
Zırııt Yekiri tlı lis bay tetkikat için 
Karadeniz sahillerine hare~et etti. 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruıtur. 

CUMA 24 AGUSTOS 1934 

CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR' 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Başvekil 
• 
ismet Paşa 

Yunanistan'da hü~ünıeti devirmek itiyen 
~omitede za~itlerde var 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaphog-lu [sat Adil 

Birinci YIL - SAYI 242 

Dil Kurultayı Çalışmasını Bitirdi 
Mazbata Ve Takrirler Kabul _Edildi. 
Merkez heyeti b'1şkanlığına Saffet bey secildi. 

' 

Panayırda hazır bu

lunmak üzere lzmir'e 

hareket etti. 

Mıntaka 
Kongrası 

• 

idman mıntakası kongrası 
'(,.~,,. 'r Cemiy~1!.~~-İ~di~y~fu0~~ ~i~~~v~~aiali~~e~e~~}ar!~ ~~~}:~~!için 

ili! kurultayı dün 6 ıncı de 
1 hı nkı . 

1 
cektir. geçen yıl 15000, bu yıl 35l)00 

ve · · tı Ku- an af 8
' O ı· d b ı · ıon ıçtımaını ~-ap. '. 1- Tetkik Cfmiyetir ce 3 - Türk ı ı, e e iyat ıra.Ceman yekun geçen yıl 

rultay her günku gıbı saat h tetkikinden komisyonca aliı- 255500 lira, bu yıl için275000 
t k derlemelerin en miı im 
a111 on dörtte Ulubaş an ka ile bahsedilmesi karar liradır. ,.. 1 . eserlerden olduğunu bu hu· 
'"Uıtafa Kemal Hazrd erı· d ı la•tırıldı. Takrir ı~tkık koıııisııurııı 

1 susta cemiyelfn tal<dlr e i • • 
nin yüksek huzurlarile açı · idi"' . /Jri/çe komıisyonıı: Komisyona gelen °2 yıllık 
d mesi lazım ge ,.ını. 

ı. 2 Encümen öz Türçe Bundan uınra da bütçe çalıtma görüıüldü Umumi 
Kurultay Baıkanı Kazım k komi•yonu mazbatası okun merkez t f d k · ile 

esa •lar:ardan ayrılmamayı a· • ara ın a çız n Paıa birgu" n evvelki içtima· 0 k du.· " d kk 1 .. d 
bul etmekted r. Ancak ati proısram 1 at e goz en 

ın zabıt'hulasası okunacağı· zaruret ilim ve tetkik tabir Komisyonun umumi mer- geçirildi ve fU karar verildi. 
nı ıöyl 3 dı' ve bu hulasa d k ayı•ları ı'kı'ye ayrıldı 1 o 1 d T'' k ~ !erinin yaııyan dillerle e· ez 5 • • - sınan ıca an ur · • 
U11ıunıiyetle kabul edildi. 1 1 - 25-10-932 den kalan çeye, Türkçeden Osmanlıca-
bıı d p g"il eski dtılerle o rrasını. 

n an sonra Baıkan aıa: 
3 

. Öz ıstılahların en 48 lira gelecek yıla ya orta tahsil çağındaki 
-Kurultayın teklifi veçhile kt 2 - 7 ağustos 273,90 lira gençlerin anlıya bıl« ef: i bir 

k kısa bir zamanda me ep 0nıisycn'ar mazbatalarını çıkan. 244.53 lira g;ren pa- cilt n~şri, 
Ya ş d · kitaplarına geçmesini. 

znıış vermiılerdir. im 1 ~a· ra kısmı 2 - Neıriyat iılerinde: b 4 - Istılah projeleri , uıı 1 ar okunacak ve reye İ ı· Defterler tam bir surette A Resmi devlet ilan· 
k pılırken yanlarına, ngı ızce. onıılacaktır dedi 'e rraz· devam etmektedir. Az pa· !arının öz Türkçe ile }azılı b t ı ' 1 Almanca, yahut Fransızca· 

ISTANBı:L. 23 es ş ) -
Haşvekil pa,ıı hazretleri 
Beynelmilel 9 Eylıll pırnayı
rının küçııt resmini yn prııak 
üzere . dün Ertuğrul 
yatile lzmir'e müteveccihen 
harek&t etmişlerdir. 

İnhisarlar vekili Rıina 
beyle Mebuslar ve inhisar· 
lnr umum müdürü Hüsnü 
bey ve gazeteciler Bo9vekil 
pa~a ile beraberdirler. 

Bir heyet 
ANKARA, 23(8;;.) - İz-

mir 9 Eylıll panayırının 
küşot rcsıninıle bulunmak 
üzen• Türkofis müdürü 
Kurt oğlu Fnik hPyin rı-

yn~etinde bır heyet dün 
öğle trenilc İzmir'ıı hare· 
ket etmiştir. 

dün gece toplandı 
Mıntaka reisliğine Tevfik Fikret bey se

çildi ve fen heyetleri seçimi yapıldı. 
Balıkesir İd ,nan mıntakası 

kongrası dün gece mıntaka 
binasında toplandı. 

Kongrayı Merkez Heyeti 
Reisi Tevfik Fikret bey aça· 
rak kongra reisi nin ve kiı
tipltklerinin intiha bını ya p. 
tırdı . Kongre reisliğine İd. 
manyurdu murahhası \'ali 
Salim bey seçileli. , 

Evvela merkez heye ti ra· 
poru, sonra fen fıt:\'t>lleri 
raporu okunarak bazı mü 
nakalardan sonra a ynt>n k<. 
bul e:iildi. 

a a arın okunmauna geçi· IJ ra ile çok it görmektedir. bürosu teşkili di dan biri de konacaktır. un 1 
D: Mazbataların esasları:. !ardan baıka bir liEan kul· Bu uğurda çalııanları her B - Öz Türkçe ile yazı· 

ı~~~·~~~~~~~~-

İkinci celsede merkez heye· 
tinin ve f.,n heyet lerinin faa 

ti karşılaştırnıııları komıs- ' türlü fekarlığı eılrııememe lacak yazılar ve kitaplar 
Y !anılmasının keyfi olmaıını 01lıı nıuzbulası: 1 d !erinden dolayı sevglle an için mükafatlar konulsun, 

Üçüncü Tu"rk dı'lı' komis- kararlattırdığı yazı ı i i. 
y Kabul edildi. dı bu suretle öz Türkçe ile 
oııu Alrn~n. Leh ve Sov· · Ve ıu bütçe umumi olarak yazmıya teıvik olur. y Kralrıj /;oıııısyoıııı: 

Yet Profesörlerinin lttirakile filoloji sahada fU esaslar okundu: Komisyonların bu mazba · 
ıısuf Ziya beyin reisliğinde Masraf bütçesi: taları olduğu gibi kabul 

!ete yaptırmanın usulünü 
bilen büyük ıef dil istiklali 
mücadelesini de ayn ı kuv· 
veıle açtı. Türklüğü tam 
ve bütün olarak açtı. Milli 
kuvvetle zencirleri parçala· 
mak, milletin irad" birliği· 
ni dojurmak, milli benliği 

mizi mükemmelleıtirrnek 

için hedef etrafında giriti· 
len dil istik lal savaıının 
ikinci meydan muharebe· 
silıi vertnl5 Türk 
zeka ve çalıımuının acı 

mukadderatla muvakka. 
ten tarihi hakikatlerin an· 
laıılm.eına yahut yalnıf an· 
latılmaaına sebep olmuı, 
ziyan görmüttür 

toıılannııı tezleri gözden ge. görüıülmüıtür: ·ı 1 Kalem için bu yıl 900 edildi. Bundan sonra takrir 
Çir-· 1 _ Tetkik için verı en 

... ı, ve ıu kararları ver· d S Jih lira, okundu 
ı d Ali Can ar, a 

llılttir: tez er en . .. 2 Muhabere için geçen Verllcıı lcı/;rirlır: 1 Murat beylerin tezlerı go· 
O - Türk dilinin sami "lmüf ve değerli bulun- yıl 600, bu yıl 400 lira I - Dolmbahçe ıalonun -
1 rııl · Altay ve baıka dil ru t Merkez bürosunca 3 Daire için geçen yıl da toplanan kurultayın bir 
~rle karıılaıması hakkında tmetukfikur. üzere Naim Ha· 1020, bu yıl 900 lira . 1 hatırası olmak üzere salo'na 
Rorüıüldu". llu dillerle A 1 ki · · bi 1 h l 
il . Hu"ıeyin Namık, Velet 4 - y ı ar ıçın geçen r ev a a11 ması. 
iııı· ı .. 1 d · zım, 20 / J k d 1 t 

1 
o duğu soy en 

1 
' Çelebi beylerin tezleri he. 1 yıl i 500, bu yıl 1 O lira 2 - ıtlri e en ere ma· 

esııdüfü imkansızdır dedi. .. görülememiştir. Bun- 5 - (An'aıılamadı) ge· dalya verilmesi ve bu madal-
;a Dil yaklaımasını fo· nuz d tetkik edilerek merkez. çen yıl için 15480 bu yıl yanın üzerinde ismi. tarih 

ltetik t" · .. 1 ve !ar a · ı l 8000 il ve yerı· yazılacaktır. urenııı soz er h etinde görütülecektır. için ra. 
Preıııiplerle kontrolu. e~ . Umumi katipliğin ra- I 6 (Anlaı·lnıadı) geçen 3 - Kayseri Halkevi ta· 

3 
- Menıe ayrılması ve da okunan luğat me· yıl için ( . ) bu yıl için 1500 rafından Kayseri derleme 1 

1
ebepl . !erin porun k b ı 1 ı sözlerinin bastırılması. k erı için mente eleıi esaslı olarak a u ira 
eııdi grubunda tetkik edil :dileceğinden ileriki araıtır· 7 Klltüphane için ge- 4-- Hir öz Türkçe gazete 

llıeıi liz ld'"' " d çen yıl 2o00,bu yıl 1500 lira. 
1 

neırt. ım ge ıgı. ko • aylaıtıraca 11 ın an 
il gruplarının yayı · 4 O 1 mala:r~ı~-.:...-----------·::--:-~= 5- Türkçeleri 

