
ff itler'in f aransa, Almanya va lehisıan 
arasinda bir üçler paUı kuracaği haber 

verllıyor. 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

Amerika. Bolivya ile paraguvay hOkOme
tinin arasını bulmağa teşebbüs ediyor. 

S a h 1 b 1 ve B a ı y a z ıı a D ı 
Müstecap!ıo~lu Esaf ~dil 
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Hitler 1 Yeni Tüı•kiye Avı·upalı bir soy adı işinde 
yanlışlıklar 

Saylav seçimi 
Her yerde kadınlarda 

bayram yapıyor 

ı Cümhuriyet 
Bi I"' üçle ı• Pak Almanya' da çıkan Kieler dan •ayıldığını bilirler. Şar· 

Zeitung gazetesinde Türkiye ki Roma devrinde, Haçlılar 
tı k Ur acak hakkında yazılan bir yazıyı ıeferlerı esnasında ve Napo· Bir soydan olanhr ayrı soy adlaarı kullanmamalıdırlar. 

Öz adlardan soy adı seçmek şaşırtıcı ve egri bir iştir. 
Bunun çıkarı öz a~larını kanunla azaltıp kismaktadır. Ankara, 8 (A.A)- Anka- ı 

ra halkevindeki toplantı baş 
kan 1ığı divanında n şu bildir · ' 

Halkevinde ı 
Cuma günü toplandı 1 

Paris, 8 (AA.) 
gazetesi Berlin'den 
Lir ha ~ ere göre M 

Jurnal 
aldığı 
Hitler 

Fransa. Almanya ve Lehis
tan arasında lir üçler an 
!asması yapmak fikrinde bu 
lunduğunu yazmaktadır 

Ôz Türkçede olduğu gibi 
ıoy adı işinde de yine bir 
çıkmaza giriyoruz. 

Birinciıinde kültürleşmiş, 

Yaııyan, yine Türk kökün 
den ve Türkmen dilile ya· 
Yılmış Anadolu Türkçe•in
den ayrılıp yalnız dil bilgin· 
lerlnin araştırmalarına yarı · 
Yan köklere dönmek istiyo· 
ruz . Bu , bir dilin; yayılma, 
arınma ve kültürleşmesinin 

naaıl olduğunu bilememek
ten ileri geliyor. 

istediğimiz nedir? Türk 
Cümuriyetinde konuıulan 
Anadolu halk dilini yazı dili 
Yapmak, yazanla okuyan 
arasındaki anlaıamamazlığı 

kaldırmak . sonra da Anadolu 
l'ürkçesinde karşılığı olmı
Yanları Türkçenin ana kök
lerinden getirmek değil mi? 
Bu y

0

asaya aykırılık emekle
rimize yazık etmez mı? Filo-

loj;,sosyolojinin klavuzl~uda 
bunu göıtPr,nlyor mu? Hili
Yoruz ki; bu karışık ve yan 
lıılıklar düzel, c ck her iıte 
Ortaya atılan cahil türedl 1er, 
bu iti başarnc ayı ülkü aaymıı 
olan uluların ve bilginlerin 
elile susturulacaktır. 

* • 
* 

Soy adı kanunu büyük bir 
noksanı tamamlamııtır.Türk· 1 

lerde soy adı yoktur. varsa 
da içtimai rol l medenileşti 1 

ttlmemiıtir , diyen Al"rupa'lıla
tın ağzını bu kanunla ka 
l>atmıı olduk. 

Soy adı kanununun tali
tııatnamesi devlet şurasınca 
bitirilip ortaya konamadı, 
Ôbür yönden hükümet me· 
tııurların, muallimlerin ça
bucak soy adı almalarını 
"ınretti. Bu yüzden anlaşıla· 
ltıamazlıklar , göte batan 
)anlıılıklar yol aldı Ru işin 
Yurümeaini ve kökle~mesini 
Candan diliyen ve bunı'a 
Ciimuriyet düzeni için büyük 
faydalar umı:ın bir yurttaf 
•ıfatile, 1: u yanlışlıklar üze 
tine hükümt tin ve yurttaş
~arın dikkat gözünü çekmek 
1 'hyoruı: 

l ler ıeyden önce şunu 
lopJuca söyliyelim ki, dün
)aııın dört bucağında soy 
lldları bır kökten gelen ai
lenin hangi memlekette 
01ursa ohun, bütün fertlerini 
birbirine bağlar . Mesela 
'lieryu" ıoy adı bütün Fran· 
•a'da bir tanedir ve dun 
)anın nereıinde bir "Heryo" 
b~stlanırsa biliriz ki bunlar 
ır soydan ve ailed~ndir. 

Sonra; Avrupa'da öz ad · 
~ar kanunla seçilmii ve her 
l ~içe bellidir. Fransa'da . 
~"lçıka'da öz adlarının ye · 
b ilııu üçyüz yirmi kadar, 

1 
llnların sonuna bazı harf 
tr eklenmesile kız ve kadın 
'dı olur 

d Bııde de,ıoy adından bekle· 
1~1miz bir çok faydalar ara- 1 

;ıııda; bir soydan gelen J 

ı "'in belli olması, nüfus iş
~"tlnfn düzgün gitmesi, mi-

1 

ı '' ve niıep gibi lıul, uk it· 
trınde karıııklıkların önüne 

geçilmesi; evli kadınların, 

çocukların koca ve bal ala· 
rının adlnını taşıyabiln; de

ri gibi. Millet halinde ve 
bi r ülkede yaıadığınııza gö
re •OY adlarının birbirine 
karışması bu faydaları alt 
üst eder 

Son günlerde hemen her 
yerde rastlamakta olduğu 

muz ya ılışlıkları şöyle bir 
derli toplu ortaya atmak is 
tiyor ve bunun önüne geçil· 
mesini hükümetten bekliyo· 
ruz. 

ı diği a'dık: Türk kadınının 

saya! hatları tükeleyen bü

yük kurultaya mutnalığın 

bildirmek, saygılarını sun 

mak için halkevinde top1a
nan Ankara kadınlarının 

baıkanlığı divamı yurdun 
her yanından sayısız tel 
ler almııtır. Haşkanlık dlva· 
nı bütün Türkiye kadınlığı
nı Ankara'daki arkadaıları 

ile özden birliğini gösteren 
coşkun tellerden du··· duğu 
ıonsuz sevinci ülkenin her 

Büyük 

Kadınların saylav seçme 

ve seçilme hakkında verilen 
karar üzerinde konuımalar 

yapılmak üzere cuma günü 

halkevinde kadınlar. mız bir 
toplantı yapmıılardır Bir 
toplantıda kendilerine veri 
len bir haktan büyült bir se
vinçle baha etmişler ve bü 
yüklerimi:ıe ayrı ayrı teıek

kür telleri çekmit'erdir. 

yanına yaymasını Anadolu 
Ajansından diler. 

İki hükumeti barış· 
tıracak 

Vaıington 8 A.A) Ame· 
rika hükümeti diğer Ameri· 
ka cümhurıyetlerile birlik 
olara k Boliviya ile Parago· 
vay arasındaki Harbe niha 
yet vermr k için tavaout ey
lemiştir. 

