tev· 

.\ fı ılıdeıı fik Ar• an Kastamoni C.H F. 1 

.\ lıaliılt'ıı başkanı, 5 Şerif hariciye B. 1 
2 inci daire 1 niçi ıube şefi, 

9 Abdurrahman Ekrem es / 
ki Erkanıharp binbaıısı bağcı 1 

t oş bırakılmışdır. 
Mardin7: 1 Abdurrezzak Sa

t alca eski Mardın s&ylavı, 2 
Ali Riza Ernem eski Marclin 
saylavı, 3 irfan Ferid esl<i 
Mardin saylavı, 4 llilmi Ço-

Osman ercin eski Manisa 
sayla vı, ti Refik Şevket ince 
eski :\1anisa sdylavı 7 Turgud 
Türkoğlu eski Manisa saylavı 
8 Tahir eski Manisa saylavı, 9 
Yaıar Ôzey eski Maniıa 
saylavı 10 Kenan Örer 
İstanbul C. M. U. si, 11 
Kazım Nami duru maarif 
bakanlığı talim terlbye üyesi 

Maraş: 5. 
1,Memet Halit İlınılıim Filiz 

- .\lıalicfrıı 
Erten 

eski Maraı saylavı, 2 Milat 

• Savaş'uı Romanı : fi ıı I - Size oğlumu getireyim. 
Diye salonu terk eldi Yüksel amca

sının sık sık saatine bakmasından 

mühim bir iti olduğunu anlıyarak tam 
birıey söylıyeceği zaman: O: 

derin bir isyan oldu.Yıpranmış sinirleri 
ağarmağa baılamış saçları i' e bir çiçek 
kadar taze ve canlı hayatına karııan ı 

kızlar aleminde daima kamaşdırıcı bir ı 

mevki almışdı. Sonra izdivaç; durgun 
bir göl sadeliği içınde onu kucaklamış 
dı, 

Tap taze bir genç kız yüzü s~ ıele-

rin yükü altında bulunuyor, kırıııyor 

sönüyor. 

BU KALB j 
- ı , 

--DURACAK. 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Anıerikada tahsilini bitirdikden son

ra İstanbul'a dönen Yüksek .'İecib am
casının evlendiğini duyduğu zaman; onu 
hayalinde otuzuna yaklaınıış, orta gü
zellikde bir kadınla can 'andırmııdı. 
Kendisini istasyondan alan amcasının 

en bahalı kokular ve pek müstesna el· 
biseler içinde gençliğe yapıııb kalmak 
hır11nı gördüğü zam.ın hafifçe gülüm 
••mekden kendini alamamııdı. 

- Yengem nasıl?Çocuğunuz
0 

var mı 
Amca? 

Hir genç kadınla karşılaıınca ıçintlen de· 
rin bir saygı yükselmişdi. 

Amcasının karısı uzak alemlerden te· 
sadüfen bu topraklara uğramıı eriıilmez 
lıir mahluka benziyordu. Onun solgun 
elıni öpdüğü zaman yüzüne bakmağa ce
saret edememitdi , Bu; çocuk denecek 
kadar narin, çok genç. çok tatlı kadın 

timdi onun yengesi mi idi? 
Tatlı sesi ile ona Amerika'dıtn, tahsılin

den bazı şeyler soruyor, ciddi bahisler 
üzerinde. anlıyarak durabiliyordu Bir 
aralık: 

- Yüksel, sen odana yerleş. Yen
gen hepsini hazırlatdı. Ev senindir Ya
dırgamağa hiç lüzum yok. Ben bir kaç 
saat için mühim bir yere gitmek mecbu
riyetindeyim Yemeğe gelirim. 

Diye çıkdı 
Bilge Salona döndüğü zaman kolla

rında tutduğu yavrusundan gelen bü
yük saadet ve sevince rağmen yine bi 
raz durgunlaımakdon kendini alama
mııdı. 

Iİk defa tanışdıkları bu misafir ak 
raba çoçuğu ile yalnız kalmak hoı gö
rünmemiıdi Ve Bilge ilk defa bugün 
bir aca ha ile titredi. 

Evet acaba kocasının bu bitib tü 
kenmek bilmiyen itlerinin arkasında 

bir kadın saklanmış olmasın? 
Oğlum Erol. Bay Yüksel Nasıl 

sevimli deitlmi? 
Yüksel bu küçük akral ayı kollarına 

almıı, parlak gözlerine, tek tük çıkma 
ğa baılıyan minik ditlerine bakıyordu. 

