
~z Türk~e öyle gür bir kaynaktır ki. on
~an dilimize saglık ve canlılık akacaktır 

Osmanlı saltanalındı köylö, der~lin dilini 
anlamazdı. Cümhuriyel. Devler budun bir

lığini dil yönünden de koruyor. 

S a h 1 b 1 ve B a ı m u h a r r 1 r ı 
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Türk Dili, türk'e tanrı 
00

<>\ 
: Armağanıdır. 11 

Öz T'" •k . k ·ruma ve yayma yolunda H<tlkevimiz bü
tün ;~rtfu~tar: bu ülkü savaşının ön dizisinde yer alma

ğa çağırıyor. 

Seçilmesinde 
yolsuzluklaı· 
oluyormuş. 

a On bir yıldır, kıırlıılma , bütünleşme , kalkınma 
yolımdıı göslucli!iiıııiz çalışma ue aldığımız /ıııla yad 

Bu .. ..k~ et önünde toplanacak olan yurttaşlar cümhuriyet 
gun saat 14 30 da hu u~avaşı için ant içeceklerdir. 

V ı · . S 
1

. b hükumet önünde, Esat Adil bey Cümhuri-
Q ımız a ım ey k d k .. ı · kl G Yet d d ·· Türkce hak ın a nutu soy ıyece er. ece 

mey anın a oz 1 ' · ·ı k 
U lkevinde bir müsamere verı ece • 

I Q bu ün ya Öz Türkçe yazmak, öz lığa rastlıyamazlar işte bun· 

h,,ııkkılap ülkesinin en özlü ı ilk bay5r;~
1or v! inanı Türkçe konuşmak, bundan dan ötüYü bu düşünce anlaı-

e etle . d J .. T"' k pıyorUZ· 1 IY k Çe i rın en o an az ur · . d'I k"'ltürün batın· ma , aynaıma ve seviıme 
y kor yoruz kı 1 ' u d b k 1 ,. uma ve yayma . d ' lcl konu- e aıarı ık elde etmek 

~"a d il Bır ı en tı !'0 a ınilletçe baılandı- a ge r . dile anlaıanların için her şeyden önce kendi 
k lltındenberi iki yıl ilk dil şanların ° · bir- öz dılimizi yad dillerden 
llrıı\t b .. t .. n 1 e ş m e s ı ' 

l~lii ayının toplandığı 26 ey· u u. ülkü yalunc'a 
ba 11 biitüıı Türkiye'de dil l epnesı ve 1 1 ası ko1ay 
Ilı Ytalllı olarak kutluları · güdülene u aıı rr. 

;;i!!__a karar verildi. .J.:;,ol~u::;r.;.· -------:-_, , 

l 

. Türk gençlerin~ . 
l·ııı/ı[ Alımı•/ bey dil kıırıı/Jayında bıitıııı 1 ıır/. geııf 

. . " i okııflWŞ/ll r 
lcr111c it/ıaf ederek şıı şıır b' ök vardı . 

Mazgalının üıl yanında pas tutan .. " g el 
'\ b ·ı iş kok var 1 

Yağıının altında da ir ezı rr .. d 
Yaralı bir Zeybek gibi yere yatık bu _gav? e, 
8 · ı d s erdi o gokte. ı miyorum ne arar ı, ne ez . 
Karanhklar uluyarak baılukları eıerdı.d. 
Yıldırımlar gecelerin ta bağrını deı.~r 1

: m 
G

.. , b b ka soze ınanma , 
ordüm bunu gözümle en, af . d 

G 
·b' bır a am 

ördüm bunu gözümle ki bora gı 1 k 
Birdenbire ıimıtkleri avucunda sıkara ' 

Geceleri kovuklara. kuyuklara tıkara~.' .. 
Yeleılnden yakaladı kııneyen bir ülkuyu .. 
O d ı· en ordular, 

saç saça fırtınalar , o e ır d 1 • 
Çığlıklarla koşuıtular , bir ağızdan sor udia~- i 
Y rma yere zın , 

aaak; yaaak: dön geriye, vu .. ·? 
Sen kimsin ki kovalan n bin kaaırııa ızını · 
T k d - d" ancak atını, 

it karıılık verme i o, ıur u 
Ülküıünün kurmak için gökte temel katını . 
B k · b ğ tısı kntlar n . ay uıların kara sesı, a ır 
ÔI" d 

1 
d "k"p giden yurtların, um o u çatır 111 ço u 

Yıldızlara dit geçiren nice kuduz haykııış, 
y .. I dondurucu kara kıt· ere yangın doken yaz ar , 7 
Üı"ıtüler dört yanına hep nereye nereye. 
D k dag"a ~reye . 

iye boegun yağdırara nece . , 
B d "I yüzlu bir ordu, unu ona ıoruyor u go ge 
O yalnızca ileriye ileriye diyordu. 
Gördüm bunu gözümle ben, başka söze inanmam 
Gördüm bunu gözümle ki bora gibi bir ıadam. 
Birdenbire fırlayarak batakların selinden~ 
Birer birer yakaladı boğaları belinden, 
Boğazladı 11 rtlanları temizledi bu yurdu, 
Sonra kalkıp ayaküstü, Türk oğlcna buJurdu: 
Baıka Tanrı bilme artık, anan olan yur a tap , 
Ululuktan duvarlar ör, yücelikten kemer yap, 
Varlığının göke doğru boy atarken yapısı, 
Gönlündeki öne vur ki kıvılcı11 lar saçılım. 
Hir gücüyle btlej!inin arda kadar açılıın -
G - .. ı· · kapısı eçmiılerin geçeceğin tunç ıurgu u 
Gördüm bu~u gözümle ben, ben başka söze inanmam, 

Ouydum bunu açık açık böyle dedi o adam: 
Her güçlüğe çal üzengi bin bir yanı a.r~ıtır . 
Yağız, azgın aygırının sımsıkı tut gemını. 
l<ıuırgayla kucaklaıtır, şaka ettir savaıtır , 
Dalgaların aırtlarında oynatırken gerr.ini. 

Atıl daha iletlere diye bitti yol artık' 
Bir kurtuluı rana yttmrz. kurtarıcı ol 111 tık; 
E b 1 arınlar ya cusu, 

Y ugünün genç Türk oğ u ey Y 

böyle her Türk için 

bir borçtur. Çünkii dilin · 

de , yad dilden yok yere 

kelime bulunduran budunlar 

kalkınma ve ilerlemede 

kurtarmak . sonra onu koru· 
mak ve yaymak ister. Dil 
bayra nını da bu yüzden 

yapıyoruz. 

Türk dili lalkık cemiy_elinin Bu 
gün3 kadar ilim baKım1ndan 

başar ôlğı işler 
Türk dilınden Arap dıline 

bir çok kelimeler alındığını Na. 

im liazım bey binlerc·e mini. 
le izah etti. 

2 - Türk dilinin Hint Av
rupa dillerine kaynak olduğu
nu dil 51imlerimizdrn • Ahmet
C •vat, doktor Saim Ali ve mu 
allim Agop Martı ona beyler 

-· 

Milli bayramlara ait bir intiba 

güçlük çektikl~ri gibi kül · isbat etliler: 
tür birliği, ilerı dernek ve 3 - Turk dilıni,ı tarılıtrn 
ulus kurmakta da kolay ( Devamı üçüncü sayfada ) 

Milletler arası Parlamentolar birliği 

Konferansında Kazım 
Paşa'nın nutku 

Meclis reisi layı~ Tüı~ Cümhuriyeti siyasi umdesinin 
Yurdda sulh, Cihanda sulh olduğunu sö'yledi 

karak konferansın açılış 

nutkunu söylemiıtir. Sık sık 
alkışlanan bu nutukta Ka
zım Pata Hazretlerinin bir 
çalı altında toplanmıı olan 
30 dan fazla millet mümes· 
~illerini seli.mlıyarak dün· 
ya tarihinin çok eh~mmili 

ISTANBLU, 25 (S.Ş.) -

Bazı ilk mek.teplere bat· 
muallim seçilirken seçme 
usulünde yolsuz hareket 
edildiği anlaıılmıştır. Bunu 
gözönüne alan maarif ve· 
ki.Jeti vilayetlere bir tamim 
göndermiş ve baımuallim 

seçilirken nazarı dikkate 
alınması la:.ım gelen nok · 
taları izah etmittir. Baımu

allim seçimi esnaşında her 

halde o mektepten mual
lim seçilmesi ~art değildir 

Vilay.et dahilinde muktedir 
muallimlerden başmuallim 

seçilecektir 

l~aımuallimlik için müra· 
caat edenler arasında seç
me yapılabileceği gibi ida 
red~ki muvaffakiyeti nazarı 
fljkkate alınan ve müracaat 
etmit olan muallimlerden 
de doğrudan doğruya baı· 

muallimlik intihal ı müm 

kündür. Kıdem ve tefllt 
raporlarındaki muvaffaki. 
yet sıhhi ve ailevi v~ziyet· 

leri sebebile başka vilayet
lerden gelmiş olan ve mu
allimlik yapan ilk tedrisat 
müfettiılerile başmuallim

leri tercih edilecektir. 
Tercih sebeplerin müsavi 

geldiği takdirde baımuallim 
lik bulunan merkezdeki ar · 

ta tahsil müessesesinde ye 
tittirilecek oğlu olan nam-. 
zetler tercih o~unacaktıri 

İsteklıler çok olursa isimler 
ve rüçhan hakları rraarif 
vekaletine bi' dirilecektir. 

Na kıl vasııaıarında ~ kazanç 
nasıl alınacak? 

ANKARA, 25 ( S Ş) 
Vesaiti nakliye itletenlerle 
emanetçi ve nakliyecilerin 
kazanç vergileri hakkında 

Maliyenin tamimine göre, 
bunlardan sabit yazıhane 

sahibi nakliyecilerden üç 
yüz tondan fazla gemi ve 
vapur işletenler beyenname· 
ye tabi tutularak vergi vere 
ceklerdir. 

Nehirlerde ve Demiryol

larında 300 tondan asgari 
vasait işletenler, seyyar ve 
sabitliklerlne bakılmıyarak 
gündelik gayri safi kazanç 
ları üzerinden vergi verecek 
lerdir. 

