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Bulgar Hududunda Tahşidatmı?bulgarl,aF ~'?1~!JŞd 
J;;~~:~İ Cümur Dışarı Trakya Hududunda" 

~'-... · ... · .\ ' . . ~ -; ~ .. · .. ı;;.... . . . ' . . . 

J\ kl Raisimizfe Almanya ve la· iılıri bakammız 
.~:: .. ID~::~:;n•- histan devlet ıei5'eri ara· Ataıort'ün nls1111 ınonoıon Askeri Tahşidat mı Vapıyor:uz? .. 

~~··••nda kuşku U:Yandıran sın.la tel yazıları teaı·ı ed·ıı·l'ı teşekkür" SHlilarlni e. Ti- B l l h k b IJ. kıı·cok eoraklora ~imdi de U U fülaskOJI Dlldlrdiler. U gar ar iç yo dan ortaya böyle ir iduia 
d

0
1llfu Yunanistanın bozulan Ankara, 6 (A.A.) - Reisi - k 6 (AA) D l d LJ fb k b l k J 

Uru:nu karJAffil" bulunuyor. cümur Atatürk' ün Cümur ı lAI! Barak, B -T ışarrkı atmış_ar_ ır. na u i öv e bi~ .ce" yo aur. O Y Y Başkanl ı ğına tekrar seçilme· § erı 8 anı ay ev ı J T 'J 
l ç •lört gündenberi tel- n\nden ötürü Atatürkle Al- Ruşdü Araa Romanya Dışarı Bulgar 
der Yunaniıtonın geniş ölçü- manya ve Lehistan Dovlo.t işleri Bak.anı Bııy Tıtüleskoya 
0~dbir ·1Yoklanışa (isyan) a!an reisleri arasında tebrik ve tertip ettiğı müsamerede sö- bakanı 

'~''lltı bildirmekdedir. teşekkür tel yaz ıları teati yludiği söylevden ötürü bir 
•l P~1rti cekiıme ve döğüşm- edilmişdir. tt'lyazıs ı çekerek Atatürkün Ne/er 
... etı ~ •ık sık sn r sılun Yuna· Başbakanımız tebrik teırırt aldı hem teş ekurlerinı hemde ıa-
"l•lt mimi do~tJuğunu kendisiao S H ledı·? 
L_ .. n ın bu .kez.de kanlı bir Anlrnra, 6 (A.A.) - Baş , OY • 
~.8 l• bakan İsmet İnönü B Abakan_ bildırmeğe memur edıldiğıni Sofya, 6 (AA) - Pavas 
6a . ,a gırmıt bulunmnıı lığ ı nın onuncu yıl jönü mü ve Bıışbtıkon lsml t lnöoü ı 

Yne de.ğer bir oluşdur.. d 1 k .. k k h .. t h h jansı bildıyor: 
l münasebetile muht~l:f hükQ- ost u ve yu 86 urme 18 Türk kıta.atının Bulgar bu· tıl LJnaıuıtındaki parti ay· met roı'slerı'nden ve Devlet !erini teyit ettığıni bildirmit ve 

.. urın d b dudunda tahtidımine mana 
dek L .. ~~ en eonun 8 u adamlarından tel yazıları al . kendi numına da teşt; kkür iCude etmekde olduğu şeklinJeı 

'L.ı .ıyu ve kanlı bir ay. muı.dır. etmiı.ıdir . 1 b' 1 
-.ıaa ~ ~ kendisine soru an ır sua e 

kioı aıtya •arabileoeğini Dışarı işleri bakanı şu covo.bi 

l~:~. ~·~-=: ~:0~::::::~. T Ürk o ili' T Ürk Tarihi nr~i~~~·~ürk-Bulgar dost· 
b11ı.' &rılllıı düıünürlerae v T k M d • • luk muabeJeıi ahkamına sa-
\',11~·~1-rdır. Uıun kurun e ür e enıyetı. dıkane riayet ediyoruz. Şu 
V . lllanı çevirmiı olan halde Türk hiikCımetinin almış 
''ı•ı ı htı 0

• çokdandır ayhırı- D ,.,.. kf ,.k .. d'' k . olduğu tedbirler benim için 
h'11: laıubalefetin) yanında rarlS ı UT U efU ıeTİ mer ezı gayri kahili izahdır. Eğ<!r 
._ il ıyordu. Balkan anlaş- k r l bu tedbirler alınm1şsn ümid 1,11 

Ye Türk-Yunan dost- OnTerans ar veriyor. ederim ki bize kar§ı değil-
dıı ı.ı. Iİbi Yunanistan için Ankara, 6 (A .A.) - Paris- seleler etrafında konferans- dir. Türk gazetelerinin bir 
ttt.,''J•ıa bakımından çok de açılon 1 ürkJük: etüdleri lar vereceğini Maarif Vek- kısmı bize karşı fena daT. 
'iııı-ıok~, bir ıorakda bile Ve- merkezi 1935 senesi zarfın- Aletine bildirmişdir. Bu ko . renmakdadır. Halbuki Bul· 
.. Hın nferaneların gün ve sanllori gar gazeteleri iki memleke· 

)lp uıun nıtıD politika da mubtelıf tarihlerde Tü- şöyle tesbit edilmişdir : J\o- 1 tin münaıebetlerini haleldar 
leo "ıt• 1tthendıği böy - rkdiline, Türk torihine ve me- nferanılar 6, 12, 23, 27. 30 ı edecnk her türlü neori1at-
\u:ra it baııoda bulunan deniyetinc tenllOk eden me- martdı verilecelrdir. dan çekinmekdedirler. Türk 
lltct,Aıetj hırpalama~a uğ-
""ı 1 görülmüşdü. Yu -

ılnr . . 
te~ıı~ ıcıo ulusal ge -
bt V latıyun bir işde ace
hL enızeloı neden böyle 
.,~ ... , b' 

tılıt, ır durum olmışdt?Kar_ 
Ilı ll . de._,l . r~ınayaoağız. Anoak 

hia •atıyoruz ki hu sorgu 
' (\ '•k' -.,l•tin· ıt de parti çekiı-

htij ın naııl birer kör dö· 
ş 01duQunu anlatmışdı. 

b&,, l '1t y • • L • 
'""" unaoııtan ıa.ı1e 

le,İlli :ilı buluouyor . Birib ır_ 
._,lo , Olllbalamağa, öldür
~-· tıırıuna dızmeğ ., and 
ıL lf Oi, 'lr. 
~ı \'u 1 ılik Yunan sularıo-

Yunanistanda isyan bastırılıyor! 

G i r i d A da s ı Müstesna Bütün 
Adalarda SükQn Hüküm Sürüyor! 

---------------- --
Make~onyada asi bir kıta ~ü~Omat kıtaatına teslim oldu. Bulgar hütOmali Yunan hudu-
~unda~i ~ara ~uvvetlerini takviye etti. Mi~ala~opuros isya~ ~eketini tak~i~ etmiş~ir. 
Meşhur General Plaatıras Brendizide bekliyor! 

Atine, 6 (A.A.) - Atine _, • " 1 kedonyado.ki Aıi k~vvetler 
Ajansı bildiriyor: kumandaoına çektiği bir tel! 

Osturumca nehrini tekrar siz telgraf elde edilm işdir 

Güzel Edlnıe 

gazetelerinin kendi hücum· ı muluebe gftrülttilerltlin jp
larını muhik göstermek için dilmekde oldu~on• 1MmW· 
ismini ileri sürmekde ol- dadır • 
dukla\-ı Tarakya gazeleBı Daprı lıleri .Bakanı gaıe. 
tatil edilmişdir . Omid teoilere, :Vonenietan vek•-
olunur ki herkesce tak- yiini Halkan sulhtmttn tehdit 
dir udılmekde olan Türk ıi- etmHini ihtimali bakımından 
memdariarı Türk ,gazetele- Bnlgarietam eob i&reet 

rinio biae karşı olan hücum· alAkadar ttiğlni ı&ylemiı 
· ıar•n• nihayet verirler. .;8 demitclir "ki: 

Anadolu ajansının notu: BelA'.ariitan iedlfUlanttın 
Yapdığımız tahkikata gö.. mütlllülataa iıtif1Dar •Uat' 

re Trek.yada bugün D4>rm~l kat.iyen iıte•ez fakat tibdatll 
bir ıuretde bolun@ kuvvek artB muralilıbuana.tak-.ıfyekrin 
lerden başka ne ısevkiypt memleket dahilinde &Aer 
ve ne tahdidat yokdur iki me- sevke\meai zararidir. 89: tt
mlcket münHebeti İBe eyi dbirler tamamile tedafü ma
hir safhada inkişafdadır.Türk ~iyetdedir. 
matbuatının ek:serı yelinae ·r=;;ıı,;;,;;=.:a~,,;,;;;;.;.:.;;.;~.;.;.,,....;;;.._ 

acı yazıların azalmakdo. 
olması da bo ey~l~in ram 
etlerjııden 88Jıt.6 gere · . 

Sofya, 6 (A.A ) - Havae .. _.....,.u 
ajan• bildiriyor: 

d, ll&n knra toprakların 
hot:\l Yunan havalarıml 

Cambana gazetesi Bulgar
Yunan hududunuo ü9 ü
ndenheri kepnh ol~uğunu 
ve dünden beri de Pctricde 

geçmeğı3 mecbur od ıJ en A m iro.1 bu telgrafı ndn Giritdek ı ==-===="""""'~ c::sm-==-==o::ıı:=====---ıc::::==;:==-=-=--
o si kıta ılı ::ıoldn ikdon golen Asılerin büyük mügküldtlo. ı• t B k d ~ı'Yo B ile o) r. u boğuşma sonu 

Ot~ Urıa olsun bellid ır ki 
)ııa...., 1 tonra onnrılmosı güc 
')'~l r Yapaoakdır . Esosen 
\>) •ıı- . •tin i ~rı~n hır komşu de 
~''tı 

1 
ç ışı .,olorak görümü 

1& dijı ·~da bundan bnşka tfr· 
Unın · 

4n''ık enuı yeri olamaz. 
~ d( lıt·Y~ııınıza başlarken 
'de·ıi •Qıız gibi Yunaniı
d94İt 118klanına acunun 
.. _ tıfll b 1 
rı~ ol 11 undnğn bir ku-

:ııll l ;in:U§ b~lunuyor. Ho-
e"di" ır lrı ki§i kendt-
:~~I ,;1111:linde olmadan bu 
ll l•rııı ~ nın Yunan ıs tan 
)'rııı )'apacağt tesirleri 
~,L . t&aa"' / ' 

~ ll1iy ">~ hliraslan ölc-
Qj Ot~ 

lllı tı e \' . 
):ı tıv, ki urıanıstandakj ka. 
"'i> · fllltnarn . b ... b uın en ınce 
ıı~ tıraııd 'l ~'QıJ 311 ır · Buna dıı 

~trı''A'•lc~rtıM1: bulmağa 
unJran yokdor. 

K. E. ilk man 

hükOmet ku vvetlerıle tiümü- knrşıla!ıld ğJ bildirmokdedir. ngi iz a nının 
lcine C rlrns, nr ı s n la \01k SeıOnik . 6 (AA.) - it ' 'Ll.- ........_ _ ___ _ 

mışdır. Bugun, yo r ınasil erin l nrın feno. gitmesi şarki Mn- lonJra seyahatı' bı'r !!_U.ddet r"çm gerJ· bır·l"ı"ıyo'r. 
iınhnsı için kati net ı l'e alına- kcdonya ns•lerine karşı ns- U lll 'lllll 
cakdır. keri hnrekAt yıtpılmasına •t h kO t b H'tl · uf ak ~· ~at ltk Teyıırelcr dün sabah Hnrb. mani olmnkdadır "man u ma i ay 1 eun lf ra SIZ 18Çif1Hi 
iye Bakonı General Kondilisin nden 21 toyare Asi kuvvet- Hük11met kuvvetlerile ııs- dOlaJIS t blk8Clllft JBPİClll tyahalil bir mfidfft 1tflİfİRf fStffl 

oır beynnnomosini atmışlardır . leri bombarduman etmişdir. . lcr arasında kanlı b4diselor Berlin, 6 (A.A.) - Alman işler Bekanın bay Say&enin 
Asi bir tabur hukilmet Asi donanmasıaın· başında olduğuna dair haberler res- istihbarat bürosundan: Berlin 1ayahatı &ehir edilm-

k . taatına teslim olmuşdur. olan Amiral Zemesikas Ma- men tekzip ediliyor. Ostur. Sarburg seyahatı esnası- işdir . lngiltere hikOmeti 
Selıln i kde tam bir sükCın ma nehri ıki tnro.f nra ındn nda Bııy Hitlor hafifce so- Berlin sefiri v,aııtaıile tlJay 

var. Fransız f sıl bir ho.t teşkil et mekd- ğuk alınış VQ sesi fo.zlo. kı- Hitlerin rahatsızlıfmdvı <l9-
Girid ndes1 müstesna ol- edir. Hükumet kuvvetlerinin sılmışdır . Doktorlar bir mü. lnJı teestürünü vı ·~.a. 

mak üzı re diğer bütün - - - Lı toplonma nmelıyesi to.m bir ddet istirahat etmesini, ko- nileyhin acil~n şifayab olm-
adolar hükil mete bağlı hu- Harb gemif ıri pireye uıre- intiz:ım İçinde yap.lmnkda· 1 nuşmamnsını tavsiye etmişi- 981 temennisinde bolondut-

lunuyorlnr. k • • ld f dır. erdir. unu bilditmfftm'. 
Atina , 6 (A.A.) - llnvos et 8mflRI 8 1. İıkenderiye, 6 (A.A.) - Al ı nan hükumeti Dışnrı işleri 

ajansı muhabiri bildiriyor: Pnris, 6 (A.A.) - Havas Yunanistandan buradaki Yu· Bakanlığı \'Ssıtnsile Berlin ........ . 
Muhnlo!at reisi sabıkı Bn- ajon ı bildiriyor: nan elçisine gelen telgrafde; deki. fngiliz ıefırfoe ba bnf GAZ~TEIJJt 

şbakon Mihnlikopulos isyanı Bahriye Bako.nlığı Verdon Asi gemilerin. lskenderiyoye içinde Sircon Saymonun ya. 
takbih etd ığini söylemişdir. torpitosuna icabında Frn- iltica edebileceklerini bildir- pacağı ziyaretin bir. batka 

Atino, 6 (A .A ) - Royter nsız sakinl11rini himaye mekde ve elçi Mısır BaıvekA zamana bırakılmasını rica 
ajans bildiriyor: jçin derhal Pireye gelmesinı letini ziyaretle böyle bir hal etmişdir . 

Oltimetom müddeti bitmi- emretmişdir. iki kravezör vukuunda beynelmilel kenu- Londra, 6 (A.A .) - Royt~r 
tdir General Kondilis emri. I Yunan sıı1arına harekete ha- nun tatbik edilerek Asılerin ojansı bilairiyor Bay Hitlerin 
ndeki hü&Cımet kuvvetleri- 1 ıırlonmakdad,ı.r. <Devamı ikinoi 11y!ada) rahhntlızll~ı d"olayı-.ili Dı,arı 

BUGÜN 
8 s~yfa! 



