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Şehiı·cilik ı·ı 
Bilgi ve görenek insan ter· 

biyeıinde olduğu kadar ce · 
llıiyet itlerinde de büyük ha· 
reket ler temin eden başlı 
batına iki kuvvettir. Fakat 

p. Konferansı açıldı Tevfik Rüştü Bey Cümhuriyet Maarifinin ileri hamleleri 

Gelecek hafta Gazi Lisesi 
iki yıl önce, Ankara 'da Mısır'daki kapitülasyonla

rın kaldırıl~asını istedik Türki'ye dönecek. "Gazi Terbiye Enstitüsü" için· 
de bir Lise kurulmuştu. En 

sınıfta tatbik edilmek sure
tile bir ka\' yıl sonra 
Gazi lisesinin bütün fen ted. 
risatı lngilizce okutulacak
t ı r. Cümhuriyelln bu yeni 

müessesesinde Maarif Ve

kaletinin bu seneden itiba
ren ta tbika baıladığı bu 
sistem büyük bir istikbal 
vadetmektedir. 

bu ıkı kuvvet hemen daima Konferans Reisicümhura sayğılarr.nı .sun-

beraber oldukça faydalı ve du ve reisliğe Hasan bey seçıldı 
Hariciye vekilimizin Fransız ve Yunan- büyük Türk'ün adını alan Li 

senın layık olduğu yüksek 

}'apıcıdır. ISTANBUL. 24 (A.A) -
gazetelerine beyanatı 

değeri verecek bütün ders 
ANKARA 24 (S Ş) Ha-

Bilgisiz görenek veya gö Beynelmı'lel parlamentolar V r riciye ekili Tevfik Rüıtü 
1 eneksiz bilgi1ere bizim mem. birliği konferansının otu:ı.un· beyin teşrinievvel in ilk haf 
eketiınizde çok rastlanma ey ı'çlı'maı· bugün 15,45 le ı d h d 

1 
asın a ıe rimize öneceği 

•tıın bir sebebi de coğrafi Yıldız'daki konferanslar sa· anlaşılmaktadır. 
"aziyetimizdir. rayında Büyük Millet Mec · ISTANBUL 24 (.S Ş) 

Bilgi kendi kendine elde lı'sı· Reisi Kazim Paıa haz· ed·ı b 1 Cenevre'de bulunan hariciye 
1 e ilir. Fakat görenek retleri tarafından açı mışlır. 

llıutf k vekilimiz Tevfik Rüştü bey 
aka muayyen şartlar Şiddetle alkışlanan nutu · 

Ve ihtilatları ister. !arından sonra parl:lmento bir Fransız ikt sat gazelesi-
lıte coğrafi vaziyet bu lar birliği konseyi namıııa ne vaki olan beyanatında; 

l&.rlların ve ihtilatların kolayca nutuk söyliyen M Saveana kazançlarını harice gönder 
"iicut bulma~ına maDidir. hararetle alkışlanan nutkun· ' miyen ecnebi sermayedar-
·ı E:ğer Türkiye Almanya da. Mustafa Kemal Türki· ların sermayelerini Türkiye'-
1 e il 1 k d b ' · ·n beynelmilel büyük de nafia ı'•lerı'ne yatıra bile 
1 

e çt a'nın arasın a u ye sını K p • 
Un• d k" den bahsetmi•lir. azım aşa ki · · b h t T" k' 

h 
0 ay ı köylerimiz ve şe· mev ıın • ce erını, u usu a ur ı 

1 1 ·teyhin bir güne talık edildi. • lı'kr erimiz bugünkü iptidai- Konferans, mumaı yenin her türlü yardımının 
içi d lb k ı teklı'file Gazi hazretleriııe İSTANBUL 24 1 AA) temin e:lilmi• bulunduğunu 

d 
n e e ette a amaz· B ı J J 1 t l • ı. tazimat telgrafı çekilıresine eyne mi e par emen o ar söylemiıtir 

8 1 . Yine mu konferansına iştirak edecek IST ş) 
i gı· .. ğ' k ya· karar vermiftır. ANBUL 2-1 ( S .. • gorene ı avramı ' ı ı· h d" b 

11<>1 renek ise bilgiyi arayup maileyhin teklifile kon- o an ran eyeti un ura- Hariciye Vekilimiz Tevfik 
ede 

1 
h f reisliğine 1 ürk ya gelmiş ve Taslm'deki Cüm· Rüştü bey Atina lljansına 

Tevfik Rüştü bey 

nistan'ı temsil 
bundan doldyı 

etliğini ve 
çok mesrur 

olduğunu ve iktısadi müza-

kerelerin neticelerinden ümit ik· e miye ve bunların er erans b b hurı'yet Abidesine bir çelenk beyanatta bulunarak,· Ce 
•ıi d 1 rubu reisi Tra zon me u ,,. . e mütekami eser ver- g 'd T k J Y Jd 1 ·••'Ye Yarar. su Hasan beyefendi itli- , koymuştur. nevre e ür iye i e una - var o uğunu söy erııittir 
Bİld h 

1 
ı f fakla seçilmiştir. Hasan be- =~~~=.-====-=,.....,=""'::'=====""""·:--·-------....;..---"""".~--: 

h e ıe irci ik maa ese 1 v ı • h H 11 d 1 ~nı bilgi ve hem görenek yefendi intihabına teşekkürü sveç e ıa t•ı o an a ,· e 
ırıbı iki esaslı kuvvetten mütazammln fbir n~.tuk 
llıahrum bı'r h ld d' "ylemiş ve kon rans muza-a e ır so ı C 1 

d 
Halbuki fehirc i lık; her ıey· ı kerelerine baş anmıştır.' e · 

en I . içtima edılmek 
evve cemıyet terbıye- se yarın . d'l 

ıiııd t 8 de tatıl e ı 

Reisicümhurumuz tarafın
dan kabul edilecek 

Ticaret mukavele-

namesi imzalandı 
A'IKARı\ 24 (A .A) Tür-

vasıtaları, labratuvarları, 

atölyeleri, ileri terbiye prc n 

sip'erinin i1eri teknik icap 
arına uygundu. Lise ilk 

sene birinci ve ikinci Gazi lıseninde kültür 
devrelerın birer sınıf oL derslerini idare edecek Türk 
rak açıldı. Geçen sene bü- muallimlerin de seçimine 

tün wııflarına talebe alına maarif vekaleti hususi bir 
rak teşkilatı genışlttildi. ehemmiyet vermittir. 

Bu yıldan itıbaren ta~a- Gazi Li•esinin yatı üc-

men ayrı birtip olarak derslere reli 275 liradır Nehari 

b 1 ki B ta lele için Nafia vekaleti 
aş ıyaca ar. irinci sınıfa 
· k ] 1 b b Tren Servisleri tesis etmiıtir. gırece o an la e e ir müd-

det İngilizcede ileri< diklen llir aylık talebe pasosu 116 
sonra Fen derslerini doğ- kuruştur. Talebe bu paıodan 

rudan doğruya İngilizce oku cuma günleri de istifade 

yacaktır. Bunun için İngil· edebilecektir. 

tere'den, Oksfort üniversıte Cümhuriyet idareıinin en 

sinin Riyaziye ve edebiyat hayırlı ve verimli bir tahıil 
Şubelerinden mEzun iki in· müessesesi olarak doğan 

giliz muallim getirt lmi,tir. (Gazi Lisesi) Ankara'nın 

Bu muallimlerin birisi Fen çok yıllJ\rdır beklediği bir 

derslerini öbürü de İngilizce- irfan yurdudur. Bu yeni 

yi idare edecektir. mekteple aynı zamanda ma-

~laarif Vekaleti, az za · arif vekaleti Ankara'da 

manda İngilizce elde edebil- mektep buhranının önüne 

meleri için Gaz Lisesinin geçmit oluyor. 

e ve fertlerin ya~ay Ş üzere saa . k 
~~ te'akkisinde mühim inkı- 1 miştir.Konferanstakı nutu · 
a.plar Yapabilen bir sıhhat lar saat 9 da lstanbul rad 
~e sanat müzesine benzeti- yosile neşredilecektir. 

ders tevzi cedvelir.de bazı Çocuklarına ecnebi dili 
ANKARA 24 (S Ş) - İsveç da emniyet iılerile iktuadi ı kiye Hollanda ticaret ve kle. d •. 'k 'k' . k l 1 d" b ı egııı ·ı •er yapmıştır Ecnebi öğretmek istiyen ai İ e 1 er bu 

ebilır. IST AN BUL, 24 (S Ş ı -
Gü 1 l I . Parlamentolar konferaıısın· 

a ze ev erle çevre enmıs, 1 iİaçl 1 . da komisyonlar mesai erine 
d- ar a süslenmiş; temız 

Ofe 1 başladılar. Hukuki komisyon 
r· nmif bir sokak geçen e -
ı nikb da Mısırdaki kapitülasyon-

' 

in, neıeli ve intizam- h ı o ' 
1 

lağvi mevzu ba s 
D·mıya sevkeder. arın hh 

1 1Yebilırim ki bizim ça· oldu İngiliz mura ası uzun 
1 ttııa d itirazda bulundu. 

d "e Yaıama ah'akıınız- uza ıya 

Velihatı teşrinevvelin üçüncü meseleleri görütmüılerdir. rıng mu ave e eri un ura d'I 1 • • . d . d'l . 
1

. ı saat erı çogaltılmı•tır İn· yenı' mu" essesede arzularının 
cuma günü buraya gelecek, 
merasimle karşılanacak ve 
Reisicümhur Hazretleri la
raf ından kabul edilecekler 

dir. 