Ey ülküler ülke•inin yılmaz bilmez kokum 
<:lördüğümü düyduj!umu birer birer di~ledim, 
Sen de coıkun deniz gibi, çağıldadın ınlrcl ı n. 
~illrim ki sen bu dili ta özünle anlarsın, , 

lltt içinde tek ıen varsın gönüllerce Een var.ın 
8•ı•ndaki u ' u güneı aydın etsin yolunu. 

iSTANBUL, 25 (A.A) 
Milletler ar.ısı parlamento· 
lar birliği 30 uncu konferan
sı dün Yıldız sarayında paı· 

lak merasimle açıldı. Bu 
açdıı celsesinde burada bu 
lunan mebuslar ve sefirler, 

sefaretler erkanile yerli ve 
yabancı gazeteciler, mümes 
sıller hazır bulunmakta idi 
Saat 14,45 de salonda bu 
lunanların sürekli alkışları 
arasında Büyük Mi Jet Mec 

lisi Reisi Kazım Paşa Haz· \ 
retleri riyaset bürosuna çı · 

bir devrinde _bulunduğunu bil 
hassa umumi harpten sonra 
bütün dünya efkarının, beıe
riyeti tehdit eden harp leh
li kelerini bertaraf etmek 

Nakliye komiıyoncuların· 
dan beynelmilel nakliyata 
tavauut edenlerin beyenna 
me usulü ile bu işi memle 
ket i çınde yapan hakiki hük 
mi şahısların safi iratları· 

nın yüzde otuz beşi nisbe
tinde vergı vermesi, ancak 
nakliyecilıği tirket halinde 
yapanların depolarının irat
ları iki bin liradan fazla 
olanların beyenname verme 
leri. diğerlerinin gayri safi 
iratlarından vergi vermeleri 
de bildirilmittlr. 

Haydı yürü ıaıırmaclan hiç sağını . ıolunu. 
F adtf flhmef -

çarelerini aramakla meıgul 
( Devamı ikinci sayjada) 

ellere bile ııııı/lu bir ı!rııek oldıık. 

},'ıı ileri bir Bııduıı ue eıı uyanık bir Dernek olma 
ıilkıisıiııün bıı bıiyük sauaşıııdan lıer güçlüğü yenmiş 

ue Jıer dileğinıi:;;e ulaşmış olarak çıkacajjız . Bıına a 
eibirllği ue öz duygıılarımı:la inanıyoruz. 

g c<i-lııdun birliği. dil bir/ifil ile kurıılur.ııSözü bizim için 
tiyle bir yasadır ki, bi:: oııa sönme; bir inanışla bağ- a 
laııdık ue bıı yasayı dilt başlarımız üstünde dalgafa_ 
nan bayraf/ımı:;;a aslık. 

Evvelki yıl lslaııbııl'ıın bııdıın sarayında toplaııaıı 
bıiyıik dil kıırııltayında ue ıılıı başbıııj öıııinde ant 
içlik ve dedik ki; 

Tıirk dili adam o.ı]lıııııııı ilk k·mıışiıığıı dildi, bıi
Lıiıı yad dillere k1ty11ak olııııışlıı. Bıı dille konuşanlar 
u/ıı dernekler kıırmıış. lııiyıik bııdıınlar yaratmış, 
Laıırıdan lıı: almış ve dört bııcafja ün salmıştı. 

Yiııe dedik ki; 
Beş allı yıi: yıl kadar ö:: srıy yolundan ayrılan 

lııri/ıln kara yaıırııklarıııı a!Jarlmak ve kalkınma sa
vaşından yıi:: uklııJı ile çıkıp yine b11dıınlar arasında 
adı saygı ile aııılır ue ömiııı/c lıaş e!/illr en yıice bir 

a bııdıııı olmak lıcm /ııncııııı:: lıem andımızdır. 
işte hıı yıizdeııclir /.i /ıerş,·yıle11 önce Türk'ü Tıirk 

yapcııı ri: J ıirkr·eyl. lııı öz soy dilimizi, lııı tanrı ar
mcıf}wı1111 arayıp bıılmak ve bfr dalıa ondan ayrıl
maıııak 11alııııdcı savaşa nlaık. 

D 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Uönıil ııçmaklcırıııw mıa ve ala kay11ağ111daıı fış· a 
kır,ırı el: dıl ı'ilkıisıl: ıırclıırn lııklı.rJı 011 yedi milyon- g 
dan hıi/ııııleşmiş bir bııd11ıı yapmak ue 011111111 ıi11/ıl a a 
lmyrağım yıiceliklerde dal!Jalandırmak kaygıısile hızı. a 
111 /ııri/ıle11, ışığım bıiyıik boşbıığı/011 aldı. g 

IJıı ıinlıi /ıı: ue /ı11 soylıı ışıkla şa/ılnnaıı ülkıi- g 
111iıı öminı/e du!Jlar dıimdıi:. geceler yıindii: olıır; o 
yıiçlıikler ytre serilir. a 

a 
a 

rurllaş: 
inan ve inandır şıı11ıı ki; 
Tıirk bayrıı(jı kadur gıi:el, ana sıidıinden ılaha 

de,r7rrli olıııı A:ıadolıında öryıilıi saçlı Tılrkıııeıı kız
lcırwrn fidan boylıı Tıirk yiy/lleri11e «koşmalar» düı
dıiijıi bıı dil, yer yılz/i111i11 biilıi11 dilierlnde11 üslıirıdür, 
uerlmliıiir, çalımlıdır. 

Övuıı ve ş1111a inan ki; 
/lir !Jli11 gelecek ı ıirk olmıya11/11r; 
- Ne yazık lıirk d<'!fili:. ne yazık ki dilimiz 

lıirkçe rleı/tldir! 
Diye ılriı7ıiııecck/erı/ir. 

• a • 

o 
il 
a 
a 
a • 

Ben bu yazıyı tarama dergisine el almadan ve başka • 
Türk lehçelerinden kelime almadan, yalnız kendi öz Anadolu D 
Türkçesile yazdım. a 

Yazının altında lügat göstermeden ve anlatmakta ırüç· iP 

lük çekmeden öz Anadolu Türkçesile konuşmanın, yazma· a 
nın kolaylığ-ı ve isteğ-e uygunluğ-u bu yazı ile de belli ol- a 

a 
a 

muştur. ?' ~ 

aaa aa aaaaaa aaa•a aaaaaaaaaaa 

Gümüş paralar 
-

Buhafta basılmııya başliyor 
ANKARA, 25 (S.Ş) darbına baılanma11 teku -

Maliye Müateıari Faik bey rür etmlt gibidir.Bu huıuıta
mezuniyet milddetlnl ki kanunun verdij!I mü1aa
ikmal ederek şehrimize dön· deye tevfikan on altı milyon 

liralık para basmak hakkı-müş ve vazifesine baılamır 
tır . 

Faik bey, yeni basılacak mızdır. Fakat biz bu ıene 
gümüş paralar hakkında dört milyon lira kadar bu. 
şunları söylemiştir: tıracafız . Paralar 100, 60 

" - Yeni gümüt parala- ve 25 kurutluktan mürek -
rın önümüzdeki hafta içinde ke dolacaktır. 
,. .............................................. fllll 

i SAV AŞ'ın andı i 
i Savaş bundan böyle elinden geldiği ve ıücürrürı : 
: yellij!ikadar yad kelime kullanmamağa çalııacek ve öz : 
: Türkçe çıkacaktır. Aizim bu yoldaki baıarıklığımız için: • •• 
• l -Yazanlarım12d~n ve okurlarımızdE n SAVAŞ'a : • • : ne gönderirlerse öz Türkçe yazmalarını ve karıılıfı : 
: Anadolu Türkçesinde varken baıka kelime kull•n· : 
: mamalarını; : • • 
: 2 - Mdbu\l müdürlüj!ünden de,herıeyden ön • : 
: ce Anadolu ajansının Oımanlıcayı bile geride bırakan: • • 
: dille haber göndermesinin önüne geçmesini diler ve • • : yakarırız. ı 

it. .............................................. ..-

...._~:------o s m an' l ı c a Sa 1 ta na t ı n 
•• 

D i 1 i y d i. O z ürk ç e ü m huriye tin O i 1 idi r. 
-~~---------------~-
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SAYFA: 

·~iTürk Dili 
~ kurult"yı 

Türkiye'de son haftanın 

en büyük hadisesini "İkin
ci Türk dili kurultayı . nın 

toi>fanıılası vücuda gE"tirmiı
tir. KLıultay mü2akerelni 
altı -gün sürdü; müzakere 

1ere Gazi, B~şvekil , Vekil-
• ler gibi siyaset hayatının en 

salahiyettar çehreleri , Üni 
versite profesörlerı . idareci
ler ve gazeteciler ittirak 

_ etmittir. Jürk dili ile hindo
jermen ve Sami dıller ara
sında kıyaslarda bu lunmak 
gibi bir mevzu ile meşg ul 

olan bir içtima için bu hal 
güzel bir muvaffakıyet teş

kil eder. 
Açılma nutkunu iV aarif 

Vekili söylemiıtir Bu nu 
tuk oldukça nevi zatın mün

hasır bir ıeydir. Maarif Ve 
kili demiştir ki · 
- "Aslını tarihin en eski 
devirlerinden alan ve iman 
lığın ilk medeniyetlerinin 
müessesi olan Türk, ansızın 
tohumlarını bizzat ekmif 
buluduğu kültürler haricin 
de bırakılmış ve düştüğü ka · 
ranlığın kendi hayatına ma
lolmasına ramak kalmıştı. 

Bu asil milletin uçuruma 
doğru yuvarlandığı bir anda 
tarih ona yeni ve hariku -
iade bir ıef verdi ve bu ıef 
le Türk milletine yardım 

elini uzatarak onu meşi:.m 
sukuttan kurtardı 

Büyük ıef hayırlı işte de 
vam ediyor ve milletin en 
müsbet kuvvetlerini en lü 
yük düımanı olan cehalete 
kar~ı tevcih etmlf bulunu
yor. Bizi bu birinci zafere 
ka vuıturacak olan silahlar 
dilimizden, dilimiz in temiz· 
lenmesinden, dilimizin te 
rakkilerinden batka bir ıey 
değildir " 

büyük Maarif Vekil inin 
bir milli yükselme gayreti 
gösteren bu milletin kültür 
ve dilini mükemmelleştir
meyi emellerinin baıına ge
tirmegi takdire liiyik bir 
haldir. 

- -------
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~ - DİL SAVAŞI 
Yılları açıyorum, önünüz yılla dolsun 
Özünüz gözünüzde, gözünüz bende olsun. 
Kulağımda yılların uğultusu inliyor, 
Gözlerim açılıyor, kulaklarım dinliyor. 