11lı•ıı ıimdiye kadar anlatı kelimelerin derhal 
bulunan 
kullanıl-

•ıtıatr.ııtır.Uzak tarihler dil mıya baılanması. 
Cephesinden oydınlanama· 6 - ilk mektep kitapları· 
llıııt d e nın öz dille bıuılmaunın der· ır · Dillerin nere en v 
:~ Yoldan geçtiği meçhul· 

,:.:i 1 ~:rıam~~üp7,~1r.b~:rk;1 ( C)tertibininkayıt muamelesı 
tlbi Türk dili de metotla Q" sonunda başlıyacak 
e.ıılaıılacaktır. T 

. 5 İkinci dil kurultayına 
•ttırak eden Sovyet, Al· 
llı;ııı Ve Leh alimlerinden 
~ekteplerine dönünce 
eııdı mekteplerinde Türk· 

Çeııiıı Hint Avrupai dilden 
"Yrıldığını ve merhalevi ay· 
rıtıkt " · t an bahsedilmiyecgını 

:ıııııı etmeleri esaslı dile-

·~· f , ır. Ve muhler< m pro e-
10rl k · . erııı bunu ifadan çe ın · 

dllııyecekleri ümit edi'me· 
•ii 

lf!dil6 - Komiıyona havale 
d eıı tezlerin ayrı ayrı ' 
r·"İetlerı olduğu ve bu teıle·ı 
hırı tetkikle yeni merkez . 
eyet· k ar ı •ne verilmeıl ar 
.. ftı" (' sı Yazılı idi. 
•rrıııı . I · · 1 r \O/ıı komısyoıııı. 

Cranıer kolu da dört 
ııı .. dd ı . h e i e mazbatasını ıza 
"ltııi . b Ilı. Heyeti umuırıfye 
llııu d 

l.ıtı/ a kabul etti. 

8 
rı/ı ko111isyoıırı: 

d 11 komisyon mazbatasın· 

11~ keııdiıine gelen tezlerin 
Çe(llııduğunu, her ıeyin Türk· 

l!ftneıinin esas o'duğunu 
11 ıtııı . 
lırke 111• kitibiı;ı kurultay açı· 
re,f 11 iki yıllık çalııma et· 
dll;llcle.kı sözlerinin eaaı ol· 

11nu ve aynen kabul 

c. tdtibi· 
nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus • 

tos tarihin 
den 30 ey 
(ül akıamı· 

j na kadardır . 
Yüzde beş 
faiz veyüz• 

de iki ikra· 

.,...,.,.:ll!lo(ETi CELiK ~GL.~ 
,...,,..,., 

1
0ROYOAU2· 

" 

. ' 

miyeli olan 1 aıağıda gösterilmiştir. 
·b· e aıt ıart ar k .. k C tertı ın il · e mahsus olma uzere a 

. T t'binin hamı erın "d 
' B. er 1 l dan itibaren altı gün mu · . 
1 . . bat angıcın · 

yıt müddetının kk rilmiıtir. Bu müddet içinde 1 
I k yıt ha 1 V< 1 1 

detle bir a . il . deki makbuzlarl.ı evve ce 
h ·ııerı e erın 

B. Tertibi amı k 1 d C. Tertibire ait aynı 
ld kları ban a ar an . 

bunları a 
1 

1 b'l ki dı'r Muayyen müddet geçtik· 
d a a 1 ece er · d 

numarayı a l b t h illeri serbestçe satacaklar ır . 
banka ar u a v h ·ıı · ten sonra . k 1. de C Tertibi ta vı erı· 
ı· itibarı ıyme ın · 

Yirmi ıra 9 40 1· olarak tespit edilmiıtlr. Her 
fıatı 1 • ıra L • •• 

nin ihraç . k etinde yirmi kupon taıır raız yuz 
1 b. (ıra ıym 1 .. 

tahvi ır onlar. her nisan ayının on a tıncı gu-
de beıtfr. ~up 

U .. nde ödenır. d iki defa yapılacak l.etide-
n baıka sene e 

1 
k 

faizden 94 134 lira ıkramiye isabet ecece . 

1 de 300 bilete ' d 3u 000 ı 5 000 liralık iki bü · 
er . ler arasın a • • 
. lkraırııye d 

tır. de var ır . 6 · · 
"k ikraırılye !eri her sene 16 n11an ve 1 teırını: 

yu lkraırılye ketide 1 İtfa ketidelerl 16 n!Ean tarı· 
ıhlerınde yapı ır. 

evvel tar de bir defadır. 
hinde sene 

hal batlanmasının temin 
edilmesi. 

7- Selam takriri. 
Bütün bu takriıler de ka· 

bul edildi. 
.Vi :a ın ıw ıııe /;um is yon ır: 
Nizamnamede göze batan 

fey halledıldi.6 ıncı madde 
tadil edildi: Umumi reis, 
umumi katip. muhasip, 8 
aza 

Kurultayda rey vermek 
için kayıtlı olmak lazımdır. 
esası söylendi. 

Baıkan KaLım pafa 
_ Mazbatalar bitti.Yeni mer

kez heyeti intihabından tv· 
vel Türk tarihi tetkik cemi· 
yetinin dil kurultayına beya
natı vardır. dedi. Ve okundu. 

Muhtelif yerlerinde 
ıürekli alkıt toplıyan ve 
cidden çok mukemmel olan 
bu beyanattan zaptetliği · 
miz kısımlar ıunlardır: 

"Türkiye Büyük Millet mec
liıi Reisi Kazım Paıanın Bat· 

kanlığile toplanan dil kurulta. 
yı kapanırken kurultayı 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
namına kut'ularım Bu kür· 
aü 6 gundenberi önünde ateı 
saçılan 1 lr mihrap halinde 
aktı. 

Bu büyük millet baıla· 
dıjı iti ba,.racaktır Bütün 
milletin yapacağı iti mil . 

Büyük Mustafa Kemal 
milletin yeniden kültür mil
letlerinin sırasına girmesini 
ve onlarla yan yana yürü· 
meıini temin etmiş, dil bir
lığinin inkişafına yeni çı· 

ğır açmıştır. (Alkışlar) 

Dost milletlere mensup 
alimlerin hazırlığı ve kıy

metli tezlerile iftiraki bu 
müıterek çalıımanın bir mu
kaddemesidir (A lkıılar) 

Mademki dil ilmi tarih 
ilmi için en büyük vasıta-

dır.Olhalde en asri dil üzerinde 
esaslı ve tamik aratlırma 1 ar 

olmadıkça dılin anllltılması ·· 

na imkan yoktur. 

Bunun ;çin Türk dili ol
madan bu if baıarılmasına 
bunlar Türk'ün duyğusu, 

ruhudur. (Alkıılar) Kelime 
nin kendisi değil, arkasın 
daki musiki arkasındaki 

ihtirası heyecanıdır. 1 ir 
Türk kelmesinde gizlenen 
rengi. ruhu, her şeyi ancak 
bir Türk anlıyabilir. ( .\lkış· 

lar) Çünkü o onun kendi 
ruhunun hir parçasıdır. Dil 
bir milletin ruhunun ken
dilidir. Bunu ne kııdar ayrı 
düıensek yine azdır . Şu 

halde Türk ırkının en bü 
yük işi üzerinde yapılacak 

araıtırmada alimlerin ve 
dünyanın ne kadar istifade 
edeceği a~ikardır. Mustafa 
Kemal bütün milleti Türk 
dili araıtırmıya çaAırmakla 
mesuliyet duyguıunu uyan· 
dırmakla bütün tarih kültü 
rüne gı'nit bir kıymet 
biçmiş oluyor. Fakat 
kültür kahramanımızın bu 

( Devamı ikinl'i sayfada ) 

liyeti takdir edildikten sonıa Tevfik Fikre! bey 

kongranın saygısının bü. 
yüklere t ildirrnesi lrnr8ra 
bağlandı. 

Üçüncü ce:sede Merkez 
heyeti ile idman heyetleri· 
nln seçimi yapıldı. 

Yeni rnıntaka heyetlerini 
aşağıya yazıyonz. Hepsine 
baıarıklık dileriz: 

'1ıııl<ıka ııı ı •rkı·z lıı·~di 
Birinci reıs: Teyfik Fik· 

ret bey 
İkinci reis: Ocaki oğlu 

Faik bey 
Aza : Lütfü, Şevki, Mü

naci beyler. 

Fuıhol (lt'~ı·ıi 
Reis: Hamit bey 

Zi ı·aat vekili 
Muhlis bey tetkikat 

ı için Karadeniz sa

hillerine gitti . 
İSTANBUL 23 ( S.Ş) 

Bur~ıı tetklkatından avdet 
eden Zıraat Vekili Muhlis 
bey bugün Karad .. niz sahil 
lerinde tetkikatına devam 
eylemek üzere şehrimizden 
hareket etmiştir. Kontejan 
listelerini hazırlamak üzere 
Ankara'yıı gitmi~ bulunan 
İktısat Vekili Celal beyin 
de yarın şehrimize ge1mesi 
bekleniyor. 

Yeni sene mahsul

leri 

Aza: irfan, Şevki, Hulki, 
Münir beyler. 

Bisil-.11'1 
Reis: Hayri lıey 

Aza: Süleyman, Hüseyin 
beyler 

Tı•ııis 

Reis: Emin bey oğlu Emin 
bey 

Aza: Sami, Necmi beyler. 