Trakya valiler 

kongrası 

ı k' b 1 d' • · t k- a ımza e ı mış ır . . , • . 
1 e e ıye reısı a S' A f k 1 1 gılız muadimler it yli talebe tatminine imkan bulacak, 

dir edildi. ıyası ır a ar ana ile doğrudan dog·ruya me• • lardır . Çünkü ecnebi mem-
ANKARA, ~4 IA A) şamıyor. gul olacaklar ve sa~ah ve leketlerinde bile eşine tesa· 

Bor ve Ak•ehir belediye re- ATINA 24 {A.A)-Fırka· gece mütaleaları~ gı'recek- 1 b b • ·~ düf edi mez u güzel ina· 
islerile belediye ayan me· lar arasındaki ihtilaflar hak- ler, azami istifadelerı·~ 1• le • da çocuklarımızın, her tür-
murlarının çiftçıler kanun kında başvekil M. Çaldaris mine çalı•acaklardır. • lü maddi ve manevi ihtiyaç-
ve nizamnamesinin tatbika· gazetelere demiştir ki;"Fırka ı Birinci devre bı'rı'ncı' ve 1 arı en mükemmel, en ileri, 
tına gösterdikleri alaka ve ların anlaşması imkansız ol ikinci sınıfta ba•lıyan bu ı 

h b 
• en asri şeki de tatmin edil-

muvaffakıyetten dola"ı İk duğu için mechil ni ai ir sistem her sene bı'r yukarı , miş bulunmaktadır. a, u k . Murahhasımız Nazım bey.• . mumiyetle kara terı · h 
llıızde d kapı' tu"lasyonların lağvi le ın· r 

1 
üzensiz ev manza- d 

il arııı . k de söz söyledi. Netice e 

EDİRNE 24 (A.A) - Umu · 
mi müfettiş İbrahim Tali be 
yin reisliği altında toplan 
makta olan Tarakya valiler 
kongrası dünkü toplantısın-

tısat Vekaletince kendıleri· kararla siyasi vaziyeti tas- ___ 
7 

_____________ ..,,.. ___ ....,. __ _ 

ne bir takdirname gönderil 
miştir. 

fi ye edecektir." 

Dil bayramı k ın, çarpık çurpu so 
tıı&.kların büyük tesirleri ol meselenin müzakeresi baıka 

Ut Ve bir çoğumuzu aşağı alelade ve daima yapagel 
YUkar1 · b' ıı· d ıntızamsız; ve ıraz· diğim hareket l< n mE ne ı 

\:levkıiz yapmıştır. Önümde herhangi bir yatak 
imseye kusur isnat et d döşenmesinden 

llıek ist . Ç" k" T"r o asının b' 
k emıyoruz. un u u · fail ır 1 çok daha temız as . 
'bYe'de hi,:bir belediye reisi kaldırım görüyordum.Sankı 
bile~ fehircilik için icap eden k . 

Ilı ve göreneğe tamamen oraya atacağım yanı sıga· 
1a.h·b· . ram tek başına kalac k ve 
11 

ı •rn. diyemediği gibi yı- kt 
t e hiç birimiz o bilgi ve gö· herkesin gözüne bataca ı 
en"in 1 d b ld Kaldırımın bana telkin etti-

& • ne er en i aret o u· 
•lltıu h kk 1 h d . g"ı' bu temizlik ve ihtimam a i e iza e emeyız. 

E:ak k duzgusu altında sigaramı 
at şu muhakkak i J 

tehircıl·ğ b - beş on adım sonra rast a-
k ı in iktisa ı mum- k d 

ilıı 1 dı&ım su menfezine a ar 
il . o an bir tekniği, bir " d 
t llıı; aynı zamanda bunlara taşımak mecburiyetini uy-

~tbik yolları gösteren bir dum· 
"o I' b k avenü· ~ ren -. b l Bru" kse in ir ço i egı vardır ki . un ar 
ıtenirıe elde edi lebilir !erinde her evin önü gül ~e 

)'et k 1 k d h çı'çek bahçeleri le bezenmış-1> ' er i şehirci i iye e · 
b 'llıizin malumatı üstünde tir. Kaldırımda yürürken 
lr varlık olduğunu ve bu güllerin tomurcuklarını ok 

"a.rı k r lu 1 tan ise mahrum bu· şıyarak yürüyebilirsiniz '. u 
r llduğumuzu kabul etmek latif manzara size neşelı ve 
il.ziletın· .. b'I l· O 13 l ı gostere ı e ım bedii ;lham'ar verir. en 
b:~:n elbette kendimizde senelerce dikkat ettim; 0 

eı mıyan bu kudreti elde kaldırımlar üzerinde dolaşan 
llıek ı- k a 
1 

uzumunu duyar ve oynıyan yüzlerce çocu -
n arız . ve b'] b' 

Bir - !arın en haıarısının ı e ır 
bir c=~~ B_erlin'in büyük defacık bu dııarı s'lrk~n 
tek d esınde sigara içe- gü l·• re el atup kopardıgı 
hram~laııyordum.Aitmif ıi· 

01 
görmedim· 

eJı Yere atmak ıçın Güzel bir şehir; süs'ü ve 
""knıtbk· aldırdım. Fakat. bu". ı ta zam "' ır k . temiz sokak ar; mun 

..__ uvvet hem bu ve bedii yapılar. bir kelime 
[ ] •SAVA · · nı •ayısınct ş. ın 98 numaralı ;le ıehircilik sanatı, ınsa 

leyi beı ~_çıkmış olan bu maka- ve cemiyeti yükselten ve 
~ak İiı~r~ye ldintihabının başla- incelten en kuvvetli bir ter 
~fa dalı o u~u şu sırada bir biye amilidir. 

i<>rdük. a neşretmeyi faydalı 

Mahmut Esat 1 Türk musiki 
beyin dersi Cemiyeti 

IZMİR 24 (S Ş)-Çok say· İ.>TANBUL '.!4 ( S.Ş) -
gılı mebusumuz Mahmut Esat Türk musiki sanatkarları ce· 

beyefendi bugün sl\al 18,30 miyeti senelik kongrası, ce-

d a halkevi salonunda inkı 
d 

miyetiıı Beyoğlunda Bursa 
lap derslerine eva m et mit· 

sokağın iaki merkezinde ya 
)erdir. 

Bugünkü dersin mevzuu rın toplanacaktır 
Türk ihtilalinde milliyetçi Bu içtimada yeni idare 
)ık prensipleri idi. heyetı seçilecektir 

Balkan Güreş 
Birincilikleri 

İlk teşrinin dördüncü günü İs
tanbul' da yapılacaktır. 

Güreşçilerimizin eyi neticeler alacakları 
umulmaktadır. 

İST AN BUL, 24 (S Ş.) 
Dördüncü balkan güreş 

şampiyonası Teşrinievvelin 
dördüncü günü ıehrimizde 
yapılacak. Gençlerimiz bu 
müsabakaya hararetle ha· 
zırlanmaktadırlar. Güreşçi
lerimizin vaziyetleri pek eyi 
dir Müsabakalara dahil 
olacak takım yakında ilan 

edilecektir· 
Türk takımının bu sefer 

de kati bir galebe kazan 

ması beklenebilir. 
1 Müsabakalara dahil ola-
1 cak Yunan gürefçileri gele-

cek hafta Romanya vapu· 
rile ıehrimize gelecekler 
dir. Yunan güreşçilerinin 

bu sene her seneden daha 
kuvvetli bir takımla müsa -
bakalara girecekleri anlatıl 
maktadır. Alina gazeteleri· 
nin verdikleri malumata 
göre Yunan'lılar buseneki 
müsabakalarda birincilik ve 
ikincilik değilsede üçünrü
lükten aıağı düımiyecekle

rini ümit etmektedirler. 
Romen'lere gelince, geçen 

sene olduğu gibi bu sene de 
deniz tarikile gelmek is· 1 

Çin şimendiferi sa

tıldı. 
TOKYO, 24 (A.A.) 

Royter ajans nın aldığı ha 
bere göre sene'erdenberi 
Sovyet Rusya ile Mançuko ' 

Saffet bey yaı·ın akşitm kon
f eı·ans vt\ t•(\Ct\ k 

ve Japon hükumetleri ora· 
sında mühim bir imza mev 
zuu olan Çin Şarl; şimen

diferlerini Rusya 170 mil· 
yon yene Mançuko'ya sal
mıştır. 

Sanayi heyetimiz 

Leningrat'ta 
LENİNGRAD. 24 (A.A ı 

Türkiye sefiri Vasıf bey ı 
le Türk sanayi heyeti dün 
buraya gelmişlerdir. Heyet 
Stalin fabrikasını gezmişler 
ve öğleden sonra Fetekof'a 
gitmişlerdir. 

temediklerini bildirmişlerse 

de Federasyon hangi tarik
le gelmek isterlerse biletle
rinin gönderileceği cevabını 
vermiş ve bu suretle orta 

da halli icap eden ihtilaf 1 
kalmamıştır . 