üYf! 2 TORK Dtı..I 7 Mır\ -

/ngılterede aıyaaal ıfleıf, 

B. L oyd Corc 
q ba•ına geçecek mı? 

-
iılil•• •-ı kırınmııı ukkrnda bir rasi~ı 

tııkil uıa bıyınat 
Londra, 6 (4,; A.) - Dön 

matb11a'8 bildirffen beyana\ 
lngilterenin imparalorhık ve 
uloaal ioranmaaı hakkaııda 
eaaalı bir •eaikı tetkil et. 
nıektedir. Bu beyanat ku. 
llaaalu aiyaauın maktntla· 
rını bildirmekde ve logilt
ere taraf,adıa Kellog ın

dlaımuına, Vaıington ve 
Lokano .. taedeleri •• 3 
ıuı.t Prauıı n logiliı 
teldilvile barıı .. ine mu. 
htelil 1ucl•ürıaı g61te. 
rmekdedir. Bu be1aaat alu
ılarua11 ıiateminia m11taar · 
rısa kartı artık •tle11ir 
bir konn•ı olarak ••1•· 
lamıJUıtıaa bilcliraekdedir. 

luDclaa IOU'a muhtelif 

ulular " bllhUM Alman· 
yama eiltblarıa.. art.uı 

kı7dola.akdaclar. uıu.ı 
kona ... ıa 1•.W.. taaaimi 

ilı Ullpandorl11k yoUanıun 
hlmtt)'ftf ftin ini •e.ika 
böytlk Britanyaı:ua bugön 
denis yollarını ildeaildili 
kadar .ae .. ir bir tekilde 
koruyacak •aııiyetıe olma
dıfıaı töyle .. ktecllr. lmpara· 
torlak •• .ı. .. ı koranmuna 
ka•ıtleDdıribaeıi Hbeblerini 
b6Jleca tubit edn •••ika 
ihti7a,lırın vuatını teıbit 
•• bunları yerine getirmek 
için takibi lf ıım gelen ama· 
mt harekAti 1611• aalıtayor: 

Sattıharb ge•iai balarl ae. 
'Ykilo81fİ•İSİD 8111 Ul'IU 

olarak kU.alıdar. K6tt •• 
eaki kra•ıdrlerimbin yeri· 
ne yaba samuda batkaları 

konecnkdır. Orduya geltnce 
iıtenilen kredilerde tayare. 
lere kartı korunma tertiba
tı büyük bir inkitaf gö
ıtermektedir. Ordu t~chiza· 

tanın yenilenmeıi suretile 
aarileıtirilmelidir. Nihayet 
haya korumasına knrtı da 
tunlar ıöylenmektedir . 

Havaoalıktıı elde eJılen 

ıeknik terakkiler sahilleri. 
miı için bava müdalaa11 
bakımından bir tehlike \et· 

kil etmektedir. Ne Mant 
denilinin öte tarafında bulu-
nan baıı toprakların tama
miyeti memleketimiz için 
her saman olduğundan daha 
fasla ha1et1 bir ehemmiyeti 
haıidir. 

Londra, 5 (AA) - B. Lo· 
yd Coroa "Ut olan dotra
ya teıriki meaar parllmeD
tO ualarmca ulaaal hükt\• 
mete ittirak buıuıunda daha 
müıbet bir teklifin baılangı
cı ıayıhyor. Baki bapekil 
kendiıiaden iıtenilen ökono
mik kalkınma planlarını ha. 

raretle hasırlamaktadır. Böy
lece fiilen deA'ilae bile zahiren 
kabine oldukça ileri bir ih· 
niyetin mtimeeailine dayan

mıt olacak Ye üzerindeki 
ulusal ııfatını yeniden iebat 
etmekle beraber ayni zama
nda tehlikeli bir baemı do. 
bertaraf etmit bulunacaktır 

Mahaaa Loyd Corcun yeni 
intiha.bdan evel kabineye 
girmeei ıttphelidir. 

lngiliz HükQmeti 

Küçük 
Anlaşmam ökonomik konseyi 

Prağ ıebrinde 18 şubata 

kadar devam eden müzake· 
releri araıındo küçük Al
manyanın ökonomik konseyi 
her şeyden evvel küçük 
anlaşma ılevletleri arasında 

ki münasebetleri nazarı dik· 
kate a\mıt ve 1935 senesi 
içinde ynp.l cak mal müba
delesi hakkında bir pilan 
vücude getirmişdir. 

Konsey. aynı zamanda ge 
çen içtimadanberi küçük an-
ltışmn devlrtleri arnsıddnki 

it birliği programınm ver
diği neticeleri de tesbit r.t· 

miş ve ı 935 senesinde bn 
yolda yapılacak teıebbüsle

rin programını çizmişdir. 

Nihayet konsey, küçük an

la9ma ve balkan anlaşması 
devletleri için devamlı bir 

ökonomik ıtırgi açılması p
rojesini müzakere etmitdir. 

Gelecek i~tima, ı 7 heıi

ra!lda Bükreıte yakılacak· 

dir. 

••e• 

Bulgar- Yunan münasebetler 
Sofyada çıkan Zora gaze

teıi yazıyor: 

bulgariıtan ile Yunanistan 
arasında muallakt bulunan 
itler yeniden eünün meselesi 
haline gelmitdir. bu işler 

bundan iki tene evvel de 
müzakere edilmişti. Eğer o 
zeman bir hal suretine rap

tedilmedi ise kabahat bizim 
değildir . O ıamın yapılan 

müzakerelerde bütün meıe-
• 

lelerin esasları veaolunmuş-

tu. O zaman iki dev-
let ekspersleri · ta_ 

ratı ı<ian konulan esaslar, bu-

günkü finlzakereler ıçın 

de eaas tetkil edebilir, Öko· 
nomik •e mali meselerin ha. 

11i için yeniden müzakerele-

lııQüıı iir ıtrıhbı ıındıriyır bu k111r ıırilecek. 
rin baılanmasına Bulgaristan 
taraftardır. General Zlatef 
kabinesi de bu müzakerelere 

Löldrı 5 (A.A.) - Ha•aı 
ajan"lldın: ' 

Kıblae asaıından birkao 
kitinin iıtirakilt aktedilen 
bir içimada la,ilİI nuırluı

ndan birinin loıko•aya git· 
mui perenaib itibarile kabul 
edil•iı ... fıkıt bu kararın 
Sir Coa 8aymoDOD Lord 

Kel• ile •ftetinden IODH 

yol gelecek hafta baıında 
ilAn edil ... ı muhtemel 
bulanallflar. 

Bu1e11 bunlardan bangl
ıinin llelıko•aya ıideceli 
karar'-ftwnlmııtır. ihtimal 

Yurddaf: 

ki Lord Eden gönderilecek· 
tir. lagilterenin Sovyet Rus
ya ilP. Franııı Sovyet mü. 
nAlebatı kadar mütekabil iti
mat iiıerine mileueı müna
aebıt teaiıi huıaıunda gün 
den güae artaa arzusu me_ 
mnaniyetle kaydolunuyor. 

inailiz bıhriyı bl~cısi 
Londra, 6 (AA.) - Bahri

ye büdce~i tahminlerinin ge
oen senekinden üç milyon 
faılaaile altmıı milyon loği
lia liruı olduğu ı6ylen. 
mekdedir. 

Ftldlcdll günlerth ıana gardım dini uzatan Hlldli 
ahmer lmanb!/ın p/katlnden doğmu,tur. Ztngln, f u · 
·kir. kadın, erktk huldıa hlç bir kimu ktndlni Hilali 
ahmerln himagnlndtn uzak ıagamaı. Senelerce to· 
uel kurulan bu hayır oca~ına aza kagdolunuı. 

&/Jkesir Hi/6/iahmer merkezi. 

baıtrdır. Dospot ormanları 

hakkında vücude getirilen 
anlaama, Yunanistana bir 
borç yttklataıek•edir. O da 
Boliariıtanln olan diğer mü
nazaalı mesolelerin halline 
çalıtmaktır. Yunanistana 785 
bin altın leya ödenmesini 
mutazammın üalunan bu 
anlatma, bulgar kabinesi 
tarafından taldik oldnmuşdur· 
Bu, bulgar hükOnetinin Yu
nanbtanla olan münasebetl · 
erini eyileştirmek ve ihtild
lları halletmek niyetinde bu. 
lunduğuna bir değildir. 

Fakat, aynı hüsnüyeti biz 
kartı tarafdn göremiyoruz. 
Yunaniıtan Bulgaristan la 
olan malt ve ökonomik me
selelerin hııllini tolikda de. 
vam etmektedir. Si1Ah8ız Bu-

; lgaristana kartı Yunanistan 
tarafından bir tehdid yapıl

acağı hakkmdaki şayialar 

lla oynı vaziyeti iıbat ede
cek mıbi7eUedir. 

.... -.. ,_ ...... ---·· 
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Vilayet 
Oef ~er~anmız Bandırma 
ve Cönene teftişe ~ık~1. 

B. Behced 

Vilayet defterdarı B. Beh
ced dün Bandırmaya gitmiş
dir. Defterdarımız Bandırma· 
dan sonra Erdek ve Gönene 
de uğrıyacok oraların ma
liyelerini tefJie edecekdir. 

Daimi vilayat encümeninin 
uzun süren toplantısı 
Dimi VılAyet encümeni dün 

vali Bay Salim Gündoğanın 
reisliğinde toplanmışdır. En
cümen çok uzun sfiren dün
kü toplantısında hususi ida
reye nid işleri ve bu meyanda 
935 büdcesi elrofLnde gö
rüşmüş ve kararlar vermiş
dir. 

ff ilaliahmer üyelerini ço
ğaltıyor. 

HilAliabmer kurumu üye
sini çoğaltmaya kıırar ver
miş ve bususda raaliyeto 
ge;mişdir. 

Kara eün dostu kuruma 
yeniden birçok kimselerin 
üye yazılacağı tahmin edıl
mekdedir. 

l~i ayda evlenenler. 
Belediye nikdh memurl

uğu tarafından kAounuaani 
ayında yirmi, şubat ayı
nda da on sekiz çirtin medo
ni nikAhları yapılmışdır. 

İrti~al 
VilAyet evrak kalemi me

murlorından Nadir Ulusoyun 
uzun ıamıınd.ınbcri hasta 
bulunan valide.si bir gun 
evel vefat etmiş ve cena
zesi dün kalJırılmışdır. Mcr· 
humeye Cenobıhnkdan mağ
firet dilor ve ailesinin ke
derlerini pnyloşırız . 

Halkevimizin müsameresi 
HALKEVINDEN : 

Susığırhk Muallimleri 
Güz l bir karar verdiler. 

Susığırlık ~aza merkezinde bir {hltik nı) açılıyır. 
Sus ğ.rlık, 6 (Muhabirimiz- ı yeni kuruma birçok mecmu~. 

den - Kad n erkek, genç ve bitikler de armagan etm•f 
' ı d. 8 · · d k ıa• ihtiyar ulus ok.ulularına korşı er ır. itık evın en 8 

pek büylik hir bnğlılık gös ı doki bütün. köy oku~nları d• 
kd d" 1 faydnlanabıleccklerdır. 

terme e ır er. Okutanlurımız bund•O 
Kaz.t merkezindeki her iki sonra sık sık toplantılet 

okulaoın okutanları dün ik· yopacaklarJır. 

inci okutadn toptunmışlur ve Susu~ulık ulus okulılırt . 
mesleki konuşmalar yopmış ft 

Bu yıl knzamızın çevrell 
lardır. Bu nradu bir (bitik içindeki bütün köylerde ulu• 
evi) kurulmasını da hep bir. okulaları oçılmışdır. Hu o· 
den onaylcımışlar ve bu kulıılnrda bugün (800) dtll 
yolJo ilk odım olarak yeni fazla kadın ve erkek okd~ 
çıkan bitikleri o1mak, icin makdadır. (16) okutan it" 
nylıklnrından yardımda bu- tekleri ile ve biç bir k.,. 
lunmayı karerlaşdırmışlardır. şılık beklemeden ba okula" 
Hundan başka okutanlar bu larda vazife almı~lardır. 

Yunanistanda isyan bastırılıyof 
Girıd müstesna bütün adalarda 

sükun hüküm sV.rüyor. . 
( Ost turalı birinci ıayfadn) Venize_1osun isyan hareke'~~ 
silllhlarmdan tecrid edilme- nin batında olduğu teıbt 
sini taleb etmişdir. edilmişdir. bay Venizeloı il" 

Breodizi, 6 (AA.) - Gen- yona taraftar olduğun~ 
eral Plastıras dün buraya etmek için asi gemile~tl 
gelmişdir. Giride gelmesini beklemiıtır· 

Brendizi, 6 (A.A.) - Yun_ Bo telgraf bugünkü ha':': 
anistandn olan hava ve de - ketin aleldde bir askeri ı• 

k' niz munakaJAtı dnrmuşdur. yan olmadığın (akıt i ; 
So!ya, 6 (A.A.) Royter siyasi eebhe arasında k~~ 

ajansı bildiriyor: bir mücadele olduğunu ce11 

Hududün iorlanmasına ma- etmektedir. 
nj olmak için hudud kar- Hük.ılmet bankolarıııd•~ 
akolları takviye edilmişdir. mevduatan çekilmeıine _., 

P.ıris, 5 (A A.} _ Ati na- olmak için geri almı§\1r. 
dan Jurnal gazetesine bildi. Üç gemi kaldı: 
riliyor: Atina. 5 (A.A.} - H6k03 

metin elinde kalmış olad . Bir takım yarı resmi ka- ıt 
yıtlara inanılacak olursa Gi- torpido muhribi ıöyleodie•: 
rid vali muavini Sgouroş ile ne göre Girid adasına ba~~ 

ket etmişlerdir. Ba gelDıl , 
sabık vali muovini Memeru.- kat 

ile birlikte aıi gemilere ·rfl 
kis Venizelosun emrile kur- şı yapılacak harekete iıtı 
şuna dizilmişlerdir. lhtildl edeceklerdir. 
akametle netiçelondiği tuk. . Atino, 5 (A.A.) _ oase~: 
dirde Venizelosun on iki ada. ler efkArı umumiyeniD ~ 
lara veyahut ki, M11ıra ka- ıiyatıaa tercüman ol• 

1
,. 

çabilmesi için elli kruvazö. milli ruhun keder ~ 
1
.,. 

rü emre Amade bulunmak· \irabını kaydetmekded1r ,, 
tadır. Venizelos Atina ya ve Çiinkii mim kuvvetler,.-,. 
cenubi Yunanistanu karşı of kravezörüne ve doo•D:,. 
bir taarruzu ve Girid de nın Jiğer cüzitamlarıo•. ,ti• 
toplıımağn başladığı asker- şı ateş nçmak mecburı1 bÖ' 
lerin buralara çıkarılmasını nde kolmışlarılır . Anca~ •' 

istihdaf eden geniş bir ha- mesuliyet isyanı tertib idi' 
reket plAnı hnzırlnmakdu onu idare edenlere r•0 ı• 
imiş.. ve bütütün ~illet . on1:,, 

Paris, 5 (A.A.) - Jurnal ibred olacak hır ıekılde kel'. 
gazetesinin Atina muhabirne aland ırılmnlormı istem• 

göre, bay Venizelos Yuna. dir. ddr: 
rıistanın cenub sahillerine Bu sabahlli vaziyet §d tifİ 

isyancıların isyan bare~'ı~• GiriJ kıtnntını çıkarmak su .
1 

· o., 
cvelce tanzim edı aııt fİ' 

retile Atinnya bir hücum pltloa göre Yunanistaoı: ı•· 
hazırlamdktadır. Girid nda. ' mal vi1Ayetlerinc sirs18 .. , 1,r 
sında birçok şehirler isyan dirmek için olan teşebb~cs'· 
hareketine iştirak etmişler- akim kalmı§dır. Şi~all <'la' 
dir. ıınistana gönderilmıt dil· 

Bay Venizelos reisicümur gizli ajanslar orada . k•
0
b.,I· 

bay Znimisin dün akşamki erine müsaid zemıP ·1· 
1 •••• 

beyanatma, muhalefete men- amamıolardır . Umum bit 
snb bütün Ayan azasını ve et hakkındaki müıbed. •'' 
meb'usları Giridc gelerek is. ıetkik isyanın yakın b~r ıtır' 

manda ve kdmilen ~,dı·r· yana iltihaka dılvet etmek ıı 
ılacuğı tahmine mil• bİ' suretile l'e,,.ab vPrmişdir. 

