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H 1 TL ER O N Z G 1 Ç 1 N 
Mussolininin 'ııoının~uıııı•nıı~~9JIOllOlın•H11•1U111WllHl11B•1111tı 
nutku hic bir : TURKDILI 1. 4 y AŞINDA .. I 

B 1 R p LAN M 1 AZ 1 R L 1 YOR? t~~~~ ~~f.A~a_~!~ : mıı ·:,~:!~i~:: :: :::: ~~;::: :::::~ya::::,:::ı 11 
• ıtltz 8azetelerlnln ancak bir ;;;; «TORKD .r. titrini he.r şeyden ustun tutmal}l 

H
. 1 .. •ır:• •••• kaçı baımakaleı'crını Muı ;; ve mlll.~tl' mbfenJ'vaa~l'e bilmiş, datma bu vaz/jtsint sa 1 
ıt er dün hududda bazı istihkam lan teft"ış ett"ı. 53 n ş-rtp l r -1' k [[ i ' d d ıollnlntn dün ıöyledıtı aut. !El e . a amrştır. Gelece yı arın ç n e e 

B
. F 53 dık kalarak y ş -ı'· - u- bu olacaktır. 1 
ır ransı• gazet ,- ı::-ah · D . l .. ııuna taba•• etm•ıtır. a , onun u "us . ~ es r ı Yevın anzıg mese eaın· ~ onun yer• t t i 14 yaşına trlşmfş bulunabilme 

.J k. Daıl Mali, Duçento dCin· ~ «TORKD L ~ ~ neccuhlerinde, itfmadlarında bul· ı 
<ıe 1 zorluklarda~ szyrtlmak istediğini yazıyor. kO beyanatının Loadrada §11 sini karfller/miz,n e; bir dalıa açıklamakla zevk 

lngtltz - ltalyan futbol maçı ~ duğumuz.u da şura a ı 

\ 
mıyacağı ka atini izhar et· kadar alika uyandırmachfı !!:! d d l mel:tedlr iS uyarı:. - l• "• karillulmizln aynı ugg• arma 1 

aı yazmrıktadn B d boy .. u.. ı A 1 o d b == un an k olmak için çalış1 cağımızı l u 

anzlg e Jr pleb.ıt ya · Nutuk ftaoaız matbu•hn § dayanarak muvaff~ ahir olan bıiytil<lerimf::e, kari ı 
pılma11 lçlo A.lmanlar tara· d d h b == d k bi"'• muz . a a iç lr heyecan uyan er en ...... [ i I -fından hazırlıklar rapıldığı· !5!!11 ue e ' .1 ile t:!ştlckür erım .r ıunan .... 
nı ileri ıüreu Epoque gaze- dırmamııtır. = lerlmfu bu vesı e ti 
teaı ,ö,ıe demelrtedır: Prens Pol 'tal- ~I ınınıınınmııııınııımıumınmumımınıuıııınııııuınmınınınıuDllllllURIJffllD 

Lehler pleb!ıtl kabul et Jl ~ılUllllllllllllsDllUDU;=r·ıy ....... e kabı;nes·ı 
mlyec .. klerlol bHdtrmtı bu- yadan ayrıldı. 
luouyorlar. Franaa ye la • 
ıtltere de Polonyaya müza · Roma, l!i (A.A.) - Yu· f t t • 
heret edeceklerini ıtzleme· aoılaYya Kral Naibi Preoı Po! • s t i a e 1 

( Sonu lldncl 11yfada ) buıOn ltalyadao syrılmııtır. 1 • 
Dob icedeolup bitenler FranSiikllv~Ieri Suriyeyi 

----- terk etmıyorlar. 
Sofya, Bulgarların tecavüze 
maruz kaldıklarını iddia ediyor. 

Dan:igden~ blr görünü~ Sof ya, 15 Bulıar mekte ise de haktkat bam 
Danzlı, l S ( A..A. ) _ dirler. ajaoıı btldlrCyor: baıkadar. 

Hitler teıekk6ilerlnln bu ak Varıova, 15i( A.A . ) _ 9 May11ta Dobrfcedekl 
I•• J•pacakları ıeçtt re& Poloıaya Milli M6daf aa N . Belttza köyü yakıalanndan 

Romaoyadakl son ıefor· 

berlik eanaaın".la Belltza lıö· 

~ıne lıttrak •tmek Gz re din sırı Porlıc gltmtıttr. 22 Bulıar katledılmltUr. 
Şutıct Pnııay .dan lalr çgk hft- Parla, J 5 - Daoılgdeki Bükreoteıı muhtelif njanılar 

1iloden 60 kadar Bulgar, 
Bulear topr11klarıaa iltica et 

cuaa kataJarı Daazlle ael llllftlr. •on hidtaelt!r gazetelerin tar.afındao göaderllon tel· mıılerdır. Bunun &zerine bu 

P 
belli baııı meu·aleJerlal teı· 1 graflarda bu tiull'arlarıa ca- alanD kanlara, '-ı•lıar..ıeıiert 

ıulı, 15 (• A.) - H&Yaa k l k d "' • • 1 etme to tr. Matbuat ını luk f ilk k 
•Jaa11nan Praidan bUdtrdı . •azlyetfl) nazik oldu~unu ıad,tl ,•e,ya lıter rd mal - ve kızları jandarma kara · 
line 16re Çekler, Alman lu e u ıar • an an ı• •D koluaa rötürülerek kendile· 
tal h..ı .:ı takdir etmekle ber ber .. er kömıtacılar olduiu btldtrtl ( Sonu ildact ıayfada ) 

arıaın t~ •hıSae karıı tld· hanıı b!r t bhke liatlmall· = ====--====-=-=-==-=-==--=-==-=-...... 

;1~~:~;·,-z.tmmefıı:ft · nlaMıh:ndtğlıkımevzuulaaı:'°: 1 Hava şehitlerimize 
K dusten bir g6rünüş 

u _ fili•- ıtmtlıld nztyetlnden m(bta-
Kudüs. 15 ( A A ) d k kil hükümranhiına ıahlp ••-

halle ece 

re, u ava ısı 
de şehrimize tayin olundu.· yapılan hazin merasim 

Diiar bazı ulilırlrls1DW değişiklikler oldu. Karar~ 

tin meıeleı nl 17 ztyete eeçeceil dene için 
olan «Beyaz kttapl> d•;. e- •uteber olacaktır. Bu dene 
mayıı tarthtade oeıre dt

1111 
JO Haeden tt:iaret olacakve lk4 

dll ekte r. 
ılae intizar • 111 ıafhaaı buluaaeaktır. 

Kahraman, tayarecilerimize l,J malumat almakta olan Heı aeden ibaretolaa laı-

01111 yü~safilsdika iktiran etti. 
Ankara, IS (lıluhablrlmb

clen) - Multtellf •aliler ara
•ındakı cleilılkh§i l'Öeteren 
lcarflraame y•kıeL 
Ur " "' tudllce 

tir.an etllltttlr. 
Balılce ı 

kut l • r vallıl Et nı Ay-
caı G~aıtrl, Mutia v 1181 Re· 

re 1 Sal le ne h yt 1 eılr valUlğt-
n edalll\tıu 

TORKOILt. r. 
Etem AJlc: • Sayın va limiz 
d ut ikl it 

en fa2 1a • uçuk ecoe-
d 

ranuad b 
Yor u . Bu ••dd • ulunu · 
•lfl1et çe•ruı det 2 rfında 
Uba •• derjo :ır e ayı bır in · 
UJaadıraa Et •en.pati 
•lliyetf 111f d e A1k•tun 

z •n uıı 1 
nı ,., 'r•t ı. Ik •ım•11-
ka t a ı t6pbe yok 
F' ee1&Grle lrarıılıvacaktır. 
b &Irat lıe•4iil•rl•ln lzm•r 1r•-

l y•rdaıın daha ehemmiyet· 
it bir mıntalca olan kemıu 

B Etem Aykut 
mııtar. 

Kay.eri vallltilne Buraa Va
llal Şaftk, Bolu valtllllne 
Matbuat Umum MadOrA 
Naci Kıcınıan, Sı••• ya)tlt· 

bir vilayette 1er almıı iloe Nlfua Umum MOdOr6 

•lacaiıDl görmekten de hak Muhtar. Maaha •alıllfl•e 
la bir ıevlaç duyu1or ve ha Dahtll:r• Vekıletl Umum 
•e•lnçle , keaflthırtae bütOa Müdürlerinden Faik T6rel, 

ldlrl tılerlnde oldulu ıtbt Konya vaitllilne Dördü•cli 
hnt yszlf•lerl baeıoda da Umumi Müfvttlılik Baımii· 
llQ•ıuı muYaffaldyetler dili· t••ld tzameddt11, Kuıehlr 
)oruz •altıtjlne Ordu vnll l Bekir 

bilar Yllİllf UISIRd8ki nakiller: Smmı. Ordu •alflıttne Kar· 

1 
ehlr vallıl Mithat, Buna 

t.!uhtelıf valtlıkler araıın· 1 f d ) 
~ 4a t• ~•lfıtllltkler yapıl- ı ( Sonu tktnct .. , • a 

mehaf ıle 16re loıtlterıolD rlncl ıafhada FdlıtJn.Mld 
dün Cumhuriyet alanında ya•- m•haz etm'• oıdutu karha, müe11e•eıerıo ••••m••I .. ,t

kk t 111a ı-lı bir tören yapıldı. intikal ye muJ vo ;eyletlalD larıoı Ye ıtyHi yazlJkeU tet· 
yette olup ft latlD kik etmek ve kati anunu 

Dün ıehrlmlzde Hava Şe- • et1ılJI tanzim ezlemek Oze· 

bıtıerhnldn aztz hat.,... Filistinin istiklalı re yen• m6zak•r•'•r :vapıla-
mer .. ımıe anılaıııtır. k 1 caktır. Ayal zamanda loıtl· 

Sant 11 de Cumhuriyet On sen el ı·k b·ır· ınti a tel'e hükumeti, Fıllıtınde mtl-
alaoıoda yapılan mer alm li bir Yahudi yurdu teala et· 

yerinde bu aaatten eY•el d c k b 1 d • ı d• ı mek huıuıuadakl taahbfld · 

olaydan bir bölük He, aake evresı a U e 1 l • lerladen teberrl etmtı o a· 
rt bando, baıta korıeaeral ------ cak ve Milletler Cemlye-
olduju halde ıubaylar, vali • . - - - - J ger 
• 0 memurlar, •lkokuı. .,,, ilk beş sena zır tındı Arap farlı Yahu~ilar ırısınuı · unden uhdeaınde"' m•nd•· 
oğretmen okulu talebPlerl 1 k dan kendftlDl lhra etmeıl• 
ve halk bazır bulunuyordu, ainliğio izalısi için tadbirlar ı ınıca ' Dl rica edecektir. lctikal 

Saat 11 de taat kuleıl Beyrut, 15 (A.A .) _ Su I mu•a .. latın• •• buı taarl· deneat eıauıadll bOlıtlmet 
dldüiü ,alınca dikkat!.. Ku rJye Baı•eklll Lukllarl, fr- hatta bulunma11na tntlzarea de•alrtaln •ı:erl laıılız dl 
mand&1lle herke• ıelim ••- anıız fevkallde komlaerl kablaenta 11 baıında kal rekt6rlorln rardımı il• Fı-
zlyetl alarak ı6lı6•1a kahra Puauxnun seçenlerde Fran maaanı rica etmlttlr. Jtıtin memurlara tarefıadaa 
man ı•hltlere ••••ı •azlfeıl aanıa Surl•e el••••tf bak- p •arılecek, de .. let• aiti •ı· " ,, ,, Fe•kallcle lıı:omlaer uaux. ..ı 
a6aterildt. Bu •ırada ı•hlrde · luDda :r•phfı be:raaaha d t ler fe•kalld• komlıere ••• • Fraaet• bilk6metlaln o• 
ki btrıtGn aakll •a11taları da S•rfJ'e hGkdmeUnla profra- lr olacaktır. 

