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Bizim 
Davalarımız. 

-1-
"Hadiseler, Türk milleti

ile ikı ehfmmiyctli düsturu 
Yeniden hatarlatayor. Yurdu· 

muzu ve haklarımızı müda 
faa etJecek kuvvette olm•k, 
ıulhu koruyacak arsıulural 

Çalaıma blrlliine önem ver· 
lllek. 

... Sulhun bozulması.ıdan 
1 hrap duymamak mumkün 
değil dır. 

... Uluslar sosyetcıinin, 

tecrübelerden iatif ade ede
rek prenıiplerini tekamül 
ettirmesi ve sulhu koruıra 

kedretini arttırması samimi 

•rzumuzdur.,, 
Bugün Avrupnnın içinde 

ve dışında ~ar ıı ve nizam 
adamlarıle genit halk yığın 
laranın milletlere reiılık ed 
enlerden beklediği •eı bu 
dur 

Suikast İşi Etrafında.. Çekoslovak 

Jandarmalanmız B i r HükOıaaıi Hı~aşistana silih
1 

EDEBİ KONUŞMALAR: 

Ömer Bedre t tin 1 e 
· KONUŞTUK ... Y .. b ·· ıd .. d .. 1 vermıyectk. UZ aşıy 1 0 ur U er. İstanbul, 5 (Ôzell - Ro 

madan bildirildığine göre, 
--~---------------------

Pay asta on sekiz kişi daha tevkif edildi. Çerkas Etımle 
kardeıinin bize teslimini istedik 

İslanhtıl, .5 (Ö:e/) - Ata 1 
lıirke suikast teşebbıisıirıde 
bulumwı[jı clıişıinen hainler 
Jıakk111dcıki talıkikat örıem 1 
le dtuam dme/,frdir 

ifil fo/ıkika/ <tf'<lStllı/cı 

p/rnrı /"ı:ı ip uçları u:erinc 
T11rkiye - S11riyı· /ıııd1Hl11 
Li:er/rıde U<' deri: kenorırı · ' 
da lıııl111rn11 f'uyas ka:nsın
<ill j.ınclcırm<1ltrrınıı:c<1 18 
/.:işi fl•okif edilmiştir. l/u 
nrodn vnklile Osmaıılı or 
clwmnda yti : başıldr , imiş 
o/on A lımet SIİrur 1101111nda 
bir udw11. jc111durmalcır111 
davetine şilap ile teslim ol· 
mamak lslcıııiş ve kaçmu 
!ia yı lltnmiş/ir. J"ndarmrı-

Lar, bilmr.cburiııe kendisine 
uteş apPışlcır ıır. kurşunlar
dan isabet edenler, ölümti 
11e se/Jebiyı l uc rmişlir Tcıı 

kif eclilenluln uc• maktu/tin 
cuitıcl~ bııl11rıan t11rcık ut: 
vesaik io!Jlanmışlır. 

/s/tıııb :
0

.l, 5 ( A :l.) - Anı· 
man /11ili1i111cli ntzdindeki 
konsoln.rnmu:. Ca/, C'S Hte. 
mle k<ırıfr~inin f>i:e ll'slimi 
için diplomnlik leşdJ/11 1.,fc 

/11ı[1111m1ı şlur 

lslunbul. 5 (Ö:.ri) Irak 
ya:.etı /eri, lı<1İ11 ~,'a/\c·s Hl<' 
mi 11 Jrakluki Kıirlfrri aya 
klanc/ırmnk isll'di[ii nelen 
Irnkillrı kl)1111id11!J111w ya:ı 

yorlar. 

Çekoslovakya silah fabri- '' l E b 
kaları, 25 milyon Franklık ••• y ahya Kema , de iyatı-

' 
~~,~=~~~ •ipariıini reddet- ! mızda, Hangi Çığırı Açmıftır?. 
======-===::::ıı::=::== ~ O , Bir l~ ü k s Şairdir • • • ,, 

İtalya 
1 Gıcır gıcır yeni olan Ed-

1 

remil hükumet d1tiresinin 
uzun koridorunu gt-çtikt< n 

1 ıonra, t çebayın odaıına gir-

SuikHI hıbırini yılanhrar ; dim 
İstıınbul, 5 IÔzel) _Ata İçerde. bir kaç kiti vardı : 

ô.ner t~edritline dert yanan türk için ıuikasd tertip ede-
nlerin ltalyadan teıvik ıör bir kaç kiti.. 

h kk d A ... Onlar da gitti. Şimdi. 
dükJeri a m a tinıı ga 

z~telerinin verdikleri habe -
rler, ltalya hükti'Tieli tara 
fından reımiğ b'r tebliğle 

yalanlanmaktadır Bu ı eı

miğ teblığde, Mussolininin 
Alatürkle çok samimi doıt 

olduiıu ilave ediliyor 

bız l::izey ı z 

Şair idarecinin "denizden 
birer dam 'a" olan gözlerine 
bdkarak, sorularıma baı'a 

dam: 
- Bu metrale araaında, 

okumt.ğa vakit buluyor mu-

===:.,;----,-=~================:ı=====:::==========-=============== 
ıunuz?. 

İlçebay IJ. Ömer Hedrtltin 
pro"ramı her zaman tatile 
ujrar. 

1~18 den beri httngi he 
defe gidiyordulc? Jki millet 
arasındaki anlaımaı:lık val 
naz barıı usu lleri ile kotarı· 
lacaktı. Ordular, müdafaa 
kuvvetl~ri haline gelecekti. 
Hıç kimrenin kendi n enfa· 

i\ti için başka~ını boğazla· 

lllaaına lüzum kalmıyacaktı 

Mılletler arasındaki hak eı 
illiği ideali, insanlık tarıhi

ne yirminci asır nesillerinin 
değer biçilmez armaganı ol
acaktı. 

Habeş Saldınşı 
Kuvvetleri Harekete 

O•• •• d it 1 l -Tabli.Yalnaz.ddrtaydır, n un e a yan istediği~ !ibl okuy.amıyo-
1 rum . Çunku, Edremıde ge· 

G d•ı ' leh ancak dört ay oldu Son· eçeme 1 er ' ra, vav~unıu kaybelti.m. 
• 1 Bu yuz<len. kendıme bar 

- Ecnebt1erden kimleri 
okursunuz? 

- Garbın bQyüklerinden: 
Şekispir, Huıo, Servanteı, 

Göte, Pal Valeyli, Lamartin, 
Klodel, Pol Maran . 

- 1 mesai proıramı çizemedim. - Bizden sevdtklerfniz? 

Hıı lıeş c ~(~11gı\ \'et•lt.'rİ ç(~lt.~ 11,, ı·lıi y <111- z_a=te=n=.=id=a=re=h=a=y=-at_m_d_a=, o==k=u:::ıcm=a=(=S=on=u=ik=i=nc=i=ıa_y"""fa=d=a-)-=s 
11!0~.~ s ~~ııre!ı~~~.h~!~.·~k:!.!~t·~~ ~:~~1~!?.~.)::!d~:,::. 