Ali hikmet P. i Ovlıköy Atletlerimiz Pamukçu'da 
l~manyur~UnU tebrik e~İJOr 1 Panayırı açıldı Dün İ stanbul'a yol- Bir kaza ve bir ölüm 

1 
Evvelsi gün Ovaköyü pa- landılar. PAMUKÇU, 24 (S.Ş) -

22 eylül cumartesi günü 
nayırı açılmııtır Panayır Tu- k - • \Jet' · b' · · 

Duyuyorum derinden ataların sesini 
Görüyorum kitniyen atların yelesini. 
Ta doğudan batıya sel gibi akıyorlar . 

Ali Hikmet Paşa 

r 1) e ıı ızım ırıncı- öğleden sonra Pamukçu' ela 
çok verimlidir- Alıı verit l ı kl e rine is,tirilk edece k olun Kabakçı zade Mehmet efen· 
yerindedir. Cuma günü peh- şehrı'miz atletizim birı'ncı- ıerı' dinin fabrikusında bulunan 
livan güreıleri yapılacağın- dıin l;tanbul'a gı'tmı" •lerdı' r. • mazanın alt kısmmda çuva· 
dan birgün daha uzatılmıı- Jdınangücünden " ,vki -; la melezi doldurmakla meı 
tır. beyin başkanl ı ğında giden gul Mehmet efendi hizmet· 

A ı l r ııtlet)erimiz şunlardır. 
VCl i 1 1 Jınangücünden : Ahm et karlarından Türkali köyün-

kuıu .. bu" lbruhim, :\'esip, Niyazi bey- den sığırtmaç biraderi 32 

l 
iL r. yaşlarında Mcstafa'nın üze-

Avcılar kulübü kongrası İlın ınbirl•ğinden : Melih rine mazanın tabanı göçmüı 
dün gelenlerin sayısı az ol- Nıyaz '. Şevk• t, Ali, Ateş ve yukarda bulunan buğ 
duğundan batka güne kal- Memet beyler. dayların hepsi Mustafa'yı 
mııtır. Kolordudan: Turgut. Tev- bastıraro.k öldürmüıtür. Bi-

fik beyler raz sonra Mustafa arandı 
Gelenler, gidenler: ldm n nyurdundan:Alı beydir ğında b •• ğdayların altında 

Balye belediye reisi Ab Atl etlerimizin muvafraki- ö lü o 'arak bulunmuıtur. 
dullah ve Edremit umumi yetle döneceklerini umuyo- Müddeiumumi muavini ve 
meclis azasından Salih bey ruz. Her hal le bize birin- Faik beyler kaza mahalline 
ler dün ıehrimize gelmiıler. cilik veya ikincilik getire- gelmiıler ve tetkikat yap-
dır. ce lderdir. mıılardır 

=-

öz dil savaşında yerini al. 
Oz dilin yaradıcısı, yapıcısı ve 
olacaksın. 

sevdıricisi sen 

Dört yöne Türk gücünü örnek bırakıyorlar. 

Yıllar üstüste gelip bu örneği kapıyor 
Çürük çarık budunlar bin ıoyıuz uk yapıyor. 
Bir çok günler ülkeden karaltı eksilmiyor. 
Özü nedir biliyor, dili nedir bilmi} or 

Kapanıyor bir yaprak bir baıka açılıyor. 
Bir kaynağın ııığı ülkeye s~ç ı lıyor 

Işık , yıllık uykudan budunu uyarıyor 
Vlkenin dört yönünü bir yenilik sarıyor 
Bir bogatır yurdunda yenilik doğuruyor 
Analar yavrusunu bunlara yuğuı uyor 
Dört bucakta yenilik göklere yü~ıeliyor , 
Türk adı yükseklerden gök yüzünü deliyor. 
Ak ve kızıl bir bayrak gökte dalgalanıyor 
Budunla.r Ay Yıldızı imrenerek anıyor 

Bu yaprakta kapadı açıldı yeni yaprak 
Bu yüce yenilikler bu yaprakta olacak. 
Can kulakla dinleyin, l u ya!anın baııdır. 
"Ulu baıkan Kemal'in ulu dil savaııdır. 
Coıan, taıan bir seldir bu ulu dıl ıavaıı 

Kimse geme uuramaz böyle yücelen baıı. 

Sa vaıların önünde dil sa vaıı olacak 
Dil savaıı olursa hepsi baıarqacak 

Memleket gençliğine ve 
sporculuğur.a l:üyük bi2rret· 
leri dokunmuş olan muhte
rem hemşehrimiz Ali Hik 
metPap ldmanyurdu futbol
cularının Çanakkale ve Bi
ga' daki muvaffakıyetlerini 1 

ta '<tir ve tebrik etmiş ve Kay- -.-----------,-----------------~---)-----
seri' den bir telgraf gönder- Milletleı· arası P<ır amen-

f ~i~ayetler ve dileUer 1 tola ı· bir lig" i 

Yenilikler arilarda kuşuyor akın akın akm 
Öz dılden ayrık [l 1 dili dilinizden bırakın 
Türk'ün kalkınmasına acun l:!J taptı tapacak 
Koca Türk neler yaptı daha neler yapacak 
Bundan geri öz dilsiz biz dilsiz kalacağız 
Andiçtik dil itini bir gün baıaracağız. 

mialir 

Telhraf ıudur: 

Balıkesir İdmanyur
du reisliğine 

Yurtluların~ seyahatten 
ıerefle dönmeleriri takdir 
ve feb ik eder , hepinizin 
gözlerinden öperim. 

illi Hikmet 
~"==--

Yerinde bir terfi 
\ili\ yetimiz Maarif müdıir

lüğünü dö rt seneye yakın 
oir znmand an berı muvaffa
kiyetle b ı şarmakta olan Va
sıf beyin yazifesindeki eh
liyet ve muvaffakiyetine 
binaen bir derece terfi etti
rildiği Maarif VekAletinden 
vilayete bildirimiştir . 

Sevinçle haber ald ı ğımız 
bu terfı den dolayı değerli 
Maarif müdürümüzü te brik 
ederiz . 

-, ,-
sln .ı,, gı doktoı suz mu1 (Üstarafı birinci sayfede) 

U olduğunu kaydetmiş ve bu 
Efendim. vaziyet karıısında bütün 
:,ın lırg.'nın bir tabip ve dünya milletlerinin bi:yük 

iki sıhhiye memurundan bir ek•eriyetini temsil eden 
mürekkep s hhat dairesi ve insan kardeılik havası 
s ı hhiye memurlarının biri- içinde serbeı.t ve tereddüt
n in as'ker olması ve d ığe- süz çalııan parlamentolar 
rının hastalığına binaen is. birliğinin milletlerin 
tifosı ve yerlerıne memur 1 sulh için o an bu 
tayin edilnı meesine .. mebni bır-1 müşterek temayül,lerine e_n 
ha~lı zamandır munha sıran 

1

. yakın_ tedbirleri a ~cak bır 
tabıp Ekrem bey tarafından mevkıde bulundugunu ve 
idare edilmekte iken on gün

1 
bu toplantının a~· ık ve öğün-

mukaddem Ekrem beyinAdana1 meğe değer vasfının bu ol-
8ıtma mücadele kursuna iş- duğunu söylemiıtir. 

tirdk için infiiaki üzerine Kazım Paşa, siyasi umde
bom bJŞ kalmıştır. Usulen si yurtta sulh, cihanda sulh 
sıhhat düiresine kaymakamlık olan layik Türkiye cümhu
vekillet etmektedir. riyelinin teıkilatı esasiye 

Buhranı hazıranın veba- kanunu harp ilan etmek 

hissiyatına tercüman olarak 
asil milletlerinize derin hür-
met' er arzederken1 mesai
nizde büyük muvaaffakıyet 

dilerim." 
Kazım Paşanın nutku 

Gazi hazretleri tarafından 

R, Gökalp 
[2] - Acun: Dünya 

1 [1] - Ayrık: başka _/ 

T esli~at mas af lan artıyor ! Sovyet Rusya ve Millellll 
"Pariser Tageblatt,, dan 1 ' t' 

Cenevre'den bildiriliyor: \ C8ffilY8 1 dı 
konferans azasını selamlıyan Milletler cemiyetinin Umu- "Le Temp:~'.ıı1t 

1 m"ı Ka"tı'bı- bugu"nlerde silah- "Sovyet Rusya'nın ı» 1 

kısmı büyük tezahürata ı· IÇ1 

karıılandı. \anma yıllığı kitabının onun ler Cemiyetine kabu u 

1 cusunu neıretmittir. Bu ki · sekiz gün devam eden ııı~ 
STANBUL, 25 (A.A )- müzakereler, Cenevre ı1' 

Parlamentolar birliği kon tapta muhtelif devletlerin . ll W 
. mu"dafaa tedbı'rlerı· hakkında esseseaınin esas teamü er '' 

feranaı bu sabah Hasan be- h b h 1 l • 0 

resmi rakamlar münderiçtir. iç iri i ma 0 unııı ı 
yin rizasetinde içtima ede esaslı bir anlaımıya rniin;, 
rek katibi umumi rapo· Yedi büyük devlet, yani oldu Bu da , Londra ve r 
ru etrafında müzakereleri . Fransa, Almanya, İngiltere, ma'mn yardımı ile mütıe'' 

d ht ı·f h İtalya, Japonya, Rusya ve ) ~· 
ne evam ve mu e ı a· Birleıik Amerika devletleri bir nezaketi haiz buut 
tipler buyanatlar arasında M. Barthou'nun inkarı lı•, 

senelik bütçelerini bir haylı 
olmıyan bir muvaffakıY'' 

arttırmışlardır. Birçok mem 
leketler gelecek senelerin dir. ıı' Acak bu kongra bizi ye

ni bir teıebbüsten haberdar 
etmektedir.Bu da son sene
lerde İrlar.da'da zuhur eden 
halleri hatırlatmaktadır. ;---,;=====-====:--! 