Bilge Yül<sel'e odasını göstermit, bi 
raz sonrada hizmetçi banyonun hazır 
olduğunu haber vermişdi. 

O gece konuımalarının ruhu (Erol ı 
oldu 

Hay Cevdet'in maceralarını öğren
dik.ten ıonra Bilge'nin duyduğu ilk his 

bu nankör adam,. Demek onu henüz yir 
mi dört yaşında ihmal edecek kat'ar 
hoyrat ve düıünces z bir mahlükdu. 

Kendisi boğaz sularına baka baka 
geçen bu sessiz, gürültüsüz yaşayışda 

yegane sevg sini oğluna vermiş yaşar 

ken .. O; boya'ı kııdınların peşlerinde 
koşuyordu 1 la? 

ilk aklına gelen şey; kollarında genç 
kızlığında kadınlık aleminin nihayetsiz 

hüsranlarına atıldığı bu adamdan kaçmak 
arzusu 'di. 

1 ler şeyi bırakacak .. Hu ıık yalıyı, yeşil 
dualar gibi titreyen güzel çam korusunu, 
bir kelebek gibi hafif beyaz sandalcı· 
ğını, hi:tmt tcilerini, elmaslarını tuvalet· 
luini,herşeyini bu adamın başına fırla· 

tacak. 
Ondan; ziyan o1an ömrünü.1 biricik 

kauncı olarak yalnızçocuğunu alacakdı 
Ve onu göğsüne basdırarak uzaklara 
gidecek , Geri gel m• z genı· yıllarının 

azabını unutınağa çalışacakdı 
İs'Ili,onun_ismi ile beraber söylendikçe 

aldatılmağa dayanamrzdı Şimdi his'erini 
önüne seriyor; ruhunu yaprak yaprak 
açıyor, acaha bu isyanım, bu kinim, bu 
üzüntüm kıskançlı;tımdan mı geliyor di

yordu 
Kıskanrr:ak . Hu mfıdhiş acıyı öm 

ründ" hiç lir zaman duymamışdı. Mek· 

tebde arkadaılarından daimu ileri, genç 

Sevgi'nin coşkununu, aşkın yakan ve 
yıkan kudretini duy:namışdı.Bilmiyordu. 
Belki kocası genç, çekici, göz ve gönül 
büyüleyici bir adam olsaydı, onu kalbi 
nin son kabiliyeti i1e sevecek.. Onun 
üstüne titriyecek ve onu her kadından 
kıskanacakdı. 

Ilalbuki şimdi . Bu yorgun, bu bıt

mış adam masajları, banyoları, friksi
yon ları ve çeıid çeşid boyaları ile her 
gün biraz daha gülünç olmakdan kur· 
tulamıyordu. 

Onu kıskanamazdı Şu halde 
bu azabı bu evi terk etme kararı ner-
den geliyordu? . 

Çok eyi anlıyordu ki Ağ ıyan kalbi 
deği'. İncinen izzeti nefisdir. Onu ko
rumak lazımdı. 

O zaman önünde gnrbet yolları uza 
yor; ak~am karanlıklarında, korkunç 
kış gecelerinde çocuğu ile beraber yab 

yalnız nasıl ya~l\acağını düşünüyordu ı 
Ne yapacağını, kocasına nasıl ceb 

he alacağını tayin ede~ı eden öylece 
dalgın, soluk bir yüzle denizi seyredi 
yor. Dalgaların sesinde bir teselli arı 
yordu. 

1 layat ne idi sanki? 
Tabiat da bile bir istikrar yok. 
Güzel baharları, korkunç kış 1 ar ko· 

ğalıyor. 

Ve bu karşısında nazlı naz 1 ı süzü 
l~n dPniz. Hırçınlaşdığı zaman kolları 

na kıyamadan ne kadar. kıymetli ıey 

o1uyordu . 
Bilge, denizi çok severdi. Onu her 

halde uzun uz•ın tahlil eder; renginden 
köpüklerinden. seslerinden bi; çok ma 
na çıkarırdı. 