}J d 1 1 L •• mltteftk Surf reJi fatl -eldukları yerde a•rmuıtu. mıaa uyma ı ını •6J fyere• ilk bet ıeae zarfında ıl · 
R 1 1 h k LI f • 1 J&ltoe La•11ıturaıak huau-

Bu ihtiram •••lyetlal ••- e • cum ura au ••• D alt - • raıl yaslyett• Ye blllaaı .. 
ki O d Hü .. A t Ha faeıaı •ermlıtfr. •undaki taalabGdGae ıadık tea P r •, ume • - Y ab•dllerle araplar ar&11n · 

•a K•rum11, BeledlF•• Par· Relalcuralaur, Fra•ıız fe• · laulua.l•faau 161leml1 •• 
L ı d d f dakl mlaaHb•tlertie ••••ut 

ti tarafıadan bazulanaa çe· •• l e komleerlnfn Şama fakat me•l•k•tlD mi a aa· 
leDkler meydanda bulunan 

1181 
t•••• ı.-ın Franaız ku•· •'•• ıerrtallfla lzaleıl içi• 

bir manzumeıl ile 6frehnen "' dLI J 1 '-t bayrafı• ıerenl dibine ko· -etlerfalD Surı1ede kalmala· re •' er • ınaca .. ar. 
okalu talehealnden Fetlat Ak· .. 

n11ld11 tufuo Haya Kurum• adına rı IO:sum••• ehe•mlyetle «Beyas ICitep» ilk de•r•· 
Piyade ala11 ıubaylarıa · yertitft nutka talrtp etti . 80_ kayde:rlemtıtlr. de FıUıtJae 70JO Yab•dlDI• 

daa ıtejmen Teflk tOa bu nutuklar.ta kahra· SurlJ• ••lramata •l1lyet ıtrecefl•I derplf etmektedir. 
Şehitleri temıll etien 111ao ıelaıtlerfa a:alz b&hra- ıdarelerfnl• rejimi Ye dahlll Ba miktara FıltıtlD mlltecf· 
bayraia karıı laeyecanlı bir ları beyecaala Y•ıataltlı. aıa1l1I• Fraoıız orduıu ta ler meHleılne yardım 1ıfa· 
hlt&bede bulundu. H1taltelerdea ıoara aekerl rafında• temtal lauıuılarıa· tile kabul edecefl 25.000 ki · 

Baa• klçük bir yan•m (Sonu ikinci .. ,fada) da taYzllaat beklemekte.lir. ıtJI lllYe etmek icap e4er. 
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~1:ı#.·~i ..... ,~.~· .... 
• ;I \ • Hitler Danzig için bir 

plan mı hazırhyor? 
ı • • • "'!' ~· - . • : 

~. •' . 

S E H i R H A B E R L E R_I 
(Baıtarafı birinci HJfada) be tallrık mablrette telakki s hetl e •• Manisada sıh- Daimi EnclJme· 

mlı\erdır. Bu Taziyette edllmeltdır ve 6yle tle te Hava e 1 er 1 gu-
Almanlara: cılteıle 01no· llkkı edılecoktır. •• • hat memurluğu nİn diJnkÜ fOp• ;ayınızh Veyahud da bir Varıova, 15 ( A.A~ ) - •• 1 1 e rı 
t.h ıozateılaln ıö1lodlil 1I- Poloa1• milli Mlldofaa Na. nu soy ev o kursu açılıyor. lanflBl• 
bl 1Bohom1a H Mor .. 1a- bosmok ııın bir tarof. o ı • vıı· et E•eümeaı 
da da plebfıt yapınız» de· h elarak doirudao dofruya Uçsuz "u.cıksız ao·k~erden ~inmiyenlerin. adsız Türkan. ılır. ı, , 22 Mayıtta Manlıada hlr m•t=dmlıçtlm:?.ı dün J•P•· 
mekten baıka bir ıey 1apı. ve1a btlvatıta teıebbib har· U k 

11 
buçuk •J de•am etmek Gze· rak Bandırmada tnıa etllle-

lamız . l gözlıriniz~ siliniz. Onlar' arkılınnda hırı. k.tı lan 111 ıtm 1 re aılma m6cadele ulabat cek ilk mekteblD 8000 ltra· 
Oeune ı•ı.eteılnde Tab· Hava Şehit e- L k 1 d 1 memurlutu kurtu açılacak lak kısmının ikmali ile Bahke· 

oulı nlkblndlr •e diyor ki: rı·mı•.ze yapılan tuihi büyüklüğünü hlf yerde isbıt etme. IÇIO ınıt 10 j ar. H bu kura• mtlleaklp on alrdekl KlltOphmnlD baki· 
Herllndekl yabaneı mü· Pı'rıde alayından üsteımen ll•l ıo•a erdiremlyen kendi- beı fÜD ILöylerde tatbikat ye IDfHI 910 ltraya ihale 

'
ahltler Flbrerln Danzta h • • 5 ı il dıl ı tir a 1'fft meraaım " 1 • 18 

H a a,oruz. fÖtterllecektlr. e m f ' meıeleıJndekl zorluklardan M Tnflğin soy atı: Sız koauı•ı1oraunuz ıly· Duadan soara dalrelertl•• 
K una kabul ecltlebllmek nhlm oıkıalıları alize alma . (Baıtarafı blrlacl oayfada) «S&JID bllıüklerlm!. Se• · lemfyomıauz: J•lnız dinle· ıeleD lıuı enolı •llzolıero 

dan oıyrılmolı ııın bir tarzı· lıoado matom h .. ooıaı çal. ıUı yurddoıl•rım! ·•· yer •• ı1ıdı1orounus. içi• talipleri• orl• •e rıı4ııe' edilerek celoe:re oo• Hrıl•lt · 
hol bulmak lotedıtını hıooet· dı. Bunu bir manı• oıkerl• Bu ıl• Türk :rurdu utrmno Her ı•ç•• 

11
1 ılsln tçl• melıteplerl aozuau olmoaı tir. 

mektedtrler. Bu müıalaltler bir ıuba, ıdareıladekl kıta · büJGk ul•ı•muz için ken· d•yduiumuz acıları artarı1or. •• aıkerllil•I blttrmlt bulua· 
:ı.atllo Almon tohdlllerlne ce hn&J& J•ptıiı llç el •lıt dllorlnl feda edea Ha ... $•- Hor d6nüm :rılından ora- m•oı ıarttır. 

raimen huıüa Danzlıde te. takip etti. Bundan ıonra bitlerimizin azls zaferlerini mıztla ılrdüiGmlz, lçl•lzde 
sahGrattaa fazla bir ıey ol- baıta meraalm heyeti elmak anmaia ıeldtk . bulduiumuz kırık kanatlılar 
••racafını zanaedlyorlar. lizere, ııra ıle · aıkeri kıtı, Gökler!.. Bu rl• de e•laran blse iman ıunu1orlar. S h • · d 

Ordre ıuetoılnde Vl•I· mektepler, holk •• t•ı•HGI- kırılmıı ponanelerlndoa •• Han kahramanlarının ı• faJZİ ÖUOll ŞI flmfl 8, 
oro }'Hı:rar: ler ıohltlerl temıll edea boy- parçolanmıı motorlorıadon rıde kolonlardan lıtedıklerl Mebuılorımızdon Fey•I ::;ı. 
Da•slıde bir pleblıt mı? l•n lailnden ıeçerek telim· kalan ıealerle dolu. ıe•ler Yar. I Bandırma, (Huıud)- Pa· 

d ~ zener pazar rGnü stanbul Hedıolde Praicla bir pleblıt lldılar ,.. hazin merulme Tlrk aemolorı bu ıil• • Ruhlarımıza korııan, kalı. sar ı&nil Doianıpor kulll · 
J&pıl•&dH olamaz. Her !&1 bö1lece ıon •erildi. onlArın ıllclnii ılne · lertalze ılron ulu t•hlt. Joltle ıehrlmlH ıelmııtır. bil Jorarına J&pılon pahlı· 

Bandırmadaki 
güreşler ala

kalı oldu. 

sara ile yapalar. Bohe•Ja •e ı..:::I :!.:.:=....:.:.;:...-----,r--I llyor. lerhotzl dıalt1ellm? _____ •an ıOreılerl, kalabalık bir 
Mar .. 10 ahollılnln replerlne RA:O'YO Bulutlar!. Buıün de fero. Ttırk tayereclol, yurdun halk llnilnde J•pıldı .. 
mlracaat edebtlınınız. O _ 111llRl RADYOSU tat tlmıall enlarıa tebeı· temiz röklerlnde bana ya- Mılı'ye JIO.lbl.DlllDI İl• Güreıe yirmiye 1alıın peb· 
...... kadar Leh g&Ht•- AR ı&mltı ba1ollerln• oyna on· bo•cı motor ıeoleıl •• •• · ltnn lttl••k etti •e 
lerlaln haklı olarak t .. ııl Dalga Uzunluğu: lor!. . baacı per .. ne aü•iilıülerı 'IOIJDr alakal. reçen ıür•ılerde ha · 
otttklorı 1ıb1 pleblıt komed · 1639 •· UIS Kca. 

120 
Kn. J0 Sene •••el Tıpır1• .ıu1ur•ro•D bealm soyum 1 ' ı 11 Teklrdoilı de Şerif aldı· 

T.A.P.31,70... 9-465Kcı. 20 Kvv. el 
1aaıza aeylrcl bulmanız ıh T.A.Q.19.7'4m. ı5ı95Kcs. 2° KYv. ı6llerl ilzerlnde Sadıkla, dan deitlstn.. Ye•I hükumet konajının ı· lar. BGylk orta11 Çenıel 
tlmall Jokt.,. Fethiyi bırakıp, Toroı af· Sana d6lıtül6m kan vu· yanındaki maliye blaa11 da kazaadı. 