İr'anda 'lılar çok zaman Radyo 

meti karşısında memlekette hakkını münhasıran Büyük 
tab ip ve sıhhiye memurları- Millet ~1eclisine vermek su· 
nın ademi mevcudu ani zu - retile Türkiye'de harbin 
hur edecek hasta ve yara- emri vaki halinde çıkmasına 
! !arı 6J k lometre uzakta- mani olmayı temin 

ki Bal.kesir'e bir çok masa_ eylediğini iıaret ettikten 
rıfat ihtiyarı ile sevk gibi muhtelif devletlerle yaptı 
pek büyük müşkülatı tevlit ğımız muahedelerde hep 
edeceği mutlak ve aşikArdır. sulhun idamesi fikrini kuv
Hinaenaleyh bu hususta sıh- vetlendirmek esaslarını gö

Gazinin büyük eserini h r
metıe anmıııar vo Türk mil
leti ve hukümetinin ken
dilerine gösterdiği büyük 

misafirpervarliğe teıekkür 

etmişıerdir. İçtimaa yarın 

devam oıunacak murahhas-

teslihat bütçelerini ıimdiden .. Bu itteki baılıca lı• 
borçlandırmıılardır. Fransa, atılmış oldu, demektir- ~1 
İngiltere, İtalya ve Japonya Sovyet Ruıya'ya gönderi 
hükümetleri, müdafaa ted - davetname, Cemiyette ııı: 
birleri için birer proğram meni 1 i bulunan devletlı'_ 
neıretmiılerdir ki, bunların üçte ikisi tarafından jıl'~ 
tatbiki üç ila beı sene de- edilmif bulunduğundan ~1, 

evvel yaşamış nesilleri va
sıtasile İngiliz dilini kabul 
etmişlerdir - Gaelık ac!ı al-

tında tanılan milli İrlarc'a 
dili çok seyrek bir kaç köy 
müstesna olmak üzere; hiç 
bir tarafta tanınrr akta ve 
konuıulmakta değildir. Fa
kat İrlanda hükümeti Gae· 
ilk dilinin yeniden kullanıl-
masını temin teşebbüsünde 

!mlunmuıtur. Bu dil bugün 
lrlanda'da bütün mektepleı _ 
de okutulmaktadır ve bir 
gün, ihtimal, fngilizcenin 
yerine geçmeğe muvaffak 
olacaktır. 

İSTABUL 
Fransızca ders. l 9 Plak neş

riyatı. 19,30 Türk musiki neşri

yatı: (Ekrem , Ruşen , Cevdet, 
Mustafa beyler ve Vecihe, Semi
ha, Şükran hanımlar). 21,20 Ajans 
ve borsa haberleri. 21,30Stüdyo 
caz ve tango orkestrası. 
BUDAPEŞTE, 550 m 

hut müdürü beyefendinin 
nazarı dikkatini celp ederiz. 

lar öğleden sonra müzee
ler ve camiıeri gezmiştir. 

Gece tokatlıyanda belediye 
reisi murahhaslar ıerefine 

bir akıam ziyafet verecek-
tir. 

mi içtimada matlüp 0 
vam edecektir- 1, 

reylerin a 'ınaca"ına 1 •. 
1
. 

Fransa'nın timdi ve kadar " 5 • 
yen füphe yoktur. 1' 1• mevcut olan askeri bütçesin- ,ıı 

den baıka hudut istihkam- r• 

1 

komisyonda yapılacak •· 
nakaıalar 11rasında nı11 

1 zettiğini söylemi§ ve demiş !arını takviye için bu sene haslardan bazı'arının ibtilı 
k "[, ft ı· 1 ı d daha 2 milyar franga ihti- .., 

tir i: iğer tara an sene- taıya ve ma ta a ası 1 kayıtları ileri ıürmeleri ... , 
Sigan musikisi. 19,50 Müsa- Sındırgı lerdenberi cihanı tazyik yacı vardır- Aynı zamanda temel olmak'a beraber• 

habe. 20,20 Taganni korosu. Terzi eden iktısadi buhranın mil· İta ' ya gazeteleri İngiltere "Milli teçhizat. namı altın- min edilmif bu:unan ~1

1 21 15 Hikayeler 21 50 B d ı ı da ayrıca mahsubu yapılan b~ • · • u apeş e lsmail Remzi !etlere vtrdiği tahammülfer- hük_ümeti rarafından Ma ta' J netice üzerinde tesirde ı 
konser orkestrası. 23,15 haberler. askeri masraflar da vardır. cıı' 
23,35 Sigan ve sonra dans mu- sa ıztırabı hafifletmek için da ltalyan'canın lağvı mü· I İtalya'nın 1933_34 de dört nabi

1
ecek hadilelere ııılr 

S ikisı'. 1 SaYaşın 1 akuımı 1 burada ileri süreceğimiz mü- nasebetile tiddetlı neıriyal- 1 k b' k • dan vermemenin cü ., ı mi ;yar liret i ır as erı 1 e• 
BÜKREŞ, 364 m . 1 talaaların en müıkül ve isa- ta bulunmaktadır. İtalyan matlüp olduğu görü rn .ı, 

EYLU
• L I bütçesi vardı . Bu bütçe d . R , 11 P' 

Gündüz neşriyatı. 18 Uvertür- betli istikametleri gözetece- gazeteleri Malta ahaliı.inin 1940 senesine kadar 2 mil ir. tiovyet usyası ııı ııı'' 
ler ve valslar. 19 müsahabe. ~ 2--1- 1 ğine şüphe yoktur İşte böy- hani ve ticari münaıebet'e· yar liret daha artlırılmııtır. letler Cemiyetine g'.'11 ,ıı• 
19,15 Yeni Fransız operetlerinden 1 Pazartesi 1 lece müzakerelerimiz'n be- rinin İtalya'ya bağlı oldu Lu para deniz ve hava budunlar arası siyuetı ııef 

T - k' 'd b J .. 1 c ·· n do11-umu· 1 f h d 1 ı - mi bakımından çok e 1-ur ıye e una benzer parça ar. 20 Universite. 20,15 u " · ıeriyetın re a ı için ün ya ğunu ispata ça ıııyor ar. filosunun ikmaline Parfedile. ) e 
bir harikulade l.adise tekev- Plak. 20,45 Konferans. 21 Stan 1

1 
Zevali 5•54 : nin l:er tarafında yapılan ltalyan gazeteleri diyor cektir- miyetli bir mesele teıkl ·~ 1 

vün etmektedir. Türkiye Golestan akşamı (piyano-flüt). YIL: 
1934 

Ezani 11'44 1 gayretelere yeni bir hız vere ki: Geçen ağustos ayında Japonya'da bu seneki as- yor. Bunun için Ru•r,:bı 
h"k" 23 haberler. 1 CEMAZEL AHIR 15 I Milletler Cemiyetine ",1 u umeti münevverler sını- 1 1 ceğine eminim. Huzurunuz - Malta imarına 143 tüccar keri bütçe için bir dahili • 
fının konu•lug·u dı· ı ,- 0 d•J"e . l---·----------ıl 11 k .. kk' k ld - - ı'stikraz akti lazım gelmi• lü suretile baılarr.ıı "e i , müm etmiş bir dili olması» a ço muteıe ır a ıgı- vapuru ve gemisi ugramıı- • ı b . bulu~ 
ne 1 1 Cumhuriyet islamiyette JI B • 1 G ) k - · t aması mec urı ııı' re o mu~ ve yabancı söz- lazım geldiğı kanaatindedir. I mız Türk mi etinin samimi tır. u miKtarın elli•i ta). tir e ece sene ıçın a- olan tecrübeyi mu\lll ..-ı 
le:le dolmuı bu'unduğu ve ıurayı ümmet d -mektir. hürmet ve mt hablelini ve yan oh z yedisi İngiliz, savvur edilen askeri plan· lı•• 
h Kurultayda Reis Kazım •----------- - yetsizliğe maruz bırllJ , 

akiki Türk diline dönmek Türkiye Reisicüm~ uru Gazi yirmi yedisi Maltız, on lar dolayısi l e, milletten tim- mesuliyetini Cenevre'"' 
- Paıanın hiç bir yabancı söz 1 d k d h' b - ti ı ıoap ettığı kanaatindedir . M. Kemal hazret erinin ta- dördü Alman' dır. On beti iye a ar ıç ır sure e rine alacaklar buluıııfl 

_Dil kurultayı reisinin! söz- kullanmadan açılma nutku- Bu gece hassüs ve se l amlarını ib l ağ de diğer devletlere mensup- vakti o lmıyan yüksek de- caktır" A 
ler1ne göre hakiki Tü;k dili nu iradına muvaffak olma - ederim. Türkiye halkının tur. recede fedakarlıklar iste- bel 
halk arasında yaıamaktadır sı herkesi sevindirmiştir. Vatan necektir. bütçe yüzde on bet ni• ~ı' 

f k Almanya'da ordunun res - de artmııtır. Arkeri ııııa 1ı ve a at henüz "işlenmemiı, Bu nefseitimadı, şaheseri P".a.a••.----· ••--· •--.a•.aaaaa __ ••.. _,ı 1 mi masrafları geçen seneye lar lç ' n yapılan "' b' 
açı mamıı ve süslenmem iş takdirkar gözlerle görmeli- E . I! Tu" rk mu" su" n""". !i I f l 1 e CZcl n t~sı • ., ., n1sbetıe ı 3 ve hava i osu ı soo milyon rub.ef ,ı 
madde halindedir .• Kurul- yiz. Genç milliyetçiliklerin masrafları 1/2 arttırı'mı§tır olmak suretile bir relı~;. 
tay reisi, hiç ol mazsa ilhamı altında ölü dillerin /'Yöbefçidir • D • ı • • t •• ki t • i Alman teslihat masrafları, kımı teıkıl elmektecl 1r' 

._~Türk dilinin. genıı ' enıif, böyle dirilmesi fevkalade 1 ~ 1 ını ur eş ır1 Alman umum bütçesinin l1giltere'de askerir11'1i'ı 
ın-kiıaf etmiı, zamanımızın bir hadise teıkil etmektedir- • 1/6 nisbetindedir. J lar 4,795,000 lngil~ _/ 

~-m~ü-k-:e:-:m:-m_e_I.;., .,..:i:..lm=i....:.v:.e_t:,:e:.:a:..:m:..:._..!.. ____ .....;"X~X::,:ie~n:e:..;S;::i:e~cl:e.::..,~d::;e;::n~------------~l.,~-.~-:;;•~•=-•:::•;::;;•;::;;•:;::;•~•=•=•=•=•=•~•:..:•:..:•:..:•::;;•~w=•=•=.::•:- !!Jj!!..:~...::S~o:.:;vyet Rusya' da askeri artmııtır. __...,,, 

· Öz Türkçe'nin güzelliğini, tazeliğini ve verimliğini anlamıyanlara yazıklar olsurı' 
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DiJJığıl, gönül söyliyor 
Söz değil 

Oz Türkçeyi koruma 
(Üstarafı birinci sayj~de) 

,... A • avaş ın • , 1. 'k• , • azan • 
D : Küçük : Bır ııl ayenın sonu. : Feridun : Türkiye iş bankası 

:Hikayesi: : : 10 1 
J 

A 

1
.................................................... yı ı. 

Genç kadın yatağından daha fazla sevdiğini de itil· Memleketimizde çok bü· 
doğruldu . Perdeleri kalkma raf etti. yük varlıklarını takdirle gör· Öz bu! 