Bir el omuzlarına dokundu 

Ne kadar dalgınsınız yenge. 
Yüksel Necipdi Aylard•nberi evlerın· 

de yer~şen, Amcasının resmi i~lerinde 

adela kiymetli bir muavin olan genç 
adamdı. 

lli'ge okadar Jerdli, okadar yük· 
lendiği büyük yaşama yükü i e yorgun· 
du ki artık yalandan g:ılecek, g-örünüıü 
korumak için etrafı aldatmağa çalışa 

cak halde değildi 
Yorgurum 

diyerek Lir k ınapeye oturuvermitdi 
Bu mazlum yüzde bu derin bir hum 

manın alev aldığı güzel gözlerde öyle 
bir çartosizlik vardı ki. Asıl genç adam 
ona bu hali için çılgın gibi tutulmuıdu. 

Göklerden inen bir melek gibi da

ima eyi, daima ıefkatlı ve vakur genç 
kadın ömrünün büyük acılarını tikayet
siz, dil.iz bir sessizlik içinde geçiriyor
du. Kaç defa orıun dizlerine atılmak. 

(Devam edecek) 
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eski ~1araı saylayı, 3 Nu 1 
ruıal Eski Maraş saylavı, 4 

liaıan Reıit Tankut eski Maraı , 
ıaylavı, 5 Kemal Kusun eı· 

ki ıaylavlardan .\dana llal 
kevi baıkanı. 
Muğla: 5. 1 llü,eyin Av

ni Ercin eski Muğla sayla vı 
2 Şükrü Kaya iç bakanı 3 
Yunus Nadi eıki Muğla say· 
lavı, 4 Nuri Tuna eskiMuğ· 
la Saylavı, 5 Müstakil say· 
lav için boş bırakılmışdır. 

Muı: 4. 1 Hakkı Kil oğlu 
eski "uı saylavı , 2 :'ia ki es 
ki muı saylavı, 3 Şevki İs · 
tanbulda diş hekimi 4 Şük

rü ziraat bankası umum 
müdürü. 

Niğde: 7. t Ahmet Tevfik 
Ulucuy Niğde saylavı . 2 
Faik Soylu eski Niğde say. 

lavı,3 Halit Mengi eski Niğ
de say l ıı.vı, 4 Cavit İhsan 
Oral Adana çifçiler birliği 
baıkanı 5 Dr. Rasim Ferit 
Talay eski Bursa saylav, 
6 Kamil Brüksel maslahat 
güzesi 7 Müstakil ~aylavı, 

için boş bırakılmıtdır. 
Ordu: 7. 1 Ahmet İhsan 

Tokgöz eski Ordu saylavı 
2 Hamdi Yılman eski ordu 
ıaylavı 3 İsmail Cama eski 
ordu saylavı 4 Ali Canib 
eski ordu saylavı , 5 Dr. Zi 
Ya Naki Y altırım bogaz 
kulak burun mutahassısı 
6 Muhiddin Baha pars avu
kat eski saylavlardan 7 
Selim sırrı maarif bakanlığı 
Umum müfettişlerinden jim. 
naatık mütehassısı . 

Sinop;5. 1 llr Galib llakkı 

Üstün top kapı yoksulları 
koruma Cemiyet başkanı 
2 Yusuf Kemal Tangırsenk 
eıki Sinob sayla vı 3 Hulusi 
Oruç oğlu eski Sinob sayla
vı 4 Cevdet kerim incedayı 
C.11.F U. 1. H . üyesi 5 Hu· 
Rameddin, Akan dit hekimi 

Tokat: 7. 1 hüsnü Konay 
eıki Tokat Saylavı, 2 Na
zım paray eski 1 ok at say
la vı 3 Recai erişkf'n eski 
Tokat ıaylavı 4 ::;üreyya 
General eski Tokat say\avı 
5 Galib Pekel nüfus umum 
müdürü, 6 hurrem elaziz 
belediye baıkanı , 7 ~1üstakil 
•ayla v için bot bırakılmış· 
dır, 

Samsun: 8. 1 Dr Asım 
• irel eski Samsun saylavı, i 

Duruka n eski Samıon say 
lavı, 6 ~lellha Ulas "kadın. 
Somıun Lisesi muallimlerin· 

den, 7 :\1ehmet Ali Yurukel 
fstanbul şehir meclisi üyesi 
8 ~1ustafa Tunalı Ankara 
Askeri silah fabrikaları usta 
!arından 

Seyhan:8. ı Alı Münib Ye·, 
gena eski Adana saylavı, 2 
Damar Arık oğlu eski Ada 
na savlavı 3 llilmi Uram 
eski Adana saylavı, 4 Ömer 
Resul Bicereski Adana saylavı 
çiftçi 5 Genera l Naci Erdeniz 
e ski C. Bereket saylavı 

6 lbrahim Mete eski C. Be

reket saylavı, 7 lsma Nay· 
man "kadın. Adana belediye 
üyesi 8 Tevfık ziraat umum 
müdürü. 