Atina, 5 (A .A.) - HükO · 

Halkevimizdo bugi.ın okş. 
am saat 20 Je bir müsam
ere tortib olunmaşdur. Mü · 
samcrede bir konfernns, 
müteakiben (Himmetin oğlu 
piyeaj) tcmsıl edilecokdir. 

Arzu edenlerin karne al- mel radyo merkezlerinden 

Hunyaılan gönderılen g6" 
telsizden anlavıldığııı• _,ff· 
Girid aıileri kaçmak ·~dl-
urunda ve Rodou '' ruak ir.in evimize müracne.t , birisinden nlmanyo muvaf

etmelerl rioa olunur. 1 fak olduğu bir radyodan ha1 ümidindedirler. 



Alma Askeri Ne istiyor? .. 
Gözüyle l~garM n j ·~ iK~sj Koogei~t fi ~iman birinci derece askeri kuvvetler arasında 

<bi ~e~~İn ; Alman1nnın t yine ri elinden gel liğ i kadar ça-
d l'itıct ıınıf kuvvetı olan lıgd ı .Moyer foertscohe göre 
~ 6"letler sı rna nu girmek Versayin gayesi; yalnız Al 
~tıre olduğu aııkArdır. man ordusunun botkaları 
t' il ıamanlurdıı bu devle· üzerine s ldırmasmı değil 
tQ •ılAblanmas • na daı r ve kend i sın ırların ı korumus.na ,, . 

d Ilı 0 ık.eri k.uvveti hakkın_ da ımkdn vermumekJe,lır. 
l\e. bılhnasn ingi ljz .Fr1..ı n s z ve Bu mu ıhede ord uyu kend ı 
} Qa lllatbuut dleminde bırçok ulu u ort sında hı r yab ncı 
t ~ıılar ynzıldı .Butun bu ko· huline koyuyoı J u. Muuhe 
h~ıe~e rağmen Almanyanın denın b ı rınci gdyesi yerıne 

Kuak.u b1tk.ıkl afileri kud· gelmışdi y ... ni ordu ninııyet 
l'ttı lı: ti Al 11 ıuretde bılınmıyor. ancuk ufuk tefek sınır vu 
t ~anJ«t kendisi buna duır knlarını halledebitecek ve 
~·il taCsılAt vermiyor. Al· bl• şka devletler 13avaşa tu· 

01" ordusunun oili d~mek tuşıiuklorı vokıt Almanyanın 
l ~n Alman milli ruüdof.ıa bitc.1 rall ı ğ ını belki muhafaz rt 
'4.e ileti matbuat müdüru ederek fukat hiçbir znmnn 
Co0Yer Foertscoh ( Broschek memleket kin ciıldi bir teh -
ta · Hamburg) vaeıtasıle likoye karşı koymıyncak ve 

.. ı~ neşretdiği (Nalional sos- Alman ulusunun varlık kav-
~ıaoı -

ga;~!::tı;;:ı~::~:la~~u:~~~: rarm yılhk toprantısmı yapıyor. O rğer kooperatifler dı 
etdi ği bir başmaka1ed~ bat- f J lrd •,1 tinli ffı.\. • • Li1tJC J 
ka davı etlerin ic siyasala . yer yer OP anmaı a re {uare 11ü.J;I ınlttl~BÇll8ıuulll 1r. 
rına k.ar .şmamağı .şiar edin
diğini ve bu siyasa.tan an
cak uluslararası vaziyetini 
..aJAka dıır eden mıkdarda ha· 
hseylediğini tebarüz tdir
d ıkden sonra, Bulgaristan a 
son seneler içinde vukua 
gelen deği şiklikler hakkın

da diyor kı : 
«Kanlı hir ihtilitla deni

len Stanboliskioin komünist· 
l iğe benıer köylü dernago 
1111 güden hüJu1metinden 
beri, cenub komşumuzun 

siyasa muvazenesini buldu-
k Pııruu o g66pt ıstırı ortaklnrıodan 

ğu söyJenemez. Akeıyaru Zirai kfledi koopet,atif.ilya·• 
işleyen bir parlamenterist rın heyeti umumiye toplan-

İa' 
1
. devletinin ordusu) gasına hizmet edemiyecek 

1~ 1 Jaııaında diyor ki: bir dereceye getirilmişdi. Me. 
ı, . illan ordusunun organi- sul askeri adamlar bu hal-

tini eline aldığı gün olan 30 
sonkdnun 1933 gününü ta
rihi birgün olorak yade
diyor. Führcr Hitler bun
da ı. ~·ok ıa man evet bir 
zııbit ite görüşürlCen harb 
ıonu Almanyasınd T\ nosiyo
n 1 ıoıyal ı t;tljk ve Alman or
du~unun Ytmi kuruluşuna en 
büyük ıki hAdise demişdi. 

Moyer Foertscoh da k abul 
"'diyor ki ordu ile nasiyo
nut sosyalistlık a r as ında ha
rb zabitlerı ycminlerinc;leki 
gıbi, Veraoyo korş ı mficade
le ve fırkalur üzerine kuru
lan her hükQmoti retetmek 
gibi, esoılar mügterok ol
makla beraber aralarındn 

suiteCehhümler eksik değil 
di. Esasları ve gııyelori bir, 
ldkin yollarınıo ayrı olması 
nı Foertscoh bu iki teşekkü
lün asıllarının başka başka 
olmasına hamlediyor. OrJu 
hokik.atan fırkalar üstünde 
bir teşekkül olduğu için Hit· 
ler bu hükumeti eline almak· 
la orduyu yanı başında bul. 
du. 

rejiminin yerine :ıB'eçen 
ask.eri di~tatörlüğü en- tısını yapacak8ır · Rooperatif 
diş eden Ari olarak te· heyeti um~umiyesi kooperatL 

-.,8'~on siltı.hlanma techizat den hiçbir zaman memnun 
\efe llDlar gibi oskerlığin değildi , Alman askeri de bu-
ı.. rruatlna aid şeyler hak- nun gaçici bir hal oldu~unu 
'ında b. 15 
tllek ırı:_r birer izahat ver· biliyordu. Bütün önderler 
d' heouz mümkün de~il · ve onların arkasından yürü· 
ıt. L!i' ı r,k ın çok sorulan bu yenler 1918 denberi kendi-
~oıl~rdan ziyade, mühim lerine şart konulıtn ı kı ra-
\erb' bır ordunun nasıl hır kam zincirleri ortasında or· 
bir ;;e gördüğü ve nasıl duyu yine en eyi bir 
bilb h taııdığıdır. Bu sudl şekilde bulundurmağa çalış· 
içjll '-sa Yenı Alman ordusu dılar. Voymardan ıonra Al-
P,, ~o cok varitdir. Moyer men ordusu ptJk tabii ola-
bt't.t cobün yazılarından, bu rak hnlkdan ayrılmış ve 
top1

1111dan birçok bilgiler yalnız bırakılmıt isede,hic bir 
p

06 
81118\ tni.imkündür. Moyer zaman f,rkolura ve kuvvete 

fail rtaoho göre, bir müda- kendisini satan ve para ile 
~6 Ordusu hakkındn. hü- idare edılen bir sürü haline 

il\ ve ı,!.1 T 
n,111 1 

reuı mek için onun düşmem işdir. 1918 denberi 
d&tü: .. duğunu ve nasıl büyü- ordu memleketin dahtli sı. 
ordu u bılmek lAzı mdır. Bir yasasının kendisinin inanıb 
"• ~ -ke~disini doğuran dayanabileceği kuvvetli hır 
tın1 de .t ı Jç ve ış şartla- şekile girmesini diledi. ilk 
dt ~ ~ıtdırmek kendi elın- zamanlarda fırka kavgoları 
~ d ifldir. Alm n e>rdusu- yüzünden devlet idaresinde 
01ltın ~tun harici şart.lor bir otorite görülemiyordu. 
hind/Uılerce s<;ntıi ık tnrı- Oıumun'ın kııbin eleri (bir 
;İ, aa:!'~ca görülduğü gi- koç k ı şi müstesna) askeri di-
oı,11 .1 tı 

8İ) as~ voz,yeti siplin ve nske rlıği sevmiyor. 
llttla.:

1 
e polıde müsoid lnrdı. F oertecoh bunu Ver. 

'Yiletd· değildıı r Bunu say muahedesinin ağır z,n. 
"ı11aıll ırın~k.. dış siya- cirleri altında müdafaa ,.e 
~· i1e •ııdir. Dahili şn· dış siyaset hayatın n ezil-
"'1 • orcluvu me•cud 
w.. t-.ı! mesi ve ulusun varlığının 
~..- · •-. en müeaid 
tıı..._ ~ ~t'-'t- yaralanoiast neticesi ol-,,.. .,......•ek ve her 1a_ . • 
._,:~ ... bir halde duğu~u ınkAr etmıyordu. 
•e ~Men bu milletin Çunku Versay Alman dov
''•i~ en mlhim vazi- 1 letinin kuvvet ve büyüklüğü-
?td11~'· '1oyer Fortmıoh her nü geçmışın karanklılarına 
1)oll11 

1111 tekil ve organizas . gömüyor. ve ulusa haklarım 
~ .. ~:il zaaıana uygun ol- alınmış bir dovlet idoresin· 
0tdn h·~~ındır diyor. Çunki de yaşoyıbilmek terbiyesini 
11 lı bit u ilrnet ve ulusun ca- vermeğe çalışıyordu. 
:ıt 'i dUhudur. Bunun icin- Vaymardun sonra hur ge 
eQ'trı. e4vletin ve ulusun len kabinenin otoritesine a-

11it. esıne göre 0 da değ · Jet e~in nıok ietenen ve da-
19 ~lıtıa ima endisine hususi bir 
et.18 d~n 81nÜdQ~?' ordns j mevki yapmasını ve fırka_ 

•ne ~ 0 nrn uç esas üz · ların üstünde yer nlmosını 
tdır Urultnu 'l . J b { ~~ , · Bu 

1 
Ş ve ı erlemı . b ı lJi. şte ordunun u ı r. 

1)t: Otd,; arın birisi bugü· / knlar i.is tündo kendılerıne 
d ,,,k· ~ ternel olan eski yaratd ı ğı mevki onun mem. 

ea· . nıcıı· V 8 9 \ı 1 1lın 
1 

ı ersuy muahe lekele 19 den 1 23 o ku· 
.\~~'-lıır ;rtlnrı,ücüncüsü de dar yopdığı en büyiık s ıyJ si 
bil~h•n Otd"let kanunlarıdır. hizmetdir. Ancok bu su-
olltı •sa, <:s~~u bu üç asadan yede ordu Alman birlığinin 
e1t

6 
n boıuıc 1 ordu ananesini çelik temelltJ rini kurmUli 

)6~e~ llluh tarafla rını düz- ve J 923 ve 1924 kişi gibi 
(l ij Mıııı nfaz~ ~tti ve bü- tehlikeli zamonlardo bıle 
'tı"«l'tal v rnudafan Vekili Saksonya ve Thürinyde dev· 

llllQ On 81 ' 1 )% g~Çı:ni . ocn ~erıe gö re letin dağılmasına mnnı o muş 
~e&~d lııribı§ı g~rı çevirmek. ve kendisi öndGrler in en 
~~ bit&'-· gorı dönmek sağlam dn)•oğı oldugrunu is
t, llt l "JS fPt'" • d 111t- il ııtak 0 ~ını ş en ku- bat otm ı şdir. Ancak bu nı 
~11'6~İlde ; İnk~a yıı kışacak kere düşünce ve mertce ha-
t,t . 61llin "e ın znrnana uy raket Alman ordusunun u· 
h ıle ile 1 -kuvvetli adım- lusu iradesinden <log· an yeni 

ttl r enı kd · 
~l •tından e ır . \'ersay şekilde teştıkkülüne imkAn 

"''' kıırtulmnk · · · d' "1 F h <>rdu ıcın verm ı ş ır . '' oyer oertsco 
au 19 JS den be- naaiyonal sosiyalizmin kuvve· 

Şimdiye kaJor ihtildllerde 
görülen orJulıırııı rolleri; 
ekseriya Alman ordusunun 
ilk 93J aylarındaki rolünden 
büsbütün başka idiler. Al. 
man ordusu nasiyonal aosi
yalizm ihtilAline katiyen iş
tirak etmedi. Çünkü nnsyo,; 
nal sosyalizmin arzusu, ordu
nun orzuaunun nyni idi. Bu 
ihtilAli ordu du ha evel ken
disi yapmamış ise bunun 
sebebini Foertscohün dediği
ne göre ordunun, hakiki ve 
doğru ihtilAlin halkın içinde 
doğması lAzım geldiğine 

inanmasınlun ılır.ffolkdan do· 
ğnn, halkın ve ordunun 
müşlqrek gayesi olan ibti
IAU"r on esaslı ve en kuv
vetli İhti lAll e rdir. Bu düşün
ce birliği 933 sonkAnundrı 
almanyada görülmüş idi. Na· 
siyonal sosyalizm ihtifAli or· 
duda hiçbir mukavemet ile 
karşıluşmadı. Çünkü yeni 
Alman hükumeti askerce 
düşünmeği bildi vo askerlik 
düşüncesini kendisine pren· 
sib edindi . 0 1 orduyu yaln ı z
lık dan kurtarıb;:yine halkın 
kucağına verdi. Ordu bu 
gün hükumeti taşıyan mü
him sütunlnr<l ın biri olub 
ulusun siyasi iradıısini taşı . 

yan fırkanın yanında ulusun 
yegane silAh taŞıyan kuvve· 
ti.lir. Bu suretle ordu ;yeni 
aiyo:-:i mevkiini bulmuş oldu. 