·ı ·ş ve Sumer· 
önceliği isbat edi mı . 
ce ve Hititçenin Türkçenın es . ı 

N y 

s o 

Dil .:ıavaıına bütün bu
dun candan bir iıtekle sarıl
dı Bu sarı 1 ıı yurdunu ya 
bancının elinden almak yo
lunda kalkınan bir budun 
'-rılııından özlü oldu. Bu 
iı; hu el, dil ve gönül bir 
lı~ı iti sadece Türke yaraşır 

ki şekli olduğu tahakkuk et-

mişt'r. . T" k 
R dil alim lerı ıır • 

Sark anlaşması 
4 - us . 
. H' t Avrupa diller.nden 

çe'nın ı n • 
.. "tekanıil bir dil oldul!'unu once nıu . 

b
. ok eski medeniyetlerın 

ve ır ç . t . ·r d edildiğ · nı anla -bu dılle ı a e 

Maden gazetesi bu işin zor
luğundan bahsediyor. 

Türk'ten ayrı olan budun· 
le.r türkün baıardığını ba
ıııraınaz, onun yaptığını 
Ye.ı.ıarnaz. Bu candan atılış 
Yolundaki serinci saklı 
tutmak elde olmadığı gibi 
"RÖrülen minicik de olsa · bir 
Ye.nlııa göz yummak el.Ie 
de~ildir. 
k 8ız, budunumuzun kal-
ınmasına ve baıarıklılığına 

~lıtdan inanan ve tapanlar
~•nız.lnandığımız bir yolun 
ltıerinde büyüyen ayrıkla· 
tı temizlemek ön ülkümüz· 
dür. 

• • 

mışlardır. 
- Dilimizin gramer ba-

5 d miikemmelliğide biitün 
kımın an 
dıllerin fevkindedir. _Bu hu~ust~ 

C t beyın etutlerı 
Ahmet eva 

ağrımdan söz vardır. 
6 - lialk 

derleme işleri; 
millet işi Bu iş devlet ve 

sayılarak başta valiler olmak 
6z•re herkes menıur, sivıl, ı:· 

bl·ı muallim tüccar bu. ker, za , ' 

t • halk ve münevverler tara· 
un • d 
fından halk eğızındaıı soz rr· 
lendi Derlenen sözlerin fit ade· 

di ı 29, 792 dir_ 

7 
_ Dilimizdeki yabancı 

• 1 . k·rşıiıklan. Tarama soz erın " 
. . adı altında taboluna· Al • derg • sı . . 

tı · yedi gündür goru· k ütehass:slara gönderılmış· 
Yor Ve duyuyo• um: Yurtta ra m ı a biitün 
1 tl·r. Bu işin baş ıırı masııı . 
ııııı. s" .. d k ya· ozunü uyurma ' 1 t r Bu ış z millet çı ışnıış ı · . . . 111 nı okutmak istiyen'er, .d t bir dil seferberlığı bır 
~ıı.ıacağını yazmadan önce. :n::ı seferberliği haline gelmiş 

11 
da yazdıktan geri, tara- , eyı· neticeler alınmıştır. 

tııa. d y ve ço• . 
erghine sarıldı. azısın· Tarama dcrğisiııe 125. bın 

d, kullandığı' kullanacağı f 1 kelimeden seçılmış 
•ö 1 d den az a z etin karıılığını ara 1 
C> 75 72 fiş girmiştir. . 
dı:tdükı yazılarında kulla_n- _ lstılalılar ıneselesı . Bu 

k •
1 •özlerin yarıdan çogu 8 · · d bü 

e d 1 husustaki mesai netıcesın e -11 1 dilinden ayrıdır a t t r tün teknik ilirtt, fen, sana ısı-
kıı.ına degifisiz yazanla az !ahları tespit eyliyerek harşı. 
y::•e.ılaıtım. Önde ddergi_s'.zz ki bulunacak bu istılahların 
k 

• mamanın, elde ergısı lı arı - .. 
o 33,102 den ıbaret oldug.u go. 
nuıaınamanın acılığıra k ık t 

8.cıdım. rülmüş. Bunlardan as er ı ıs ı-
lıhlaıı tamamen hazırlanmıştır 

.. -- Ôz dille konuşuyorum, 

PARİS 25(S.Ş.) Malin 
gazetesi, şark misakının ak
tinde rastlanan zorluklar 
hakkında yazdığı bir maka

lede diyor ki: 
"Şark misakı projesi, bir 

takım zorluklara rastlamak 
ta bulunduğu cihetle bunun 
derhal tahakkuk etmesi çok 

üphelidir Almanya 'nın ce· 
~abı, bir ret mihiyetindedir. 
Almanya'yı nazarı itibara 
almaksızın bu mieak akte· 

dilebilir mi? 
Bu imkan tetkike muh

taçtır. Fakat Lehistan'ın he· 
nüz cevabını göndermediği 
nazarı itibara alınmasa bile 
bu tarzda bir tebeddüle uğ
rıyacak olan bu sistem, ye
niden İngiltere ile müzake· 
relere girişilmesine lüzum 

gösterecektir." 
Figaro gazetesi de aynı 

meseleye dair yazdığı maka-

Anıt' ı·ik<t 
Gı·evi 

NEVYORK, 25 (S.Ş) -

Grev ilan eden 500 bin ame· 
le bu sabah ite baılamııtır. 

Grevin Plançosu ıudur: l O 1 

ölü, 200 yaralı. 15 milis ef 
radı bir hafta si 1 ah altında 
bulundurulmuflur. 

~ı dille yaz yorum diye. Küçük habrfer: 
lr ke.ç sıra yazının ardına l"st-anbul şehir meclisi 

: .. Yazının bir kaç büyüğü 
h
0

ı karııtığı sıralamak da· N zetleri seçikti ve halka bi.ldirildi 11 
kötüdür, bence yorul . . a~ L 

25 
( S Ş ) ·- Ay baş odan ıtıbaren rey 

lıııı.ye, değmiz Anadolu dili JST A:'li BU ' 
1 

• Ilalk verilmesine başhnacağını 11ııtdi1·k bu ş h · eclısi azn wına d' 
1 • 1 yeter. Yavaf yavaş e ır m 0 .. .

1 
nazarı ilibara ulan bele ıye, 

tı .. t f n·•3n "oster ı ı n 
,.. Yurütürüz. . fırkası ara 1 u "' . . vupur şimendıfer, tramvay 
v d d 1 • 'sim lıstesı ' . 1 b' ı: ilile konuıayım ıye namzet erın 1 gibi nakıi vasıtalarına ası • 

y: kendini, bir de okuyanı neşredıJJi. . . ak üzere afışler bastırmış 
rmak deyersizdir Kartal, ~jle, Yalova, Sılıkv- ın bunlar dün bu müesseeo· 
\'az k k k olun· · 1 ! ı l kozalarında yo - ve . . . da. ma , onuşma Y • rı, .,.a a ca .

1 
lere gönılerılmıştır. 

eıı k bu · · le s · çı en nam-
t· _ ço kullanılan ve : l3ma netıcesım I f Renkli olarak bastırılan 
11 lluıniizün bildiği sözlerı 1 · Je mazbata arı ır-

ı z~t erın .. . _ bu afişlerde: «Mutlu vatan-
eçltıek daha eyidir k 'ne gonderılmege 

. Bit lngiliz dili öğrenmek k:ı mer ezı d daş: Belediye intıhabında re-
ııte 1 başlanmıştır. Bunlar a ay- ' M ti t 
_. Yen Şeksperin yazı arın . d'I ktir Mülha- yini kullıın.ıı « u u va an-
4ıı. rıca ıldn e ı ece . . . d k 11 hatlamıyor değil mi? b i d beledıye seçımın e a-katta belediye intiba ı yopı - aş, k . d , 
~·Bilmem demek istedikle . Jedi e ıtsız kalına me enı ve 

lede ıark misakı projesinin 
ilk şeklinde tahakkuk etme· 
sine imkan olmadığını kay ~ 

detlikten sonran diyor ki: 
"Almanya, bu projeye 

aleyhtardır . Baltık hükumet
leri mütereddittir. Lehistan 
cevap vermekten çekiniyor 

Fakat proje. terkedtlmiş 
tir. 

Şimdiki halde, garpte Lo· 
karno misakı hakkında ol
duğu gibi, ıark devletlerile 
yeniden müzakereye giriıil 
mesi düşünülüyor. 

Milietler cemiyeti , azası 
olan devletlerin kollektif 
emniyetlerini temin edeme 
diği cihetle Fransa hükume 
ti, ne kadar uzak bir mın 
takada bulunurlarsa bulun 
sun, bir harp tehlikesi kar
ıısında müıterek ve müteka
bil bir yard•mda bulunmağa 
mütemayil olan devletleri 
toplamağa çalıııyor." 

Uzak 
Şarkta yine hadiseler 

MOSKOV A, 25 (A.A.) 
Mogolistan'daki vazi 
yeti bazı şayialara gö 
re bir takım Japon memur
ları Rusya'nın nüfuzunun ha 
kim i ulunduğu harici Mo · 
golistan 'a girmiılerdir. ve 
o mıntakanın bahili mon· 
golistana iltica eden prens
lerin ilerde Mançuri ile bir· 
!eşmek üzere dahili moıı · 
goliıtan prensle ittihat et
meğe devam etmişlerdir . 

Şümendifer meselesi 
LONDRA. 25 (S Ş1 

Tokyo'dan gelen ve henüz 
teeyyüt etmiyen bir hab"re 
göre ıarki Şımendifer hattı· 
nın satın alınması için Sov· 
yetlerle Japonya arsında b •r 
anlaşma olmuştur. Bu suret
le iki hükumet arasındaki 

en mühim mesele halledil 
mit oluyor. 