Başbakn 
ceneral ismet [dirne'ye var~' 1 - Soy adı kanununun 

yasak etmediği ve her biri 
o a ilenin hususi tf\rihlni an -
latan soy adlarının s<! bepsiz 
değiştirilmekte ve fu yüz Üç kanun müzakeresini yaptı-

Edirne, 8 (AA)- Baıba

kan ismet İnönü beraberin 
deki baylarla birlikte bugün 
Edirne'ye varmııtır Haşba 

kanı umum müfettit çerkez 
köyünde vali ve Edirne say 

den ailenin parçalandığı ve Ankara, 8 (A.A) Püyük dır hafta son aya bırak . lmaaınf\ 
o soydan gelmiş, bugün öl millet mt:c•isi bugün Hasan karar verm 't, Kurahiye mebu 
müı fakat tanınııııı birçok Haka (Trabzon) baıkanlı- su merhum Ras ' nı'in oğlunun 
büyük adamların lıu soyla ğında toplanarak eylül. tef· parauz okutulması hakkın ı 
bağlılıklarının ke•ildiğim gö rins.sni 933 kanunevvel 933 daki kanun teklifi ı 'e aske- · 
rüyoruz. Bu yapılmamalıdır şubat 934 aylarına ait de ri h.ıstahanelerde hastaların 

lavları vilayet hududunda 
karşılamışlardır. Peledlye 
reisi ile belediye erkanı. fır 

ka reisi. fırka idareheyeti 

'..:! - Kanunun yasak et vamı mulıasebat raporu üze. 
mit olmasından ötürü ye· rinde görüımeııin bir hafta
ni soy adı seçmek işinde 1 ır ------------
çok ailelerin parçalandığı 4 Yanlışlıkların göze 

V6 ayrı ayrı soy adı almak· 
ta oldukları görülüyor Bu 
da doğru dt:ğildir. Çünkü 
ileride çıkacak miras, nisep 
gibi birçok ~. ukuki itlerde 
bu yüzden büyük karışıklık· 

lar olacaktır 
3 Falan ailen in aldığı 

bir soy adını lıaşka b ı r ail · 
nin de seçmiş olduğunu gÖ · 
rüyoruz Bir m• mleket için 
de soy aJlarının benzerin 
almuk yasak edilmiş olmak 
la lıu sakat • ğın önüne ge 
çilemez. Çünkü yarın m r se 
la Balıkesir'deki A Yalçın 

ailesinden biri Sivas'a gide 
Orada bir başka Yalçın aıle 
sile karşılaşır l<arşkılık yine 
başlar Yukarıda da dediği 
miz gilıi \_ürkiye'nln neresin 
de olursa olsun birtek Yal· 
çın ailesi olmalı ve bütün 
erdemlerin bir soydan oldu
ğuna ınanılmalıdır. 

Mesela Kanada'dan oku 
mak için Belçika'ya gelmiş 
bir. Södük aılesinden biri Bel 
çika'da Lödük soy adını ta 
şıyan birine rastlar :;ıa 

şırır Çünkü bilırki bu Lödük 
mutlaka kendi soyund&ndır. 
Hakikaten yaptığı arattırma 
!ardan sonra anlar ki Lödük 
ailesi Kanacla'ya Belçika'd~n 
gitmiş ve o ailenin de Lir 
kaçı Belçika'da kalmış 

Gazetelerde okuruz; ,\ me
rika'lı falan milyonerin ye
gane varisinin, Macaristan'da 
fakir lıir köylü olduğu an 
laşılm ıştır Bu, şu demek
tir: Amerika'lı milyonerle 

. :\-!acar köylüsü arasında aile 
ve soy bakımından bir lıağ
lılık vardır Bunu da isf at 
eden sicile geçmif resmi 
soy adlarıdır 

Bununçün Ankdra'da bü 
yük teıkilatlı bir soy 11dı 
bürosu yapılmalı ve bütün 
T ürk'ler soy atlarını oraya 1 

bildirmeli. büro bunları göz. 
den geçlrmPlidlr. Bu çok 
güç te olsa anarşinin önüne 
geçmek için en doğru yoldur· 

batanlarından en canlısı ve en. 
büyüğü öz adlarla soy ad 
!arının bir birine karııtırıl
masıdır. 

Falanın soy adı, yüzlerce 
kişinin de öz adıdır Ôz ad· 
lar böyle soy adı oluverince 
hem soy adından bekledik 
!erimiz güme gitmiş, hem ad 
işi büsbütün karışmıı olacak
tır. llununçündür ki Avrupa._ 
da öz adlar kanunla ay -
r lmı~tır. Hıç bir soy adı öz 
ad olarak kullanılamaz. Ve
ya hiç bir ö:ı: ad soy adı ola 
maz l3izde de derhal öz ad. 
lar kadın ve erkekler için 
yüz, beşyüz ne ise aynim • · 
lı ve bir kanunla yurttaşla 
ra bildirilmeli ve öz adların 
soy adı kullanılması yasak 
edilmelidir. 

lıte bizim yıllardanberi 
beklediğimiz, en sonunda 
k~ nunlaştığını gören k son
suz bir sevince kapıldı~ımız 
rny adı işinde gördüğümüz 

ve rastladığımız yanlışlıklar 

Hunların düzeltilip t 1 o ğ rul 
tulması rny adı gibi l üyük 
1 ir inkılap işini l ozguna uğ
ramaktan kurtaracaktır. 

, 
/ 

Kısa Biı· 

Cevap 
Ü:lıı bir fikir ve bilgi 

işini konıışnıakla gıicıi ve 
k(/f usı yetmeyince yolıııııı 

ş(f/ısiyrıta ve Jı,ıtla jıırnalcılı 
.Qa saptırıı ayı adet edinen 
« 1 ıirklJiliı) ga:efrsi yiııe 
imzasız bir yazı ile bi :i 
jıırııal ediyor ! IJ/zim ve 
gazelem/zlıı <le_,)eri, ka- 1 

rakleri herkesçe bell/dir. f/ıı , 

yıızdeıı ona cevap ııermeyi 
lene:zıll sayarız. Ancak. 1 
ifrrl sıirdıiğıiınılz fikirleri 
lrnvrıycıbildi{Jlnf, terbiye ı•e 
nezaket çerçevesi içinde 
/ıi:imlf mwıakoşaya yıicıi 1

1 
yeleceyin/ ispat ederse o 
zumun, işle meydan/ 

iaşe idarelerine ait kanunun 
1 ci müzakPreler,ni yapını~ 
tır ~leclis pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Yugoslav macırları 
llelgrat. 8 (AA.) - bir 

kaç günden! eri gelmekte 
olan trenler Macaristan'dan 
çıkarılan Yugoslav. ar ile 
dolu olarak gelmektedir. 

azaları, bütün memurlar bir
likte ve kurumlar, mektep· 
ler, ve halk bekle
dikleri büyük baıbakanı 
şehrin dı~ında karıılamıı 1ar
dır . Paıbakan umumi m;\
fettitlik dairesini yeni yapı 
lan hapishaneyi şehit in bat· 
ka yerlerini gezmiıler, bele
diyede (ay içmişler ve Edir 
ne'lilerle konuımuş'ardır Bu 
ak•am 250 kişilik konuk 
ye~eğ i verilecektir. 

Merhum Ceneral Fasri Saı an son bir teftişte 

i büyük birkayıp 1 

~ 

Kolordu kumandanımız Ce
ne1 al Basi Saran dün gece 

vefat ettı. 
Dün saat on sekize kadar dairesinde 
çalışan değerli Ceneralımız gece 2 de 

nezfidim ağı ya tutulmuştur. 
Dün gece geç vakit al· altına alınmııtır. 

dığıınız çok acıklı bir ha- ı Hastalığından haberdar 
beri okurlarımıza bildir edilen büyük erkanharbi 
mek betbahtlığı içindeyiz. yei umumiye,Ceneralımızın 

ikinci Kolordu kuman· sıhhatini telgrafla adım, 
damınız Ceneral Basri Sa-
ran dün gece saat 21 de 
nezfi dimağlden vefat et
miştir 

Çok değerli Ceneralımız 
dün tam bir sıhhatle da
lresınde saat on sekize ka-

adım takip etmiıtir. 