Almnnyanın muazzam in
k ildbı ancak RC\·chsführer 
Bitlerin kafasında ve ruhunda 

te\Akki edememişdik.. Hnlbu - fe aid muhtelif iş eri gôrü-
ki o diktatörlük do devam şecek ve leni jdore heyetini 
kabiliyetini ıgöatereınedi Muh- seçecekdir. 
terem bir Generalin Batkan- Ojğer taraldan nahiye ve 
lığıp<luki bugünkü kRbine köy kooperatifleri de yıllık 
hnk.kı,n bir ıey ~ö1lemekden J toplantılarına batlamışdır. 
tevakki ediyoruz. Fakat Ziraat bankası mOdürümüz 
bizim demokrat gözümüzle 
bakılırsa, bunun kusr.ru, :ba- bay lımail .ı\kbat dn ban . 
şka memleketlerde iyi neti- ka nam.na kooperatiflerin 
celer vermiyen bazı form- toplnntılarında hazır J>ulun- e. 4smau A'kbi 

ülleri taklid edi§idir. maktadır. . rına ıaid taf11ilAtı ayrıca 'Ye. 
Bizi asıl n1Akadar eden, Bul. Kooperatiflerin toplantıla- receğiz .. 

garifJtan n takib niy;~tinde da biriııoi terojh mocburL 

1

; gidiş, ım'="h"""a""H""!;~""eğ ... ~""r""A•ı ""ım"""a_n __ _ 
olduğu dı§ siyasadır . Bu ba. 
Kımdan şunu tasdik etmek yetindedir. Ve bu iki yo. ya bu&ünk.ü siyaetıtmı ter-

ldaıı birisine girmekde daha kederek barııı kuvetlen-
ldzımğelir ki Hu yolda bü- faıla bekliyemez. Balkan anL dirmeğe matuf anlatuı.lara 
yuk terakkiler )foydedıl - aşması kendisine ıamimi iltiiak der~, ~cak muva-
miş ve Yugo'Slavya . ile suretde ıelini uutmak:dndır. flakJyetaiılikler getiren bir 
olan Bulgar münasebet-
lerindeki eyilik tialkan ba. Bulgar hükthheıi bud8an giditdir. 
rışı için kati bir aaım böyle emindir ki hu ,devlet- Bulgar Ba9öalanı nutlfunu 
teşkil eylemişilir. ler g~ubun~ siya~aaı ken~i bi:r: ,§imdiye k'.adar 'Bul

a~eyhıne muteveccıb de~ıl· garistan tarafından gtldtllen 
General Zlntefm hakkında dır. Bu sebebden Bulgarıs- ;kısır bar ihtiyotkblık vasi-

okadar açık Ye okada" tan bu grubn emniyeıle 4lti- yetin'i terketmeainin ve Bal. 
medihkAr kelimeler sorfe bak edebıli r ve bu ıuretle kan uluslar aroıında mtiı-
ttiA'i Romanyu, Belgrad ile «Balk.an 8u:1kanlılnrındJr>l lor- mir bir it bj liğine çat~a-
8ofya arasındaki rekabptin mülünü tamamen tahakkuk sının pir batlangıeı gibi 
samimi bir anlaşmaya yeri- etdirebilir. t~lAkki etmekdeyiz. 
ne terketdiğini gö.nnekle Djğer, yol, tehlikelerle 
a'Dcak derin hir a Mnuni- doludur. Bu yol, Aımanya- JA.,.mı"r f.l~J. .,.el,,,,ele 
yet hisaed~. nın T8 Macaristanın istekle- M ae .. M 

Mamafı, Bulgarısta.n rine blinziyen iateklere ,ol 
yarı yolda durmamalıdır. oçtm mubaleğolı bip., Nn•yo-
Bulgaristnn, iiı yol arh ın- nalizim yoludur. Bu yolda 

~adar en bü,tik bir ye~in- ı ile kaynaŞıyor ve birleşiyo-
dır · Ve bu münasebetle Mo - rlar. 
yer Foerticoh Atman ordusu. Niha,tet Foertscoh yeni Al-
orn ~rtı~ bir fırka alet~; ~e man ordUBU D8811 0!8C8İ: SU-

S yası hır ordıı olJuğu ıddı- alini soruyor. Henuz orilu-
asını reddediyor. Harbden • v- l nun otg&nlzasiyon silAhlan-
elkı ordu ne kader kıro lcı ma aak'.ert techilıatınırı ııtefer· 
idise hu günkü ordu do o ruatmdan 1ihhsedilemez Bu 
~~dar .. nnsiyonal soya1it1tdir. rgibi şeyfer acıale ile yapıla . 
::; 1Y°'ı9L ışlere korı şmak ske · maz. Yeni ıZamana uygun 
rl~r.e ~skiden beri olduğu ve eyi silahlı bir ordu bu 
~Jbı yıne yasakdı r. LAkin günden ya1ına elde edilemez. 

bmir, 6 (AA.) - Din ıaat 
12, 1 O da befJ ıbir zelzele ol
muıdur. 

gerılmeli<lır. 8ıyasi t n
der hüktlmetin idareaın en 
tek ba,ına mesul ofajltu 
gibi e skeri önder de aıbrliğin 
t~k başına mesultidür. 'Gele 
ceği bugün kimse biJmoz. On
ümtiıdekı horblerin nasıl ola-
cağını hiçŞir kimse tahey. 
yol edemez. )'nlnız, 'bölJe" ol
makla lleraber geçen h:arb-
don a1ınan derste~ en i~ifa-
edilme,idir. Harbi yalnız ıi-

sıyosi aüşünmek hiçbir zam- Halbuki znmonımızın ordu· 
sert bir osk<'r ruhu taşıma- on askerlerin knfösındon ~ı- ları çok daha bilq-ili zabit
sı sayesınde olabilmişdir. Si- karılnmaz.Alman askeri 1932 le re muh'tacdır1ttr. Bu 
zzat Bitlerin şalısıno sada- Y~ k~dnr devletin umumi sözl~rden pek çok askeri 

IAhı taşıyan kuvve\ aeJil. 
butün ulus birden :y:a_pfr. 
Harbeden milletle , Y,ni 
hurblerin ulus birligi ve ai· 
ltl~ birliği ile kazal)ılacağını 
heron gt>z önünı!e tutmalı
dırlaT . fştik:lia1 en genıt ma. 
oasile bütün ulusa askerlik 
ve harh mesuliye~i J,Jlk.leti· 
yor. Bunun için Alm:ıo or· 
dusu artık yalnız para ile 
tutulmuş bir kitle ha inde 
ko1omaz. Çünkü bundan ıon_ 

1 

kut yemini vertn ordu eski sıyn~ı val'lığı dtşında öüşün· neticeler çıkarmak mümkün· 

1 
Alman askerlik h:ığlarilc or· mekde. idi. işte yeni Alman- dür. Foertscb bundan son· 

• duyu Führer ile bnğlunm ı ş yada şımdi değişen ynln :r: ra şimdiden ihtiyac hissodil· 
ı oldu. Führerin adına 2 Ağ· ~u~ur: Nasyooııl sosyolızm meğe başlannn yeni Alman 

ıhtılAlı orduyu şimdiye kad ordu teşk.i!At kanununun ne ustos 1934 te yemin verm- ' 
ar hiçbir zaman kafaıanı şekilde olacağı suvalini or. 

oklo (ki bugün harbin başl-
1 

uyduramadığı siy9si bir muh - taya otıy.or ve bütün ulusun 
ad ı -'"ı günün yirminci yı l ı' tı'n elı'nt.. k ' d ko ~ - den urtnrmış. onu yur u ruo·ağ hazır olma. 
dönümüıte isabet ediyor.) Mo - bugün kendisine uygun bir sı lAzımdır diyor. Devlet 
yer Foertscohün dediği gibi; Almnn varlığının bekcisi yn. ulusal kültürü ve de~ r leri 
Alman nskerliği ile Almnn pmışdır. MÔyer Foertsroh or- korumak için ulusun bütün 
nasiyonol sosyalizm fıkri bir du ile S.S.,S.A. ,.0 diğer Ni- k.uvve\ v~ ka'biliyeti?den is· 
deha oyrılamıyacak şekilde DAP. Organizasiyonları !lra. 1 tıfırde edılt"cek şe~ıldo .. onu 
birbirile bağlanmış oldu. eında anlnş ı lıımamazlık olauğu ı teThiye elmek bugün hu\iL 
Almıın or.lusunuıı Adolr H ıt· iddiasını temnmilc reddediyor metin hem ha~lı. ~e hemde 
ler önündl3 wırdiğl yenı in Onun kanaatine göre sened- on büyült vozıfesıdır . ~r-
hirleşmiş. serbest ve kuv\•e- en seneye ordu ve fırka te- dun korunması i~in her tek 
tli bir Almanyada ıimdiye 1 şekktllleri gittikoe birhirler- Alman adele!İ Alman -gjniri 

ra kı har~l!)rde cebht.ııin ge
njşliği sınırdan merkeze J•
dar olan derinlik ol$cıkdır. • 
Moyer Fo rtscoh son ıö.1 ola-
rak, yeni Alnuın müdafaa 
~rdusunun esas dü9ürıceai 
bari} )steği :'değiJ, vatan l'I 

~rd varlığını korurnak ioi• 
lııımakdır. d~or ':.. "' 
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Ziraat Bankası ve Mitat Pafa· 
!ivni E rdilek 

ll.ulelia Joabı Ziraat B•· 
akua hakkında .. tdımalar 
ya~kaıa Bulgarca bası eu
rler de okudum. Bulgarlar. 
Ziraat Baab•ınıa ilk lr.uruo
uu olmak itiN.rile llithad 
Pepyı pok 1ayarlar. Sof1ada 
Ziraat lakuuun merkez bi
biaaaına girerken '.bolde 
Mitlaad Patuıa koeuaa.Jl bir 
ı.ııtt pae oarpar. Tqn tu · 
belerinde de Jlıtlaad pafllllD 
biyiik kıtada tıMırafları 
uıbdır. Hatta Pile•Mde ili· 
tbad ,. .. içia - dotnı mu, 
delil •İ bil••• - Bir Jaey· 
kel bile 7apdlbtını a67Ulyor· 
lar. 

Okaduta• bu eaerlerde 
Mitlaad Pa .. bulunda görd-
111- eatereean maltlmatı 
faJUlı bald11t11m için ayaea 
t.rct .. ediyorum. •• JlilhlMl Peta 1823 tarihi· 
ade IMaalMdda do~muıdor. 
...... SlleJ•aa Efendi na
mıMa bir Htdır. Ruıcuk 
hawali•iade bir köyde doğ
aaphr. Milhıd pat• daha 
klçtk yıtda böyük itler 
1apaata iatidad pteriyor
da. Gene yıflDda ıılaidi old
uğu bftdiaeler ruhunda tid· 
cletli teı.irler yapaut ve mü· 
caclel.ye AeıırJaDmatıJD& H• 
ik olmafdur. Mitbad i>~lD 
tatmlme çok ehemmiyet ., •• 
rildi . Oa~o ilk bocaaı Oıma
nh adliye memorlartndan . ve 
hararetJi islahat •e yenilik 
taraftarlarından olu baba11 
;di. "'As nmanda k~ilk •it. 
btHl Miy6k mo-.affak91ttler 
g6ıterdi. Daha 15 yatlarmcla 
iba kaleme dnam etme~e 
Miladı. O, aıun mtiddet bab· 
uıaın neareti altında ialdı. 
Onun talim Ye hrbiyeeinde 
mutljmlerindea biri olan 
19yhiilf1Um Arif Beyin de bö
jtk delili olmufdur. Muma• 
llejb yaılMlığı de•rin en Alim, 
•ütedeyyin, batıl fikir H htira· 
lelerden mt1arra bir adım' idi 
Arif Beym gene talebeıinin 
rnhınada yakdıtı meple7i •e 
uyanC!trdığ1 heyecanı anla
tabihielr 4çhı maraıiley-
bin 1111evkii9ia ytikeekJi-
lioden ve Oımaolı cUn A
tim1erioin jctihatlarından iı 
tifıde eaerek 11lıhat .,, 
.J•ilik lehinde yıpdığı me•· 
ısaları Te bu huıuıdaki mtl· 
oadelelerini ghtermek ktfi· 
dir. 

1841 ıeneıiade 19 yııında 
·•1ın Mitad Paf8 Di•anı Jılu. 
huehat aıaımdan olub Sar· 
1•1e g6nderilen Faik Efen
dinin maiyetinde iiQ tene 
kttib~91fatilelkalm19dır. lı· 
&aobata döndüğünde tekrar 
kaleme devama baılamıtdır. 
~~ ı•o~edu ~endiıin~ pek 
1D1llaım bır •aııfe verılmiı· 
dir. 

la&ubula menalektttia her ta· 
rafıadan •illyetler "ıimanJar
larmın ıuiiıtimalleri hak-
kında hio ara111 tikAyetler 
geliyordu. Yolauılukların 
önüne geçebilmek iı;io ıılab
at komiıyonları teılı::ili dtitü· 
nülmütdör. Bunların veıif11i 
viltyetleri dolapsak; ıikAyet· 
leri dinlemek, bunlar hak 
kıacla tahkikat yıpmak •e 
yolnıhaldar haklunda tiddet. 
1i teCfbirler almakdı . 

Mitbııd Pap Konya .,. K .. 
ıtamonu tarallarında it gören 
koıaiı1onların kAtibi olm•t· 
dar. Ba komi•1oalar1n lliill· 
ad Pap taralaadaıı tertita " 
'9Uİ• eclU.. raporlan oTÜ .. 

it aadrıaaam bulunan Re9id 
Patanın naıarı dikkatini celb 
ve llithıd P•yi meskO.r ko. 
misyonların •e eyaletlerin ta · 
brirat krılemi mfidflrlüğöne 

tayin etmitdir. 
Sonraları Mitha pata güm· 

rWeri ıalah ·.a tuııik et
mek üsere Sariyeye gl>nde* 
ribaitdir. Avdetinde Şerayı 
dnlet ikinei kltiblitine terfi 
edilmlfdir. Fakat bu vasifede 
efklnnın ıerbeıtiıinden do· 
la11 ·.a dı•let erk4nının en. 
tirakalar& ytbünden azli edil. 
mitdir. 

Bundan aonra Mithad l'a9ayı 
igti1a11n hükim ıördüğö 
g.ırhl Makedonyada aaayi9in 
teminine memur edildiğini 

göriiyoruı . Bu gibi çetin 
itlerle kartJlatdırılmaeı mu
vaffak olamamak için döt
manları tarafınıan korıılmuı 
bir tusakdı . Halbuki o bu 
iti de tam bir m•ftffakı· 
yeti~ bı9:ırmıfdır. Bu h iı · 
metine mükAfat olarak oou 
terlion Ş6rayi devletdeki ilk 
vaıifeeine iade 6tJiler. Mit. 
had Pata o zaman 36 ya · 
!•nda idi. 

O aırada 8ulgariıta11J.a Ka ~ 
rım bubioden ıonra Ruıyad · 
an gelen Tatar ve c~rkeslerİD 
iıkAoı yh6adea karatıklık o· 
luyordu Bu karııklıldar~n te· 
akiDi iti yine Millaad Paıanın 
uıeriDe yükletildi. O, bu ifde 
de •u•affak oldu. 

laWılMala aYdetinde tılithad 
Pqa budad harici menaiyet 
alarak Paria, Londra, Ber.lin, 
Vjyua, Bürilkael Tetıir A.vr
ıpa tehirleriai dolqdı. Bu 
1eyahatdn o, tetkiklerinde, 
m11kaye11lerinde ve mqah
edeleriade bir seyyah gibi 
değil, bir hükftmet adamı gi· 
bi bueket etmİ!f ve büyük 
dikkat ve ehemmiyetle mali 
ve iktındi möe111eleri tetkik 
•yl .. itdir. :.lıtbad P.ışa lıta
abala çok kıymetli iotib&lar 
\'Ye maltaaUarla döomütdür. 
letanbolda ~Qrayi devlet biri. 
aci kHibl:A'ine terfi edilmit· 
dir. Bu vaı:feelni üç sene bü
yük hir ihtimam ·n meharet 
le ifa etmiıdir. 

1860 aea .. inde llilhad P•-
~fAJa V esir ve pata rütbeleri 
tnc.h ve kendiıine, mül· 
laakatı Üeküb ve Prbıreoden 
ibaret olen Nit eyaletinin 
•••ru idareıi teYdi edil· 
•itdir.~ 1863 tarihinde bu 
eyalete Sofya aanea~ı da il· 
hak olanmutdur. 

Mithad plfl bu yeni me
muriyetinde idare itlerini kt
milen tenıik etmif, hıriıtiyan 
unıurlara idare aıecliılerine 
gir .. elerine imk&n •ermit. 
birçok yollar iAta etmit. A
prda yapılın ıaiiıtimallerio 
önüne geomiı, sebıtayı iıılah 
ve paaarlar hakkında talimıt· 
nemeler · vaıet•it •eeair 
birçok faydah itler gör
mtitdür. 