Mısır filosu 
MARSJLYA (AA) -

On tayyareden mürekkep 
Mısır filosu Llyon'dan dün 
akşam buraya geımiıtır Fi 
lo bug~n Pize gidecektir' ırııı diyebı'ldı'm mı·?. Diye· ılıktan sonra ye~ı b~I by' y ·m vazifemizi yapmamak 

tııed· ·ı .. t hıpsanı er ır- mı 
imse derim yine. azaları e ınun e , demektir» ıcTürk kııdını, rey ı---Türk Adları \' loşecekier ve umu.mı mec. nJığıne koş, cümhuriyetin 
a da kısaca diyeyim: 1 ki 1 aznyı sa 

1( lise gönı erece er ' d'"i hakkı kullan!» 
tu _onuıurken, yazarken bü· I d. B namzetler sana ver ıg 
z lt1tmüzün bildiği dille ya· seçecek er ır. u ki 'b' cümleler vardır. Bele-
&.lını, konuıalım içinde fırka . gene .. yo a:a !! ~ intihapta ilk defa ola-

8 talimatnamesıne ~ore na - { bu afışleri baetırıyoı! 
oJ ilgiçlik taslı yarak gölünç zellerini seçecektır. re 
lııaktan kaçalım Anlaşıl- k • ı • 

;ııı diye yazarken daha an- Nafia ve ı ı 
•ıılmaz ıozler: koymıyalım-

b Bütün bunların söz değil Alı' bt)y şı' ı·ket-Ieri.yol<l getir-,.~11ce tam özdür. Kalanını 

iz biiltsiniz. mektedıı· . . 
......._ IJşçı oğlu başlıyurak elıJ.n oelıcelenm'.-

(;ömii 
liö nü 

l'ekın 

Suy 
(;öl D.ığ 

Göz len 
Gök JJoş 

(ıôrüm 

t;ö,: rn• z 

c:öıür 

c;ö ıı ıy 

Cök Uaiık 

Gö l •ırık 
c;ölu rı 

<•öl 3k 

C.öl İs r 

Göl tekin 
Govem 
Gönül 

Göksal 
Gönültaı tSTANBUL. 24 ( S. Ş. 1 ~ yen müzakereye devam eılı· 

P . m Bı'r mu"ddettenberi şehrıınız- 1 y . d ,.. ki 
ancermanız lece<ri muhakkak görü üyor. enı o6an çocu arınıza 

de mu htelıf şirketlerin mu- " 1 il d 1 · öz Türkçe ad koymanız için "L'Ere Nauvelle,, den ı S'rket evvelce ıa e ı mıyon • ·ı k dan meş"u ' 1 • Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih · A k 1 3m~lelerı e ya ın "' • h kk da kendi lrnan 'lar yalnız a . 30 oktalar 8 ın . T" k dl t 1 k "' ı k·ı· Al' bey n şubesı ur a arını op ama 
·oııı J 0J3n Nafıa \ıc ııı 1 oıerkez'ınden kati salllhiyet o rnalarından ve dünya- h k t tadır.Bu adları gazetemizde 
~ııı kendilerinl anlamadı~ın· eyiı1lde Ankara' ya are e ve talimat aldığı İ('in bu se- 1 neşrediyoruz. Bu yolda bildi~i-
ı. &.n tikayet ediyorlar Fa· edecektir· k , fer başlıyn<'ak müzakerenin I . niz adlar varsa onları da Hal-
!(ıı.t b N f ekitimizin An ora ya · 1 kevine bildirmenizi rica ede· 
b undan mütevellit ka· 

8 ıa v kısa bir zamanda netıce e· riz. Bu adlarböyle toplandık-
llhat kiınin lir?. dönüşünden sonra traoıvay nerek yeni mukavelenin tan. 
lJ 'rketi murahhaslarının dn h kk k tan sonra bir kitap halinde neş-

d nıunıı Harbin verdiği şı ki · e zim edileceği mu 3 a rolunacaktır. "H,, işarctlileri kız 
ttıln Al 1 Ankara'ya gidece erı ve v • i.. adıdır. 

celi man'lara kafi ge e- kdlet ile ~irket arasındR görüu _Y;:..o_r_. _______ ,ıı • ..--.._,..~:":'::'::':':':'::O::~~" 
tl'\ ~anncdtl mittir. Pa ncer 4 1 ~~;:;;..~:.:~-::;:-:::--=:!:"::-~:--- 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
ha.:~~~rnğtnd bir Hol-.enzollern l'fiirk 1)) tİSlİ n? .. • f • 
ot 

1 ın an baıka bir ıey • ı · . T k 1 slıı· Yoksul/al'/ yedit'en, 
•·'ınıba·dı~ı ve bunun efsane 1 )J 1 '11 ll r - e.. : d' h 1 • gey ıren ve e ·ma-
tilrn·ır Uaul ile inkiıaf etti 1 . ken almak hususundaki yanlıı : na..Ja gözeten . Ynk-
L 

11 olduğu .. 1 kle hakı'kalı' ı'nka· r etme erı k - b h d' U• ue ıoy enm< kudretlerind<n ıı se ı}cr· 
t • •aber bas;ret Sadtinin du· dilerine has olan tir kara - d k d . su/far Birliğine seve 
qca§ lar .. Dünya a en ını ayı· 

llıa.n'l~rz:~n~lkunuyordu Al- terUdimr.umi Harp Alman'ları ve Alman'ları yalnız seve yaı·dım ediniz. : 
Bıı uyu bir millettir. rıyor }'oksıı//orı Göu:lnıe • 
olunu inktır etnıet delilik insaf haddine çekmek i.rn bırakıyor Dünyanın bundan 1 /llrl/{ji !. 

nur Fak•t dl" il 1 kafi gelmiıtir. Alman ar ba ka bı'r hareket hattı ta· de t · q .. er mi et er 1 Ve f • • 
.... , 18.rihtekı vaı:lfelerfni yap· yeniden ite baılıyor ar. kip etmesi kabil midir?" •••••••••••""••••••••••••• 
'" 1 •rd d . hükümleri altına ır. Alrnan'lar n bu lınyayı 

mıf pencerelerden hafif zi · •. • dügümüz it bankası bu iıim-
ya hüzmelerinin çizdiği toz- İşte , nihayet geldi. Arlık le bir mecmua neşretmiı· 
dan üstüvani borular, par- sitemlerin bini bir para . tir. On yıllık bir ünü 
lak noktalar üzerinde göz- Küskün göz sü zü~leri, gerdan ayrı ayrı gösteren, pek bü-
lerini bir müddet gezdirdi . kırıtıtı yapmacık darılma · yük bir intizam ve göze! 
İnsiyaki bir şekilde eli baş !ar. tab'la Türkiye'de çıkan 
ucundaki düğmeye uzandı : Kazim bey bunların hep· mükemmel bültenler sıra11-

Zırrr. sini hafif tebessümleri ile na giren bu mecmuada çok 
İçeriye giren hizmetçiden karşılıyor . 8evgilisinin ellE· değerli resimler de vardır. 

Kazım beyin gelmediğini rine kondurduğu buselerle li&u mükemmel eıeri bü· 
öğrenince canı sıkıldı gönlünü almağa çalıııyordu. yük fedakarlıkla neıreden 

Kahvaltısını hazırlama- Vallahi o kadar üzüldüm it bankasını tebrik eder da-
sını emretti Bir taraftan ki. az ka l sın aramağa çıkı- ha birçok on seneler yaıa-
giyiniyor, bir taraftan da yordum, ayol! insan söy masını dileriz. 
hayalini maziye kaydırıyor verdiği saati kaçırır mı? Be· 
Kazım beyi taparcasına ni göreceğin gelmedi mi ? 

seviyordu. Kocasını pekçok yoluna baka baka kirpikle-
sevdiği halde, kendisinin de rim döküldü. 
seçemediği bir hisle günün Ah güzelim! Sorma , 
birinde bu gence gönlünü berbat bir haldeyim Şimdi 
kaptırmış, istemiyerek ilk 
sevgisine hiyanet etmişti. 

Mektepten yeni çıkan 

Kazım bey edebiyat merak· 
!ısıydı. Yazdığ ı yazılar, şi 

irler etrafında oldukça atıl.· 

lca uyandırıyor. istikbalde 
olgun bir edip olacağı ümit 
ediliyordu. l'u gencin, bil 
hassa göze çarpan karekte
ri bütün çalışmasını ah, 
vahlara değil ; vatan. millet 

ülküsüne hasretrr. esi~ ıli. Mil
li olmıyan hiç b:r yazısı 

yoktu.Öyle ki; O kadar sev 1 
diği sevgilisine bile bir da 
necik olsun şiir, nesir yaz
mamıştı. 

Onun, fikrince sevgiliye 
şöy ' e yazmak, böyle yaz 
mak saçmadır. Sevgisini 
sözle değil, filile gösterme 
li .Bunu,\•atan millet fevghire 
teşmil ettikleri zaman ver · 
diği cevap şu idi: 
-Sevgilim yalnız bana ait. 

Ben ancak onun. o, ancak 
benim tarafımdan sevilir. 

Halbuki vatanı herkes 
sever ve •evmeli Ona; bü
tün benliği ıle tapmalı. Ce 
mfyetln her hangi, vazife 
bağları ile sımsıkı bağlan
malı Ona. gelecek her han 
hangi bir şeyden ben mü 
teessir olursam bütün mil 
let aynı şekilde ıztırap duy
malı. Sevinçten aynı dere 
cede neşelenmeli 

Vatan için duyulan neşe 
yi, elemi, yap iması lazım 
gelen işleri herkese hisset
tirmek ise, bu tarz yazılar 
ile mümkündür. 

Şahsa ait acılara başka
larını ortak etmek doğru 

değildir. Sevdiğin;, sevilme· 
diğini arzusunu. şikayetini 

alemin gözü önüne yayma
ğa hiç kimsenin hakkı yok
tur. 

Genç kadın burada dur 
du. Sevgilisinin bu hu-
susta müfrit olduğuna 

kendi kendine kanaat getir
di. Fakat bu şekil de onu, , 

çok yorgunum. Çenem sa· 
vuk değirmen gibi. Biraz 
dinler.eyim anlatırım. 

Aaaa Bu ı!a ne de· 
ınek? Karşı kaı-şıya ıomur

lacak mıyız? 

- Yok canım . Şöyle ken· 
me geleyim. Liraz müsaade 

et. 
Bir müddet sükuttan son-

ra genç kadın dayanamadı . 

Haydi kuzum, artık din
lendin. Muharrirlerin ağızı-
nın yorulduğunu yeni duyu· 
yor. yeni görüyorum. llak 
o dudaklardan bir öpücük 
alırsam bir şey kalmaz. 

Ve yaklaştı. .. . 
• 

Buraya gelirken Ka-
muran'a rastladım. Hemen 
koluma girdi . İş ' m var de 
dims~ de, olmaz bir kahve 
mi iç, diyerek gazinoya gö
türdü. Şuradan buradan 
yeni bastıracağı şiirlerınden 
bahsetti Bu sırada yanımı-

za bir genç geldi. Bizi biribiri 
mize takdim etti. Bu da ka-
lem tecrübesi yapan genç 
!erden . 

Bu ilk görüşmede benim 
le tanıımak arzusunda· bu
lunduğunu, bu tesadüfe çok 
memnun kaldığını söyledik-
ten sonra son çıkan yazım 

hakkında fikirlerirıi, daha 
doğrusu saçmalarını dök
rneğe başladı Bu miinase· 
belsize, haddini bildirmek 
arzusundan kendimi alama· 
dım. Afiedersin değil mi 
cicim? 