Müsabakalarda Yugoslav J 

!arın en fazla hazırlıklı ola
rak karşımıza çıkacakları 
anlaşılmaktadır. Çünkü 
Yugo.Jav güreşçileri tatil 
zamanlarında müteaddit mil
li temaslar yapmıılar, ça
lışmıılar ve eyi neticeler 
almışlardır 

Buseneki müıabakalara 
Bulgarlar tam takımla işti 
rak edeceklerdir. Malum 
olduğu üzere geçen •ene 
Bulgarlar ancak üç güreşçi 
göndermiılerdi. 

İ'TANBUL, 24 (A.A.) -
26 Eylül günü yapılacak 
olan el il bayramı münase
betile Türk D. T. C. baş 
kani Erzincan mebusu Saf. 
fet bey tarafından radyo 
ile saat 20-30 da öz Türkçe 
bir konferans verılecektlr. 

Müfettiş Hilmi bey 

Bitlis'te 
BiTLiS. 24 (A.A.J 

Umumi müfettiı Hilmi bey 
buraya gelmiş ve belediye
de halkla temas etmiş haa
bihalde bulunmuştur. 

Tütün Rekoltemiz 
Bu sene on iki milyon kiloya 

yakındır. 
İZMIR, 24 ( S Ş ) - Bu 

sene tülün tahminın l 112-

milyon kilodur. 

güzel fiatlarla elden çıkarıl· 
mıştır. 

Rekoltenin ve stok mik· 

Her sene bu zamanlarda tarının azlığı yüzünden bu 

tütün satışları baılardı Fa- sene tütün piyasasının eyi 

kal geçen sene neıredilen 1 fiatlarla açılacağı kuvvetle 

tütün kanünu mucibince tü- tahmin edilmektedir. 

!ünlerin müstahsil tarafın. 

dan denk haline konduktan 

sonra satılması icap etmek
tedir. Bu sebeple tütün pi

ya ası bu sene ancak Teşri
nievvel içinde açılabilecek
tir 

Geçen seneden elde kalan 

stok pek azdır. Geçen ve ev 

velki seneler stokları, müstah 
silden ahı fiatına nazaran 

Seyhan'da 

Tavukçuluk 

ADANA 24 (A A)-Zlra 

at dairesinin yaptığı bir let· 

kik neticesi Seyhan vilayeti 
içinde geçen sene kümeı 

hayvanı mevcudunun 83 bin 

küsur olduğu ve bunlardan 
14 milyon 900 küsür bin 
yumurta alındığı tesbit edil 
mittir. 
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Türkofi~inin gJnlük bülteni 

Almanya
1

ya muMelıf i~ 1 acat ı 
mallarımız 9-15 eylül haftası 

piyasa yaziyeti 
Berlin ajanımız bildiriyor: 
iç fındık 
Piyasada mühim değiıik 

likler kaydedilmemiştir Bu 

hafta içinde bayaz Giresun 
mahsulü yolda teslim cif 

Hamburg 100 kilosu 5 l O 
Fransız frangı üzerinde mu · 
amele görmüıtür. Primo Gi 
resurı eylül ve birin ci teşrin 
tahmili 500 Fransız fra ngı 

na teklif edilm i ştir . Trabzon 
ve Ordu malları 1 CO ki l o ı u 

75 mark üzerinde " teklif 
edilmiştir. Alman·ya piyasa 
sında Türkiye mahsulü fiat· 
!arı rekoltenin azlığına nis 
betle aıağı sayılmaktadır . 

Buna sebep de ispanya mah
sulünün fazlalığı gösteril
mektedir. 

ispanya Taragona malları 
birinci teırinde tahmili cif 
Hamburg lC' Ü kilo 235 peçe
teye teklif edilmiştir . 

İtalya, Napoli fındık içle
ri eylı'.ıl ve birinci t e şrin 

tahmili 100 kilo başına 350 
liret üzerinden teklif olun 
muıtur. 

İtalyan kabuklu fındıkları 
ise 21 birinci teırine kadar 
tahmil şartıle IOlı kilo ba
şına cif Hambı rg Sic ı l)a 

yuvarlak 180. Giovanni uzun 
188. bunların ekstra nevile

ri ise 200 liret üzerinden 
teklif edilmiıtir. 

Badem içi: 

Bu hafta zarfında piyasa 
sabit ve sağlam geçmiıtir. 

İzmir malı çuvallarda 100 
kilosu cif Hamburg 56 flo· 
rin üzerinden satılmıştır. 

Bunların acıları ise 48 flo 

rin üzerinden muamele gör· 

müıtür 

Tiftik: 
Piyasa geçen haftadan 

daha sağlamdır. Fiatlar 
ehemmiyetli nisbette yükrnL 
miştir. Talebin durmıyacağı 
ve bilakis ileride daha eyi 

iıler yapılacağı ümit edil 
mektedir. 

Halen Almanya 'da en çok 

orta nevi tiftıklere alaka 
gösterilmektedir. Bun lar haf

h. zarfında 8.5 - 9 Fransız 
frangı üzerinden muamele 
görmüştür. Eyi n'?viler 9-1 O 
franga kadar yükselmiştir 

Bir hafta evvel en yüksek 
fiat yalnız 8 frank raddesin 

de bulunuyordu 
Yumurta: 
Almanya'da Türk yumur

talarına karşı talep ve ala

ka mevcuttur. Liıkin vaki 
olan talepler maalesef tüc

carlarımızca karşılanmamak

tadır. 

5 eylül tarihinde G ll C 

sınıfından 100 yarım sandık
lık bir partimiz 58 mark 
üzerinden muamele görmi:ş
tür. 12 eylül tarihinde aynı 
fıat üzerinden ikinci bir par
ti satılmıştır. 

Buğday: 

Türk buğdaylarına talep 
gittikçe artmaktadır. Eyi ne
vi sert buğdaylarımız cif 
Hamburg 100 kilo batına 

68 florin üzerinden büyük 
miktarda satılmııtır. lzmir 
mıntakası mahsulü eyi nevi 
buğdaylar cif Hamburg 100 
kilosu 65 florin üzerinden 
muamele görmüştür. Buna 
mukabil Mersin mıntakası 

buğdayları gibi niıbeten 

ucuz neviler üzerinden mu
amele olmamııtır. Bu nevi 
mallarımız bilhasıa Fransa 
ve Arjantin buğı:1aylarının 

rekabetine maruz kalmak
tadır. Maamafih ileride bu 
mallarımıza da alaka göste 

rileceği ümit edilmektedir. 

~~ ~ 
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Dil Bayramı 
Kutlulama proğramı 

Yarın ki dil bayramı iç in Hal
kevimiz tarafından hazırlaıımı ş 
olan proğramı aynen neşredi-

yoruz: 

piyes temsil edı'ecek ve şi 

1 

ir 'er okunacak. k onferans 
verilecektir. 

ı Muallim Mektebimiz 
Mezunları - -Vekalet tarafından vaz;felen-

dirildiler,altı· mezun Bal. kesir' e 
Proğram 

Büyük Dil kurultayının 

i k top 1 andığı gün o an 26 
ey 'ü ' Türkiye'de di l bayra· 
mı o arak kabul edılm i ştir. 

Mı ll i kü tür:in özü olan bu 
savaşının mem 'eketimizde 
de canlı bir halde kutlulan· 
ması için Halkevimiz bütün 

yurttaı 1 rdan bayrama iıti

rak etmelerini rica eder. 

4 Gece saat sekizde mek· tayt'n olundu. 
tepli 1er ve ha 'ktan mürek 

1 - 26 eylul çarıamba 

günü bütün evler ve dükkan. 
larla resmi binalar bayrak
la donanacak ve gece elek· 
trikle her yer ışıklanacaktır. 

2 - Ôğ •den sonra saat 
14 de meJ.. tep 1er, cemiyet 
ler ve ha •k hükumet önün 
de toplanacak, önce bando 
o l duğu ha de e )erinde öz 
Türkçe yazı ı levha ar taşı
yarak ve kuru ltay maqını 
söyliyerck hükümet cadde
~i yolile A li Hikm et paşa 

stadyomuna ge' ecektir. 

Orada dil savaşının iııkı iı p
taki yer ve değerini an ' atır 

nutuklar söylen<eek ve şiir· 

ler okunacaktır 

Stadyomdan sonra a lay 
Ha kevi önüne ge ' üp teza
hürat yaparak dağılacaktır. 

3 - Gece Halkevinde 
bir müsamere veri lecektir. 

Müsamerede öz 1 ürkçe i1e 
Osmanlıcayı karşılaştırır bir 

Daimi Encümende 
Vilayet daimi encümeni 

dün Vali beyin reisliğile 
toplanmış; aygır hanenin 

otunu ihale etmiş ve husu 
si idareye ait işleri konuş 

muştur. 

Sporculara Yardım 

kep bir fener alayı yapıla

cak ; a 'ay şehri dolaşacak 

ve Evkaf c. teli bahçesinde 
zeybek oyun l arı yaplacak 

tır 

5 - Ha1kev ine, hüküıret 
önüne, askeri mahfele, be 
'ediye meydanına ve mu
allim mektebi önüne kona 
cak radyolarla İstanbul ve 
Ankara radyo istasyonların· 
dan verilecek konferans 1ar 
halka dinleti leceklir . 

