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KaJ•seri 
Kumbintısı 

İtalyan- Habeş Anraşmazlıği Ve Son Dakika.. Döküncüler Köyü Felaketi: 

Anlattıklanna göre. 
Bütnn gazeteler:iml:z, Ka· 

Y•erl kumbinasınm açılış tö 
renine dPğerince anlam vu 

Vaziyet Fenadır, ita 1 ya Adisab- j Vurdun Bir Parça s ·ı 
b a d a k i E 1 ç i si n i Çağı r d ı. O a h a K ü-1 O 1 d u ... 

Qnem vermiılerdir. 
" Devletçiliğimizin büyük 

utku.su!,, 

Bütün başsayfaları kaplı · 
Y•n genel bir paroladır. 

Gerçeklen bu kumbina, 
Kaınalist Türkiyenin genç 

, 1tPlya uluslar ~ur~mun~an çıkttifor. 8. Mus~o1in\ BEşler ~uanm ~a~ul etmiyece~ Bu ~öy~e ç!kan bir ya~gm etrafı sar~ı ve h·çb·r Şf y 
1 Ha be şist an im puatoı u ta yare ile lef ti şe ç kt ı. Mussolin i A 1 manya ile biıleşm k· ·kur !anlamadı. [ 99) ew, [ 3 5] zahir~ anhaıı, [19) aa • 
miş Ve~ p P&şa «Ha~eşistan faşzmin mezau olacaktu » diyor. Habeş hü~umeti : manh~ tamamen yandı. ilk yaı~ım oraı ak Srn~n gı ~ in 

h uinas ini n aklelti. 1 kilo ekmek, şehi rimiz Kızılay Kurumu yüz çadır gönderdi. · ahcm:la bitmlı yemiş1erden 
biridir Böyle bir yemifi Os fı Lanbul, 19 Özel) Lo 
lll!lnlı imparatorl uğunun ih- ndra gazeteleıir.i n veıdikle 

tiyar eğacı veremezdi.G eri ri haberlere göıe. İ talpn n 
Ye doğ ru hitmeye ne hac t:t ~ dı s Abaladaki elc,id, tt: 
Böyle bir lrnmbinayi bugün 

1 

faret itler ini Fransız eJçisi 
en-füstrici devler er bir yana , 

1 
ne devrederek Adis Ababa-

dinyada ki devletlerden pek yı terketu el< üzt r:e: Roma 
llzı meydana getirecek du elan emir alnıııtır 

rumdadır. ltatyan konsot3slaf 1 
Çu ıkü ~Ö } l bir kombi Londra , 19 (A A.) Ad ıs 

raa, sa dece bir para ve bir Abahadan bildirild ı ğ ı ne gö-

1Pari1 iti değildir. re Diniye, Gond11r, Maga 

Kayseri komb nası içeri lo ve Dc:bramarda bulunan 
dogru , gittikçe sistemleıeu İtalyan homolosları henüı. 
l'türk devletçı liğinin, dııara yerlerinden ayrılmış değıl 
doğruda, Türk Sovyet dos· lerdir. Bunların hükümet 
lluğunun bir e rerfd ir O merkezine ancak üç hafta 
devletçilıkle bu dost 'uğa da gelebi" ecekleıine göre 
he.1zer iç ve dıı polıtikaları / şayet Habeıistan ile İtalyA 
0 1rr tyf\n dev' etler böyle b r 

1 arasındaki diplomatik nü 
eseri meydana ko yamazla r . / nasibetler kesılec, kse bu· 

Türk d-ddç.Üiği, Osmanlı nun üç haftadan eve\ olmı· 

ekonomiıtne kattı çetin bir ya-cağı an 'atılmaktadır. 
reaoıiyordan doğmuı Türk İtolyan gönüllühri 
Yurdunun varlıiını ulu ral Roma, 19 (AA.) Eski 
~redi ve ulusBI endüstr iye savaıçılar cemiyeti eı~i ra · 
ternellerr.ek istiyen geniş ve I vaıçılardan Afrika için ı 9,000 
ekonomik ofduğu kadar si- 1 gönüllü müracaatı almııtar . 
:a~al blr hflrekettir. Lıberal Konsotoslar neden kaldı. 
eJımlerlni az çok dde tut l.ondra, 19 {A .A.) _ Adis· 

l'ttak istiyen mem1eketlcrde b b d R t . 
buna Henzer bir hareket a a a an oy_ er 1· aJlansına 
,o tur ve o amaz. ı 
., k I 

1 
bildir ildığine gore ta ya el 
çillği 1.talyan konıolosluının 

T" k S d ' . ur • ov yet osl uğuna ' yerlerinde bırakılmıt olma 
lelınce~ bunun da hiç bir sa · sına bunların aüvenle yola 
"• d 1 ' & tij:ıonrası oıt ·uiunda gö çıkmaları hakkında hükü 

8 miyen -özellikleri vaTdır . metçe oraya, lşyar ' arana be 
ll özellıklerin ne biçim ıe nüz talimat verilmemiş ol · 

Yler olduklarını sadece ita maaıodan ileri geldiğini ıöy-
tet t>trnek için, bu iki me- lemi tir 

l'ttleketi biriblrine iki devri· H!beı çevenlerinde ise bu 

~·~ yal<laıtırmıı oldujunu kon.oloılarm hangi yoldan 
0

Ytemek yetmez mi? gelmek ietedıklerini daha 

.. .. bildırmemit o1duklan ileri 
Gıd ı p törende bu ' unan sürüJmektedir. 

llrkada~lardan duydum, na· Habeşler hazinelJIİDİ nak-
•ıl ııtepin kahrından l.urta· letlitef: 
tılan Anadolu çocuklara: 

Bezler dokuyor, 

Ata biniyor, 
rop oynuyor, 

Boka yapıyor, 
Geceleyin bile tenis oy· 

-~~or, 

Ve prkı 1ar ıöylüyormuı, 
llunJar da · f abrikan,n 

b 
ş "tında bulunan mühendis 

evket Turgudun eseri. Fab· 
"ılclnın k urulutunda, kolla. 
"•n en · · · b· 1 · · 
'"lt 

erJısını ır eıtırmıf ve 
•rınıt olmak ve fazla it 

'"" t . k 1 yapmak için başta 
~lldisı, gönüllü toplamak 

tlb1. 

\ Fakat bizim istediğimiz , 
ir kombinanın teknik sevi 

'le•inı· . . d 1 . . ' l eyıce ıra e erının a -

.,•na •lnıak için insan gibi 
'ıarnaları ıart olan Türk 
~~ ki .._ u atının (l:ioı ~ ıı larcBn 
t( ilden ocak1Hına kadar) 
·~•erj kombi D8Sll\da sar 

h baıladıklan ya9ayıım 

İstanbul, 19 (Ôze') - Ad 
:ıababa hükünıeti; devletin 
bütün ôeğerli ve kabili na 
ldl euasile hazinesıni Adis 
ababadan baıka bir yere 
nak letmiştir. Şehir iç 'ndeki 
hastahanelerle ınektep ' er ve 
ıvelimhaneler, harbin an11zın 
patlaması ihtim ıline mebni 

b 1 k . l beyaz ayrak ar \'e nuı er · 
dir 

Nereden hücuın edecekler? 
İstanbul , 19 \Öze) Ci 

butlden haber veriliyor: hal 
yanlar, Erılre cephesinde 
büyük tahtidat yapmakla 

Tüı klyenin her buca.ğında 

tabii bir yaff\YIŞ halini al· 
masıdır . Bu amaç Paıtımi 
zin programına çoktanberi 
a,lındığmdan , yurdun her 
bucağında , her it A !anında 

gerçek leımesi artık gecik · 
miyecektir . 

