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SAYI: 9782 ONUNCU YıL • PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE.: VE SABAHLARI ÇIK.AR.. 

!"fabeş Orduları Mevcudu t,f: O,: : O Kişiyi Buldu. 
Suriye Ve ~ikas çıl r imparator Teftiş Uçuşu Yapıyor. 
'-'tıı•i)r (~ \T«ısıl ()ldıı ))(l Sııi 
k<tsı~~·l•ı 1·111 c;ete ~l,t_•şki 1 
l~ı 111(~ıeı·iııc (.itz \ T 11111d ıı·? 

Harp Durmuş Değildi . Her iki Tarafta Geceli 
lstanbul, 23 (Özel) de suikastçıların Suriyede 

toplanarak çeteler teşkil et 
melerine ve hududumuza 
kadar serbestçe gelmelerine 
Suriye hükümetinin nasıl 

göz yummuş olduğunu sor
maktrdırlar. 

Gündüzlü Süel Hazırhkla Yapmaktadırlar. 
Son suikast meselesini bah

&e mevzu eden İstanbul ga 

~ete'eri, Türkiye ile Suriye 

• 
lt<tl)r<lll Uç<tkl«trı ll()llll)(tl•(lllJl(lll(l J.)C\T( 111 l~(fi)'()J•. 

~tasında normal münasebe 

..!.!_er mevcut bulunduğu hal 

Alnıanya Zecri 'ft•dhirlere 1ştirak Eh11iyeceklir. 
========-==============::;=========== 

Fransız Kabinesi Top
landı ve Lavah Dinledi. 

Habeş Orduları Mevcudu Bir Milyon Yüzbini Kişiyi Bulacaktır. 

lstanbul 2:i (Özel) 
tiuen haber veri liyo ~ 

Pa· 

Fransız kabinesi, M Piyer 
lavalın başkanlığı altında 
toplanmıştır. M Lava! Roma 
•le Londra kabineleri nez 
dinde Fransanm su h içın 
\'etki teşebüsleri etrafında ız 
ilhat vermiştir Kab ne 
lop antısıııdan sonra İçışlerı 
bakanlığı .bir teb iğ resnıı 
tı"fretmit ve M. Lavalın, 
lıene\ durum hakkmda kah 
itıeyi tenvir ettiğini bildir · 
ll'ıişlir. Kabine, bugün Cu· 
inurba§kanı M. Lebrunun 

Başkan'ığında Elize sarayın· 
1- .ıı ~ ı Ba ~ ı.. .ı ı B 1 ı \ ,ı I 

Adisababa, 23 (A A.) -
lmprator dün bir teftit uçu· 
ıu yapmış ve yeni teslim 
edilen bombaların bizzat 
tecrübesinde Lulunn.uşlur. 

Cenevre, 23 (A.A) Ha 

be~ şefleri seferberlik t-mri· 
ni tatbikte devam ediyorlar. 

Ordu mevcudunun 1 mil 
yon 100 bin k 1şiyi bulacağı 

söylenmekte ve yiirüyüş le 
vzıatının da a ysonunda bit 
mesıne ihtimal verilmekte 
dır. 

Londra, 23 (A A.) - İki :ı 
ordu hızırlı'clarına devam 

etmekte ve yakında Kuzey 
cephesinde bir İtalyan taar
ruzu beklenmektedir. 

Londra. 23 (A.A.) - İlal · 
ya·Habeı harbi cephelerde 
ileri karako l müsademeleri 

,\1 .\/ııSStJ/i11i. 

marasında önemli bir Jiyev
de bulunmuş ve İngiliz si· 
yasasının .. sliratle birbirini 
takip eden hadiseler kar.§t -
sında değişmediğini söyle

miş ve demiştir ld: 

sında ate§ teati edilmit ve 
İtalyan uçakları doğu yay· 

lası üzerinde bombardıman 
uçuşları yaptı. 

Londra, 23 (A.A.) - Ras· 
dt!sta kumandasındaki 

200,l)OU kitilik bir kuvvetin 

Og \dan bölgeı:inde İta 1 yan· 
ların yapac ıkları taarruzu 
k ır~ıla ınak üzere Güney 
c_;:>heslne doğru i 1erlemekte 

olduğu disababadan bi1di· 
ri iyor. 

İstanbul, :!3 (Özel) - İn· 
gıltere birinci deniz lordu, 
Akdeniz İngiliz filosundan 

Gud ve Ronev dritnavudla 
rının Akdenizden geri alı 

nacağını söylemi§tir. 
Söylendığine göre, per· 

şembe günü daha bir takım 
gemıler, man:ı vralara iştirak 

Dersim l •1 •••• aı. •••• •• •• •• •• •••••• l 1 \ kl 
• • 1 o muş ve ta yan uça arı • • "Uluslar sosyetesinin karar -ı 

! 8 ı ı • M · ı · ı.... ,& 1 ketif ve bombardıman faa - altına aldığı ekonomık laz· : a ı~estr u tu uganuan 1 liyetlerine devam etmişler k 1 1 

İ~in bir isla~al programı : d... :.;:"::'."
1

• •• •<;!·;~;;;~ 
h 1 

: Jfosullıu11c /J rckllir Londra, 23 (A.A.) - üye bulunmıyan devlet'er 
3llf 8nJY0f. : luijıince fr,ç 1 il< clrldifji 11:c lngilız Dışbal,anı Av.un im- bunu ihla l etmeğe tepbbüs 

lstnnbul, 23 (Özel) - Dö • rt• U~rehi "ştrı fin lwşr u etmişlerse ki böyle bir har· 
tduncü genel müfettişlik Ça :;o J(J !J.),} l'ıı:nrlcsi !Jll : r a J. ar ekette bu 1 unacak1ar :n ı zan· 
Pakçuru ve Dersimi iç ne 1111 sayılmış 0'111t1kl ı netmiyorum bu ekonomık 
alacaktır Dersimde dört vı- ,:.>,) :'U /tJ ~J3.i cum<ırlt:sı : K • 1. .. 1 tazyik harµ madres ni kısal 
lda bitirilmek Üzere bir İS !J< CCSİ yatı/ Cllll1Cl !JIİ/111 : o~grası uugu ı f op anıvor tacaktır . ., 
lahat programı latbık edi'e akşamı Jlirtıcı N [Jİ Al Y· : Ankara, ... 3 (Özel) İngilız D şbakaııı süel zc· 

cektir. l{uraya tayin edi e Jıisselüm old11{j11 lıildirilir. : Uraylar kongresi bütçe1eri eri tedbirlerin hakkın ıJa l:o· 
Ct k Süe' 1 bay geniı:ı salahi • ı ı k f b ı: • yirmi bin li adan faza o an 123 1 e t. ı r anlaş nanın bulu 
}'etli olacak ve idam ceza 'a· • 
tını tasdik edebilecektir. •••••••••••••• ............. ~ uray başkanı:ıın iştiraki ile nmadığını ılave etmiştir. 
• : yarın (bugün) ilk top'antm Londra, 2J (A.A ) 

etmek üzere Akdenizaen 
uzaklaıacaklardır . 

İstanbul L3 \Özel> Ro-
mad(:n bildıriliyor: Almanya 
hükumeti, neşreylediği resmi 
bir tebliğde, zorJu tedbirlere 
iştirak edemiy<'ceğini ve h!l-
lyaya kömür \'ermeğe ama. 

ele olduğunu bildirmittir 

ltanbul, 23 \ Özel}° -
Deylı Telgraf gazetesi Raı 
Seyum kumandasındaki Ha 
beş kuvvetlerinin 300.000 
olduğunu ve pek yakınc!a 

İmpratorun bu cepheye gi
deceğini ve Aduaya karıı 

büyük bir taarruz hareketi· 
ne başlıyacağmı y,azmakta· 
dır. 

