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-,, Ankara 
Pek elim bir cinayet. Belediye seçimi ~ısladı, 

Belediye Heyetine aza 
s e ç i m i d ü n b i t t i. 
Gece geç va~ıe hdar reJ,iilö tasnıline deram adildi. --Bir Hıravat Yugoslavya Kralını 

Fransız Topraklarında Öldürdü •. 
f ransız Hariciye Na21n r----------ı 

• • 1 lfoltin ehernmiyt:llnera 1 
da vurul~u ve sonra oldu. ı fimen Arındol.t~. ajansllılll 
Kalil hamen yakalandı halk 1 rut.- geç ııerdıyı bu mueı 

tarafından lınç edildi 1 /im lıabcr <11111 lıer l<ırafa 1 .. .. _ . . 1 yayılmış lle lıer iaraj/a 
Kralm olumunu Tur- 1 oıc111g11 gtbi şe/ırimi::de de 

1,'ıyeJe ve ~ütün dün- 1 derin bir leessur teoiil el-
i\ U mişlir. 

Y8~8 büyük ~İf teBSSÜr 1 <1 / lirkDili» suikusli le-
~ 1 lin ve iki clost mılleJirı 

uyan~lrul. 1 buyuk maleminine gönl-

Hadiae nasıl 1 u11den iştirak .dtr. 

Oldu? ~-----------suık atı 1 rı~ın kral \lf'k ::ndr l 

f rnn imi, ı O ( ~in hahi rımizden ) - Yu~o .. l:n ya kralı A leks:ırıdr 
flazreı lt•ı·i dii n Pariste Pr:.ı{!lı hir 11 ın at kati 1 tarafındaıı Marsil~ atla 
öld ii rii lıı ı ii-. t ii ı·. 

Katil kalabalık 

rakip huluııduAu 
sil:ih kullarınıışor. 

a ra~111daıı k l'~llm 'P Fra nsı:t llarici~ t' Nazırı 11111 

olonıohilt· hücum N111i"' ,<~ ~ irıııi fi~t>klik hir 

Katilin attı~ı kur. 111ılnr(lan hirLi kr.ılm kallıirw isabet t•tmi" 
• 

rniicllim filiinıii iıırn<; Plıııi~tir. Uiğ,·r hir kt:r. nn FrcHı~ız llari<'i~·~ 
~aıırı ~ın~'ii Barın <'{uıaplarıııııı kolunu dt>lnıi~tir. Fı·ası:-ız <'f'rwrall
. · ıe 

1 
l<,,·.·1 dP bir kur:-1un v:u·a~ı ilP ühııii:4iir. Ualk ara~ırıdaıı da 

ermeı ı · · · · 
1 I.,·,. ,.11• llı·airlı kalili llOli~lt·r clrrhal \akalanıı~tır. vara a rı a ıı • • · · · :""' · . . . 

· I' ı lı·ıl 1 k·ttili ııoli,leı·iıı rlinden almış \e lırıc Ptmı~tu· .. ) u ') s na t a • 1\ ' • 

~liiPllim h~hli. e hrr tarafta hliyfık tee . li.r uyaııdırnıı tır.. . 

1 .. l ı ıo (Mulıabir·iıııizdrn) llarıel\(\ NazlJ'ı )1. Barıu ~ak-
lt.Hl Hl , .. .. .. 

1 ı ·ı ı·-· l cl(•tlı'r hina ıııdn olnıu. ıur. Pi 1 ( l~I 1 • .. • • 

\ k... .. tO ( ~utıahiriıııızdt•rı) 'uµo~ıa, ~a krah ;\l('k~aııdr 
. n a ı ,, , l ı . l . ı . .. ı · . . 

1 
. . t)cı· öllinıii lıur.t( 3 COI\ t ('1'111 UI' Pı·S~llr' h'\ ıt t'lllU~tır. llazrrt ermııı ,,, . •. . . . . 

'

r 1 ·•ııın ın·ıleıniu \ 1-ılll'ak :.ıl:\ııH'tı olar·a~ lwlulne rntı-
l)o"-l ll~O. a\~n ' • ' • 

.. ' l 11·ıa \31Hlıwıkta ol.ııı gP •p trrnııat \apılıııaımş lt rtıp 
lıahı ıııuııa•w >f' ~, . • . . .. • 

ı·ı st>ııli~h">I' uılıir edilnıı~tır. 
ecıı rıı ~ ** 

• K Jı Alek ondr H ızrctleri on defa Bulgoristonı ziyaret etmiş 
) ugoslavya. 

1 
.. ~~t onrn menılekf'Liııe uğroynrok Fıansoya gıtnıi,ti. Krtll 

B 1 t dan dont UK en . , . 'h u gorıs on . , r i l)ubrovık Krovzoru ılt• Morsılyaya mutC'-'C:CCI t•n 
\'C Kral çe lfozretlerı 'he ıngN en " 

hareket etmişlerdi. . d. u jlk d"fo olarcık LıyonJa Kr.ıl llazretlcrjne suikost o·· kşaro Porıs ra )os . 
un ° . . . r ve u maltlmatı ver mı tır: 

yapıldığını bıldırmıştı ş k d"lcrini i tikbnl edl'n Fransa lforiciye Nozırı ile 
, 1 F a namına en ı 

Kra. rnns . ııh:.ıdnn ayrılırken kalobalık orosındıın Proğlı olduğu anlo-
bcrııber bır nraba ıle s . une "uğramı t r. 

d siltllılı tccavuz 
şılan hır n amın 1 bir tabanca olan katıl birden kur unları Kralın 

. l · · kur un a on 
Elınc e yırmı ~ 1 don biri Yugoslo-.·ya Kralının ka lbine isabet et-

üz rine sıkın lır. Çıkan karşu.n ~r 
l ·ı· ·nü intaç etmı tır . 

mi derha o umu · · 0 Nozırı Mo yö Bartunun kolunu kırını tır . 
.• b' kurşun Frırnsız Harıcıy 

Oıgcr ır . l lhl" den kııldırıldığı uç· sant EOnrn belediye bınoeında 
Mosyö Bartu hu suıko t 

1
' Kıs~ c Fransa lluririye Nıızırındon başka cencrol 

vefat etmi tır YugoQlavyo ra ı v 
. k laro hedef olmuştur· 

JorJ de urşun d k' k d n ölrrıü tür. Yaral lar da vardır. 
il ık florı arasın o ı ı a ı h lk 1· 1 . a 8 • 1 1 , k 1 ışlordır. Fnkat a onu po ı < ı ın elindr n ceh. 
Poli ll'r kotılı clor ıo ) o a om 

r ç otmı tir. 
nlmı~ ve ın d . t . rlor uyondırmı tır. 