Ne imiş o fikirler an
lat. Zaferi hanginiz kazan · 
dı? 

Efendim. Aşksız şiir, 

kadınsız bilmem ne olurmuı. 
Kafa,ının ar çerçevesinpe 
sıkıştırdığı aşk kelimesini 
yalnız kadın sevn· ekte an-
lıyan, bilgiç görünmek he
vesine kapılmıı bu muhar· 
rir taslağına ; aşkın manası

nın çok geniş olduğunu,fet· 
tan gözlerin alımı , kırmızı 

dudakların çekimi 
ğını; vatan, millet, 
meslek aşkının 

olmadı· 

ülkü. 
bunun 

üstünde geldiğini, binaenalyh 
aık deyince fazilet ıevgiıi 
anlatılması icap ettiğini an
lattın. Daha doğrueu fazilet 
sevginin aşk teklinde doğ
duğunu, bunda doğuıundan 
itibaren yuvasını narin, has. 
sas, yumuıak ruhlara kan· 
masiledirki yaııyabilece 

ğini uzun uzun izah ettim. 
Bu husustaki mahdut düıün
celerine delillerle cevap ver
dim 

Bu sırada yanımızdaki 

masada 35 40 yaılarında bir 
bey söze karıştı. 

Benim fikirlerimi tasdik 
ederek ıöylece devam etti. 

Kadın aıkı, ıztırap; dem 
ve bir hiçten ibarettir. Bu 
hakıkati, benim gibi sevgili
sinden hiyanet görmüı, se· 
nelerce esarette bir adam 
daha eyi bilir. Evet, biz kadın 
kıymetini, vatan hasretini 
duymuı kimseleriz. Bendeniz 
buraya geleli t 5 gün oldu. 
Tanıdıklarımdan hiç kimse· 
ye rastlamadım. 

Evime uğradığım zaman 
ço!dan satıldığını öğrendim. 
Bana hiyanet eden karım bu. 
nu da yapmış. 

Karımla birbirimizi oka· 
dar seviyorduk ki, saadetin 
bu derecisinden ürküyordum. 
Nitekim aklıma gelen baıı · 
ma geldi. Çok ıe• diğlm, 

yalnız benim için yaıadığı· 
nı, yaıayacağını umduğum 
kadın bir gün baıkasını sevdi 

Bu kelimeler ağzından 
dökülürken yüzündeki lzlı· 

rap cizgtleri ıekilden ıekle 
giriyordu. NihayP.t dayana
madı, gözlerinden iki damla 
yaş yanaklarına yuvarlandı. 

Bu dakikada hepimizde 
çok müteessir olduk. 

Zavallı adam, ne kadar 
talisiz. lıml neymiı? 

-Emin Hulusi. 
-Neeee? 
Emin Hulusi mi? 
Emin Hulusi,Emin Hulusi? 
Olduğu yere yığılıverdi 
Kazım bey şaşkın müte-

essir bu ani bayılıı karıııın
da dondu kaldı. 

~ ... 
~ ..... ~.:.' 

~~ 

Sinemasında 
26 Eylul çarşambadan itaren 

HAZRETİ-İSA 
31) \l ı lyon lır.ı sarfılo \'1icu 0h• g t . rıimi~ olun bu Filim ~imcliy" kadar 

ğünüz bıitün hüyiik Vd lar.hi Filiml • rin hPpsinin fo, kinıleclir Fılimin kıymet 
miyet ve az.ıınelını nncnk Fılimi gördükt"n sonra tukdır cılı'C'Pksiniz. 

Bu Fil ı.i muht11rnın ınü~lı'rileri .. ı i zi memnun etmek 'ı·in lıüyük fedakArlıklarin colp 
elfk. Riiyiik bir fılıni her zıınan g-öremezsiniz. F' rsotı ka\"rmayınız daha ziyade taf· 
silot • 1 ılı1ı lnrındoıl r • 

ilıı \TCtf•ıı 11~(,KS .Jl Ri\,\L 
Bilt•tll'Iİt•r i ııizi ı.ı:iiııdi'ızdt•ıı tl'durik Pdiııiz 

llİL B.\ YH.\\11 ıııi'ıııa:-;t:hl'ti.leC \HS.\~1B.\ ~1.\'I İ.\ \Si Saat 2 30 Ja 
~7 E~· lı'ıl per~PııılıPdt>ıı itiharı·ıı lwr İıafıa P,\Z,\HTESİ PEBSE~lt.E 
ve Cl'.\L\ giiıılcı·i ıııııııtazaııı ııntiııalar ~.qııhwakıır. 'falelıe fiallar1 
lt'llZİ l:'ı l lıd ı t'. ·--



._ .................... ~sAYFA:4 ................................... __ ................................................................. sAVAŞ..-...... ..-...... ..._ ................ _... ...... __ ,.... ..................... ,,_. ........... ....,_... ..... ~ # EYLÜL 26 -·~_...,,... 

Iİıca - Palaınutluk 'Dt•m'iryolu •nn:::::::::::::zxxz::ı:•• 
1. Bi•lod "'''" 934 doo 31 Moy" 1935 <ulMoo kod" "'b•k odilRok olao k>ıhk "''' ha~k" o•dnU moMmm holk•m"m mol~• olmok = T 

11 ı c al d a n nıere ililn olunur. p a l ı m u t' a ı" emaşa 
----·----------------~.---------------~~~~~~~-i 

Katar numaraları 
letaayonlar 52 54 B.l fi6 10 B. 3 58 

---~--- ;,_--------------~------~~--
60 62 64 66 82 OTEL VE GAZİNOSU • 

8,06 
8,30 
8,44 

IO, 
I0,09 

HAREKET SAATLERi 

H,36 12,12 14,51 
11,51 12,21 15 06 16,-
12,01 15118 16,12 

----- - -------- Şeref Bey idaresinde 
10,45 

Ilıca hareket 
Akçay • 
Zeytinli • 
Edremit • 1,- 9,03 l0,15 12,ıs 15,39 16,36 17,36 11,1s 

17,21 
17,45 
17,57 
18,15 

19,30 
19,42 
20,-

Ralı k<•siri ıı lıel' lıususta Pli 

nıiikt-ııırıwl ott>lidir. 
Havran • 7,24 9,24 10,36 12,42 16,- 16,57 17,57 11,51 

Palamut muvasıdat 7
,
4

8 13 -
12

•
12 

" Konfor. Temizli~, Servislerinde~i 
____ P_a _I a__::_m_:_u__:.__r ~t a:.....:..:_n ____ -=-_-=-_-=-_-= __ · __________ l l_ı _c a_·_, Y,__a ___ "H neza~et ve ciddiyet, emniyet 

Katar numaraları 1 
57 B. 2 ıı 59 __ 6-'-ı'----=6:..::3 ___ ..::.8-'-l ___ s3 ___ 8_5 = Gerek Memleket halkının· İetaay >nlar 53 55 51 

El i •• gerek bütün misafirlerimizirı HAREKET S.\ATL { • 
---P-a-la_m_u_t-~-r-e-ke_t ______ 8-.-------------13-· ,-15-----------ıo-,-~--11-,---12-,-18-----ıM~ umum1~k~~ice~~~& 

Havran • 8 30 9,30 10,54 13,39 16,09 17,09 18,09 i0,39 11,42 12,51 TEM ~A"' G d 
Edremıt • 1,15 9,06 9,51 11,18 14, - 16,36 17,30 18,30 11,03 12.21 18,18 Ay azinasun a ,ı 
Zeytinli • 7 ,34 9,25 l 1 ,37 14, 15 ı 6,55 j 

~ı~:ay muvas~lat ~ .. ~ ~:~~ :~:ı: 11 ;:~: 11 :::~ ;;:~: 11
'
33 12

'
51 13

'
48 u Güzel Sesli Bir Ra~yo !ı 

Dikkat: 1 - 81 ,82,83,85 Numaralı trenler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilme;::-- ---
2 - 62,63, Numaralı trenler B. teırin 934 ve Mart, Nisan May11 935 aylarına mah•u•tur. 

-= Selıriıı, İ~ıaııhııl q• ızıııiı·iıı hiiıiiıı gaz IPlı-rİ ~ 
M
tf • ~I 

lllt ' \'C'lllllll' r. 
M Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve M 3 - 66 Numaralı Ayvalık sürat r>ostası günle::r:.:;ln:,::e:..:;m;;.;a:.;h:.;s~u;;;st~u:;..r·:.....---=:------=-=~~~~-1-:.:-P~D_. _,İtl'.'-e,_t_m_e_m~u-·d_ü_r_lü..;:ğ;..ü __ 

Nec<•!i B-:.y ~·1~~·~•!.m !\fek- Balıkesir J apu. Müdürılüğürıtden: 
tebı M11d111·J1ıgıınden 

tf dinlenme yeridir. ~! 

1 - MektPhi!lıiziıı mavıs 934 ~:ıvesiıH' kadar . ' . 
ihtivacı bulunan 300 ton kok kömiirii 16 10-934 • 
tarihinde saat 14 d(' ilıalı:- edilmek üzer(' :)o 1-(İiıı 

• 
miiLldetlr ve kapalı zarf usulilc ıııiiııakasaya çı-
karılmıştır. 

2 - Taliplt>r ~aı·tııaııır~ i ııH'kL<•pte göl'ehi ı ir . 
\'e ilıale giiııü df' tt·klif ıııektuplııı·ile mrktı·ııte 

müteşekkil ıııii ba.\aa konıisyonııııa ıııiil'ara ıları. 

C.H.F. Bıılıkesir \ lifayct 
id<tre heycıi ı·iy<tsetiııden 

Burlıarıi\e'ııiıı Kel'f'nık<h lıudııdu dalıiliııde Türk . . 
ocaklarından nıiidcvver fırk:nıııza ait ıııallımiil

lıudut 7 pa,.~~a zeytirılık 1-tt•şrinev,rl -934 tal'i'

lıindeıı iLibaren 20 t('Sl'iııev\'rl 9~J tar ilıiııe ka-• 
dar 20 gün rııüddctle tcmlik('ıı satılmak üzere 

müzayedeye çıkarılııııştıı·. Şeı aiti aıılanıak ve da

ha fazla izahat al ııak isth· eıılel'in R. hJ..cs·,., Edre

mit, llurlıaııiye, A)· valık halk fırkası ri~· asetleriıı

derı taf:-.ılat alıı aları 'c t.ılip ola11lanrı ~O teşl'in
rvvel 93-! lar hiııc müsadif curı aı lesi ı.;iiıtü sa-

L 

al 16 da yuk.rıd ,ı isimleri vazlı fıf'ka rivasellPrı-. . . 
ııe miiracaatları il:.'ıu olunur. 