Somalide lngiliz uçaklan: 
Londra, 23 (A.A.) -

Berberaban bildiriyor: 

1 b d B ., ı A ı t nı yapacaktar. Habeşistanda Adua cephe c a 1 n a og az arı 1 İçbakan'ık tarafından Ur slnd! ileri kare:ıkollar ara· il ıbu; ClS~< rlcri 1111/r,ı/yvz lwşınd<ı cılı ş ediyurlar. 

saatte Kapata b i 1 e ceg~ iz ::';:::ıpfi:~;:: ::;::~: ~:~·Artık beki emeg~ e 1 üz u mi •Ü~:~.;,ı;:i:ı::~i::::~~i ~::~ 

fransular son ~urum karŞlsln~a ybptıklan neşri~atta 
bu ~ol~a terti~at al~ığımln yazı~oı lar. 

Cıırıokkcdt· re Secld11llm/ıir 

, İstanbul. 23 ~( Özel) hında Çanakkale ve Kara 
f:ransız gazeteleri, son Ju dPniz boğazlarını 6 saat için 
~um karşısındaki Türkiye de k.-patabilmek üzere ter-
llkkında yaptıkları neşri tibat almış bulunc!uğunu 

htta, hükumetimizin ica. yazıyorlar 

ayların beş yıllık ımar pr · verilmiştir. Bu uçaklar istik-

ogramları ile hayatı ucuzla- k a 1 d A ş · ı . ' şaf uçuşları yaparak hudu-
tma şartları ve gelir kayna- m a ı. r 1 er 1 ••• dun bitaraflığını temin ede· 
kları etrafında önemli esas· 
lar vardır. 

Suikast 
için yeni tevkif at mı var1 

Ankara, 23 (Özel) - At 
atürke yapılmak istenen su 
ikast münasebeti ile bazı 
yeni tevkifat o'duğu hakkı
nda şaialar çıkmıştır. 

/\ 

ltalyanın 
Nüfusu artiyor. 

İstanbul, 23 (Özel) İt -
alyanın genel niif usu, eylul 
nihayetine kadar 45 mılyon 
380 hin kişiye baliğ olmuş 

tur. 

"Her ~aya ve ağaç ~i~in~en, ~er topra~ yığmi arka
sın~an İtalyanlara ölüm yagduımz,, 

İstanbul, 23 (Özel ı - Ha. ağaç dibinden, her toprak 
beş İmparatoru, Adisababa 
Ras Mulogt'lanın lrnmandao 
altında 100,000 askerin ya

ptığı resmi geçitte, askere 
hitaben mühim bir nutuk 
söylemiş ve: 

- İtalyanlara karşı koy 
mak ıçin beklediğimizin se 
bebi, uluslar sosyetesine ka · 
rıı olan merburiyetimizdir. 

Artılc beklemeğe lüzum kal· 
ınaınıştır arş ileri; cesurane 
harbetmenizi isterim. 

İtalyanlara karşı her y~r · 
de ha rbediniz, mümkün ol 

duğu kadar dağınık olarak 
mevzi alınız, her kaya veya 

yığınının arkasından İtalya· 
nlua ölüm saçmız. demiştir. 

İtalyan istihbarat vasıta
larını getirdikleri haberlere 

göre: Habeş imparatoru 
Ras Seyuma Aksumun mut 
laka istirdadını emretmiştir. 

Aksumun askeri kıymeti 

fakat Habeşliler için dini 
ve siyasi çok büyük bir 
kıymeti vardır Bu emrin· 
de ancal< bu sebepten veri 
ldiği muhalckaktır. 

halyanlar Aksuma yalnız 
Eritrelı asker sokmuşlardır. 

İtalyalı askerler henüz Ak· 
ı1Uma girmiş değildir. 

celderdir. 

, Dumdum kurşunu ve zehirli gaz 
Londra, 23 (A.A.) - Ha· 

beşistan e 1 çiliği İtalyan ku 

vvetlerinin ne zehirli gaz 

ne de dumdum kurıunu ku· 

llanmadıklarma dair Roma· 

nın iddialarına kartı bir ce· 
vap neıretmlştir. Elçilik 

bu fevkalade medeni 
harb usullerinin Habeıistan · 

daki yabancı sıhhiye heye· 
ti üyelerinden biri taraf m · 

dan tesbit edildiiini ıöyli

yoı· . Şayet bu usullere de· 

vam edilecek olursa Habeş 

hükQmeti kendi askerlerinin 

de İtalyanlara karşı ayni 
vasıtaları kullanmalarına 

mani olmıyacakhr. 



SAYFA 2 TORKDILI ilk Tetrin 24 --___.. 

Genel Nüfus Sayımı 
da Köy Yol arı 

-
Bindiğimiz kamyon ağzı 

na kadnr tıklım tıklım do 
lu .• Herkes sabırsızlıkla ha· 
rekete intizar ediyor . Dışa 
rıdan bir tamam seıl yüksel 
di •. Şoför yerine geçli. Ço
cuklar hep birden bağırııtı· 
lar. 

- Ş'>f örcü amca çek Şa· 
mlıya .. 

Kamyon hafif hafif sar
sıldı ve cırladı .. Tekerhkler 
ağır ağır dönmeğe başladı .. 
Artık önümüzde dar sokak 
lar evler ıralamyor. Kamyo 
numuz gittikçe hızını artları -

yor . Hepimiz net~ ile ıarkı 
söylüyoruz . .. 

Şehirden epeyce uzaklaş · 
tık. Arkamızda bıraktığımız 

Balıkesir sanki yamacın ete 
iinde uykuya yatmıt gibi 
sakin ve hareketsiz duru 
yor.. Kamyon. önümüzde 
uzun bir ıerit gibi uzun yo
ldan bütün hızile ilerliyor. 
Etrafımız hep büyüklü kü
çüklü çıplllk ve otsuz tepe 
ve yükıekliklerden mürekkep 
Yolda ancak bir iki ağaca 

tesadüf edebtldık.. Yollar 
gittikçe fenalaıtyor kamyo 
numuz güçlükle ilerliyor. Mü 
temadiyen ıanıhyoruz. Şim 

di kamyon bir dağın kıv 
rımlı yollarını dönüyor. Aı· 
ağm derin bir uçurum . 

Bütün gözler yanda ön· 
de.. Çehreler durgunlaşmıf, 
gözler daima bir noktaya 
takılıp l<alıyor . Hıç kimse 
konuımıvor.. Derin ve- can 
c:ıkınt111 bir ıükut... Yalınız 

otomobilin hınltm ve onun 
pat plll eden ıeıi .. 

Tatlı ve kayalıklı yol 
dan ayrıldıktan sonra oto · 
mobil düz yolda uçmıya 

baıladı.. Her ke3te bir kı 
mıldanma oldu.. Fmltılar 
yükseldi.. Gözlerdeki bulut 
lar silin k. Sisler dağıldı. 

Gözler yine neıe ile parlamı . 
ya baıladı . Dudaklar kımıl 
dadı . Artık hepimiz coş· 
muıtuk. Delice şarkı söylü
yorduk. Heplmız o l<adar 
coımuıtuk ki ıof öre çılgınca 
bağırıvotduk . 

- Dokan ıoförcü amca, 
dokan, bazı\ara .. . 

- Sür kardeıim sür ... di
ye bağırıyordu ... 

Bfr buçuk saatlik 
bir yolculuktan sonra Şam 
lıya ge'dık. Şamh bir ba 
kııta gözün çerçevesi dahi
line kadar küçük ve toplu .. 
Taıla bir yoldan 
nahiyeye giriyoruz Otomo· 
bilin gürültüsüne çocuklar 

çe karanhklaşıyor müphe 
mleşiyordu. Sert ve soğuk 

bir hava saçlarımızı dalga· 
!andırıyordu. Uzaktan gelen 
bu berrak havayı kanarcasma 
ciğerlerinü çeki) orum Önü 
mde çimenli kırlar sürülmüş 
tarlalar uzanıyor. Başımızda 

bizimle beraber gelen koru 
cuya soruyorum: 

- Köy buraya ne kadar?. 