6 Öz Türkçe savaşı 
nın değerini gös~erir büyük 

afi ~ler yaptııı ' arak şehrin 
her tarafına yapıştırı 1 acak

tır. 

7 Merkez ~aza köy-
lerinden ge lecek birer köy
lü yurtta ş mit•ng ve mü sa 
m ereye ve dı ı bı:.yramına 

köy ' eri na rr ına iştirak ec'e 
cektir . 

8 Çarşamba sabahı 

küçük çocuk ar tarafından 

öz Türkçe at yazılı rozetler 
herkese dağıtı 1 acak ve bu 
rozetle r bayr.:ı nı günü gö

ğüs'erde taşınacaktır. 

9 - Vilayet dahi indeki 
bütün mekteplerde o gün 
dil in\ılabından bahsedile 
cektir. 

\ Susur·luk'ta 
j iki yeni köy mektebi 

yapılıyor. 

Bu sene Necatihey mual 
lim mektebinden mezun 
olan 3 ~ gencin ta) in emir· 
!eri gelmiştir . Bu genç mu
allimlerin hemen hepsi is· 
te:likleri 'ilavetlere tayin 
edilmişlerdir . İstedikleri yer
lere tay ·n edılenle r harcirah 

tamoni. 146 Hasan, 149 
Şükrü . 155 Mehmet; İzmit: 
73 Kadir; Samsun: 92 Sab
ri; Isparta: 93 Şaban . 165 

Mehmet; Urfa: l 75 İbrahim, 
2Ü6 Cemal; Malatya: IO j 
Muharrem, 129 Feni; Çan· 
kırı: 52 Ihsan , 160 Avni; , -

J\'ecati bey muallim mektebi, mezr n talebeden ba zıları 
ve techizat beclelinden vaz .J Kü tahya: 251 Muhtar 
geçenlerdir Mezun gençl<!- l Turgut efendiler. 

253 

rin ta in edildikleri yerleri 99 Şükrü efendi de Ga· 
aynen yazıyoruz. 

Balıkesir maarif müdür· 
lüğü emr ine verilenler, 83 
Mustafa, 86 Sıtkı . 87 Şakir 
96 Fehim, l f1 5 \'ehbi . 112 
Halit; Manis 1ye ; 85 Zeki 

108 Reşat 109 Ziya, 132 
Nihat; D en izli: 89 Cahit; 
Aydın: 91s Hilrıd, 119 .Sabri 
164 Şefik . 288 Hulü•i;Sinop 
145 E •uin , 147 Halil; Kas-

lata 0 aray riyaziye kursuna 

iş 1 irak etmiş . ve muvaffak 
olduğunu evvelce yazdığı 

m z 12 muallim arasında 

o da bulunarak Düzce ikmal 
o ta mektebi riyaziye mu· 
all i mliğine tayin edilmiştir. 

M •sleke ye ni atıl n genç 

muallimlere vazifelerinde 
büyük muvaffakıyeller dıle-

riz . 

Vaya seyahat 
Dört genç kazalarımızı dola-

Vilayet hususi bütçesinde 
spor kulüplerine ve mınta· 
kaya konmuş olan iki bin 
liranın tevziatı yapılmıştır . 

Bet yüü lira Balıkesir mm· 
takasına, İki yüz lira Ban
dırma mıntıkasına ve yüzer 
lira da ku üp lere a}rı rrış 
tır. 

SUSURLUK, 24 t S.Ş) -
Merkez kazasına tabi Yıl 
dız köyü ile Göbel nahiye 
sine bağlı Ümiteli köylerin 
de maarif dairesinin verdiği 
plan dahilinde ilkmektep 
yapmak için temeller atıl

mıştır. Bu iki köy, mektep 

yapmak için canlı lir suret- şacak ı 

Pamukçu'da . 
Yol işleri \ 

PAMUKÇU 24 (SŞ) - Köy 

te çalışmaktadır. Maarife 
pek büyük hizmetl eri seb 

keden kaymakam v~kili Ne
bil beyi tebrik ederiz. 

Yol işleri 
934 Senesi amelei miikel

lif esi ile Balıkesir Bar.dırma 
yalunun kaza mıntakasında 
faalıyet her gün bir kat da

ha fazlalaşmaktadır . 

Müteaddit yulerde ocak-
Ç ı k evvelden lar açılmıştır. Ve Susurluk 

istasyonuna ferşiyat bitmiş içinde seyahate 

Edremidden 
eylül ayı 

çıkacakla 

ve silindrajı yapılmıştır. ~i- rını yazdı ğ ımız Necatı Bey 

bir görünüş 

le şehri birleştiren yol köy
lüye parça parça taksim 
olunmuştur Köylü cı:ndan 
bir istekle yapmaktadır. Yol 
taıla döıenec . k sonra kum 
!anacaktır Köylü yolu yap
mağa 21 eylul cuma günü 
baılamııtır. 

1• d" · l - k d Mualliır mektebinden 4 J ın ırın a ınaca gı aza a 
teessürle karşılanmış ise de bu genç bugece saat 3 te yola 

1 yacaklardır. f' u dört genç 
muallim mektebi beşinci 

sınıftan İsmail, Kasım . La
tif ve Şuuri efendilerdir 

Çavdar: 

Türk çavdarları cif Han · 

burg 4,4 filorin üzeı iııden 
teklif edilmektedir. 

Darı: 

1 ÜO kilosu 76 17 fran-
sız frangı üzerinden teklif 
edilmiştir Tuna malları için 
1 00 kilo başına 7, 15 florin 
is tenmiştir. ihracatçılarımızın 
bu mah~ule de ehemmiyet 
vermeleri tavsiye olunur. 

haberin asılsız olduğu ve çıkmışlardır. 
faaliyete devam edileceği Evvela Balya'ya gidecek, 
öğ.-eııilmiştir. orayı gezdikten sonra Edre· 

Bu akşam Halkevi başka 
nı Esat Adil beyi görerek 

fikirler almışlardır. Esat 

Adıl bey onlara gidecekleri, Şimdiye kadar mühmel mit, Bürhaniye, Gömeç, 
bırakılan köy yollarının tes· Havran ve Ayvalık'a uğrı gezecekleri yerleri söylemiş 
viyei turabiye ve kaldırım ve uğradıkları yerlerde gez . 

yapılması için bir proğram 1 Savaşın JakViffiİ 1 melerini kolaylaştıracak şa-
tahtında idare edıl mektedir. ! EYLÜL 1 h ı si arın isimlerini vermiştir . 
Kaymakam vekilimiz Nebil 1 2+ 1 Gençlere bilhassa Kaz da 

bey köy yol arı ve köy iş- 1 Pazartesi 1 ğını eyice gezmelerini tavsi-
lerile yakından alakadar 1 Gün doğumu: 1 ye etmiştir. 
olarak fırsat buldukça köy 1 Zevalı 5,54 : ı 
muhtarları ile teıras ve işin YIL: 1934 Ezani 11,44 l ı Genç talebeler ayrıca 

• · müdürleri Emin beyin va -
tanı bir intizam altında cer- ı. CEMAZEL AHIR 15 ı I zifelerini gösteren sözlerini 
eyanını temin etm i ştir. 

1 dinlemiş, ondan da direktif 
Yeni mezbaha 1 Cumhuriyet islamiyette 1 almışlardır . Aynı zamanda 

1 

1 

Arpa: 

Arpa hakkın'.!a gene bü
yük bir talep ve alaka baş

la 'llıftır. 59 · 60 kiloluk yüz
de 3 muhteviyatlı mahsul 
50 ve 66 67 kiloluk yüzde 

934 Senesi içinde in~a" I şurayı ümmet d mektir I· H lk . 1 b 1 ------------1 a ev<' ı o an u genç er 
na başlanılan mezbahanın uğradıkları her köyde Halke-
yakında ikıraline hummalı Çamlı köyünde bir kız iki vİnin ülküsünü dilleri dön· 

bir surette çalışılmaktadır . şahsı m •çhul tarafından d ı iğ i i kadar anlatacaklardır. 
Yeni meLbaha asri ve pek araba ile kaçırılmıştır Kı Seyahati muntazaman ya 
mü'<emmel bir bina olacak· zın Çeltıkçi köyüne götürül - zacağ z. 

1 
3 muteviyatlı mallar ise 51,5 

1 

fran•ız frangı üzerinden 
muamele görmüştür. 

t r. düğü haber alınmış ise de Genç talebeleri te>el büs-

Kız kaçırma bulun~mamıştır Takip edil· !erinden dolayı tebrik eder 
Göbel nahiyesine bağlı mektedir . ve muvaffakıyetler dileriz. 
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İ dm an yurdu 
Çanakkale ve-Biga seyahati 

nasıl oldu? 
Çanakkale'den saat 22 de 

ayrıldık. Hava sakin. Eser 
yok. Mehtap her tarafı gün · 

düz gibi aydınlatmıt. Etra· 
fın seyrine doyum olmıyor. 