Siirt.4. 1 !!alil llulki ı\ydın 1 

eski siirt sayla vı. 2 Mahmul 
eski Siirt saylavı 3, Şevki 

Susoy Tokatlı 4 İsmail 
Müıtak Maykon muharrir 

Sivas:!O. 1 Necmettin sadık 
eski tivas ~aylavı, 2 Rasim 
Basara eski sivas saylavı 

3 Remzi Ciner eski ~ivas 
sayla vı, 4 Şemsettin günal
tay eski Sivas saylavı, 5 
Ziya Basara eski Sivas say. 
lavı. 6 Vasıf Raşil sevik 
eski Ş K hisar saylavı . 7 
İsmail Mehmet uğur eski 
Sivas sayla vı çiftçi 8 Sabi
ha Görkey "kadın" Tokat 
orta mekteb muallımi. 9 
Hüsrev gerede eski Tahran 
büyük elçisi ı (l \1üstakil 
saylav için boş bırakıldı 

Tekirdağ:5. 1 Ce mil uyba· 
din eski T. dağ S. ve C.H F. 
Meclis gurubu başkanı vekili 
2 Faik Ôztırak eski T. dağ 
Saylavı :_ı Şakir kesebir 
eski edirne saylavı 4 Yahya 
Kemal eski Yo7gad saylavı 
5 hüseyin Rahmi Apak C.IL 
F. idare heyeti üyesi 

Tra~ zon 9: 1 Daniş Eyüb 
oğlu eski Trabzon saylavı 
2 Halıl Mıthat eski Trabzon 

eski Urfa saylavı 2 Behçet 
günay eski urfa saylavı 3 
Mehmet Emin Yurdakul eski 
urfa saylavı 4 Refet Ulgen 
eski Urfa saylavı 5 General 
Ahmet eski llaytar dairesi 
baıkanı 6 Fuat eski saylav 
lardan 7 Muhittin eski b11rsa 
belediye Baıkanı, 

Van:7 . 1 llakkı Ungan es 
ki Van saylavı , 2 Münib 
buya eski van ~ayla vı 3 
İbrahim Arivas eski hakari 
saylavı 

Yozgat: 6. 1 Avni doğan 
eski Yozgat saylavı 2 ~un· 
gur eski Yozgat saylavı 

3 Süleyman sırrı iç öz eski 
yozgat saylavı 4 Ömer 
Yozgadın evci köyünde çiftçi 
5 Ekrem Tekirdağ C H F. 
vilayet başkanı, 6 müstakil 
saylav için bo ş bırakılwışdır, 

Zonguldak 1 Celal Sahir 
Erozan eski Zonguldak say· 
lavı , 2 Halı) Karatavsi eski 
Z o ıı g u [ d a k say· 
lavı, 3 Ragıb eski Zongul · 
dak saylavı, 4 Rıfat Vardar 
eski Zonguldak saylavı, 5 
Hasan Karabacak eski Zon . 
guldak sayla vı maden usta 
başısı 6 Esat eski Zongul 
dak saylavı maden usta ba· 
şısı, 7 Receb Zühtü Soyak 
eski Sinop saylavı, 8 dok· 
lor \lital Altıok Zonguldak 
C. H F vitftyet Baıkanı. 

Saylav uamzetlerin· 
de düzeltmeler 
.\ııkaı·a 5 (A .\ )- Bıı 

salıalı gazl•tdı~dt' 't' öv-• • 
I<' iizı'ri ı·advo ile rws-. . 
redil<'ıı '<'ııi s:I\ la' lb . . 
tesiııdı• iie Yani ıslık 'aı .. 

dır. t": orııl;. 'il:1;·ı·liııdt' 1 

1 ~o. ilı\ yaıılı ş yazılan 
Selik eski iliz(• ı; ;n la" . . 
ııııı tloğnı~u .\kif eski 
rize s:ı,la'1d ı r. Kıılısl'-

saylavı , 3 HaEan H ka eski • • 
Trabzon ~a y lavı 4 Nebi lıirdı•n 4~o.il • ~aııl ı ~ ya
oğlu Ham di Ulkümen eski zılaıı Ahrnetl Sı>~ f't •li l'll-

Trabzon sa ylavı 5 Süleyman nıuı· iy t •I lıalk fırkası 
Gedik eski Trabzon say. 
lavı , 6 Ra if kar adeniz eski 
Trabzon sa yla ,· ı, 7 
Hıza[ « kadın" eski 

Seniha 
maarif 

ba~l..aııı, doğrusu .\foJı_ 

nıed SPyfdi C.IJ.Fırkası 

baskaıııdır. llarasda 4 • • 
Xo.il(• \aıılıs 'azılaıı lla-. . . 
san Ht>sid Taııgııt e~ki .. (._, 

llara-; savla vı nııı doğ-. . 