Hemen cevap v riyor: 
- Köyümüz Şamlıya bir 

saattir. Şu karşıdaki tepeyi 
attıktan sonra görünür 

Önümüzdeki yol beyaz 
bir ıerit gibi uzanıyor Y o
la çıkalı hayli olmuıtu. Ar 
hk iyıden iyiye akıam ol
mıya baf 1 anııştı. Ortalık 
akşamın alaca karanlığına 

bürünüyordu Tepeyi dönü
nce pek çok uzakta olmı 

yan köy görünmeğe başlı· 
dı . Bir tepenin eteğine ku 
rulmuş olan Karrçıl ı köyü 
bana uzaktlln o kadar şirin 
göründü ki oraya oiran evel 
u\aınıak için kendımde ön 
üne geçilmez bir arzu duy. 
dum Atımı kamçıladım Biz 
köye girerken henüz sürü
den ge'en inekler öküz, ma· 
ndala evlerine dağılıyorlardı . 

Gösterilen evin onu 
nde durduk ve atlarımızdan 
indik. Köyün muhtarı Ah 
met bizi odaya götür 
dü. Bu oda temiz halılarla 
döşenmişti . Yan tarafta bir 
ocağı vardı. Hepimiz de çok 
yorulmuş olacak ki kendimizı 
boş bir çuval gibi sedire 
attık. Hepimiz de su su yor· 
duk. Yalınız bakışlarımız bir 
gaz lambası tarafından ay
dınlatılan odanın dıvarlaıın· 

da serserı dolaşıyordu Oda 
yavaş yavaş karanlıklaşıyor· 
du. Her odaya giren köylü 
bize evela . 

Selamüna e) küm on
dan &<>nra hoş geldiniz di 
yordu .. 

Köylülerle konuşrnıya ba 
şladık . Onların bize ilk so 
rdukları sual Habeş ve İta· 
lyan merelesi oldu Bu hu 
ıustaki sözlere çok dikkat 
aarfediyorlor, büyük bir ala 
ka gösteriyorlardı. 

- Acaba Habeş ıle İtal . 
yan ne yapıyor ki .• 

Kulağımızn çalındığına 
göre İtalya askeri Habeş 
toprak l.ırında ıscaktan kırı · 
lıyormuş .. Emme donuz yi· 
ne birçok yeri zaptetmiş. 

Söylediklerımi can 
kulağile dinliyorlardı. Geç 
vakte kadar ko 

r .. .. 
GORDUK 

Ve 
DUYDUK 

.. ~~~~~~~----~ 
Köylüyü 
Tanımıyoruz .. 
Şehirde doğup böyümüı 

olan bir dostum geçen de, 
bir kaç köy g~zdi. 

Şimdi, fırsat buldukça sö 
zü köy alanına çeviriyor ve! 

- Ah, köylüyü, kendi 
muhitinde tanıyın . . Hen, bu 
bahtiyarlığa iriştim. 

Diyor. 
- Sana dedim; köylüyü 

tanıdığını iddia eden. sana 
bir soru: Her gittiğin köy· 
de nerde yattın? 

Tabii . kanuk oda 1arında 
- Peki köylüyü evinde 

kendi aralarında karısı çocu
gu yanındt\ tetkik edebildin 
mi! 

- Bayır . Fakat! . 
Bak azizin., fakatı ma

katı ıu ki: Sen ve senin gibi 
köylüyü söyliyenler. onu 
karııdan knrşıya; seyretmiş 

olanlardır . Aldanıyorsunuz, 

dostum, Jtldanıyor· 

sunuz.. Bu güne kadu 
bir çoklarınız edebi-
yat yaptı yalnız .. Kendi ka
falarında yaııyaıı köyü anla· 
dalar ve sen de aynı şeyi yap 
mağa özenirsin . 

- Tamdım. 

Diyorsun. 
Kimi tanıdın?. Bir kaç 

tip. Ve bir kaç macera. de
ğilmı? Onları da, dinlediniz 

Karımızda oturan köylü
nün, kız yiiniimesinden emi 
ciklerinden ve jestlerinden 
onun ihtiraslarına z~vkleri 

ne velhasıl iç alemine vakıf 
olduğunuzu zan ediyorsunuz. 

Bugüne kadar isimleri la 
zım değıl. bir kaç zaman, 
zevk soframıza ltöyden dem 
\'uran sayıfelerce yazı sür
düler 

Fakat , ne yazık ki, 
bunlar, realiteden fersah 
fersah uzak .. 
Düşün dostum, bir sosye

teyi tam anlamı ıle ijnlıya 

bilmek için. onun en küçük 
zerre'erini bi e tanımak la
zım, değil midir? 
Şu halde?. 
Sen her gittiğin köyün ko-

nuk odasında. bir veya bir 
kaç gece kalmış köylüleıle, 
zaten şehirliye ısınmam ış o 
lan köylülerimizle görüşmü 
~ün eyi, güzel . 

Fakat bukadarcık bir ~ül 

fetle sosyıd bir varlık tanı r 
nabilir mi?. 

koıuıuyorlar. Kamyon hü
kumet binası önünde durdu 
Hepimiz otomobilden indık. 
herdeki çardağın altında 
bağlı yağı'Z atlar sabırsızlıkla 
bekliyorlar kulaklarım asabi 
oynatıyor ve kısıyorlar. 

nuıtuk. Sonra yorgun oldu
ğumuı.u söyliyı:rt:k dağıldılar. 

İstanbula, uğrıyan bazı 
ecn.:.bi gazetecilerin yc:ıpdık 
lerını bılirsiniz 

Kaf alarındald. Pi yer Lo · 
linin İstanbulunu ararlar ve 
ond!\n bir parça buldular mı 
derhal hayalhanelerine mü. 
racaat ederek ne herzeler ve 
ne saçmalarla Türkiyeyi an 
latırlar. 

Vakit geç ol'liuıtu. He
men kamunbayın yanına 

çıkhk. Zarfları ve talimatı 
aldıktan sonra bi7.İm ıçın 
hu:ırlanan atlua bindik. 
Artık hepimiz birbirimize 
soruyorduk. 

Nereye 
Ben Kamçıllıya. 

Sen nereye 
Ben de Halkapıoara. 
Siz nereye ben de Bo · 

ğazköye . filan nereye fi
lan nereye diye hepimiz 
birbirimizi ıoruyorduk. 

Biz üç arkadaş Kamçıllı 
köyüne gitmek üzere Şamlı 
dan ayrıldık. Ve yola ko· 
yulduk. Vakit geç o1muştu . 
Güneı mor dağların arkası· 
na saklanmak üıne idi. 
Etraf gittikçe koyulaııyo r 

Mor dağlarm etekleri gittik-

Pençereden dışarıya hl\ k 
tım mehtap epeyce yük~e 
lmiıti. Ayın ışık 1arı köy ev
lerinin üzerine yayı'mı:. Uz· 
aklardan hafıf bir meltf'm 

• rüzgarı esiyor. Köy derin 
bir sessizlik içinde uyuyor 
du. Hiç bir ses bir çıtırtı bile 
yoktu .. Yalınız zaman za -
man köpelderin acı acı hav
lamıırları duyu'uyor 
ve gecenin karanlığında sin 
lenip kayboluyordu Uylrn 
göz kapaklarıma kadar gel
mişti Yorganı haııma çek· 
tim ve uyudum. 

Sabahın nasıl olcluRunun 
farkırda değilim Yalınız 
muhtıHın · 

- Daha uyuma~ınız mı 
sesi bana tıabah olduRunu 
bildirdi. Hemen vatRğım 
dan fırladım . Kahve altıyı 
yaptıktan sonra köyii şöy 1e 
bir dolaştım ve daha faz'a 
vakit kaybetmeden ata at
layıp gerisi geriye döndüm 

Hakkı Sti/ıa 

Bunların da iddiaları şudur , 
- Türkiyeye girdim gör 

düm ve tanıdım. Doğrudur 
lstaııbulu gezdi ve gördü. 