Çok az zamanda gerek 
orduyu, gerek Vilayet hal 
kını kendisine candan bağ 

lamış olan Ceneral l:!asri 
Saran'ın kaybetmit olan 

dar çalışmıf ve neşe içinde Türk Ordusunun ve Mem 
evine dünmüştü. Fakat \ 1eket.imizln derin teessürü 
birdenbire kendini saran ne butün kalbimizle itti· 
hastalık endite uyandırmıı, \ rak eder, kederli ailesine 
şehrin birçok Doktorları sonsuz tazlyetlerimizl göz· 
tarafından süratle tedavi yaılarımızla sunarız. 

aıağıya koyuyoruz: leon zamanında Türkiye Av· 
Son zamanda Ankara'da rupa kıtasından sayılırdı. Ak

bır konferans açılmııtır ki si istikamette Türk'lerln bo
çok büyük dikkatlere değer ğazlar üzerinden Avrupa'ya 
mahiyettedir. Uu bir balkan ve Tuna boyunca nerelere 
konferansıdır ki balkan kadar ileri gittikleri ise 1933 
memleketlerinin hükumet 
merkezlerinden birinde değıl 
Küçük Asya'nın hükümet 
merkezi olan Ankara'da açıl
mııtır. Bu konferansın vazi· 
fesi, derhal askeri bir ittifak 
aktetmek değilse de balkan 
memleketlerini müstakil bir 
politika takip etmeleri için 
birlettirmekllr. 

Bu yolda ıayi olan haber 
ler Avrupa'nın bazı hükümet 
merkezlerinde ve bilhassa 

Paris'de memnuniyetle telak
ki edilmiyecektır. Zira Tür
k iye Avrupa kıtasında la 

tanbul ve hinterlandı ile az 

bir arazi} e malık olmaıına 

na rağmen - tekrar Avrupa 
itleri ile meşgul olmağa cid· 
diyetle mütemayil görünmek· 
tedir. Türklye'nin takip 
ettiği politika, Türkiye'nin 
onuncu yıl dönümü kutlu
lama bayramı münasebetile 
"Türk \!illi İktısat ve tasar 

ruf Cemiyetin nin bu muh· 
tırasında ilan edilmittir. Bu 
muhtırad ... aynen şöyle de· 
niyor: 

"Eski Türkiye bir Asyalı 

devlet idi. Yeni Türki 

ye ise bir Avrupa'ıı Cu 
muriyettir. Eski Türkiye si· 
yasa ve ökonomi bakanından 
yarım bir koloni idi. Yeni 
Türkiye'nin siyasal ve öko 
nomik istiklali tam olup her. 
türlü münakaıaların dııında

dır Türkiye arazisinin genif 
lıği 762.000 kilometre murab 
baıdır B ı genişlikteki ara
zi ile Türkiye.Rusya hariç· 

dış Avrupa'nın en büyük 
memleketidir. Türkiye Ege 
denizinın en güzel sahilleri· 
ne, Yakınşarkın en genif 

buğday tarlalarına ve dün· 
yanın en müsait vaziyetteki 
yaylalarına maliktir " 

Henlik şuurunu ifade eden 
bu muhtıra, elyevm büyük 
eserlere rağmen daha henüz 
başlangıçta olan Kemal pa 
şa'nın büyük kuruluı eserin-

' den resmi iatihraçları da ih
tiva etmektedir . Türk1erin 
telakkilerine göre Avrupa' 
nın cenubişarkisi, Avrupa'nın 

tabii hudutlarında bitmiyor. 

Bu öyle bir telakkidir ki 
geopolitik dütünen Avrupa'· 
lılarca daha harpten evvel 
uzak ve yabancı bir fikir 
değildi Harpten evvel Al · 
manya'nın Küçük - Asya'ya 
taalluk eden politikaaı ve bu 
politikadan doğan; (Alman 
idare ve rehberliği altında 

ve " ll;ı.mburg'dan yahut 
Berlin'den B a ğ d a' d a 
kadar" parolasını ta-
şıyan) bir Orta Avrupa fi. 
kir ve mütaleaları da aynı 

veçhtle Avrupa cenubitarki
slnl Küçük Aaya 'nın ta içle· 
rine kadar ileri sürmüıtü. 

Bundan baıka tarihçe derin 
bilgilere sahib okuyucular 
daha eski Hellas devirlerin
den Küçük Asya'nın ön 
kısmının Avrupa kıtasın· 

senesinde yapılan hatıra 

merasiminden sonra umu· 
miyetle bellidir. 

Btr balkan paktı yarat· 
mak hususunda Türkiye'den 
doğan fikir, Yalnız eski ııe· 

olıtlk amaçlara bağlılığı ve 
onların inkltafını ifade et
mektedir. Bu fikir, Eııede
nizi etrafındaki memleket· 
lerin Yurt bütünlüğü hiıle

rinln ifadesi. ılyasal benlik 
elde etmek yolundaki müt· 
terek gayret ve amacın 

ifadesidir. 
Türkiye'nln cenublıarkl 

Avrupa ülkeılne menıubiye· 
ti, memleketin genit mlkyaı
da Avrupa'lılaıma11 itinde 
ifadesini bulmaktadır. Bu 
itin en ziyade göze çarpan 
tecelli ve tezahürleri Türk 
kad nının hürriyeti ve li.tin 
haflerinln kabulüdür. Türkl· 
ye'nin bilerek kendlılnl ce. 
nubiıarki Avrupa devletler 
grubuna idhal etmeıl Tür
kiye için hiçbir ıuretle iltlk· 
alinin herhangi bir ba· 
kımdan feda edilme11 mana
sına gelmez. Türkiye ökono
mlce ıon zamanlarda o de· 
rece kuvvetlidir ki bu aayede 
genlı bir mlkyastamüıtakil bir 
politika yapmağa muktedir· 
dır 1929 ıeneılne kadar her 
ökonomi yılı, 50 milyon 
Türk lirası kadar bir dııtlca· 
ret açığı göstermiıtır. O ıe· 
nedenberi geçen her sene 
daha eyi olmuıtur ve 1932 

de 101 milyon tonluk bir 
ihracata karıı Sô milyon 
tonluk bir ithalat görünüyor. 
Tütün, cenub meyvaları, pa -
muk, yün en mühim ihracat 
maddelerdir. 