Hltler teknlfl, Da•ztı me· 16 · 5 - 9
39 Salı ları yalçıalıkfarıada, Eski· dljlm can haram olıun do· ikmal .edllmlt elduiundan 1 

oaleılnl artık cep~eden yani 12 30 Proir•m 12.31 Tilrk ıabtr ıomalarındo, lzmlr rlm . dilndea lttbaren bu daire Je-
.loirudan clojruya yapılacak mtlızlil (Pl.] 13.00 Memle - ufuklarıDda , Diyarbakır ıök. Karık kanatlılar! ... Sızdeo 
bir hareketle deill ki bu ket ıaat ayarı, •Janı •e lf'rlnde, K.ltahya boıluk- olaalar mes.arlarınaz baııo 
harekete eıHea hal,a da metıorol•jl haberleri. 13 15 larında .. Btr kelime ile •a- da ve lt61ük uıluıumuz rula· 
••arızdır. - H"' •a11taya Mlzlk (Karııık proira1n - taa aemaları•tle metorları- Jarmız karıısıada aad lçmlt 

nt blna11na nakle baılamıı- 1 
tır. 

Bat •urarak Poloayaya kar- Pi.) ı3 . .t5-14 Konuıaıa <Ka· ntn ıeal•I bıralr.up ıtttller : lerdlr. 

ıı Danzltdekl aele1••1 ve dı• ıaotl), 18.30 Proiram, EnHrl ele aran••• olclıaız. Yurdu.us olan ıöklerde lir tl~ının ~ayı~ iodiısı. 
Al•aayadakl •m•ml ıerıla· 18.35 MOzlk (Oda 11>0zljt - Bu ıil• beDI de araaıza al- yaba•cı motor ıetlerl •• 
itil arttırmak ıuretlle halle Pl.), 19 00 Koauı•a, il. IS maaız tçla baimyerum, hay- 1at.ancı pena•e 11lıkları 
•atuf bulunmaktadır. Bu Türk müzlil (1A1ıl heJetl), lurıJorum . duyurmıyacaiız diye · 
kal.ti maaenalar karıııı•tia 20 00 Me1111eket ıaat ayarı, Bu ıüa uluıumua kadın Uluıumuo babaaı, Türkün 
bir tek lııareket tarzı mim ajanı •e meteoroloji haber· ve erkeil ılze yetlıebtlmek Bü16k Ata11 en mutlu ıün· 
klndür . Bek tarafındaD lerl, 20.15 Tlrk mGslil ı lçlD •ar ku••etlle ha•a or de te•lnçten taıan yOreklere 
telif edilen normal uıul ha- - Suzidil peıre•I 2 _ l"an. duıuau benlmıe1or; yartlı· 16yle demtıU: 

tla bir kadın zabıtaJ• m6ra-

caat ederek Kadri adında 

birinin kendlstal döid6iln6 

•e dlılerlnl kırdıiıaı ıılrlyet 

ettlilnden tahkikata baılan · barlelacle: me•cut nizamı laurl Ali efendinin ıuw:ldtl mıoı •e haklı ıl•enlnl Hlr· Ne mutlu Türküm diyeae!.. 

atar Hmalst: <Kaaı yadı le. ıemlyor. Çiak6: Beni.. Uluıumun e•lldı mııtır. 
Dobricede olup 

bitenler 
(Baıtarafı blrfacl ıayfada) 

rl•• menfur bir ıekllde te· 
ca•lzde buhı•ulmuıtur. 

15 Ntaanda 100 aılrer kö · 
ye ııderek ayaı harekette 
•e yatmada bulaamuıtur. 

7 May11ta lacekay orman· 
larl•da Romanya jandarma· 
ları ayni köyden btr B•lıa
rı kurı•nla 6ldlrmüılerdlr. 

g May11ta •••eltlea ha
zırlan•• bir lııtetle yazılı 

25 lulıar te•ldf edllmlı •e 
kendllerlae metal ekutulma-
daa Itır beyanname imza 
ettlrlmtıtlr . 

Bu 25 Bulıar ıeceyl diz
lerine kadar ıu içinde bir 
mahzende ıeçlrmtılerdtr . 

10 Mey11ta 25 Bulgar eL 
lerl batlı olduju halde mit· · 

ralyör.le mücehhez kuvvetli 
bir jaadarma 111uhafaza11 al· 
hada laoeköy 01111anlarına 
ıevkedtlmlt •e yolda jandar· 
malardaa blrJ uzaklaıarak 

bir el ıll&h atmıthr. 
Bu katliam tıare -

U 6zerlne mitralyözler itle· 
meje baılamıı •e 25 kltldea 

aacak 3 klt(kurtulabtlmtıur 
ki bunlar da yaralı •• bit· 
kin bir halde or•anda iki 
ıece kaltlıktaa ıoara Bulıa • 
rlltaaa ı•ot~ll•lıler tllr. 

' 

H 1 b Bir .a.t l lbt, kın bir za· buna tllveten ıızılı canlara binle) 3 - •t m eyin ıu· 
(M maa bir la6lıeyl 1ok ecle- 1ö1le haykırıyorum: zldll ıarkı: Hlcen oldu T k 

bize dajlar) 4 - Nuri Halil bilecek ha•a ejderleri•• Ttlırk Ne mutlu ilr tayarecl. 
yurdunun temiz ha•a · ılylm diyene.» Po1razın ıarkı : Se•da elinin F thı' 1 ktuğun so"ylevı·· larında teneff Gı ~alr.kı •eri· 8 " , bülbGlil ) 5 - Ce•det Koıraa: 

Ud takılma 6 - Leon Hancı· lemt1eceilnl blll1or. Hür •• meıut •ataa top -
k Tlrk kadıaı kara mulaare- raklara üzerinde ılzln ••ren· yanın ıusıdıl ıar ı: (Cama 
c:_ 1 belertnd• ••k eılai zama• · sel kahramanlıklarınızı an. ıamı aıkınla) 7 - ~rlf çit· 

tlan beri erkeklerle •muz mak, ebedi Joklufunuz ön· nln ıusldtl ıarkı: (Ha1retl• ı lbl b 1 l b 
1 omuza ça ııtliı 1 • 1 D inde aaJıı 1 e aı ej111ek '"Ok etkidir) 1 - ıak V aro - ..ı 

Y de ba•ada t•lııı1or.u. için toplandık . · na• hüzzam ıarlu: (Kaç yıl h k k 
1 Çalıımak için tla a içi Bu glo, keder ve sevinç llenl ten ) 9- sak Varonu• l•• b 

1 1 yaıtan tayareel .. ı ea mı· yaııoın blrleıtlğl ıüDdür. 
E•lç ıarkı: (Son ayrılıiın JOr, ltu uiurda ~a•ını biçe Yurdun her bucafuıda yOk· 
matemi) 10- Saadettln Kay· l 

sayıyor. Hlen en matem 1 ıeate bile, aafın htcas ıarkı: (Benim f E b 
ıte küçük rl e.. teni ö•eo, tenin ölçüıüz fe · 

r6nllm bilt6n) l 1 - Saaclet- Her ıe1 onlara ılyl61er!... rat&tını takdıı eden bir 
ti• "•ynaiın buselik ıarlcı: Her ıey onlardan bahıedl· iman baykmıı •ezilir. Bıle 
(Saçlarıma ak düttl), 

2
1.00 yor . bile, ııttye tsUye, lcmk ka-

KoDuıma, 21.15 Eıbam, tab- Kulaklarımısda bili!... nadıodan aııl kanın ııza 11 

•lllt, kambiyo - nukut •e Kırık kanadh; çeltk kalpli za, kalblerlautıe ıömül · 
Ztraat bonHı (flat), 21. Türk kartallarıaın teılerl düiüD sün, Türk milletinin 
25 ••ı•lt pliklar - R . 21. var! ... bavacılak aık •e idealini 
30 Müzik (Radyo Orkeıtra - Hll&!.. . Gülüıe gülGıe dö- ıöomez bir meıale olarak 
ıı · Şef: Praetortus). 1 ğüıen. ıllüıe ıfilüıe dGıea 1ıöoüllerde sen tutuıturduo. 
f ranz Scbubrt: Uvertür Re lerla kahkahaları•• duyuyo· Türk temalarının büUlnlü · 
majör (ltallenlıcb) 2 - f e ruz. i6nd tehhkede g6rdüiün an, 
ltk Mendel11obn- Barthold.,: ıs. anda onlar için haJ· 1eaden beklenilen •azıfeJI 
- 3. cü Senfoni la minör. kmyoruz. Bu ıGn de yHımız bü1ük bir kahramanlık, ha· 
•P· 56 Bntrodikıyon •• Al· •ar: Bu ala tle afhyoru:1... 1ırbahhk •• fedakarlıkla 
leır• aııtate-Sclaerzo ••· Glalllerlmlzfa ııs111 llu ela- baıardıa. Ebedi Ataaın 
ıal Vlyace- A.daılo canta. de de•am ediyor. eıılz emanetinin göklerdeki 
bile - Allerro ıuerrlero •e Benim aiabe1lerlm! .. Be bek~lıl ıen oldun. Alkıı ıa. 
Fıaale maestoıo, 3 - Cher- •im yol ıötterenlertm! •. in. na! . 
22.30 MGzllc: (Opera arya· rık kaaathlar. Uçıuz bucak11s rölrlerdea 

iilnü her yerde lıpat etmek 
tçln kanat landılar. Yerde 
ve denizde ölenll"rtn deata 
nını, onlar mukaddes kanla · 
rl1le nfhayeblz maviliklere 
1asdalar. 

Aziz bava ıehltlerı! 
Har yaıamak •e hür va 

ıaimak için ölmeılnl bUdlntı 
ve Kemallıt Cumhuriyet ço 
cuklarına cesaretle teneff üı 
edebtleceil bir tema yarattı 
oız . Bize ıuurlu bir örnek 
oldunuz. 

. 
Uirunda ö!düfünüz gaye

ler değıımedı . Kanla!'ıD zın 

ıuladıia en büyOk yarhfıDJız 
olan vatana herhangi bir 
yabancı gözQ dtktlecek olur· 
sa canımızı aynı Olkü yolu 
11ıa armatan edeeeilmlze 
kaç defa ant içlik, yine de 
aadolıuo . 