Lakin , tllnımadı , tanıyamadı 
Si7.İn de. bunlardan, ne 

farkınız var?, 
Bir kaç köy gezdikten 

sonra edindiğiniz cılız ıntiba -
ları , muhayyi enlzde bir nakkaş 
uııtalığı ile ışlemeğe çalışı· 
yorsunuz OrtRya koyduğunuz 
eserlere, hir göz gezdir elim. 

Bızim kövlümüı.ü, gerçek 
olgun 1uğu ile maalessef hiç 
verinde göremiy~cegız . 

Aziz, dost "lıöylüyü tanı

dım .. diyerf'k bir tarafa çe· 
kilme; onu tanımağa çalıı .. 

Ve çalıfalırn .. 

M. TUGRUL 

Pari 
ilyön ~uıulu ~ongre gün

lerini kararlaştu ~ı 

--
'\ 
J 

c • 
rıy t Hal 

1 
vinde 

bar ram' filime alınacak Ziya GöKalpın ölümünün 
hazı- ı yıl ~önümü kut'ulanaca~ Cumuriyet bayramı 

rlıkları ilerlemektedir. 

B ilün kollar kendi iş1 eri 

üzerinde çalışmaktadır. Şe · 

Bugün saat 20 de Halke Cumuriyet Halk Partisi 
İlyönkurulu B. Lütfi Kırda 
rın Başka.1hğında yapllğı 
toplantıda ilimiz içindeki , hirin muhtelıf yerlerine ku· 

vinde büyük Türkçü Ziya Gö~
alpın ölümünün yıl döniirılll 
dolayısile bir toplnntı yapı· 

lacaktır. Bu toplantıya her· 

kes çağırılıdır . 

Parti kongre'erin n 10 ikin- rulacak olan takların da 

cıteşrinde boş'ıynrak ilkkii.- yapı'mac ına dün baş 1 anmışlır. 1 
nunun birinde bıtirilmesine ' 1-f alkevi o günku bayram 
Kamun kongrelerinin de bir te'lahüratını filime ala-
i'kkanunda baş'ıyarak ayın 

caktır nihayet 15 şine sona erdi l Pantolonu ce~in~en para

sım almışlar. 
rilmesine karar verilmiştir. 

Bu lcarar i'çelere bildiril 

mittir. 

Parti ocak ve kamunları 
1 bugün toplanacak. 

Bu akşam Cumuriyet halk 
Partisi yı 1 dırım kamunu ku
rağında nıerkezdel<i kamun 
ve ocak yönetim kurulları 

toplanarnk Cumuriyet bay 

ramı etrafında 

yapacaklardır. 

görü~me'er 

Şeh 
• • • 
ımızı 

Nüfusu 26.430 ~işi~ir. 
Haber aldığımıza göre. 

şehirimi7in nüfus ilk sayım· 
da 25.740 iken, bu sayımdl\ 
26,430 olarak tcsbit ediL 

mjttir. 

... . 
gı 

Kilosu son günler~e i~i 1 

~uruş ka~ar fark etti. ·· 
Son günlerde buğday fi

atlarının yükselmesinden öt
ürü ekmek fiatları konan 
narlda iki kuruş kadar fark 
etmiştir. Şimdiki haldı: ıki · 
nci ekmeğin kilosu on bu 
çuk, birinci ekmeğin kilosu 
da on bir buçuk kuruş üz
erinden satılmaktadır . 

Gelenler Gidenler 
Susığırlık şarbayı dün 

şehrimize ge1 miş ve ilçesini 
i'gilendiren işler üzerinde 
il bay lılda görüşt üldeıı soı ıra 

Susığırlığa dönmü~tür . 

Ha • 
'evı 

Spor kolu kulüpler arasm
da kupa maçlan tertip etti. 

Halkevi spor kolu şehrimiz 
üç kulübünün bırlncı ve 
ikinci takımları arasında t ir 
kupa maçı tertip ctmiıtir. 

Maçlar mıntal<a heyeti ta · 
rafından idare edilecek, bi 
rinci gelen takımlara Hallıe 
vi birer kupa verecektir. 

Maçlara yakında başlana 

caktır. 

Halkevi 8aş~anhğmdan 
24- Hl 935 Perşembe günü 

snat (20) de Halkevimızde 

büyük Türk İdemanı Ziya 
Gökaipın ölliınü yıl dönümü 
dolayısile bir top:antı yapı 

lacaktır. Yurdda~larımızın 

Halkevine gelmeleri r!ca 
olunur. 

~alınan ~ısra~ pazar~a sa
tışa çı~ar1l~1. 

Çağış kam ununa bağlı 

Okuf köyiinden Kasım adın 

da bir köylü pazarda bir 

kısrak satarken elinde bulu

nan makbuzunun sahte ol · 

duğu anlaşılmıştır. Yapılan 

tahkikatta hayvanın Kıpti 

İsmail Pehlivan tarnfından 
çalındığı ve satıldığı anla
şılmıştır. 

~---

Salı geceai Zarbalı oteliıı· 
de misaf r olarak yatsll 
Y ozgadm Boğa~hyan ilçe· 

sind :n işçi Şevki kar al. ola 
müracaat ederel< aynı otel· 
de yatan Manisalı Sadık oii· 
lu Vahdettin, Martlı mahal 
lesinden Odacı Musta.f a ve 
Bursalı Musevi Buhur tara· 
f mdan pantolonu cebiudetl 
21 liranın çalındığını ıddiıı 
ettiğinden tahkikata başlafl 
mı~tır. 

Alç 
efr 

lar H er Tarafta 
1 Anılıyor r. 

Balya~a ve Manyas~a da ~irer miting yapıı~ı. Hal~ Ata· 
türke sevgisini ve baghhğtn1 . hayknoı. 

/!cılya Jwki'uuel komıf]ı 

Balya, 23(0zcl aylarımız 

cian) - Ct mur başkanımız 
Atalürke yapılmak istenen 
suikast teşebbü ü Balyah
lar tarafından nefretle kar· 
şılanmıştır. Balyalılar bugün 
Cumuriyet alanında büy\ik 
bir toplantı yaparak Büyük 
Önderimlı.e olan bağlılıkla
rını tekrarlamışlar ve alçak 
ları lanetle anmışlardır Top 

lantıda İlçebay Rifat Yenal 
ile UrayBaşl<am Abdullah Er 1 
heyecanlı birer söylev ver · 
mişlerdir Toplantıda binler
ce l-alk bulunmuştur. 

l\1anyas, 22 ı Ôzel aytarı· 

z z le 
Biga~a ta~rl~at yaptı· 
İstanbul. z4 (Özel) Dün 

1 sab .. h saat dokuz Luçukta 
şiddetli bir yer saruntu;ı oldu ı 

Halk heyecana kapı'dı. Sar 
;rntının merkezi Biga oldu 
ğu zannediliyor. Bigada hü 
kümtl binasi1c, i:kmcktebin 
dıvarları çatladı Karnbigada 
hükünıet konağının dıvarla

rı çöktü 

mızdan) - Bazı melun'arırı 
Büyük Önderimize suıknst 
yapmak istedıkleri haberi 

burada büyük bir teessür ve 

heyecan uyandırmıştır. 

Manyaslılar ve bütün l<Ô' 

ylüler bu teessürlerini ve cf. 

ndan bağlı oldukları vııı 
Atatürke olan bağlılıkfarı 111 

ifade etmek için kaırıurı 
merkez.inde büyük bir J1lİl 
ing yapmışlardır. 

Türk ulusunun canı 

ruhu olan Atntürke bir tel 
. Öl' 

yazısı çekilerek bu teesıı 

ve bağlılık bildirilmiştir. 