.\ıl..tizrıı 
Reis: Şeyki bey 
Aza: Ziya. Mustafa beyler 

l;İİl't'S 
• 

Reis: lbrahim Etem bey 
Aza: Sadi,Muzaffer beyler 

Afyon-Antal
ya hattı 

28 Ağustos'ta açı
lacak 

ANTALYA, 22 (A.A) -
28 Ağustosta yapılacak Af
yon • Antalya hattının vazı 
eıası merasimine iıtirik ede. 
cek heyetin teıkili için bu
gün Antalya beledıyeıinde 
Antalya mebusu Rasih beyin 
reisliğinde hükümet Prki.nı le· 
ıekküller, müe.aeıeler mü· 
messilleri ile memleketin 
ileri gelenleri ve tüccarla· 
rının yaptıkları içtimada bu 
merasime elli kitilik bir he
yetle iıtirak edilmeılne ka· 
rar verilmittir. 

Ayşe hanım 
ADANA 2J (A A)-Arpa 

fıatları gittikçe yükseln.ek · 
tedir Dün arpanın kilosu 
.l0.20 idi. l>örtyolda 3 G Himayeietfale 2500 
3.75 dir. Yen.i sene mısır pa· lira teberru etti 
mu~larının kılo_su 34 - 34,5 İSTANBUL 23 <S.Ş) _ 
yerlı pamuğun 30·31 kuruı· A h ' . . b 

yşe anım umınde lr 
tur. Türk kadını Bakırköy Hi-

T elofon şirketi mayeietfaline iki bin beı 
220 000 I' yüz lira teberru eylemek 

' ırayı suretile yüsek bir hamiyet 
iade etti 

ı ,.r vo1 ·ıı ') . ~ A.,,, , -ı (S.:;;.) -
Telofon ·irketi h3lk namına 

lıeleıliyeye ı::eriye vereceği 
paraya mahsubı ıı 220.0Uıı 

lirayı merkez hankı.- . 
sına y:ıtırrn•Rt!r. . . 
Belgrat'ta arıcılık 

sergisi. 
İSTA:'\ Bl L· 23 (S ,S,) 

Helgrnıl'da lıu ayın yirmı 
ııltısından otuzuna kadar de
vam etmek üz~re bir ıırıcı

lık sergisi aı·ılacaktır. 

eseri göstermiştir. 

Kaçakçılık vakaları 
ANKARA, 23 (AA.) 

llize verilen malümata göre 
17 -8-934 ten 22·8-934 e ka-
dar yediıi müsademeli ol
mak üzere 56 kaçakçılık 
oldu. Bu vakalardan 68 ka. 
çakçı, 1260 drahmi. 3100 
leva, 4 tufek, 5 tabanca, 31 
fiıek, 39 kaçakçı hayvanı, 

2205 kilo gümrük ve 450 
kilo inhisar kaçağile 60911 
defter sigara kağıdı yaka-
landı. · 
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1 
I v. t · · ( - "' ) Nurullah Ata beye me~tu~ 
, Ağ~~ı:~~:S/fidanları 1 ·> ıe llut il il ~lıf ır. ~,,, llllııı Jıı ,,r ıe ır ır ı: ~~::;11~~~~:~:~. okudu· 

Harp Olmıyacak ! \ k 1 \ b 'd b 7 G 'd k mülslı• 

Ş,ınşek çakıyor!.. 

Bu senenin temmuzu ol- oruya ım. Daı' m"ı Vazifesi değişenler Dursun ey e ğum gi i, ün e i k 
tınızı da kaçırmadım, o u· 

dukça heyecanlı geçti. Çün· Ralıkesir'de kurtuluı gü merakını he!e yaramaz ço - \ ,. ~u~urluk ziraat fen mem~ru 
ku·· , bütün mühim siyasi nu"nden sonra yeni baıtan cukların ta içine. kafasına 1 Eneumen Nurı Dundar bey Rdremıt, Çalışma ve yeni dum. e 

Fakat hocam, kanaat " 
vakalar, harpler , an!a(ma· baılıyan (Bağçılık) uğrat· yerleıttrmek, sindirmek ge Vilayet D .. imi Encümeni Edre°'.it ziraat fen mem~ru likler· duyuılarım sarsılır gibi 

0
Jdu· 

lar, kargafalıklar ~ep bu malan arasında bir<!e fU rektir Kırlarda batı boş dün Vali Salim beyin reis· Ramazan bey Balya, Ha ya DLRSIJ NBEY 23 (S.~) Ne ya lan söyliyeyim, reıııı•· 
temmuz ayında olurmuş. merak kendini g östermiştir: dolatan yumurcaklar yüzün- liğile toplanmış, memleket ziraat f.en memuru :"la~mi Kazaya gdldiği giindenberı nizi ve sizin olan cümleltri 

B 1 1 F d k E 1 d k " ğ" .. t b"l · bey de Susurluk kaz J s ı zıra- k k N S d il ~ un arı , gazete er y~za i an yetiılirme . vve ce en çe tı ımızı anrı ı ır hastahanesinin ilanlarını ıha. . durup dinlenmiyere aza görmeseydim aci a u a 
d 1 1 G 1. 1 b" d • k ld at fen m"lmurluğun a değış N 1 çize bitireme i er: yemyeıil ovasi e herkesi e ır er, ır egne e e le etmit ve husuıi idareye · nın terakki ve tııalisine ça- üsta:lımın hayalhanede urıı · 

. . M 1 'd melo rı YJ pılmışt.r. I t 
Temmuz ayınCJa gazete- imrendiren Balıkesir, bir yan- etmek ıçın l« a alya an ait işleri görüımütlür. !$Erdek tahrirat ka tibi Sa- lışan Ka.)makamım ı z zzet !ah Ata ile bir mülaka 

ler, ağızlarını açm ı f, sesle- dan yerli ipekçili ğ in birçok getirilmiş taze ~ir fidanı d t' b A l k t h · t bey, asri ve medeni müftü . yaptığına inanacaktım. 
ld k d h 1 d d d k 1 k k 1 et ın ey yva 1 a rıra Durun hocam. hırstan diı· rinin çıkabl iği .a ar ay- yüz er en ü~mesi , iğer ça ı i e esip açar ar ~".).-=· kdt" l .. · ı · t' müz Mustafa bey imam ve 

kırıyorlardı. 
Harp yoktur!. felan , 

filan va kaile filanca hadi rP 
temmuz ayından olmuşlardır 
Binaenaleyh, bu kargaıalık . 
muhakkak bir harp doğura· 

caktır! .. ,, 
Diplomatlar, var kuvvet 

leri ile, yu:nruklarını kürsü· 
ye vuruyorlar ve dumanlı 
gören miyop gözlerin in bü· 
tün dikkatile kartılarındaki
lerlnl süzüyor' ar: 

" Harp, tozu dumana 
katmış ilerliyor... Borazan 
seslerini, trampete gürültü 
lerini itiliyor musunuz, efen· 
diler? 

ıp ıgıne verı mış ır. k 
yandan ağaçları koruma Yal ancı ahlatlara Anka - ı:;Burhaniyo tapu kati'•i hatiplerle birl e şe rek Fuk~u lerinizle kopardığınız tırna ' 

b 1 1 h d 1 "K " T f' k b lardan ikisini lütfedin de yerine ata ama uyunun ra armu u atı amııtım. 0 eV l ey ~lehmel Kasım bey Erdek'e, zaruret şaikasil o Kisvei 11-
baş gösterrresl ile sanki rün attığı taf denk gelir., Erdek kazas ı taku memuru miyelerini layikı veı:hilo te· onların arasında söyliyeyilll· 

1 k b 1 k 1 d 1 b ! d l t Kendi arzusile Antalya'ya Bu satır l arı okuyunca bel 
çırıl çıp a ir çö ı ığına er er, izim aşı ar a u · Rurhuniyc'y~ gö nıierılmi ştir· der ik edemedikleri göz önü· lı 
gı·rmı'<ti. Bundan yüz bu muftU. Bir sokak çocug"u !- tahvil edilen poll• müdürü- _ h k' l <l I ki de sinirli bir halde"Ba · 

• b ne alınarak, a ım er e o - b k b k dığ· eY' 
kadar yıl evvel evlerimizi gelmif, üç aııyı çakı ile gü· müz Tevfik ey yeni vazi· n0ı1·sle.· ' b" 'l · k' 1 · · a • a •tunun ye 1 nan 

b 1 k rı duğu gı ı, ı mı ısve erını b k' D · k 1 . M" I" k tııııt 
kocaman kirişlerile yaptır- zelce keımlı, gitmiş. fesine aı ama üzere yarın 1 · · d' · d · a . ,, ıyece s nız u a a 

k d k 
U
• 

1 1 
ya nız merusımı ınıye e gıy- d d k . k kal· 

dıg" ımız (Karagedik) orman· fidan yetiıtirmek demek , şehrimizi ter e ece tir. Ç ' ı'ra Ç8 ffil~ k ·· k d • a. aya yemenıze ram 
Memleketimize değerli 'l m.e . uz~re .\' I ar~p mo enı mış, fakat kurtulmuısunuı· 

larında bugün iki metrelik tıpkı çocuk yetı,tirmek de· hizmetleri do rnnmu§ olan Dün saat 15 sıralarında kısvıye gırını ~lerdır. Size vadedeyim Oraya ge· 
bir ağaç bulmak bile iştir, mektir. Bağcılık, meyvacı Tevfik beye yeni vazifesin· 