11 d . Ji' ronsada erın ee su 

a 
1 0 

Verdiği Tafsilat. Ajansının ... __ 
- ~7;°ktıktan sonra Bel· .ti.ye 

M~7°ilyo, 10 ( .A.) dairesine giderken l'ı•tırç 
F~ransa Hei jcunıhurunu . d l. 1.1 Karinok ismın e l)ır lır-

rosmen ziyarııt etme~ ı\;;: v..ı.t tı.ırnfındon atılnn kur· 
Oobrovik krovczoru unlarla ölılurulmüstur 
buraya gelen Yugoslııvya OlomobilJe Krala re. 
Kralı Aleksnadr rıhtıoın 

f aka.t etmektf'l olan Fransa ı 
Hariciye ,azırı M Bartu 

ile Fransız Cenerallıırın- ı 
don Jorj <le bu suikast ku-
rbanları orasında bulun-
( Dernmı ikinci sayfada ) 

Şehir tanYir edilmiş H bay
rakı arla dooatılmışfır. 

Aukaro, 9 (A A.) - Uur
ado. belediye azalığı seçimi 
yarın başlıyacoktır. Bu mü
uasebotle bu akşam başta 

VekAleıler ve ro~mi doire
ler olmak nzere bulun şehir 
tenvir edılmış ve bayraklar 
la. süslennıi tır. 

lzmirdı intihap bıtrı 
İtmır, 9 (A t\.) - Merkez 

bcl~dıye seçımi dun ukş ın 

hıtmiş ve reylerin tasıııfıne 
bıışlnnmıştır. 

Sınopt ı iıaladiyı sa çiıni. , 
Sınop, 9 cA.A.) - BelodiyP. 

uza seçimi başlamış şehir do 
nanmıştır. Seçim bir günde 
bitecektir. 

Adanada muallimlerı bir trı
hom kursu açıldı. 

Adana. 9 (A.A.) - Gozi 
Poşa ilk mektebinde bir tr
ohom kureu açılmıştır. Ct• 
hafta sürcl'ek olan bu kur ıı 

bütün muall imler devam ed-
ccektir . 

Kimler aza seçildı1 

Belediye ozu seçimi dün 
bitmiştir. 

andı k kapandıktan bir 
sııat sonra. reylerin lasnifıne 
hnşlanmıştır.Tosnif i i ge~· va. 

kte ka.da r devem )tıiği için 
kimlerin belediye azası ıe
çildiği anloşılamamıştır. Ta
snif neticesini yarın yaza
cağız. 

İspşnyadaki İhtilal 
İki bin ölü ve yaralı var. 

----~--

Her tarafta isyan ~astnıld1. Kü~umet kuvvetleri vaziyete 

F r a n sa J ~!~!~~~ ,;~f ~~~! k~~~~~eler ri~~!1~!~!~ ~~~~!m.~!~~~d. 
8. d k d b ki toessüa etmiştir. IJü kumot va· birçok müsademede 6 kiti 
il en ne 8 lf 8 1 fi ziyete hAkim olmuş, ihtılnl ölmü9tür. Grev horekntı ce-

L ı k? reislerinın mühim bir kı· mı .rnba doğru yıyılmaktodır. nouut a aca . yokalonmış diğer bir kısmı Şimohle Asuri vilAyetinde 
Ankara, 9 (AA.) - Fro. harice kaçmıştır. askeri tayııreler doflık ara-

rısıının dördüncü uç aylık Bır Pnrie gazetesinin ziyo iltica etmiş olan asile-
konlcnjan listesi miktnrlorı. Parslondon aldığı bir habere ri bomhordıman etmektedir. 
ııdan hissemize ayrılan bakla göre ihtiltıl harekctindo men Birçok asi grupları teslim 
'e nohut h issosi şudur: ''" yaralı ılüşcnler iki bin ol muşlardır. Bazı mıntakalar 

Bakla 47000 kental, kadardır. osiler şiddetli tethıt harekA-
nolıut hissesi alta bin hokt- )1odrit, 9 (A.A.) - Dahi - tına müracaat etmektedirler. 
ardı r. liyıı Nazırı isyan hareketinin !~zciimle Valence vilAyetinde 

Tarama dergisi almak ıste
yenlerden bir rica 

İstanbul, 9 (A.A ) - Ta
rtımo dergisini satın almak 
istıyenlerın bundan böyle 

1 lonbuldn «Türk Kitapçılık 
Limtet Şırketi» no miiracoat 

etıııelerı Türk Dıli T. C. ıien 
rica edilmektedir. 

Umumi mü!ettiş Tekirdağda 
Tckirdnğ, Y (A.A) -ikinci 

l ıııumi Mufettişı İbrahim Tali 
b~y bugün Saraya gitmiştir. 

8. rlini ziyaret edan ecnebiler 
Berlin, Y (A .A )- Ağustos 

ayı zarfında Berlin şehrini 

zi,·arct eıiPn cı•nrhılerin mik· 
" 

t rı 18.393 kişiye holığ ol· 
ınnşlur. G ·~·en seıırı Ağusto 

unda ııyrıt ziynrol\'llcr 

1 .! 455 olduğuna göre yiizıle 
48 bir fözlalık görulınckte

dir. Buna mukabil Berlinc 
gelPn Alman turıstlcrin ade· 
d nılc yüzde 27 bir fozlnlık 
vardır. Fılhokik bu miktar 
9J3 sonesi Ağu tosunda 
73,700 iken bu sene 93,692 
ye çıkmıştır. 

her tarafta bastırılılığını vo Jnndarma kı;;ılasını berhava 
htillı1metin dıvonı harphırde ederek c.ivord~t oturan bir 
muhukemelerınin ~·ok çubuk \'Ok aılelerm toprak 
görulecogıni sôylemıştir. tfo. a~tında kı:lması_na ıebe-
ncbi guzeıelerin ispanyaya hıyot. vermışler~ır . Gene ay-

. . . nı vılAyet dahalınde maden 
gırmesı yasak cıiılmıotır. 1 . . ki 

,1 1 . 9 0 
uıne esınrn çocu arma mah-

1• a< rıt, (A A ) - un . 
.. . sııs olo_n yatımheyi ber-

goco bulun < nd<lı lcr tenha hava etmışletıli. Bu hı1 _ 
idi. nel'enin siıkunu asilerin disede birçok sörlor 
tüfek atoşile onn mukulıı·lı• vo \'ocııklor tolı> C olmuştur. 
eden nıitrolyözlcrin çatır<lıl- Hiç bir ecnebi gazetesi lı-
orı ile ihltıl edıliyordu. Mad. ponyayn girememektedir. 

t dremit, erdek ve Kepsütte 
intihap neticelendi. 