Bürhın BELGE 

l rııp:ırııtor H:i l!r Se ıı sır 

meuuldürler Pu c epheden 

6 ko'orMu Habet oprakları· 
na yürüyecek ve Harar 

bölge•ilf Cerirde Ha\::eı ku· 
vetlerile çarpııacaktır. Şl 
mendifer bathnı İtatyanlara 
kaptırmömak için Habeıle · 
rin bu mıntakalarda bir 
meydan muharebesi kabul 
etmeleri kuvvetle muhtemel
dir. 

Jtalya istikraz yapıyor: 
lıtanbul, 19 (Özel). Ro-

madan haber veriliyor: İtal
ya ka bineıi bugün fevkala . 
de surette toplanmıt veba 
zı itler için verg ı ler ihdas 
etmeğe karar vermekle be· 
raber yüzde 5 faizle ulusal 
bir istikraz yapmağı tensip 
eylemiıtir Kabinenin bu 
loplantumda Cenevre itleri 

konuıulma mııtır. Bu itler 
Beron Aloizinin Cenevreden 
dönüıünden sonra konuıu
lacak ve bu ayın 25 inde 
uluslar kurumuna cevap ve· 
rilecektir. 

Mussolioi kabul elmiyeckmiş 
İ (itanbu '. 19 (Özel} - hal 

ya baıbakanı M. Muaso ' ini , 
beşler komitesinin l<ararını 
henüz almamı~tır. Ma11ha2a 
bu kararı kabul etmiyeceği 
söyleniyor. 

İstanbul, 19 {Özel) Ce· 

nevreden ayrılacaktır Pu 
gün betler komitesinın 
bir topla ııtısından çıkarken 
gazete muhabirleri tarafın 

. dan ıhua ed ılmişı ir. Gaze. 
tecıler, beıler komi ı esinin 
kuarı hakkmda M. Laul· 
dan izahcıt istenıiıleue de 
kendısi hiçbir diyevde bu 
lunm<t mış, komite l>aşka-

Sındırgı , 19 \Özel ay tarı 
mızdan \ İlçemizin Çorum 

kamununa bağlı Döküncü 
ler köyü büyük ve çok ııc 

ık l ı b!r yangın felaketi ge· 
çirmiıtir. S aat on dokuzda 
çıkan bu yangm gece 
bü•ün tiddt:tile de\·am · et 

miıt : r Bütün gayrt. t lere 
nın, karar hakk111da reımiğ rağmen maateeuüf yanaı 
bir tebliğ neşredeceğini sö y- nın önüne geçmek müm 

ıniıtir. ' kün 0 1.1 amışlar 
v ~ hip (Paşa) Ha~9$İSt on Fa-

1 

99 Ev, 35 zahire anbarı , 
ŞİZilin mezarı olacaktır d yor. ı 9 saman:ık karni len yan-

lstanbul, 19 (Özel) · Ha· mııtır . Köyün ancak yana n 
betı ordu.,,unun genel espe · kısmmdan ayrı buluı1an 
l<terliğine tayin olunan Ve on -4ki ev kurtu1abtlmi§Hr. 

Bu fe'aket karıuında .Dök -
üncüler köylüleri bü} ük bir 
~as içinc,dir rı. 

Harma ndan yeni kalkan 
bütün za lı ireler, un.anlar da 
yanıp kül olduğundan köy 
lünün bir yıllık emeil de 
boıa gilmiı ti r. 

Vakayi haber Alan ı 'çe · 

bay vekili Refı k ve Cumu 
riyet Halk Partisi baıkanı 

Alı Rt>tat hemen l<ö) e gıt 
mitler ve l<öyl6 için laıım 
gelen tedbirini almııtır. 

Sınd ı rgıdan bin ıki lo kadar 
ekmek h emen k öye gön 

derilm iı Balıkesir Kızı 1ay 
(Deyamı ikinci aayf ada ) 

hip (Ppta). Ha.,eıistanm , :.--

f c.lyan fa,izminin mezarı Yunanı·stan Mu·· daf aa 
o ' acağını söylüyor. 

d,~;::~:~ ::::'~:~.:i~p::: : Kuvvetlerini Arttırıyor. 
Halleş orduırnnun tenıikile I 

Mö:~~:ın~u~ı~;;~ıai1thırıe- 1 Yunanistan~a amloyı cuiiluıiyetçiler i;tiıat edecek. 
1,1 •0bJ~~~k~J~.ıı ıı.ı 8. Ç1ldaris ~rıllık pıopag!ndBS!RI yıpıcıkb~. ~: Vrni-

:: ,~~1:.:~~~~d~i~r;· -~~: 1 zelos sıyöasal hayattan katt surette çekılmış. 
ğı takdirde A lmanya ile bi· 1 Atine , 19 ( zel) - Yu· 
r leıeceğinden bahsediyor. · nanislan hükumet ı son za-

Hab&Ş imparatoru Tayue ila manta rda sahillerinde müda 
faa tertibatı almağa batla-

T8ffiŞ9 Çlkfl. mııtır. Bu arada Salamin 
İstanbul , 19 (Özel) limam torpil ve ağlArla ka· 

Habet imparatoru Halile Se patılmııtır . h.adro haricinde 
llasie, askeri tayarelerden bırakılan g e m i 1 e r de 
birJle Habeıiıtana teftiıe techiz edilmekledir Btr ta 
baılamııtır. raftan da hava kuvvetleri · 

İtalya başlar kararmı kabul nın takviyeıı için yeniden 

etmiy~cek 50 tayare 11marlanacaktır. 
Yunan hükumetini bu 

İstanbu l , 19 (Özel) - Ro · alelace~ c; tedbirlere sevke· 
madan haber veriliyor: Beı den, İtalyan donanmasının 
ler komitesinin karara geç Yunan adalarını sık sık 
vakit Romaya ge lmiıtir. 
Musso' ini bu karara konilı 
mak üzere kabineyi a r:ele 
top~amı§ ve müzakerat uz · 
un müddet sürmü§tür. Bu 
toplantıda ltalyanan u lus lar 
kurumundan çekilmesine ka 
rar veri ldiği söyleniyor. 

Veni 
Uça~larımız 2 6 ta yare al

dı~. isim vereceğiz. 
Ankara, IY (Özel) Ge. 

Jec~k hafta, yeni alınan 2ö 
tayaremize büyük törenle 
ad konacaktır. 

Bulgarlar 

mevsimsiz ve nahoı 2iyateti 
üzerine bir gaze-
tenin "hükün etin kuv· 
veti yok! Kendini saydıramı· 
yor İtalyaya bir şey yapa· 
mı yor! ,, Diye bir m akale 
yazmasıd ır Hükumet, lrnv · 
velli o lduğunu göstermek 
istemektedir. 