C.H.F. Balık('SİI· Vilayet 
idıırc heyt'ti riy<1setind('n 

Rurlıaniveniıı Kearmkiiv hududu dahilinde . . 
Balıkesir Tiirk ocağından nıiidevver fırkanııza 

ait ınah'ımiillıudut iki parça zc~· liıılik 2 teşri11-
('Vvel H34 ıarihirıden itihareıı 21 t<•srınrvYel 

• 
934 taı·ilıiııe kadar 20 gün ıııiiddeıle tcnıliken 
satılrııak iizere müza~·ı·de)e çıkal'ılrnıştır. ~era
iti aıılarııak. 'e daha fazla izalıat almak isth· eıı-

• 
ı, riıı Balıkesir, Edrenıit, llul'lwni'ı:" . .\',·alık lıalk . . 
fırkası ri~· aseı lerindcıı tafsil~t alııı:ılan ve talip 
olarılaı·ııı 2 l trsrirırY\Cl 934 ıarihint- ıniisad:f • 
pazar giiııü saat 16 da yukarıda isirııh-l'i ~azılı 

fırka ,.;,,asetkl'iııe nıiiracaaıl:ırı ih'ııı t1'uııur. 

Zayi 
Tatbik mühürümü zay et 

tim. Yenisini alacajtımdan 

eıkisinin hükmü olmadıA-ını 
ilan ederim. 

1 Dr. M. Ali 
~IP11ılt•ke1 lıa~talıa

ııı·si cilt, frpıı~i, bel

~oi:(u k l u ı!ıı lı:ı si :ı 1 ık la rr . " 

------..... ----------------~ -------------------------
VaridM Miktarı Cinsi Mevkii ı·--~·-···~---~--~~~ 
kıymeti 

6000 

3000 

3750 

2500 

750 

750 

5GO 

500 

1000 

7SO 

250ü 

1000 

dönüm 
o 

o 

2o 

. -, .. 
2 

2 

8 

4 

6 

8 

15 

hane Bojtazköy 

ahır • • 

tula köy karşısı 

" • • 

Hududu 
Şarkar; Tahir alta hanesi. Şiınalen; köy 
caddegi. Cenuben; dere. Garben; çeşme 

yolu 

• • " • 
n n " " 

Şarkan; garben; Şımalen; Cenulu; Os-
man çavuı tarla11 

• • • • 

1 TURK MAHSULU 1 
1 Yüniş, Karamürsel. Hereke. Süreyya Paşa 1 
1 KUMAŞLARINI 

" " " " )il 
• Manyas yolunda Şimalen; İbo tarlası. Cenuben; dere. Gar • 

ben kara Mehmet oğlu Cemal tarlaları li{ 
Rir tarafı; Davut çavuı . Hir tarafı; koca it 

Fahrik;ıl:ınrı s:ıllıkları fiaıı:ııı ılalıa ııetıı 
M:ızamızdan temin edeceksiniz· 

bağ bir tarafı; yalarra Al met oğ!u Hü- 1 EN.' Lu·· KS I"NGl"ı..ır ı·,z KUM' NSLARI DA 
aeyin tarlaları ve bir tarafı; deıe _ _ _ 111,t\,, 
Bir tarafı; Osman çavuı . Bir tarafı; ku , Mevcuttur ı 
yumcu Mehmet tarlau ve vebir tarafı; !f! 1 

• • • 

" • • 

çayır ıehlr yolunda Bir tarafı; ıehir yolu. Bir tarafı; piçaç Wt dere. it Yeni gelen Bursa ipekli çeşit!erimizın ,~ 
Haean ve bir tarafı; Kara Mehmet tar- li her cinsi mükemmel ve fiatlannda 

• 

• 

• 

• • 

K.oyıitı taıı 

Mentolek ve 
Yayla bayırı 

lalarile dere ile mahdut. ll büyük tenzilat yapJ/mışfJr. 
Şimalen; yol. G~rben; Sait . Cenuben; Ra- il B11ııa ıııiiııı:.ı:;il )· üıılii ıııarıtoluk, ıopltıkjorjel 
sim· ıarkan Ker'.m ~ıırlaları. . . !it k11toııla1'1 dalıa UCUZ lf'lllİll ı•lıııek iciıı 

~:;a;~r:!~ı ~i:;b~ıt~u5e~~n v:f·~:: ~:ra~:~ I Muhterem müşterilerimizin ~ir ~efa mazamıza '-
Hüseyin tarlaları • ı 
Bir tarafı ıehir yolu Bir tarafı; kıyım- ~ teşrifleri kafidir. 
cu Mehmet ve bir tarafı bağcılar tarla- it 
larile mahdut it • 

• Çolha pınarı ~:~:; yol. Garben. cenuben; şimalen; tar- ; TA VŞANL[Lr ZADE f AHRI 
1 o00 ___ ,,..2 ___ -=-'"'----'"'---::-- "-:--- Şarkkan; patika; ılmalen dilıizlH çayırı it 

Şaylan Cemil ve Nazmiye ve Lütfiye ve Emine hanımlara it Fantazi Manifatura Ve 
3000 

250 

1250 

1250 

• 0,2 maa bahçe Boğazköy Şarkan; Osman çavuş hanesi. Cenuben 1 Kum aş Mazası 
oda ve dere timalen; yol. Garben Hüseyin çuuı ift Kuvayi Milliye ad desi No: 5 2 • 

0,2 

9,2 

4 

15 

2 

5 

ahır çeımeai. • iHfllitlf~liHJtli!iHISiBil li1Hi!lllt181!l" 
bağ yeri köy civarı Garben; Harun. Cenul:en; Mehmet; tima-

tarla Çırpılık de
re kıyısı 

tarla Yayla bayır 

• 

• 

• 

köy hendek 
üıtü 

köy dere 
kenaıı 

Kıpti çefme
si 

len Hasan ıarkan; Kerim tarlaları. 
Şarkan; derere. Şimalen; Mehmet. Gar· 
ben; Ömer. Cenuben Mehmet tarlaaı. 
Garben; küçük Osman. Şimalen; garben 
ıarkan; bağcılar tarlaları. 
Garben; köy harmanları. CEnub~n; Mus 
tafa tarlası. Şarkan; Ali çavuı Şimalen 
bajtcılar yolu. 
Garbee dere Cenuben; Davut çavuş . Şar
kan; şhıalen; ishak tarlaları. 
Şarkan; Kamçılı ve Töybelen yolları Ce
nuben; Şamlı yolu; Garben; Sait. Şimaletı 
hafız Salih tarlaları. 

, _ _ _ 

ı 11 ıt. ıı~c ıı !i 11111ıc 
• 

Bicki \ c Dikiş 

Yukarııla hudut ve cv•afı sairesi ya:ı.ılı 17 pu~a taıla H hı t " 'bıı ve çayır Ha· 
kim ojtlu Osman çavuı bini Şumafın seneteiz olarak tasarrufunC:a iken 327 tarihinde v~
fatile karısı Emine ve oğulları Rauf ve Cemil ve Hüseyin btylerde ıızlaıı r.· ı nııt " 
Nazmiye ve Lüt:iye hanımlara tuk edip badehu Hüseyin ıeferberl ı kte askeı de bi 

Maarif Vekaletince lastik 
edilen ve Balıkesir Maarif 
müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bıJ' 

bulunan Ve 42 talebe yetiştirmiş ofor1 
Yurdumuz Kış devresi it;iıı 20 e~lt)I 9:1J 

den itibaren kayt \C kalııılc başlannıışur· 
Kayt muanıelPsi hir ay dc"am edecektir· 

Yurdumuzdan başka ıube açılmıyacalrtır 

lavelet ve zevc vaktile eshabı hak intikaMen anau · Eırine 1 ar •n ı, •ı a lı I ı. bir kar
defleri mumaileyhim Cemil ve Nazır İle ve Lütfiı e ve ana ayrı Rauf ve Minireye terk 
etmesi lazım gelmit iaede intikal esbabı ır. umaileybimln n ~;ı(r gaııı menkulü be}in 
lerin:ie rizalarile 18 sene evvel tefrik ve taksim ederek hane ile elyevm mevcut bulun
mıyan ahır ve köy karıııında 1 ve 20 dönüm ve kavalca mevkiinde 2 ıer dönümlük \ e 
ıehir yolunda 4 ve 8 dönümlük koyun taıı ve yayla bayırında 6 ve 8 c.'önümlü çulha 
pınarında 15 dönümki cerrıan 13 parça evmali gayri merıkule Emine ve Nazmiye ve 
L'ltfiye v~ c~ .11il e<endi 'ere maa b3.hçe oda ve ahır ve köy karıısında 20 dönümden 
müfrez garben; dere ctnube:n; Luıa ' ık timaler; dere şarken ifraz olunan tarla ve köy 
cıvarında bajt yeri 2 evlek ve çırpılık mevkiir.de 9 döniim iki evlek tarla ve yayla ba 
yırınia 4 dönüm ve köy hendek üstü 15 dönüm ve köy dere kenarı 2 evlek ve kıptı 

934 birinci teşrinin birinci günündef1 

itibarerı derslere başlanacaktır· ~ 
ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa cadd.'· 

No: 6 İLK lŞIK biçki ve dikiş yurdu müdiiro 

Balıkesirin Balıklı köyün 
den tıjtlı oğullarından 

ıı ı iitı • l ıa ~sı:-ı. 

Haslalarınıs aat üçte 
hükümet caddesinde mu
ayenehanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

1 ceımeıi 5 dönüm tarla Minire hanımla Rauf beye müıterek ve mütesa viyen tefrik ol•
narak olsuretle tasarruflarında oldu~u anlaşılan bu evrrali gaıri m•rı~ule r< rı<lf ' z tasar· 
rufattan bulunmakla mahalline memur izam oluracaktır . Tararn f fddiasır.da lu'uran 

i
l lar vana 10 gün zarfında t•pu dairesine ve onuncu günü keşif mahalline gelec• k n:e 

mura müracaatları lüzumu il&n olunur. 

1 
Fikriye hanıf71 

flamdi Nuriye tf, 

"==-----------------~ 
Raf it ojtlu Ömer 

öiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiöiiiiiiiii" / 

__.. 
Neıriyat müdiirü: ESAT ,\DiL 
- Vll&yet Matbaaıı - Balık-'' 