Kurtulan ve meıut olan 
bir memleketin, ıaadet için 
de 1aıama1ıaı bilen bir mil· 
letla •efah kucıfında rahat 
•• huzur ıçlade u1uyun. 
Baıımızıa iisUinde bir bay
rak ııbı dolaıan ruhlarınız 
blzt daima UJanık ve canh 
tutaeaktır. Size yakııan 

Cumhuriyet çocukları olma· 
ları _ Pi.) 23.00 Mlzlk Stze deill, ılze ulaıa•ı· döamtyenlerln adsız Türk i• ıöz veriyoruz . Sis ralaat 
(Cazband- PJ), 2S.15-24 Son yan kendimize 1asbaih1oruz anaları , aözlerlıılsl ıtlın1:1 . uyuyun; 
ajaas haberleri •• yarıakt Sı:1e deill ylkıeldtilnlse Onlar, arkalarında baraktık- Size ltınleree ••Yrtsl•e, 
prolram. ,.tl .. •IJ .. , Jllllra• ilaNe• lara mllletlD tarJbl itlJikli· blal.rae tlkraD ... 

Pazar günü at· 
letlerin •eçme

leri yapıldı 
19 Mayııta lıtanbul atlet· 

terinin ıehrlmlze releceitnl 
yazmııttk . 

Bunlara karıı bölıemlzl 
temsil edecek takımın 1eçme· 
lerl cumartetl 're pazar ıGo · 
lerl rapılmııtır. 

Derece alan atletleri aı• · 
iıya 1azıyoruz. 

100 Metre: 
V. Haıeyln 12· J le bl. 

rlncl, Hasan Bıçak ikinci, 
Şerif üçüncü. 

Yüksek allama: 
Şerif 1.62 ile birinci, S••

ket ikinci, Alı Oçne6. 

400 Metre: 
58 le Hasan bıçak birin · 

el, Şemsi ikinci, F•hml 
üçilncü. 

Cirit atma: 
Şevke t 46 

birinci, Ş~rlf 

Tek adım: 

metre atarak 
39.5 le lkJncf. 

Haun Bıçak 5.73 le bı · 
rlnct, Salıh ikinci olmuı 
lardar. 

·---..•::.:..----

Valimiz lzmi
re, Muğla vali
ai f ehirımize 
tayin olundu. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

Tallllilne Trabzen V altıt 
Ref ık, M•ila •allltfloe Ma .. 
lat1a •alı ıl Etem, lıpart• 
yallllilne sabık Se1haa •• · 
llıl Te•ftk Ha.it ta1ln edil
mektedirler. 

Ka1ıerl •allıl Adil Ba,
manıo •ek&let e..;rlne ala· 
•••fi llalMr ••rll•Htetllr· 
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GENÇLİK VE EDEBİYAT 1 
Okumak 

lıtaobulden Samıunu; 
Samıuadaa lam iri okumak .. 
V ~. Ankara bacalarıadan 

yülnelen «lumaalarıa, ita•• · 
tialıl ~lzdıklerl yası Hmbol· 
lerl•I okumak ... 

Kliul1, kalemi ellae aldı · 
fı HtDaD lııalemfaln tab. 
ta11•ı lıtemfrea, aaiına, ıoluna 

l:talsınaa; ılayeyl aldıiı za. 
men kllulı alh•ı lıtln• 
t••lrea ıektl f aklrl ae .ıı 
ıtalyer, hayır •• ddealyer, 

Ok•yalı•; 

• • * 

A.llalua ko•tilıl oldui11nu 
kmll ıeılrle lıaaylınraa yay 
la••• ıırlarını okuyalım . 

0.ua halrı lserlnde, onun 
taUraltı•ı d•yurmak ı,ın 

btrer antea ılbl Utrtyea 
lrur• otlana bııırtıııaı cltn
ltyell•· Ve, yayla, bozkır, 

laareket kellmelerJnl öire•e· 
hm. 

... 
Atılalım; 

Btreı boıdura dolru açı · 
lalım •e biraz da plljda de · 
ili, ate,te yanalım. Topuk 
aıkımızı terenDlm eden mil· 
il erkHtraJı, 1&6yl0a6n lıal· 
nı11aın ııeırtalHında dlnll
yelt•. Takt doyduiu•uz 
nlıltette de,ur•acaya ka· 

.ılar .. 

Kale• aiamı! Bofızfçl

•la, Marmaranıa mehtap· 
lara ıenl doyuramaz. Fakat 
k6y1Qaün alnındaki terde 
akıotloa Itır damla ıln•ı 

renıt. •e•I doyurmafa 
ter. 

lıllJerus; 

• 
• • 

Y•-

Şiirden; boslur •e yay
la tGrkGıloG.. N•ıtrdee, 

azimle topr•I•• d61Gn ••
ratJ•I proir••ıaı . V • hey
keltraıtau, kerpl~ An .. lolu· 
aua lıalıbıaı alap, laetond•n 
bir Aaadolu bibUi dik meal · 
al lıtlyorus .. 

Mlbendtı elmak tçln An 
karanın bendeaeıfal okumak 
yeter. Falut eau okumak 
tçln de plljd•n yayla ıpo 

ruDa çıkmak lizım . Yayla 

1 
Halk 

1 edebiyatı. 
Bakıma mulıltaç btr huta 

halinde bulu••• (Halk Ede· 
blyah) halk dili tle dırılttl
melldlr. e. da anealr, fikir 
dalıalarıaı• ıatırlar halta• 
ıelea klll•ları••• eadolul· 
yon teıtrl yapacak kadar 
halktı; mUh1d tluyıuıaau 

harekete ıettracek mahlJ•t
t• coılrua •e öall, taklitten 
•sak olarak ıade yasıl•aıı 
ile kabildir. Çünlı.1, halkın 
fılıırlortndea kepa• titr •• 
edehlyat eaf •e temi• lttr 
lr ayna kta • .lota• elıun 
eserlerdir. 

Halkta• ltlrtnln milli ıa 
•aılara atd hltıratı•ı anlat-
111Hı bir dtferlnln memle· 
ket ıö•eaç •e y6kıelmeılne 
yarayacak maddeler ÜH· 

rlatie ıöz ıöylemeıl icatlar 
•ttlr hır lf ade •e mtlıı 
bir ıurura l&yık edebiyat 
olamaz. 

Çok ılzel yurdumuzun 
yeııl çamlarının Hçhiı aaf 
lak kokulara, "ajlay•nlarıa 
tUrtyen tatlı aeılerl ara11n
tla itinde ıOeüode ı6nenç 
yaııyaa halkın, •ıaaen ru· 
hu•d• yer tutan memleket 
dGıüocelertne •e edebi ftktr 
dalıalarına daba yDlcaek 
cereyanlar •ermek •e her 
ferdin edebi olrunluiuDu ta
•I• etmek bu ılln •• yarın· 
ki ıen~lllln btrlcllc ~renıtbl 
olmalıdır . 

Halkçl 16rOf, mıUt dlt6· 
aüt (izcrınde dilimizi• a~ık 
kelimeleri tle 1•zılacak eHr 
lerln bu haatahfın teda•lıl · 
ne bir el11lr ol•eaiıaı arz 
etlerken ıeaç edlplerlmhtlo 
it• yoldaki eHrlerhıl her 
yerde 16rmek anuıu ıle ç1r 

pınıyorum . 

Aunl Gıiltr 

ıporu Atayı antr6nir yettı · 

ttrclı. Şimdi eyune• arıyer .. . 

Atay, ıtepletU .. 

Onun tçto Atay, bozlcır . 

Yayla tek kehmeyle topra 
lıo ıfadeat oldu. 

Şiir, fllrlol .er, Ayıe beı · 

teleaıo .. Amma tılrlod~ Meh 

m"dı hay lur. 
K t mal Ô ;dtş 

1 

1 
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Yurdum 
llr a •uç topralında aralaalar aaklı Y•rdum 

Nerede yar bu balaar, bu ıüzel lceka, Hl 

Se•ıl Haa .. Şılrin 1urdu•, baııaı dtmdtk dudum 

Yfllt Türk ortala laer bucaktan ıeltr aeıi . 

Daflarıa :aGmrlt topaç, ı.alarıo ıümüı ak u 

Renklt kelebekler çırpıaarak aana tapar 

Yurduma yan bakaoı yjfit Tark arJ yakar 

Yurdam, ıenla için; koç Jlfltfn her nefeıı. 

8afraada yatıriıi•• her r•ıar ölllerln 

Sana ıülerek bakar; hep re•ç eönülliilerın 
Şea fton la6lblllerln, kuıların, ıönlllerlu. 
Y11rdum; 

Ceaaetladea iıtlacllr; Ftrcle-.ıtdtr ifHI. 

Avni Güla 

1 

: 1 • ' • 1 ,. 1 .... • •• 

Onbeş hece 
Ruhusau daflamakta 
Bır ıarkıota ıul. 

Uaaktan ce•ap •erir: , 
- Kafblm 111•laco aflam•kta. 
Dunun inlemeden 

Tabtaha 

Marmara 
Tabiat: Marmarayı yal

oız bir ada olarak dej&I, 
•arlıfıDı ıularda göıtermek 
için yarattı . 

Glaeı: Marmara Atla do· 
iar Marmara ıularıaa 16-
mllGr. 

akşamları 
onda tllr dl1• tereon6m 
ede-•·· Oouo m•r ıularıada 
çeraklıja akar, .. eler. 

lllhl rt••ılnde .. 

Bu ••• b•na 
Hatırlatır ıon aofeılnde 

ide 
Beiuıa• tllllyarı. 

e .. ıhttyutlı, bolupn to.,ralda, 
Boiuıan toprak Anadoluda 

Rlzılrlat: Ôsıiiıla6 on· 
dan alır, ıitlreeek daha 

ı ılzel yer laulama:ı, ı••• 
ona bıralur. 

Sözleriyle; futıaal•r, bo 
ralar yaratan bata,: Mar
maraaıa dalıalar1 kar11110 
da dllıtzleılr . 

Kuılar ötme:a, Marmara· 
oın l\ilal ıarlnlarıaı .ıltnler. 

Tabiat: Marmarayı yal
nız ada olarak yaratma~ 

clı . 

iri yarı 
Bır baba Jfilttlr · 

Orada toprak 
«Toprakta 

T anrıoın eli .., 
elt maktnalar .. » 

[) A. l..tıklnojjlu 

VEDA 
Keaar maaalardan birin• 

oturmuı, ıe11fz, m6nz••lya 
D• •• olduk.- ıfnlrlt, lçlJor 
dum. Beynimi d6ıüamek 
kablllyetladen mahrum etle· 
bilmek tçla blJle her ak · 
ıam, Mraertlerl• ılrlp çıktı . 
I•, yanıınhk malı kadınla 

na bde de••• edtp ayak 
lıll çtrlıdn pazarlıklar 1ap-
tttı plı bir meyhane k6f8· 
11ade kaf amıa •• kalblmla 
laer aerreıtnl uyuıturmak lı· 
u,ordum. 