1 
~le c idi ve m~hallesinda ma- Bilimum esnafın zab ıtaya lince uğrar bir hazreti Is• 

güçtür. Demiryolunun Balı- lık deyip le geçmiyelim. . 
de de muvaffak o l masını rangoz Mehmet ve aynı ma- hüviyet varo kası verm e sı ve vari sağ ve sol yanağıııı 1 

kesir durağında Balıkesir 'e O, koskocaman bir iştir. diler ve eyi yolculuklar te- hallede marangoz Eşref, memnu olmıyan e sliha yı ta- çeviririm, birer tokat atar· 
ilk bakıtı yapan bir adamın Hır çocuğun söz gelimi· menni ederiz. Muharrem Hasbi beyin fab- şımak için ruhsat alması icap sınız 
önce göreceği ıey duruıile, bir kulağını kesmit olsanız rikası civarında Ouraunbey. Aderken şimdiye kadar tat- Bu suretle de hayatı•· 
biçim ile sanki ıki kollarını babası gök kubbeyi laoına •" · - \j manifaturac ı haf,z Meh· bik edilmiyen bu cihette ılıln yazıdan do1 ayı da) ak ye· 
yana açmıı da bu ıehre geçirir. itte bir fidanın bir met efendinin yeni inşa et- edilerek her esnaf hüvviyct memiş, atmış olununuı· 
girmek yasaktır diye hay- yaprağı da o değerdedir. Belediye de: tirdiği binada ~'al ı şmaktalar 1 Ben de: 

varakası vermeğe ve si ah ta- d 
kıran, adına ( r elediye dai Ona kıymak çocuğa kıy- Dere temı'zlend"ı iken aynı binada ~·al şan "Hocanın vurduğu ber e 

şımak istiyon Avcı vesaire ,, J 
"Bunlar harbin ilk müj· resi) denen yapı ile om' n maktır. Her şeyden önce amele M ulımel l\min'in ceketi gül biter,.ümidile mütevek"' 

Dün belediye çay deresi- ruhsat almağa mecbur lutul-
decileridir ... " 

"Bir çare bulma1 yız .Kur

tulmalı bu dünya. efendi 
ler .. Dünyanın dört bir ta· 
rafında zaten varolan, fa 
kat için için yanan ateşler. 
alevlenmek üzere.. TLluşa 

• k d 1 1 cagız ar a af .ar ... " 
"Zavallı beıeriyet,betbaht 

kürre! ... 
Ve diğer taraftan, harıl 

harıl makaleler yazılıyor, 

hatıratlar naklolunuyor. 
Ve biz de, bu vaziyet 

karşısında; 

"- Za va Ilı beşeriyet!. - " 
demek mecburiyetirde ka 
lıyoruz. 

Bu yaygaraların , herkes
t" bir merak uyandı racağı 
tabiidir . .. 

Bu o< merak" bazılarının 
gözlerinde, bir "vinç haul 
ediyor, bazılarının da yüz
lerinde derin çızğiler .. . 

" Harp olac/\k, ya· 

sırtına yapışmış gibi duran çocuklarda yaş ağaç . fiı!an , cebinden üç lira parasını ve saf ı !) "teıekkür ederilfl' 
1 ( ni temizlettirmittir. Derenin ld ki 'k 1 t ld muştur. der çekilirim, olur biter. çıp ak ve kapkara Karage- sevgisini uyandırmalıyız. Bu • çu ı arı şı ı ye o u-

d 'k b d b d mecrası eyice açılmıştır. ğundon tahkikata bag - B, sta cal19kan Kuymaka· Şakayı bırakıp mak•ada 
ı ayın ır. sevgi ir yurt sevgis i ir. 

lanmıştır. mımız olduğu halde Jantlar- geleyim; mülakatınızda: 
Ovalarımızda ne eski ye- Ağaç yetitlirme ve ağaç L • " "I 

f il bağlarımız kaldı, ne de koruma ıtını bütün agım SUYU I e :S Mustafııfokih mahallesi mu kumandanı Cebbar ve «Bir eser hakandaki hii 

k d 1 1 k d 1 b suladıg" ından. camı"in.Je \ ı'ı•d:ınive mahal - müftü ~luslııf, ı beylerle an- kiimJerini benim yazımdaP gömgö a ga anan sı ut bir yurdun en bat ı ir iti • f 
Lağım suyile bahçesini lesı"nden ll · ·lı' l ,.avu~ oğlu Lyı ş ve dinl eyi~li Hora e en ilham alarak verenler, ıüP ağaçları kaldı . Hatta ölü- sayarak herkesi ona canla, ~ ' > 

1 ki d k h 1 k su ' adığından bahçıvan Ha· berber sag·, r Hu·· seyı· n ara rıça dilerimiz şayanı takdir ve hesiz ki isabetli hareb.et .et· ü er e ı i Uyar çil embi başla sardırmıya çalıımalı k 
1 d h san hal.Junda kanuni yoll- ezgn olı:udug'un · 'an yakala- tebıiktir . Darısı dığer ııza- mi§ sayılmazlar. Çünkü her ağaç arı a er yıl nedense yız. Baılıyan fidan merakı- u 

k 1 kk d k 'b k lar.mızın b ·ı ~ ı na. eserin tesiri okuyanın yat•' azaldıkça azalıyor. Yunan nı löv. le bir çocuk yaramaz· ara bat vurulmuştur. Bele - nara ıa ı n a ta ı atı u. 
na, bilgisine, görgüsüne. tc· 

çapulcularının meyvalı ağaç· lığile, bir ergin saldırmasile diye zabıtasınca bahçıvan nuniyeye girişilmiştir. lekkilerine,kanaatlerine gö 
lara yapt , kları öldürücü, piç edersek çok yazık olur için zabıt varakası yapılmış- \'i Dün g ece saa t 21 s ı rala. re değişir. Bu itibarla mil· 

kurutucu sarkınlar ise bun- Çalışanlar çalıııyor, hiç ol tır. rır. da Stlhanhisnr ınahallosin· Sar ıköy pazarı nekkit yazılarını rehber ediP' 
ların hepsinin üstüne tüy mazsa onların bu çalııması· d~ Mehmet oğlu tüfekçi miye kalkışanlar daima su 
dikti. Uzatmıyalım Bu yüz · na engel olmıyalım. Merak- Köpekler öldürülüyor l\fehmet'ın nz ılet \ karacak Belediyenin faaliyeti kutu hayale mahkiimduriarr 
lerden yetil Balıkesir •anki ]arını söndürmiyelim. Belediye köpekleri öldür- dı recede sarhoş olarak mah SARIKÖY, 23 ( S.Ş) Diyorsunuz. Buradan aıağı· 
ıas · z ve kuru bir çöl oldu meğe devam etmektedir. Celi askeri bahı·esinde hal- sını bir kere de siz okuyuP 

~ k k ) k b 1 d Burada pazar cuma günü S t' vinmek gerektir ki yu- F d b a sar ıntı • ta u un uğu - bakın sualle münasebeti var i an ışı irinci ger- oluyor. Önümüzde kı, ol- ? 
karıda dediğim gibi· kurlu· d d H k y • "I '"I · · nu gören ve mezkur bah\•e. mı?Biri birini tutuyor mil· 

te e su işi lr. ü ii enı O ÇU er ıçın de kontrol vazıresile mükd. mak münasebetile halkın Ho oam .münekkit kime der· 
luı sonunda bağcılıkla bir- met yolları üzerindeki Yenı ölı·ülerin birı:ok da - k 
likte gelen fidan yetiıtirme . lef Ahmet efenJj oğlu asker menfaatini düşünen çalıı an Jer, ne gibi evsafı olmalıdır? 

pınarların, kuyuların bir ıre ve miiesseselcrin İbrahim efendi merkum Meh· belediye reisımiz belediye ilen talebenizeanlatın?Be11lll' 
merakı bugün yeni Balıke d k ı d n za 1 kk t" J k l • üzene onması yo ı ın a 11 rı ' 1 a ın en aç gı m ~ t'e nezaket v .ı terbiye önünde birkaç ev ve dük- anladığım ve bildig"im mü · 
sir'i es1<i yeıil Balıkesir'e h"l" k" .. , · k il 1 

baılıyan büyük eyiliklerin ve " " es ·ı 0 • u 0 rını - dairesinde oturması teklifin- kan istimlak ederek bir nekkiti bu satırlarınız altüst 
yükseltmeg· e öz yürekle ça d r. 1 ld • 1 1 h' 

tehir itlerine baksnlarımıza 'ti' an aşı ıgını an ' a ı- de bulunduğıı-ndnn muğber meydan açtırdı. Buranın üs ediyor. 
lıımakta bulunuyor. ı· ı. · ı t" ı r 1 · lf d d M kle da örnek olmasını dileriz. ıye veaa e 1 ara ın< Jn vı- olan Mehmet,humil bulunduğu tünü kapattıracak ve pazar- A re e ussetyi zev 

lpekçıliğin canlanması dut Kuyu vardır, kovası yoktur. ldyete v~ vilayelt~n de tica· tabanc ~sını teşhir ettiğinden cılara lıııın burada ücretle okuyormuısunuz. O şiirler 
şasın harp!.." ağadarına yeni battan dü· Kovası vardır. ipi yoktur. ret oJasına bir tamim gel- su~o lu derhal sıl ılhile birlikte yer verecek, hem halk yağ· birer tenkit midir? Tenkil 

Bu sevinenlerin parola R • ) k ğ · t' "' zen verıyor agcı 1 u raı- Sonra bu kuyuların bakım mış ır. yakalanarak lı1kkında taki- murdan hem de satıcılar ve münekkitle.muharrir ve, 
sıdır. 1 1 

ma arı meyva ı . meyvasız Bu tamim•le lı ıınun önüne batı kanuniyeye ,,crirı.şı'lmiş- mallarının ziyan o l masından ıair bir olabilir mi? 
B d k d 1 l f karşılığı nedir, bu itleri kim 

u, a e er enen erin: idanlar yetııtirme merakını geçilmesi yazılmaktad ı r. miştir. kurtulacaklardır. Bu istifamları "böyle de· 
" Y ? d . ı ö ı d b 1 omuzlamıttır. yahut omuz • 