İdhaliit memleketin ıınal 
kuruluıunda lazım olan eı· 
yaya lnblsar ediyor. Ôkono· 
mik hayatın tek cebhelı zi· 
rai ıekil ve mahiyetini de. 
ğiıtırmek için hükumet tara· 
fıııdan beı senelik bir pli.o 
çerçevesi içinde canlı bir 
faaliyet gösterilmektedir. 
Bilhaua memleketin ham 
maddelerinin yeril sanayide 
kullanılması düıünülmekte
dir. Meseli. daha ıtmdlden 
artık kösele idhal edilmiyor, 
zira memlekette bugün 
4000 ton kösele yapılmak
tadır. Biz Alman'lara yaban
cı olmıyan fikirler, Türk 
hükumetinin kuruluı prog
ramına hakimdir; umum 
istiheal, devletin umumi 
refahına hakim kılınmak 
isteniyor. Bizzat devlet hayatı 
ehemmiyeti haiz olan 
veya yükıek sermaye 
konmasını gerekleıtlren 
ve yükıek bir tehlikeyi ca· 
mi olan sanayii kendi üze
rine almııtır ve bunları Su· 
merbank vaaıtası ile idare 
ettirmektedir. Bunlardan 
gayri itlerde devlet huıuıl 
teıebbüalere genlt bir faali
yet ıaha11bırakmakta ve bu 
huıusl teıebbüsleri de dai
mi bir kontrol ve müraka· 
besi ve rehberltğl altında 
buluııdurmatadır. Elyeffl 
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SOyı\dı 
<l l<llll<ıı· 

Behzat Vardar balı· 

kesir evkaf müdürü. İsmail 
llakkı Atay Halıkesir ev· 
kaf esas katibi, Muharrem 
. ' 
Aceğ - balıkesir evkaf vez· 
nedarı, İsmail Budak - ba 
lıkesir evkaf tahsildarı, İsma
il Tayıp Dalkıran - ba 1 ı 
ke ir evkaf baıkatibi, Meh· 
met Niyazi Atalay balıke. 
sir evkaf tahakkuk ve tah· 
ıil memuru, Salih Alptekin -• 
balıkeılr evkaf katibi , Meh-
met Karaca - ba ıke•ir ev 
kaf odacısı, Ce:nal Günşen 
Encümen baı katibi, İ 1 lak· 
kı Dinçer - Nafia fen me 

muru. 

Susurluk kaza~ı ıııPnı ur
l dl'ıııııı ~oy :utlan 

• 
Nebil Baran Kaymakam 

vekili, Lütfü Tam '[ opçu 
yüzbaıısı, Dr. Necati Kan -
Topçu binbaım, Hü•eyin 
Toktaı - Veznedar. İsmail 
Engin - Varidat \1, , Fahri 

Coıkun - Muhasebe M 
lbrahim Sayın Tahrirat 

kAtlbi, Cemal Gençol - Mu 
hasebei hususiye M., Süley
man Yılmaz - Varidat K 
A. Şekip Tekin - Varidat 
K., Sadi Sur

1 
- Tapu M. 

M. Ali Onat Telgraf M. 
~ . Ali Onan baytar :Vı. 

Nazmi Perk Z'raat M 
A. Bülent Karaca Dava 

vekili, Süreyya Dündar -
Eski tahrirat K .. Pa•an Şilit 

- Nafia katibi, Y Zıya Öz. 
can . - Muhasebei hususiye 
tahsildarı, Mazhar Ertem -
Posta telgraf M., Mustafa 
Erol Tayyare muhasibi, 
Ziya Oğuz - Kasap 

yapılmakta olan veya yapıl 

ma11na karar verilmiı olan 
35 milyon lira kıymetinde 

sanayi fabrikaları vardır ki 
t.unlar sayesinde itholiıtı da 

ha 30 milyon kadar azalt 

mak ümit olunuyor. 

($EE·tl il 
C. H. F. 

Gönsn kazası grupları 
İdare heyeti seçimi 

GÖNEN, 7 (S Ş) - Dün 
fırka kongrasında kaza ve 
mülhakat mümessilleri top 
landı. Memlekete ait umumi 
noktalar üzerinde l o .rnşul 

Juktan sonra idare heyeti 
seçilmesine geçi:miş ve ap· 
ğıdakiler yüksek rey alarak 
kazanmışlardır 

16 reyle manifaturacı bay 
Hüsnü, 14 reyle Kınıklar 
çiftliği sahibi bay Mustafa, 
14 reyle l::al,kal bay H. bas 
ri, 13 reyle manifaturacı 

bay A. Hamdi, 13 reyle 
demır t ;carethanesı •ahibi 
Lay A Hamdi, 13 reyle 
tabak bay Mustafo, 13 reyle 
fabrikatör bay Hasan 
Yıl:İ\t'lt' t!İilldt'l'Jlı·(•t•k 

• • 
ıııiiı.ı1· ~ille.· 

Gönen Kınıklar çiftliği 
sahibi bay MmlHfa, 
li manifaturacı bay A. l lam
di,Gönen'in Sarı köy nahiye 
sinden bay Hüseyin orman
cı, Gönen'ın Sısrı köy nahi
yes•nden belediye rei si cay 

Mehmet,Gonen'in Kavak ııahi· 
yesinden Paşa çift'iği n.uh
taıı bay Hüseyin, Gönen'in 
Kavak nahiyesinden Soğuk
larlı bay Mustafa .. 

İdaı·ı· lıt•\C'Iİ H't!t•k . . 
azal.ın 

Furuncu bay Cevde ~lani· 
faturacı bay Osman, Tüccar 
bay 1. Hakkı, l~arutcu bay 
A Kemal. Okturvacı bay 
İsmail. Kuyumcu bay Ntıi. 
mi, Nahiye n.üdıır müt~ka
idı bay Celal, 

Yeni idare heyelı memle 
kete ait işler üzerinde cid
diyetle durmakla ve noksan· 
!arın en k .. a zaman zarfın 
deı yapılması için çok çalı 
şı1acağı düşünülmektedir. 

Yeni itlare heyetini bu ve
sile ile kutlulamağı bir borç 1 

biliniz. 

recek değildır Z.ra Türkiye 

Yeni mr. ·it nıü~ürümüz 
Vilayeti 

dürlüğüne 

z maarif mü. 
vin olunan Ada 

na erkek li•esi müdürü bay 
Salim dün gelmiş ve işıne 

başlamıştır 

Susurluk"ta 
Ökonomi çalışma 
Susurluk 7 ( · .Ş) - Arçın 

(Kaymakam ) yardımcısı Bay 
Nebıl 1 araıı'ın b.ışkanlığında 

bir kongra toplanmış ve 

icra memurluğu 1 ökonomi günlerinde kahve 

Şehrimiz icra memurluğu
na la) in edilen bay İbrahim 
dündenberi vazıfesine baş

lamış bulunmaktadır . icra 
nıenıurluğu vazifesini yap
makla bulunan bay Sabri 
de n.uavinlik vazife~ini yap· 

maktadır 

I !erde üzüuı, i~cir, fırıdık ve 
yemiş verilmesı ve bu günlerin 

Erkek ortamektebi 
hekimliği 

Balıkesir erkekorta mek 
tebı hekimlığine hastahane 
kulak, boğaz, burun hasta 
lık arı mütehassısı Dr K&ır.il 
bey !ayin• dılm ştır. 

Baı1dırm0. 

Ruam sava ?J 
Şehrimiz ba ytari mücade

le reisi bay İsmail H .. kkı 
Bandırma'daki ruam savaıı 

işlerini görmek üzere dün 
Bandırma'ya gitmiştir. 

Bay Kemal 
Şehrimiz İhtisas mahke 

mesi hal.imi bay Kemal 80 
lira m aşla İstanbul ikinci 
ceza reisliğine tayin edilmiş 
tir Bay Kemal'e yeni işinde 
başarıklık l ar dıleriz 

ilay Kemal'den boşalan 

yere kimin geleceği anlaşı 

lamamıştır. 

Mutlu bir nişanlanma 
Balıkesir'in değerli genç· 

!erinden tulıafiyeci Kadri 
beyle Edremit eırafından 

kut : u'anm.ısı için bir proğram 
derlenmiş'ir. 