A R 

J A 

A IN D 
y 

s o 

Sulh yolunda 
Atılan kati adım 

Flctndeıı ~iıı fikı·ince 11.,ı·ıın
sız - iııgiliz göriişmeleı·idiı• 

Paris, 5 ( A .. \ . )- Haş
hak<1ıı FlaııdPıı l'<tlho 

• 
ile nutuk sii\ lenıisd r. 

' . 
Bu ııutkuı.da demi~diı· 
ki: 

i ea hı ııda ıııiidafaa 
olu ııaea k ola ııl:ı r ~lt'tl-

sıııda akıedilı• ıı hava 
ittifol..ı karşı.,ıııda artık 

huııdaıı hih le lıie kim-
• • 

sı• kLn 'etiııi suiistinıa-

lc kalkısıııl\ :wakdır . . 
lla va lıa l'lıi ııe karşı sulh 
pen er uluslar ııı ittifakı 
i iP sed ce k llH' k lıusu
sıı nda Fransa ile İııı . .dl-• 
t f' re' ıı i ıı !w ra ben·<' azinı-
ka r dıl\ raııuıalar fik

riıııe . ~ sullı ~olunda atıl 

ııııs ı..aıi lıir adııııdır. • , ____ ~ __________ , 
Yurtdaş! 

Felaket/igünlerde sana yardım elini 
uzatan hi!afihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kiınse kenuini hila-

I ' 

liahmerin hin1ayesinden uzak saymaz, i 1 

Seneler ce evvel kurulan bu hayıocağına I[ ', 
aza kaydol. 

Ralıkesfr 111/ıililımcr 
Mcrke::.l 

ı/ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı : Savaı'ın: • • b : Yunaneal 
: Küçük : JZdIVaC Uffi(I : Çeviren S 

ı :Hikayesi : " :M. Gülçall 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yollar çok tenha. Pan· oyun tertib etmedim. Ya 
curların arasından sızan kır· lan mı söylüyorum ? 
mızı ışıklar . Ve bu tenhalı- Evet .. Evet hep ben 
ğı yaran genç kızların şak- yapdım .. Ve biliyorum. Be 
rak sesleri, Pire sokakları .. ni bir nişanlı değil bir kar· 
İnsana hüzün veren evler.. deı gibi de ıevdin . Sana 
Bazı yerleri hara b olmuı istersen küçükken bizi birbi· 
gıoniı . bir park. Or- rimfz,ı na11l bağladıklarını 

tasında gayet güzel, kenar· anlatayım: 

ları çakıl taılarile iılenmif lstefan.. Çok az hatırlı
göl kadar, büyük havuzu.. yorum Annen seni beı ya· 
İçinde renkli balıklar. Üze- ıında iken bize bırakdı · 
rinde yüzen beyaz kuğular.. Ben de o zaman ıenden iki 
Asıl bunlara güzellik veren yaı büyükdüm.. Ve yine 
nilüfer çiçekleri.. senden daha genç görünü 

Az ileride renklerini say-
makla bitiremediğimiz sak· 
sonyalar .. 

Nenem bu dar sokak!arda 
doğmuş .. Ben de onun gibi 
her zaman küf kokan lıu 

sokakları ziyaretden geri 
k~lmam. :->olgun ziyaların 

eölgelerinde her akıam . 
Kırmızı balıkların parıltıla

rını seyretmeğe giderdim. 
Yine bir pazar akıamı 

Günlerdenberl görmediğim 

Marika'ya parkda bekliye · 
ceğimi söylemitdim. 

O gece di yebiliri ' il ki sa· 
atlarca bekledim. Ayak sesi 
Parola .incecik dudaklardan 
çıkan ıslık sesleri .. Gümüşü 
pelerinine bürünmüt . Aya
ğında kauçuk iskarpinleri. 
Soluya soluya hiç birtey 
söylemeden banka oturdu . 
Ses yok Çok heyecanlı .. 