Mithad Paıa Nitde poıtan· 
m nakli için bir tirket kurm· 
Uf ve 11111 bulunduğu bu ti
rkete kendi veııaitile birçok 
yardımlArde buhın muıdur. 
Bu ıirkelia faaliyeti hakkı· 
ada «Tunaı gaseteıinin 1863 
tarih •e.6 nuaralı ntııhasın· 
da ıwılar ya1Jhdır: Filibeye 
klldar batla•• yol daba alta 

1Gimlu •·f!ll 

Romanya 1 VilAyetimizde ayvancıhk ilerliyd 
luğdıy ticareti ınhisan 

Romanya gaıetelerinde 

okundutuna göre, gelecek 
buğday rekolte1itiniD kıy· 
metlendirilmeıinl temin için 
Romanya ıiraat bakanlığı 

bir ko miıyon tetkll etmiıdir. 
Bu komiayonun verdiği 

kararlara göre ileride bükd
met bütln buğday iıtibaali· 
ni kontrol edecekdir. Bu 
mak1&d için huıuıl bir lef· 
kilit yapılacak Ye •egoo ba
tına mukannen 30,000 ley 
karmetle, bütün mabaalü sa
tın ahnacakd&r. Bundan ıon

.ra hM vagon 4,0000 ley 
ıiberinden değirmencilere ve· 
rilecekdir. 

Aradaki 10,000 )ey. ıtok 

muraflaranı n teıkilAtın ma. 
aranan koruyacakdır. Piilen 
buğday ticareti inhiearını 

elinde tutacak olan bu teı
kilatın topltyacatı paranın 
btiyük bir luımı. memleket 
iciade kallan.lacak mikdar
dan faal bufdayıo dıtarıya 
Mtılmaaı halinde, möıtahıile 
.,erilen para ile düoyıı piya. 
011 aH11ndaki muhtemel 
ferk yöıünılen e,iilectJk ıa · 
rara tekab6l eyliyecekdir. 

ROlllJIDll dışı bıldlJ salışi 
Romanya gazetelerinde 

okunduğuna göre, hülnlme
tin buğday komiserliği Av· 
uıturyaya 4.000 vagon 
butday 1&tııı için müaakere ı 
halindedir. Diğer tarafdnr. 
Çekoılovakyada 4 ile 5 bin 
••gon buğdaJ aatılı.ıcakdır. 

A Yaa,uryaya satılan buğ· 

dayın paraaı pey olarak •e
rilecek •• Çekoılovakyaya 
1atılan buğdayın kıymeti 
iıe Skoda ile olon heaa· 
bata mıhıub edilecekdir. Oi
ğdr '•raftan, lniçre! lngi
ltere ve !tltaoariıtan için de 
Romanyaya 2 bin nğona 
yakın buğday eipariti yepıl· 
m111 muhtemeldir. 

Oııcı~ kiyi ihtiyar 
beye ti. 

Ş.ımlı nahiyeainin o ... ac:i 
köyünde de muhtar Te ihtiy
ar heyeti aeçimi yap.Jmıtdır. 
Haber verildiğine göre bu 
köyde ıeçim çok altkah ol· 
muı ve eski heyetin yerine 
yeni~ bir heyet it batına ge. 
tirilmitclir. 

Ovacık köyünun yeni ibt. 
iyar heyeti şöyle korulmu· 
ıdur: 

Mahtar: Mustafa oğlu Ra
mazan ' Özer, üyeler: Balcı 
cığlu Şerif, Şerir oğlu Meh. 
med, A veı Ahmed, Muıtala 
oğlu Abdullah. 

11atlik bir meaafe oıatth;-da 
Tatarpauroık kaaaıile birle· 
tdirilirse Nit ına yolile 
iltiHk peyda eder •e Nit 
kumpanyaınun arabaları do· 
ğruea Bdirneye kadar itliye· 
bilir. «Balgar ırıeı• namınd
aki gaıetenin 1863 hrih ve 
20 numralı nüıhasında ıu 
karakteriıtik yası neıredi
lmitdir: Devletl6 Niı Paıuı 
Hıızretleri mekteb intaıı 
hıtkknıda Nit ahaliıioi ıorla 
illaa edebilmitdir. O, kilise 
IODUDCU itdir. Halbuki mı· 
nen ve maddeten yükaelebil . 
mek için herıeyden evel 
mekteb jnta etmek her ictj. 
moi heyetin yapmoıı lbım 

gılıı en birioci itdir, diyor. 

liyleriıiza damızlık birer haz ırk hıiı ılınıyar. Bu yıl damızlık aygııir~ ' 
yDz yirmi kısrak çitflııdirildi. Yaniden üç damızlık ayğır daha satın -
Ruam 
MiJ.cadeleai eyi 
neticeler verdi. 

Cografya durumu itibari
le iklimi, yapılma11 ve çayı· 
rhkları çokca bulunan vilAy
etimiıde her çe§id hayvan
ların çoğalma ve onarılma -
ıına 011lı9ılmaktadır. 934 yıh 
içinde depodaki ayğırlar 
tam çe~ında vilAyetin bazı 
ıtım duraklar·ma gönderile
rek 620 kadar ıeçgin kııır· 
rakla çiftleşdirilmişdir . 934 
butceıine... konan tahsisatla u Orta Anadolunun damızlık kaynağı bozırk bir bal'~ 

, 
, . aş ıeı yopllmıt ve 1'°~ 

uyuz, kndoı, koyun ,;', 
gibi bolatık hayvan 
hklnr ile de mücadele 
•i ir . ~ 

!3aytıır& bulunan eti·:.~ 
Bandırma, Bıılya, A~(i 
Edremid, Suaığırlık ff wf 

J• V'' nen kaıa merkeıJerin t 

Vilayetimiz AytJrdeposu damııhk ayğırlarından biri 

gir, katır ,.e eıet ••b' 
hayvanların fennin ~ 
ettiğ i en modern U (. 

ruam bakımından •419~ 
leri yapılmışdtr . Mıa' ,.l 
net icAsiode on be9ind• 1 
ikisinde belirtti olar~~0,i 
yedi 'uııwlıya rast ge \~ 
Jir ki Lunun yüzde .:,,: 
0,7 olub bu niıbet ' 1 V· 
mizdeki ' tek ı.rnıkla 11JI 
vanların sağlığa bak1~6~ 
çok yüksek deterde 

ii\: ayğır daha satın alınar_ ' dalak hastalığı çıkan nltı 
ak 'ilAyet ayğ1r deposunun kazanın 59 köyünde 29951 
mevcudu çoğaltılacak ve bu ı koyun, 951 keçi, 1205 sığır, 
ıuretle vilAyetin ihtiyııcl ka. 185 ata koruyucu şarbon 

rıılanııcakdır. ı 
mekdedir. _/ 

Çiftc ilerimizin canlı bir 
makineıi olan sığırlarımızın 
Te öıelsel nam taşıyan ve 
orta anadolunun damızlık 

kaynağı ollln Balya boz ır
kının onarılmaeı için de bir 
yandan damıılıfa yaramıyan 
boğa ve tosunların encnmesi. 
ne devam edilmekde öte ya
ndııo da 934 yılı köy bütce
lerine konulan tllhsisutla bo
ğa ııhnmakdaJır. Şiınd ıye ka
dar vil4yetin 250 köyü i~~io 
260 boz ırk boğa 1&tın olın
arak drğıtılm ı şdır . Boğası 
olmıyon diğer köyler için 
de önümüıde ki ilkbaharda 
birer damızlık boğa ıat ın 
alınma11 kararlaşdırılmışdır 

Vıl4yetde bula91k hayvan 
hastalıklar ı eavaşı 

tam yolunda gitmie ve 
eyi neticeler vermitdir. 
934 yılında vilAyetin yedi 
köyünde ıarbon· dalak has
haatalığı çıkm ı ş ve aıı tat
bikı ıuretile hastalığı. ı önü
ne geçilmitdir. Ayrıcn mün· 
ten bulunduğu kin her yıl 

Bu uğurda eTvelt kendiıi 
birkaç bio kurut vermiı
dir. Ve bu suretle halkı da 
kendi eeerine ittibaa mec
bur kılmıfdır. 

Mitad Paıanın bu f ı.ı aliyeti 
8abı41ice de takdir edilmiş 
olacak ki; 1864 ıene· 
ıinde 

0 

lıtanbula cağ. rılm1tdır. 
Suhao onu büyük bir ilti
Catla kabul etmiı ve Nit 
eyaletinde yapdığı ıslahatın 
bütün memlekete teımili 
ioin aadrıasam Fuad ve Ali 
paıalarla birlikde bir kanuıı 
baıırlamaıt vazifeainl tahmil 
etmitd:r. Karakteristik va
•ıflarmdan biri ademi mer
keziyet olan ve e111 batla
rma ku•vei icrRiye'1İD kuv· 

Edremid Sporcuları 
Bayramda kentimin geliyerlır. 81yr111n ikiılİ 

idmangücü ile bir llllÇ rıpıcıklırdır' 

~ ' 
Edremidli idman Yurtlular d• g~ 

Edremid ldmnnyurtlular, ~a~ılu~ak ve aktalP {~ ~ 
İdmaogücü ile bir maç yap· ı dlı mısa(ırler •8-!: bı'. J 

.. kulübü salonlarıuu• ~ 
mak uz ere Kurban bayram. .1 Ld' G ·· ç.lfi~ıi , , 

. . . v~rı ecea ır. u · olJll' 1 
ında şehrımıze geleceklerdır . nun güzel ve eğlell b'_. 

Haber aldığımıza göre ası için ş :mdiden 
1 

maç bayramın ikinci günü yapmakdııdırlar. f~ 

vei ıtdliyeden ayrılma11. mül- du. Bundan ıaa~d:ı.j,I~ 
kt 't'e forai mahkemelerin halkının memn11~11 ~ cif 
idari ve Ali meclislerin teık ili den ietif11de edıter' rd'' ' 
ve İ§bu mahkeme ve meclis- isyano teşvik edi1'1:ı~f· :f 
lere hıristiyan unsurlarında tad Pa§a derhal Ol ıi~'.J. 
girmesi teşkil eden vilAyetler ve beldi işlerin tıO ,)IP'ı 
kanununun ihzarında Mitad gi rişdi . Birçok ferı~ ~~ 
Paşa çok büyük rol uyan· yıkan, ıujjatinıoll•" 11,~.i 
mışdır. Bu kanunun evvelA bu ıılnhat çok del~ .. ~j 
Tuna villlyelinde tatbi- memurlar tarafıod':' fl"j· 
kine karar verilmişdir. Bu · aı· " 
itin görOlm'lsi yine Mitnd lefet görmekde .. 

1,ao ~:1ı 
Paşaya bırak ı lmıtdır . ki Mitad P9 f 9 btı ~ / 

Mitad Paşa yeni vazifesine gellere şidJetJe ~:,,o~ 
1864 tenesinin teşrjnievel etmekde idi. lıla il. ~ 
ayı sonlarında baalamıtdır . bikinde götterd' ; ~ , 

~ 'dd . . o1aa• 
O, bu vil4yeti de Nit vilAye- tı et netıoeıı P"'' 
ti vasiyetinde buldu. Rura· halkı ona .ga~r 
da da aynı karıııklık, aynı kabını 'ferınitdİ'· 
tnliıtimaller hüküm ıiirlyor· ~·~> 



TOftKDIU 7 tkrt , 
ı Bu ıayfa edtblyatda gene lıtldadlann NJda11dır,. Onlann "!}a.alanm okwra, 

okorlarm bu yazılar kar§ıaında duyabllectkürlnl genç l.Udadlara Nrnwk bu aa,. 

J 
fanın başlıca kagguıudur. Bu ıurellt htm okorlannunıun edebi UDkinı hem tdebl
yata istidadlı gençlerin lnkiıafına f ayd.alı olablkotUtmizl amugoruı. 

Bir iki söz. tj intikal 
huGaıetemiıe edebi yazılar, Avam Nedı'r?. Oç ıiir hıkkmdı 

•rıda hayli tiirler geli-
10, 8 la Kıı Ortamektebioin ga-

ib·. 11n rın buılarıoı oldutu Baııı (avam - lirib) dedi Avam namı bedoaaı değil z_,ıemiıdeki ıon il4veainde 
I 1 dercedi1roruı. Yazanlar G h"I b'l · b. b'd' e· ö "d'" d" d ~·ı 

11111 h •.1 a ı , ı gıc ır zı ı ı ır .,gu ur uına111 e~ı gördö~iimüz · Üç tiir vardı. 
YauaL lllJ ol 1 L Ded"m ,,,, am bı" r üıtad Lı· 1ocelenJer bı'lirler Li e ft'- a oyor ar, yoaıa ı ... aT .. • Bunlar hıkkıDdaki mütalea· 

'90 1DU v la ? 8 '1 Olam11Bın ıen tııkirdi.» Avam artık he"fam değil. 
1:111. ,, ıpıyor r ı - .aı .aı }arımızı yaııyoruı: 
d 110rlır; çünkü: Dünya- 1C. IC. L' . hemen berkea yalnıı O kitabdır şerh olmamıt Avam neymiı diye eamek Birinci şiir: s . 2 Ta-
•ttnd Bir cihandır feth olmam. Tünediğin deh keımek. 
k ı eserini beğenir. bat- Oııu ıeıen ıimdiye dekıı Kanın eğer Türkıe onu lebeeinden (Halide Tu111n) 
•larınklai beğenmes. Hata G4h olmuı11 gAh olmamış Tanrı gibi sevmek gerek. imzalı Ye (Annem için) bot-
~'!~•· Biıe hatalarım111 bir 'f_ . !f. ltkndır. Hemen ıöyliy1elimbki: bl.1•~ren olmadığı için onda Avam demek halk demekdir Avam, bavaı kaynaşarak Bu eser güse ir 

8.111ııyerelı: ıırar eder dururuz. Açıkcaıı hıık demekdir Ondan doğdu yeni bir (halk) eserdir. Sahibi tiirini 
ı e ı Bı'r ı"drakd "r ince derı'n Sevmekledir onu anoaL d l L ' 

il er görenler vardır, 1 
' "" dGyarak yasmış ır . naı-

derlır ki: Ve kulağı ıa~ demekdir. Güzel yurdun~urtulacak ıafı kuYvetle memoldür. 

,h - Ne g6sel 11111 fakat (Avam • fırib) bir lügatdı Bugün yokdur a.am, ha•ae Göze ~arpan bir iki haıaeı 
fu kuıuru olma1a! Onu ülkü silküb atdı Ne o hamam, ne eski tas •ar: 

Gaıetelerin Yllİfeıi her O lügatı yönü öte Tabiat.ın sengin adı, 1 - (Kaldın· saldın) ke-
ı~len J•ZIJı dercetmek de- E'miyenler yere baldı Demir, kaya .. heb iımi haı limelerile (eardın) kelimeıi 

dir. E•velA 0 yaıının ga· 'fl. 1 Ld E T f. kafıye olamaı. Hepıinde 
ıete . Avam demek bır var ı .. ır, y ürk oğlu, ey Türk oğlu 1 k 1 
l\t lltll tutumuna, yöntemi· Ne aı.Iatır, ne aldanır Yönün olsun halka doğru m6f\erek olan (dan) ar 8 

• 

llJgun olub olmadığını Bir milletdir, bir Türklük ki O yoldur ki nurla dolu 1 kınca(kal ·sal · ear) kalır ki 
ttatdıraıak, uygun değ ilse Cihan ıayar, dünya tan•r. Halkın yolu, bakknı yolu \ bunlardan (sar) öbürlerile 
:-u dercotmemekdlr. Bu i Y. Ç . kafiyetlar değildir. 

llle1iye tabii yapılıyor ve •-=-~ . -- _ ~ • 2 - Kıt'alann ıon mllra-
~'Ptlaaak. Fakat, kendi~in- A k B 1 d • larındaki kafıyeler de bozuk. 
b~ sanat nişttoeleri görünen ş e e Si.. dur. (Hemen anne - ıaldım 
ır ,, d - anne. güçmüı anne - itdin 

Uf ,, nz. a goze çarpan ) 
•k tefek kuıurlan göater· Yalnııım, birulıum . ,·ü- kunc .. Gece o merhemetıis anne) deki möıterek (anne 
~k de bir gazetenin vui. cudüm gamlı hatıralnla ye· ı1gece yiae çökdO. Bu elem yük leri kaldırınca <hemen - aal-
r~•idir. ffele gene kalemle- 'Se, gird&bL melAle yuvarla· lü ruhu•• aolri cehennemt dım • güçmüt .itdin) kalır ki 
..,ırı eıerlerini küçük bir oıyor . Benliğim yadom yu· bir ate9. eonıuz bir kAbue banlar biribirfoe ~muyor. 
y~~deden B"çirmtkde ne bü. dunı iod iğim uhri gUnAgı1nla indi .. Oı~arda el, ayak, ıee, 3 - (Her biriıi) yulıt• 
e ıt: faydalar vardır. Edebi sarsıla , sarsıla edeme. evet eada, herıey ıberıey kesildi. dn; (her biri) olacak bu 
,•etler vüculle gdirmiye hufrei ademe yuvarlanıyor. Baykuıun harabelerde akia. gibi yerlerdeki (ı) hır
ct:"•f'.ln bir gence yaııların- Ruhumda ne onulmaz yara· ler yapan lrorkunc sayha· fi kelimenin nihayetinde· 
"' 11ıuvatrak olub olmadığl- lar, ne dinmiyen hicranlar, sından baıka birıey yok ki (a _ e . 0 • u ... ) gıbi 181U 
tı •ıalatmak, yapdığı hatala- hıçkırıklar var .. Hoıta, bal · Gecenin gitdikce derinleşea harfierden ıonra gelir . (Bir) 
eı· '61termek demek onun ıiz, mecalıiıim. Gözlerim aesaizliti. nuru botan ıul· kelimeıinin ıonuRda bu ha· 
''- bir meıale vermek de· yaıh benliğim meohul iı- meti var!.. rfierden biri yokdur. 