Güzel J<:dr•mıdırı umıııoi •orllıılı~ü Hcıleılı)c bina 1 

(Yazısı iç so.yfamlıdadır , ) 
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(Üst tarafı birinci sayfada) Havas ajansıbelediye dair }erinin nıünavver idaresi 
taJır. esi salonunda kralın ölüm- altında olarak kaderin ken- - """' - J' fil 

Bu ncıklı hddise şu ünden sonroki monzoroyı disine tahmil ettiği bu acı- Sanpiyonumuz düu lstan- Erdek, f dremit ve Kep sütte intmap neticeıenuı. 
surtle ge~~miştir: şu surethı anlatıyor: Kral klı tecrübeden de mnzaffe_ f ' b k b d J 

Kral Aleksandır saat 16 8alonda geniş bir divan rane çıkacak ve insanıyete bula hareket etti. namzet 8f f ÜYÜ İf ekseriyet kazan f 8f, 
da Marsilya rıhtımına ay- üzerindedir. Sanki uykuda refah bahşedici sulha doğru Mıntaka şampiyonumuz. 
ak basmış ve kısa bir me_ imiş gibi sakindir.Kralın iki çizdiği yolda ilerlemesine alay İdmnnyurdu 'l'ürkjye 
rasimi müteakıp şerefine tarafında iki kişi ayakta büyük bir sükun ile devnm birinciliklerine iştirak etmek 
bir resmi kabul yapılacak :ıelfim vaziyetinde bekle edecektir. ıatı fahimanele- üzere dün İstanbula hareket 
olan belediye dııjrP.sine mektedir ve halının üzeri rinden sadık bir dostu, ve etmiştir. 

gitmek için otomobile binmiş çiçeklerle dolmuştur. dostluğuna daima sadık ka- Şampiyonumuz istasiyonda 
tir.Krıılm yanında Hariciye Odanın bir kö- lmağı bir ~iar addeder, ve sporculorımız tarafından 
nazırı Bartu ile jenerol Jorj 12esinde ak saçlı biri ağl- Yugoslav milletin büyük ke- uğurlanmıştır. 
vardı. Diğer otomobillerde ıyor. Bu Krala çocukluğ- derine iştirak eyleyen bir ı· ·ı h • • 
İse Fransız bahriye Nazı- undanberi hizmet eden millet mümeHilin en mü- ma ıye mu 8 assısı 
rı Piyetri ile Yugoslav hizmetçisidir. t e h o y i ç saziyetlerinin Avusturya hükumet reji 
Hııririye Nazırı, Kraln re- Hariciye Nazırı M. kabul buyurmalarını rica müdürü ve maliye müşaviri 
fakat etmekte olan zevat, Bartuya gelince ederim. dünkü ekspresle İzmirden 
Marsilya belediyesi erkdnı kolunu kıran kurşun çık- TUrkıye Reısıcümhuru Bandırmaya geçmişlerdir. 
ve istikbal resmıne orılmak üzere götürüldüğü Gazi Mustafa Kemal Misafırler şerefine bir 
iştirak eden Fransız hastahanede yapılan am- ziyafet tertip eden Bandırma 
ricalı bulunuyorlardı . eliyattaa sonra seyelanı dem Yugosla"Yya Kıraliçesi haşm- ticaret ve sıınayi odası, mi-
cu Suretle hareket eden neticesi ölmüştür. Ceneral etlCı Ma ri Hazretlerine: f· l · B d sa ır erın an ırmaya geç 
alay Borsa meydanının k ö Jorj da aynı elim akıbete Marsilyada kral Aleksnndr muvasalatlarını nazarı dik-

ug· ramııı.tır. Kral Aleksan- H tlerı'nı'n ıı.ahıs şesini dönerken halk ara '$ azre '$ - kate alarak keyfiyetın Balı-
dra iltihak etmek üzere ı k 

sından fırlıyan bir şııhış arına arşı ya kesir istasyonunda müsafir-
K l b . d' · b'l' Fransaya gitmo_ pılan seni suiknst feci cina_ hl' · · · d 

ra ın ın ığı otomo ı ın kte olan Kraliçe zevc·inin lere te ığını tıcaret o amız-
1 • ti k t yeti en büyük bir teeısürle d t l {l · t · çamur uguna a ıyara a - ölüm haberı'n'ı Fransız hu- on e gra e rıca e mış ve 

b l haber aldım. Hiç bir insan. EL b eş etmeğe aş amıştır. dudundn haber almıştır. odadan a.rem oy trenin 
Kralın otomobı'line refa_ lık hisaiyatın kabul edemiye- . t a mu l t 

Ankara, ıO ( A.A. ) ıs asyooumuz vasa a ın-
kat e_)en su" vnrı' kıtnsı yeceği bu vahşiyane harek- d .. 11'1.k' larak keyf' t' 

u u u Kral Aleksandr llazreL a mu i1 ı 0 ıye ı 
K d ı u· ı ktin acıklı neticesini duyun- 1 . · l'k b uman anı o an mıra ay lerı'nı'n ug· radıf!ı bu fecı' akı ib dğ etm1ştır. ~ rem ey 

k ..... ca bütün Türk milleti benim yetişere bir kılıç darbe- bet haberi Ankarada '1uyu. misa-firleri seldmetlemiştir. 
aile katili yere düşürmüş duyduğum derin teessürün 
. d k d 1 lur duyulmaz dün okşam aynını hissedecektir. 
ıse e o ane a ar kati 

belediyenin intihabı müna- Zatı haı::metpenahilarine 
rııverindeki kurşunlardan 1 b 1 -s 

sebetile yapı mağa aş anmış Kralın ve Yugoslavyanın bir dördünü boşaltmış bulu- h ı d 
olan tenvirat der 8 sön ü- dostu sıfatile en samimi ta-

nuyordu. Katil yere düş- rülmüştür.Bundan maada yeni 
dükten sonra da ateşe ziy~tlerimi arzeder ve gerek 
d intihap dolayısjlt} ynpılacok benim ve gerek Türk mil-evam etmiş ve üç dört 
k 1 d .k. . ı· olan şenlikler yapılamayacak. letı'nı'n zatı Haı:ı.metpena hı·-urşun ar an ı ısı po ıs '$ 

'k' . k d l k tır. Reisicumhur Hazretleri tlerı'nı'n ıstırabıd" ve vuııo-ve ı ısı a ın o mo üze- u ı _ 
Kral Aleksandr Hazretlerinin slnv mı' lletı' le bütün Balkan zere halktan ü~· ki12i ya- ... 

1 l ölümünden haberd::ır olur ol- mı'lletı'nı'n mo.temlerıne iştirak ra anmıştır. Krn ı taşıyan 
b'l b 1 d' d maz Kralın kardeşi Prens ettiğimize itimat buyurmal-

otomo 1 e e ıyeye o- Pol Kraliçe Mari ve veliaht · 1 

ğru 'yoluna devam etmiş- arını rica ederım. 
tir. Otomobilde hareket- Pıyes Hazretlerine şu Turkiyc Reı~icumlıul'u 

telgrafları göndermiştir: Gazi ı"tl. Kemal siz duran Kral altlığı ya. 
Yogoslav Perensi Faha-

Süreyya Opereti 
Süreyya Operet hozreti dün 
akşam ilk temsilini Mııhfel 

sinemasında vermiştir. Muv
affııkıy~tli olan bu ilk tems
ılde şerimizin birçok sanat 
sevenleri bulunmuştur. 