Marika yine bir sürp • 
rizin var galiba .. Fakat hun
dan sonra olur olmaz ıeyle-
re ehemmiyet 
liın. Neol'de 

yorum, değil mi? 
Çihlikde oturuyorduk Poı· 

la arabası tam kötkün önün
de durdu.. Üzerinde eıkl 
devirlerin yadigarı olan ıa -
ray elbiseleri.. Altın sarı11 

gibi bukleli saçların altın· 

dan iri mavi gö:ılerln beni 
panjurun aralığında gördü .. 

İstefen .. Öyle bir bakdın 
ki yaılı erkeklere has olan 
bakıılar, 

baban aslan italyandı .. 
Seni bir buçuk yatında ök · 
süz olarak bırakmııdı .. bü
tün ailen bizim çiftllkde 
büyüdü. beı yaıına girdi · 
ğin senelerdi. «İzmir'den 
buraya esir Türk zabitleri 
gelmitdi.Annen de kırmızı hi· 
lal cemiyetinde hemtire idi .. 
Zabitlerden birisi yaralı .. 
Oııun koğuıunda tedavi 

,_ ..... ,... _____ ..._...._...._ __ ,... ______ , / , dım llalbuki 

verecek deği
istediğinı al
ben sana hiç 

oluyor. Zabit de çok güzel 
Hatta oradaki bütün hem· 
şlreler ona fıtık hile olmuı · 
lar., Nasılsa birbirlerine 
gönül vermiıler . bir günde 
aralarında kararlaıtırarak 

Türkiyeye kaçmağı ve o gence 
bir çok kolaylıklar bularak 

1 en kıymetli mücevherlerini 

ı:--;;::-:~=-~-:- ==-:-:-~~~~=~==:;:::z- :::--~-~ii:i- :-~~· B ll o• Ün satmıı .. beraber Pire. ye Uğ· "W ~ 1 rıyan bir Fransız ıilebile 
81\l~IK ESİl\'İ~ il Yeni Tüı•kiyt- kaçmıılar gider gitmez 

._ evlenmişler. 

~-;_ ~ ll1ı[AllA 1rıeı~ıe ' E(·zah<•nesi 

!;~,llAl!ll ::_ Nöbetçidir 
' Her lııısusla ı•ııısalim• iistiiııdiır. Balıke~ir'iıı 

hıı rıPf is K.\IL\ TEPE sara hı lıerkcsı• • ze, k, Kın \l'l, Sıhhat ,r,rir. 
ilan 

Senin bizim yanımızda 

olduğunu öğrenmiı. Dün «İz 
mir il den mektub geldi. Evet 
mektup geldi diyorum zıh 

nimi çok me1&ul eden mek
tu b seninle evleneceğimi~ 

velhasıl bütün olanları 

baıkalarından öğrenmiı .. 
lstefan mektubu 

okurken heyecana kapılma· 
yıcağına dair ıöz verde 
öyle okuyayım . Etem Tunçay eski Samsun say·ı 

lavı 3 )1ehmet Yunus Güneı 
doğdu eıki Samson saylavı ı 
çiftçi 4 Ruıen /farkın eski 
Samson sayla vı 5 Zihni 1 

umum müfettiş ve yeni 
Türkiye mekteb )1. 8 ~litat 

Aydın '1 ühendis eski saylav 
!ardan, 9 Sırrı Day düyunu 
umumiye ko n i s erlığinde 

maliye bakanlığı eski nakid 
itleri müdürü , 

l'llSll lla.;ııı n , ı"i' Tan-• 
kut eski .Uu5 "a.vlavı-
dır. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

irinci Noter altındaki mağazada 

ILı===~====• 

Gayet nefis baharatlı sığır 

elinden yapılma sucuk kilo 
su altmıı kuru§ manda su 
cuğu otuz beı kuruıdur Al 
mak iStiyenler . 

Sığır pazarında sucukcu 
Süleyman ağay müracaat 
etsinler. 

- Marika ne aöy )iyonun 
sende bilinmiyen bir ıey var. 

i
l Çabuk oku! 