"'•kdir. itfhamlorla bihuıur .. Tenha 4 - •Huret osun elini 
l•~iı öyle . sengin iıtidad· 'Ye nihayetıiı çöllerde aü- •• uaatd&» ne demek? Bu ifade 

"
~ tanırıı iı·. ıırf o me· röldenen bir yolcu, f'ırtanalı pirin döfÜDoeaİoin akıinj 

•-'.11 tt ı d b" ·· 'dl Saat tam on ikiyi çaldı . 
'ı,..-.cıen m11hrum LaldıLları gun er e ıon ır umı e isah ediyor. Sebebini ararea 
" • a L d 1 "b" . ben hAlt yolııul kalan 8§· 
h. ", bihude ıu·· ıum- çJrpınan .. azaze e er gı ıyım . kolayca bulabilir. ... o·· .. .. dtt .. .. kımın matemini tutuyorum. 
"" "' Yorucu mesai j ... inde , uıunuyoram. UfUDU· ı /kı·ncı' şı'ı'r: (S 2· 187 
.1•""'- v d d 1 l · t Böylece kimbi ir daha neka-

.. 1(~• yıb çiirümiiıterdir. yor um a e em erıme ıs ı 
bl b. ··ı ·· "l · dar meyuı, mükedder - Şekure) nindir. Tabiatı 

... ._.•rar verdik ki: Gazete. ra arıma ır o çu, gu mı · h 1 ... ..,, '- b b" b inliyecek. ro omaın evet ta zorlıyarak yttımıtdır. ( lk-
~a1ııı11. gelen, derci muvafık yen a.ara qtma ır enzer, 
~ ~•len e<lebf eserlerden bir evet tek bir benzer olsun ruhumun ieyanlarına mekee bohar) başlıklı olan bu ıiir 
,~l hakkında ameli 

80
• bulamıyorum .. Daha dün ü. olacakdım . - mevzuu gibi - canlı olmak 

-"Q• ba mid ve teıe11i veren o ıaUı gerekdi. •Sahibi şimdilik mu· 

iLKBAHAR·. 
Sanki bir kıt geoeıii bertarafta aoupD be111 keı.bek

lerin karanlıklarla bolıslatdıldarı fU 11na. Boskmteldn O.. 
kan paltoıunun yakalarını kaldırmıı eDeri oehiade W.· 
yor Ye makineleıen adımlarına uyarak bahoe4ha ~or, 
iki taralı ıığaolıklı dereden, geomifin birook ta\lı de•Wrlai 
bağrında aaklıyan ormana dofru ilerliyorda. Yaprakaıs ~
acların kefenlenen dallarile ruhları trperttlli l>lr oda Bo· 
ıkurtekin Oıkan karlarla 6rttılea bir mermer ıltana ela· 
yanmı9 defterine 90 diilleri diıiyerdu: 

Sevimli kelebekler gibi u~f8n kmar 
A.<tılarla lıanulan kalbime ko,.n kular 
Hayalimde bugece bilten neler yaratch 
Bet ıne eveli•i •tktmt hatarlat.dt 

Bet aene eveltliydi ybıe ~yle hir gffe 
Fısıldadım ıtkımı bl~ına gi.lioe · 
Kolkola g11iyorkn lırtanaler koyn.U 
Bir IAhıadı iOUan laıllıılaHı :boJııamdl 

Beyn bir tvtaf .gibi yere eeriı.. karlar 
Havada rabederek dötüb clıl öl• Urlar 
Perdörim beyııland1, mantoeu btyailndı 
ll•yatımda o gece pek miiıtetaa bir uda 

Kar yağarken ayrıldık, kar Jataıa. bal .... 
Kar yağarken darılclak; kar y.prba .,...ık. 
Son gece odaaına yine girdili• ..... 
Diyordu kar yatıyor eıma bakAM O... 

Kızıl dudakların' IOl'&rkn ducletlarıa 
Se•giJime aevıiyi aorarkea d84iılderı• 
Bir koı gibj koıarak tuıcet•• ~on41ı 
Yakdı damarlarımı vaalatın ılık .Uı. 

Kollarımın belinde hılkalaodıfı Aman 
Göğıümiin ateşile g6~ii., 1•dliı H ... 

içiyorken ffth•etin ze•kini .&..ta d..ı. 
Lekelendi yatağı ldiçiik bir damla kıalı 

Kumral ozon Hçlan 11olarıma kantdı 
Bir aani1e darıldı llOtlra yine banfClı 
Bis o gece periler CliyanDdı 
Atlı ııinni•i okuyan bir 111yn tkarıeda 

Ah ogeee%ogece e•et ogeoe yalaıı 
Beraberce gecirdik bir gecemisi ,. .. ıı 
Giio doğarken ayrıldık elemli 
Gözlerimiz hicranın ıebnemlerile aemli. 

ıt - •-• · 
S. Vecdi Özken 

TÜRK DiLi: Mektubunuıu aldık. ŞiirillİIİ de i ... J•14· ~ il mülAhualar JÜ· diller, uçlarımı derin bir ** vaffak olamamııdır. Olmaaı 
)• ... kıaac• intikadlır saffet ve nüvazi~le okşıyan da güç görünüyor Sakat. yorns. Kanaatimisi ıçıkca ~yliyelim: 
~t 1111

• r intikal 1 de _ o eller ortak hazin bir ma- Birdenbire omuzum sarsıl-.. l tıkları yazmıyaca""ıı . 1 - (Sanat) itibarile eteriaisi - hirook ....... Diı· 
...__. kuıor aramak de~ildir,· d b b L ld G~L " b ı u ~1.: ~ın e ceranın karanhldarı içinde ıı aıım urau u a gn· a ·· .. .. . ' eten göıel ba duk. (b11la1duk - banplo ,iva (.u•J•) 
•t eyi •e fena, doAru korkonr. bir hulya.. rültüsOnü andıran bir eee çuncu şıır · <Vahdet batalarile ufak tefek kaide yanbtlın dbeltilebilir. 
~lelıı Jaer noktası halt- parlıyan iki mavi göıü Ba1,4ran) imzalıdır. Güzeldir. 2 - Fakat, aisden b6yle ... hftb fıtkına, bir yatatıı 
~~· beJanda bulunmak ** göstererek haykırdı: lakııafı da çok memaldür. «küçük bir damla kanı»n• hikAye•e oalıtu oıplu ve çap· 
i'tik " · Bo itibar ile k Yalnıı birkaç batnıı yar: . 1 - 1 .1 

')i ad gören Herin mutlaka Baeık ve rutubetli odamda - G~n?, gene aradığın •ş 1 - (Kükremeeinden-geç· kan eser detlıl gbe •• gue olmakla beraber fa,a.h J&• 
"- " 8 Büıel olmımaıı icab beldesı ııte !. . . meıinden) biribirile kafiye . sılar iıteriı. Bir .. ir lıer19yden e-t·e1 iMaadlr. Oan hl· 
~e, eı. Eıeri intikataan ge- ba yaelı günlerin yadö me- Orhınly• olanın. Anhk kaidelerinin fuilet diiıtarlan Jl•iıcine ~••••••• 
~'lld•at kendi ya111a bak. 14lhile için için ağlıyor, ta Kemal Evrensel 2 - <Eonebiler. gördtiler) kudıt bir Tuifeaidir. Milletler belki aanatden h'IJllOlbi-
w._' •erd~..1· 1 L - 1 ru umun oızladığma duyu- lirler, fakat ahlAkdan aıla .. . 
.~ .. auı ece5 muta e· yorum. Bu ıasıı, ıtıkstı kelimeleri de böyledir. [Si. 
lidir. Ylt1n111emeli. Sff"İnme TÜRK OILl: Temiz güz~ı rinci •iir haklnndaki inti. 3 - Mevzu tedarikinde .aonederiı ki· gialtlk oe••· 

yerde ebedi ayrıl&ğın verditi Y • • V tan h b a& d ·ıı · ı.. 
l,t~ eıici ııtırablarla okaJar bit- bir yaıı . Fakat: kada göre :tatbik ederlerse eınız. a 10 er uc-eın 8

• mı etm aer ~ 
~ .'~uıuıın d~ima iaabet gin 0 kadar müteellimim ki .. 

1 
l _ Gaye açık vo belli anlarlar.] bol bol mevzular bolabilir1iniı. Ciddi •e feydalı mılar 

~~ı·~ iddia edemeyiz. I değil. 3 _ Kıt'aların ıon m1trll- yaıarsantı o •akit iutikıdlarımızı arsederi•. 
d, b · 1 de ineanıı ve biz ** lnrı da kafi•elı' de&iJdir. Hı"ç il 
" 'il ed . Yaln 2 - Sodelikden mahrum. J ~ llJll il UR ı JUi tkl 1 --~ ti irı . erız . iZ ŞU· olmazsa bu m11raların vek- 1 n r 
eda- ~f ıle dötilnmeli ki ifa Dil • bugünün iıte~ioe gö- " • ' ı. ~A& • Yine akıauı oluyor, güneş· diğerile kafiyeli olmaeı JA- ( Ha,,at) dinen enain bir GiftAa 1.••ıl 1..-n ı-L J i · 
qjt ~111\11 bu vuife tam b b h ı re · eskidir. " n - ... a.. ... .-.e "aı ......... · de ihti•arlamıt gi i ir a z ımdı de • · d J&alarııı La ılmıı }etı~•raiyet ve hüınü ni- J 3 - Bo kalem bu mem. · nııın a e .. P Bp kıyılarına: parva .. l'fta 

... d 1 d Tar. Ta uıaklarda derdli MeıelA: kahne bı'r tekne kapdanın· 1.. L... r-..-'at. 0 o ur. leke,in faydalı iıtekleri yo· yayaraea ..... ku..wıa ltir •.... b bir kavalın haıin feryadı dan batk• •eyim bn? 
tır_~ ~ı 11giinden itiboren dul kahm taze bir gelinin lunda daha güı~I yazılar Hem Gürclyim d1ylb güule Entl tatm dibine otar-...... 
'' b ek intikadlarımızı ar- bo.ıl-uk hı" kırıkları gibi acı ı yazabilir. tonnr, "'.. L l b L L Balatlar ille p__.ları •tıı1oruı . e v r- ,..aıntıya .aapı 1 .. oraunc 'b" L- _ı:.:= 

tahammületlz .. lıte her taraf ı 4 - T11virleri boşdur. Hem üç bin liraya hılınıl· çağlıyanlara dolru ıiirik- gı ı .,, yana yayllaJor. ort· 
r TÜRKDİLİ karardı, her yer ıssız, kor · Yeni yazıların belderiı . nü ıatar. lenen bir eonbabar yepra. alık kuarıyonl•. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~&~~~fu fuh~~ ğı~n~~nr~~~ ~~~~M~~-

~ıkt. 
(Seyrani) ye Nazire. 

ll•br rın niya11nın 
O İfll~• ol111n dillerine 
llılh IJta ha)k tazının 

"• b olum tellerine 
~.k .. tt,._ 1oluna giden arler 

1 
·~ l'•kın, hem ırak derler 
'••ho~lD ~anl~r, 1erler 

Tenim olıa tozla toprak 
Asalarım kuru yaprak 
Yapıpa ıh bolub tırnak 
Hakikatin yellerine 

t. 
Daklar, taılar aıan)arın 
Seller gibi taıanların 
Y Ar yoluna koıanların 
Dayak o)Hm ellerine 

(At ık Hasan) yüıön kara 
Var derdine derman ara 
Katıl ıen de olub katra 
A1Jlun COfllD aellerine •• 

1 larla; Bütün ümidim kaıırganın di· Ar: Sıolanmı •iila bqamd-
Hem fQir babaıı, hem ıilrt nmeai, dalgaların alçalması. aD ybiae. ~dikl,_-da. 

çatar beni sürükliyen akıntının Kiçik ~roa• dalplıar lu. * nihtiyete ermeaidir. yıya, ~ o-lıtnu. oarpı-
Hem ndnt molladır ıtumt% (DeTamı altıncı aay!ada) yor, çerptyor; blldllertk ye. 

•<>Dunu. r-r&.._bi-r-ib_ir_il_e_k_a_li_y_e_lid-iı1ııır:-<-o••--ı kHliyor; kı.,.larak prlliy· 
Hem Mangaıda alır htr tar - aunar) gibi. orda .. Arlıuıadıa pleıılerin 

gün ıolubu. Halbuki (Vahdet 8af&raD) de boy911 blklk pri •h-
Enftımiı •ilinin çerkeı ta· ın aynı ııralardaki mıarala- dtikdiileriDi ııııA..a.oraa .• iki 

11uğu rıada yekdiltrfne uyan bir •··~"' 
Hayuan 'dtlildlr ga yedlrlr kafiye yokder. güullik ortaı..-ydua ... 

ıunar. Bu gibi hatalar kaide ha. Ardımda kOJ9 :retil ~· 
talarıdlr ki dikkatle ıalah lalat ·• Ooia •r, aa.t bir ...., t n ıllerme. 

~=-==================================~--;;m;;;;;~J Kıt'alarııan aon uuırala• edilebilir. (Lld11 •Jfa7i f"lriais) 



Hayat ve Ben 
(Üstarofı beşinci sayfada) 
Hıkdım artık! Şimdi bir 

kasırga çıkncak, dolgl\lar 
yültseleeer, sema ka.raracak 
düşüncelerinden .. 