Aclı yailarla kızaraa ba 
lıklarıa etrafa ya11laa k• 
kuıaau örtıecek derecede 
batla fıplrt• kokuıu eltlu 
iu halde bin btr çeılt bir ko· 
k• mah:ttunun kayaaıtıfı 

bu yere Daaıl dOıtGm Y • 
••ıkaa, ıırnaıık ıalate lnaaa· 
larla ahbalpıfım na11l •e aa 
ııbı •aııtalarla •uku buldu. 
Buaları bir bllaem! 

MazlJI uautm•ı ıthlytm. 
içi bet bir para keaeal ıtbf 
blzllen hlfızamın lçlede 
ıtıklı bır rOJa •ar : Sly•h, 
IJI ııık dolu ılzleı; parlak 
ıözlerl harellyen uaua ktr · 
ptkler, toblaalı •e aala ça
tılmıyan ince kaılar . Hepıl 

bu kadar. Bu kadar olan 
nedir? Bır kadın batı mı. Bu 
kadın ktm. Ya ben kımtm? 

tak. Öyle h.atırhJ•rum ki, 
ertesi ıln tle Jla• keadt 
evlerlatle bir konuımamıı: 

olmuıt• Hemen o ıün. kalb- : 
lerlmlsla doldutunu ıuml t· j 
ttk. Bu doluı yelon~ ba- ı 
aa altmtı. llk uvııllnlo 1 

toprak bir de.tt ıth& 

mütemadt1en dolup boıa 

lan '-tr kalbe meltk oldu· 
ıuau daha tik ıüoJ~ ouıl 
bıleeelr.tlm. Bir öoae~t ha 
ltade, buau küçücük lı&al
bım tl•1abtlıe1d' oa yılan 
iztlrabıoı koca bir kGlçe ha . 
lınde taıımazdım. 

Yaratalııtan ıamfml olmok 
betl~alullıjında oldufum 
l~la bu ıarlfıD kadına ev· 
lenme teklif edl•erdtm; te:k · 
lıfımt iıttkbale ald btr takım 
hn1aUerle 1.attrdlm 
al ıordam: 

- Hiç .. Dedi 

•e fikri 

larar ettim . O cle•am et· 
U: 

- Sizloriala he,ıl lyf, 

1••• hayal.. E•lenmeio ıe
llace .. 

- E•et! 
- Delrlık dtyecejlm. 
hk defa, bir kadı• tara· 

fınd•D lnkiıat1 hayale ui· 
ratılaıak dereceılne düımOt · 

lıt'n bayret:e ıordum: 
Ne, delıhk mı dedi 

nta? . 

Baıka cevap •ermed&. 
ıbtfmal ki, loce batlarla çer· 

Gizler: Renk •• ıtılıaı 
Marmaraclan alır 

Sular 
chku. 

ortaaına heyke1tnl F ırtulyla oau «kopyeye» 
kalkıt•n rea"m, renk, ııık 
yajmuruna tutulur, erir . 

Şiir: Aldanuak beoltflnl 
Maraura 

F. Dündar 

Havuz 
Ma•I b•lutlara talolan ıüneı 
Ha •m•• için.le ıonıuzluia •ı 
Ve f11klyelerln ıakrak ••imeıl 
Kalblertle Y•ıatır blnblr he•eal .. 

Saların ıöfıünde çırpınan aeıler, 
Kuru hayallerle lralblt'rl besler 
Ha-.uza g61geler doldurur rıht ; 

- Ve rulalar bir ayna, g6rtıamea dibi .. . -

Oıman Ôzd'n 

Türkiye 
S•lb kutunun JU'9Uı, 
F azlletta ayaaıı , 

T oprajı sil kokan yer, 

DGtmanı •urmak lçlo, 
Dostunu ıarmak için 
Y61ueleo hlr ıabeıer ... 

Oım •ın Aydtm tr 

İnkisar 
Haykm1or içimden bir atı. Aldaadım yine 
Neler 161leclller bak, neler ıöyledl iller, 
içimdeki lıyanım heal ııkao meoıene 
Sıkarken beni henden ayaran u:aun dlller: 
Bırakın da Ufayım ıula11n ibeoıtne 
Baaa kal11a yıllarca öz ıaydıian emeller! 

* 
Benden ayrılan parça ıtdea; .. ıtttt mi hıralrın 
Çeae mafaallanmız ıe•ıemlt ıene, ihtiyar .. 
Ayrılan afızlar bep lr.lpük ıa~ayor bakın. 

Sl&e ne bu dGnyada, kim betbaht, kim bahu, .. ? 
.Sen, dedıkodu yapma •e yaphrmadan ıa1'ıa; 

Ztu k6hn• talthıo bir ıüo aaoa da &uyar! . ·· 

Mehmet Korlian 

llayar, hayır. kend ımt uzun 

uzun anlatmaiA lüzum yok 

Muburir lbaan: lıçi lnzlar 
m6elllf ı Bundan ne çıkar, 

htlıtiveml anlatmak daha iyi 
çevelenen yüzünde çiçekle. ==---==:====-=="'""'============~===== 
nen tebcuüm bana son co · 

olacak . 
ıt 

* * GGnler ıeçti. Ceçen 16a· 
ler clelll, belki bütin blr 
ha1athr. Ne usun ılrüklenlı 
bu. Otuz yılın arkada kalan 
yellıllmez uzaklakları bile 
lrn kadar yanı, ıönQk •e 
lhen\ulz deitldı Günlerimi 
zaptotien kim ki. Bır kadın: 

O! .. 
Btr yılbatı ıeceıt lanıımıt 

vabı oldu. 
Günlerce harc•Jıiuo em

ekler, kucak kucak yolladı
fım mektuplar hep nsttce · 
ıtz kald ı. Ve mektuplarımı 

ce•ap112 bırakıyor, kartı 

karııJa bulunurken de: 
- Böyle tlaha IJI defli · 

mi? lıtedliln aam•n ıenfa 
olmuyor mıJım . Bead~o ay· 

(Soou Altıncı sayfada) 
Ftthl Akluğ 

Söndiiler 
Damla damla kolc•uu lçllen mor, ıüohfttler. 
Se•arl hahçelorlnde ·,afalcla açan cüller 
Ve ealuılarda yınaa ıoa ateı karanfıller . 

Şafak ale•lertyle ka•ruidular yaa .. ılar. 
Roatı•n ı•alarlJle ıanuldular, yaedılar. 
BOlbüller birer birer ıakradılar, öldüler. 
Yıldızlar birer blrer parladılar, ıood61er. 

• A. AltLok 

Hüsnün güzeli 
Gözln&m• llfttl yloe blr laiınti 16zel, 

G6o\üınü yaktı ıeçeo, yakacak mutlak eıel; 

Zulmli fec re neıkıolaa •••ılme ıelmc:ı halel. • 

Bu ale• dtyarınd..t rllıelı balcı! •ark~o. 

* " "' 
Yıldızlar la taılaaao y!ae bir ıey yapamAm, 

Mabudum kollarunda baıka ıe re tapamam, 

Mukadderat yo!uodao ayn yol" upamam, 

kalbinden ta! K lbıme 1e•ı nden aiııı varken . 

• • • 
Se•glml fakir ttdip yeni bir ha.1a l ıüt.en. 

Beni bir 6k,üz, bAtkaın.u bahtı,ar ellen. 

Sana enne d'yeroem, oo beı yanu büytHn, 

Gönliımün baharıuda çırpınan bir kuı •arktn · 
..~.G 



16 MAYl3 191~ 

••DGTGrlrdlllDIB Tefrllruı: GDDD•••aaaaa••••o• 
~ . 
! CENGiZ HAN 5 
a • 
'• Yaıan: fl LAMP Çeviren: JitvVER AT Af RAT : • • •aaaaaaaaaaD Tefrika Nt 64 aaaa•aaaaaa•• 

l&:e111er tatırlardı . Bu çınıı· 
raldaran •e•lnden poıtacıoıD 
aeldıii ta uuldardan dura 
lur •e poıtacı konak r•rlne 
ıelınceyc kadar derhal ba. 
rekete buır bsr at •e li-

•11m" olan büt6n et1•1ı 
.... lordu Konak kltiplerl 
ita poıtacılaua ıehp ıttme 
••etlerini muntazam Ye dof 
ru olarak Ja~maya mecbur · 
dular.» 

Yaldmm poıtac111, derhal 
lluır olan ata atlıyarak 
11Çar tlhl foluna deYam 
•tlertll. Ôtelıı koaakta cla-

çanı"ak aeılerl clur•lur du · 
JUl•as aJDl hareketler tek

rar etlıhrdt . Poıtacıların al 
•lh•edekt maharet •• ıGr · 
atları hayran ofuaacalr ele · 
recede ldt. Bazan 1111z •• 

Çorak Yadılerde ıeceleyla 
J•Ja ••talectlerln yardımı 

•• IQzum lııaııl o:urdu Fa· 
Irat haberler biç bir zaman 

lıtenılea sımandaa claba 
•onra1a kalmazdı. 

Bu rıldmm poıtalarında 
çalaıınlara çok 1Clluek maat 

••rlltrdı. Bu~lar baılara ile 

•itle •• ıaıcıılerlnl ••ilam 
•araılarla ıarmak ıureUle 
ltu ıtrt •• uzun yolculuf a 

tabammGl edeblltyorlardı. 
Buıalar her birinde nıalka 
••blrettnde olarak, &zerine 
kartal reıml - yapılmıı bir 

Pille bulunurdu; bu veıHca 
001•r; aynı zamanda tcap 

etttiı takdirde her rutsrel 

dtlderl rolcunun o.tını almak 
halduıu da verirdi. 

Poıta yollara Moğo! sda. 
teıtntn bel kemljiol letkll 

etmekte •dı . Her eyaletteki 
Jol e•lnlerl, maotakalaruı 
dakt koaak!arın at ıhu,a cı . 
Ilı Ve icap ·eden ııda ınad 
deleri ıle etJayı civardan 

t~raıa ile milkellef idi. Han 

~ llGıman olmaran mem-

•lıetlerı ltıle bu poıta rol 
lan ı ı 

ç 11 icap eden •erılyt 
••r11aeı 

e mechur idiler. Ya-
ta b&tıa A 
e41l11aı1u. Ma ''ı:'a teımU 
le 1 uı uman memle-

et ...... bn 
h t! kuranıa Te 
llıl•lerıa lıacu, 

ııuıtı B DIG kalma -
. u •ra.ta 

lcau •• .. • •ergllerl 
latl••lıt uataza ... derl•ye · 

rnalcaadı ll 
nlfua ._,,. L. e Umumi 

1 •ile 
Her tGrlQ dı l Y•pıl ... ııta. 

ol n erın l •11 rubanlle 1 • ııu 
r u ... u11ıı 

ıllerdea mu f "er-
• tutulmu \ 

ordu taraf d f ardı, ••1 ın an zapt edilen 
• aat111 al 

bıbtnJn da ınaa atlara ıa-
li mıaaı vurulurdu. 