Cami in 
Kilimlerini ~im çaMı1 

kÖ} iİ Sındırgının Bağbey 
iki 

camisinden altı kılim ve 

seccade çalınmıştır. 

Kilimlerin Bigadıç kart'l 
ti. 

k .. .. ldeı1 
nunun Kavaklı oyu• 

fııı 
Rıza oğlu MustafR tnra . 

J'lr11 1 ~ dan çDlındığı iddia e 1 

1 ctır· ve tahkıkata baş anrn•" 

1 
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Sof yada Hazırlanan Sui 
kastın Aydınlanması. 
~of ya suikast,ISmarlarımış gibi ortaya ç1U1. Bundan 
maksct Bulgaristan rejimini tep~il ve halk harsmm 

iadesini geri ~ırakma~tadu. 
"Politika,, Belgraddan: 

İlkteşrinin ıkinci gunun 

den beri Bulgaristanda ola 
gelen hadise'eri artık tahlil 

edebiliriz Bulga r hüküme
linin yaydığı resmi tebliğ 
lerde bahsolumm mahud 
5Uikast yn doğrudan doğ

ruya tertip edilmemiş ve 

Yahut önemsiz bir şumulu 

haiz bulunmuştur . Bu haki 

kat gittikçe açık olarak or· 
laya çıkmaktadır. 

Hadiselerin blşlangıcında 
Bulgar hükümt:li namına 
leb l iğatda bulunan resmi 

llluhabereler Yuğuslavyadan 
Bulgaristana altı çete geç 
liği, Velçv'den başka Bul 

RUristana Kosta Vodorov 

"e Doço Uzuno'un dahi, 

hududu nizamsız olarak aş 
lllak suretile geçtiklerini id 

dia edecek kadAr ileri var 

tt11~lardır. Halbuki Yugus
lavyadan Bulgaristana hiç 
bir çete geçmediği. Kosta 1 

l'odorov'ın Helgraddan ay
rılmadığı . Fransız hükümeli 
tarafından l fl31 yılında ser
best bırakılan Doço Uzunov 

lln ise Rusya da bulunduğu 
•abit olmuşhır . 

Bütün bu vaknlar Bulaa 
tistan polisinin içieride ve 

dıtarıda efkarı umumiye} i 

aldatmak ve bu suretle Bul· 
htistanda suikaıt hazırlan 
dığı hakkındaki iddialarını 
kuvvetlendirmek istediğini 
15Pat eder:er. Şimdi de me. 
•ele, bıze göre, tamamen 

başka bir şeldlde ortaya 

çıkmaktadır. Uu günkü Bul

hr kabinesinin durumv ilk 

Rilnlerindcn beri emin de · 

iildi Bu hükumete Bulgar 

tılusu, eski partiler ve tesir 

h ınahfelleJ aleyhdar bulu · 
1unuyorlardı . Bulgar kralı 
Bo . . h rısın la ta oturmasının 

~n yedinci yıl dönümü olan 
birinci Te~rinde bütün 

Bulgaristan rejiminin değiş 
ftıesini vç eski konunu esa
•ia.nin tekrar iade o 'unma 

''Ilı bekliy.>rdu Eski kanu 

~~ esasın i n iadesi ise ha 
•katıe bugüngü rejımin so 

~yük Öykü 

na erişmesi n i ifade ederdi. 

Bunun için hükümete iş 

başına kalabilmesi ve düş 

manlari le hesaplaşabilmesi 
için bir suikast uyandırmak 
lazım gel iyordu Yuglls'avya 
efkarı umumiyesi için en 
en zıyade dikkate değer 

olan cih et şurlur: Bay Toşef 
ki mesdi tnrzı balkan savaş· 
ları sırasında !'elgradda ve 

büyük sa vaı sırasında da 
Vivanada sefir bulunduğu 
zamanlardan malumdur 
Makedona dahili ihtilal ko 
mitesi teşkılatmı yeniden 

can 1andırmağa, eski rejim 

tarafından hapsedilmiş olan 
Makedonya komitesi mensnp 
lrnti leri serbest bırakmnğa 

ve Vançe Mihaylof tarafta 

rının yt!didt:n faaliyette bu 

lımmalarına imkan temin 

etmeğe muvaffak o'muştur 

Vırnçe Mihaylof, Her ne 
kadar henüz rahneye çık · 

mamıf isede ona, büyük 
savsıta l' ulgar ordusunun 
işgal ı altını:la bulunan Mor 
nva havalisinde Erkanıharp 

Reisi sıfatı le Sırk münevver 

lerinin kur~una dizilmesini , 

özel ve genel bir surette 
Sırp dilirıin kullanılamasını . 1 
emreden miralay Darringov 
vekalet etmektedir. 

Bizzat ba y Toşe f uzun 

yıllar Vançe Mıhaylofun 

en yakın dostu , müşaviri ve 

"Makedonya ,, gazttesinin 

yabancı mem leketlerde mlT 

habiri idi. Avni bay Toşef 
Hulgar efkarı umumiyesinde 

yukarda anılanlar müstesna 
olmak üzere, hiç bir rol 

sahibi değıldi ve onun it 
başına gelmesiue , gerek 

Hulgaristanda ve gerek ya 
banrı memlel<etlerde izahı 

imkansız bir hadise gözüle 

bakılmı~tır . 

Hugün ise bay Toşefin 

niçin iş başına geldiği ta 
mamen açıktır. Onun ro ' ü, 

kral Aleksandır tarafından 

kurulan Bulgar Yuguslav 
1 

yakmlaşınasının souuçlannı 

mahve tmek ve Bulgaristanı 
Yuguslavya ya karşı eskiden 

Gizli Kalmış Bir Aşk!. 
Yanzan: TÜRKER ACAROCLU 

Bütün buralarda, hi , bir 
t'"I Rence bulamadım. Tamter
g· 

11 genç kocama buraları 
Yaradı , adeta onu başka bir 
~tkek yapiı; yeniden yarat · 
b. Bugüne kadar bir taş gi 

1 kupkuru. soğuk o lan ko 

ll\nı, timdi neoe bulmuş , di· h g e lmiş; herşeyle alay eden 
er yerde nükte savuran 

Yaramaz bir çocuk haline 

~ttkılabedivermişti. Bugüne 
eğ in , her fırsatta, oııun so · 

bl.ıkluğundan bahseden ben 
u " 

1. iun, onun böyle canh ha-
•tıe kızıyordum. Niçin eskl

g gibi değıldı? Şimdi onu. 
0 

haliyle seviyorum .. 
Başkaları için, artık, ide 

\I bir erkek sayılabılecek 

olan kocamı ben tuhaf na
naaız buluyordum. Çünkü, 
adı Güner olduğu ha'de bu 
parlak Güner, ka1bimi hala 

bir türlü aydınlatamamııtı. 

Monte - Karlo heşuma 
gitmedi. Belki. kumarı sev 
medığlm i çin-lir. Heni yal 
nız Nis me§gul etti. 

Artık o facıayı. kederimi 
unutmağa baş'ıyordum Sı 
cak plajlarda, gece ve k r 
eğ lencelerinde avunuyordum 

B •ıradan küçük hir de ~por 
otomobili aldık Kullanma· 

sını öğrendim . Festivallere 
ve Nisin meşhur karna\'alla · 
rına iştirak ettik . 

Pek çok kalmadık. i l k a 

yın !onunda Paris için trene 

TÜRKDILI 

almış olduğu duıuma dön 

dürnıektedir 

Yugosl v - Hulgar yakın 

laıma&ına çalıımıı olan bü 
tün Bulgar münevverlesinin 

bugün hapste bulunmaları 

bunu göstermez mı? Müte 

veffa Aleksandır Stambulis-

kinin bütün sadık tarftarı 

" Svenocular ,. ve on' arla 

Vançe Mihaylofun caniya

ne faaliyetini takbih ·ve Yu · 

guslavya ile kakınlaımaya 

taraftar olduklarını açıkça 

beyan eden Protogerovistler 

habiste bulunuyor'ar. 