1
Mersinde Seller Büyük 

~-~° K'::.7;'·::p~::ı:1:"y;;~ dö~:~::::~';·~~-A ) Ro ~::.:~~ ~::.:.: .. :. ;~;';:~ Bir Tahribat yap m iŞ tı r. 
kilo metreden fazla hır ce· yterin Romadan aldığı bir yum kumandasında da yilz · 
phe üzerinde ilerlt-mekte habere göre bir çok lngiliz bin o mak üzne lkiyüzlin 
ve Habetliler çete harbi le itlden mürelc k e ptir 

ailt>lt>ri boykotajdan ve zec -
yapnıak ıureti e n.ukabele iıalya asker sukadiyor. 
etmektedirler ri tedbirler neticesi olarak 

Lolldra, 5 ıA A.) _ hal · iate mütkilatmdan korkarak lstanbul, 5 <Özelı - Na· 
yanlar henüz Yıulevye gire- ltalvadan ayrılmağa . kaıar poliden bildiriliyor: 
memiılerdir. ,·ermiılerdir . 200 nefer, mühim miktar · 

Aksum cıvarmda merkez ·· lıtanbul. 5 (Ôı:el) _ in . da top ve mühimmat, Kont 
le bir:ikte ilerlemekte olan gilterenin Akdenizde Faıiat Bianko vapurile de 57 za -
İtalyan sağ cenahının ileri imparatorluğuna karıı bir bit ve 3277 uker Eritreye 
hareketi gördüğü mukave · ittifak hazırladıimdan bah. sevkedilmittir. 
met karııııında gecılc mekte · ff lıı h l ki dir ıedlltyor Gelen haberlerde lılŞ lltr 1 iri 

lngiltere; ltalyanın Akdeniz· İstanbul, 5 (Özel) - Ha· 
Cenevre, 5 (A.A) ita - dekı' tefevvukunun ·· -

l k onune beıiatanda aıkeıi hazırlıklar yan uvetlerinin Ras Kassa 

Bu Yüzden Zarar, Yarım Mil
yon Lira Tahmin t dilmektedir. 

ı latanbuJ, ti tÔzel) Gelen 
haberlere göre. Meninde \ok 

1 tiddetli yafmurlar olmut ve 
biriken ıeller, ovaya, tehire 
ıaldırmıthr. Bir çok arazi, 
evler, müe11eıeler ıu ahanda 
kalmıı, büyük zararlar ol 

1 muıtur. 

Se' lerta, yarım milyon it-
ra kadar haaarat yaphfı 

tahmin edi1mektedir. Selle 

rin önünde i 30 parçalık bir 

kereıte yıfnıı bt'e dayana-

mı yarak akıntıya kapı 'mıt 
ve denize dökülmüıtür 

1 Giritte F ı r t ı n a V a r! 

Dünyada kendi durumla 
tından hoınut olmıyanlar 
Yok değildi. Bugünkü düze· 
l'li olduğu gibi tutmak belki 
bir l'lkım devletlerin aley· 
hine idi. Fakat her kesin 
kendi halinden hCltı ut oldu 
RU bir devir, ne o'muıtur, 

ne de o'abilir. Buna kartı 

•dım, adım, fırsat buldukça 
hoınutsuzl ukları azaltmak 
\'eya gidermek imkanı var· 
dır Bundan baıka, harbın 
hırsları yatıştırmak. kinleri 
•usturmak zafer sonuçlarını 
kabul ettirmek bakımından 
neye yaradığını 1918 den 

•onra görliük. 

ordusile ilk çarpıımanın geçmek için karar vermittir. devam etmekte ve bilhassa l Teküle cıvarında olacağı Deniliyor Dan• kil mıntakasında hum-
ıanıhyor. İıtan\-:u'. 5 [Ôzelj Rami· mala bir fftaliyet göze çarp- Üç Vapurun Battıği Söyleniyor 

Fırtına Zeytinleri Harap Etti. 
İki yoldan biri: ya bütün 

llıillet 1er silahlanarak, yı 1da 
\'e birkaç yılda bir öldürüt 
ltıedeniyet vasıtalarını yalnız 

harp içın kullanmak , yahut 
•ilahlarını kendı müdaf a 
alarına yeter dereceye indi· 

rerek barıı ve aüvenlik ma 
kanızmasını tamamlamak 
\re medeniyet vasıtalarını halk 
Yıfınlarmın saadeti için ku 
llanmak! 

Bır taraftan karıılıklı pa · 
ktlar, uluslar sosyetesini 
kuvvetlendlrmeğe ve ta
'-'•mla mağa çalltırken, di- 1 

fer taraftan ve uluslar sos· 
Yelesini kendi menf aalları · 
na hizmet ettirmek veya 
0rıu iflas ettirmek ıayret!e· 
ti ortaya çıktı. Bir iki tec 
tQbe, u'uslar soıydeıinin 
( Sonu ikinci sayfada ) 

F. R. Atay 

Londra, 5 (A.A.) Ha . l'ies diretnR vtu Cebelüttarı- maktadır . . 
beşiatan ıle Yemen İmamı ka gelmit ve Akdeniz kuv- 1 Musıtaliye sevkolunan aı 
araımda gidi bir güel anla - vetlerl arasında Reıolutunun, kerin ha {di heıabı yoktur. 
ıma imzalandığı Adenden yerini lutmuıtur 30 teırinievel akıamı in 1 

bildiriliyor lstenbul, 5 (Özel) - Pa- giliz fabrıkalarından yeni 

Roma, 5 (A.A.) - Tatili risten bildiriliyor: ı gelmiı yüzleıce mitralyöz 
geçirmek üzere ltalyadan halyan taarruzuna kartı , cepheye ıevkolunmuıtur. 

ltalyan Orduları 
Dün şat ı~la barabar hücuma blktılır. Hıbıılar ıu-

kııemet ediyorlar. 
lıtanbul, 5 (Ôzel) - hal· ktedirler. Çok kanlı mu~a

yan orduları. dün aabah ta 
fakla beraber cephe erde 

taarruz'ara baılamışlardır . 
Habeı' er, birçok yerlerde 
çok önemli ve sarp araziyi 
el lerinde bulundurmaktadır 
lar Habeı kuvvetleri tidd

etlt bir müdafaa aöıterrre-

rebeler .,eçtlği haberleri ge 
lmektedir Rinlerce Habeı, 
muhtelif cephelere doiru 
mütemadiyen ılerlemektPdi-
rıer 

Gerek şimal, gerekse ce 
nup cephesinde bugünlerde 
durum, birçok yenilikler gö
ıterecektlr. 

ı 

Habeılstanın sabık Paris 
sefiri ve halen Koffa ve 
Maci Htdlvi olan Ras Ge· 
taçı Habeı harbiye bakan
lığına tayin edilecektir. 

Habeılerin Makalle ıima . 

linde İtalyanlara mukave 
mel göıtermemeleri aakeri 
müteha1111lara göre ltalyan. 
ları mümkün mertebe içeri 
çekerek tepelemek p1lnının 

mühim bir kısmının icaba 
tındandu. 

ftaıyanıarm h~defı 
lstanbul, 5 (Özel) - Pari 

( Sonu üçüncü ıayfada ) 

lıtanbul, 5 (Özel) - Girid 
de mülhit bir fırtına o'muı 
ve bu yüzden bilhaı.ıa Irak· 
liyonda birçok evlerin dam 
ları çökmüı, mQthit bir ya 

ğmur mahıul.itı harap etmit 
ve rüı:girın tiddeUnden zey
lin ağaçlan kökünd~n ıökü 

puru liman civarında karaya 
dütmüı ve limanda romorkör 
olmad ğı için Eleni Embri· 
kon vapurunun yardıml1 e ku ~ 

rtanlmııtır 

Akropo'iı vapuru Mıloıta 
batmııtır. Üzüm hamuleıile 
lıkenderiyeye gitmekte olan 

lmüıtür. Riya vapurunun da nerede 
Sa:d ilmindeki Mııır va olduğu belli değildir 

Korkunç Bir F ı r t ı n a 
----------- -- - ----
Amırikıdı bir sehir bastan ~ışı yıkıld1. 

lıtanbul, 5 l Ôzel) 
Amerikada Nıkoroıua neh· 
ri ıahillerinde kain Kopo -
Sroçyo şehri bir fırtına ne· 

tice.ine tamamen mahvolmuı 
tur. Fellketzede ,ehrin üze 

rinden uçarak geçmit olan 
tayareci Kınaley, ıehirde 

yalnız iki. binanın yıkılma 

dığını ve Koko çayı civa

rında pek çok ölil ve J&ra
lı aörcliiünü 16ylemlfllr .. 