1 Hikaye 1 s n D i e k 1 
------------------------ o 

okuyucusunu biraz sonunda 
düşündurmeli ve acaba ne 

oldu1 Falan ne yapacokd.? Gibi 
sorgular ıçeri11ınde bırdkma- ' 
lıdır. EAer muh11rrir kita
bını ( Ayş i ) nin kim 
olduğa Uhlo91lıb Eminenin 
tJaylldığı ~rde bıraksaydı 
daha: güzel ıbir. ııetice ver
miş olacakdı. MeselA; kıy. 
metli romancılarımızdan (E
tem 1zzet)in yallılaoak kitübı 
gibi bitmesi çok arzu e
dilirdi. Aşuğı yakarı (Üç 

ok) 8a bir ,.akılacak kitab-

dı r. Farkı daha 

tt•nwıi üzerino toplon~n fır_ 
rn prugrnını duhılıne elma 

)lı 

uıış ve bunuu üzerine B 
\'aıda fırka haricinde olarak 
memlekfAde dPıloşıb korıft:' 

runslar ver~rek kendi fıkir 
lorinı yopm \ğa brışlamışdır, 

!ırka B şkunı B~ Mihal
nke. eski bnşlcan B Maniu ve 
fırkanın· iki ı ci başk-

Bir ko5a gırı6 kuduran 
dalgalardan lioranmak, ge· 
mimin çürüyen kasırgalarını 
mahmurlıışdırmok ıstiyo 

rum.. 1stiyorum ki, önüme 
hicbir engt l çıkmasın, beni 
uğrnşdırmıısın istiyorum kı 
semanın bulutlarla kt'ıplon 
~lığ~, yıldıdarın karanlığa 
gömüldüğü znmaıılsr ben 
aldırmıyayım.. Daha isti
yorum ki, dalgalar dinsin, 
kasırga esmesin, geceler 
mehtabda yıkans.n Her ta 
raf sessiz olsun, zamanla
rım kavgasız, gürültüsüz eri· 
sin, erisin ve söıısun •. 

HaJır hayır, sözlerim yalanı 
,Fııtıoanın durmnsını, dalga 
ların alçolmnsını istemıyo· 
ruı:n ve ietemiyecı-ğ'ıfD. De
minki sözlerimi bir buhran 
arasında söylemiş olarak 
kabul ediniz. Ben çarpış_ 
mak önüme dikilen engeller
le u~raşmak için yaratılmış 
bir neyim. 

Bir neyim ki hayatın par
maldarı tPller; nd+>n ses ala-
mas. 

Ben yaratmak için yara
tılmış bir varlığım. Hayat 
kasırgalar, sikloular, alevler 
fışkıran korkunc 8ir kud
ret . Fakat ben ona uymı
yaoağım, ancuk o bana uya
cak, o beni tnkıb edeoek. 

Hayat benim isteğimle 
aönecek. Çünkü ben çalı
şacağım, çarpışacağıın ve 
deim1ı onkuna erişeceğim. 

lzmir Karantimı talebe yurdu 
hemşeriniı 

Kazım Özkah 

nanın karşısına geçmiş • 
kttndıni kretik ediyordu. Ne 

odar değışmişdı. Yüzü 
solmuş, anaklnrı cukurlı:ı§-
mış, göz erioin altı mora.r-
mııdı. 

G ne adom bu halino bir 
dudak Mi üşde gulıiü. Son
ra balkona c k ırak saba
hın 1. latif havasını cığerle-
rine çekdi. Uy"usuzlukdan 
ağırl;şmış başına tıabı.hın 
serin rüzgArı çıırpdı kca viı 
cudürıün uyuşukluğu yavaş 

yavaş siliniyordu. 
Bir müddet böyle

0

ce ayak 
da durdu. Kız llEışım uCku 
dalgın seyreldi Dermanı 
kösıimiş olacak ki oredakı 
koltuğu çök'aü .. 

Bu V'aziyctde ı:ıotlerce 

kaldı. Odaya giren ayak 
seslerıni duymadı. Kendisi· 
ne doğru gelen annesini 
görmedi. 

Hergün yürllği bir par 
ça. daha ezilen bedbaht 
anne evllldını ik11z etmek 
istedi: 

- Necdet yavrum bu so· 
ğukda balkonda böy:le otur 
makla yapdığm ihiiYıatsııl ğı 

bilmiyor musun? Kendine acı .. 
Kendine insafın yoksa son 

· enlarandıı hayatı zehirlenen 
anneni düşün dedi. 

Necdet bu sözleri duymadı 
bile.. Zavallı annenin göz
lerinden yaşlar bir soğoak 
halınJe boşanmıya başladı .. 
Orada fnzla duromodı, çıkdı 
gitdi. . 

•• Necdet asil bir 
c;ocuğn ı:idi. Tahsili 
Aynı zamanda genç 
zeldi. 

ailenin 
vardı. 

ve gü-

Bal toph.yan bir arı gibı 
çiçekden çiçeğe 1<onmnşdu .. 
Hiç birinde karat" kılafrıamış 
koklamış koklamış atmışdı. 

TÜRK Df LI: Altlarını bi· Giızellıği, gençliği, 1.saleti 
rer çızgı iİa çiıiiiğimiz ke- birçok. l(enc kız knlblcrinı 
limeler üzerinde bıraz "ğle- peşinde sürüklomişdi .. 
nınız: Foknt bo hayatı da onu 

1 - dlayat dinen .. Başka usandırmışdı. Dev.amlı, içli 
neyim tıeu?» cnml~sint.lekı bır sevgi istiyordu .. 
«ben» sonu de~ıl, huşu kon. Aşk hic beklenilmiyen bir 
mtik 14zımdır Fıılın f~ulyen, tes ıdülden doA-ar ... 
haberın mübted4dıın önce Neteltim Necdete bir tesa-
g.,leceğıue dair Tiırkcede dü( de hir oşk kazandırmışdı. 
h.,rıüz y~nı bır kaide kon_ Mt'htablı bir akşnmdı. Bu 
mam.şıiLr. Bu tarzda yaz ı şa guzel akşamda evJe otur-
öıenmeyınız. 11ıuk istemedi Üt'nize kadar 

2 -- ((But.ün ümıdim .. » \le indi Orada denizin sathına 
( muvafııkutsızlik. ) vardır. 1 yayılım ayın parlak dağınık. 
(Emelim, dileğıru) diyecek- J lıklarını seyreldi. Denizin 
dıual yosun kokan havasıDl içine 

~ _ « Bıkdım artık .. diı- çekdi. Böylece yaz gecesinin 
ıüocelerindon . .» )foidesızJır. güzelliği karştsıu<la hayran, 

4 - «Hayır hayır, sözle· tıa.atlerce ıiurgun bir halde 
. l d k l kaldı .. 
rım ya an .. » er en guze EtrttfJa tatlı b" süku-
bır (rucu) yupam ı yort1unuz. net vardı . Denl: mnvj 
«::Söılerım yulun» buna enl(ei b f "b , 
oluyor. ır çarşa gı . ı... Kdh da 

5 T ıı . d ~ N ? lgalanıyor .. Ktıh tıtrıyor. küçuk - « e erın en»r u ey» 
1 

L 

ne domekdir? Neyin telı?I dalga. ar ıU&fıfco sahili ya_ 

'

, h . lıyor. Sest-ız gecede çı-
azınızın oyetı umunıı- ki 

.. . lJ' F k d · kardı arı tatlı h ışırtılarla 
yesı guı • ır. a at aıma nki sahile · · ı· sa nınnı soy ı-
kendı bonlığinizi, kendı sa- yorlurdı. 

rnimiyetinizi, kendi zevkinizi Etr.ıfın scsRizliği gecenin 
yozmıya çalışmnlısın ı z . ·güzelliği Necdetı vecde ge· 

. nı Dr. Lupu, ulusal çiftci • dao ol ,Juğu kodor d ı ş siya 
ırkosının' demokrat pren- so. bakımmdan da eyi neti 

tırmişdi.. Ne zcımnndanbori 
muhtac olıluğu ıükOneti 
bu lıkş m b~labilmişdi.. 

8İblere ,aad ık kularağınl bıl- coler voromiyeceğini bildir· 

1pirmişlerdir ınl§tlir. 

Dr. Lup,U, ~deverul geze Dr. Lupunun bu Yezih 
teıine bu me88le hnk.kında beyanatı hakkında sitnyiş -

verdiği beyanatta eski baş. kA.r yazılar yazan Romanya 
6 kanın hureketini takbih goı~teleri ı,u vo.ziyetde b. 

kardeş ve 

hureketın 

bak11Q111-

Vaidonın ne gibi bir hare_ 
ket yolu tuıacuğını do soruş-
durmakdad rlur Luptn goze· 
tesi, b. Vaid nın ulusaf çıf· 
:ci fırkasından ayrılarak bir 
m'iifit sağ eımeh I rkusı teş_ 
kil edec .. ğıni ibtımal ''er 
mekdedir. 

r • Bir knyanın üzerinde 
scıatlerctt sessiz ve hare
ketsiz aldı.. Gece ilorl

om işdi. Vaktin gecikuiğini 

hjssedirıce e' e dönmf'ğe 

karar verdi. Olduğu yer 

den kalkdı, ağır adımlarla 

yürümeğe başladı. Önünde 

yol beyaz bir şerid gibi uz 
anıyordu.Yolda dalgın dalgın 

gidıyordu. C'>nu bu ~alinden 
bırcııı bir kadın ka -
hkahaeı uyantlırdı. Başını 

. "'--

yukarı aldırdı. Balkonda 1 leri uyumuyot 1 lnıı "r· 
beyaz bir hayalin durdu j düşünüyordu. Aşk onu i:,o 
ğunu g&rdü.Mehtab etrafı ay- kunç bir ;uçuruına doe 
Jınlııtdığı için hoyal tamam- 1 aürükliyordu. sar 
ile farkediliyordu. Güzel lienc adam bu zama0 .. di'ı 
bir kadındı. Venüs kadar Cındu ne kador do çök01Ut 

( pi' 
güzeldi. Necdet onu böylece Oçıu bilenler güçlükle ıs ha 

. bılmiyerek seyre dalmışdı. yorl9.rdı. Hngu~ biraı dB .. ,, 
Bu seyir hnyolı ürkütmüş l-'riyordu. Gözü bir şeyı f ı:· 
olacak-ki balkondan yovnş mıyor, ka~abıılıkdnn hoŞ 8 

0 
k .. elet 

yavaş içeri süzüldü BıL mıyor <;laima lıucra oş 111 
lyaya d .;}m ş o\on gen o tıdn. kaç ı yordu Bu feci b• iG 
mın gözlerı hala balkonda önüne ge,cmck iıtıyenı~r 

. rdıl· 
idi. gayretleri hico gıdıyo .. 

0 
Balkondaki kadın sanki Necdetle beraber horfıtll · 

Necdeti k$)ndine çekmişdı. biraz dııhn çöken onıı:9~ 
Ne tuhaf diye söylendi ve vardı. Biricik cvll'l.Jının b~r 
Yoluna devam etti. Er- le en mesud olacuğı 

18' 
lesi akşnm yine sahile in- anda mecnunane 

1 d ı . Dönerken o güzel hayali şuması onun cjğerini değ'.' 
balkonda gördü. Onu ka- ı yordu Oğlunu bütün ib*

1
: 

çırmomok için gizlice sey- mo mlarHe yola getirmek ~:t 
retdi. Artık akşam oldumu relerini düşündü. Ne d , 
Necdet snhıle iniyor .. Gön- kendisine bir kimsenin °1 
lüne bir ılıklık veren kadını kuomaması icin ~deta 1'. 
reyrediyordu varıyordu. . di 

Mebtabsız gecelerde haya- Aradan zaman geçoıı§ dt* 
li balkonda göremedi. Yalnız Mevsim sonbahardı. Nec 

0
• 

Onun parmaklarının piyanonun bir akşam eve dönünC~ dl 
tuşl rın'Q okunarak çıknrdığl dasındaki masanın üzerıll b 
musikiyi dınledi. Bunu hır pembe zarClı bir mektlll 
gıda gibi yudum yudum gö_rdü. Kayıdsız eJini ~~:ri 
kalbine kandırdı. dı. Fokat o anda g~ı bÖ' 

Necdet her ak§am o köş- hayretle büyüdü. Kalbı t· 
k k d h .. k ·1 .,.8 b• e O§ u. Me toblı geceler- tun u vvetı e vurma" dı 

de hoyulı zevk içinde sey. ladı. Evet noun yazı911 fı 
retdi. Karanlık gecelerde T&trek rnrmaklorile ı~ır 
ve ruhu musiki ile inledi. yırtdı. Nefes nlmadan ° 

Ktş yaklaşmı~dı. Bir gün mıya başladı: 
Necdet beyaz yalıdakilerin «Necdet bey; 1 

taşındıklarını işitdi. Boğula- Pek eyi bıliyoruıP 1~Ö' 
cak gibi oldu. Ge<..eleri san- larım karşısında ,kalıP98 •· 

kı cıldıraookdı. Bir türlü yük bir hayret hissad4i
0

" 

gönlü susmıyordu. Çılgına sınız . ·ııı 
d d 1:1 • • •• k·'t etdı 
önmüş ü. Kalbi bir volkan er şeyıllJze su u oJe' 

gibi •feveran ediyordu. Ncc· bilmem kızdınız mı? NP 111• 

d"t oza.man kendisinın sev- ben de sizi sevdiın b;ıtı 
diğıoi anladı de tasavvurunuıun f9v 

Kalbinde tepreşen hisleı:in de ·· ,ıı~ 
&~k olduğuna kanaat ge- llk defa bana kart' 1, 

tirdi.'Bu duygu evelkilerind nl iptildnızı geçici bir ~;~oı· 
ne kadnr uzak ve ayrı den ibaret zannetııı•f t 

·idi.. be o imle bir müddet eğle:jr 
Aşkın kızgın alevi bütün cek sonra hevesini alın~• ~6' 

kuvvetıle benlığini snrmı~dı. oyuncak gibj kırıb h'i' ıf' 
liu hıs gunden güne artı- şuye fırlatucağ.nızı. _.ol' 
yor, şıcıdet kesbodiyordu. dım · "~ı.tır•· 
B~yuz yalıdakılerin Tıreye Necdet sızı P"İ•i' 
taşındıklarını öğrendi ve htı. siye seviyordum. ~ .. ,. 

h . 6 J•" men ır mektuh yuzaruk gururum bu şkı sıı fı-

gonderdi... ra mani idı .. ~ıın~ılık ~Oljt' 
lt'~kat mektub okunmadan yuzüıne kur~ı on tlıl ı •ıf 

f rıll1' iade edılmi§di... lerı vadeden yazı 8 ,.ııııd 
Bu red üzerine Needet bir zaman ıçin oldU~ ~jr 

büsbutün sarsıldı.. ilk dofu iımill .etmişdiin. Ozaıı>811dil"' 
udın tarufından redJcdıli- müddet h:in sevıleoo~ ,,ııı 

yordu... Bu hareket onun Lakin sonra .. Mukfl"dd0''.,,11 

kalbinduki n ı söııdurme- öldürülmüş, gönlüuıiiP bll' 
miş, bıldkis örüf<lemi~Jı. bedi hazin bir viraP8 ~dı 

1 ekrar bir mektub yazdı. Jine getirilmiş oıse9 1t ftt1 Buna şu c~vnbı aldı.. Oz man N cdet 
411

r11' 

«Necdet; etmekden b şka ne ı 

Ben arıvt ğınız knclınlardon hjJjrJim.. 
111

111 

dAğilim Ri<'n edArim hey- Gönlilm son yorŞJ1 8Jı 
hude yere mektub ynzıb c>llerinizden almek ist~ıJll' 
göndermeyiniz » l~de ben bundnn kor ~e• 

Bu İf i satırlık moktub çekindim kocdun °~stf' 
N ... c,leto bir teselli gibi Fakat sizin bana 

1
. ~it 

· eli gelmişdi Genç kadın tnrn olan hi leriflizin ku"" ~· 
tından ynzılnn bu yazıyı 8e- 1 aşkd.on ibaret olduğllfldecJti 
f:.ılarcn okudu. Onun koku- ge~ anladım. evet rl 
sunu duymak için kfığ <lı çok geç.. . J tlı 

1 ·· ·• d t td aıJ saat erce uzun ... -a u y zın yal du iken -ı JıJııı 

Art.ık m .ktubl~ ~ş'kını ifa- bir .hastal ı.ğa . tu.~ul.rrıu; ;ar 
ıle edemıyccPğını unlıyan Kesık kesık oksuruY? ı ,.~ 
Necdot gazetelere iir yazdı. öksürüğümde r.İğt rJ rııil 
Vo ornya gönderdi. Durma- ki ağzımıza .geliyordU·lb1e~' 
dan yrızdı. -Fakat b r kcHmo· Doktorun boni ıJltl ~ ıf 
lik bir cevab dahi olamQ.dı. ~snnsındu üzünd~. ç;0,,ef' 
Artık. ümidleı i taıırnmile kı. dışoli butlar gördu~· oMf 
rılmışdt. LA~in kolbindeki babam ve doktor bır -~ 
aşk büsbütün tiddetlonaı ş· çekildiler Onların o• 
di. Yemiyor. itmiyor geQe- duklarını dinlıdiıı> 
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Mehmed Servet 
ÖRME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
Ve .. 
k 0 rme eşyanızı iş bankası 
h arfısında ORME EVİ nelen 
er Yerden daha ucuz ola 'ah alab ·ı ·rsiniz! 