Y 
ine mi kan... ukyaın ıruıl dy e diye i irim lamak gerektir. Bunlar beili o·ı K it M . . . s·t• d. ğildir,, manasında değil . öl' 

ne mi harp?." i ıer yı ışarı an gelen 1 uru ayı esaısını 1 ır 1 renmek isliyen bir talebe 
Bir kısım, harp olmasını fidanların sayısı binleri bu- değildir. suali olarak anlayın Keneli 

istiyor, çünkü, onun kafası luyor Şehrin cevresi de şehir- ( Üst tarafı birinci sarfada} Necmi. Besim Atalay (Ak- tezlerde Hakkı Nezihi Bey kanaatlerine, ve zevkleriııe 
bir menfaat için itliyor ve Ta Malatya'dan ekilecek den s~yıldığı için oraların seferberliğinin tar ı he olan saray) .\hmet Cevat (Ça· Türkçenin tabiiliği, esasları uygun noktalar bulanlardır. 
kalbi, bir makine ateşi ile fidanlar getirenler vardır. sularını dahi belediyenin hizmetinden başka, Türlı'ü nakkale) Ali canip, Celal Profesör Salih Murat bey de ki tenkitlerinizi rehber sayıır 
çarpıyor . Bilmem çevremize eyi bir itleri içine almak çok doğru terbiye edecek loir mahiye- Sahir, Hüseyin Reşit, Naim fizik ile dil arasındaki mü· lar.Böy'e insanları kabul edt~ 

· b k B ) k olur. ı H R f b ı üstat nasıl olurda bunlsr• Balkan , Umumi ve istik - a an var mı: a ı esir çev- ti de vardır.Kudret i Başve· azım a et ey er . nasebetleri, Profesör Sasilo-
lal harplerinde gençliklerini reııi arlık adamın yüzüne Hemşehriler, bağcılıkta. kil İsmet Paşa bir ecnebi Başkan Paıa: viçi cucu usulu edebi dil sukutu hayale uğratır . t 

fidancılıkta durmayup yü - K u r u l t Bu satırlarımın hüsnü niyeti~ kurban verenler ve o dev- gülmiye başladı. muhabirle yaptığı mülakatın- a Y 1 n hakkındaki tezini Türk ı1' 
y b ı rüyünüz. Sizin sava{an el- 1 çalışması bitnıi•tir. Kapan şüphe etmezsiniz. zannederi . 

rin acılıklarını tamamen ep yeni ağ ar, tam la· da esasları pek a a tespit el· • çe olarak okudu ve bu dilin Zı'ra sı'ze olan hu-rmet .;e 
f ·d ı lerinizle yurdumuz ıenlene- nıadan evvd Fazıl .\hmet 

görmüş olanlar: ze 1 an ar, çeıit çeıit aıı mittir. (Alkıılar) edebi üstünlüğünden ve bu sevgimi bilirsiniz. 
" - Aman, diyorlar; yine lar, uğraşmalar. didişmeler. cek, zenginleıecektir. Büyük Millet Mürebbisi dili bey öz Türkçe ile y•zdığı dile ait yapılan etüt ve neş Hoıça kalın üstadım. 13v 

Y 1 f d fi B Çantay bir şiirini okuyacaktır dedi. 1 1 hO kan seli göğdeyi vs. " anız, ağaç ve 1 an ı · • yenilemekle hiç şüphe yok riyattan bahsetti. vesi e ile e inzii öperim 
. Fazıl Ahmet bey (Gözümle 
işte, b ·ı iki hissin tesiri Fındık mahsulu" Mu" tehassıs sağlam bir temele dayandı. T Ü r kiye' de milli cam. 

1 1 gördüm) isimli şiirini okudu. atında kalanlar, devlet ma- slikbal savaıı için maziden kurtu'uş hareketleri ve R. Göka!J!_,, 
TRABZON 23 (A A ) ve sürekli alkışlandı. 

kinalarının muntazam lıkır· D b ' · · StengaJ alacağımız mukaddesatı al· G IJ Sovyet Rusya'da inkılaptan tine tarama dergisinde~ 
tılarla iılemeğe başladıkları ün urada 16 kuruşla dı. Öz dilimizi bulmakla ene aşkan Pttşa: so~ra baılayan ilim hareket- dolayı te•ekkürlerini, ordv 

19 fiatlar ara•ında '-2 bin - Merkez heyetinin, gös ' 
bu günlerde bile, tereddüt Ad 'd tarihi ve kendimizi bulaca- )erinin muvaffak neticeleri· namına dileklerini kurullş 

kilo yeni mahsul fındık sa- ana a lermiş olduğunuz yol iizerin· 
-ve şüphe içindedirler ğız . Çünkü o bize hakiki d d ne işaret elmiş ve Türk ya lıildırdikten sonr' 

tılmıtlır. e ikkatle çalııacak \e l k esl<i 
Hakikaten, acaba , harp çehreyi gösterecek aynadır. Sovyet bilgileri arasında söz a ara 

Or ADANA ,,3 (A A ) muvaffak olacağına şüphe bv' 
olacak mı? . m an Yangını ' w • Öz dil sırları saklar Büyük miz yoktur Mustafa Kemal samimi ve kuvvetlı bir teş askeri ıstılahları aranıp 

Bu sorgucun kıvrımlarını MARMARiS, 23 (AA) - Antalya havalısinde ııcak Millet önleri bu hazinenin Hazretlerinin bu işe bu kadar riki mesai lazımdır, diyerek lunması için merkez dil he· 
düzeltmek için, kafamı avuç- Marmarisin Bencik mınta- memleketler nebatat ve ik- anahtarını milletin önüne alaka göstermiş olmau en bu maksadın temini için ku yetine bağlı ayrı bir heyet 
larım arasına alıyor 'e ~Ü· kasında ormanlarda yangın iklim tetkikatı yapan müle· verdi büyük ve bariz dilelidır. rultaya dokuz maddede hülas· kurulsun. Askeri sırf lll11 

tün dünyanın bugünkü va- çıkmııtır Söndürülmeğe ça· hassas Stengal buraya gel. Türk ufukları ge ' edir Kurultay azasının derin sa ettiği bir proğram ver zim edilsin,, demiş ve söıil" 
zi el · d" ·· lııılıyor Büyük lıir Mi lletin tarihim ulalorın say 1 s na mi•tir. Ali Fuat paşa aske- nü şunlarlarla bilirmittir: Y ını, uzun uzun uşun· miştir. Mütehauıs tetkika- gı arını u rım. • O d k k ·ı o, 
dükten sonra, fU neticeye !--------·-----' ve dilini yeniden yaratacak- Kurultayı kapatıyorum ri ıstılahların en doğru ve " r u yüre anı 1 ~ .. ~ 

sınız ki, bu günün kötü va- J tında memnuniyet beyan etti tır. 1 Su" ru" kJı· alkı•lar ) dedi. k 1 k k duğu kadar dili elı de fıır. 
varıyorum: , en as erce o ara anca a na d G ;rıı• 

" _ Hayır, olmıyacak.. ziyeti , yarının refahını ha- veti,lirmek istediği nebatlaıı bundan sonra 1 aşkan pa Kurultay marşi ile Kurul· dile çevrilebileceğini kayde- o
8
1makkisl iyordve 1 o~ ~I a:ı.e 

zırlıyor ı d k d .. ı tay saai tam 15,20 de kapan · · aş uman an ıgı ı e a Olamaz çünkü. » için tim iye a ar üç mu •a kürsiye gelerek: 1 derek "asker dili enerji ister. . f . I k dile 
Bügün açlıktan ölenler, • dı . · d' T" rı za erı nası azan 

salt iklim bulduğunu söy'e _ laıkan kelimesi kurultay I 2 Enerji Türk dilinde ır. urk G . . hb 1 ... 1 dil" 
Evet . harp 

efendiler ... 
olmıyacak 

Dünya, yalnız bir buhran 
geçiriyor Bir sinir buhranı. 

işte, bu gün milyonlarca 
insan n açlıktan kı•ılışı ve 
binlerce fabrikanın kapanı 
fi, hep bu buhranın sarsın · 

tı11ndan ileri geliyor .. 
Fakat ıuna, emin olmalı-

yarınki neslin rahat yaıı· . t B d ANKARA 3 (A.A) - Dil dili cenk ve kumanda dili- azTı~ınk ral er ıgıfe lveerı·~id' 
mış ır. zaptına geçti. un an son - kurultayı dün Gazi Hazretleri· ce ur oması za er ,. yabilmesi için verilen kur- d At'll ' C 

1 ra Rei• yerine başkan kul· nin huzurile Kazım Paşa dir" emiş ve 1 anın en· öylece ve mutlaka kazaPll 
hanlardır.. inhisar idaresi üzüm' lanılacaktır.l( Hı dakı ka ara > hazretlerinin Başlıanlığında giz'in, Timur'un a3keri sur- cak ır." 

Ve gelecek nesil. "meç 31ıyOr. ı· Bu arada bo1. kurt cünıhu toplanmıılardır. Bu toplantı· lerin, Avrupa'dıı.ki askeri _ ISTANBUL 22 ( A.A) 
1 

hul asker" için değıl, kenc'i riyet mır ,1 söylendi ve da Hakkı Nezihi, profesör şöhretlerini karşılaştırarak ikinci Türk dili kurult•Y 
dd İZMİR. 2;: (A A.) Müs · 1 • ııı ma i ve manevi istiklalltri ikinci celsede merkez heye- Salıh Mur&t beylerle Sovyel ilave etmiştir "Bu muazzam Baıkanlığında,n: Açılması 

için ö 1en . milyonlarca "meç- kirat lnhiıar idare•i Burnu 1 ti intihabına geçildi · umum akademesi azasından askeri sevki idare bu mu- kutlulamak üzere içerder 
hul açlar. için, adım başın- va havalesinde yetııen şarap· reni ıırııııııı nıer/;ez Jıeyeli: Sasiloviç'in ve harp akade azzam asker millet ıstılah ve dııardan gelen yazıl•r' 
da abideler dikecekt•r. lık üzümlerin mübayaasına Başkan: Saffet bey (Erzin meıi kumandan Ali Fuat pa sız dilsiz idare edilmemiştir." içten teşekkürlerimizi sıırı'' 

Mete 1-f an baılamııtır. can) Katipler: İbrahim vanın te.ı:leri okunmuıtur.Bu Alı Fuat Paşa dil cemiye- rız. 
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A R 1 Dünya üzerinde siyasi ve iUısadi hareketler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Radyo 

J 
A 

N 1 
y 

0 I Avusturya Başvekilinin Ma-
1 

Mr. Roosevelt. haıvaii 
o 1 caristan' a seya~ati adalarından ayrılırken s 

: Sav8ft'n: 

8 
I.' 1. , 1. _

1 
d : Yazan: 

: Küçlik : U oyun uır rıatıraya uag 1 ır : Mükencm:j 
:Hiklyesi : ' : Kamil : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"ermin'in salonu en sa· !erinden Şule bir oyun 
mimi dost 1ari1 e dol- teklif etti. 