SAYFA 2 TORKOJLI . ikinci Teırln 6 _ 

--~~~~~~-------------~~~-~-~~~=========~~~=-~ 
Edebi Konuşma. 

- Necip fazıl, Ahmet 
Kutsi, Kema1ettin Ki.mi ve 
Cahil Sıtkı . Bu saydıkları 

mden üçü senboliıttirler. 
Cahit Sıtkr, senbolızme 

özeniyor Fakat senbolizm 
dt! en esaslı unsur, deruni 
ahenktir Onda, bu "esas· 
1 ı unsur,, pek göze çarpmı -
yor. Ama daha genç .. 

Kendi~ine. Halit Ziya hak
kında ne düşündüğünü sor. 
dum . 

Hillit Ziya, bizde, kıy
metini ve üstatlığı hala mu 
hafaza eden bir varl ıktır. 

- Fakat . son zaman1arda 
çıkan yazılarını bilmem oku 
yormuıunuı;? Ne hadar kö· 
tü . l lele hikayeleri.. lnıan, 
"yazmasın bari, demek 
mecbur yetinde kalıyor. 

- Son zaman1arda çıkan 
yazıları onun lnymetini kü
çü tmezki.. Halit Ziya o1gun· 
luk devreııni geçırmit ve ol 
gunluk eserinı vermittir. 

Hamit için de ayni fey söy· 
lenlyor. Onun da son 
yu:dıklarında l<endtsirıe ya · 
kıtmıyacak yazıları var. 

Şu muhakkak ki. mütekA· 
mil ve olgun inaanlar, olgun
luk devrelerini ıeçlrlnce eı· 
ki kudretlerini kaybeder
ler. Halit Ziya ve Hamit 
bu devrelerini çok•an atlat 
mıılardır. 

"Denizden birer damla" 
o 'an gözlerile, bir müddet 
parmakları arasındnn kıvrı 

lap dağılan sigara dumanla
rını takıp ettikten sonra: 

- Maalessef, dedi; Halit 
Zıya hi.la yegane roman 
üstadımızdır . Otuz senedir, 
ona yetiıen ve 
bulunamadı. 

onu geçen 

Bence bunun en önemli 
sebebi, romancı1arıml7ın ga 
zetect olmalarıdır. "Gazete· 
ci,, den kailim ıudur. Mft
de 'eri için yazan1ar. Veya 
yazmak mecburiyetinde o 
lar .. İıte , romancılarımızın, 
yarı yolda kalmaları bu se
bepdend f r. Onlar. gazeteler 
de kendilerini katlediyor· 
lar 

Artık aklıma 1ıelen her 
fey aKzımdan 
çıkıyordu : 

ıoru olarak 

- Yirminci aıır , ııöyl~ndi 

ğine göre aıkın ocağına incir 
dikmlttir. Sözde yırmind 
asır, materyalist asrı olduğu 
içın 111k 1 kalpteki mevkıl 

kaybediyor, sinirlerde ha · 
kimiyet kuruyormuı. 

Ômer Bedrettio, söyledik
lerimi gü 'erek dinlıyordu . 

Cevap vermek üzere iken 
kapı vuruldu. Gelen evrak 
ları tetkik ve imza Arka · 
tından bir baıkaııı . Biraz 
sonra bir diğeri. 

Yine yalnız kaldık . 

- Ne diyorduk? Ha. aık 
meselesi 

Aık deyince, her halde fe 
hvet hatırlanmaz. Aık bat 

ka, ıehvet baıka. İnıan ru 
hunun karanlıklarında öyle 
arzular, öyle temayüller var
dır ki. bunların sönmesıne , 

ortddan kalkmasına imkan 
yoktur . iman insan olarak 
kal hkça, ve ruh bulunduk
ça aık ölmiyecektir. 

Atkı , bu kadar adileıtiren. 

ler her ha de in!lanlıktan u
zak1aşmıı olanlardır 

Asrımız bir makine kon 
for, ıürat.. kıaaca maddiyat 

a rı o labilır. Hunlar, aşkın 

ölmesı için sebep teşkil et· 
mezler. 

Bir t Fransız gazetesinde 
görmüıtüm: Bir gün gelecek 
ki, diyor; lnsıtnlar telefon 
dan otomobi den. Hulasa 
konfordan sıkı arak. boğu 1 a· 

rak apartmanlardan dııarı 

f ırlıyacaklar ve eski insan

lar gibi yaıamağa haılıya 

caldar<lır. 

Ondan sonr \ ıeh•rler bom 
bo~ ka 1acak; bütün insanlar 
nehir kenarlarında ellerinde 
ki oltalırla balık a vlıyarak 

sık ağaçlı ormanlarda mey 
va yiyerek ve hayvan avlı 

yarak açlıklarını giderecek 
!erdir 

... Bunda mubaleğa var 
tabii, .. Fakat, fU muhakkak 
ki. bugünkü medeniyet inı 

anları sıkıyor, rahatsız edi · 
yor, sinirleri bozuyor 

Yahya Kemali hatırladım. 
- Yahya Kemal, dedim; 

tüphesiz üstad bir ıairdir 

Bir kaç tiirl tam manui ile 
"tiir" <lir Fakat ııon zaman· 
larda yazdıklarını nedense 
betenmedim. 

Tuhafı ıu ki: Biitün mü
nekkit geçinenlerimiz üsta 
dın ıon yazdığı tiirini ı!le 

aldılar: Aman efendim, ne
ler demedıler, neler yazma· 
dılar. 

Var yok Yahya Kemal.. 

Sanki bizde ıair olarak bir 
o varmıı Halbuki Yahya 

Kemalin ıon iki ııırı her 
halde medhedılecek gibi de· 
ğil. 

- Evela Yahya Kemal 
hakkındaki fikrimi söyli 
yeceğim: Yahya Kemal. bir 
lüks ıairdir. 

Fakat öyle üıtad tanına· 

cak kadar değil. 

Edebiyatımızda hangi çığ 
rı açmııtır? Arkasından ki 
mler gelmittir? Bir Faruk 
Nafiz değilmı? 

Onu Pohpoh 'ıyanlara ge· 
lince: efendim, snobizim 
denilen bir hastalık vardır. 

Snobiıtler her memleket 
te bulcnurlar. Fakat hele 
bizde Bunlar. sanatkarın 
öz düımanıdırlar. 

Snobıst; bılmez. anlamaz; 
okur. manasına nüfuz ede
mez., bilmediği anlamadığı 

manasına nüfuz edemediği 
halde k .11< ar, her şeye bur 
nunu sokar. İtte Yahya Ke· 
malin dctlkavukları da bım 
!ardan ?lacak .. 

- Faruk Nafizin , sıfır ol· 
duğunu söy;iyenlere ne bu 

yuruyorsunuz? 
f uuk Nafiz, ıair ad 

amdır. Fakat. kendine yol 
açmadığı dört tarafa buca 
ladığı için bunu söyliyenler. 
belki haklıdırlar. 

- Kendi yazı 'a rınız ara· 
ıın la en f az'a beğendikle 
riniz? 

Yeni neslin genç ve 
en k ı vvetli şairi, biraz dü 
ıündükten sonra: 

En çok beğendığim 

yazıyı, d :di; tayin etmek 
müşküldür Aklıma gelenle
rı sayayım: Deniz serho,ları 
bir kahkaha peıinden, de 
ni:ı hasreti kim bi ' ir, sea 
adlı tiirlerım hoıurna gider 

. . · · · İlçeba yın önü 
evrakf a dolnıuıtu, girip \ ı 

kanlar da çoktu. Kendisini 
daha faz 1a rahatsız edemt>z 

dim. 