Yunan donanması Türkiyeyı 
hareket etti . 

Sdl'nik, 19 (Özel) - Yu 
nan donanma11 İslanbulu 
ziyaret maiuadiyle buradan 
hareket etmiıtir 

B Çaldar ı; 

rverler parti leri yaptık 1arı 
top ' antıda gene~oya lttlrak 
eylemeği ve cumu • 
riyet lehinde rey vermeği 

kararlaıtırmıılardır. fki par 
ti gcmeloyda diğer cumuri • 
yetçilerle b irlil;tte çalııacak 
lardır. 

e. Çaldaris Kralh~ propııan
dasını yapacak 

Atina, 19 (f)zel) - Baı 
bakan B. Çaldarls, geneloy 
kar.rnameai Df'fredildUcten 
sonra Mora da, harbiye ba · 
kanı Genral Kondiliıi de 
Makedonyada .ge.ı.iye çıkara· 
rak krallık lehinde propa.ga · 
nda yapacaklardır 

nevreden gelen son haber· 
ler, durumu karanlık gös. 
terlyor. Siyaıal çevenler. 
İtalya · Habeıistan anlaı
ma7.lığından çı&uıcak olırn 
bir savatın, Avrupaya da 
sirayet etmesinden korku 
yorlar. 

Bıtkan antantına girecekler 

Yunan donanması, lstan 
bula cuma günü sabahleyin 
sekiz buçuk raddelerinde 
gelecektir Yolda bir ıki 

Yunan limanına uğrayıp 

gecıkecektir. Ça nakkaleden 
gündüz geçecel, t ir 

Ge ıeıo1 bir hafla geJiye ka'dı 

v ı ..izelos kail Sltf&tte oıkı
ıecekmiş 

Atina , 19 (Özel) Veni 
zelos, Koadiltıe gönderdiği 
son mektupta, hüriyetper· 
ver partinin batkanlağından 
kati surette çeki1diğinl ve L Jvaı bir şey söylemiyor . 

İstanbul, 1 U (Özel) 

Fransa baıbakana M. Piyer 
Laval, Cumartesi ıünü Ce 

İstanbul. 19 (Özel)- Hal 
kan andlaımaaına dahil de
vletler dış bakanlarnun Ce
nevrede yaptıklara konuı · 

malar üzerine, Bulgarisllınm 

balkan antantına girmesi 
ümidi çofalmııtır. 

Atina, 19 (Özel) - Kabi 
ne meclisinin kararına göre 
27 teırlnievelde yapı' acak 
olan geneloy bir hafta tee 

J:.hürle 3 teırinıanide icra 
edilecektir. 

Venizeltat ve ter,kki pe 

artık Sofolisin partinin dai · 
mi baıkanı o larak telakki 
edilmesi lazımgeldiğini bil 
dlrmtıttr. 



i~Yr1 2 ........ .. ............ . 
•• Şundan bundan ! .... ., ................ . 
Kaza~;sıanda musi~ i ve 

opera 
Pravda "Moıkova n dan: 

Kaa:aktst«n küf tür komiı · 
erliğin in teıebbüıü ile Kaza· 
kiıtanda yeni btr u]uı1tl fi · 
hırmoni teıki 1 itı yapılmııtır, 
Bu teıi(il t orkestra kor ve 

bir k-ç ıol••ten mijtet"'kkil~ 
ılir 

K<u11herlik Kaz•k Tiirkle. 
rJnden iyi ıeali ve ınuıiki 
A 

1 otlerhıi kulJ,anabı!~n 57 
cnç ıetmit VG bunlardan 

26 kitllik bir opera eurubu 
da kurmuıtur.Kaıak orkeıtra• 
eı ıtmdiye kadar yalnız Al
ma·Ata ıehrlnde vardı. Şim· 
dt bu suretle Ak·Tübe fehrjn 
de yeni bir opera daha ku· 
rulmuı oluyor. 

Yahu~ilerin haham ~aşısı * Yahudiler:n çok saydık 
ları Kudüs ha ham baııaı 

Abraham İsak ölmüıtür. 
Haham baıısı yetmiı >•tın 

da idi. Doktor Kok ~~alfurun 
meıhur bildiriğine öna.>ak 
olmakla çok tanınmıt bir 
ıahsiyet olduğu gibi, Kudü
ıteki Eıklnazi cemaatininde 
önderi idi 

Safgm dizantui 
!f Japonyanm 14 1 800 

nüfuslu Kavasaki ıehirinde 
bir dizanteri salgını olmuı
tur. Hasta 'ığa 2·2 t mayıs 

içinde yakalanan ) 258 has 
ta_dan 147 ıl ölmüıtür Sal 
gın önce cocuklara ve &onra 
da kahillere ıa 1 dırmııtır. 

İngilterede ebeler 
~ lngilterede aylıklı ebe 

lerJn ayısı 6,255 ve özgür 
ebelerin sayısı he 9.187 dfr 
Yapılan bir incelemeye eö 
re her ebeye düten yıllık 
doğum ıaym 40 dan yukarı 
olup kazançluı 400-600 
dolardır. 

Sarhoş, yazıcı bayan 
tf Avusturyanını·1 tanın· 

mış ya~ıcılarından bayan 
Mubanıııki, bundan birkaç 
gün önce bir parça faz 'aca 
içmit bir h ılde Herlin soka
klarında otomobilini sürme 
ie baılamıı Yol dar gelmlt 
trotuvara çıkmıı ve birçok 
yolcuları ciğnem iı Hiç al · 
dırmadan yoluna devam 
etmek istiyen bayanı . polis 
ler zorja durduıab: lmiıler. 
Şimdi ceza evinde yatıyor
muı. 

isveçde dilsizler 
lıveçtekl dilsizler cemiye 

ti ıoıyal işler bakanlığına 
baJvurarak bu zavallılara 
mahıuı bir ıehir kurulma -
11 teklifinde bulunmu§hır. 

lsveçte 6000 dilsiz olduğu 
söyleniyor. Bugüne kadar 
dojrudan doğruya bunlarm 
itlerine bakan bir kurum 
yoktu. Yapılan teklifte, bu · 
nlara mahsus oku\1ar açıl 
ması, ikişer ailelık evler 
yapılması hül<fımetten rica 

edilmektedir. 

Her yerde hava ~uvvetleri 
çoğahyor. 

Her dev'et hava kuvv
et'erini yenil ettiriyor, büyü
tüyor! Arjantin hükümeti 
de kongereye yapmıı oldu· 
ğu bir teklifte bu u~urda 
harcanmak üzere 22 milyon 
pezo lıtemittlr. 

Döhüncüler 
Köyü felaketi 
(Baı tarafı birinci sayfada) 

Kurumundan da çadır 

ve yardım iıtenilmitlir. 
Bu yanaın felaketi bu 

rada büyük bir aq uyandır-
mııtır, 

1'ıirkcii/I: 
)JuyQk bir teeaaürle haber 

~ldığımı~ bu yaneın üzer · 
tqe yapttAımı~ tahkıkatta 

ıehrimiı Kızılay merkeıinin 
feJlketıedelere yardım için 
derhal faaliyete aeçtifint 
ve yüz çadı rla birlikte Kur· 
ulun ikinci Baıkanı Doktor 
MernduhÔıçamın Döküncüler 

köyüne rönderdtatni haber 
aldık. 