Sak ağ S" vaşı 
Alıtacı (baytar) bay Al 

Onan burad.1 8dkağ (Ruam) 
savaşına batlam·ıtır 

Sıçan çıktı 
Sultançayırı'nda tarla sı 

çanı çıkt.ğı öğrenilmiş ve 
ekim kullukçusu bay Naz 
mi Perek savaş için oraya 
git niştir. 

Göbel'e su getirildi 
Tire çevirgeni (Nahiye 

müdürü) R iza ve Aksakal 
ta' ımının (İhtiyar heyeti) 
girişnıesi'e Tire'ye bol su 
getirılmi~lir Halk sevinç 
içindedir. 

İhtisas mahken1esinde: -Edre nit'e bağlı Hamdibey 
nahiyesinin Karaaydın kö 
yünden tütün kaçakçılığın· 

dan suçlu 1 dak oğlu Musa' 
nın dün yoplan duruşmasında 
yaşının küçük olmasından 

5 ay kapatılman ve 396 li
ra para cez .. •ı alınması kes 

tiri miştır. 
!iYine tülün kaçak .!ığın· 

dan suçlu Ovacık köyüı.den 
Kefaletlin'in suçu belli olma

dığından kurtdmuştur 

Poliste: 
Cuma günü kıptı Veli oğ

lu Ali ailevi bir hadıseden 
dolayı kaim pederini kolun 

merhum Süleyman efendi h- dan ve kaim validesini başın 
zı Hatice hanımın nişanları 

cuma günü gündüz Edremit' 

ten aile dostları arasında 
kutlulanmıştır. 

İki tarafa da sadetler diler 
ve keııdılerini ebrik ederiz 

dan yaralıyarak kaçmıştır 

Acıklı bir ölüm 
Türkiye'de ıimdiye kadar 

yapılmıt ola" kuruluı eser
leri karıısında bet sene! k 
pliının muvaffak olacağına 

ıüphe edilmez. Bu plan Tür-ı 
ye'yi Avrupa cenul uşarki 

memleketleri çerçlvesi içinde 

en kuvvetli 1 ir faktör hıı.li- \ 
ne sokacaktır. Kuvvetli lir 
faktör haline sokacahtır 

Kuvvetli J.ir Tür k;ye 'n'r nü
hızu Avrupa cenul iıarki ül 
kesinde h'çbir suretle gayri 
müsait bir tesir husule geti· 

1 ir taraflı ve siyasal macera 
lara matuf ı:.olitıka tal< il in • 
den uzak !>ulunuyor. l alkan 

memleketleri lıırliği çerçive 

si içinde Türiye, Fransa'nın \ 
h~kim devlet µlanına ve 

kabil b r siklet tesiri yapmak 
dadır . Eğer balkan devlet
leri Türkiye ile birletirler he 
1 u , biz Alman'lar için her 

halde faydalı ve aynı zaman
da Türkiye'ye giriştıği kuıu · 
111~ işlemde mümkün olan 
her yardımı esiıkememek 

için bir saik olai ilir. 

Memleketimizin askeri mü· 
teahhillerindm molla llasan 
zade ita.bip ağanın oğlu Hay
'ri cuma günü henüz genç 
yaşında iken olmüştür. Ke
derdide ailesine taziyetleri. 
mizi sunarız. 

Eski temaşa oteli 
müdüriyetinden. 
Temaşa otelıne bugünden 

itibaren bazı esbap dolayısi . 
le BALIKESIHPALAS namı 
verilm ' şlir Muhterem müşte

rilerimize lıi diririz. 
d ğerlerini çenber içine al 
_mak tasavvurlarına karşı mu· 

Halbuki aıiret içerisinde en l u göçebe hayatından vaz 

1 
Roman Tefrikamız: 77 \ · çok hürmet edilen ve en geçemezlu. Ben bir defa bü 

eyi rahat eden s'zsiniz. yük 1 ir torba altın gördüm 

S<ı ,r <• ş l<t ıı S:t v '' ş<t 

- Peki evladım hen bu 
na müsaade ederim, çünkü 

benlm'de baıımtlan geçti. 
bu koca herifle kaç defa 
sabahlara kadar yalnız 

kalıp çeğne çalar -
ken ubah yıldızını 

öldürdün. Yalnız birıey vn 
ki onu Penbe'ye de tenbih 
edeceğim, daha evlenmedi
ğinizi unutmayınız 

Dedi ve derhal çadırdan 

içeriye dalıp kızı çağırdı ve 
tenbihatı lazıme de bulun 
duktan sonra kızı çadırların 

arka tarafına sev ketti. Türk 

gencine de : 

- Haydi bakalım ~lolla 

Yazan: M. YÖRÜKOGLU 

be masum ve mağmum ol

duğu halde ağır ağır yürü 
yordu. Daha uzaklara git· 
mek ihtiyacını hissetmiş o 1

-

mulı ki, dalgın bir halde za-

bıtin koca karıdan müsaa
de~iııi aldığı mahalli epice 
geçmişti. Zabit adını!arını 

sık aştırdı Çenç kıza yetiş

ti. ve: 
- Y.üsaade olunan yeri 

geçtin. Koca karı şimdı ba· 
ğırır ve daha ileriye gitme 
mize müsaade etmez. Şimdi 
bulunduğumuz )'er çok eyi
dir Hemen burada oturalım. 
Demesi üzerine kız durdu 
ve Leraberce kuru• ku ı lar 

- Vallahi ben de bilmi· de "bu kadar para ile bir 

yorum. Bunların eline geç· şehirde ev satın ahak, ora· 
tiğim günden şimdiye ka- da terndli otursak daha eyi 
dar bana "gözünün üstün· o'ı,,az mı?,, Dedim. Gerçi 
de kaşın var" dediklerini beni aLarlamadılsr, lakin 
hatırlan ı; ırum. Soğuk su- bu söı ümden biç men nun 
dan '1cak suya elimi sok· olntıl'.c ' ıkları ıçin bana bir 
madım. Çok ağır hir miEa kaç gün bu hL ım\a ders 
fir o\ırsa, bir kahve veririm. verdiler ve şehirde yaşı· 
Yolda b ·ni daiına en eyi I yan imanların çürük daima 
beygire ve en rahat eg<·r ı hülıı'i ııet memurlarına karşı 
takının, bindirirler En eyi ekEik\i olduğunu dünyada < n 
yemekleri bana yed;rirler eyi hayatın kendi hayatları 
liu insanların bu kadar eyi· bulunduğunu söyleyerek be-
l !derine karşı b.lmem ne ni yola getirıneğe çalı~tılar. 
den bu göçebe hayatından 1 en de çok eyiliklc rini gör 
hi·• te memnun deği.im. Keş· düğüm bu insanların kalple: 
ki en ufak bir köyde fakir rini kırmak ıçin yanlış dü~ü 
bir a•le nez !inde b ,r hiz- ndüğürnü ve şinıdı hakikati 
metçi olsamda rnbit bir onlardan öğren 1 iğinıi s i;yle 
yerde bulunsam yip FÖya onlara uydum 

Evet insanın vazi) e ti Siz ebeveynin izi h .. tırlı· 

l\upa maçlarının birinci devresi bitti 

İdiııanyurdu Galip 
Birinci devr(~de Yurt · vt~ Güç 

puvanlarıberaber 
İdmanbi. l.ği İdmangücile b~rabere kaldı 

Cuma günü Ali Hikmet 

1 
Paşa stadyomunda mıntaka 
kupa maçlarırıın ilk devre· 
nin sonunu Birlik - Güç ikin
ci ve Ala 1 - Yurt biriııci ta · 
kımları arasırıda yapılmıştır 

Saat 13 de Bir lik • Güç 
ikinci takımları maçına baş· 
landı. llirlık küçükleri her 
zamanki oyunlarını oynıya 
mıyor ve bütün çalışmaları 
forvet haltının çalım yap 
ma•ından kayboluyordu, Güç· 
lüler bunlara nazaran daha 
az teknik ve yalnız lopu 
uzaklaştırmak ıçın uğraşı· 

yordu. llir aralık Güçlüler 
soldırn hır gidişinde, Birlik 
kales i önünde hır haylı ka
rışıkhktan istifade ederek 
birinci ve son gollerini atı 

yorlar. Bunu müteakip te bi
rinci devre biliyor. 