M.TUGRUL 

: - ;;~ , ..:_ - ... . ... 

l 

Cumuriyet bayr&mmm fili
mini gösteriyor. 

İlsürel 'Dalgalar Ara.sında Ölü
Komisyonunun verdiülkarar mle Çarpışan Kaptan 

Halkevimiz tarafından Cu· 
muriyet bayramının on iki 
nci yıl dönümü filin.e alın 
mıştı. Çok güzel bir ıekılde 
tertip edilen ve bütün haz· 
u lıkları tamamlanan bu fi· 
lımin llalkevinde halka gö 
sterilmesine haılanmııtır . 

Dün akıam büyük bir 
kalabalık bu güzel filimi 

, s !yretmiıtlr. 

Dün 
I . 1 rarill ay B Ekrem ralçwkaya 

ı Sug·ug"un şıddetı biraz azal~ı. İlsürel kocmsyonu Yarilbay 
1 B. Ekrem Ya çınkayanın 

1 

On gündenberi devam Ba,kanlıiında toplanarak 
eden soğuklar dün öğleden i e aıt itler üzerinde aörüt 
ıonra, kuvvetlice çıkan gÜ · müş ve kararlar vermiıtir. 
neı önünde şiddetini epeyce Bu arada Balıkesir Koıu· 
kaybetmitlir, Bu yüzden 
dün ıehrimizde hava bir 
ilkbahar havası kadar ılıktı . 

Yoksulları 
Gözetme ~irliğinin yerin~e 

yar~ımlan. 
Şehrimiz yoksulları gözet· 

me birligi kimsesiz talebeye 
muhtelif yardım ' arda bulun · 
muıtur. · 

Kurum himayesinde bu 
lunan dört •alebeye yorgan, 
yatak, yastık, gömlek, par· 
desü b ir talebeye boyun 

a1anına yaptırılacak sergi ye· 
rintn 692 !ıra 50 kuruı
la Saraçoğlu Ahmede iha· 
leaini, i li. okulların kıtlık 
yakacak paraları hakkında 

kü 1tür direktör'üğunden ve· 
rilen listeyi o lduğu gibi ka 
bu ' ve tasdik etmittir. 

Bundaıı baıka Paıa Cami 
kar1111nda Eminoğullarının 
eıki oturdukları mağazanın 
kahve yapılmak üzere Sa 
raçoğlu Ahmede iha 1esini 
onaylamış ve muhte lif day
re1erden ge len evrak üzerin· 
de görüıme ' er yaparak dağıl 
mııtır . 

atkı ı, hu ka, far.ile, dokuz 
talebeye çorap, ikı talebe 
ye kazak dağıtmıştır Yok 
sullarlı gözetme birliğinin ıu 
hayır işini takdirle karşılarız. 

1 (~me~ fiatlan yüKselmeğe 
~aşlad1. 

Balya şarbayı 
Balya ıarbayı Abdullah 

Erat dün ıehirimize gelmittir 
Bbdullah Eral ura~ a ait 

itlt>ri takip etmek üz:ere 

bugün Ankaraya gldece~tir. 

Buğday fiatları dünden 
itibaren yine yükselmeğe 
baılamı§tır. Bu yüzden dü 
ne kadar on buçuk kuruı 
tan tatılan ekmek on bire 
yükselmiştir Bugün ise ek 
mek on iki kuruş üzerinden 
satılacaktır . 

·Deli Recep Destileri Kır 
1dı. Sonrada Bıçağı Çekti 
1 

Dün bir muharririmiz te 
ndüfen Deli Recebin kanlı 

bir kavgasına şahit olmuş 

tur. Yakayı olduğu gibi ya· 
zıye>ruz: 

Akşam üzeri saat o ı beı 

buçuğa doğru Dinkçıler ma · 
hılleıinden İsmail oğlu ka· 
laycı Basri merkebine yük· 
lettığı su deııtilerıle gider 

ken Dinkçiler mahallesinde 
Deli Recebin bir tecavüzüne 

uğramııtır Kendini tutamı· 

yacak kadar ııarhoş olan 

Hecep bir taıla , eskiden be· 
ri kızdığı !~asrinin merkebin-

de su dolu olan destilerin ıki
sini param parça etmiştir 

Basri Recebe : 

- Destileri n e lorıyor 

rnn? Diye 1 iraz çıkıt 

n ak iııteyince Rt cep, bu 
d - fa bağırıp çağırarak ve 
üzerinde taııdığı bıçağı çek 
miş Basri yı bileğinden fena 
halde yaralan ııtır . Gürültü
yü clu} ,ın kahvelerdeki halk 
ve evlerdeki çoctı klar ka 

dmlar vaka yt rlni doldur· 
muılardır 

Basri delinin bu lecavü 
züne kartı koymak ve elin 

Deli Rl'ccp meşhur çıılyısile 
den bıçağı almak isterken 
tam zamanında yeliıen bir 
polis Recebi yakalayarak 
bıçağı elinden almııt ı r. 

Bu suretle daha fazla bü 
yümesine meydan 
den vakanın önü 

mittir. 

verilme
alınabil 

Bandırma Liman1.nda Bi!ıyük 
Fırtınalar Oldu. Bir Yunan 

Kaptanı Denize Düştü. 
Bandırma, 5 (Ôzel ayta· 

rımızdan) ·- Üç dört gün 
denberi havalar burada fe
na halde soğudu . Soğuk, şid· 

detli rüzgar ve yağmur al · 
tmda kalan Bandnma tam 
bir kıı içine girmiş bir hal
deydi. Si hassa limandaki 
kayık ve gemiler fırtınadan 
çok müıkül bir vazij'Cte 
düımüılerdir. 

Yine bu büyük fırtına yü 
zünden barınamayacak bir 
ha 1e gelen iki Yunan vapu· 
ru tahmil ve tah liye itleri· 
ni terk edert!k karı• yaka· 
daki · Bakraç mevkiine sı · 
~ınmak mecburiyetinde kal• 

mıılardır. Hu arada bu va
pur kaptanlarından btri. çok 
feci bir ~aza da geçirmitlir. 

Yaka fÖ yle olmuştur: 

Hu iki Yunan vapurların · 

dan birinin kaptanı koman · 
ya hazırlamak üzere 
bir sandala atlı yarak 
Bandırmaya çıkmııtır Ban · 
dırmada işlerini bitiren ka 
ptan aynı sandallıt vapura 
git 'Tle k liı.ere denize açıl mı· 
ıtır . Fakat çok tiddet li fır

tına önünde sandal güçlük 

le bir müddf t gittikten so· 
nra çok geçmeden alt üst 
olmuş. bu sırada kaptan da 
denize yuvftrlanmııtır . 

Uzun müddet ölümle çar· 
pış:ın, yüzerek keııdini kur 
tarmıya çalııan zavallı ad"m 
azgın dalgalar aras nda 
kendini kurtaramıyarak bi· 
tap bir hale gelmittir Tam 
bu aırada etrafındaki kayık
çılar tarafından kaza haber 
alınmt{lır. 

Havanın çok fena ve kor· 
kunç olmasına rf\ğmen bir 
kaç kayıkçı kaza yerine 
gelmiıler · ve içlerinden biri 
denize at ' ıyar1lk baygın bir 
halde bulunan kaptanı dal· 
galar arasından çekip çıka• 
rmııtır . Böylece Yunanlı 

kaptan muhakkak btr ölü 
mden kurtulmuıtur 

Kayıkçıların bu fedakar· 
lığından çok mem:ıun kalan 
kaptan kendilerine elli lira 
ba htif vermiştir. 