Sındırgı pınayın yarın açıhyor 
Sındırgı, ı 8 (Ôzel ayta 

rımızdan) Her 
yıl olduğu gıbi bu 
yıl da ilçe meı kezindeki pa 
nayır yarın açılacal<tır. Pa 
nayıra birçok yerlerden a'ı· 
cı ve ıahcılar gelmitlir. Pa 
nayır yeri çok güzel bir şe · 

kılöe hazırlannıııtır. Hay 
van ıatıtının bu yıl eyi gi 
deceği timdiden anlaıılma 

ktadır 

Sındır gıda Hava Kurumuna 
yardım 

Sındırgı, 18 (Özel ayları· 
mızdan) ilçemizde, 
kamun ve köylerimizde ha 
va teh!ikesine yardım için 
büyük bir istek Yardır. Sı 

n Jırgılılar bu ulusal iıte ili 
mizin diğer ilçelerinin önüne 
geçmek için ça 1 ıımaktadır 
lar 

Neşrivat: ---
Ülkü 

Ankara Halkevinin bu 
aylık mecmuasının bu defa 
otuz birinci sarısı da çıkmış 
tır.İçinde Ferit Cela ı Güvenin 
Utkular ayı, ağualoı , Münir 
Hayrinln devrim müzeler .n
de Ha kevlerinin öde i , " v· 
ni Candarın Haym..ına ve 
çevresi, Salahattin l<an-!e 
mirin Köycülüğümüz, Ak· 
demirin Almanyada yeni 
köy öeretmeni, Niı:amettın 
Kırıanın 1936 Olimpiyatları 
Zehra Cemalin beden eği 
timi, Ferit Celil Güvenin 
Yemen türküsü, Refd Tu· 
fun Yalmızlak hikayeler 
Münir Müeyyit Bekhanın 

30 Ağustos, Enver Behnanın 
Anadol uda konuklar ta -
rıhi, Münir Hayrinin halk 
eğitim yolu . K. Onalın Ayın 
politikası, Behçet Günayın 

Şeker adla değerli yl\zılarile 
Türk tarihine önem "e Türk 
tarihi Araıtırma Kurumunun 
progran • ı vardır. 1 

Sayısı yirmi beı l<uruı 
olan bu değerli dergiyi 
okuyucularımıza 
ederiz: . 

tavsiye 

H ı~eş gazeteteri 
·~ Aşırılık, her yerde ve 

her zaman aıırılıktır, Habe· 

, 
1 
• 
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l 
i 1koku11 ~rda Va zım Gazetemiz 1 Halkevi 

. Devam Ediyor. H.esabına yÜkse~ o~u!aya T.e.msil. kolu bugü~ 54 ~i· 
' guecek olan gençler ~ugün şılı~ hır kat ıle hahnde [~ .. Her okul kendine yakın oıa·n nu~all!lerden tale~e 

almakta~ır. Kayda ~u aym sonunda nihayet verilece~. 
Geçen de- yaıdağımıı gtbt Al/şımri ok11lu : g e •· 

t l tmiıill bQtü11 tik okull11rın. n ı f 1 ı d ı r . Umur 
da ta 1ebe yazımına 16 tı bey mahallesinden temamen 
Eylul pazarteıf günü baı lan· 1 Aıariçl, Yıldırım, Karaiaa 
mııtır. Hu yıl bu okullara Kurtu 1 uı, Eıkikuyumcu 1ar, 
9 .. 8 dofumlu çocuklar alın· Oruçgazl, İnönü maha1'ele· 
maktadır. rinden kıamen talebe al• 

Bun'ardan yer artarsa caktır. 
929 doğum'ular da amabile· Milalpaşa okulu: On 11· 

cektir nıflı o lacaktır Karaoğlan, 

Şehrimizdeki 8 ilk oku1dit. Kırım 1ar, Hörekçi'er Martlı 
bu yıl açı acak şube adet'e· ve Kızorta okul cıvarından 
rinl ve hangi semtlerden ve Aygörenin bir kıamın· 

talebe yazmakta oldı:kla dan. 
l.'· ı d· . Aliıeııllil: Beı ıınıf 1 ıdır 

rını oı ırıyoruz: • ı 

(~ . k l y· . nıf l ı Yenice. Martlı ve Altey -'":L o ıı u : ırmı ıı 

olacaktır Bu okula Eğe, Akı- u\den 
1 • K b Altay ı D11111/up111ar <kulu: 6 sınıf ı 

ncı ar, aya ey, K 
mahallelerinden ve kısmen de dır. Aygören tamam.en, a -

Cumuriyet. Karai!a, Asar . 
içi, Oruç gazi muhallelerin · 
den tal~be a'ınacaktır 
İstiklal ukıılll: 

Yıldırım , Okçukara, Kra· 
iaa, mahalle 'erinden Oruç 
gazi i' e Altay maha le'erin · 

nen kısmen taleb~ yazacak 
olan İsti'dal okulu sekiz aı · 
nıf lı o ' acak 

raoğlan rnaha 11esfnin bir kıs 

mından. 

Kayabey okulu: Sakarya, 
Dumlupınar, Çay, Oıuç 

gaziden kısmen .• 

Namık Kemal okulu: 
Beş sınıfhdır Martlı. Anafa· 
rtaları Dinkciler mahallele · 
rindeki çocukları kayt etm· 
ektedir. 

KurtuluşGünleri 
Erdekte ve Ay~rncı~ta parla~ bir şe~iloe kutlulandı. 

Guttd ı-;ı· IPkten h.ı· gıır ılı il~ 

Erdcğın kurluluşu tarımızdan ) 
Erdek, 19 (Ôzel ayları- rada salı günü kurtu-

m ı zdsn) - Dün Erdeğin luı töreninden sonra iki gü -
kurtuluıunun on üçüncü yıl z:e) futbol maçı Y8 pıldı. 

Bu _ 

Clönümü büyük tezahüratla Bandırma idmanyurdu ile 
kutlulandı. Halk bu ulllsal Bandırma Feneryılmaz ta 
günün yıldönümünü sevinç kımları arasında yapılan ilk 

içinde geçirdi maç ı beraberlikle sona e reli. 