Bilhassa yüksek dağların 
üzerinden, a}'ın çanı cı rr .o n· 
!arını nurlu ışıklarıle nJa
ması manzaranın mehabe
tini bir k1t daha arttırıyor· 
du Bayırları döne c'öne çı 
kıyor . tepelerden dağın alt 
ta r dfındaki yolu bütün kıv 

rımlarile görüyoruz. 
Uzaklardan koyun sürü

lerinin çıngırakları ve melt!· 

meler işidiliyor. 

insanın bu güzel manza· 
lı yerlerden ayrılmağı biç 

canı istemiyor. 
Gece yarısından sonra 

Çan nahiyesine geldik. Ve 
hiç durmadan geçtik .. Artık 

dere kıyısını takiben Biga' -
ya doğru ilerliyoruz. Yolu 
muzda yokuş yok. 

Biga'ya l U kilometre ka 
la Biga sporcuların n rels
le rile beraber istıkbalimize 
gel ilklerini gördük.Bu kar 
ş layış. bilhassa bu vakitte 
bizi çok mııtehassis etti 

Tekrar yola çıktık ve l::ir 
az sonra Biga 'ya girdik ve 

doğru kulıibe indik Eşya-

larımızı orada bırak· 
tıktan son ' a gecenin aya 
zından ve otomobilin 
husule getirdıği rüzgardan 
üşüyen vücutlarımızı ısıtmak 
için çaya davet edildik . Bu 

davet bize dünyalar bağış· 
lanmış kadar eyi geldi . 

Saat tam üç .. Çanakkale'· 
den buraya kadar 5 saatte 
gelmişiz . Fakat dün geceki 
uykusuzluğa, maç yorgun 
!uğuna ve otomobil sarsıntı 

sına rağmen vücudumuzda 
zerre kadar yorgunluk yok. 

Çaydan sonra Biga'lı 
sporcu gençler beşer, allı{ar 
arkadaş alarak evlerine gö
türdüler . Gidilen evlerden 
son derece misalirseveı lik 

gördük 
Ertesi günü maç Vhktine 

kadar kasabanın görüln eğe 
değer yerlerini gezdik. Sa· 
at dörtte sahaya geldik. 
Biga ldmanyurdu mensup
larının vücuda getirdiği mü 
kemmel bir (Şehir bandosu) 
var . Maça bu bando ile 
geldiler .. 

Biga maçı 
Günün cumartesi, herke

sin ışı başında olmasına 

rağmen •aha çak kalabalık . 

Biga sahası çok fena .. 
Yer inişli binişli. Sonra top 

rak gayet yumupk .. Hava

dan gelen top yere düşün

ce pek az zıplıyor. 

Oyun Biga'lıların akınile 

başladı . 15 inci da~ikaya 

kadar mukabil akınlarla 

geçti.. 15 inci dakika sol 

açık Hüseyin ilk golümüzü 

kayt ettirdi Birinci ı:1cvre 

mukabil akınlar, hakimiye
timiz altında 1 · O lehimize 
bitti. 

ikin< i haftaym da son 
dakikalara kadar semeresiz, 

hakiıriyttimiz altını:1a geçti. 
Sağdan bir akınımızda orta 
!anan toı;u Sadi Biga ka le 
sine soktu Bu maçı da 2 l 
galibiyetirr,izle bitirdık 

Her iki takım da çok gü· 
zel oynadılar . 

Biga dan 6,30 da ayrıldık 
_ aat 9 da Çan'a geldik. 
Burada karnımızı doyurmak 

için mola verdik. 
Yemekten rnnra Çan'lı 

bir genç reisimize bir gün 

kalup bir maç ta orada yap· 
mamızı ve bu maç için 20 
lı.a verileceğini söyledi. Bu 
teklıf kalup kalmamak hu· 
susun da epeyce münakaşa· 

ları mucip oldu Bu gürül· 
tül er esnasında ıçirr. izden 
bir iki arkadaş 'müteıradi

yen gülü} orlardı, hem ka 
tılasiya .. 

Meğer bu gülenler ka',· 

mak teklifi muzip! ğini yap 
mı şiar . münakaşalarımıza 

uzaklan seyırcı kalarak 

kahkahalarla gü üyorlırrnıŞ· 
Bundan sonra yerlerimiıe 

yerleşerek Çan'dan Balıke· 

sir'e hareket ettik. 
Şehre gece yarısından 

sonra saat 2 de geldik . 
Bu suretle 520 kilometre 

mesafe dahilinde çok güıel 
bir seyahat yapmış olduk· 

• • * 
Gerek Çanakkale, gPrek· 

se lliga'da bize çok güzel 

hüsnü l<abul gösterdiler· 
Her iki memleket kuliiP 

mensubü gençleri ve 
ri ellerinde gelen 

reisle· 
bütiiJI 

gayretle istira hatimiz için 
ç tlıştılar Biz ~ gösterileıı 
b ı ml;afirseverlikten çot 

memnun kaldık .. 
Kendilerine teşekkürü bir 

borç biliriz. 

Fr. 

Radyo 

İSTABUL. 
18,30 Plak neşriyatı. 19 Mesot 

Cemil Bey tarafından çocuklara 
masal. 19,30 Türk musiki neşriY1' 
tı: (Stüdyo saz heyeti ve Yaşar 
Bey, Emel, Mehlika Hanımlar!· 
21 ,20 Ajans ve Borsa haberler•· 
21 ,30 Cemal Reşit, Laşinski, lzzel 
Nezih, Mesut Cemil Beyler tar~· 
fından klasik musiki. 21 45 Miinır 
Nurettin bey ve arkadqları. 
BUDAPEŞTE, 550 m- 1 

18,35 Tagannili konser. J9,1, 
Frasızce ders. 20,30 Müsahab~ 
21 ,5 Plak. 21,40 Müsahabc. tı.5 
Yaylı sazlar kuarteti. 
BÜKREŞ, 364 m. , . 

13-15 Gündüz neşriyatı. 18 ı-; 
rışık konser. l 9 Muhtelif. 1 ?•ı .. 
Gica Jonescu orkestrası. 20 Un' 

fe' versite. 20,15 Plak. 20,45 Kon 
rans. 21 Senfonik konser. 22 M" 
sahabe. 22,15 Senfonik konserın 
devamı. 23 haberler. 

leningrat ·ıa musiki . 
ünive rs i tesı 

Leningrat fılarmoni ceıııi· 
ıı· yeti, halk tabakları arası 

da musiki kültürünü yaY' 
-~· nak maksdile bir"Mus1 

kültürü üniversitesi"teşkil el 

mektedir. 

Musiki kültürü prenıiı>' 
leri, senfonik musiki, od' 
musıkisi, aletli musiki, ıl1~1 ., 
sikili tiyatro, danı musilı' 
ve ötedenberi geçirdiği i~· 

do/ kiıaf safhaları ve uire e ~ 
relerine takıim edile'\ 

1 b .. kSt o an u üniversitey· yu ti 
mektepkr talebeleri, ıı;t~ 
iıçiler,mühendisler ve r' 
adamları devam edecelılt 
dir. 

.. ~ ....... 
Bize gelen~ 

Olimpiyat 
ııı'I 

Her hafta muntll:ıa v 
ect11 

neşredilen bu spor nı ~ ı 

asın n son sayısı dolgun_ ;ır 
zı ve resimlerle gel ıı>' 1(,~ 
Galatasaray Fener ır1' rl' ·rıı e tam tafsilat ve resı ıl' 

dt 
çıkarmııtır Tavsiye e 
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Bulgar'larla 
Anlaşma Yolu 

Yunan ha .. iciye nazırı ~unu 
ınümkün görmektedır 

~ A'flNA, 23 <A.A.) - "Sulhu tarsin için devlet 
lrıci d 1 an gay· ııı Ye nazırı M Maksi· ler tarafın an yap 
Og d· C kd' husus••nda 

~-· un enevre'den Ati· retleri ta ır k ld k 
Ilı Ya d'inmüttür. \1. Maksi· tamamile mutabık a ı .. 

01 ın tb b · bilhassa bır 
l- a uata beyenatınc1a. Ve u m~saı kt' 
~•kiye'n. . Akdeniz misakının a ı 

Yet; ın mılletler cemi .1 üspet bir netice· 
, ıne ı· · ~ suretı e m "'ıı dol c ısıne lntiha~ın ye varırsa bahtiyar 'olacağız. 
biid· ayı memnuniyetini l b' misakı gerek 

1 •ıni . . . Böy e ır 
'Y f ve demııtırkı: . k Balkan misakının 

un . , bız, gere . 
'e do anıstan ın komıusu di"er dev etleri tamamıle 
b •tu ol T" k' ' · g k · 'Ynel . an ur ıye nın tasvip etme teyız." 
eh, ınıle l siyasetteki Yunan hariciye nazırı 
k;ı ~:niyeti ve hariciye ve- Bulgar hariciye nazırile yap 

ıııın _ ı dan ela 
ltıi!l nıumtaz ıahsiyeti tığı konuşma ar 
. etler h · e demiştir 1 i 
ılltı'h cemiyeti meclisine ba setmış v .. 1 ap h . · • temayu · 
ile . . ususunda kendisi- •'Bizdekı eamımı ı 

Hıra .. .. · t 'ela c!a ay· 
''• z golurmez haklar !erin Bulgarıs an B , 

"11lıektedir nen mevcut olduğuı u M. a·ı 
'ak . Maksım;s Balkan mi- tolf'tan duymakla b~htiyar 

ı dev[ d Ö le ümit edıyorum 
lırı etleri hariciye r.a ol um. Y ı ar

1 
B 1 meslektaşım a 

ııı~1 arasında Avrupa'yı ki, u gar , t' .. 
leı, gu[ etmekte olan mese· olan şahsi temaeım l,ne ıcb~ 

t I . k ~e ıea ır 
''•ıııı ve bilhasrn Balkan siz ka mı}aca lakta bulunan 
td adasını alakadar zamanda mua 1 eıı i 1 ' 1 . hal i yo una 
l~tı fer hakkınc'a yaptık mese e erın 

'
. Pl't•a ·ı gı'rebileceğiz. Rodc.p _orman· 
llld · nızar teatı e · b h en b tarı ihtilafının hallı u u· 

lôy' ahsederek şunları eıııittir: t eyi bir alamettir. 