Bu gün rüzgar 
sildi. Yunan 
yeniden yüklerini 
baıladı 1 ar. 

biraz kl~

vapurları 
~ımağa 

Fakat yine hava pek so .. 
ğuktur, Kapudağı yanı ke-
sif bulutlarla örtülüdür 

Bizim Davalarımız. 
{Baştaraf ı birinci sayfada) 

harbi menetmek için yeter 

kuvveti olmadığını iıbat et 
ti Milletler hep birden ken· 

di müdafaaları ta1asına düı· 

tüler. Silah11zlanma konfe· 

ransı yüzüstü kaldı. Her 
yerde harp endüstrileri olan

CI\ hızları ile, ö lüm cihazla· 

rı hazırlamağa başladılar . 

U u•lar sosyetesinin arka 
sında biı takım şüpheli gö · 
rüşmeler ve anlatmalar baı· 
larlığını ıezmiyen yoktu. 
Hepsinin bir tek sebebi, 
Cenevreye güvenilmemekten 
ibaretti. 

Ôyle görünüyor ki mil · 
!etler, uluslar sosyetesinin, 
yeni barıı ve güvenlik da-

vasının ıfla~ etmesine razı 

deği 1 dirler. U uslar sosyt>tesi 

kuvvetlerinin ve otoritesi 

kurulursa dünya rahat eder 
Uluslar sosyetesi yıkılırsa, 

güvensizlik arıarşb indt-n ba · 

şka meydancfa ne kalabilir? 
Küçük devlet'erden büyük 

imparatorluklara kadar, he 
rkesin, toı: ralt veya ht'ge 
monya boğazlaşmasına fırsat 
aramaktan baıtta yapacak · 
lan ne kalır? • 

Bir büyük İn5iliz gazetesi 
diyor ki: 

"U uslar sosyetesi hatta 
bu harbi mene leme · 
diği için ölecek oluna bun · 
dan dolayı 19 14 df'ki bağ 

daımalar ve karşı bağdaş 

malar sistemine dönmek de· 
ğil. uıulleri daha pratik, 
fakat aynı derecede idealist 
barıf cemiyetleri kurmak 
lazımdır. Yeni cemiyette 

meıuliyetler açıkça tayin 
edilmeli ve gerektiğinde bü· 

tün zaruri fedakarlıkları 

yapacak olanlar bu cemiye· 
le ü1e olmalıdırlar.,, 

Atatürk i<endi devletini 
bir barış kU\ veti ve daya· 
ncı olarak kurmuıtur Ata 
türk, Türk ulusçuluğunu bü .. 

tün irredantizm ve ıınırd•t1 

unsurlarından temi:ılemiıtir· 

Atatürk Cumuriyetinin ıiya · 

sası harpçılar değil barışçı 

larla beraber o1maktan ga· 
yri olamazdı. 

.":>ulhun doıtu olan her 
devlet gibi, Türkiye de hlÇ 

bir devletin düşmanı değil
dir. 

Fakat bir devletin barıf 
umuru o' abilmesi, her türlii 
saldı;ış•ara kendi yuruduot.l 
müdafaa edebilecek kuv"'e· 

tte olması ile hakil<i "'e fs 
ydalı olabl1ir 

Atatürk bütün dünyaY3 

karşı safındaki yerini, ı;e 
k endi milletine de bu yeri 

muhafaza etmek ve f3 Y 
d .landırmak için üstüne d\; 
şen vazifeleri gösteriyor? 

. .. ... 
111 •• ,, ..................... ' 

i ALEV ~ 
\ ~ KAMCJLARI! 
~HAYATTAN AltNMIS BU BÜYÜK~ 
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,.!..!••············~·······························~ Banduma icra memurlugun~an: Balıkesir Askeri Satınalma l Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
.................................................. 1 Hayriye Melek ve hem 

tirelerine 2 I.000 lira borç· u 
Balıkesir Vilayetinin eski 
mutasarrıflarından Behçetin 
vereselerine ait Randırma · 

nın Manyas nahiyesi ye 
bağlı Dümbe köyünde vaki 
ve aıağıda hudutlara vazılı 
araziler 31 · l O· ;J36 tarihine 
kadar bir sene müddetle 
icara verilmek üzere artırma 
aya çıkarılmııtır . 

' kı timalen Hacer cenuben 
Zehra ile mahdut 33 dö 
nüm 3 evlek Behçet veresc
lerinden Celale ait Çayır 

Komisyonundan: 
KendiKendimize 
Artık Güvenmeliyiz .. 

((Biz ken~i kendımize iüveniyoruz. Çizdiğimiz progra
mı ~ütün azim ve kuvv~tle tatbtk e~eceğiz.» 

Cenevrenin İtalyan.Habeı 
ihtilafı kartısır da a1 dığı 
cephe bizi hayrette · bıraka
rnaz. İtalya, bir tecrübe 
deui almak üzere bir taraf 
tan ulu!llar sosyetesinin İf 

ferin i dıkkat le takilı e ttiği 
gibi , diğer tarllftan da bu 
toııyetenin müzakerelerine 
ve kararlarına lcaııı lakay\ 
kalıyor . Ortada her hangi 
bir menfaat tezadı bulu 
nunca ve ya bulunur gibi 

gözüküncf' , ul uslar arann 
daki dostluğun , ananevi 
denilen eyi münasebetlerin 
rnanevi rabıtaların , karıılık 

lı hizmetlerin ve hatta be
raberce harp etmit olmak 
lan doğan mü~tert k hatıra• 

larm ne kadar aldfttıcı 
v ~ n e kadar kıymetsiz ol 
duğunu ulus:ar ıoayetesinin 
•on toplantmnda bir defa 
daha , anlamak fırsatını 
bulduk . Bu c4evletlerden 
bazıları aleyhimizde tiddetli 
hücumlarda bulunuyor. ba 
zılı:ırı düımanlarımıza sem. 
Pati gösteriyor, diğer bir 
kısmı da bize karıı ıüphelı 
olan bu l<ütle karıısında 
biz ancak kendi kendimize 
güven ır eliyız. 

İt!\lyan murahhasının ulu -
ıll\r sosyet esine verdığl 
hlemorandumun muhtevi · 
Yatını biliyor fakat buna 
rağmen u lmlar sosyete ı;i 

çizdiği yoldan geri dönmiye· 
cektir Bütün bu devletler 
hakikatleri bildikleri. Ha 
beıistanın barbarlığmı tam
dıkları ve ona hareket 
gözile baktıkları haldt: bi · 
:ıe karıt cephe almış bu· 
lunuyorlar. Halhuki bu 
ulusların Afrika müstem· 
likelerinde takip ettikleri 
,,"hti metodlar insanlık hak· 
kını inkar edici bir mahi 
Yettedir. 

Avrupa devlet'erinln Ha 
beıtstana kartı takmdıkları 
ınü-lafaa durumu ise, bır 

tar tftan hal yanın genişlemf>· 
•inden, di~er taraftan da 
Faıist rejimine karşı besle· 
dikleri düş,ıırnlıktan ilui 
gelme ktedir Avrupa devlet 
adamları muhafazakardırlar 

,,e bunun için d e İtalya 
nın her hangi gel i ~im siya· 

Türkdilinin Hikayesi 
----~~~~------.;:;..---

sasına karıı ciddiyet gös
termektedirler Faıist reji· 
mine kartı gö;terilen düt 
manlağın sebebini de Avru
pa gazetelerinin neıriyatm 

J l aramak icap eder. Bu 
gazetelerin ekseriyeti de 
mokrat ve sol cenah fırka· 

)arma mem.up olenlarla, 
mason ve menfaat perest 
guruplara bağ'ı olanlardır, 

İl Corriere della Sara 
"Mılano" dan : 

Cenevre muhiti acunun 
fikirlerini ve duygularını 
temıil etmiyor. Biz kendi 
kendimize güveniyoruz Çiz· 
diğimiz programı bütün 

azim ve kuvvetle tatbık 
edeceğfz . 