Aydıncığın kurtuluşu Bundan sonra Bandırma 
Aydıncık, 19 (Ôzel ayla Birlik spor ile flandırma Se 

rımızdan) - KH-mununıuzuı' bat akımları çarpıttılar. 
özienliğe kavt•th'ğunun on Birlikıpor üçe karıı dört 
üçüncü yıl dönümü samimi sayı ile ea'ip geldi. 
ve cotgun tezahürat

1
a ı ut · Çok heyecanlı olan her 

!ulandı . Kahraman ordumuz 
iki maçta büyük bir kala -

ve yüce kamun it rımız s;,y balık vardı. 
gı ve minnetle anıldı. 
Bandırma Kurtuluş nününde Aynı günün gecesinde ui 

6 el yurdunda Feneryılme z 
Spor. kulübü tarafından güzel bir 

Bandırma, ı 9 (Ôzel ay· müsamere verildi 

istan~ula gi~iyorlar, remMe gideceklerdir. 
Necatibey Jiaeai meJunla• H4lkevf gö•terıt (temJil) 

rından Haıan All Türker ko'u H•lkevt Raıkan velıl• 
.1 K 1 D 1 li Lnı11. li Feyzi Sözenerln tdareıiP" 
ı e, er m em re n {.: u "'" \ h l 

de 5-t lciıilık bir kafile a 
masrafları eazetemizden ve• . d b h Ed td aide' 

ın e ugun rem ~ • 
rllmek ıurettle fatanbulda yü kti ce r . 
kaek okulların birinde oku Edremltte 1 'a 'kevtpıP 
tulmak üzere lise ve orta· m isafiri olacak o'an teın•11 

okul direktörlülderince ıe ı kolu o~ada (Ôzy•ırt) ptyeıi 
çildıklerfni dünkü sayımız I ile ıki komedi oynadıktıı~ 

B i - - ehr•· da yazmıttık . u ıkl genç sonra pazartes gunu 1 
bugün bir yüksek okulaya 1 mize dönecek'erdir. 

' 1 'ul<' girmek ÜZt"re istanbula gi· j Kendilerine eyi yo cu 
deceklerdir. lar dileriz .. -
Qğretmen 
Na~iUP.ri ilimize ~ildirildi. 

D i i e r illerden ili 
mizi iatfyen ilk okul öğret 

menlerinin adları Balianlık

tan kültür direktörlüğöne 

bildirilmittlr. 
Buna nazaran altı ilk 

okul ö~retmeni ilimize ve· 
rilmiı, ilimizin üç öğretmeni 
de İzmir ve İıt an bu 1 tileri 
ne aaklonulmuılardır. 

Hunların adlarını )azıyo 

ruz: 
İlim i z emrine verilen öl 

retmenler: İzmit Sofular 
öğretmeni Süleyman, Hen 

dek Kurtköyü öğretmeni , 
Fahrettin, Manisa Necatibey 
öğretmenlerinden Pakize 
Uzhan, Maraf merkez Tur
h ırn öğretmenlt-riııden Ferit , 
bmir Yıldırımkerr. al öğret
menlerinden Mihriye. Baf 
ranın A açam Gömtnis öğ 
relmeni Ali Osman .. 

İ l imizden diğer illere ve 
rılen er: Ayvalık Gazi oku· 
!u öğretmenlerinden Nedrtt 
Çetiner 1.tanbula, Ayvalılt 
Sakarya okulu öğretmenle 

Kalp 25 lik 
--

Sürenler yakaland1. 
Kesirven köyünden Kara 

Ahmet kı:ıı Necibeden ıa· 

tın ald ığ ı yumurtaya muka· 
bil üç tane kalp yirmi bet 

lik süren Kayabey {Mecdi
ye) mahallesinden Hasan 
oğlu yumurtacı Hüseyin ile 
Necibe ve yine elin·le kalp 
yirmi beşlik görülen Martlı 
mahallesinden Mustafa oğlu 

Ali Osman ->rtaklarıle beraber 
adliyeye verilm 't~ir. 

Hayvan serg\si için ~ina 
Koşualanında yeni ola 

rak yapılaca~ hayvan ser
gisi yapHı münakasaya kon· 
muıtur. 

İl bayımız 
Dün Bandnma~an şehiri

mize geldiler. 
Ankaradaki urayJar barı· 

k ~zere 
kasına ittirak etme u 
giden ilbay ve Şarbayıroıı 
B Salim Gündoğanın b;· 
kaç gÜndenberi Bandırma ' 
bulunmakta idiler ' 

kii İlbayımız dün 
ı . -;t 

trenle ıehrimize ge mıt 
iıtasiyonda hararetle kart'' 

lanmıılardır. 

il~o~ul kitaplan 
f 11' Kültür Bakanlığı tara 1 

1 Yl 1 
dan önümüzdeki · der• 

·lı11iYe h1'tına kadar yettıtlra t 
çalııılan ilkokullarm kıraa 

ve 
kitaplarının hazır la nırıafı I 
okutturuln au gelecek yı' 
kalmııtır . k 

Bu yıl ılkokullarda far t 
çe dersler yine uki kır•ll 
kitap 'arile yapıl"caktı~ 

rinden Sadri Y.e Çetiner. Go 
f e 

nen ikinci okul öğretrrıeP 
11

. 
rinden Halide lzmire ver 

mittir. 

Hükumet 
konağı ekslliöieye kon~ 

Muharrem Hasbi un fa 

k d 1 
i . ,,,-.)., 

rikası ar asın " ı ~ lıU . 
yapılacağını yazdığımı.ı . 

hı' ki'ıinet konağı 94,000 .. 
~\) 

üzerinden ekıiltrut) e 
nufmuıtur. 

Atletler -ista-nbula uel~i,. 
İstanbul, l 9 (Ôy !l) - ~t 

ı 116 ıt 
tıncı Balkan oyun c.rı 

1 11 y os 8 
irak edecek olan ug "il 

ve Yunan atletleri bı.Jli.1 
k 11ıaıı geldıler ve· törenle ar 

dılar. 

ıdmanyurdu ba~~s~.,, 
tistan hükumeti bile ftatya ı~lya Kava Kurnmundap· 
ile arası hem açık hem de \ ~ ' 
çok gergin olduğu halde Balya Hava Lurumuna ait 
balyaya kar~tt halkı helecan 30000 kılo buğday 22000 

.................................................... 
•• •• 
'i 20 İlkteşrin - Pazar ~ I 

İdmanyurdu bet 1 
. tı• • 

inde vereceği balo içııı 
zarlıklara baılamıştır · b• 

v-e heyecan içinde bıraka kilo arpa 1 OOÜÜ kilo çavdar 
cak yazılar yazdıklarından 18 9 935 tarihinden itıbaren 

b - müddetle ve üç gazeteyi kapatmııtır. on eş gun 
açık artırma suretıle mün · Gazetelerin adları Habeı-
nakasaya konulmurtur. Ve 

aeıi, Barış yolu Çığırcıdır. 'halesi 2- 1 O 935 çarşamba 
Gazetelerin direktörleri ha· günü saat 15 dedir. Talipl · 
psedilmiılerdir . Habeıistan · erin ve d&.ha 2iyade malu 
da altı dane gazete çıkma- mat almak istiyt>nlerin her 
kta olduğuna göre yarısı gün Balya Ha Ya Kurumuna 
kapanmıt demektir. müracaatları ilin olunur. 

! Genel nüfus sayımı : 
: Sa,ıın isin<· karısııı .ı ıua~, ka\'ıd~ız durıııak : . . ~ . . . 
: ' '<\va va ı ıl ıs !!: .:;ılık ve rnw k vu rda l ar·~ı yapı 1- •• • 
• • • 41 ' .. 