BUigar Ko;;;itecileri 
~~kkıncJ a hükumetin v~r~ 
clıgi on .. lük mühlet bıttı. 

sov . gun . -~ ··-·· . 
k~ııı YA, L4 t::ı.;;ıı ııu 1 c.<.-•'''~k. ~·i~ otomobiline 
k eun Mak d 'htiliil bir kaç ışıy ı'tLam 
Orıı·t . e onya ı makla " 

~I\ k· esı idare heyetindrn 1 koyarak k 3 çır 
~ii l~şi hakkında verdiği on edilmektedir. b 

il Uk ı· olan u 
kadd rnühlet iki gün mu· Hükümet tes ım . ·ı f'· 
.\, ern hitama ern iştir. 'ki kişiden maada Mıaı 0 

llıa.n 1 
· • de 

ÇIJ.k P .on kitlden ikisi R_us- un Slavi Naumof ısmın 
''c• 01lıs müdür'.üğüne mu- . k da•ını tevkife mu -

~ilt bır ar a • 
1,rd a teslım olmuştur Bun· I tur Bu adam 
• lln b· . M'h ·ı f' vaffak o mut . • ı· tof- _ ırı ı aı o un İ .1. 1 komitesinin a ı 

h 
oru B . . . M ·. da htı a ili[ I orıs, dığerı de ı eti azas:ndandır. 

1:;f'tir. Şoför Boris idare hey 1 t 

SAYFA: 3 

jDünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketleri :·s:::,~ı~·:···K·········••••••••••••••••••••:-•.y••••-: 
!HKkü_çük. ! ocam taşlaştı ! Mü=m: 

Memlekete seyya~ cefüi M. Bec~ 1 in nut~u Polonya teşebbüsünün yap- ~.~.:r:!ı.: •••• ~ ........................... t.~~'!1!~.: 
,.Türkische post,, dan "L' lndependance Roumanie den Sermet Emele yazıyor: Ne acı .• Ben kukanmak· 

Seyahati canlandırmak için Polonya Hariciye Na;ırı· tlğl tesirler Hayatımın en güzel rüya- ta geç kalmııım meğer .• 
hükümetin bütün varlıği nın Milletler Cemiyetinde Correspondance politique et sından uyanalı aylar mı Kocam seferden döndüjü 
le çalışması ne kadar calibi ekaliyetlerin himaye!i tarzı Diplomatique., den geçti, yoksa yıllar mı? Yine zaman taılaımııtı ; Emel.. 
memnuniyet olursa olsun, hakkında söylediği nutku "Polonya teşebbüsünün takvim yaprakları ömrümü· Saçları kırlaımıı, alnı buruı· 
devlet tarafından alınan mevzubahs eden varı res- yaptığı tesirler., ba,lığı al- zün bir çok şeyini çalarak muş, omuzları çökmüı, baı
bütün bu tedbirlerin, mi "L'İndependace0 

Rouma- tında bir makale yazan "Cor· bırer birer düşüyor mu? ka, bam baıka bir fey ol
ancak halkııı da devletin nie., gazetesi; bu nutkun respondance Politique et Yine zaman hiç şaşırmadan, muftu. Hele bakııları •. 
takip ettiği yoldan gitmesi medlül itibarile yeni bir şey Diplomatique., ekalliyetler usanmadan durmayup ge· Aman yarabbi. Daldığı yer 

halinde daimi bir muvaffa· olmadığını, Romanya rica mese 'esi hakkında Polonya çiyor mut' de kalan bakııları tıpkı ölü 
kiyet temin edebileceğini ha· !inden müteveffa Bratiano' tarafından yapılan son te· Yine rıhtım taş 1 arında gözü gibi donuk ve katı idi. 
tırdan çıkarrr 'ma k !Az m· nur, ekalliyetlerin himasi usu· şebbüsün Cenevre'de haklı kocalarına mendil sallıyan Gözü ne beni,ne canı kadar 
dır Seyyah celbi meselesi lünün seyyanen bü tün dev· b ir endişeyi mucip olduğu- talisiz kadınlar var mı? Se sevdiği yavruıunu görüyor· 
nin ehemmiyetli bir iimil letlere teşmil edilmesi husu· nu, Almanya'nın Milletin ninle İzmir sularına baka du. O kadar tatlı, eyi kalp · 

olarak milli iktısadın uzuv- ı sunu daha Versay sulh konfe· Cemiyetini ekalli}etlrıin ha· baka konuştuğumuz bu yu- li koram birden canavar 
!arı arasında gittikçe büyü- ransında talep ettiğini, bun- mısı addetmemeğe alışmış va saadetinin ölümü üstün· gibi bir şey olmuıtıı. Kaı-
yen bir yer aldığını ima dan sonra Küçük itilaf ile bulunduğunll, ekalliyetler den pek mi uzun asırlar ları çatık, hemen yazı oda. 

eden kıy n~>li hadiselerin S'ln
1
birlikte olarak Polonyiı'nın ay. haklarının ayak altına alın geçti? sına kapandı. Kapıyı kilit· 

sene'erde çoğaldığını mem nı fikri kabul ett' • ğ masının diğer milletler ara Söyle emel, ben de kocam ledi. Evde hiç birimizi gör· 
nuniyetle gormekteyız. raşmış bulundug" f k sında sukutu hayali mucip gibi taşlaştım mı? mek istemiyordu. Vazlfeılnl . . 

1 

ırmege u . 
unu, a at 

Seyyah celbi için yapı· bu gayeye erişebilmek için olduğunu, \:ıundan teretlüp Ağlamak istiyorum. Göz· bırakmııtı Ona ıevaılı de-

lacak propağandanın evve· P<>lonya'nın kullandığı t t eden mesuliyeti yüklenmiş terimde yaş yok. nizini, canı kadar sevdl
IA memleket sınırları <!ahi !arın hayret ve endişey~::. - bulunanlar ın ve bunlar ara · Gülmek. Gülmekten bah· ği mesleğini çiğneten ıey 
!inde yaııyan yurttaşlar cip olacak mahiyette bulun· sında büyük devletlerin . ba· setme bana Zaten bu ıey ne idi? 
ve sonra da. bu dar çerçe- duklarını, Po onya'ca bu ha· zı ihtiraz kayıtları ortaya hayatta var mı? Şimdi on· Harekatını gözledim. Mü· 
veden çıkarak, doğrudan reket tarzının bilamübalağa atmak suretile zevahiri kur· dan da şüpheltniyorum. temadiyen düıünüyor, ara· 
doğruya veya bilvasıta dış tek başına yapılmış bir rr,u. tarmak istediklerini, İngiliz Baııma gelen büyük acının da sırada bir ıeyler yaz.-
memleketlerde yapılması ahedeleri tadil I.areketi ol- Fransız ve İtalyan murah - sersemliği içinde ne yapaca- yordu. Bir sabah hepimiz 
icap etmektedir. duğunu , halbuki Polonya'nın haslarının, hasıl olmuş lulu- ğımı bilmiyorum. uyurken çıkıp gltmlf Oda· 

Dış me'llleketler ıçın bu muahefeler sayesinde nan aksi intıbaı hafifletmek Kaç defa sana yazmak, sına deli gibi koıtum. Bana 
yapılacak propağandanın dırilmiş bulunduğtnu yazıı or için Milletler Cemiyeti kür seninle dertleşmek, içimin mektup ve bir çok para bı .. 
yeknasak bir ı;örüş ile ve diyor ki: süsünden beyanatla bulun . büyük zehrini bir damla rakmııtı. "Uzun zaman yal. 
yapılması yanlış bir hare- .., duklarını yazdıktan sonra olsun boşallmak istedim. nız kalmağa muhtacım. Nete 

ket olur Çünkü muhtelif " - Bugün muahedeler ah bu mesele müvacehesinde Bunu yapamadım. seni oyalasın. Bir gün bel· 
milletlerin yekdığcr;ne pfk kamını inkar etmek. rr.ua Almnnıa'nın takip ettiği Fakat timdi. Senin yu · ki sana dönerim. Buna ıen 
aykırı gelen seyahat adetle· hedelere hasım olanların hareket hattına dönerek di varlak, neşeli, tatlı, içli ol· de dua et sevgili kadın" di· 

ri vardır. Mesela bir Ame· elinde oyuncak o'mak, bu yor ki: maktan çok uzak Sermet' yordu. Ah ne oldum, naaıl 
rika'lı vakit geçirmek için kaddt fedakarlıklara malo " Almanya'nın oynadığı in, facialı yıllar yaıamıı bir yaralandım, na11l ağladım? 
hedefsiz olarak dolaşır. Bir lan bir eseri tek darbe ile alakadar seyirci rolünü kıs ihtiyar gibi renksiz .. Kolu, Bunu sana anlatamam ki 
İngiliz seyahat eder ve bir y~kmaAı istemek den.<klir . kanan bazı yabancı gazete kanadı kırılmış olarak sana Emel.. Merakla oda11nda 
Alman ise seyahatte kendi· lerin bu mevzu etrafındaki seslenebiliyor. her şeyi alt üst ettim. Eli· 