Operet ikinci temsilini bu 
akşam "Yerecektir. 

Mesut bir Nişanlanma 
Asliye Hukuk hakimi AtR 

beyin kerimeleri Fehime 
ralara rağmen soğuk ka- metili Pol hazretlerine 
nlılığını muhafaza etmek- Yugoslav fohametlu Prens hanımefendi ile doktor Şakir 

Yugoslavya kralı 
te olduğunu zanneden 

haşmetlu Aleksandr llazret. 

1 
halk heyer.en içinde nlkı-

lerine karşı yapılmış olan 
şlamıy.t devam etmiştir. 

vahşiyane sui kastı büyük 
Otomobil belediye daire- bir teesı:sürle haber aldım. 
sine geldiği zaman Kral 
kalbinden ve karnından Sadık bir dost ve samimi 
aldığı yaralar neticesi bir kardeş olmakla ınüfte_ 

hir bulunduğum büyük k 
ölmüştür. Kral belediye 
salonunda bir divan rafının Yugoslavyanın duçar 
üzerinde yatırıluııştır. olduğu elim ziya biitün 
Salonda hazır bulun· Türk milleti tarafından aynı 
anlar heye an i~·inde idi- şekilde hissedilecektir. Ben 

Pier Hazıretlerine: Pe<lerıniz beyin nişanları dün Valimi-
haşmetlü Kral . Hazretierine zın, Kumandan Paşa Haz-

yapılan tavsif kabul etmez retlerinin, Adliye rüesasının, 
derecede ~enı suık.ast miı- Vildyet ve Kolordu erkdnının 
na1:1eoetıle tazıyetlerıoıın ve şehrin birçok güzide 
kabulunu zatı fahımauele- simalarının huzurile icra ed-
rındtıu rıca ederıw. Vdfat 1 ilmiştir. Genç ve değerli ni-
tıdt\n biıJUk. Kruıın dostu şanlılara sonsuz saadetler 
sıfatıle ve butu 'l'ürk Mıı- diler, muhterem h:11cim Ata 
ietile beraber zatı fahım11- beyi tebrik ederiz. 

1 

nelerinın ve dost Yugoslav-

Kepııilde hır bak-· 

Edremit, 1 O (Muhabirim.i-
zden) - Edremit belediye 
intihabı bugün sabah baş

lamış ve büyük hir intizam 
içinde okşama kodor bitiril
miştir . 

Erdek, tO (Muhabirimiz
den)- Üç gün evel başlıyan 
belediye intiho.bı bugün ne
ticelendi. Heylerin tasnifinde 
Cümhuriyet llolk Fırkası 
namzetlerinin büyük bir ek
seriyet kazandıkları anlaşıl-

lapsekili bir hnsız. 
Dün Lapsekili Mehmet 

Nuri isminde biri Gö -

nenin Sucak çiftliğind 

en Halil ağnnın uyuduğu bir 
sırada yanına sokulmuş ve 

jiletle ceketinin cebini kese 

rek cebinde bulunan dört 
yüz yirmi yeJi kuruşunun çal-

mıştır. Hırsız dün adliyeye 

verilmiştir. 

* Ova köyünden Hüseyin 
oğlu Hasan Oinkçiler ma_ 

hnllesinden Abdullah oğlu 

~lustafnnın ceketi cebinden 

yankesicilik suretile 280 ku

ruşunu çalarken yakolonmış
tır. 

* l)uğış nahiyesinın Ak

ynr köyünden çotmi deli 

Murat ta Gölcüklü Mahmut 
oğlu Alinin satmak üzere 

pnzarıı getirdiği bir çuval 

zahiresini çaldığındon tutul

muştur Her iki hırsız adlL 
yeye teslim edilmiştir. 

RA!edlye 'binası 

mıştır. . . 
Kt'psüt, 70 (Muhııbıt 

dAn) - Belediye azs '~ 
huı?ün bitti. Geç .... nkit 
lan tasnife göre fırk8 I 
zetleri olan zavııt be 
azası seçilmişlerdir. ~ 

İntihap münnsebetile 
eüt çok sevinçli g-ünle; 
şamıştır. Sabahlara .• 

0 çalğılar çalınmış, 011ll~ 
lo.r oynanmıştır. 
bayrakla donanmıştır. 

Yağmur ya~~ı . 
Dün akşam şebtl 

\'• yağmur yağmıştır. . 
\'Ok uz olmus yerlerı 

ıslatabilmi~tir. 

Vesikasız Tabanca tı, 
Hüseyin oğlu MehlJle 

lih isminde birinin uzer 

vesikasız bir to.boncs ~B 
muş ve hnkkındo 
kata girişilmiştir. 

--~:az -
Jeplinden daha büfOk 

balon yap1 1 dı. 
Fidreshavın,9 (A.A·) ;,. 

zeplinin balonundon 
bir balon yapılmrıktadıtf 

·ık se yılının martında ı 

yapacaktır. 

Uşakta ruam mücadl~ 
Cşnk, 9 (A.A.) ""~ 

tırnaklı hayvıınlnrn I• 
ruam nıüca<lelesi baş 
tır. 

ler. Bu acıklı manzara katiyetle eminim ki Yugos_ 
İçinde Büştron belediye lnv milleti asırlarca göster-

yanın matemine büyük bir 
sacuimiyetle ıştirak ediyo-

reisinin karısı kralın göz· diği yüksek kabilıyetlere Tıirkı)e H<'ısırıımlıurn 
lerini kapamışt ı r. istinaden ve zatı fı.ıhimo. Gazi M Kemal 

rum. Yazı müsabakamız. 
-----=-...... ------------=m::ıo-----------=-----~ ..... ...:.-:z=---=-~-----

Muzik ve Sanat Hareketleri 
Ayda bir çıkarılmıya ha- · 

şlanan bu değerli sanat me_ 
cmuasının ikinci sayısı da 
neşrolunmuştur. 

İçinıie Sovyet muhorrirler 
kongreı;i, Halkevlerinde Or
oğ, M. Rağıp beyin bestektL 
rlarıınızın düşünceleri, Ercü
ment Behzat beyin yığın 

mi\ziği, Nedim beyin tanbur 
tipli çalğılar, M. R. beyin 
Türkiye harici Türklerinde 

musiki, Vahit Lütfü beyin 
müzik ve edebiyat folklor 
hareketi, ~ccdet Remzi be
in kemanda duağle, ~1ehmct 

······ ··················~ • • 
: Yoksul/ar·ı yediı'en, : • • i geydiren ve herma- i 
: nada gözeten Yok- : • • 

Cemil be Jİn şehir tiyatrosu· 
nda oyun ve dil aksaklıkla_ 
rı, Bnhııttin Kemal beyin 
Richart Vagner orkAstr.t şe
fi. radyoyu köylere sokalım 
ve mevsim hnzırlıklnrı adlı 

kıymetli yazılar varılır. 