• 11• afd ati ''''•ti ar iıe huıuıi bir 
V e clamıalaaırdı. 
•rıı ltatelerint •e yol 

'"'ı lllhııln doıyalanaı t•azfm 

"' \.J lllııuhaf aza etmolr üzere 
tetarlarla Çı11lt!erden mü 

~•s- lrlttpler k•llanıl1rdı. 
~t ı_, Yemen adı •ertleo 

\ "•~ı hakAmet dairelerin 
\ '-lııarlar4r hu daireler.le ,,, , 
' " tayıa ettljl memurla · 
"'~ )'"•ııada, ona memleket 
"-. ~ ... d 
·•"' il izahat yermek 
... ~ile ola• m6aaae 

teva1111t •tllU 

Gzere o yerlo ileri ıelenle

rladeo btrt bul11nurdu. Fa 
kat C"!ng•z han ckıerlya , 

mabııllıo eo flerl ıelen u 
tına doirudan dojruya ken 
cllılal teraııl etmek ıei&b! · 
yellnl •erirdi. Bu adamlar 
halli yol emininin b6küm • 
lertat boz!Dak Ye 61Gm ce· 
zalarını blle af etmek aali
bı1etl•I lıaalz idiler. Hanın, 
Jerlllere bu ıekllde ıallhf· 

Jetler ••rmeat dehtet idare· 
ılnln ıiindea' ıüoe haf ıfle
meılat temin etmekte tdt. 
lıttll edilen bltfla memle· 
ketlerdela:I lnıanlaran Moiol. 
tarla a1nı haklara malik 
olarak JHanın bGlıGmlerlne 
tlbl tutulmatan zamanı he· 
nOz ıelmemfttl· Fakat bu 
Hman pelc yakındı c~nılz 

b ın, o'ıun ıeclyelt bar ., _ 
kerdı, t ık •• müthtı ukeri 
hücumdan ıoora iyi yiirekll 
•e mükemmel bir bOküm· 
dar olarak kendlalnl ıöıte· 
rlrdl 

Han, umumiyet lttbarlle 
orduıaodan baıka teylerle 

allkadar olmazdı. lıt1li edl· 
len memleketlerden 7ent 

poıta rollara •a11tu1 ıle mil· 
leline akan aenet •e sen· 

ılollkler onun nazarında biç 
ehemmiyeti haiz deflldt 

Onun en ldl deriden zır
hlar ıt1ea sabitleri tlmdl 

ıGzel zencirli TGrk a11blara 
kallaaıyorlar, en ince 9ellk 

ten kılıçlar kuıanıyorlardı. 

Fakat laan Goblde 1l7dlğl 

elblıelerl ve ldetlerl
al biç bir saman def ittir· 

memtıu . Onun yegane ala
kadar oldulu ıey yeni fut 

ılliıblarla zapt edtlen mem· 

lekettn idare lef kllltı ılı · 

temleri idi 

Han elııerlye r•yet JU· 

muıak Ye bot ı6r0cü bir 

tabiata malikti. Fakat 6fke· 
lerl tehlikeli olduiu kadar 

heHp11zdı da Bu lauıuıta 

16yle bir menldbe anlatırlar: 

Han Semerkant ealrlerl 
eraıında hır tabibe teıadOf 

etmlt •e yanına almıttı. 
fe•kallde çıı·kfn olan bu 

tablb samanla hanın büyük 

ae•ıt •• teveccühünden t• · 
maran tabıb. bir gGn fev 
kalide ıüzel olan G6rgençll 

bir• rekkuenln kendlılne Ye· 
rdmed için Moğol zabitleri· 

ne ayak dıredt . Buolar da 
tabibi hana ıtklyet ettiler. 

Tab:~in bu inatçı taran ha 
nın pek botuna ilttl Yf: in• 
keDdlıloe 't'erllmeelol emret· 
u. Fakat tabibin çlrlrlnllft 
ılzel eılrenln nefret ve la · 
tlkrahını mucip oldufuadan 
lrendialn• bir t6rla ,es söı· 

termedl, bu ••zlJ'et lıarıı · 
aında tabip banın basuruna 
selerf"k kısın kendlılae ita 
at etm.-a4 •~tn emir •ermeal· 
af rtca etti. 

Tablbf11 bu laareketl ibU · 

yar Mofolu• bOtOn lradeıl· 
ol elinden aldı •e mOthlt 
bir hiddet içinde, bir kadı-
81 ltaata mecbur edemlye· 

rek t•kl ~ et eden bu adamı 
aıtlrclı. 

- SONU VAI 

• rORKDIL 

ltalya sulh içinde yaban~ı 
istilasın& mı uğradı? 

ltalyada Almanlar 
nasıl karşılanıyor? 
( 8u röportaj, f rıns ızcı P aris-Soir gazetesine 
ltalyıdı hususi muhabirinden aöodarilm :ştir ] 

Fran11zca Parlı Solr ıaze· ı rar Yerlldı. 

SAYFA 1 

•• 
"Türk dili,,~ ni 14 

yılna bir b kış. 

nou 

teıln ln buıuıl ıurette ltalya- J Alman ıtmendüfer •tueleıt 
ra r6DderdJfl muharriri, hal· fer~f ine tıairan madto ııer
yanıa muhtelif ıehlrlerlnde rtılnde btr balo •erildi. ltal
Ye btlba11a Romada 16rdak· yada tuhaf bir ıe1 nazara 
lerllat, duyduklarun yazarak dikkate çarpıJor: Herkeı 
hat,adakl Almaalaran Yazı- Fran11sca lıonuıu1or Ye ıt
yetlnl Ye ltalrao efklrıumu· J•••tl• uzun zamandaaberl 

' ml1eılnl 16,le tebarOz etti defltmlı olmaaına raf men 
riror: •••e de memnunlJetle Fran· 

ltal1acla Almanlar .. Onla · ıısca konut•luyor. Akılne 
ra laer 1erde r6rmek mim· hı~ btrt Almaaca btlmt1or 
kladClr .. lıt• franıa budu- •• bılealu Yaraa oalar da 
duadaa ıelen trende de iç kullaamıyor. Bu cofrafl ya· 
tane Yar .. Pencereyi açmıı · SIJetln doturd•lu •• a11rla 
lar bOlb61 aeal dtoJıyorlar.. rın takYIJe ettlfl b•r kerak· 

Hudutta ıGcnrQk yoklama· terdir. Almanlar ltalyaya 
11 yapıldı. Memurlar en·ell nGfus edebfllrler; fak at ltal 
Fran11zca ıazeteyf aldılar, ya onlarao memleketi deill 
çünk6 bir kaç Ründenbert cltr. 
halyada franıızca ı•zeteler Yemek •alctl, buradaki 
mene..:ltlmlf.. Almanlar bu ucuz Ye tirin lokantaların 
•aziyete ba7ret ettıler. Ma. eo meıhuru olın Alfredoya 
amafjb m6ttef ıklerin ln bu girdim Salonun eo mutena 
cıddtyetlndeo memnun vö · 1erJne Pıerre La Yal Jle Alf 
r6D6yorlar. redonun elele rHlmlerl a11l· 

- itte dlılpltn! . Diyorlar. mıtı aralarında da Fran11z 
Btr miiddet ıonra Alman Ye ltalyan ba1rakları Yar . 

101culardaa bırı dııarı çıktı. Bu rüzel lokantaya G6rlng 
Geri ıeldlfl zaman harretl• de reımlaf Yermtı, Fakat 
ni ılzllyemedl.. Meler ben· onunki her •edenıe Duilaa 
den alınan ı•••t•rt ıeftreala Fafrbankı Ye LloYel la1mo· 
okumakta olduiunu 16rml1. rua reıtmlerl tle birlikte bir 

Yol arkadatlarım Spezla. ll6ıede kalmıı .• 
nın doyum olmaz maaaara- Salonu doldura• Fatlıtler 
Jarını aerredlyorlar: bu manzara11 zeYlde aerre· 

- Ne ılzel memleket .il· diyorlar. 
yorlar.. Ye ıonra lllYe edt . De niye ıezen bir Alman 
7orlar: aıkerl t6yle dedi: . 

- Acaba burada oturan. Bunlar HDdıfa kal kala 
lara bir ıey yapabilecek mi- bızde pek çok zaman oldu 
ylz?.. Hakikaten Romada çok 

Sordum: garip fıktrler var Bır takll 
- Onlara ne yıpmak: iı· töferl ıuoluı ıöyledı: 

tıyorauauz kt, dedim .. -· Oh mchyö, burada btr 
Bu ıuahme ce•ap YP.rme ıey defıl, bır kere de Tarlae 

dtler. gıdıp bakın . Orada Alman· 
Romada, Grand · Hotelln lardaa nefret etlllderını aö

cl•arıoda reıml Gnıformala rüraünOz ÇGokG orada onla· 
bet muhafız nazara dıklrate ra tanıyorlar. Ban bu an!at 
çarpıyor Bunlar ltalyan de manın bır cıaaret oldufunu 
fil Alman. De•let adamları· ı6y1Clyoru•, yal•ızca halrea 
aın •ubafaza11 •çın ıelmıı h6k611>etıDID chıayl'tl dl'fll, 
ler Roma da 1alaısca Alma• lo ıUız Ye f raDıız hl~ 6met· 
erklnıbarbı1eıt Jolr. lertata de, ben faılıUm; fa-

Bırkaç ıOodenltert ılcı 7Gz kat ber Gç6ne de ıtllb lral
Almaa ılmendlfer ameleıt dırmm. 
de Romadadar. Görlnıtn av- PadoYelt bir profeal>rOn 
detant bekltrorlar. Von Rıb . tabııl g6rm6ı, Hnat ve tarih 
bentrop Mlllnoda. ltçl Yek•· meraklı11 kızı ıunlan ıöyle 
h Selde de Romadadır. Ay · dl: 

nı zamanda hır Alman kitap 
ıerılıt orıanızat6rlerl bura 
da G ,,brlel O, Aounzionun 

ltalv1ıaın harbe ıırmıt oldu· 
fonu bı ldlrd•ll meıhur aüt6· 
DUD yanındaki Trejan ban 
yolan barabeelnde ıergllertnl 
hazırla:rorlar .. Burada G6tbe 
ye Schtlle'e reımi elblae sıy 
dtrllmemıı • 

- Bılmeulnlz, böyle ıulh 
içinde ecoebılerln lıtlli11oa 

utra1arak bır müıtemleke 

bahoe ıelmek ne kadar ıGç 

M~cllıte bu uoao baıka 

bir kadın da •Öze kanıtı: 
- 31•tm efendı!erfmlz, 

lktlHdl •• aekeri latlnatalla· 
ları•• temi• ı~ın blsl Alman
lara aah,.erlar. Hem•• ola
cak ••7 Qer mlh•er mal· 
l6p ol•rea kefaretl•I bts 
6dt,.ecefıs. G•lıp seldıtı 

takdirde tle ltalfa •ileace 
mahallt, Alma•lar1a Lu•a
parkı olacak. 

ltalyada hllrtm olaa zlla· 
nl7et: cBtae, ılllb, Yer1lnler; 
lala dOt•••ımısı• nerede 
oldula•u blltreruz• lrell•e . 
lert1Ie ifade olun•alrtadar. 