Urfa:S 1 .\li Saib Ursavas 

1 
Ron1an Tefrikamız: 61 

S•ı \r(lŞ((lD S•t \'llŞ(l 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Dürhiinlerle düşmanın tını feda et Kumandan kur-
Vaziyetini 
leıbit etmeğe çalııırken So· 
ltıadan gelen bir lokumotif 
Ve arkasında tek 
bir vagon göründü . Bütün 
tıazarlar bu lokomalifle va -

tul sun . 
Demesini mülea kib Süva· 

ri zabiti süratibeıikiye ile 
atına bindi. Arkadaşı Şükrü 

efendiyE' : 
- Haydi , beni takib et. 

Kona çevrildi . Eğer vagonun Dedi ve son süratle atını 
İçerisindeki düıman ise, iniı aıağı koşdıırara k dur
ile çabık ıimendifer idare- ması için de lokomotife men 
•i11e vaziyet etmif ve ne cesa· dil sallamağa baıladı. 

retle böyle iki ateş ara sına Süvari zabiti lokomot ifin 1 

Kirmiı!?. Eğer dost iıe bu hizasına geldiği vakit loko
Cehennemi ateı altına nasıl motif de durnıuşdu. Düşman 
•okuluyor? kurıunlarııun lokomotife çarp. 

Bu muammanın hallile uğ · malarından hasıl olan vızıltıyı 
taıırken Derviı bey yüksek adeta bir sivri sinek vızıltı 
•eıle: sı kadar ehemmiyetsiz gö 

Ki.um bey, yahu! Bi· ren Kazım bey gülenk: 
ıtırı kumandan . İıte vago· - llayır ola , nedir bu le · 
111111 penceresinde. ,\ man ' gi· laı? 
Uiyor. Şimdi ya ıehid olur Efendim ; vaziyet çnk 

n~ zi l< . Derviş bey yukarda 
yara lı d ü şman Kırka ğa ç' a 

gireli hir saat oldu llemen 

}'a, esir, Bizde onsuz kalır
'ak hiç bir it yapamayız . 

Diye haykırdı ve Süvari 
tıı.bitine dönerek. 

k - Senin atın iniş aıağı 
<>tar. Atla atına , haya · 

benim atıma bininiz . Derviş 

beyin yanına gidiniz. 
Kazım bey, gayet ldkayda 

1 

ne; 
Ben seni soğuk 1 

nemi ateş altında ağır adım
larla gidiyor, aynı zamanda 
cereyan eden muharebe hak-kanlı birfey zannediyordum. 

Telaşe lüzum yok .Lokomotifi 
tahrib edelim, 'ionra beraber · 
gideriz . 

Dedikden sonra evvelce 
vaz iyeti tamamile tesbit el· 
dıği için hazırladığı tahrib 
kalıb l arını yaveri ve Süvari 
zabitile beraber lokomotifin 
muhtelif yerlerine bağladı, 

mnkinislede kendilerini takib 
elmesinı söyliyerek kendi 
eli le ateıledi ::; üvari zabiti 
tekrar ku 'llandana , ata bin 
mesini rica eldi. Kumandan: 

- Sen korkuyor ve çabu 
kaçmak istiyorsan atına bi
nebilirsin . 

Cevabını verince Süvari 
zabiti çok mahcub olduğunu 
belli etmemek için kızaran 
yüzünü başka tarafa çevir
di . 

Kumandanla maiyeti , lo
komotifden ayrıldıkdan beş 

dakika sonra canhıraş bır tarak! 
1 

i şid • ldi ve lokomotif de hurda 
hat bir hale geldi . Y okut yu 
ka rı tırmanan Kazım l·ey ve 
arkadaşları diişmanın kesif 
ateş büzmesi altında kalmış· 

!ardı . Kumandan, bu cehen -

kında süvari zabitinden iza 
hat alıyordu Adımlarını sık 

laşdırarak biraz hızlanmak 

için can atan Kazım beyin 
arkadaşlarından hiç birisi ku· 

mandana kartı böyle bir 
teklifde bulunmağa cesaret 
edemiyordu. 

Bu esnada Şükrü efendinin 
yedeğinde çekdiği alı vurul 
du Atın yıkıldığını gören ku
mandan: 

Arzu eden yürüsün, hat 
ta koşar adımla koşsun . 

Dediği halde kendisi , çok 
ya vat olan yürüyüşünü ka 
tiyyen lıozmıyor.Bu pulat yü 
rekli kumandan, o kadar yük 
sek Lir kuvvei maneviyeye 

malik idi ki; cebheler sukut 
etınit ve herşey bitmiş oldu
ğu halde nihai zaferin bizde 
olacağına ve kendisinin bu 
zaferi göreceğine kani idi. 