Ayrıca konservatuvar folk 
lor heyetinden ~ı. Fer ruh 

beyin türkülcrım:z başlığı 

altında topladığı dört halk 

türküsünün beste ve güftel

erı mecmuaya ildve olarak 

konmuştur. 

Müzik ve Sanat Hareketl

erini bütün okuyucularımıza 
tavsiey ederiz. 

N.\SIL İKTIS.\TC.\ Y.\IH MÜSTEMLEKELI-
" 

K'rEN KrtrrrLrP EHl\İ~ Brnr~ İKTl~AIHN.\ 
f~ECiYOH~.AI\ DİL S.\YA~l~A DA KÜLTCH 
~IÜSTEMLEKELit~iNl>E~ ÇIKIP BCoUN BCTC
NLCGC 1E GiL>iYonrz. 

: sul/ar Birliğine seve : . ·~--------------------------------~~---------: seve yaı·dım ediniz. : 
: Yoksulları Gö=elnw : --------------._. . . ---------------------------: /Jirli[ji : 
•••••••••••••••••••••••••• - ....,_. ...-rm;- '"'"-y;-.;- ----------------------------

• 

Gençler arasında bir güzel yazı müsabakası açaca5/ımızı yaznuştık. 
müsabakaya girme şartlarım ve mü!abakanzn nasıl olaca{Jım yvzıyor:.: 