: ııııs ~ud~ıı 111 c~rı hiiviHHiıliir. Tiirk Yurtda~ı : . " . . 
! lıihk cı[!:ır lıiı· suı·ı :ı ıı ıızak kala(·akllf'. · .: 
• • t • 

: ın~VEKı\LET ! 
: lst ıti~tjlc (J num ~tıi .lurlüğü : 
• • •• •• •• • 

lr.••••o••••••••••••••••••••••••••••••••!~•••••••.tl 

Kulüp yönetimkunı~U jçif1 
'onun parlak geçmesı ttl'' 

çok güzel bir progra11'1 

tip etmektedır. 

Bir atanma · '/,,. 
"lık it 

Gönen eezgln 18• . ıe"' 
le d~r• ı Remzinin An ara ıt•er 

sül hastalıkları di•P
9 rı<hi• 

at• ıağlık iıyarhğın• 
ilbaylıla btldirilmtıtlr · 
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p-!.!.··············································-. l-Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 

H··a·b·e·ş·is·t·a·n·H··a··r··~ 
Edebilir mi? 

Ta~minlare göre HahôSisiinın maş ~uvveıi, hdrnlar 
U ~ençler~en müteşekkil ta~viye ~uvvetlerile bif liUe 

anca~ hir buçllt mihon kadardu. 
PrQfesör Marcel Griau'e 

l•raf ınd n, 

Neueı VViener Journal 
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Viy1ına" dan; 
Profeıör Griaule devlet 

.t•r&fından ilmi incelemele 
tde bulunmak üzere aönde 
tilen komisyonun baıkanı 
0ltrak ik lytl Habeıistanda 
kalmııtı . Aıağıdaki yazıda 
litbeı ordusunun süel değe 
t' h 1 akkında çok enteresan 
fllt 'umat vermektedir ,, 

Bir çok kımselerin tahmi 
nlerfne rağmen Habetistanın 
•llvaı kuvvetini , kadınlar 1 
\'e ıençlerden mütetekkil 
t•kviye kuvvetlerile birlıkte ' 
•ncak bir buçuk mi'yon 
01ttak takdir ediyorum. Ta · 
bii bunların hepsi deierli 

llluharip!er değıldır. Halk 
Ordularının esasını, hakim 1 

kabile olan Amharlar ve• 1 

Payit-.htta toplu bir halde 
bulunr.n üniformalı ve asri 
te,hhatlı nizami alaylar 

tetkil eder. Diğer müdafaa 
kuvvetleri ise baıka baıka 
\'il ayetlere dafı 'mıı ve ida ' 

~eleri v'lilerin ellerine veri 
1ttıiıttr. Bu kuvvetler tama 

lünü daha yepi tatbiJu ba
ılıyan kabilelerle karıılaıa· 
cakttr. Buna mukabil, ıüne· 
yde ve batıda vUcudün Gıt 
kısmını ıerbeıt bırakarak 
ayaklarının bileklerinden 

ba§lı donlar g iyen Somali 
ve Galla kabileleri vardır ki 
bunlar da harpçi olmakla 
tanınmıılardır. 

işte böylelikle mülearnz 
her yerde baıka reni- le ve 

batka kıyafette insanlar 
la karıılatacaktır Bu in · 
sanlar da müıterek ollln 

yegane ,ey. göfüı göğüse 

harbetmeleri ve kendi !e 

rince kıymetli olan ayrı 

ayrı silahlara ma
0

lik olma 
larıdır . 

Kıy af et kadar silahlar da 
muhteliftir. Habetistar.da 
baıka b•tka yıllaı a ait 
bir çok Remi n g t o n. 
VVetterey, m a r t i n i, 1 
Lebel . Mauser , Mannlic-

her, tüfenk 'erine rastla 
dım Halta karanlık Godac 
ham havalisinde ıkı yüz 
yıllık, uzun namlulu btr lÜ· 
fengi omuzuna alarak gur· 
urla do 1aıan bir adama le 

l'ttile müstakildtrler. Bunla - sadüf ettim Bununla bera· 
tın en aydın iıbatı, Habeı · 1 ber, halk. silahları ne ıekll
lerın tabii &a v111 usulü olan 

1 
de oluna olıun kullanması· 

qllerllla (çete) harbidir. Bu m bi iyorlar. Yalnız bunun 
barp usu:ü hücum için ne için ilk şart kafi derece 
~adar elveripiue, müdafaa d~ kurıun bulunmasıdır ki, 
ıçi de o kadar münaaiptlr. bu da her zaman vaki olmaz. 
8urada her adam bir asker· Habeıiatanda mühimmat 
dir. Her asker evini mü · ' çok bahalı bir ıeydir. Bun 
de.fıu1 eder ve eğer diitman dan altı ay evel orac'a iken 
-'"rupanın savaı kanununa ı' dört kurıun bir Maria -Te 
~are her gönüllüyü oıume resa altına alınayordu; harp 
ı:eıalandıracak olsa o zaman' teh ikesi karıuında bu fia 
bütün halkı kökündf'n mah ttn da yükseldiğine hiç ıü 
~ttınete metbur kalırdı. phe yoktur. Gazeteler Ha -

Undan baıka Negüsün me· betiıtamn makineli tüfenk · 
~leketi . bıııka ırklar da do· lere ve mühimmat depoları· 
duiu için düıman , her na malik olduğunu yazıyo · 
Y~tde ve her zaman sahayı I rlar. Fakat bu milletin ken 
tıberden bilir Yeni bir insan dine mahsus 111 vat mel odu 
llt\'ile u~raımağa mecbur nun kartuında ma"ine1i tü
olacaktar Mesela M111r smı fengin kullanılmasına imkan 
rıtıda, u numiyetle barış ıe olamıyacağı gibi, toplar da, 
\>en ve amharilerin don usu· düımandan r.iyade asıl top 

'J.!laye: 7 

Akşam Kızıllığı 

d .. Aktam vapurile adaya 
0 nüyorduk . Etrafta mayıs 

~kıanunın Jetafdi, doyulmaz 
~lt !üselli~I vardı. Güneı 
erıuz çekilmiı. lstanLul kı 

tıt b·ı .. , b '" .. - t .. r go geye urunmut u. 
k D,niz, masum bir ruh 
\!&.dar berrak ve sakindi . 

8 Pur bu sakin su birikin· 
tiaın,· k.. -k' •· k k' k opu enoırere san ı 

0tarcaıına ilerliyordu. 
~ Baıımı yana çevirince ar 
d •daıımla göz göze geldik 
algındı .. kendisine baktığt· 

illa IÖrünce gülümsedi .. Kı 
~il bir müddet sonra yüzün · 
'(:kı bu tebe11üm de sılindi .. 
d t.ıı(illl• dikkat edince arka 

t 
'.lfırnın gözlerinde biriken 
t' 1 ıebnem daneleri gibi, ıöz 

)'AZAN: 

Hakkı Süha 
ya~larını gördüm 

- Neye aaladın, Muam . 
'Tler dedim.. Eve1i batını 
önüne eğdi. Cevap vermek 
istemedi, sonra baıını kaJdı · 
rdı: 

- Hiç dedi, üzerine va. 
rmak istemedim .. Onu ken· 
di haline bıraktım. Uzun 
müddet sustu. Donwklatan 
a-ö.deri akıamın kızıllıfında 
bilmem ne'er aradı . Sonra 
birden bire bal"a döndii . V • 
hınla ellerime .şarılda.. Hıç· 

kırıkla karıfık bir ıeale: 
- Sedat diye inledi .. Bu 

seste ruhum ürperdi. . Gön · 
lüme damla damla melal 
doldu . 