İkinci devreye başlar 
başlamaz Hirliklilerin açık 

hır üstünlüğü gözüküyordu 
Lakin bır türlü gol çıkara. 
mıyorlardı. 

1 u arada Bir'ik hafların· 

dan Muharrem, bek haltın· 
dan kaptığı topu bü ·ün haf 
ları ve bekleri tek baş na 

atlattıktan sonra güzel Lir 
gol atarak takımını mağlubi
yetten kurtarmış oluyor .. 

Top mütemadiyen orta da 
dolaııyor; ve her iki tarafın 
da gayretleri, çalıımaları ho

şa gidiyordu. 
B·raz sonra da hakemin 

uzun dlidiiğu oyunun 1 - 1 
berabere bittiğini işaret elti. 

Bundan sonra günün en 
heyecanlı maçlarından olan 
A ay i e İdmanyurdu 
arasında idi. llava tam fut-
bol oynanmıya müsait ve 
bu münasebetle saha binler 
ce seyi•ci ıle dolmuştu. Oyu
na ldmangücünden Mahmud'
un hakemliğile başlandı. 
Alay takımında askeroikten 
terhis edilen Tevfık te var-
dı. :ilaç her iki tarafın seri 
akınlarile devam ediyor, bil
haua Yurt ınüdafilcrı ile 
Alay müdafıleri çok güzel 
kurtarıılar yapıyoı lardı .. Bu 
arada Yurdun soldan bir 
akını ve sol açığın yerinde 
bir ortalayışını sağiç Mehmet 
kafa vuruşile gole tahvil 
ediyor. Bu gulden sonra 
alaylılar iraz açılır gibi ol· 
duysa c!a hiç bir semere ver· 

meden birinci devre bitli 
İkinci deyre <!aha canlı 

bir surette başladı Oyun 
bir müddet mütevazin bir 
şekilde devan etti Ve Alay 
orta mühaciminin ıahsi bir 
hücumu golle neticelendi.. 
Arlık bu gol Yurtluları can 
!andırdı ve hakimiyeti le is 
ettiler .. 35 inci dakikada 
alay takımı aleyh ne bir 
pPnaltı cezası oldu. Ve bu· 
nu kaleci güzel bir vuruş1 a 

son ve galibiyet golünü atll 

Bundan so.ua top mütema 
diyen o rtada dolaıup du
rurken oyun 1 2 idman· 
yurdunun galibiyetile bitti. 

Aldığı Yaptığı 
Kulübün adı oyun Galip Maitlüp Beraberlik sayı 

ldmangücü 
İdman yurdu 
A. İ. Yurdu 
İdmanbirliği 

..s 2 o 1 
1 
o 
o 

8 
8 
4 
3 

• 3 2 o 
3 1 2 
3 o 3 

ikinci Takımlar 
İdmanyurdu 
ldmanbirliği 
ldmangücü 
A. 1. Yurdu 

3 
3 
3 
3 

2 

1 
() 

Ü 

u 
1 
3 

1 
2 
1 
o 

8 
7 
6 
3 

Bu suretle kupa maçlarının ilk devresi bilmiş olu · 

ra kalktık, büyük bir köp
rürlen geçerken hatırladım 
ki bu köprüden araba ile 
çok defalar geçerdik. 
yamnıda fesli ve şapkalı 
adamlar bu)u..,uy< rdu Liıkin 

bunlar kamJeıı gayet zayıf, 
bir rüya kadar hayal meyal 
hatrımd, kalan şeylerdir 

Yanınızda arabada 

Peki bunların taptığı bir 
Allah veya bir diı11eri var mı? 

- Bu c h•tten bunları 

takdir etmek lazım.Fala ba 
karlar, keııd ileri kati yen 
i'ikat etmezler. Fala baktı· 
rı.nl tr!a, hocalarla ve pa
pu' arla alay ederler. Dün 

yada göz'e görülebılen 

şeylerden başka hiç bir şeye 
ınanmazlar. Bunların dinleri 
yok denilebilirse de ., .. ı en 
sağ'am ve en doğru dinleri 

var demektir. 

Bana göre 
- 47 

İnsanın doyamadığı ve so
nunu bu 1 araadrğr biricik hu 
yu sevmeği sevmesidir. 

- 48 -
Tevekkülden sabrı, sabır

dan metaneti, metanetten de 
sükunet ve itidali öğrenebi
lirseniz; eğer azim ve irade 
de bunların izini bırakmaz 
ise o zaman muvaffakıyet, 
kollarını açmış kıskanç bir 
gelin ihtirası ve edasile san
ki hep sizi bekliyor; diyebi

rim. 

- 49 -
Hürriyeti tehlikeye diitü

ren yine hürriyettir. 
- 50 -

Hiç sevmedıği halde hep 
seviyormuş gibi görünmek 
kurnazlığın -la en çok mu
vaffak olabilen kep kadın

dır 

51 
Bizim; kendi kendimizi 

avutarak aldattığımız, illerin 
bizi aldattığından çok ve 

daha çoktur. 

Şafıamcıfıa: 

Sabit 
Müftüoğlu --

~elebi oö~le olur oız~e ~e 
yazgan de~ığin! 

Tarama dergisini kaybe· 
den bir "çıkarım gt'nel çe· 
virgeni" halk okuyup anla
sın diye yazı yazarken: 

- Canım benim tarama 
dergisini arayın "Gitti., nin 
öz Türkçesi "yollandı. idi 
amma "geldi .. nin öz Türk· 
çesini' bulamıyorum. 

Karıısındaki cevak verdi: 

Amed~n! 

- Ha sahi.. Unutmut· 

tum .. 
Eu "çıkarım genel çevir· 

geni. yazısına şöyle devam 

ediyordu: 
" Paris'ten Cenevre'ye 

yollanan Dış bakanımı:ı 

Sofya'daıı iıtanbul'a ame· 

den ., 

** yor. Bu maçl rda kulüblerln 
aldık' arı puvanları yukarıde· 
ki cetvelde arayup bulabilir· 
siniz . Yurt'a Güç bu devre· 
nin sekizer sayı ile birincisi 
olmuılardır. Kendilerini teb· 

rik ederiz. 
Yurtluları tebrik ederiz. 

~. ~)tıı..'ı' 

rım•z.n da müsait olması do 
layısile ebedi hayat arkadat1 

olmak benim için bir 

şeref teşkil eder. 

şapkalı da bulunduğun" ba 
kılırsa. bir ecnebi çocuğu ol 
mak ı.ıtirrali var. llir fırsat 

bulup esirciler sizi çal'lıış ve 
nasılsa bunların eline 

düşmüşsünüz 

-Ben de sizin gibi bunların 
insaniyetine medyunu şükra· 
nım. Beni de hayatlarına teş
rik ettirmek is'iyorlar Ben 
ise vatanım için yanıyorum. 
Nasıl kolayını b•ılup bun'arı 
gücendirmeden ayrılmalı?°)İ· 
zi de alıp götürmek imkanı 
olsa ne saadet? 