Neteldm aalaımayı J•paa. 

Matbaanın başm~rettibi 
Nazım Sanon 

OocO ıa1fadı) 
(Battarafı üç eklenlrH 

mlı:ln aıeıalıt 
«T0RKDILI» ndekl çahınıa, 

belki caolenabıllr. 
dıdlnnıe 

Fakat bir guıt•D 10 yoru-

kanlan btn bir mllıklllt lııe· 
saba ka t ılana Y1zıfe1lnln 

üçlülü daha iyi anlaııhr . 

g ** 
l,te 13 yılda• heri çıka• 

. . sayfaları bağ'lanıyor: 
A. Gaıcteınızı~. mil Çinioğlu, Kazım Balı 

Mürettiplerden c 

1 da JÜRKDlLl oln 
b ıatır ar 

cu faaU7etlnl \) gelmez. Gbenztyeo aftnlerı .. 

birbirine 

~ 
anlatmai• kafi Bir cvlld ıhtımeau 
Ufacık bir havadlıio gaıe-

aı. 

kedar: 
Atede \'er bulurıcıy• d i 

· l olm• , 1 

onun dotru o up hk ı . t 
1 ta ırı a , 

bakında y~pı en 

üz~r · nt tltrtyHelr yetııtlrdf· ' 
f •rolzt «T0RKDILI» nın 14 
yılı ôl'ünd• 1uımç, tftıbar 

TürkdiJini dizen mürettipler 

d iri zor·/ dm•merr.ızı karltlerlmlz ltıse 
hal.erlerin toplaDıfıD • 

1
_ 

1 
herhalde çok ı&rmezler. 

hık. ••zetecıuın 6oOue ç 

.,atık defıldırler falııtt ne 
yapelım elyHI mecburiyetler 

"' Demek ııtememfı mly· Yer . ... 
dt? .. 

lora.la 1ıyaıl mecburı,et 
ler. halkın lnalyakı tle çar
pıııJor . Hük6met: «6uncian 
aonra freneaya, bu piç hem. 

d6nef im » Ot ye dOtlnOrlıeD.t 
ha lkta fU zth•IJet hlklm
dır: 

A,•ı aec• ltal,a• lt~I ••· 
kili Alman tl•••dtier ame
leelnl tr .... ı etti. ltal,.a• ••
tcll .. tr nutuk .a,.ledı. Bu•a 
bir Alma• ceYap Yerdi. Ce· 
••P derhal halyancaya Ç••· 
rlldı. Şiddetli alkıılar .. Bir 
ikinci Alman ı6z aldı, •zua 
azua ı6yledl . ltalyaau1a 
terelme baılerlsen sene uzua 
uzun allutlar •e b11 Hfer 
tercümeain batından ıonu 

anlaıalmıt elacak kt mera• 
........ ,., ..... , ... ka-

lardaD Kont Cıaao .la: «Al· 
...1arı ...... ltlltarlrle ••· telartJ• ta••••D arkamıaı 

<ıFranıaaın btrtok kuıur
ları •ardır HHlıtlr, onu yGz 

ıektlde ıtbam edebiliriz Fa· 
k et ne de olı" laemır.hrtmls 
dı r ve Almanlu da daima 

dlt•••ımıuırlar • J 
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dao neler ıc:çmedl Ne ya 
p bilırd im? 

Elhr.den D"J gelirdi ki . 
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leöiye Rei liğin en: 
Belediveııin 24-47-171-178 uuınarah dük-.. 

· kanlarına talip bulunmadığı artırma n1üdde\i on 

olarımız gel • 
1 

H r p olan, yık ılon haya 

tımın bütnn çöküotüıü ıöz 
lerl fn önünde yı~ılıyor ve 
korı oc bir tepe te§kıl edı
y·orclu. 

Artık her ıcy bıtmtı, her 
ıey Omltıız btr ıekılde mah 
volmuı muydu? Ve bütün 
bunlar btr kad1n içlnmlydt? 
Bendea kaçan bir kRdın. 

~ün temdit edilmiştir. 
İkinci ihale 24-5-939 tarih çarşamba günü 

ı saat 16 da Belediye dairesinde yapılacak.tır. 

1 Taliplerin Belediyeye mü:-acaatları ilan olunur. 
alıke ir illikuvvetler ca desi ı --~----------------------------------,~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

HCSEYIN ŞA LAN * * .. o manlı Ba kası 
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35 O Hum rıh Edra it Tanın Kredi Kooperatifin~en: 
Merkezi Edr~mlt kaz ıına bıilı Boıtancı köyünde bu· 

lunan 342 numaralı Boıtaacı Tarım fi..redl kooperatifinin 
16 2 939 tarihinde toplanan umumi heyetinde mezkQr 
ıırkcttn 350 numaralı Edremit Tuım Kredi Kcoperatıfıne 
tlhaln ıurelly 1e btrleımeılne karar verılmfı •e bu lsarar 
Tıceret VekAlett de T. C . Ztraat Bonkaaı Umum MudOr 
lüfü tarafından ta dl edılmiı olmnıına blnoen ticaret kanu· 

uouo 461 ccl maddeıtnln 4 ncü fıkra11 mucibince mezkdr 
Boıtaocı Tor.m Kredi Koop ratıftnıo lnheh ettiği \le lceyfı:ve· . 
tin K.ooperatıflmlz tarafından 13 5-939 tıırthlnde Edremit ı 
Noterine blldırllmıı buluoma11odan emri tdınenln ticaret . 
kanununun 461 locl maddeıl mucibince 350 numaralı Ed
remit T rım Kredi Kooperatifine inlik l eyledtll ve taaf iye 
muamclitıaın kooperatifimiz yönetim kurulu tarafından 
y pılacafı, tarım kredi ooperatlflerl ana mukavelt!aamealnln 
72 Ye 14 ncü m ddelerloe teyfJknn tlln olunur. 13 5-939 
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350 Numarah Edremtt T -
ram Kredi ooperatıf ı Yö 

netim Kurulu 

~· 
Veda 

{Baıtarafı dördüncfi sayfada) 

nlmakta ıerbeltıln . Hayatı· 

oı benimle zehirleme Genç· 
ıln . Der •• zalim kahka· 
h larından birini ı f rak, 
kollarımd D tutar, kendine 
çeker. Evlenmekten bir da· 
ha babııetaıemek için temi· 
nalını alır, o vakit tenha 
karanlıklara doğru ıftrükler · 

dl. 
Keıodlnl, yatının b6yükl0 

iüoe f da edercesine teıllın 

ediyordu. Gerçekten, Lütfl· 
yenin lıml bu tdl - beı, 

alta yaı kftçfiaü göriin6yor· 
dum. Bu bence bemmlyeth 
bır ıey gibi görüamfiyordu: 

Geçealerde il ıalıa evlmtn 
k pmna açarak içeri glrmlt· 
tim. K&pıdan içeri dımımı 
tar atmaz. y rde b yaz btr 

cicim aözOme tltıtt Bu ben 
evde yokken kapının ar lt· 
imdan içeri atalan bir enek· 
tuptu. lstaobul damga11nı 
taıı1an ve tam dört ay e•· 
Teline ald olan bu mektup 
yeni elime g çlyordu. 

Akoamdı, nlektubu cebi
me yeri ıttrerek meyb ne· 
nla yolunu tuttum. Melctu· 
bun auıhlyetlnl aırenmeden 
evırel bir kaç kadeh yuvar
lamak ve meyb,aenln ae· 
dıklt kadınlarından birini 
dlzlerSme çekerek ıakalaı
m h ( maziyi unutup yenl
dcD yaıamak ) fıtlyordum. 
Zıre. Lütflyıe ile; dudaklıı 
rtnda, yüzünde, k ıl rmda 
ve uçlarında ' mütemadiyen 
bova h rcıya11 ve aıla ayık 
buluomır o fak t, y6zlerce 
ay aıın kiifOrll Gvazlılerl 

n ıüzclllkle uk bele et-

Memlekette taaarruf hareketıatD tokltafına latzmet 
arzusunda olan Oımanlı Baokaaı, Aile Sandıtı (Ta
aarruf Cüzdanı) hesabın teYdfat yapanlara kura ke· 
tldeal ıuretde •ıafıdaki ikramiyeleri te•zle karar Yer· 

mittir. ~ 

Ketldeler 25 mart Te 25 eylQl tartblertnde icra ~ 
hor keıtdede •ı•fıdakl ikramiyeler da· 1 

T6rk liralık 1 • 
ı aded T.L. 1000 - 1 
4 • .. 250 -
5 » )) 100 -

25 )) » so . 
~ » » 25 - 1 

:~: ~::~:. 1!::~:~:k1T :.:.: .. kurHı• k ııde I 
edildtil tarih" tekaddlm edeD aiti ay zarfında: 

T. L. 50.- Tlrk lir 11ndan at•lı d6fmemlı elaa 
her ro•dl bu keıtd ler~ tıtlrek edecekUr. 

350 Hu rah E~rsmit Tanın K rıdi Kuop rıtifindın: 

Fakat ne de olsa yaımı çe· 
ktomeden Ulraf eden bir ka· 

dm karı111nda bulunduiu u 
düılameden lamfoe f da
karlık dedijlm bu haleli ru -
hlyenlo kar111ında hayrete 

. düım dea durmak kabil de- ıneie ıcyret ıarf 5deo ıoe1-
itldı. b ne k dıal ta ara11 da ır 

Merkezi Edremit kazaaıaa baflı Oerelt k61ünde bulu 
nan 21 numaralı Dereli Tarım Kredi Koopere.tıfJnln 
16 2 939 tarihinde toplaoan umumi heyelhıde mezlsür 
flrk tın 350 numarala Edremit Tarım Kredi KooperaUfıae 
ılbakı ıur tile blrleım ıloe karar yerılmtı •e bu karar Ti· 
caret V kllettyle T. C. Ziraat B nlıuı Umuaı Mttd6rl6ğG 
t rafından taadık dtlmtı olmasına bıoaeo ticaret kanunu· 
•un 461 ocl m ddeılDID 4 nc6 fıkra1ı mucibince mezkür 
Derelf Tarı Kr dl Kooperattfının taflıab ttıjı •• heyfJye 
tla koop ratlflmlz t rafıada• 13 5 g3g ,tarthl•cle Edremit 
Noterine bildfrtl tı bulaomaıından e rl ldar nta tıc ret 
kanuauaun 461 net addeal mucibince 350 aamaralı Ed-
remit Tarı Kredi KooperatlfJne tnttkal eyletllil ye taı 
f!ye muamelltınnı kooperatifimiz yon tim kurulu tarafın 
dao yepılac ı, tarım kredi kooperauflerl ana muliavel 
name inin 72 Ye 74 net maddelerine te•fl an illa oluDur 

Eden Rusya ile 
nlaşmıya ta

raftar. 
Eıkl fngtl ı z Hutcıye N zarı 

Ede Llml gtoodakt ı çhn b6l 
geıJ de ıöylcdifl bir ulukt 
8 Çörçtlln k btn e gir 
moal IGzamund iar r etmfı 
v ıılemııur kı: 

- !minim ki millet, bu 
z m nda onua müıteına k · 
blhyet v ıattdadmd o lıtl · 
f ade edllmeılnt fatemckt 
miittefıkur. 
Ruıy tle bir an 6oce ve 

ıum6lll btr laım yapıl 
maaına tar ftarı . 