Japonydnın m jli müşkülatı 
"Pravada "Moskovadan: 
Hir devletin ekonomik 

durumunu en eyi gösteren 
maliye iılerl, Japonyanın 
Çıni isti a hareketleri neti 
cesinde çok ft>na bir vazi · 
yete düımü~tür. Hu vaziyet 
daha 1932 yılında, yani 
Mançor ınin istilası baılan 

gıcında göze çarpıyordu. 

Şimdı bu vaziyet o vakıt · 
tırnberi daha da gerginlet· 
mi~tir. Bu itibarla 1931 de 
5,950 milyon yen olan dev· 
Jet borçları 1 U35 Agusto
ıunda 1 O OOU milyona çık . 

mııtır Buna 6'JO milyon 
yenlik iç ödünçlemeyi de 
ilave etme1idi r. 1 undan 
ba ş'<a ilbay 'ıkların a vraca 
205 milyarlık mahalli borç 
ları da vardır . Bu itibarla 

· kuzay Çin savaıı bugüne 
k ıl dar Japolara 5 milyar 
yene mal o'muş demektir. 
Borçlarm çoğu bankalardan 
ve mali teıeküllerden alın 
mııtır Yalnız bankalara 
olan borç 4 5 milyar yen 
den fazladır. l'üyük endüs
tri ve sigorta firketlerinden 
de 50) milyon yen alınmıı 
tır . Bankalardan alınan 

paranın 3 mi ' yarım tasarruf 
sandıklarından alınmış halk 
paralan teıkil etınektedır. 
Japonyanın bütün malt le · 
ıekküllerinin sermaye mik· 
t ;uı 18 1 Y milyar yen bra 
sın da olduğuna gör e hükı"\· 

met tarafından bu ıerma 

K. adın Anne Olunca ... 

Bu bt f yıl.. Bu be, uzun 
Yı l.. l\ e ndı saçlarma aklar 
katmıf , yüzüne çizgiler çek
hli~ ve içinden en taze, en 
gürbüz duygu arı . Silindi 
ti altından geçirmiş. gitmiı 
ti. 

O ise.. Şımdiye kadar 
Yazdığı bütün romanların 

biricik krıhraınanı ise. Eski 
iıüzelli ğine baıtan bap tiir 
den bir kanat tıtkmıı . gök
lere yakın bir ıey o'muı · 
tu . 

Gülören; Macidenin ko 
luna girmit uzaldaşıyorriu. 
Genç adam onun yeniden 

YAZAN : 

Mükerrem Kamil 
kaçıracak, bir dıtha hiç, hiç 
görmiyecekrntı korkuıu ıle 
peıinden ko~tu 

Vestiyerde göz göze gel
di1er 

Erkeğin gözlerinde; ruhu
nu, kalbini, varlığını sevgili 
kadının ayaklftrına atan bir 
düokünlük vardı. Kadının 
gözleri ise tonuk laşmıı. do · 
nmuı, iki yetil cam parçası 
bibi taıla.mıştı 

Erkek; bu bakış karıasın
da bir ıeycik söyliyemedi. 
Ne onun mantosunu gey. 
cnrdi 

Ne de telefon numarasını 

sorabildi 

1 - Çayır tar'a Şarkan 

İsmaıl Hakkı Garben Kuru 
azmak Cenuben Zehra Şi . 

malen değirmen ark ayağı. 

200 dönüm ile Şarkan Ku 
ru azmak Garbe11 değirmen' 

arkı Şimalen Vefika Cenu
ben mürvetler bostanlığı ile 
mahdut 100 dönüm Behçet 
vereıesinden Haticeye ait. 

2 - Şarkan Hacer Gar 
ben Vefıka Cenuben Mür 
vetler dereıi Şımalen lıma· 
il Hakkı ile mahdut 100 
dönüm çayır tarla: Behçet 
kızı Falmaya ait. 

3 - Şarkan iımail Hak· 
kı garben Zehra Cenuben 
Mi.irvetl •r deresi 66 dönüm 
3 evlek ve şarkan Kuru 
azmak earben değirmen ar· 
kı timalen Celal cenuben 
Zehra ile mahdut 3J dö 

tarla. 
5 - Şarkan Rerifika 

garben Ce al timalen İsma 
il Hakkı ve Hatice cıt.nU· 

ben Mürvetler deresi ile 
mahdut 6fi dönüm 3 evlek 
ve gine ıarkan kuru aı.mak 
garben değirmen arkı ıima 
len Celal cenben Refika ile 
mahdut 73 dönüm 3 evlek 
Behçet vereseıinden Zehra 
ya ait çayır tar la. 

6 Mezar altı eıki pi 
rlnçlikden Behçet veresesi 
Zehraya ait şarkan Re[ika 
garben lsmail Hakkı cenu
ben değirmen arkı aya~ı 

fİm'llen köy altı çayırlarile 
mahdut 32 dönüm ve yine 
ıarkan Mürvetler d~resi 

garben Hacer cenuben 
Celal ıiınalen Ref ıka tarla la 
r.le mahdut 32 dönüm. 

7 - Mezar altı eski pi 
rinçlikten Refikanın hisreıi 

olan ve ıarkan Celil garben 
Refıka cenuben değirmen 

arkı ayağı ı : malen köy 
çayırları ile mahdu• 3 . dö
nüm : Ve ıarkan Mürvetler 
deresi garben Hacer cenu
ben z~hr" timalen Fatma 

Kor ihtiyacı için kapalı zarf usul ile 31 Birinciteırin 
935 perıembe günü saat 15,30 da eksiltmiye konulan 35 
ton kuru fasulyeye verilen fiat tahmin fiattan yükıck 
o\maaı itibarile kanunun 40 ıncı maddeıine tevfikan 
18-İkinciteırin !135 pazartesi günü saat 15,:!0 da kapalı 
zarf usu ' ile yeniden eks.ltmiye konulmuıtur. Muhammen 
bedeli 47 25 liradır. Muvakkat teminatı 354 lira 38 kur 
uıtur. Ekıiltmtye ittirak edeceklerin ıartnameıini ıörmek 
üzere hergün ve ihale gününde vaktı muayyenind~n bJr 
aaat evel teklif mektubu ve teminatlarile komisyona mü· 
racaatları 4 - 1 - 241 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Mazbuta ya aft 14361 ve mülhakaya ait 438 J ki cem
an 187 42 kilo buğday ınahıulu açık artırmaya konulmuı
dur. İhalesi 1 1 l 1- 935 pazartesi saat l O da yapılacaiın · 
dan istek:i bulunanlarm 10 J lira muvakkat teminat akça
siy1e bir' ikde tayin olunan gün ve saatde Halıkeıir Evkaf 

Direktörlüğüne müracaatları . 

** 
245 

Evkafı mazbutadan 4, 18. t 9. 47, 66. mülhakadan 
68, 72. 73, 102, 108, 112, l 13 numarala dükkin'arın teslim 
gününden 31 ·5 936 gününe kadar müddet'e icara veril· 
mesi i anında uzatılan aünde de İltekli bu' utımadığınden 
ı. t 1-935 aününden itibaren bir ay içeninde çıkacak iı le . 
k ' iıine verl 1mek üzere pazarlığa bırakılmııtır. İstekli bu· 
lunan" arın bu müddet zarrında p a ıkuı r vakıflar direktör 

lüğüne gelm ~leri ilin o'unur. 

nüm 3 evlek ~ayır tarladan 
Behçet vereselerinden Ve 
fikaya ait. 

tarlalarile bağlı :>2 dönüm. fımail Hakkı Fatma Hacer 
8 - Mezar altı eaki pi Habeş 