Bu takdirde asıl Polonya N k d ld ? b k k k sini toplamak, dinlendirmek il yazıları da resmi murahhas e a ar zaman o u. me ir ço yırtı a~ıt par" 
mi etinin uyanma•ı ug' run Bun b d · h t 1 M d ister. Bu kısa tahlil, aynı d ' heyetlerin gösterdikleri endi· u sen er en eyı a ır· ça arı geçli ey ana çıka-
a dökülmüş olan kanlar 1 Ş k t" · b zamanda, yapılacak propa h ıeler kadar sıkıntılıdır. Kah arsın. ev e 1 gemıye e- rabildiğlm cümleleri sana da 
eba edilmiş olmaz mı? Mu- bb raber götürdük. Rıhtım da ğandanın muhtelif memle · Polonya'nın yaptığı leşe Ü· ahetleieri tadil elm<k biz d ki vapur da çok kalabalıktı. sün Almanya ile anışı ı 

~~ .. ~~'~"~~~v,,t~~~~e~~<!.e~~j! _ !~ 
Misafir kalınacak memleke · 
tin bir vazifesi de yabancı· 
!ara karşı yapılacak hizmet· 
[erin yabancılar üzerinde sırf 
kazanç için yapılmış olan 
hizmetler hissini bırakma · 
masına çok itina etmektir. 

Jil~ıfır1 m!fı't< nıill~t; .... , ~;r.it>. A.ı\ııiiıı ) J·j b hn . tesebbüsün iliz salonda daldan dala 

söylcnm.:ktedir. Halbuki 
..ıt!u <yu.ıJ••• ' --·• .. nunrrlnk. 

Küçük itilaf devletlerı· ve 
bilhassa Romanya, ınüna \ ıi bundan maksat; dikkat na 
şa edilen mesele hakkında 1 d zarlarını ası mevzu an, ya 
Polonya ile tamamen hem- ni, Milletler Cemiyeti ve 
fıkirdir. Fakat bu nokta bütün Versay sisteminin ge· 
ile Polonya hükümetinin k 

1 

çirdiği buhrandan ayırma 
ittihaz ettiği ~areket tar7ı tır. Bu sistem etrafındaki 
arasında aşılmaz bir uçurum fikir çarpışmalarile uğraşan 
vardır. Almanya, milli istiklal ve 

Sulh düşmanlarının emel- budunlar arası anlaşma ke· 
terine hizmet etmeden ara limelerinin ifade ettiği coğ
larında Polonya dahil 0 (. ru yoldan ayrılmayı istihdaf 

mak iizere herkes tarafın eden tesirlere kapılmıyacak 

mıştın. Ben de ensemden 
öpen Şevket'i "bu hafiflik· 

leri bırak., diye azarlamış-

tını . 
Gemi kalkmak üzere idi. 

Kocam vazifesi başına gi
dip geliyor, arada bir bana: 

İstediğin gibi gez, eğlen 
karıcığım Yavrum, neşe seni 
üzmesin. fleni hiç 2üşünme. 
On beş gün sonra kollarım· 

dasın, diyordu 

yazıyorum: 

"Bu kadın dünyula yaıı· 
yan kadınların hiç birine 

hrnzemiyor .. .. 
altında ben1 vat.••a•··--· 
dı. Ben artık onun hüviye-

tinde erimif .. ., 
"Dudaklarımı dağlıyan 

dudaklarını unutmak için .. ., 
"Daha bir gece .. Ne olunun 
daha bir eece benim ol, dl· 
ye ayaklarına kapandım ... 

"Ebediyen bana meçhul 
ve uzak kalacak bu kadı-
nın arkasında 
imkan&ızlıiiını 

tıraptan ölüm 

yaıamanın 

duyuyor, ız
acıları çeki· 

l\f. Venizelos ' M Rozve 1 

Bir beyanname neş
redecek 

HAYTPARK 23 (.A.A.)-

Seyyah celbi her şeyden 
evvel milletlerin yekdiğeri· 
ne yakınlaşmasına yarıyan 
bir Amildir. Budunlar arası 
münasebetler için varit olan 
bu umde, tabiatlle memle 
ketlerin kendi sınırları da
hilindeki münasebetleri için 
de aynen bakidir. Her şey· 
den evvel şehir ile köylü ara· 

sında daima gevşemekte olan 
bağları yeniden •ıkıştırmak 
lazımdır. Şimdiye kadar bir· 
birinden ayrı yaşamış olan 

dan imza edılmiş bulunan tır . 

muahedeleıin tek başına -

bir devlet tarafıııdan kısmen\ Sovye\ ftusya'da 
bile olsa reddedilmesi kat 1. buı editerrır· ÇOCU!\ kulüpleri 

Bir aralık salona muhte

şem bir kadın girdi. Bu 
kadın öyle harıkulade bir 
şeydi ki .. Sen bile piyano· 
yu bırakarak ona döndün. 
Giyinıfi, yürüyüıü, bakış· 
ları, hatta yüzündeki her 
çizgi dünyada yaşıyan ka· 
dınlardan büsbütün ayrı 

olan bu kadın ikimize de de· 
rin bir hayret hissi vermişti. 
Gemi rıhtımdan uzaklaşır
ken ben gülümıiyerek Şev 
ket'e mendil sallıyordum. 
Sen durgunlaşmıştın ve bir
denbire: 

yorum .. ., 
"Ben artık kendimde de· 

iiilim. Onun haricinde na11l 

nafes aldığıma bile. " 
Emel.. Aziz kardeıım. 

M. Veııizelos 

M. y ATiNA :!3 (A.A) 
eıı· ler ııelos dün sabah muha-

1 et teislerile görüştükten 
on, 

1 11 lıberal fırkasınıı par· 
'rıı <I ento grubu toplantısın· 
' bu.t -t' unmuş ve akşam uze· 
ı c· A,, lrit'e haraket etmiştir. 

l'rıerika müdahale 
mi edecek? 

k·liAVA \A 22 (A.A) - Hü 
llıtıelin bütün gayretlerine 

•11ıı itlen suikastlar devam et· 
llıekt d' . · b e ır. Dün gece yırmı 
oınb k kııı Ya patlamıı ve bir ço 

h aralanmıştır. Bazı ma 
illıfil 1 Ilı ' e mütemadiyen art· 
ilkta ol . . 1·· tılh an emnıyetsız ıge 

tik a.Yet vermek için Ame· 
d anın müdahalP etmesin
i en açıkça bahsedilmektedir. 

d~giltere'de telgraf 

R 
.. u" mhur M Rozvelt ya· 

eısıc 

d b
. beyanname neş 

kın a ır 1 

d k 
halka vaziyeti bı 

re ere ·[ M 
. kt' Mali mahafı · 

dırece ır. 
R velt'in lıu vesile ile para 

ozbütçe hakkındaki düşün
ve ğ' . b'l 
celerini de söyliyece ını ı -

dirmektedir. ---
Bir kömür 

ıvı~denindt.~ 
infilak o~ ölenler 

çok 
LONDRA, 23 ( AA) . 

Vreksham civarında~i il~~ 
kömür madeninde ınf 

.. k'p yangın 
ve bunu mutea ı 

d k' 400 
olmuştur. Maden e 1 

• 

ameleden 156 sı infilakın 
vukubulduğu kısımda idiler. 

Şimdiye kadar, altı kav· 
[mu• ceset çıkarılmıştır. 

ru • 1. 
Alevler kurtarma ame ıya 
tına engel olmaktadır. 