Görüşme bakılına bugün · 

kü Bulgar rejimi kat' i bir 

hareket 'e M'lkedonya ihtilal 

komitesini imha ettiğinden 

ötürü "Pladne,, Kazetesi 
etrafındaki çıftçi fırkası 

menıuplarını bir türlü aff e 
dememektedır. l'u rejim 

Oanıyan Velçev ve Kimon 

Georaiyevi, İl başına gelir 

gelmez bir hamlede ve kan 

dökülmesine meydan verme 

den Makedonya ihtilal im 
mitesini mahvetmıı olduk 
)arından dolayı affedemiyor. 
Halbuki eski rejimlor Ma · 

kedonya ihtilal komitesinin 
dahili harbi göze almadan 

imha edilmiyecek çok kuv · 
vetli bir teşklliıt olduğunu 

yıllarca iddia etmiş1erdi bu 
günkü bulgar rejimi, Make 

donya komitesiuin Yugos· 
lavya ya karşı yaptığı ha

reketlere Vançe Mihaylofa 
garşı mücadelelerile mani 
olduklarından dolayı Prol· 

ogerovistleri de affedeme

mektedir. 

Son suıkasl a leta ıt1mar

lanmış gibi orta) a çıktı. Bu 

süzde suikast, Yugoslavya 

ile Bulgaristan arasında ya. 

kınlaşmağa taraftar olanla . 

ra kerşı alınacak müstesna 

tedbirleri haklı göstermek 

için bir vesiledir. Ayni za

manda Bulgaristanda reji . 

Bah~esir icra 
memurluğun~arr: 

Mirzabey mahallesinden 

mütekait yüzbaşı Halilden 

ödünç para alarak çay de 

resi namı diğer zarbalı me 

vkinde vaki gün doğusu Ha
lil oğlu Ali ve gün batısı 

Abdullah ve kıblesi yol ve 

poyrazı Osman tarlası ıle 

mahdut 4 dönüm tar l anın 

16 da l O hissesi ile ve ka · 

saba civarında gün doğusu 

yol ve gün batıaı ödesçe 

bağçası poyrazı Halil bey 

bahçaıı ve halen Muharrem 

bey fabrikası ve kıbl~si bo
rçlu dığer hisseli bahçesile 

mahdut 3944 metre sebze 

bahçesinin 7 2 sehim de 1 6 
sehim ve yine aynı mevki

de ıarkan yol ve garben 
yine yo l ve cenuben yol ve 

fimalen ödesce bahçesile 
mahdut 12149 metre mura 

bbaında olan bahçeden yine 
Ti. de 16 hissenin üç hisse 

sinin birinci derecede ve 
birinci ~ırada ipotek 
eden MRrtlı mahallesin 

den Ce 'al zade Meh · 
met oğlu B. Abdurra 

hi l' ı l.anuı i n üdc! et içinde 

bu para y ı ö r:İ enıemesinden 

dolayı mnl< ür ga yı i meni ul 

hisseleri ilan taribiı: d <' n iti
baren 30 gün müddetle 

açık artırma ya çılrn rılmı~tır 

Ta ip olanla r ı n birinci artır · 

ma olnn 25 11 935 tarıhine 
tesadüf eden pa '.La rtesi günü 
s:.at 15 den itıbaren Balıke· 

sir icra salonunda yapılaca . 

ğı ve bugün konulan pey 

tarlanın muhammen kıymeti 

olan 100 liranın büyük bah 
çe hissesine muhammen kıy

meti olan 7 . 00 kuruıun ve 

küçük bahçenin borçluya ait 

hissesinin muhammen kıy· 

meti olan 22( 00 kuru§un 

yüzde 3 çünü bulmadığı 

taktirde en çok artıranın ta 

ahhüdü baki kalmak şartile 

ikinci artırmd l 1· 12 935 ta-
~in tebdilini ve halk hür· rihine tesadüf eden çarşam · 

riyetinin iadesini geri bırak · ba gün ayni saatte yapılmak 

maktadır, üzere 15 gün daha temdit 
edilecek ve o gün en çok 

Bu hakikatlar bizim için artırma ihale edi1ecektir. 

bütün resmi teb1iğlei ve tek· Bu bapta ipotekli alacaklı 
ziplerden daha ziyade dikkate larla diğer alakadarların bu 

şayan bizim için mühim ol. 

an nokta Yugoslavya ile 

kardeıce anlaşmıya taraf 

dar olan ulusçu Bulgarların 

hapiste bulunduğu ve eski 

Ferdinant Hizbinin Bulgaris 

tanı ele almağa hazırlandı 

ğıdır . 

bindik . Marsilya hattını ter

cih etmiıtik . Ekspres yıldı 
rım gibi gidiyordu. Keşke 

gitmemi§ olsaydı. Bu yıldı 
rım içinde, yıldırımla gelen 

gene yıldırım gibi bir haber 
aldım : İhtiyar, ~eneral ba 
bam ölmüştü !. 

Eyvah! fhrisini unutayım 
derken, diğer bir ağır feliı 
ket başıma çökmüıtü!. 

Seyahatım121 tehir ettik . 
Loyd - Triyestimum bü 
yük bır vapuru hazırmış. 
Mnrsı lyachrn hemen İstan 
bula hareket ettık . 

Ve küçük bir tren yolcu 
luğundan sonra . İıte . bura 
ya geldik 

. . 
Bütün bu vakalnrın üslü 

nden kaç yıl geçti bilmlyo· 

rum. Fakat. benden bir kaç 
yaş küçük olan , o hasta de · 

likanlımn temiz aıkını hiç 

gayri n enkul üzerindeki 

haklarını hususile ayrıca 

masrafa dahil olan iddia la 

rını evrakı ınüsbitelerile 20 
gün içinde icra dairesıne 

bildırnıeleri ak~i taktirde 

hakları tapu sicilile sabit 

olmadıkça satıı bedelini pay 

laı masandan hariç kalacak · 

unutamam. Bu nasıl aıktı, 

yarabbim? Hir benzerini hiç
bir yerde görmedim işitme 

miştim . Öyle bir a~k ki: Bir 
akşam, bir müsamerede te 

sadüfen onun yanında otu
ran bir arl<adaşıma uzaktan 
verdiğim se'amı kendisine 

sanan. Ve kendısince, bunu 

büyiik bir "hadise,, sayan 
bır g encin aıkı! Bu aıkı, 

bugüne kadar tavsiyesi üze
rine kim~eye açmadım. Ar
tık, üzerinden uzun yıllar 
geçmiş bulunuyor. Günet te 
bir daha parlamamak için 
çoktan söndü. Fakat içimi 

kemiren bu kurdu ha1a öl
düremedim. 

Rica ederim. bay yazman 
Bunu siz,. , anlattıysam, aç 

tıysam bu kalbimde yumak
lanan bir kördüğümü çöz 

mck için sizden yardım di · 

leniyorum demektir . O yar-

SAYfı"A 3 

Balıkesir Askeri Satrnalma 
Komisyonundan: 

Kolordunun Handırmadaki kıta ihtiyacı için 137 Ton 
Linit maden kömürü 9. ~ -Tef. 935 Cumartesi günü sa· 

at 10 da açık eksiltme surelile satın a lınacaktu Tahmin 
bedeli 1370 l ıradır. Muvakkak teminatı 102 lira 75 kuruı 
dt.M". Şartnamesini görmek isteyenler hergün eksiltmeye 

ittirak edeceklerde vakti muayyeninde teminatları ile bir
likte Kor satınalma komisyonuna müracaatları 
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Kolordunun ıhtiyacı olan 4000 kilo btnzin, :::oo kilo . 
vakum yağı, 190 kilo gıres yağı, 264 kilo gazyağı 11. 2. 
Te~rin 935 pazartesi günü saat 15 de açık e-ksiltme suretile 

satın alınacaktır Muhammen bedeli 181 O liradır . Muvak

kat teminat mikaları 135 lira 75 kurnıtur. Açık eksiltmeye 

iştirak edecekler şartnamesini görmek üzere h~rgün vakti 
muayyeninde de teminatlarile birlıkte Kor satınalma ko-

misyonuna müracaatları. 4 _ 1 226 

Balya suı~ ~ukuk 
Ba 'yanın Enverpaoa ma

hallesinden ıoför Selahatdin 

kardeıi İıfan tarafından yi · 

ne o mahallede tulumbacı Eı· 
ref oğlu Feyzi aleyhine küçük 

çocuğu Şazım için ayda 10 
lira nafaka davasında: M A. 