f]ıı9111 

Gönderilecek yazJ/ar. egdrl 
Gönderilecek yazılarrn «tezli küçük Jıikô.ye» vasfını haf;; olmaları Y 

~~~ . ~ 
Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri «tezli kuçıik Jıi/W!/~ riel 

ga:.elemizfn f ki stilununu ll'cuvtiz l'lmiyecek bir Jıacwıda tertip etmelarfrıt 
ediyoruz. 

Seçim h~yeti biY 
Gelecek yazıları tetkik etmekte bunlardan kazırnanlarz seçmekte edt ,Jif 

ırnıallimler/, gaz efemizin tahrir riya~elint yardımcı olacaklar ve rey verecekte 

Kazanacakıa·r ~ 
Mtisabakarnız şöyle başlıyacaktır: Gönd<•rilecek «tezli lıikô.ye» lerl on bel ~e' 

sonra derct başlıyacafiı: . Jfa lıik<1yeleri seçmekle olwy11c11larırmz araswda aY rt 
bir .müsabaka tertip ediyoruz. Seçme heyetince birinciliği lw:mı 1cak hikayeye 
vermiş olan dli ulwyucunwza mıı/ılelif llediyeler da!fı/acağız. ~J 

En ~iizel h 1 zli kiiçii k hi kayPyi yazan ~~ne<' gazetemiz bir ( ~ 
~aaı i) hedi,rc etli lPcckti r. ikinci w~ ücii neli vt> ~üzt-ıl hirrr d0Jnı3d~"e 

• • • '" I; 
lem, dürtliirıcliderı oııuncuya kadar kıymelli hirr-ı· kitap ııe 
edilecek Lir. caf 

Ru müsabakada okuyucularanızw nasıl rey kııllanacaklanm ileride ya~a 
nPnclcr, sizi kaleminizi t ecrii he' e davet ~divor11z.. ı,d 

• . / 1' . . . l J .k b l d 'L 11 ·r Vfl ı;ümfere.ceülmz yazılar on Jeş eşrımeue e wdar u u e ı ece\ ı · 
Teşrinit>11elde mıisabakamız başlaımş bulunacaktır _ ~/ 
&..~4-&~~~..:a;,.~~,,,, 
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11 BIRiNCITEŞRIN 

·······"·············· E b" tbuat _. ........... ••••••••••••••·••• · : ene ı ma 
! GÜNÜN HABERLERi :~-----.-
:jÇfE: .................. ~ıŞTA;............... Do 1 ar Ve 

«il Giornalo d, ftalia» den: 
Büyük /ta/ya Cihan gazeteleri pnra ha-

"/IAz'l/et tTe LJabeşİstan kkında mühim haberler neş· 
lr.li y ~ fl~ retmektedir. Altın blokuna 

Meclisi 
24 Teşrinevelde topl~n~yor. 

Habeşistan İtalya hakkloda te
cavüıkar ane ameller bas\emiyor. 

mensup olan devletler, iktıs
adi teşriki me nido bulunnc
nklardır. Dığcr torafton dahi 

Büyuk MiHct Meclısı bu 
ayın 24 dunde toplııntıyıı 
~·r.ığırılmıştır. Jstanbulda bu
lunan Meclis reisi Kflzım Po
şn lfozretlerı 17 te rınevelde 
Anknraya dönecektır. 

~ıeclisin bu sene mutatton 
evel toplanması harici mes-

.. t el selelere ait h zı mus ne 
müzakeresi lüzumile alflka
dnr görulmektcdir. 

Öf çüf er nizamnamesi .. 
Olçuler nizamnıımesın~n 

113 üncu maddesinin ?eğı.
şlirilm i hakkında b1r nı 
zamname hazırlanmıştır. Bu-

d .. kklln na gore moğozo, u 
vo bu ticarethanelerın rllı -
rindoki ölçü, tartı "e illet
lerinin belediye oyor mem? 
rluklnrı tarofından senelık 
munyeneleri yapılorok da
mğalonocok VA hu dom.~n 
iş retleri umumi ayor mu
fı>ttişlorinin ılk muayene 
do.mğa ı yerine geçec~k. ,.~ 
nncıık 1934 senesi bırınc1 
te rinin otuzunu koJar kul 

':ı: • 
lanılnbilecoktır 

Ana vatana hicret. 
Moml ketimize Bulgarı ton 

T klerindcn yeniden dört ur . 
toksan be muhacır ge yuz t •• 

ı . t' Bu knrdaşlorımız 
rnış ır. . 
1'rakyanın muhtelıf ycrlerın . 
de it.ıkın edildceklerdir. 

Türkiye ile Macaristan 
arasm~a doğru sel er. 
Bır focar şirketi a ri 
t .. lu bır 0'0 ıı \'aptırmış mo or " " . 

''O hu gemi ılo Turkıye ve 
M cari tan ara ında aktar
masız ve doğrudan doğruya 

t g"Po kabir servı ıhtas o me 
. t' <dfodopeşt» rar vNmı!'i ır . lk 

adını toşıyan bu gomı ı 1 
defa olarak tom homulob ıle 

. ld lstan u o ı 2 toşrınevc c 

l ek ve oradan Beyru~, 
ge ec . gı 
Hayra ve lskenderıyeye -

decektir. .................. 
f ransada inti~a~al . 

i meclıs 
Fr n adı umum 1 ı· 

t n ı-İntıhob tı yapılmış rk.b'nıle 
hrıbat nıerlısler n tc r ~ .ıkl k 

··h' değı ı ı hi~· bir ınu ım k' 
h f rkn mev ı 

YO])ffiQmı ' er 1 

r etmi-ini oldukça nıutın ozo 

tir. 

Roma muhabirimiz bıld-
iriyor: 

Gazeteler, Habeşistan 
maslahotgiızarının, lla~eşis
tan hükümutinin hiç bır zu
m 10 ltulyoya karşı ıecaviız. 

kArane emeller beslemedıği 
hakkındaki kati beyanatını 

neşretmekteJirler. Bu beyı. 
nota bir beyanname ile ınu 
kobele eden ltalyn hükumeti 
İtnlyanın 1-lobe iston hukfı
metino karşı yolnız dostane 
emeller besledığıni bılJirmiş
tır. ltalya hükumeti ıkj ıııe 
mlek ·l ora ndoki siyasi ve 
iktısadi vozıyetjn inki,.afı 
ıçın lfobeşı tanl en do ta
ne munasebetlerde bulunm 
ak arzu undadır. Bu beyon
ollar Habe ı landa vohim 
hlldiscler zuhur edeceği ha
kkındaki rivayetlerin tek_ 
zibı dernektir. Bu rıHıyet
ler arosındo nskori mahiyet 
le tedbirlere teves hl olund. 
uğuno dnir sözler de. vardır. 

·e olur 0 olsun, ltolyo, u 
zu J znmonlardonberi Hahe -
istan şüratle siltihlanmak
tadır MalOm olduğu üz~re 

Habe istan, ordu unu Japon
yadan, mulz me satın ulına~ 
suretile teşhi etmi ve bır 
Bekika askeri heyeti mari-
ietile A vrupalıca, tol im ve 
terbiye etmekle hulunmu 
ştur. 

Mevcut {lostluk muahede
sine rağmen holyonın lopr 
ok ıddialorından korkulması 

yuzünden ltnbe islando, doı
rna ltalyayo kor ı oldnk~·a 
kuvvetlı hır hu umet 'ar.:lır. 

ltalyonın, ba lıco cmelı 
llobc ı ton ıle omelı \t} Er
itre r o ındok i ıktı odi nıun
n obetlcri sıkıloştırm ktır. 
Holya matbuatı dofoutla İtal
yanın, H hoşi tun karşısınd~ 
beslediği ıktisodi cmollPrı 
ızoh etmi,. ve fakat Hobcşis
tıının, Japonya emtiasma kn 
r 1 mu oıt dııvranmosını 

d 1 Plcınle kaydotmı tir. 

ltalyan başveKilinin nut u 
ve fransa 

ltalyaıı Ba 'ekıli M Mus
solınıııin M lfinolu i çılcro hı
tnben öylcdığı nutuk Frn
nsoLln muhim oki ler ynp 

mıı;;tır. Jornııl gazete i nu 

M. T ıtules~o çenın muah ·delerın to .. dıı~ 
J • e ıne.,elcle-;ını kop lı gortıgrnı 

Sabık Romr.ınyn 1 arıcey k ydeı.lıyor vo ılıyor _kı: 

İngiltere ve Birle ik Ameri
ka devl~tl •ri dolnr ''e sterli
nin i tiraklerirıe dair müll'm 