LONDRA, 23 (A.A) 

f d kömür 0cakların
Gres or 

. d' e kadar on altı 
dan, şım ıy . İkı arr e· 
ceset çıkarılmııtır . d 
le ağır yaralı, beş amele e 

bu iki alemin yekdiğerlerini 

l ra k kavrıyabilmeleri 
anıya 

için elzem olan şartlar mev· 

Böyle bir hareket paçav· Tass Aiansın• dan 
ra tomarı siyasetini dirilt Lening .. ~t'ta çocuk kulüp 
mek demek olur Bu meş- \eri ve fen merkezleri leş· 
um siyasetten mutazarrır kil edilmesi kararlaştırılmış 
olacaklar meyanında Polon tır Bu teşkilatta genç riya 
ya da vardır. zıyeciıer, fizikçiler, nebatat· 

cut olursa, •eyahatten alı 
nacak zevk te o nisbette bü 
yük olur. Bundan bir kaç 
ay evvel kurulmuş olan sey- yabancılara ve gerekse ken· 
yahalar komitesi bu hususta di yurddaşlarına ve fakat kar 

da vasi çalışma sl,\hası bula \ 

caktır .Evvela ta ti' inde bilis· 

tifade çalıştığı yer haricin· 

de seyahate çıkan bir kim 

senin bunu hangi psikolojık 
tesirat altında yapmakta ol-

şısındakini sıkmıyacak bir 
tarzda memleketin ve sakin. 
!erinin hususiyet ve güzel 

çılar, rrıuharrir er, ressam
lar, muhteri ve aktörler 
kulüpleri vücuda getirilece1'
tir Halk sanatkarlarından 
Madam Korçağına, muhar· 
rirlerden Marıak. Pantele
yef, Cümhuriyelin meşhur 
ressamlarından Brodski"Genç 
seyirci tiyarrosu,. müdürü 
Briantse ve benzerleri gibi 
şahsiyetler çocuk kulüple· 
rinde çalışmağa davet edi· duğunu arattırmak icap 

eder. Bugün muhakkak ola
rak kabul edilebilecek haki· 
katlerden birisi de, şimdiye 
kadar kür yapılan mahal 
idarelerinin yabancı celbi 
propağandası için elzem san• 
dıkları büyük şehir yekna
saklığının manasızca taklit 

edilmesinin artık hiç bir kıy· 
meli kalmadığıdır. 

liklerini anlatmaktır. An· 

cak ifrat ve tefritler hayat 
için istirahat verici bir 

şekle sokulur, daha doğru

su medeniyetin bize bahşet 
tiği yenilıkler ve vasıtalar 

onlarla temin edilmek iste-

leceklerdir 

-- ~- --
Bu gece 

Sağlık 
Eczıınesi 

!'ıöbetçidir 

Zayi 
Tatbik mühürümü zayi 

- Ben gemici karısı ola. 
mam Sermet. dedin. Tip· 
[erimizin tezadi karıısında 
herk es arkadaşlığımıza şa

şardı değilmi? Sen ince, iç· 
li, narin, hayal gibi bir 
genç kızdın. ilen tombul , 

renkli, ıakacı, gamsız bir 
kadındım Sana niçin Emel 
diye sormamıştım bile . 

Fakat sen rıhtıma çarpan 
dalgalara baka baka sevgi· 
den, ıztıraptan, kıskançlık 

tan bahsettin Ve benim 
halii lakayt, hiila gündelik 
itlerle dolu olduğumu gÖ· 

rünce: 
- Ben senin yerinde olsay 

dım o kadını kıskanırdım. 

Böyle rahat rahat yemek 
ten, çaydan, sinemadan 

ırekleri kaldı ılıyor 
A LONDRA 22 (A A.) 
"OS\a . d 

• atı·m kurtarılmışlardır. 
sag s -
1,600,000 kilometrelik ha 
va telleri de yı;raltına kona 

caktır. Telefon muhabere· 

İnsan ancak mutat haya 
tını hatırlatrnyan yeni bir 
muhit içinde kendisini top· 
lar ve dinlenebilir. Yaban· 

nilen gayeye uygun bir 
surette biraz daha geriye 

doi!ru çekilir ve kendisini 
dinlendirmek istiyen hissi· 

yati yine tamamile hamle

siz ola•ak tabiatın güzellik· 

terini ve memleketin her 

bir köşesinde başka başka 
tecelli eden hayat teklini 
hakikaten duyabilecek bir 
hale gelirse o zaman insa
nın kendi ocağı için besle· 
d iği sevgi de derin kökler 

salar. 

ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim 

kunuımazdım, dedin. 

b·· • 1 aresi İngilterc'deki 
~tun t 1 f 

kald•r e g~a direklerini 
ha. 

1 
ınak uzere bir plan 

ıır am t T si 1t ır · elefon şebeke 
esasen t 1 tınd amamile yer a 

an g eçtığlnden şimdi 

.. . · de ayrıca 
[erinin tesrıı ıçın 

iki milyon İngi iz lirası sar 

folu nacaktır. 

cılardan geçinen sınıfın 
mi li vazifelerinden biri• i 
de bu düşünce ile propa· 

ğanda yapmak ve gerek 

Balıkesir'ın Balıklı köyünden 
Reıit oğlu 

Mehmet 

O vakit "Kocamın haya
tına girmek için her kadın 
geç kalmıştır . ., diye cevap 

vermiıtlm. 

Sen de anladın elbet Kocam 
vapurda ikimizi de büyüle . 
mit gibi dakikalarca meı· 
gul eden o esrarlı kadına 
tutldu .. Onunla bir otelde 

kaldı. Sonra ayrıldılar. Fa
kat bu itltn kadın kocamı 
kül halinde bana yolladı. 

Kül .. Yahut tat· 

Şimdi kocam kim bilir 
nerelere gitti? Muhakkak onu 
arıyor.Yahut kara sevdasını 

dalgalarla boğmağa çalıııyor. 
Emel, aklım almıyor, benim: 

Bir tesadüf, bir münasebet 
böyle kahredici bir aık 
doğurur mu? 

Yoksa bu kadın insanlar 

arasına karıımıı bir ıeytan 

mı idi? 
Günden güne ben de de· 

ğltiyorum. Zayıfladım. Sarar· 
dım. İıtahtan ve uykudan 
kesildim. Kocam bana dö· 
necek ml?Ummuyorum. Dön
se bile kim bilir naaıl, naaıl 
korkunç bir halde dönecek, 

diyorum. 
Fakat olsun. Onu o ka-

dar, o kadar çok ıevlyo-

rum ki .. 
Sabrım ve sevgim katı. 

laıan bu aziz adamı belki 
eyileıllrir diyorum. Ne za • 
vallı ümit. 
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Yukarıda ıııı ı ııaraları yazılı sencılerlr Sındırgı zir:ıaı bankasından istikrazı ıti~ 
leri ıneh1ligı t•ısviyc etmediklerinden dolayı trnıinatları olaıı ve isimleri lıizasııı& 
gü;terileıı tarlaları tarihi ihiııdaıı itıuarcıı (45) giiıı ıı iiddeıle açık :ıf'ltırn aya ı;ıkııf 
ıııı~ ultluğıııııl,tıı istekli olanların yüz•Je oıı p<'~ :ıkça~ı ile ve)a baı ı kaııııı kal ul 1'

1
1
1 

lıilcceği !Jir k»fıl irae etııwk sur.,tile ıwy sürııwk lıudutl ve ıııevk.ileriııi aı laıııak 
1 

tafsilat alrııak iizerc draat banka-,ıııa ıııüracaatları vr ıı.u"akkata ih lı' gün- saatt;ı · 
ha ır bulunan son ıııiiştrridcn ıııadasıııııı ıııiisırııkif <Hldedilrc•·ği il:'ııı (ıltıı . ur. 

Bıılıkesir Askf•ı'i sı1tın 
<tlııııı kt>tnisyonı,ııtl<ın 
llalıkPsir ıııcrkrz kıt'alıııııı 500 toıı liı.viı nıa

dcıı kün1iirüııc vrrill'ıı fiat gali güri'ıldügündrıı 
ih ılesi 27-9 93-1: Pcı şı·miır g'üı ı ii~~aat on~la iı·ra 
eJilnıek üı,ere bir hafta sonra' a talik edilıııistir. 

• • 
Taliplerin vakti ıınıayyrııiııde Palıkesir askrri 
satın alına koınis~ onuııa ıııiiı·acaatları. 

Balıkcsiı' \lilayct Daiıni 
Eı1c iime ııinden 

Güıı~;;ı·ıııPz • İ ~l'İııtli yolu iiı,erindf'ki Kıııık ve .. . 
llalıkesir-Edreıııit yolu üzeriııtkki Derei,iraıı 

köprülerinin şartııame ve keşifı ı anwl1:·ri nıurilıiıı
ce tamiratı f'S,ısivf'lt'ri 6· tesı·iııicv,el-934 tari-. . 
hiııe ıııiisadif pazart<~si giiııii s ,ı at oıılıı>şte ilıak 
edilıııPk iiı,ere yirıııi güıı ıııiiddrtlc all'ııi ıııiina
kasa va koııınustuı·. . . 

flt>r iki köpriiııiiıı bedeli keşfi 2202 liradır. 
T,ılip olanların )' İiı,de ~·edih ı l'ıık ııislı<'tiııd<' 

lc.nıiııaıı muvakkate ıııakbuz \t'~:a nwktuplarilc 
tıcare>l odası 'ıı ehli\ eti fcııııive vesikalarile hiı'

lıkte y~v~ııi ııwz_kt'ırtİa ~artııaı;ıe ve kı ~fiııi giir
ınkck ıstıyeıılerııı lıer ~iin mıeüıııe Yil:'ıyetr ~· 1-
ıııeleri ilan olııııur. · ' 1 

f Dr. M:J\li 
.\lt•ııılt,keı lıa~wıı:ı' 

ıwsi cilt frrıı"i tıel' 
.... ' ~ ' . r 

:-ogukluğu lıastalı~P 
ıı ı iitelıa ssısı. 

.,ıı 
Hastalarınıs aat o. 

hükümet caddesinde ıfl~· 
1 ~I ayenehanesinde kabu 

tedavi eder. .1 i l ____________ __....,, 
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: nada gözeten yok' 
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• • • ,ı 
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Sağlık . 
Eczı1ne'1 
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