Zabitin söylediklerini ta· 
mamile anlıyamı}an kızca 

ğız bir lahza düıündüktell 

sonra hakiki maksadı anla· 
mıf olmalı ki baygın bakı 
şını zabittn adeselerine atfe· 

derek bir 1 Ah!. I Çf'ktiği e• 
nadct yanı başlarında bir 111 

şakırdısı ve bir takım bağı' 
rışma 1 ar duyuldu. Çerkel 
köyüne giden jandarmalar 
koilıırı bağ 1 ı seki' 
kifi önlerine katmış çlJ' 

dırlara doğru geliyorlar .. · 
7 

Ermeni onbaşının vabt1 

bir canavar kadar kızara~ 
gözleri şimşek gibi parladı: 

- Vay Penbe, sen dü:ıel· 
din mi dedi. 

niıanlın gitti, sen de git. 
Şöyle kumru gibi konuşun 
bakalım. Yalnız geç kalma

yın, geç kalırsanız veya da· 

!ananız ben sizi çağırırım 

Arıık anlatıldı, •izin birbi
rinizden bizim de sizden ay· 
rılacak halimiz kalmamış· 

tır. 

• 
üzerme olı.:rdular. Kızın 

mahcubiyetinin günden gü
ne tezayüt t tmekte olduğu· 
nu an ıyan zabit muhavere 
zeminini açtı . Kı . ın en çok 

hoşuna gıdecek Lir zemin 
aradı ve onun da bu çinge 
nelerden ayrılmak keyfiyPti 

olacağıııı keşfetti. Kıza: 

müsait olmalı. Size yap- yaınad.ğınızı söylediniz H rngi 
tıkları bu insaniyete rruka· ı ıehirde oturduğunuzuda hatır 
bil bunları dil beraber al- lamıyor mumnuz? 

- Benim de aklıma öyle 
ge'iyor Çiinkü koca karı 

ile İstanbul'da gezerken fi 
renkçe konuşan iki şapkalı 
yammızdaıı geçti, Lu adam 
!arın konuıtuğu lisan doğdu
ğum evde konuşulan lisan 
olduğuna o zaman hükme' -
tim, Lakin hangi lisan ol · 
duğunu şim<li de bilemiyo-
rum 

Çingenece bi!irainiz de 
ğil mi? 

Heni yaln z sabit bir 
yere o\urtursar.ız dünyada 
başka daha ne sterim? İsttr 
sizin,ister başkn her kim olur· 
sa olsun h izmetçi sıfatıle 

Zavallı k z şaşırmakla bl' 

rabe,.. h•yecanını gizlemeı' 
çalı~tı. 
Zabit gayet soğuk kanlı1 1~ 

Türk zabiti Penbe'nin git

Uil illikanıete yürüdü. Pen-

Siz galiba aşiret ha
yatından memnun değilsiniz. 

malı ve ilelebet idar e lcrıı.i le· Sekiz dokuz yaşında-
min edip bir şehirde oturt idim. Rumeli'den Aanadolu 
malı. yaka<1na geçiyordı·k. Aşireti 

Bunların eıı kilıa; şe· se·>'k ettikten sonra Koca 

birde ;;al ane yaşıyabilecek karı beni yalnız alarak 
kadar paraları vardır. La İstanbul' da bir kaç saat kal-

kin dünyanın en müyük ha· 

zinelerini bunlara verseniz 

dr. Edirneka.pu'da bir eve 
girdik. Biraz oturduktan son-

Dünyada f n eyi bıldi
ğim lisan Çi ıg.,necedir Gö

ıüyorsun Türkçe ve Arapç 1 

e;i bilmiyorum. Bunun için 

ben zavallıyım. Anam ba -
bam çingene olmadığı halde 
ben çingene oldum. 

ö ünceye kadar hizmet ede 
rinı. 

- Benim Dl! olac11ğım 

belli o!madığı cihetle 

kendim için hiç bir vey 
diyemem.Bir şehir ve ya ka 
saba hatta bir köy dahilinde 

yatamak imkanı olsa, yaıla 

la cevap verdı. , 
- Evet,hemıirerıı de beP 

de nelıahat devresi geçir'' 

yoruz. Biraz gezindik, yo • 
rulduk ta buraya otııruverd1 

Kaçakları da yakalamıııı1111 

galiba. , 
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Alman 
Silahlanması 

lngillere Alman tehlikesinden 
korkuyor mu? 

Berlin, (S.Ş) Alman 

r 

y 

o 

Sar' da 
Zabıta kuvveti 

tendi 
Cerevre, 7 ·A.A ) 

ıs -

Al· 
manya, Sar ha valisinde ge· 
lecek 13 ikinci kanunde ya· 
p:lacak reyiamdan önce. 
o s ı radıı ve sonra asa ıiyasi mahafili geçen hafta 

lngil iz parlamentosunda Al. yiıi kurmak için u 'uslar arası 
rnan teslihatı hakkında cere· bir zabıta kuvveti kullanıl 
Yan eden müzakerelerin,sert 
tenkitlerinin tesirinden 
kurtulmut değildir. İngiltere· 
de bir Alman tl!hlike inin 
rnevcudiyetine inanılmıı ol· 
rııasıl)a ıaşılmaktadır. Vins · 

ton Çorçil'n ıedit hücumla
rı zaten beklenmekte idi. 

Asıl hayretle kartılırnan M. 
Baldvinin sözlerindeki şiddet· 
lir. 

masını söylemittir . 

İki milyoıı 
Liralık yardım 

Londra . ( \ A) Avam 
kamarasında ticaret hakanı 
M. Rucimaıı taşıma kurum
larına yardımda bulunmasını 

ileri süren bir bilik sunmuş

tur. 
Londra . 5 ( A Al - Deniz j 

taşıma şirketleı ine ıki mi yon 
İngiliz lirası yardım edilme· 
sine l iizunı göş l eren kanun 

52 ye karşı 2~ 1 ses i le avam . 
kamarasının tasdikinden geç 

bu ıözler daha ziyade teı· ı 

lihatını arttırmak için ye
ni varidat kaynakları bul

rnak mevkiinde olan İngiliz 
hükumetinin mükelleflerden 
Yeni fedakarlıklar istemesine 
. k miştir. 
ırn an vermek için y ıpılmıı· 
tır, kanatı mevcuttur . RUS ya' da 

Fransa ile doğrudan anlaş-
1 matem 

rna arzuları günden güne MOSKOV A, 8 , \ . \) 
kuvvet bulmaktadır. Roma'· K f' · · -

ıro un cenaze ınerasımı mu~ 
da aktedilen Sar anlatmasın- b ı ·J K 1 d d d nase e ı e ızı mey an a 

an sonra berlin ve Paris'in bir malen mitingi yapılmış· 
daha kolaylıkla anlaşacakla- tır. l!ükı'.ımet ve merkez ma· 
rı umulmaktadır. tem ha1indedir. 

Türkiye - Yunanistan tiitün anlaşması 
,.Le Mes•ager d'Athenes" gaze· 
lesi Türk-Yunan lütiin anlaşma· 
sı hakkında şunları yazmaktadıc. 