hazırlık yapmaktadırlar. Al· 
tın blokunu mensup olon de· 
vletler arasında sıkı bir tı1ş
riki me ainin mevcudiyetini 
tabii görüyoruz. Bu teşriki 
mesaiyi birkaç defada t •m • 
euni etmiştik. LAkin tecruhe
ler gö terdiki all\kadar devl
etler, bu mesele hnkkındu, 

uyu amıyorlordı. 
Gazetede Lausannin, bir 

yazısına göre altın blokunn 
dahil olon devletler bu me 
sele ko kk ında uyuşmuşlar 

1 

ve aralarında hu usi anlaşm
a lor bile yapını tardır. flol.h. 
uki mesele söylendığı gıhı 
yapmı lardır. Halbuki me ele 
söylendiği gibi değıldir. 24 
ve 25 Eylfılde ltolya, Fransız 
Belçika, tiolonda ve lsvcçre 
devletlerinin mümessıllod 
Cenevrede, umumi vaziyoti 
tetkik etmi ler ve mustakar 
pııra siyasetine sadık kaine 
aklarına dair karar vermişl
erdir. E as itibarile para is
tıkrorı hokkındaki karar Lo
ndrada, 3 Temmuz l 934 tar
ihinde ittihaz edilmişti. Bu 
koror sııyesinde mü tt1kor 
para siyasetini t ıkip eılen 

devletler, ulı veri 1 o r ı n i 
dnha ziyade tevsi 
edeceklArine kani olmu lar
dır. lfolihazırdo parn mese 
le i şu vaziyettedir: 

Te rinievel ayını ortasında 
Brükselde toplanon pnro 
hlokunıı dahil devletlerin mu
me silleri teşkiltltı yopacak 
lor ve umumi' vozi) elı tetk 
1k ı deceklcrd ir. 

hgıllore ve hırleşik Amo. 
rıka devletleri, dolor ve st· 
erlin politikosı :ıe cihan um 
um tıcaretinde karga r.ılıklar 
çıkormı l rdır. Bu endı eli 
vaziyeti ızsle etmek İçin aL 
lın blokuna m•·ıı up olan bı 
!umum dovlotler Bnikseld 
ldzım gelen tedbirlcrı \'u ku 
rJrlur ittıhaz eılecekl r<lır . 

Cıhon iktıı;adi huhronıııın 

vehamotı dolar vo tcrlin 
m cer ılnrındon doğmuştur. 

Bız, Anglo akson rnilletl
erının cıhun ticnretınd vu
cude getirdıkl ri ondı eli va
ziyeti hı rtnraf vu hu mıllel
lcrın cıhan ticoretınde koz
undıkları kudret ve le iri 
tndıl etıneği bir vazife oyı· 

)Oruz 

TROICDILt 

sterling 
lngjltert' ve Birle ik Ame· 

rilrn dohi diğer devletlerin 
kendılerine karşı aldıkl51rı 
vaziyet karşı ındo rnüteyo
kk1zane da-.ranmok mecbu. 
riyetindNlirler Bu suretle 
hu ilu dl vlct, diğer devlet
lere bir oloşmıyn meyyaldir
ler. 

Altın esası üzerine para 
kıymetinin tesbiti ile bir an. 
loşmo husulünü mümkün go 

rüyoruı. 

lngilıerrl iie Birleşik Ame: 
rika devletlerinin iktısaJı 
politikalarını, kendi pnra.la
rının kıymetinin düşmesıne 
sebep olmuştur. İngiltere 
hükumeti, geçen senedenlıe · 
ri s~erlin istikrarını arzu 
etmekte idi. Aynı zamanda 
Bileşik Amerikadnndoki oynı 
prensiplerin tatbikini istedi. 
işte cihandaki para drahmı, 
sterlin ile dolar arasında 
bulunan rekabetten ileri gel 
mektedir. 

ller iki devlet ayrı ayrı 

paralarının Sıbbilizosini ıst. 

emiyorlar. (,iimkti bir dovl~t 
parasını stabilize ederse, ılı

ğcrinin ticari bir oyun yop
mosını mümkün görüyor. Bu
ndan anlaşılıyor ki meselen 
in anahtarı Vaşingtonda bu
lunmaktadır. H. teşrinin alt
ısına kadar bu mesele hak. 
kında hiç bir karar alımımı
yacaktır Çünkü Bırleşik Am
erikanın Riyııseticümhur in
tihabatı 6 teşrinde olacaktır. 
Bırleşik Amerik n ancak int. 
ihubattnn sonra kati kururı-
nı vcrecektır. 

Bugiın birleşik Amerika· 
da iki temayul mevcuttur. 
Bunlar do enlltısyon ve re· 
ra istikrarı temayüliıdür. 

Birleşik Amcrikada para
nın ademi istikrarı, lngılter

eden fazla korkunç neticeler 
vermiştir. Ottava toplontı11- ı 

nda vcrılen kararlar saycsL 
nde, İngilterenin ticari vazi
yeti inkişaf etmektedır. Bu
na mukabil bjrleş•k Ameri
kanın tıcareti durmuştur. Bu 
memlekette ışsiılerin adedi 
guııılcn güoe çoğalmnklaılır. 

:Sterlin ile dolur orasında
ki rekııbet ve mütekabil mü. 
badele serbcstisi, her iki ta· 
rofta garıru alığı mucip ve 

ıkı memleket tıcarotınin atj
sı ıçın daımf hir tohliko oL 
uyor. . 

Vetice itıbnrjle her ıkı de 
vlet mü kül hir vaziyette 
bulunmaktadır. Puru polıtık

ası müthiş bir Luhrnn için
dedir. lktısodi ve beynolmi
lel hôdi eler dikkot nazarla
rımızı celbetmektedir. 

Süreyya Öpereti 
'azırı t Tıtulesko Bukıe"e <ı Bır Fransız - h iyon 

J tür S bık Nazır Baş- 1 sının en O)'I umılll~r ı, onmuş · . Kral un a mo 
vekıl 1le goru mus. . . k zulanın aıılo rn nın 
t r d kııbul edılmıştır. bur' ur 

KırJdın .n y"nıdorı il riciy ~ şartlarını up çık ortaya ko· 
en ısıııın ., . k l nl rdır . Bu urtl -

Nazırlığın getırilmesı mPv- yaca b o Yugo 1 vyu ıle lı 
rd " rı , zuubohjstir. laşm lurıd r. 7. ru -~~;;:::::::::=:::=:::::=::::=~:;:;:::;:;.. ol yanın uz 

rı.::; 1 d ·ır kı Frcın o. kın-
bılınmo ı ' . 

Doktor disin. yeni dost.ar tea1ııkn k . diye cskı oc ı edeccı tır , 

Mem~un A~met 
Do!iıım vc ço' "'' ba/ameul 

ÇOClh 
İwslalıklrırı mrıie/ıassısı 

. • o tah
Muoyenehancsını P 

ane cİ\armda %emen so- ı 
kağınn nakl tınıştır. ~1 

.. ~======~~~ 

dostlarını (eda edem:z ». 

Make~onya Konntesı 
Hava Aj :lsının ·ory dan 

bıldırlliğıne gore, cvolc re. 

hoılılen mnli M kodony. ko

·ı . hu ıief ı Bulgar hukti mı esı 

n 'tinin iznıle yenıJ ·n teşkil 

tmitıtir . 

Tlirk filim ~'ıldızlarııul 111 Mt•lek ~luhli~ Saha
hauin lıaıı~ııı \'P FPrdi Ta~ f'ur beyin iştirakil.-

ikinci temsil bugün: 

Mahf el sinemasında 

Karım Namusludur 
Orke .. ı ra MnlılL ~ · halıattin heyin idare imk 

Yalnız iki temsıl: 
Fırsatı kaçırmayınız? 

SAYFA 3 

« TORK DİLİ » nın hikayesi. 

Can arkadaşı. 
( Evelki nüshadan mabat ) 

Bu suali soran ~'ok müte
essir göriınen Nazmi idi. 
Eğer o sApeti doldurursa 
pazarJu sutııcnk. Hir çiçek 
bilo kn:ınıyacağını çok eyi 
biliyordu 
Gümüş kopçalnrını aınosını 

düne kadar çok istiyordu. 
Değjrmenci teheEsüm eılerı:ık: 

Tabii değil mi ya . 
dedi Biliyorsun ki ben 
sana kocaman el arabası ve
riyorum. Senin bnno vt-receğin 
birkoç çiçek ~·ok değil zan· 
nedarim. Bel ki yanılıyorum. 