Saldırışı 
önünde 
İtalya 

rinçlikten ve vereseden Celi 
le ait ıarkan Fatma Garben 
Refika Cenuben değirmen 

ark ayağı Şimalen köy ça-

4 ·- Şarkan Zehra gar · 
ben kuru azmak cenuben 
Mürvetler deresi timalen Ha
tice ile mahdut 36 Dönüm 
3 evlek ve ıarkan kuru 
azmak garben değirmen ar-

t yirlerile me hdut 32 dönüm 
ile ıarkan değirmen ark ava 
gı ve Milryetler derui gar

yenin üçte ikiş i timdiden ' ben Hacer cenuben dtğir-

' ııa.rfedılrr..it demek olur. men ark ay•gı ıimalen Zeh-

Hatice Fatma Ce1al Zehra 

ve R~fika garben Fatma fİ 

malen köy çayırları cenuben 

deiirmen ark ayağı ile mah-

dut 48 dönüm ve yine ıar 

kan Mürvetler deresi garben 
Hacer cenuben Fatma ti 

malen l,mail Hakkı tarlala -

ri1e mahdut 48 dönüm tar 
1 

Japon mali durumunun ra tarlalarıle mahdut 32 dö· 
gittikçe fenalaıtığının en nüm. laları. 1 

' mühim bir delili de akaıyon 9 - Behçet kı11 Fatma 12 Behçet vereıelerine ait 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

Soir gazeteıinln Aımara 

muhabiri mahsuıunun Vt!r

dlil ıon habere göre, gene· 
ra l Oiamandi kumandasın

daki renkli ve faıist aıker . 

fiatlarının gittikçe düımesi ya ait me.ıar altı eski piriç olup halen taksim edlimem- 1 
lerinin yapmakta olduiu 

d ı r. Bunun neticesi olarak llkten ıukan Hadiçe garben it olan Şarkan Mürvctler 
Japon parasanm fiatı da git Celal timalen köy çay ı r 1 arı yo 'u guben Manyasın aıağı 
tikçe iniyor. cenuben değirmen ark aya yo'u timalen Karaağaç cen 

Halbuki timdi Japonya lı ile mahdut 96 dönüm ve uben ~anyu yukarıki yolu 
5 senelik süel programı do- yine garben Mürvetler deresi i le mahdut 3500 dönüm Bey 

laylsile Mançoride askeri garben llacer cenuben Refika baym. 

tahkimat ve tahsisat için ıimalen Hatice tarlalarile 13 Şıukan azmak garben 
yeniden 1 milyar yen sarf bağlı 96 dönüm Mihaliç yolu ve timalen ça· 
edecektir. G~çen yıl finanı 10 - Behçet vereıelerin- yır cenuben Dümbe dered 
bakanı Futzinin ~kilmeai den Haticenin mezar a ' ta ile mahdut 500 dönüm. Çi
de ülke içindeki finans mü· eıki pirinçlikte ~arkan ga- tlik önü tarlaların bir ıene 
cadelelerinin bir sonucudur. rben Fatma timalen köy ça- lik icarına ait sahş 25 1 1 · 

Bir İniiliz mali komiıyo- yarları cenuben değirmen 935 pazartesi günü ıaat on 
nunun Japonya) ı ziyaretin· ark ayai'u ile mahdut 96 üçden on yediye kadar ya· 
den istifade t-lmek istiyen dönüm ve yine Şarkan Mür. pılacaktır Tıılip olan' ar yü 
Japonlar İng . ltereden bir ' vetler deresi gar ben Hacer ı.1e 7 ,5 dipozito vnecekle 
istikraz yapma teşebbüsünde 1 şimalen ve cenuben Fatma rdir, Fazla malumat almak 
bulunmuılardır . Hu yeni is- tarlalarile mahdut 96 dönüm . istiyen!~r Bandırmft icra 
tikrazın sonucu Sovyetlere 11 - Behçet vereselerin- dairtsinin 931 42 
kartı bir büyük savaş ha- den Hacerin mezar altı eski dosyasına mücaaatları ilan 
zıılamaktır . ptrinçlık mevkiinde prkan olunur. 

Macide: 
- Yann dörtte gelip se · 

ni alacağım ha .. 

Hüyükdereye kadar uz 
anırız 

Şoförü almıyacağım Gül 
Ören. 

Diyordu 

Gülören yavaıça: 

Peki.. 

Dedi. 

Ru mini mini karıılık ge· 
nç adama yeniden bir ya · 
ıama hızı verdi ıanki. 

Kararan gözleri parladı. 

Yarın Rüyükdere yolun
da bir sevgili kadını bir da 
ha görebilecek ve ona ne 

bahasına olursa olsun arka 
ıından çektiklerini , bütün 

yazılarmı onun için yazdığı· 

nı ve silik bir öğretmenden 

meşhur bir muharririn böy 
lelikle doğduğunu söyliye
cekti . 

Evet onun ayaklarına ka 
panacak .. 

Göklerden , güzel ağaçlık· 
lardan, bofazın sevgi i su 

larından hız alarak ona her 
ıeyi, her ıeyi söyliyecekti. 

G ülören çıkarken onun 
buz gibi eline korkarak du 

daklarını dokundurdu . 

Gülören otomobilde yah 
nız kft 1ınca batını köıeye 

saklad1. Boğulurcasına, ölü 

rcesine ağlamağa baı'adı 

O gece Gülören onunla 
tanııtıiı günden sonra ge 

çen uzun ydları bir kere 
daha en ince, en küçük 

şeyl~rine kadar bir daha ya. 

ıadı . 

Şimdi İstanbulda kalmak 
ona korku veriyordu. Bir 

ktre daha Üımanla. . Eıki 

sevgili ile lcarşılasırsa ken 

dini tutamıyacağını . &"ÖZ ya

ılan içinde ondan uzaklar 

da ne acı yıl'ar ya§adığını 

söyliyeceğini anlamıyordu . 

Kocasını düıündü. 

Bu; iyi kalpli, kendiıini 

seven ve ıayan bir adam
dı. 

Ev' t:niılerinde onu ıuçlu 

bulamıyordu . 

Bu adama beı yıl sonra 

kıyabilir miydı? 

Arkamdan ne yapar diye 

düıündü . 

Kocuı o tiple bir adam. 

dı ki. Temizliğine, dofrulu · 

juna edilen bu hiyaneti ne-

hareket Entisklo ıahaamı 

elde etmeğe matuftur. 

Bu saha . 30,000 metreye 
kadar yükselen dağlık bir 

mıntakadır. Eter ltalyanlar 
buralarını elde ederler 
se, Makalleye de hakim bir 
vaziyet elde edeceklerdir. 

Aynı zamanda bu ıaha, 
maden cihetinden çok nn
gindir. 

Akdenize yeni harp ıııilui 
geliyor 

lstanbul, 5 (Özel) - Ce · 
belüttarıktan bildiriliyor: 

fngiltereden Maltaya git · 
mek üzere yola çıkmıı olan 
tahtelbahirlere kartı kulla· 
nalacak 3 torpito muhribi 
Cebelüttarıktan geçmiıtir. 

f sine yediremiyecek, acısın· 

dan belki hastalanacaktı . 

Ve Aonra o bitip tüken

mek bilmiyen tılerine da

lıp kendisini unutup ıitmi

yecek miydi? 

Fakat küçücük yavruıu? 

Mini mini Papatyaaı ne 

olacaktı? 

Kızını düıünmek, genç 

kadmı içinin en derin ye. 

r :nd .. n sarstı . 

KPıdınlığına: anneliği ıerl· 

de bıraktı 

Ve Gülören 80yükdere 

gezintisine çıkmadan ıabah 

treni ile Papatyamn elinden 

tutarak koca11nın yanına 

döndü ... 