Yarım tedbirler, f1ı.ydaı1z 

ol aktan daha k6tiidGr. 
Hadıı ler, kollektlf emal 

yet ılıteml~ rücuumuzu 
icap ettlrmektedsr. Sulh. bu 
alyaaetl cesaret, iyi g&rOo ve 

inanla takip etme ıayeıln· 

d td m olun lltr. 
Baıv kıl, bir t ım ldeo 

lojl temayClllerl yüzünden 
bu ılyaaetten inhiraf ed ılml· 

1eceilnl ı yet doAru ol rak 
izah etmlıtlr. 
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350 Numaralı Edremit Ta
rım Kredi Kooperatifi Yö· 

netim Kurulu 

8 h sir ticaret v 
sanayi o~ısm~ın: 

B lakealr vıliyett merke· 
zlaın Keyabey mab lluınde 
22 um rah h nede oturen 
Tür' iye Cumhuriyeti tabaa 
ıından olup Mllltkuv•etler 
caddealcde 32 num ralı dük-
kioı ık metılhı ticari itti· 

hu. ederek 340 yılandaa beri 
terzilik saaatıle lttli 1 ettt· 
il l beyan eden Muıtcfa ojlu 
lımatl Canın uo•aoı ticareti 
bu kere {fer 1 lı ail can) 
olarak teıçll edıldıtı slbt bu 

u vanıo imza ıekli de Türk
çe el yazuıtle (1. Can) ola -
rak tlc ret kanununu• 42 
ncl maddesine ıöre Balıke 
ılr ticaret ••tan yl odasın· 

ca 15 5-939 tarihinde J 076 
ıfcll eaymna 
ilin olunur. 

·aydolu duiu 

Eler lnallter , Fraoı ve 
Ruıya ara11nda esuh bir 
ani ıma yapılına, bu, ıulh 
namı büyük bır kaz nç 
olecakhr.» . 

- D lig Mail -

Lütfiyeyi, itimi• biitGD fark sror mt ordu . Artık 
boılujunu doldururca11 bfrlnelıl, mürayl, düzenbaz, 
H't'lyordum ilk ıe•ıoç güble i 1oclıl ıamlmi ldt. BlriDcl 

ıla• lıı:albtnı Tel" v bütün rJmlzl, birbirimizin olm k • 
tan dojaa ıı•ır11z bir ne,. 't' rlı§ı'1a onu hiktm taoı, 

Tam 'ki 
1101 czılc, çlio ıln . Ôtelıl-

t~&ode ıeçlrdlk 
yıl.. Btr rüya sıbt. ne iki k deh rııkı ıam da 

Bu rüJanıu çalsanbkları kapıada kal, ile olsu11 .• 
içlnclo, o•u•, •• heyecanla lıt• ar d ki far • B61lelakle 
a•ını beklly rek ae kadar lklaclıl•l tercih et ek icap 
benim olma11Dl, eYlenmeml· dıyouit1. Oyıa kt, Latfty · 

at tıtedtyıem, kendine lai yt ~·" d rla l.tr aılda ce•l-
klm elmasını lllllyor: yordum. iki yılı aletle çar-

- Böyle daha iyi lıte pan bir ylrei!le ltafhytlı , 
dtilaı zam•• ıealnlm ona .. 

DJyor •e beni; dOıtıoee · crlhıan:» 
lertmı dolduran kaynotı be· Usun btr ·te•akkuf devre 
lıratz bir keder içinde harap ılnden ıonra bu mektulla 
ediyordu. O böyle ıöyledlk· çok ba1ret e ecekelo. Yez· 
çe; cinsimin bu en m6kem · mıyaltıllrdım. Arttk ara ı•-
mel mahldkuou bir aiin an· da olıyı:ıaın kara•lık faaılc · 
ıııı:ın, hmden ltaçıverec k ııadan b ıka hiç bir ıeJ 
nıyordum. içimde bu en- yokken bu mümküadü Fa

dtıentn zebuau olar k kat yapamadım çok iyi blll · 
karanızhklar lcaynaııyordu. 

1 

yordum f, ıe l bu ııali 'z· 
lık ıevloç ile r6ya günle- tlrabın uaınıyac ve elemi 

rlnderı ıonra, artık mahiye- 1 biç tr ı:amao teıkla edllme
tiol tahlil edemedlğım kar 1 dtii için dtnmlyecelı:, • lan 
ma kanıık bJr yesin kahrı ! her yerde YÜcuduola her 
lçiacle bul nıyordu · 1 ber ıürükllyf!c,ktln. Bu 

Nıba:vet, olan o\du· rıza aöatcremedtm lbı n . 
Lütfiyeyi aıüolerce ıare· ulur f ederim kı, hayatım 

medlm. Bir knç ay ıoara bende aefret ve Ulut me 
lzmlrl bilyük bir elblee uy oduı1or; h yettao duy· 
maiazaıından çıkarken gör · 1 duğum cı bu btl rehla ezl-
d6m. Yanında ellt yeolaran- ltyordu 
da, kıranta b111kh, gözlük . s na bıt ık ti otduiu eıbı 
lü, upuzuo boylu bir adam anlatmak ldedıilm ıu anda 
Yardi. Bittabi anına ıokuL ıözlerlm ea bir d mla ne 
adım. Gururum bu h re· d met y 11 ıyor . Göz · 

ketime ıtddetle mant olu· 

1

; pınarlarım 0 kadar kuru· 
) or u Gururum onu, t nı 

muı ki. Hani; Hn b n , 
dıtım blr çok kadıolerıa 

1
1 'her z an olı::urduıı «Muı » 

derecestae düıürüyord . de t ise ((Büyük kederler 
Çunkü yananda tanımadı · l 

Fahriye Altaylı 
KADI~ HASTALIKLARI VE noGuı BiRİN

Cİ SINlF MÜTEllASSISI 
Muayınıhanı: Jtillflru11Pttltr caddfJI No: 1J4 

PAZAR G0N0NDEN !ŞKA HER GÜN SAAT IS 
DEN 18 !R KADAR HASTALARINI ICABUL Vi 

. TEDA VI EDER. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Vıllyet l~ta e•e11t ıartaa•eıl •aclblaee mlhaya• 
edilecek 3000 lira muh.amme• ltetl•lll llt•••t eto•ol.ill 
18 mayıı·9J9 tarihi•• r ıtlıyan p rıem1'e ıl•l aaat 10 ti• 
ihale edilmek Oz•r• en beı ıln mlcl .. etle açık ekılltmeJ• 
konulmuttur. 

lıtekltl rln yukarıda y~zılı cün Ye ıaatte mu"t'akk•t 
teminat olan 2l5 lirayı ma.laandıiı•a yatır.lıldarı•a dair 
makbuz vey banka mektuplarJle YtllJ't't maka•mttl• 
mtUeıekkH Dal 1 li:aeihneoe müracaatları illa oluDur. 

4---1 - 91 

Vilayet Daiıni 
EncüınenindeJl 

Btiadıf aahlyeat•h• Hı.ar k&yiade ltiaret Haı•ılye ak•' 
ratıodan kaplıca ın temltken satılmak üzere muham••' 
ltedelt ola• 1350 lira 6zerln4iea Ye 25 ma.yıı 939 tarflaU•' 
raıtlıyaa perıe .. e rfiafi Hat 10 fla IJ.afeıl yapıl ak I•'' 
re 10 ıu müddetle •tık arttırmaya ko•ulmaıtur. 

Mu•aldıat temlaatı keılf bedelinin yl•4e 7,5 i• ··I•' 
101 lira 25 kuruıtar. 

Almak lıtlyenlerln Un.le ılai ıaat 10 da ·hıktlll't 
daırealnde il:aaleyl yapacak elan Yılayet Daimi iaaıoı•,.ı · ,. 
ne sel•elerl •• •a•akkat teml•atıaı •el aaadıfı•a y•t• 

I•, 
dıklar1aa tlalr makb11z •••edi ••yahut ltaoka mekt11P 
ra ı t raa et••lerl Te ıartna eyi 16r111ek lıt11enlerl• d•"; 
e•Yel; ber ıln E•slmen kalemine •iracaatla ı6r••'' 
ilan oluaur. 4 - 1 - 96 

f ım yabancı bir erkelr •ar· röz Y•t• dökme:sler.:t Hatar· 
dı. Lütfiyeyi, h"'rhanıl bir İlyonuo dejtl mt? · 1 IJtl 

S ld ' H h hakikat 6yle dex.ıı. Sentale Seat H't'medtm dejl · 
knd111 rıbt dOılcün görmekle eni ttım. ey at.. • f" 
ıevglmden ötütü ~ekı:!c lhn Sen dcıillıla. Scoıalo kendi· ae•lttrkea kendimi tamamea aa aıla aadlm cleitlfl•· lı « 
fıtlrabı biran olıun ıdr klan mi ald tnuıım, ben! ıan verirken, e•lt buluauyor• ıösilmil zamaa ıana h•lrl ' 

ııctzdim lçtmde ılk uyan 0 Mektubumu elloe alınca dum Ze•clmle aramızdaki olarak ıöıterecek 
nefretti. So T dan eol dım artık hayatta o 'lmıy eafım nolaımazlık netfceıl olarak ElYedl.. ., 

li k S L.tflf•· J 

kt, bu kır nta bıyıkla, up fçfo açıkca yazıyorum: izdi· çı lncaaına oıtum. . onra ı;-•tl•l A•lug 
uzun ad m onun kocaaıdır. veç tcklıflerJol niçin red barııtık. Mesele budur rı.. • / 

h m de nlki.hh kocası.. ediyordum, bıltyormuıun. Sen ------------------_______,., 
uB bal kar1111ada aklı - •• dOıOnüraea düıOa. Fakat 8a11ldıfı rer: Vallyet Matbaa11-Balıkelir 