Sana yıllarda nberi 

fÖf\IDILı 

çular arasmda zarar yapaca · 
ktır. 

İtalyanların raodern. mo · 
törlü f ırkalarile. islah edil 
mit toplarile, mükemmel 
uçaklarile, tanklarile, bom -
bardıman uçaklarilo bu 
teslihatı mukayese etmek 
kabjf değildir . Fakat buna 
karıı gayri sıhhi ı\(limli bir 
bölge Ho çevrelenmif olan 
2500 metre yükaekliğind~ki 
Habeı yaylas,. tabii bir ka 
le tetki l eder Mutaarrıı. 
ııüqeyden, ltalyan SpmaliJi· 
qden dolru ilerlemol• batlı 
yarak, 11cak.ıuıuz, yerli erin 
bile J•ııyamadılı diunterllt 
bir çö1Q ıeçmefe mecburdur. 
Yeglne zayıf nokta, Adua 
tarafmda Erilre kuzeyinde 
sınmnındır. /'uranın ıkliml 

daha mutedil olduğu için 
tahamm61 edilebilir Ancak 
ıayet dar patikalardan hü 
cum etmek lazımdır Eğer 

İtalyanlar burada kati bir 
muzafferiyet kazanarak to 
plu bir halde bu'u · 
nan Habet o r d u s u· 

nu yarabilirlerse o zaman 
bütün mukavemetin kınlm 
ası kabildir Fakat efer Ha. 
betler bütün kuvvetlerini 
bu noktada toplamıyarBk 

birkaç önemsiz mağlubiyet· 

ten sorra geri çekilecek ol
urlhrFa, o zaman memleke· 
tin her tarafında çete har 
bine baılıyabilirler ki, bu 
tal.dirde düımanın durumu 
çok güçleıir 

Habeılstanla muharebe, 
güneyne yedi yüz kilomel 
re ve kuzeyde 900 kilom · 
etreyi bulan cephelerin uz
unluiundan dol~yı, çok zor 
olacaklar. Memlekette, tah· 
rip suretile mukavemeti kr 
racak hiç bir büyük bina 
veya kale o1madığı için ab
a 'inin topo1ırafik bakımdan 
dağılııı da çele harbini k'o 
lay 'aıtırmaktadır Tarımla 

uğraıan ahali, evlerin bir· 
birinden ıco hatta 150 me 
tre uzak bulunduğu küçü· 
cük köylerde oturduğu için 
bir uçak hücumunda her 
evin ayrı 
edilmesi 
Ur. 

ayrı bombardıman 

lazım gelecek-

Belki' Adisababada Avru 
palılarm köıklerf istasyon. 
binası ve kralın sarayı bo
mbardıman edilebi ir. Fakat 
bu yerlilerin cesaretini kır 
mıyacaktır, çünkü onlar 
modern bir evden ziya 
de bir çadırın altında ra-
hat ederler Sana amha 

beni kemiren ve içerimde 
acısı dinmıyen bir yaranın 

mazisinden bahsedeceğim 

dedi. . Oturduğu yerde doi· 
ruldu . . Gözlerile lnzılhklara 
bir kf"re daha uı;andı • Son· 
ra bana dönerek: 

- Onunla böyle bir ak · 
ıam da tanıımıthk dedi .. O 
al'fam, onun varlığıle bir 
kat daha güzel, bir kat da 
ha kutai idi .. 

Karıı karfıya oturmuıtuk 
Onun yoıun renkli aözlui 
nde can alıcı bir seher va· 
rdı .. O kadar güze', o ka· 
dar cana yakındı ki.. Hele 
gözlerindeki masumiyft ve 
berrak ' ık ona bir kat daha 
aüzellik veriyordu... Zaten 
anxlerinin manall değilmı . 
ydi ki ona bir kat daha üs 
tünlük veren. Gözlerine uz 
un uzun baktım. Onun ba . 
kııları bir serap gibi idi . 
Susıyan gönlümü kand1ra· 

GİRESUN MEKTUPLARI 
ili-

... 

Kanıunda Kültür işleri 
Gireiun 18 ( Ôı;el ) - ile vücude getirdifi eserler 
Burad~ önem verilen işle · le kamunun kültür ihtiyaç· 

farına cevap veren nur'u 
bir ocaktır, 

Okulanm yatılı kıımında 
elli yavrudan birisi arkada· 

SAYf~ 3 

Kayıp mühür ve imza 
-Salyanm Narhköyü ihti· 

yar. heyeti mühürile · Halil 
İbrahim Yetkin adlı zati 
imz ımı kazaen kay· 
bettim. Yenlıini alacafım 
dan hül<mü olmadıjını ılan 
ederim, 

Balyanın Narhk6yü mu· 
lıtarı Halil fbr•him Yetkin 

rdcm en ileri gelen!erinden 
biri de kültQr itleridir. Ya· 
pılması ve batlanmaıı art•k 
bir iÜn meıele•i olan mnh 
tarlık daire.aile btrlikıe için · 
do köylünün i•lifadeltrace 
li eaerlorle do'u btr okuma 
odası da kamunda yüksel 
mı, vo buraya bir de radyo 
ahnarak halk• açılmıt bulu 
nacaktır. 

ılarırt aralarmda "Bizim Ait, ---·--------

Merkezde beı sınıflı ve 
tam kadro· u Sarı beyler, Ka
racalar, köylerinde üçer 11 

mflı olmak üzere üç okula 
mevcuttur Merkezdeki lam 
kadrolu okula aynı zaman
da yatılıdır. Elli kö) yavru· 
su burada nur almaktadır 

lar. Okula sıhhi tartlara uy · 
gun ve her köıesi baıöğre 

men B. Ali Kadri Ralka· 
nın özenle ve titiz bar itina 

rlar: Adisahabanın bizce 
luymeti yoktur, çünki or · 
ada bir tek dane pelerinaj 
yerimiz yol.tur. hepsi kola 
ylık'a eritilmiyen dağlık ye· 
r'erde gizlidir,. demişler· 

dir. 

Ncgüs basit kafalı bir 
adam deaildir, memleketin 
hakiki kuvvetlerinin ne 
rede oldufunu pek iyi 
bilir. 

adile and•kları - Ait - dir 1 
ki; Bu yavru k~ylQ y•rdı· 
miyle değıJ Kamunbay ba 
tta olduiu halde 61retmen 
ve ftyarların r•rdımile 
oku el u !maktadır 
Ve bu köylCl çocuiu ar 
kadatlar arasında içten gelen 
derin ofr ıefkat ve ıevıi ile 
benimsenmlt ve hakikaten 
"Bizim Ali,, olmuıtur . 