1)0ttor b . 
~e"rea· d enım ,veremin son hergün bir parça daha ke-
qltıİdinın .? 01dı.lğumu artık her miren bu his değil mı? 
dn.. sondiığünü söyliyor- N~ cdet hayatı hicran 

1 
~lln601 k için.de geç.mi ş ~lan bir biç11· 

'tlı1or oltuğa cökmüş ranın son ısteğı . 
~t•- ' bııbııoı gözleri bir lrade&i yoln z s ızın göz-'41Ya ( ·ı 
llıeJoı 1 vı enrni ş rengi uçu~ terinize bağlı olan bu bed-

l>oktl:Qahzun düşünüyordu buhtın son deminde ve top-
hit korun söılorini işidince rakda rahat olmasını istiyor· 
h,t .. orkmadım Nccdfl t ... n 1 t san ız onuo size çekdirdiği 
~:ten h 

8 ırab nöbeti içinde istırablnrdRn dolayı affedi· 
dollıııde ay~tırn eükQneti ancak niz .• 

~tol' b ulocakdı.. Sonra Gözlerimi sizin hayalinizle 
111'<1 1~1 ana bir şeyim ol- kapıyacağım . Son demimde 
~lbı : ~~ kendime eyi bak. ağzından cıkacnk son ıöı 
'eırı Ya J ıyerek gitdi. An - sizin isminiz olacakdır . » 
t6ılerj ndırna geldiği zaman 
lor 

1 
n e toplanon yaşları Nihal. 

~°tıtı ııpdediyordo, Başımı Necded mektubu bitirdi-
~lbj ::e .cekdi ve beni kten ıonrsı artık hiçbir şeyi 
"~'~ınijtınde 8 kdı. Artık görmez olıJu. llönkür hönkür 
'111 

1 
il son noktnyn gel· eğlamofn başladı .. 

~~lll::caa ki.. Hıçkırarak ** 
ıf1h•d~a başladı. Annemi Mevsim sonbahardı ağaç. 
t.. Ilı, fak!terbe teselliye çalış- lor yapraklarını dökmü• HD-

"'Gliilll enim dP taham. ki soyunmuşdu .. 
~lle~ı~~ noktaya gelmişdi. Necdet sabahleyin yine 
~ı •1-cı,lll eraber oğlamağa bergünkü gibi evden erken 
~ "ıe~e · 8~ göz yaşlarımı çıkmış onu görmek ümidHe 
.~ il çeknıdiğim için dö- yola koyulmuşdu. Evin ya-
..._., •aıınetrneyin Necdet . nına gelince büyük bir ka-
~~4111~ b lnbalığın orada birikmiş ol-
" lt.e d ergttn bir parça dahı duğunu görJü.. Bir taraf da 
~ •ır0,ru yaklaşıyordum. bekliyordu .. Biraz sonra bah· 

1 °11,111~ • arda idi ki sizin çe kapısından eller üzerinde 
~llİti '~ı gazetelerde şiir- bir tapul çıkarıldı .. Arkadan 
'~~ t 0 

uyor, ruhumun en bir kadmın vaveylası duyul-
\ bıııu 686llisini yozılerınız· du: 
''rıı }Ordu s· . [.• 1 d N'h ı b' . ı· tr l'll . ızı tanı- - c.v A ım ı a ızı 

~~tı, .. ~olr ~eğişdiğinizi söy. bıraklb da nereye gidiyorsun. 
,ı_ •eıı· •ııden acıyarak Yavrucuğum daha gençliğine 
'41l~l 1Yorı d ~· lllİ h ar ı. Necdet ma- doymadan gözlerini kapadın, 

•rıe !it~atı~ b~r çerçeve Allah hu acıyı dağlara, taş· 
~le._elrd •tdır. Sızc herşeyi lara vermesin diye acı acı 
: . en çekinmiyece- leryad ediyordu. Pençereden 

'•lbi._d kendisini atmak isti yen ka-
~~ e hi11leri benimle dmı zor ıapdetdiler. 
~i._, :e~ra götürmiye- Necdet kalabalığa karış · 
'- ~1~t b· ııın tarafınızdan mııdı. Taputun altına girmiı 
,;,~c,1' 8tklı sevildiğimi sessiz yürüyordu. Yüzünde 
'-l °"dıı.... •rtık ölmek iıte- korkunç bir ıükO.net vardı. 
1~1.... .... Ya1 L • • ı ·· ·· ı .. b •d ... io· ama& sızın, ve Mezarlıkda, ö ü gomu u 
~~ . 111 

Y&tamok iıtiyo- herkes cekildikden sonra Ne· 
o ~rt ~ cdet orada kolmıı mezarın 
~.~1 1l -.,. .. 'd" b "k k ..... ~ ,"4 1 •rı) umı ın karar. aşucuna ço ere aö ıma&a 
~ - hedb 8Y1nca bir kat başlamışdı. Saatler~e oruda 
t~ll~iQa6 ahı oldum. Kendi mahzun kaldı. Akşam oldu 
\

1a"'de niçin sevgimi Gece oldu. Necdet hail el'o 
~-~'ıı"' •akladım. ?\eden dönmemişdi. Merak ettiler 

~~tİllia~k istemedim. aradılar. 

Karacabey Harası 

75 - 2 

Vilayet 
Defterdarlığından 

Mevkii Cinıi Miktarı Muhammen Bedeli 
Lira K. 

Uök köy ci. Tarla 4 dölüm 50 o 
(( bağoe ı « ıs o 
(( « ı « 15 o 
« Değirmen ocağı O 50 o 

Yukarıda evsafı ve miktarları yazılı gayri 
menkuller temliken sat•lmak üzere 27 - 2 - 935 
tarihinden itibaren 15 gün nıüddetle nıüzayede
ye çıkardmıştır. isteklilerin 14-3-935 günü sa
at on beşde defterdarhk makamına fazla ınalö
nıa t almak istivenlerde nıilli eml~k dairesine • 
nıüracaatlarl. 

78 - 4 

Vilayet 
DeJterdarlığından 

Cinsi Mukii Sabık lcarı 
DükkAn Kırgirlerde 75 Lira 
Mağaza Şah Mebmet aokağı 22 « 
DükkAn Meyhane bo~azı 50 • 

Yukarıda evsafı yazılı gayri oıflnkuller 81-5-
936 senesi nihayetine kadar 15 avlık icarı 14-. .. 
3- 935 perşembe günü saat on beşte defterdar-
hkta ihalesi icra edilecektir. Talipler yevmü 
ınezktirda defterdarlığa fazla ınaliımat almak is
tiyenler milli enılak dairesine müracatları. 

72 - 4 

. 

~PiRINo// 
2 ve 20 komprimelllc ambat.jlarde 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerlnde hallsliOini tekeffül 

eden~ markasını arayınız. 

Balıkesir Askeri satın 
alma konıisyonundan: 

Susığırhkda bulunan lıtaaı için 100 ton Un 
kapalı eksilLnıe ve yirmi ton Bulgur, bet ton 
kuru fasulya, beş ton nohut, beş &ôn 
Prine, iki ton K. Üzüm, bir ton Zeytin yağl, ili • 
bucuk. ton Sabun, beş ton Tuz, beş ton Gazyata 
açık eksiltme usulile 20 Mart 935 çarşamba gü· 
nü saat ı ı de satın alınacakdır • 

Un için muvakkat teminat allı yüz yetmiş beş 
lira diğer erzaklar için dôrt yüz seksen dört lira 
yetmiş beş kuruş gazyağı için yüz bir lira on 
kuruşdur. 

Eksiltme Balıkesirde Kolordu karar@Abı civa
rındaki Kolordu artırma ''e eksiltme komisyo
nunda yapılacakdır. istekliler şartnameleri gGr
nıek üzere her gün iş zamanında ve 
pazarlığa gireceklerin eksihme günü belli saat· 
den evvel muvakkat tenıinaılunna aid makbuz------------------1 larile birlikde komisyona gelnıeleri. 61 - 4: 

Bahkesir Belediye 
Başk anhğından: 

Okcukara mahallesinden 9-76 nıetre nıurab
baında yol artığı bir yer satılmak üzere 5 - 3 
-935 giiuJeınecine kadar açık artdırmağa çıkarıl· 
mışdır. isteklerin 17-3-935 pazar günü saat on 
allı da belediye ye gelmeleri ilan olunur. 

TURKDILI neşrıyatınclan: 

Doğru Yol • • 
YAZAN: M. CEVDET 

ı~ı::ı bıtak aıkınızı muko- Onu Nihalin mezarı başı- (60 4) 
'~. •iıı dığım; ve h~t~a- oda çıldırmış olarak bu· - ~ b clı l k mektep tem ,,. 
\ı) hıli10 bedbaht etdığım ldulor. Bundan onbeş gün ao- ~ lT f'.er e 1 1 
A11\!~~•i ".tırn, beni affet- nra Necdet de hayata gözlerini D b 'fa . C " 
Y' , ~ı._ ~h işde beni ebediyen yumdu... llrSUft ey yare e • 1f. Fiatı: Bet kuruıtur. 

Q · -- · -- ., ıniyeti başkanlığından: 1 
ağ ve Meyva Dursunbey Tayare ş~besine aid olarak lop· ! 

ldareevimizde ve her kitapçıda bulunur. 

F " A Janacak olan kurban derilerinden tahminen 700 
&a enn 1 ŞICISI adet koyun, 500 adet keçi, 6 adet sığır derisi 

)~~dı!,..,."~ n1eyvalannı muhtalif cinsde aşı '/ bayramın 1-2-3-4 cü gürılerinde ve tuzsuz ola· 
~ ·••ak d ı rak teslim edilmek şartile i:ıçık artırmaya çıka-~.. arzu e enler il 

1 "" rılmışdır. Muhammen bedel koyun derisinin ade-
~Q/ ~Yİ Milliye Caddesinde j di 50 keçinin 46 sığırın 466 kuruşdur. Derile· 
&.~16ıteair Palas Karşısında . 1ı rin 15-3-935 cuma günu ihalesi icra kılınaca

er Şakıre baş vurmalarıı,. 1 ğındarı isteklerin )'Üzde 7_5 teminatı muvakkate 
akçalarile miiracaatları ilôn olunur. 

62-8 
" 

Edremid Tayare 
Cemiyetinden: 

Edremid kazası kurban derileri ve baraallan 
müzayideye çılarılmışdır ihale 11 - marı • 931> 
günü sacı t (16) dan sonra Edremid şubesinde 
yapılacağı illn olunur. 



H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlı.1 

YUSUF KENAN 
Yazthanesi hükWııet caddcsin
H Ahmet çqmesi karıııında 

Merkez ve kazılarda her 

nevi dava ·kabul ve sural-
~ le ooticelendirilir. · 

.. . ·: - : .,. :. . . . ~. ' 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık. 
' ..... ~-.· . . . "' . . -.· . - ~ ,'... . ~~.t. ': ' 

Aşaj;rıya pastığımız rehber talilo ha1kınıızııı ller tülü ıhtiyaçla
rını en ırahaı, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla ner.ed , kim
lerd~n karşıJıyaLileceklerini 13öst~riyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz • .' Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz m~l bufqnur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü ualler\n eevaplarnn bu tabloda aray,ınız 

t KIRTASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hükumet 
• ne sok.agı. 

esi po taha-

OTEL : Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cad~e
siııde .. 

A V f.J KAT: min veaat Bey ... nük,ımeı · caddesinae. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyjer· HiikurııeL 
cadde~iude .ı:\lınıet çeşmesi ldu~ısmda 

B E R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikt'imet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd 

LOKANTA : s·abri Lok'.antası: Şah Mehmet sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 
Paşa camii cadde iude.. Mı:.yJJJııe oğazrnda .. 

TERZi : Mustafa bey .. Postahaue t'Okağı , 4 7 . 
ŞEK.ERC# : Ahmet Nuri efendi: lla!ıkesirin ene ki şeker

cisi. llüluimet caddesi, postaluıne okağı nu 
mara: 24 

• • 
MANJF A TU r~:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi ma-

nifaıura ve kumnş ınağzJsı. Ku vayi milli) e 
cadde i numara: 52 

HIRDA VA~· Cumali Hasan - Yapı Ye ı·cuc;ıwr düzeni, 
• deuıir lurda "at, boya, eam, çimcLo 'P aıre. 
Sart!çlar başı. 

BahKesir Be ediye Baş a hğı dan: 
'Ra~nplar dere.Jnin arınmttsı için yapılacak 

mecra lşlnHe bedenen çahşacaklarnı marlın al
tınet çarşamba günii şehir nwzbahası yarnnda
~ i köprü başında sabah saat seliıde orada l>u-

• 
Junacak memuruna miiracaat etmel~ri son defa 
ilan olunur. 

işleme aygıtları hazırdır. 58-5 

d
., 

Gel ı. 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden KömürlJ 

Odun gibi ynzdan tedarik etmek ve baftolarc• ;;: 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtulll ,ı' 
sunuz Her vakit evinize, dairenize velhasıl her ~ilD 
istedığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 . ~· 
kömür 3 kilo oduna muadıldir. "Değirmisoz 1'•:fl' 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, dtl 
lenılabılir. Hararet derecesi pi) asadaki könıürler ,dl 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağaı•111; (f 
en ucuz fıatla satış yapılmakdadır. Asker!, 1Pillk 1,. 
hususi ta,ahhütlerde bulunulur ve günü gOll 

temin edilır. 

•• 
Yal111z ticarethanenıizde Dt>ğirmisaz l,iıı~1 

maden könıiiril h,ıd' 
Ancak tecrübe neticeyi anlatocakdır. Her rrt'( 

bir kııre tecrübe etm( kliğıniz size · büyük t~9' ol'' 
t >min edecekdir. O.ıha fazla tof oiilat almük istı18 

moğazamıza uğrnyıb öğrenebilirler. 
D oaitı. 

Balı kesir çiviciler çarşısında ıJ -,; 

hırdavat, Alntı zirai ye ve inşaat roal•' J' 
ticarethanesi Cumalı Abdurrehınıın • 

lihmet flulusi 
. ~ 

'*~~~~~-=-~~~ 
~ # 
I~ Doktor baklerlyolok Doktor opera 

~ MEDENE AKKEND SADE UATl!, 

i 
iç ve salğrn Jıaslalı/dar Cerralıi hastalt 

mütehassısı mrılehassıs 

~"" VATAN eczane. i hitişiğindeki J))U9~B~' 
~ e' inde ha talal'ım lıer giiıı öğf(ıtlcn soll 

bul vP tedavi ·~derler. 