Feyzi 6 9 935 tarihli duruş
mada ~azır bulunması için 

T . Dili gazetesinin 1 1 • ağus 
tos Y35 tarihli nushasında 

1 
ilanen tebliğal yapılmıı ve 

gelmedlğind~n verilen ıı 

yap kararıda yine mezkur 

gazetenin 8 Eylül 935 
tarihli muhnsında ilan edil · 

miş ve yine gelmediği ve 

vekil de göndE>rmem · ı ve iti

raz da etmemiş olduğundan 

istenen ayda 1 O lira na fa 
kanın M A babası F eyzf. 

den alınarak anası irfana 

verilmesine ve 281 K . mah· 
keme masarıf ı ile 1 lira 
ücrel vekaletin müddei 

Türkiye 
Buyıl Almanyaya pamuk 

satacak 
Almanyanın memleketi · 

mizden pam•ık mübayeası 

hal< kında hükumetim izle 

Alman hükümeti arasında 

bir mukavele yapılmıotır. 

Alman pamuk bürosunun 

bu mukavele mucibince ha

zırladığı talimatname Eko· 

nomi Bakanlığından bütün 

tecim idarelerine bildirilmiı
tir. 

Bu talimatnameye göre 

Eylül 935 tarihinden itibaren 

Türkiyec1en mubayaa edile
cek bi1umum pamuklardan 
bır iki numune Alman mü · 

rakabe bürosuna tevdi eCli · 
lecektir. 

Pamuk mürakabe büroıu 

cinsi itibarile birbirine mu

vafık numunelerin vürudu· 

na kadar mevzuubahıı pa· 

aleyden alınmasına ve be · 

lediye cevabından ve mü 

başır yazısına göre mahküm 

aleyh Feyzinin ikametgahı 

ve meskeni meçhul o 'duiu 
anlatıldığından H. M. U. K . 
141·142 inci M. B. kitrnrın 

mahkeme divanhnesine asıl

masına ve yine Türkdili 
gazetesi ile ilan edilmesi 
suretile ilanen tebliğat icra 
sına karar vP.rtldiğinden H. 

M. U. K . 407 inci M B 
ilanen ihba r olunur 

1 muk için fiat takdirinde 

ı bulunmıy• caktır. 

ları ve artırmadan doğma 

m enadi resmile vergisinin 
müşteriye ait olacağı ve 
artırma günü hazır bulun· 
mıyanların vazgeçm iş ayı 

lacakları ilan olunur. 

dıın şudur. Bu genç delika · 

nlı, o resmi nen:?den, kim . 
den ald ? . 

Bütün bu anlattıklarımdan 

ıonra. bana bunun cevabını 
v~rebilırmisinız! 

Oof, hayır demeyiniz! Ce
vEı p bekliyorum sizden ben 

ben, cevap bekliyorum? 

* * * 
Sayın okurum! Bu baya-

nın sözleri burada bitti Biz 
onu, bu çırpınma haliyle bı
rakalım . Ondan önce sizin
le konuşacağımız bir ıey var . 

Bu öyküyü okuyan, bay 
veya bayan!. Sakın , burada 
okuduğumuz oey)eri baıka 

sına anlatmayİn!. Çünkü, 
ben de, o bayana, buou ki · 

mseye açmıyacağıma dair 
teminat verdim Sözümü 
tutmadıysam , bu, sizin de o 

bayanın yarasına ilaç arat · 

tırmamız içindir Fakat ne· 

-
BU GECE 
Sağhk 

Eczahane si 

Nöbetcidir .. 

-
Uceden ümitsizim. Biliyo
rum, siz de buna bir çare 

bulamıyacaksını:ı . Bari, haı· 
ka11 duymasın!. Sakın, 

başk~sına açmayın!. En ya

kın bir dostunuz dahi olsa. 
söylemeyin! 

Çünkü, ıu sözleri unut · 

mayın: " . .. Dostumun do· 

slu vardır, o da söyler doı · 

tuna!." Ve bu, böylelikle, 
belki, o bayanın kulağına 

kadar g1debilır. Ben, bundan 
korkuyoıum 

Onun için "söylemeyin" 
diyorum· Söylemeyin. Kim

seye sakın söylemeyin. bu· 

nu .. 

Çünkü, bu, .zavallı , ve a· 

cıklı bir aşktır. Nihayet bu 
gizli kalmış bir aşkın hlka
Y ?sidir 

SON -
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·11 İ S T İ f A D E N İ z İ ~ j
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11 
. Balıkesirde S inşaat sahiplerinin. mühendi~ ve müteahhitlerini 

: ımı S nazarı dikkatıne: i 
ili o u·· s u·· N u·· N u·· z ' 111 ç ·ı E Her zaman taze çimento, Eskişehir~ 
% ••• : epnı er = kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ 
Z - : : çeşitleri. : 

111 İstanbul ve iz mir depoların-l I ~-= inşatta ~ullamlan ~ütün marume toptı n ve pe- i_ 
• d k · r· ti J • Yazan: i. Hff KK/ ff Kff} ! a ı ı ıa ar a, : ~ ra~ente olarak: i 
ılı Ilı llıı rııctkik l~scı·iııi - -Her neyi Cam, 

1
Ayna, konktrep_lak, İ E Batıdır·ıııa i~ıııet Pa~a Cacldt·~iııdt: ; 

1
:11 krırnej, tst~r~rk~!~~ı~e~ıma istıye- .. 1-11 1 ll<•rkcsOkunıahdır ' E ~ 
: Yeşilli cıvarında Camci Hilminin: I 75 Kuruş 

1 
~ MEHME1 NURİ VE OGLU HAMDt ~ 

l'I düfünına uğramalıdır. 111 ıını . - . llmJl I ~- Dernir hırdavat matazasında bulunur. L i 
~ -- ._ llMI K 1 d _ Siparişler cfrrlıcıl lrışwıl salıiıılerinc V<! in~aa -
CM ... t9t tfH ttt• tC ıını itapçı ar a Arayınız l~l : 111c1hallain" suru/le yun<lai.ir ve yclişlirillr. i 

-~~R~ =~~@it = ~ 
8 Al IK ES i R AS 1 ER i S-A-T ı-N A-l-M A- ı,_ --~ 

1 
~ fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

K11 M i s y o N u i l A H l A R 1. . z Her Tecimenin En Büyük Dileği: :: 1 § Bir defa deneyiniz. i 
Kor ihtiyacı için 17,400 kilo mercimek 6- 2 Teşrjn 935 

çarşamba günü saat 15, 30 da Kor satınalma kom is) cnu
nda açık ekıiltmiye konmu§lur. Tahmin bedelı 2262 lira 
dar. Muvakkat teminata 16H lira 65 l.uruşlur . Eksıltmiye 
itlirak edeceklerin ıartnamtsni gcınak ÜHıc 1.tr gi."n 
ve ihale gün de vakti muayyeninde lt: nıinat ı ari!e birlıkte 
komisyona müracnatları . 4 - 1 - 190 

... * ..... 
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- Edremit garnizonundaki birliklerin ıhtiyacı için 
ckıiltmıye konulan 37l) ton una istekli çıl<madığıı dan 
pazarlıkla mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - 4 ikinciteırin · 935 saat 15 de Edremit askeri 
.aatm alma komisyonu binasında pazarlık yapılacaktır. 