Yatı vaziyeti hakkında 

görüımek makıadile kıyme· 

tlı baıöğretmen Ali 
Kadri Balkanı heran kendi-
sini meıgul olmaktan uı:ak 

tutmadığı okulada ziyaret 
ettim. 
Okulanın kalplere ferah· 

lık veren temiz, ıerln çiçe 
kit bahçesine, ayrı bir husu 
si yet veren ıenit ça-
mlarının altında konuıuyo 

ruz 
"Okula vaziyeti normal· 

dır. Yalnız,, diyor, "bu se~ 

1 
ne . yatı sayısını fazlalaıtıra 
cağız. Bir çocul< içfn geçen 
sene 20 lira tahsiu t veril · 
mitti. Halbuki bir çocuğun 

yime ve içme ihtiyacı bu · 

baı6fretmen bfr derdini vo 
hak '1 bir ğ~~plpt daha ll•Tt 
etti: 

•Çocuklar kGylerlnden ptlc 
pertıan seliyorlar. BÜnların 
bakımdan yaıayıı tuzluının 
elden reldiii kadar köy mu· 
bitinden uzaklaıtırılmama11 
daima gözönünde bulundu
rdufumuz bir ııaye ite de 

~ 

durumlarında bir intizam ve 

onlara sade f 1tkat temiz ge
ylnmek zevkini ve itiyadını 
vermek lazım<lır . Bu sebep · 

dir ki geyimlcrinln aüzaün 
olmasını ıönül isliyor.,. 

Baı&ğrelnıeni; bu hakh 
günül isteklerini söylerken 
kartımda yavrularına ıönül 
vermiı ıef akatli bir baba 
dan f ark11z görGyorum. 

Fuııuli bir dütilnce eıeri 

olmıyan bu dileklerin yerine 

getirilmesini köy ve k6ycü 
lük için hiçbirıey e&irgemlyen 
asil ıeflerimlzden bekltyo · 
rum 

"Krallar kralı,. Negüs günkü teraite ve geçen yıl· 

Kamun kOltürel durumu · 
nun kıymetini, blrl<aç aftn 
içinde temeli atalacak bir 
okula btnaaile bir kat daha 
arttıracaktır. Avrupalı bir misyoner olan dan aldığımız denemelere 

ihtiyar IS . Yuoueanın ih- göre ancak 24 lira 68 ku
timamile büyümüıtür Fakat ; rutla temin edebileceklerdir. 
Ras Taffari buna ralmen Okula intizamını ıılerdekl 
su katılmamı§ bir amhari özeni ve yatı teıkilitının 
olarak kalmııtır. Onun ye tam bir köylü ruhuna ve kö· 
gine Avrupa tarafı temiz ycülük ülküsüne uyıun oldu 
ve pürüzsüz bir Fransızca ğuna dair olan sözlerimi asil 
konuımasıdır. 1929 ,dcı.n bır tevazu ile kartılıyan 
1933 yılma kadar itim ica-

Okula Sarıbeyler köyün
de bet sınıflı olarak yapıla · 

caktır. Bu eıeri meydana 
koyan ve baıaracak olan 
deaerli Kamunbay Bilal Ya· 
lçmkayaya minnet ve ıuk 

ran. 

Sami Çakan 

bı kendıai\e sık sık temas 
ediyordum. Bu temaslar ilk 
eve! dostça mahiyette ol 
muı sonradan tiddetlt mü 
nakatalar ha lini almııtır 
Herha1de itiraf etmek la· 
zımdır ki Haıle 

fevkalade zeki, 
Sellaııie, 

hastalıklı 

olmasına rağmen hürmet 
hlsai uvandıran Şarklı bir 
hükumdardır; durumunun 
güçlüğünü çok iyi takdir 
ettiği içln, bütün gayesi 
Avrupa devletlerini lir biri 
ne katmak 01acaktır Onun· 
la ko'ay kolay başa çıkıl

mayacağına eminim!,, 

mı yordu 
Onun gön'ümü tutuıturan 

bu bakıt 1 arını nefis bir içki 
ıtbi yucftrm yudum içmek 
istiyordum. Fakftt o gözle 
rini benden aaklıyordu .. Su· 
sıyan gönlüm, onun can alı· 

cı bakıılarını, bilmem daha 
ne kadar emdi Bir aralık 

ol~uğu yerde doğruldu . Ru· 
ha ıüktl.n veren bir seale: 

- Sizde mi adaya gidi· 
yorsunuz dedi . 

Titrek bir tlesle evet di 
yebildim . Bu cevabımdan 

sonra o tekrar sustu. Ada 
kadar aramızda konuıulan 

söz bundan ibaret kaldı . O 
susdu . Ben de gönlüme do
lan hummalı bir aıkm ya
lucı elite pençeleılim •. 

Vapurdan çıkarken baıile 
bent selamladı . iki karan· 
fil yaprağı gibi duran duda· 
ki arından: 

- Allahaısmarladık, keli -

Nscatibey öğretmen okulu satm alma ~urutu 
Başkanhğmdan: 

1 - Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 

14 9 9J5 tarihinden itiöaren 15 gün müddetle kapah zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Kömürün 525 lira tutan muvakkat teminata mali
ye vezne.sine yatırdıklarına dair ihnle günü olan l teırin· 

evel 935 ı ıh günü saat 15 de teklif zarflarile birlikte 
makbuzları komsiyona vermeleri . 

3 - İstekliler fartnameyi her gün mektepte ıörebi . 
lirler. (4-1-98} 

mesi çıktı ve yanımdan uzak 1 
laıtı ·. Gözlerim onu ta uza· 
klara kadar takip etti . 

o· dutum yerde kunı1 dıya 

mıyordum. Ne yapacağımı 

taıırmııtım . Yanından geçt'n 
biri bana çarpmasaydı yine 
kendime gelemiyecektim .. 

Ağır ağır adımlarla ilt!r 
ledim .. Eve gitmek istemi· 
yordum . 

Fakat hiç yapmadığım bu 
hareketten dolayı merak ede 
ceklerinden çekindim .. Mec· 
buren eve eeldim .. Annem 
beni meyus bir yüzle kartı· 
}ayınca yüzümün renai de· 
ği~ti . Fakat bana hiç birıe 
yi sorm~dı Doğruca odama 
çekildim .. Kendimi olduğum 
gibi yatağa attım .. Batım 
bir kurıun külçesi kadar 
ağır.. Her tarafım ağrı ve 
ıııı içinde .. O gece yemeie 
inmedim .. Sabaha kadar uy
kusuz mücadele ettim . Si 

lmem bana ne olmuıtu Se 
det yıldırımla vurulmuıa dö 
döndüm .• O kadar gayret 
ve kudret ıarf ettiğim halde 
onun hayalini gözlerimden 
uzaklaıtırmadım. Bu benim 
için ne korkunç bir ipttli 
idi .. 

Sabahleyin hiç kimseye 
görünmeden evden çıktım •. 
İskeleye gelince ıözlerimi yi
ne o vücudun varlığı çarp· 
hı .. Heyecandan ne oldu&u
mun farkmda derildlm . Va
vurda karıı karııya otur · 
duk .. • 

lstanbula gelinciye kadar 
bilmem neler konuıtuk .. La · 
kin o da benim aibi durgu · 
ndu .. :Ayrılırken bana elini 
uzattı Onu takip etmeyi çi· 
rkın buldufum fçin liemen 
istlkametiml değlıttrdim . 

Akıa m d&nüıte yine aynı 
vapurda buluı•uk. Böyle 
birkaç kere vapurda birbi
rimize teıadüf ettik .. 
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