1~ AGUSTOS 
İSTANBUL, 

CUMA 

Plak neşriyatı. 18,'.30 Plak 
neşriyatı. 19,20 Ajans lıaberlerı. 

l 9.30 Türk musiki neşriyatı: (Ek
rem, Ruşen, Cevdet, beyler ve 
Vecihe, Nedime, Nazan Feridun 
hanımlar, Ovrik efendi). 21,20 
Ajans ve borsa haberleri. 21,30 
radyo orkestrası tarafından ha
fif musiki. 

Yunanistan' da 
Neler Oluyor? 

Hüku~eti de~rme protoko
Iu mu? 

Yakalananlar şiddetli cezalara uğraya
caklar. 

ATlNA. 22 (S Sı - Hü- dılis demi~ti~ ki: . 
k' '> . k Biz kımseyı vesika· 
uıııet tarafları « Ellın on k 

M il · sız mahkum etmeyiz Fıı. at 
e onıı "azetesi me\'suk hır 

Y~rden ~ldığını söyliyerek bu harekete teşebbüs eden.-
hııı.,, . )er·ın asker oldukları _sab.ıt 

~uıııet devirmek istıyen - b 
le olursa kendıleri müessır ır 

r arasında j mza edilen pro· 
lok ı k surette cezalandırılacok!or· o un suretini neşretme • 
t~uır Bu protokolu imza 
edenler cümhuriyet taraitarı 
ıabitana istinat ederek hü
~ıl~eti do devirdikten sonra 
lııetiras'ın diktatörlüğü· 

~u ildn etmek taahhüdünde 
ulun maktadır. 
~ 'l'INA, 22 ıS.Şı Baş-

Vak'[ . . ' 
UİI' 1 \'ekılı Ceneral . Kon-
t 18 hııkumeti ılevırmek 
b:Şebbüsünün oldukça ~eniş 

1 ır teşkilat tarafından hozır· 
%dı. 1 gını, bunun için vapı an 
r•r'ltokolda kü{·ük • büyük 
Oluz . b' . d .,. za ıtın imzası bulun ıı-
ı;Unu g ·ı .. 1 . t az~t•cı ere soy emış· 
ır. 

Bu protokolun aslının ele 
g~çirilıııesi ümit edilmekte 
0 duğunu ve lıükıimeti dc,ir· 
llıek h k . 1 ~ nrc etine mıra ay 
•>e rııf' · 

ıs ıl~ ordudan muhar· 
raç Ze ·1 " b 0 rvas ve Tetertı ~ ın 

n:§.
1 

olduklarını heyanatı-
1 he eden Ceneral Kon-

İta Iya -

ılır.» 
Bundun sonra Binbaşı 

P alos un tevkifindı n 
ang d'I' 

bah8e<len Cor.eral Kon ı ıs 

mumaileyh hakkında şiddet
lı tahkikat yapılnrağını ~.e 
eeer aleyhindeki ihberat su
but bulursa l'angalos'~n 
d' diğerleri gibi müessır 
bir surette cezalandırılaca
i'rını söylemiştir. 
" Binbaşı Pangalos'un eski 
diktatör l'•rgolos ile ne 
bir akrabalığı ne ıle bi~ mü
nası~ beti vardır. Mumaıleyh 
Ceoeral Pangalos'un dık-

tatörlüğii aleyhine tert!p .edi
len bır harekP.le de ıştır~k 

etmişti. . 
ATİNA. 23 (S Ş.) Atı-

na muhofozu alayı her ihti
male kar~ı tamamen thazır 
ve verilecek eaıre müheyya 
bir huJ,lc bulun maktadır. 

Yahudiler 
A. Vustu rya Hitler Almanya'sına·~ 

~ boykot mu yapacak. 
Skerj bir mis ~k mı? CENEVRE, 23 (A.A.) 
Baş . I 0 .. Yahudi kongrasının 

Vekıller ne er un.. a acağı dağılıt cel-

'f 
görüştü? bu~udneY H~tler Almanya'sına 

Lo sesın 
İt I RAM A 22 ( A.A ) - k boykotaj ilanı hakkın-a. Ya. artı 
k·ıı ve Avusturya Batve· d bir karar vermişler. 

ı er; d a 
llıiik· arasında ceryan e en 
t d· aleınelu etrafında neş-
k~ •len bir tebliğde, iki hü
a.~'llet reisinin iki tarafı 
, ak~dar eden siyasi, iktı· 
•a.d· 
r· 1 ve harsi meselelerin de-
!.tı bir surette tetkik edildi· 
tın· 

t. 
1 Ve Avusturya devle· 

111' • 
ııı_ın •sliklali ve mülki tama-

•Yet h f f·ı· 1 Ustısunda iki tara ın 
1 ı tı· b d k l ır irlige varmıı ol u · 1 

k~lını bildirilmektedir. Bu mü" 
t eırı~leri müteakkip Avus 
~rya Başvekili Cenevre'ye 
. ~ llsıolini ile manevraların 
ı.,a 

11,;e edildiği ·umum karar· 
,a. gitınittir. 

.\. 
1
'LORANSA, 23 (S.~.) -

Vusturya basvckıli bu ray • 
ha.r~. geldi. M Mussolıni. 
Vj~ ıcıye ıııüsteşnrı M. Su
fınu:e pek <·ok zevat tara: 
,. n karşılandı Askerı 
''an . ~·ı cvralar münase betıle 
c Oransa'da bulunan bir çok 
ı:~?raUerle yüksek rıitbeli 
ıl. ~ler de i~tik bAI r~s.ııin-

·. ulunuular 
1 le. ' 

ru .1 ba~vekil iki d~fa gö 
lı.~ 1~ler.ıNeşredilen teblığde, 

-r ık' d ~d 1 hııkümeti alaka ar 
uı~~ hor me~eleden bahse-

! \Jl •. 
bir)j g,ı Ve tam bir f_ı_ki_~ 
Le ğı 01Uuğu görüld::ğu 
d/:n edilmekteJ ir Tebliğ
l' vusturya'nın tamamiye
ııı1 il 

ehe ~vrupa sulhu i('iO 

Sofya seyyehatı 
yalan mı 

BÜKREŞ, 23 (A.A.) 
Romanya ve Yugoslavya 
Krallarının eylulde ve aynı 
zamanda Sof ya 'ya gidecek
leri hakkındaki haberler 

. sı'z sayılmaktadır. 
mevıım 

Örfi idare kaldırıldı 
ViYANA, 22 ( A.A.) 

25 Temmuzda ilan olunan 
örfi idare dün gece yarısın 
dan itibaren kaldırılmııtır 

Miralay Batiste 
HAVANA, 22 (A.A) 

~liralay Batısta ordudan ay-

k 60QtıO mevcutlu 
rı olara 

.1. kuvveti t"tkiline bir mı ıs · 
baılamıştır. Milis efradı 
ayd abef dolar alacaktır. 

Bütün devletler da
vet edildi· 

BRÜKSEL, 22 (A A.) -
Belçika hükumeti 935 ka 

u sanisinde Brükselde nun . 
toplanacak olan harp kaı· 
<lelerini tanzim konfransın~ 
. . • k için bütün devletlerı 
ııtıra 
davet etmiştir. 

. ·ı Avasturya 
tında ltalya 1 e . · k 

k i bır mısa 
arasında as er .... ")düaiinü 

im""' "orıışu " yapı ~- " . 
l' . s Soır ,.,aze. 

·l~n ııııııı •. eti takdır eılıldiğ';n
ti ve ıkj hükumetin teşrı· 
"e .. ınesıisinin genôşletile-
gınde b . . A. n ahsedılmektedır. 

yszıyorlur. urı. " 
ı . [RO bahseJerken 

tesı buoı . 'll ve 

~e ;·~~turya başvekili Cenc
Orad: ıle . ~i~'e gitmi~tir. 

p ı\R! Vıyıına'ya dönecektir. 
ı.:-, t S, 23 (S S.) - Paris , 

-e eleri Floran.sa nıiılAka- 1 

1. ' . lngı ere M Musso ını nın 
, · .1 küçük itilafın 

J•runsa ı e b 
8

fakatini almadan una 
muv ... a• 

1 t 
s ebbüs eltıgıne ş ,· 

nası ~, 

tığını söylüyor. 

•Reichposl• dan: 
9 Ağustos'ta Budapeıte' 

bildiriliyor: den 
Akşam gazeteleri samimi 

neıriyat ile Avusturya baı
vekilinl selamlamakta ve 
mumaileyhin bu seyahatini 
fevkalade ehemmiyetli bir 
hadise olarak kaydetmek

tedirler 
Magyar Oraza gazetesi 

diyor ki: 
"Avusturya baıvekili Ma

car toprağına ayak bucır 
basma, kendisinin, Macar 
halkı tarafından kliıe ne
vinden bir nezaketle ve bey
nelmilel resmi münasebet· 
!erde mutat olan soğuk bir 
hürmetle değil, candan ge 
len ciddi ve hararetli bir 
alaka ve muhabbetle karıı
landığını hissetmitlir Mu
maileyh bilhana ıunu an· 
lamııtır ki, kendisinin yük
sek kıymetli ıahsiyeli hak 
kında Macar'ların izhar el· 
tikleri ciddi ve hakiki hür
metile samimi ve candan 
gelen muhabbet hi11iyatı, 
dost Avusturya milleti hak
kında da aynı mıkyasla ca
ri ve muteberdir. 