Fakat arkndaşlık hertiirlü 
menfaatin uzağınJ ı.lır. 

Küçük Nr.ızmi Suphinin 
sepetini kaptı. 

evimli ve ~·ok eyı 
urkedaşırn dedj. Değil bir 
sepet çiçek sana bahçenin 
bütün çicekleri feda olsun. 
Yeter ki senin arzularını ye
rine getirmiş olayım. Senin 
arzuların tekrar olmak 
iıtediğim gümüş kopçaları· 

odan \'Ok daha kıymetlidir. 
Bahçeye koştu. Sepeti en 

eyi çiçeklerle doldurdu De
ğirmenci sepeti koluna, taht
ayı omuzuna aldı. 

- Allaha ıemorlndık diy
erek yoluna koyuldu. 1111kr
ur kazmasına sarıları bahrı-

van: 
-Güle güle diye seslendi. 
El arabasının sevinci 

ile işine başladı. Ertti~i gun 
erkenden kalkarak balkonun 
karşısına hanımelleri diki_ 
yordu. 

Arkadaşının sesini işitirek 
işi bıraktı. ~olrnğu koştu. 

1 >oğirmon('inin arkasında bir 
koca \'Uvul yuklü olarak kü 
\'iik Nazmiye seslendi. 

- Küçük Nazmi, sırtımd-

aki çuvalı çarşıya kodar 
göturtirsün değil mı? 

Nazmi of dıledi: 
-- Aflct, bugün \'Ok işle

rim var. Sarmaşıklar dikile
cek, dçekler sulanacak, d
çekler kırpılacak. 

- Lllkin böylo reddetmen 
hic to arkadaşlığa sığmr.ıı. 

Hen el arabamı veriyorum. 

Evet arkadaşım. Höyle 
söyle, bunu hıç kabul ede· 
mem. Olece2imi bilsem ar
kadıışlığımı hozmam. Kuruk 
Nazmi çuyalt sırtlıyarak yo• 
la koyuldu. Yollar çok toz
lu, hava da çok sıcaktı . Naz. 
ıni yolun yarısına gelme -
miştı kı çok yoruldu. Arka
daşlık .. Yoluna devam utti. 
Nıhayet \ıarşıyu zorlu gele
bılmışıi. Uzun zumun yağlı 
müşteri .bckledı. veç suta
bıldığındon uve <le geç dö
nüyordu. Yollar korkulu idi. 
tioyulmaluon korkuyordu. 
Bu yüzden koşuyordu. Ken
Ji kenıline oçok yoruldum» 

dıyor,fu. Fakat eyi arkadcışı· 
mı yine kırmadığımdon çok 
memnunum Bunu düşünmek 

benim yorğunluğumu giılcrir 
tlem değırmenci buna el 
arabasını verecek. 

Ertesi sabah değirmenci 
onun pnrasını almak için er_ 
kendon geldi Zavallı Nazmi 
çok yorgun olduğundan ya
tağından kalkamomıştı. 

«Oscar Vllde dtn: 
künahların en büyüğüdür. 
Arkadaşlarımdan hiçbirisinin 
bir gün olsun boş durmasını 
istemem. Arkadaşım olmak 
dolayısile söylüyorum. Sakın 
aklına birşey getirme. 

Eğer hayrete dü~tüğümü 
söylemezsem arkadaşlığın ne 
kıymeti kalır. Her kes inaa
nın yüzüne karşı eyi ıeyler ıö· 
)'ler.11.,okat hakıki arkadaş en 
fona şeyleri söyler. Ldkin 
gücendirmek arzusile de
ğil. Eğer bunu dinleyen eyi 
bir arkadııtea eevinir. hata
nı görürsün. 

Küçük 'azmi gözlerini 
oğu9turdu. Elbisesini, giydi. 

- Geç kaldığımc çok üzü
ldüm, ldkin dün çok yoruL 
muştum. Elimi kıpırtadacak 
halim yok. 

Küçük Nazmi işine haı

larken, değermenci: 

-Senden damımı yapma
yı rica ederim. 

Küçük Nazmi ise bahçe· 
sinde çalışmasını çok iıtiyo

rdu. Çünkü iki gündenberi 
çiçekler susuz. Fakat deği· 
mencinin arzusunu da redde 
tmesini istemezdi ... işim ol
duğunu söyleuem benim İçin 
«fena arkudaş» diye düşü. 

nürsün.. . 
Sesinden anla11lıyordu. Çok 

atanıyor -.e titrıyordu. 
Değirmenci çok tabıi ola

rak: 
- Tabii değil mi dedi, aa

na el arabamı vereceğim, 

ldkin bir giın olsun 2eJip 
benım daoıımı tamir etmi
yecek miıin? ıannederim 

hır gün fazla_ değildir. Eğer 
istemıyorsan ben yaparım. 

- Hayır, hayır, yaparım 
dedi. 

Büyük Suphinin defir-
menine giderek işe baıladı. 
Geç nkıt bitirdi. Değirme
neı geldi, damın bittığin gö. 
rünce sevindi: 

- Tamir ettia. Evine 
gıdıp rahat et. Sabaha ka. 
dar eyice dinlen. Yarın ko. 
yunları otlatmağa götürürs. 
en memnuu olurum. 

Küçük Nazmi sesini çıka. 
rmadı. Ertesi sabah değirm
encinin koyunlarını dağa gö. 
turdu. Akşam gelince yorg
unluktan sondolyesinde uy
uya kaldı. Uözlerini açtığı 
zoman §afak sokmüştiı. 

- Bugun bahçemde çalı. 
ıacoğıw dedi. .;icekler yine 
buruştu. Lfikin her gün 
bir mani çıkıyordu. ili~· bir 
gı.in bah~·esinde kendi başı
na ~·.alışmıyor. Her gün de
ğirmencinin işini yapıyordu. 

** Bir gece ocağının karşıı-
ıncla otururken kapısının ti· 
dıletle cnlındığını duydu. Çok 
korkunç kuraıılık vardı. Rü
zgdr bütün şiJdetile esiyor
du. Evelce rüzgdrın oğuhu
sundun kapının vurulduğunu 
duymamıştı. 

Kapı \~ok şiddetli vurulu-
nca kulkıp bakmağa gitti. 
Kapıyı açtı. 

Karşısında elinde fenerle 
değirmenci duruyordu. Küç
ük Nuzminin gözlerine ba
kıyordu. 

Se•gili Nazmi dedi. 
Oğlum merdinnden düşe · 
rek kendini incitti. Ook· 
tora götiirdüm. Akıine dok
tor da çok uzakta oturuyor. 
Yer da \'Ok fenn. Benim 

- Ne kadar tembel diye 
seslendi. El arabasını 

düşiinerek eskiıinden daha 
çok çolışman lazımken hAld 
sen yatıyorsun Boş durmak 

1 yerime sen geçsen daha eyi 
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Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin danesi 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 

nı ii ı·acaa ılar·ı. 

tehlikeli idi Her yerele çuk
ur vardı. Küçük Nozmi bu 
tehlikeli yerde bir çukura 
düşerek boğuldu. 

Ertesi sabah oradan geç
en bir keçi çobanı cesedi 
buldu. Klıçük Nazmiyi her 
kes sevdiğinden cenazesi pek 
kıtlabalık oldu. Değirmenci: 

TORKI 

Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden 
Bürhaniye ve Ayval ık hudutlarındak Evkafa ait zeyti 

nlilderin ~34 senesi mahsulü 13 - IO - 934 tarihinden 
itibaren arttırmaya konulmuştur . Bürhaniye hududundaki 
mazbuta zeytinliklerin ihalesi 24 - 10 - 934 çarşamba 
ve mülhaka zeytinliklerinın ihalesi 25 - 1 O - 934 perşem
be ve Ayvalık hududundaki mazbuta ve mülhaka zeytinli
klerin ihalesi de 27 - 1 o - 935 ı·umartesi günlerinde ve 
saat 15 de yapılacağından isteklerin bildirilen gün ve saa
tlerde Bürhaniye ve Ayvalık Evkaf dairelerine arttırmaya 
gelrn eleri. 4 - 198 

C.H.F. Vilayet idare 
Heyeti Riyasetinden: 
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