- SON 
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Kitapçıtarda Arayınız 
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] ~ inşaat sahiplerinin. nıühendi~ ve müteahhitleıin ~ 
! = nazan dık~atme : : -- -

U.. N u·· . u·· l ! 111 E Her zaman taze çimento, Eskişehir ~ 
•• • : kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ 

: · • E çeşitleri. § 
W İstanbul ve İ~mir depoların-~ ~inşatta hll2nılan bütün malzr~e toptrn ve pe- ~ 
.... daki fıat arla, m = rakente olarak . ::: 
111 Her nevi Cam, Ayna, kontrepliik, Ilı E Buıdınııa i~ıııi'f Pa~a C:ıılılı·siııd·: ~ 
.. k ornej, İstor, kaplama almak istiye- ; _ 5 - .. -
111 nler her halde: il ~ MEHMET Nl!Rl VE QGLU HAMDİ ~ 

Yeşilli cıvarmda Camci Hilminin = E Dernir l11rd av at rna{azasında bulunur. 5 
dük~anına Uğramah~u. 111 § Siptırl!lı•r derlıııl - inşa'.'~ sıılıiple~i11.c' ."" i nşıuıl ~ 

: mo.'wller11u: s11ralle gonden!tr ve ydışlınlir. ::: 
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: f iatlar h~r mağazadan daha ucuz~ur. ~ --, ,,, ., 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
Satış Sürümünü Arttırın ktır. Kış Geliyor 

A ağınız 
• 

Al a 1 iyor 
Sa ış. a Bi i ci Sa : ÖYLE iSEHiç DUSUNMEDEN HEMEN 

Fak t Las ik mi 

Bir defa deneyiniz. ~ 
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SAYIN ' 
• MÜŞTERİLERİ iZE ! 
!!! Uc zluğu ' ''Rekla" m d r 1 Yeşilli Camii civar;nda (B/IV /iLİ Oô- ı 

'' 1 • LU CE/vJİL) Ustanın dükkanına gidiniz> 

Satacağmız Malınızı ,: ··~. 'Kİ: l 
1 
• 

! • 
Herhal~ ~e.~lam Ediniz. l eura~an Dünyanm en sağalam m. ar Kası ohn 1 .. o 

Zarafeti Ve 

Moda 
-' a 
' Malforı ile tanıdığınız 8 

11~,, ,, ,. i ,.r ,, ,; ş•• ıı ı ı ı 
\ e Hu Rc-kl.u ı a1·1111zı ( TrtJpez, Nokra, Cızlavıt) 
(TÜRK D Lİ) aı (• (• ı· i ıı iz. last1Kferini ~er yerden da~a uouza ala~ilirsiniz. 

f ontazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasmın a 
s ) l I\11 () 1) 1\ ' 

•• 

TURK 
• 

1 
Ba,\aııl:ını ::ık \(~ ~ağlnııı ~a~o ılaı·, İ~J..aı·piıılt•r 

• 
H •rnevi kösele, deri vesair kUndura malzemesi 

Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur. -
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BALIKESIR ASK[Rf SATIHAl A 

KOMiSYOt'U ilAHlARI .. 
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!illi Halkevi Bakıevi 1 

noı ı 
ımı Halkcvimizin Sosyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yapı· 1 ı Kapalı zarf usul ile eksiltmiye kc.nulan Kötahyada i\ıJ 11~ l\111) u ·I 

Jnşa olunacı'lk 2 binanın şartnamesine bazı hususat ilave (.). '~Ç . n : 
-edıldiğinden evelki ilan yok sayılarak yeniden Kor satm ı_. U : 
alma ko.misyonunda kapalı zarf usuli e el<siltmi} e konul Çocuk hasttılıklara uz : 

sıncla nçılan bakıevinde aşağıda ynıılı günlerde 1 > <to · trl< ı 1 q' \ ·ı mıL fakirı~I 
l&I halka bedava balcacaldardır. Halkımızın balnevinıize baş vurmalarmı dileriz. ~ı 

ımı- H A S T A LI K L A R B A K J Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D 1 ı~ı 
muftur. ihale 7-2.teş 935 pı!rşenbe günü saat 11 de yapıla· -: mana Mılli Kuvvetler cad· : 
caktır. Muhammen bedeB 5994 lira 48 kuruştur Muvakkat : desinde Ziraat Bankası ! 
teminatı 449 lira 59 kuruş şartnamesini görmek istiyen : k ki t · t" • 
1 1 arşısına na e mış ır. 1 
er her gün eksiltmiye iştirak edecekler vakti mudy yenin • • 
d • • 

lınl iç hastalıkl.uı Pazartesi günü saat 14- l 5 Bay Dr. Medeni Ak kent lını 
ıını Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay Dr: Ihsan Osl<ay ~ 

en bir saat evt-1 teminat mektuplar .le Kor satınalnıa ko· : No: 29 : 
misyonuna müracaatları. ~Hf: 4 - 1 219 •••••••••••••••••eıs••••••• "' Ku'uk hastalıklara Salı " ,, 15 İ6 ,, " Dahi 

Kor ihtiyacı için kapalı zarf u u'ile ı. 2 Teşrin 935 ! atıl ık Ev l'i! Cerrahi hastalıkları " ,, n 15-16 .. ,, Sadi ÔLalay 

~I 

Cuma günü saat 15,30 da eksiltmiye konan 50500 kilo 1 ... 1 ~I 
bulgura verilen fiyat tahmin fiyattan yük5ek olması ili- 1 ı] ıs-ır. /~·ı 

ı ...ırıl Kulak, boğaz, burun H. Çarşamba ,. u Kamıl Sesli oğlu !i 
barile kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan l 9 2- Teşrin Kızortaokulu caddesinde ·!UJ " " lıtıl 

JMJ Çocuk hastalıkları. 16 17 ,, Memduh ır:I 
Y35 salı günü sa&t 15,30 da kapalı zarf usulile yeniden (Sarraf Bnyıam Hocar.ın) 1 1 " " " I~ 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fıyatı 4545 liradır 32 numaralı ev satılıkttr. ı~ll l~ıl 
Muvakkat teminata 340 lira 88 kuruştur. Eksiltmiye işti- isteklilerin sahibi ko1ordu MJ Deri hastalıkları Perşembt> ,. ,, 15-16 ,. .. Mehmet Alt ı 
rak edecek er şartname ve numune 1crıni görmek üzere muhasebeci'iğinde Alcıfe mü- UDi Doğum ve kadın H " ,, ,, 16-t7 ,, ,, Halit Üzel ı 
hergün ve val<ti muayyeneden bir saat evvel de teminat racantları ılan olunur. ( 1 'ın:I 
ve teklif mektuplarile Kor satınalma komisyonuna mÜra· 6 ı- 454 l;D ~I 
caatlara 4 _ l 240 !ifil iç hasta1 ı'<ları Cuma ,, .. 15-16 " ,, Raif Demiralp l~İ 

~f~ :~ h jMJI Cerrahi ha talıkları " " ,, 16-17 ,, ., Ali Riza Tezel ı'~I 
Kı>r ıhliyacı için 30UO ki1o patlıcan. 15üO kilo doma ~ YIP ffiÜ Üf r. Halkevi Baıkanlığı lf(Jll 

tls, 250 kilo yeşil büber, 1500 kilo lahana. 2000 kilo pı- Ferhat adlı mührümü kar 1 m 
rasa 6 2- Teşrin 935 salı günü saat l l de pazarlık sure- bettim. Yenisini a'acağım ~ ~ 1= ~ ~ !~'iE~ ;r!~ ii!-ısi!ii!t"i?Si2~==~~~~~Eı522.! ~~ ~ ~.5ii!~-=~~f. 
tile satın alınachktır. Muhıınmen bedeli 2<.0 liradır Pa- dan hükmü o1madığı ilan 
zarlığa i§tirak edeceklerin şartnamesini görmel< üzere her 
gün ve pazarlık iÜnünde de Kor satınalma komisyonuna 
müracaatları. 4 1- 24~ 

olunur. 
Aslan tepecığinde 
Osman oğlu Ferhat 

- Basrn yeri il matbaası: 