Macar efkarı umun.iyesi· 
nin bu tezahüratı Avustur-

a baıvekiline göstermit ol
~alıdır kı mumalleyhin ta
kıp ve temsil ettiği siyaseti 
ve Avusturya halkının bu 
siyasete tabi olan hayal 
ıeklini Macaristan fevkala· 
de sempatik ve faydalı 
bulamaktadır . l::>iyaset, 
iktısadiyat ve küllür ıaha
sında yeni ve müstakil Av· 
usturya ile tefriki mesai, 
bizim için yeni bir hareket 
noktası ve Tuna havzasında 

yeni bir nizam kurulması 

yolunda en mühim bir esas
tır. Avuaturya'nın Alman
ya'ya iltihak etmeyüp asır. 

!arca süren tarihini idame 
ettirerek Tuna havzasının 
büyük birliğine dahli olma 
sında bilyük menfaı.tleri var· 
dır. Fakat bu menfaatlerin 
tahakkuku, her ıeyden ev· 
el Avusturya ve Macar mil· 
!etlerinin birbırile anlaııp 
kuvvetlerini birletllrerek ve 
ltalya'dan yardım görerek 

diğer Tuna devletleri ile 
birlikte Tuna havzasının bü-

ük meseleıinln hal ve tan
:im edilebilmesine bağlı 
dır " 

•8 Oray Ujsag. gazetesi 
de bat makalesinde ıunları 

yazıyor. 

"Dr. Schuschnigg her ne 
kadar bir ilim ,.e sanat ada 
mı olarak ve böyle bir mü· 
nasebetle Macaristan'a geli· 

yorsa da bu sayahat yine 
fevkalade ehemmiyeti haiz 

. -1 bı·r hadisedir ve iki 
sıyas . 
milletin dostluğu ve yekdı

bağlılığı hakkında 
tezahür teşkil 

ğerine 

parlak bir 
etmektedir." . 

"Budapeıti Hirlap"gazetes
1 

de u mütalaada bulunuyor: 
"A:usturya batvekilinin 

Szeged'i ziyareti. siya!! bir 

k da mebni değilse de ma sa 
bunda yine ıki milletin tali j 
ve mukadderatının birliğine 

ait bir tezahür mündemiç
tir ve bu vesile iki milleti 

i ten ve daha sıkı olarak 
y:kdiğeri r.e bağlamak için 
diğer bilcümle Eiyasi men 
faatlerden daha kuvvetlidir " 

"Pesli Naplo. gazetesi de 
ezcümle ıunları yazıyor: 
"Bu seyahatin: Avusturya 
hükumetinin zaferinin ta· 
mam olduğuna ve Avuıtur · 
ya'da sükun ve nizamın hü-

• 

"Newyork Timcs,, den muştu. Zarif bir büfe, 
Amerika reisicümhuru Mr. nefis bir müzik, yekdiğerile 

Roosevelt, l'ortlanıl'dan ha- ı uyuımuı arkadaılar vardı. 
reket etmeden evvel llawaii Neşe, kahkaha, dans.. Çe· 
urlaları halkına radyoda bir 1 ıit çeıit oyunlar. Mükem· 
veda nutku irnt etıni~ vo mel eğleniyorlardı. 
adalar halkının vatanperver Sermin üç senedir tayya
ruhlarile muvaffalı:ıyetlerin- re mühendisi Heıat'la evli· 
den büyük bir iftihar his· dır. Şiıli'nin en şirin apar 
settiğini bildirmiştir. He.isi- tumanlarından birinde olu · 
rümhurun nutkundan bozı ruyorlar. Bir yaıında güzel 
parçaları alıyoruz. 1 bir kızları var. Adı Günsel. 

«Sizlerden tstemiyerrk ay-
rılıyorum. Adalar halkından 
her tarafta gördüğüm resmi 
kabuller ve dostluk hisleri 
bende ziyaretimi uzıtmak 
iı·irı büyük bir arzu uynııılı
rıyor. Aynı zaman•la Hawaii' 
den büyük bir iftiharla ay
rılıyorum. Vatanpervorliğiniz 
ve muvaffakiyetleriniz göğ
sümü kabartıyor. Halletmclı:te 
olduğunuz meseleler bütün 
millete ait meselelerdir. \\' a
shington 'dak i idarecileriniz. 
milletin mühim bir kısmını 
le~kil ettiğinizi hiç lıir za
man unutmıyacalı:lsrdır. 

Buradan ayrılırken, bu~
kumandanı olduğum orduda 
ve bahriyede gördüğüm in
tizam vt mükfmmeliyı Uen , 
dolayı tebriklerimi sunmak 
isterim. Bu kuvvetler milii 
müdafaamızın kuvvetli un. 
sur la ıını[ teşkil etmektedir. 
Yalnız •müdafaa» kelimeşi 
üzerinde kuvvetle 11rar et· 
mek istiyorum. Bu kuvvetle
re daima sulhun idamesine 
hadim nazarile bakılmalıdır. 
~:ünkü, milli siyasetimiz sulh" 
perveranedir, ımperyalisi 

gayeler peşinde değildir.» 

küm sürdüğüne ve Avrupa' 
nın telitı zail olduğuna de
lalet etmekten baıka bir ma· 
nası yoktur Avusturya'nın 

artık nihayet nasyonal rns 
yalizm propağandası hücum 
ve kabusundan kurtulduğu 
nu, ilim ve sanat merkezi 

olan gilzel Avusturya mem-
1 ek ~tin den tedh itin kaldırıl 

dığını görm .. kle Mecar efka· 
rı umumlyesi memnundur.» 

Szeged'de lntiıar eden 
Macar gazeteleri de ilk ıa· 
hifelerinin baılarında Al· 
manca olarak tHoı g~ldin) 

yazıları dercetmiılerdir. 

Macar Maarif Nazırı Ho
man, M•car istihbarat bü 
rosu milmessillerine vaki 
beyanatında ıöyle demiştir: 

«Avusturyt1 Baıvekili Dr. 
Von Schuschnigg'in Sze
ged'i ziyareti beni fev-

kalade mütehassis ve mem· 
nun etmiıtir. Zira ben bu 
ziyarette yalnız mühim bir 
Macar kültfir hadisesine 
karıı kadirıinasane bir 

iti bar ve hürmet tezahürü 
değil, aynı zamanda iki 
memleket arasında uzun 
müddetten'1<'ri cari olan 

Sevişiyorlar, 

yorlar. Yani 
anlaşı· 

mesutlurlar. 
Maddi. manevi bütiln üzün 
tülerden uzak, tatlı bir 
ömür sürüyorlar 

Sermin güzel, manalı bir 
kadın. Ta çocukluğunda 

aldığı (Siyah İnci) ismim 
hala muhafaza ediyor. Cid 
den lstanbul'un inct.i Ona 
bu ismi çocukluğunda say· 
fiyede tanıştıkları bir ha
nımefendi güzel siyah göz. 
leri ıçın vermiı. Saçlar, 
kaşları, kirpikleri. gözleri 
simsiyah. Esmere çalan bir 
renk. Güldükçe çukurlaşan 

yanaklar. Mükemmel bir vü
cut. Ve konuşurken. güler· 
ken pırıl pırıl yanan güzel, 
çok güzel, harikulade güzel 
iki sıra diş 

Şüpheılzki bu beyaz, par
lak dişler çok göz kamaş. 
!ırıyor. 

Reıat da mükemmel. Uzun 
boylu, genlı omuzlu, kumral 
bir genç. Sermin neteli, çıtı 
pıtı bir ıey. 

Reıat ağır, kafalı, hakim 
bir erkek. Sermin'i Şiıli'de 
sevmlyen yok denebilir ve 
bu çiftin ha yatı muhite 
güzel bir örnektir 

Vakit epi gecikmi9ti. İç-

Yunan vapurların~a çalışan 
ecnebiler ha~kında verilen 

bir karar 
4(Proiya• dan: 

D:ın Bıhriye nazirıle 

Liman reisi gemiciliğ~ ait 
bir çok meseleler aros nda 
Yunan Yapurlarında \'nlı~an 
ecnebi tabası telsiz telgrııf
\' (3rın en az bır mihhlel 
zarrında i~lnin,len çıkarıla 
rak yerlerino Yunan'lıların 

tayin edilmelerinin vapur 
kaptanl3rın:ı emredılmeai 

için bütün Liman roıslerine 
ve Yunun konsoloshanclı!rine 
teblığat yapılmasına karar 
vermişlerılır. Bu lehli~ tel· 
Miz sınıfından i~siz kalanlara 
yer bulunması moksadıle 
yapılmış v., buna rıayet et
ınıyen vapur sahiplerinP 
karşı deniz işleri müdüriyo
tınre şiddetle hareket edıl 
mesi mukarrer bulunmu~tur. 

Bıı tebliğ Yunun vapurla 
rında tayfalık yapmak üzere 
dışarı memleketler limanla
rına gidecek olan işsiz 

deniz amelesinın himayesi 
hakkında Bahriye :'\azırı 

tarafından imza edilen tal:mal 
namenin mülemmimidir. Bu 
tıılimatname gönderılerPk 

j~çinin evsaf ve sureli hima
yesine ait olmak üzere se
kiz maddeden ibıı rettir. 