3 -- Evıaf ve şeraiti anlamak ve öğrenmek istiyen. 
ler her gün Edremit satın alma komisyonile Balıkesir Kor 

ıalln alma komisyonuna müracaatları. 
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Fakat ' SAYIN ı 
Satışta Birinci Şart: f 1 MÜŞTERİLERİMİZE : 
"Reklam,, dır. 1 Ucuzluğu ~ 

1 ! Zarafeti Ve 1 
Satacağınız Malınızı I ' S a 

Herhale Reklam Ediniz. • on Moda ' 
\ 7 e -~" Re~hhnla rınızı j : Malları .ile tanıdığınız 1 
(TURKDLI) il<'· \'t•riniz. 1 Fnhı·ı Tavşanlı 1 

T U. · R K O I l 1. '8 f ınl,zi Mamfatura Ve Kumaş Mağ~zasının 1 
İdarei hususiye akaratından Paıacami karıısındn Vıliı · 1 S f) ~ 1\ 1 C, I} f\ 1 

yet matbl'lasına bitifik (J50) lira kıymeti muhaınmenli bir 1 Q - · _,...::;:::::: 
bap maaaza 31-mayıı.936 tarıhine kadar icara verılmek • B / ı . . . 

8 
. . . k O .d. !i TBİl\OT.\.' KISLIK HOBLl'K YÜ .~LfLEHİ. 

üzere on beş gün müddetle ar\armaya konuln . uşlur. Ta- a ıt<esınn JrtC/ azetesı ır 1 ,, ' r • ) ', • • 1 1 Bİ-
liplilf'rin yüzde 7.5 niıbetinde teminatı muvakkcıtalar ı nı .., Her Yerde Ok unu r. :'! Q 'J.\ ~ :< ~ l:l ~ L, \ H' , 1 .\ L l l~ Ll ~ ~ ,.\ I~ ·., , .·· ~ '-
yatırdıklarına da!r makbuzlarıle b "rlikte iha' e güııüne ras· i _. ~ ~hl.IK Kl .\1.\~L .\HUllZ (,f•,LMI~ 1 IH. 4J) 
hyan 4 teırınsani pazaıtesi günü saat 15 de vilayet encü- .. -________ ~:;;:;:;, __ s:-:::~ __ 57L.ffi!_:i."'"-~· mil & -9JlD> • RH(e-~J)- _ ~~~~ ~))}_ --~f. 
menine gelmeleri ilan olunur. 4 - ı 213 r _ , ~ ... s::~:o>ı~:a•-~~~ i!!a~i!!:ii:!!ıit!: i$i!!i~i!!ı'i!Jl~ csı:J rı..s~-; L_i!.. 25i::!-=rs=.sli!!&~L-t; ~~ı~I 

Un ve zahire fiatları 111 Halkevi Bakıevi · I~\ Er~ek orta o~uı salrnahra kurulu ~aş~2nhğır.dan: 
1 - Pansiyonun (Ekmelc, et, koyun. kuzu, sığır, sade

yajı, Zeytinyağı, Beyaz ve kaıar peyniri. Patatis , ~ü t, 

Yoğurt, Kuru fasulye 1 Nohut. Kuru rnğan, !Sabun , Un, 
Makarna, Şeker <Toz ve kesme) tuz} gibi bir yıllık ıhti . 

yaçları açık eksiltme suretile. 

2 - Mahrukat (Açık Eksiltme.) 

3 Okulun 1448} lira keşifli içme suyu tesisafı 1 Açık 
Ekailtmel 

4 500 liralık Sıra yazı tahtası vesaire 1 Açık ek · 
ıiltmel 

Yukarıda yazılı dört maddedeki ıılerin münakasası 
26 · ilkteırin .935 cumartesi günü saat 10 da yapı 1 acaktır, 

5 - 1 Mercimek, börülce, bezelye, sarımsak, bamya, 
soda, çay, ih1amur, ıehriye, fıstık , irmik, sirke, zeyt in da · 
nesi, yumurta , limon, baharat, iı'e yukarıdaki maddelt r 

dıtında kalan kıt ve yaz ıebze ve meyvalarının da J pazar
lık ıuretile temini kararlaıtığından bunlarında pazarlığı 
gene, 26. 10- 1935 cumartesi günü yapılacaktır İsteklile · 
rin bat vurmıuı . 
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23 ilkt ~şrin Çarşamba 

Unlar 

72 lik b ir Çuval un 

60 Randımanlı 

70 ,, 

Kuruş 

950 
770 

ıınl l~ 
ıını Halkevinıizin Soıyal yaı dıın koıııitt!sİ taraf : ndaıı eski Ur ay Dispanseri yap~ l 11! 

l~ı unda açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde clo 1~tor arkaJaşlarımıL fakır il 
IJMI halka bedava bakacakla rd.,. Halkımızın bakıev;m;ze ba~ vurmalarını diler;z. ~ 

ıml H A S T A L 1 K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D ı __ 
HOi ~ 
ı

1
ını1 İ ç ha s ta 1 ı kl ttrı Pazartesi günü saa t 14-15 Bay Dr. Medeni Akkenl ~, 
MJ Göz hastalıkları ., ,, " 15-16 Bay Dr: İhsan Oskay rn 

Karma ~;~ , ıı K u 'uk hastalık lan Sa lı 15 J 6 • • Dahi ~ 
---------' im Cerrahi hastalıkları • • .. ıs-ıs • .. Sadi Ôıatay li 

80 .. 

NOT: MJ ~ I 
Bu fiyatlara muamele !fi Kulak, boğaz, burun H. Çarşamba " .. 15-16 ,, ,, Kamıl Sesli oğ lu ı~I 

b d k l ı:n Çocuk hastalıkluı . " ,, ,, l G l 7 ,, ,, Memduh l~iitı ve uğ ayı oruma ver- nı lf. 

gisi dahil değıldir. mı 1 1 

lın Derı hastalıkları Perşembe ., ,, 15-16 ,, .. Mehmet Alı ,,! 
Zahire fi f\ t arı beher 1 • · Doğum ve kadın l-1 .. " .. 16-17 ,, ,, Halil Uzel 1 I 

1 kilosu : • 1 ıı 
B l ke İT Evkaf i ~ l\uruş San5ti(m) mJı İç ha sta ' ı'<la rı Cum a " 15- 16 ,, " Raif Demiralp , ıl 

Direktörlüğünden: 1 Sert " 6 50 mı Cerrahi hastalıkları " " " 16-17 " " Ali Rıza Tezel ıli 
a l S 1 Yumuşak bu. 7 ru 

Çavdar " 4 75 1 iM mı 
Evkafı mazbutadan: 4, t8, 19,47,66,83, numarala dükkanlar Arpa " 3 50 ı ını Halkevi Başkanlığı \gıl 

ile Evkafı mülhakaya ait 35, 68, 69, 72, 73, 102, 1(18, 112 Mısır ,, 3 1 1131 ~~ 
1 13 numaralı dükkanlar 15. 10- ! '35 tarihinden itibaren on Nohut " 4 l"!ii!=2.5Ciii!5i!'3'i!ira~2.~5i!;'e-521a5i!5i!:ı:ra=~~~;;ı"'!$!5i!c!!l~2S~~S;!'~Si-:-~ 
gün müddetle artırmaya çıkarılmııdır. İhaleıi 25- 1 O 935 B&k a " 3 75 
cuma günü uat· 15 de Evkaf direktörlüğünde yapılacak· Kepek ,, 2 50 

tır. isteklerin müracaatları. 1 .. --...-~T ~~·"!!"'!l!!!!!.--ı:=;;;~ .. 
3 - 1 ~ 210 1 fi 

- Bas1nyeri il matbaası: 