Böyle bin bir tehlike içeri 
sinde, Oervit beyin oturduğu 
çamın altına gelen Kazım 

bey, Derviş beyi görünce 
tesürünü gizleyemedi, Derviı 
beyin alnından öpdii ve: 

Derviı, dedi. Gazanı 

tebrik ederim . lfafif galiba. 
Bak maıaallah bir şeyin yok 

Demekle beraber en-
d ıede olduğu meydan 
da idi. Çünkü Dervit bey 
gibi bir arkadaş kaybetmek 
çok acı ve mühim bir hadi
se olacağını Kazım bey pek 
ala takdir ediyordu. 

Derviı beyin yarası sureli 
zah rede hafıf olmakla be· 
raber çok metin olan bu zat 
h afif olmasa dahi yarasını 

hafifletecek bir tahammüle 
malikdi . Yalnız muhakkak 
olan bir ıey varsa Dervit 

beyin çok kan zayi etdiğidir . 

Haki yazlık ceketinin sağ 

tarafı .. tamamen kanla 

mülemma olmakla beraber 
sağ dizinden süzülen kanlar da 
çizmesinin içerslne akıyordu 

Bunu gören Kazım bey 
derhal süvari alayının dok· 
torunu celbederek kendi ne 
zareli altınd~ derviş beye 
esaslı bir pansuman yapdı 

rıb kanını durdurmak sure· 
tile melhuz tehlikenin önü · 
ne geçdi. 
Kazım bey, Dervif beye 

Balıkesir'e gidib istirahat 
etmesini tavsiye etdiği vakit 
Derviı bey nlyazkar nazar-

[arını Kazım beye atfede· 
rek: 

Aman beyefendi; ben· 
deniz harbedemiyecek kadar 
ağır yaralı değilim. Beni bu 
ıerefden mahrum etmeyiniz. 

Diye rica etdiği zaman 
Gölcük istikametine gi· 
den süvari keıif !ko- 1 

)undan bir rapor geldi. 
Bu rapora göre düşman fır
kasının Gölcük ve Gelenbe 
istikametinde yürümekde ol
duğu bildiriliyordu. Kazım 
bey buna mauttali olur olmaz 
şu emri verdi: 
-Süvari alayı ile milis ve 

Bakır müfrezeleri hemen ha
rekete geçsin Gölcük isti· 
kametinde yürüyen düıman 
la teması muhafaza ellinler 
Ben asıl düımanın kısmı kül
lisinin ilerlemekde bulundu. 
ğu Giresona gideceğim. Ba· 
lıkesir müfrezesi de benimle 
beraber gelsin. 

Bu emir bittabi derhal tat
bik edildi ve herkes süratle 
vazifesine koıdu. 
Kazım bey giresona gel· 

diği vakit toplıyabildiği, 
'>oma cephesinden çekilen 
kuvvetle Aydın efelerinden 
müteıekkil bir müfreze ve 
diğer döküntü efraddan mü · 

Sonu Yarın 

rekkeb büyük bir müfreze 
vücuda getirdi ve bizzat bu 
kuvvetlerin baıına geçdl. 
Elan ·dillerde dolaıan bil 
kanlı mücadele de bilhaua 
Aydınefelerinin,istıhkarıhayal 

edercesine yapdıkları savlet 
her Türkün gurur ve if· 
tiharını mucib olacağından 

zikre ıayandır. Yüz klıllik 

bir kuvvet olan bu Aydın 
efeleri, karıılarında bulunan 
tam kadrolu bir düıman 
alayını darma dağınık eldik. 
den sonra hamaset ve feda
karlığın bir nümunei lmtlsa· 
il olarak düıman topçuıuna 
hücüm etdiler. Lakin bu mü. 
ceuem hamaset kütlesini düt · 
manın ağır makineli tüfek· 
leri yan aletine alınca ça· 
bucak eriyiverdi. Dnıman top· 
larına yüzeli! metre kadar 
sokulan efeleri!ı üzerine, düt· 
man topçusu plırev 

aleti açmak mecburiyetinde 
kaldı. 

bize gelen es~ 

Fıkirler 
lzmirde 15 günde bir çı · 

k&rılnn Fikirler mermuasınıD 
ıon sayısı dolgun ınünJe

rectılln gelmişdir. Okurltırı· 

mızı dık veririz. 
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