Bu suretle açılarak yer. 
ler doldurulınuk iizere ihti · 
yut olarak lngiltcre'ye zabit 
gönılorılmesine teşebbüs edil 
miş ve şimdilik ınakini~t 

kültüral münasebetlerinin 
teyit ve tasdikini görmek ı 
le mübahiyim l3ilhaua mem· 
nuniyetimi mucip olan bir ı 
cihet. bu kere .Szeged'de 
bizi yüksek ziya reli ile ıe· 

reflendiren Avusturya Baı -
vekili Dr Schuschnigg'ln, 
büyük Macar ıairi Madach
in eserini Macaristan hari 
cinde ilk defa olarak yüksek 

bir kadir ve kıymet ve ıe 
ref halesi içinde Viyana 'da 

temsil ettirmesi ye bu •u
retle Macaristan'ın bu kül
tür eserine kartı bir hürmet 
ve alaka göstermiı olmasıdır. 
Dr Schuschnigg bu kadlrti· 
nas harekette bulunan Av
rupa'lı ilk maarif nazırıdır. 
Ainaenaleyh ken dislne teıek · 
kürlerimizi arzederken muh -
terem baıvekilin cenubi Ma • 
carislan'ın bu büyük kültür 
merl<ezinden eyi intiLarlala 
ayrılmasını temenni ederim " 

ve telgrafçı on zabitin ln
giltere'de bulunmasına hü
kılmetin müsaadesi alınmı,. 

tır Bıı müsaadeye kaptan
ların du ithali için mesai 
ıarfedilmektedir. Bugünler
de gönderilecek olan ilk 
heyetin altısı makinrst ve 
dördü telsiz telgrafrıdır. 

- Haydi çocuklar, diyor
du; körebe oynıyalım. 

Yoo; öyle soğuk durmayınız, 
Bu; bildiğiniz körebe oyu 
nu değil. Başlrn bir şey. 

Durun; bakın anlatayım: 
İçimizden birinin gözleri 
bağlanat.ak. Bu; ebe 

- Malum , malum, di 
ye haykırdılar. O, telaşla 
devam elti: 

Canım, sözümü kesme 
yin. Ebe herkesi ayrı ayrı 
tdkik edecek. Kim olduğu
nu bilecek. Mesela kokusun
dan, biçiminden, raçından 

falan tanımağa çalışacak 
Oyuna taraftar o1anlar 

ortaya atıldılar. Mualla ebe 
olmuştu. 1 lerke~in önünde 
dolaı•yor, duruyor, ellui 
ile yokluyor. "tanıyamadım r 
diye telaş ediyordu. 

Bir aralık Reş:ıt salonu 
gözden geçirdi. Karısı yok 
lu. O da sezdirmeden çe· 
kildi. 

Sermin; kızının beşiği ba
şında aglıyordu . O kadar 
dalgındı ki, kocasıııın yanı 
na geldiğini duymadı. Reıat 
karısını delicesine severdi. 
Göz yaıları, bu göz yaıları .. 
Sevdiği kadının göz yaıları 
onu evvela havrete, sonra 
§Üpheye ve yese düşürdü. 

Bileklerini yakalıyarak: 
- Niçin ağlıyorsun, Ser

min .1 

Lakin anlat. nen v;ır? Bu 
göz yatlarına seb• p? Sus
ma Sermin. Rica ederim 
fenalaşıyorum. 

1 liç, diyordu. Hiç Re
şat.. Salona git Misafirlert 
karşı çirkin olacak. İkimiz 
birden kaybolduk. \ok fena. 
Sen git kuzum. Biraz l·eni 
yalnız bırak. 

Reşat aynı zamanda kıs
kanç bir erkektir. Bu his 
batında bir kere çaktı mı, ar· 
tık dünya yansa vız gelir. 

Hayır, diyordu Hayır. 
Misafir falan umurumda de· 
ğil. Söyle niçin ağlıyorsun? 

- Bu oyun bir hatıra}a 
bağlıdır, Reşd t .. Ve genç ka. 
dın şimdi daha kuvvetle 
hıçkırmağa başladı. 

llir hatıra . Bir hatıra .. 
Sermin'; ağlatan . okadar şen, 
okadar nazlı !<adını hıçkır· 

tan bu acı hatıra ne olalıi · 
lir? Mazi! Ah, mıızi daima 
m<'çhuldür. Meçhul olduğu 
için karanlık. Karanlık ol 
duğu için korkunç, tehlikeli, 
fena , fena lıir şeydir şu 

mazi. 
Ve karıs nın mazisi ken. 

disini böyle en mesut, en şen 
bir gecede ağlatacak hatı

ralar lafıyan mazisi genç 
adamın kafa•ını alt üst etti. 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Lisztin nadiren çalınan escr

l eriııden piyano konseri. 21 ,45 
haberler. 22 opera orkestrası. 

13, 15 Hava raporu. 23,20 Plak. 
24 Sigan musikisi. 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı t 9,05 opera 

parçaları. 20 konferans. 20, t 5 
konserin devamı. 21 konferans. 
21,15 Kşenıan - gitar konseri. 
21,45 müsahabe. 22 teganni. 
(Fransız musikisi.) 22,30 Plak 
23 haberler 23,30 kahvehane 
konseri. 

MOSKOVA, 1714 m. 
Akşam konseri. :22 ecnebi 

dillerde ne~riyat. 

Bu gece 

Sağlık 
t.~czanesi 

Nöbt~tçidir 

-- Bir gün beni giydir
diler. İskeleye götürdüler. 

Öğle sıcağı. Taşlar yanıyor 
Ortalık çok tehna idi. Ora
da bana "haydi körebe oy

nıyacağız,, dediler. Gözleri· 
mi sıkı sıkı bağladılar. Ben, 

elleriınle etrafımı arattırır· 

ken birisi beni kucakladı. 

Göğsüne sıkı sıkı bastırdı. 
Yüzümü, çenemi, saçları· 

mı öptü, öptü. Hen çırpını· 

yor, kurtulmak isliyordum. 
Gözlerimdeki bağı kopar

mak ıçın tepiyordum. 
Sonra bir hıçkırık, Ağlıyan, 
hıçkıran bir kadın sesi .. 

Gözlerim ı açtılar.Yanım

da birkaç arkadaşım, be· 
ni burava oynamağa geli· 
ren bahçıvan .. Başka kimse 
yok . Arıyordum Tatlı, bay
gın bir kohu içinde beni 
kollarına alan. öpen kimdi? 
Onu arıyor, soruyorum. 

Kızlardan biri "seni ben 
kucakladım. Aakalım tanı· 

yacak mısın diye.dedi.O za· 
man küçüktüm. Au oyuna 
inandım.Çok seneler sonra .. 
O öldükten sonr,.., 

Fakat sonra O; 
yani annem. Zavallı annem 
öldükten sonra öğrendim. 

Beni özlemiş. Çok özlemiş 
Bir kerecik öpmek isliyor· 
mu~. Kendisini bana' göster-

Sermin göz yaşları içinde 
kocasını süzdü. Bu dalan 
gözlerde, bu sararan yüzde, 
bu buruşan alında fena fÜp· 
heler dolaşıyordu Zeki ka· 
dın ellerini kocasının elleri 
üstüne koydu: 

meden bunu yapmak için böy
le bir oyun icat etmişler.Ne 
hazin değil mi?Ben bir da 
ha onu hiç, hiç görmedim. 

- Bunu anlatmak i>te -~ 
nıezdim Reşat. Çünkü muk· 
tedir değilim, zannediyorum. 
Fcıkal söylemeliyim. çünkü 
benden haksız yere tüphe
lendin 

Evet Reşat, bu oyun acı, 
hazin bir hatıraya bağlıdır 
l lenüz yedi yatımda 
idim. Kalamıt'la otu-
ruyorduk. Ben babamın 

yanında idim. Annemdl!n 
ayrılalı bir sene olmuıtu. 

Bana onu unulturmaj!a ça 
lıııyordular Anneme bf'ni 
göıterıniyordular Reıat 

Burada sesi titredi, çok 
titredi. Sonra 

0

gözleri odanın 
uzak köfelerinde dalgın, 

perişan dolaıtı. 

işte anlıyorsun ya.. Bu 
gece bu oyun bana eski 
günlerin rüyasını hatırlattı 

Gözlerimi bağlarlarsa tek 
rar hıçkıra hıçkıra kendini 
göstermeden kızını öpen za
vallı anneyi hatırlıyacağım, 
ağlıyacağım , bayılacağım 

dive buraya kaçtım. 
Reşat mahçup, müteessir, 

karısını kucakladı Sermin 
Gtinsel'in karyolasına kapan
ını;; onu muhayyel tehlike 
!erden korumak istiyen bir 
ana ıefkati içınde: 

Benim kızım bu oyu· 
nu hiç bilmiyecek, öğren

miyecek Reıat. Diyordu . 
Anlıyor ınusun? 

Kızım bu oyunu hiç bil
miyecek .. 
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Muayene Günleri 
Cül\L.\BTESİ GC~LEBİ 

Üğledensoıır;ı. :saatl4<leıı16ya kadar dalıili 
ha•tahklar ıııuayerH~si ( Ookıo,. . \lııııt'I 

Enıiıı bt•y) 
PAZAH GÜNl.EHİ: 

Üğleden soıır:ı saat 15 deıı 16 ::ı k:.ıdar 
kulak, burun, lıoğaz lıa:slalıkhıı·ı ıııııaye
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Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en rr.üş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem
nnu edecek tarı.da 

her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka 

lar ima 1 edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye· 
nl bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi umum lekeler beı 
dakika gibi pek l<ısa 
bfr zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha. 
lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
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OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey idaresinde 

Balıkesiriıı lıer lıususıcı eıı 
ıııiiktmınıd otelidir. 

Konfor. Temizlik, Servislerindet 
neza~et ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket ha/kınırı. 
gerek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmişfi 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo NEVROZ İN 
CELAL 

/;ırnal bankasıııd ı buluıınn I tMf 

Billlk(•sir ,\Sk( ... rl 8<1t111 ı n ~··lıriıı, İstaııhnl ve ızıııirin hiiti'ııı~azl'll'h' 1' ihlıoriyelı tnsarrui cüzdanını 

,lıı kull ınm ı ~ olduğum t.ıt

lı i k mührümü ı ;ıyi ettip; m- j 
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