Ankara'da Türkiye ile Yu 
nani$taıı aras nda yapıl an 

Takas anlaşmasının m • linini 
neırettik Yunanistan 
için elverişli temeller üstün 
de yapılan bu anlaşma ile 
birlikte ulusal ökonomi ba· 
Kanı M. Pesmazoiilu Aı;ka · 
ra'da diğer bir netice elde 

etmittir: Kendisi Ankara'da 
iki memleket benzer mah· 
sullerinln ve bilhassa tülün· 
!erinin yabancı memleket · 
lerde sürümünü temin için 
yaptığı anlatmayı eyi,bir 
neticeye vardırmağa muvaf
fak olmuştur. M. Pezmezoğ. 
lu'nun bizzat söylediği gi· 

•••••••••••••••••••••••••• .. 
Vok sul/aı·ı vedil'en, 
geydil'en ve herma
nada gözeten Vnk
su//a Birliğine seve 

• • 1 • • 1 
1 

• 1 

• • • • • • seve val'dım ediniz. : 
• • 

• roksıılları Gö::dme : 
1 • 

: R/rll{jl : 
• • • • 
·····~···················· 

- Bizim elimizden ne 

kurtulur? Asıl eradığımızı 

bulamadık, lakin yataklarını 
ve kendisini kaçıranları bul· 
duk Yirmi dört saat müte· 
rnadiyen dayak attık. .\.ıl 

aradığımızı meydana çıkar· 

rnadılar. Şimdi de onlar 
cezasını •·eksin. Oedi. 

Kol arı iple bağlanarak 

birbirine raptedilmiş bu se
kiz kimseden hiç biri•inin 
benzinde bir damla kan yok, 
üçünün ayakları çıplak, 

bir deynek kadar ince ha· 
cakları elan titri~or. Diğer 
beı kitinin ayaklarında eski 
birer kırmızı yemeni var. 
Bazısının parn akları dışar ı 
Ya fırlamıı,bazı~ının müruru 

larnanla aıınmıı o1an pençesi 
lamamile delinmit olduğu 

için her adım atışlarında 

çıplak ve çatlak 

bi, \nkara'da konuıulmuı 

olan ana çizgiler 15 l\anu-
nu evvelde samimi b ir faa
liyet halini 111 .. caktır. Bu 
tarihte Ankara·ya eksperler· 
den mürekkep bir Yunan 
murahhas heyeti gidecektir. 

bu husu• için henüz kati 
malumat yoktur . Fakat mas-
rafları iki memleket tara· 

fından ödenectk ve Türk 
Yunan tütünlerini kuvvetli 
bir propağanda ıle dünyaya 
tanıtacak olan bir Tütün 
bürosu kurulması düşülmek 
tedir. bulgarista'nın da bu 

ofise girmeğe d •vet edilmesi 
kararlaıtırılmıştır. bulgaris· 
tan şarkta tütün yetiştiren 

başlıca mem 1eketlerin üçün 
cüsü demektir. Tütün mese 
lesinde Türkiye ile Yunanis· 
tan arasında iş birliği yapı· 

lacağı hakkındaki haberin 
Atina'da alakadar mahfiller· 
de yaptlğı tesır uırumiyet 

bakımından elverişlidir. bu 
mahafillerde "Şark tütünü" 
adı altında tanınan tütünle
rin üçte ikisini yetiştiren 

bu iki memleketin evvela 

büyük piyasalarda Oraların 
da yaptıkları rekabete niha· 
yet vermek ve ondan sonra 
da tütünlerin satılması için 
propaganda d" bulunmak 
için iş birliği yap cakta çok 
menfaatli bulundukları be· 
yan olunmaktadır 

Tütün mahsullerini dış 
piyasalarda sürebilmek için 
son zamanlarda tütün kano· 
polu tesis etmiş bulunan 
bulgaristan'ın Türk - Yunan 
anlaşmasına ittirak edeceği 

şüphelidir. 

193~ yılında Balkan kon· 
grasında alım n buna ben 
zer bir karar karşı~ında 
bulgaristan'ın takınmış ol· 
duğu tavır ıüpheleri kuvet
lendirmektedir. Mamafih 
haiz bulunacağı geni~ sala
hiyetler ve emrine verılecek 
büyük mali vasıtalar; ile 
ofisin sırf bir Türk · Yunan 
ofisi olarak kalma•ı çok 
muhtemeldir. 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ :······~·:·········································· i i~~~tın: Bir namus kile ile satıldı f ~::;~ i 
. "C~!~ ~~~!~r~e~!~~.~ de~er!l~~i fi~!~~irs~~~~~~yüç mil· ' Bal~an ~onf~~ansı. Devam 

eHıkayesi : ' : Sar • .............................................•..... : 

insanların birbirlerine dü 1 yontuk bir nüfusa malik ol e~e~ılır 0111 
Bu hikaye kılıbık bir ko - Delikanlım, dedi Sor-

canın hikayesidir ması ayıp olmasın, bu kacla~ 

şüncelerinl \ıildirmek 1çın ması şivesini değlıtirememiş "Le Messayer d'Athenes" den 
Yusuf'u bir köyde tanı arpayı nidiyonun? OnuD 

kullandıkları türlü lisan şe· tir. Halbuki memleketin her Bir çok kimseler, Bal· 
mıtlım. O konu,...ken de göz bebeklerinde iki 

killerinin Babll kulesinin in ·. tarafından bu ıehre gelen kan anla,ması yapıldıktan 
şa edildiği zamanlara mı Çin' iler vardır Shanghay ve dört devlet Dıılar Ba· 
yoksa beşeriyetin ilk devir- h d 1 kanlarından daimi Konsey 

kılıbıktı abajor ampulü yandı. S&ndi. 
"Beyim, paşam,, sözleri lıler yolunda alam de· 

ağzında eksilmezdi. di 
u ut arı dalıilinda bulunan bu Kılıbık bir babanın oğlu !erinde ya•ıyan kabilelere b kurulduktan sonra Balkan • ya ancılar on, onilci türlü 

konferansının rolünün sor.a 
erdiğini söylemektedirler. 

mi raci olduğunu tayin et 
mek oldukça güç bir mese 
ledir Yalnız muhakkak 

olan bir şey varsa, o da 
muhtelif diller a rasındaki 

değişikliklerdir. Bu husus 
uluslararası limanlarından 

biri olan Shangha} 'da her 
yerden fazla göze çarpmak
tadir. Di!Ier arasındaki l:,u 

idi zaten .. 

fark hazan mühim hazan 
da gülünç hadiselere yol 
açmaktadır. Bu şeklı bir 
kaç misal ile izah edel ,m. 
Bir kaç sene evvel İtalyan
lar ile Amerika'lılar arasında 

şiddetli bir kavga olmuştu. 
Bu kavgada bıçaklar çekil
miş, karınlar deşilmit 

ve 
tılnuştı. 

gözler 
Mesele 

ye intikal edince 
ki Amerikan ve 

nıorar

mahkeme· 
anlaşıldı 

lt<ı lyan 

gemicileri bir arada eğlenir 
ve şakal .. şırken İtayan'lardan 
biri" kafi" manasına gelen 
"basta" gibi gayet saf bir 
kelime kull:mmııtır. ltalya-
n'ın ağztndan biraz ~- uv· 
vetlice çıkan bu kelimeyi 
lngilizce "babasız çocuk" 
manasına gelen kelimeye 
benzeten Amerika'lıların 

tepeleri alıyor ve birbirleri 
ne giriyorlar. 

Bir gülünç hikaye daha 
vardır; bir lnbilız'in evinde 
bir oda tutan bir Rus, bil
diği bir kaç İngiliz'ce keli-
meyi denemek arzusuna 
au~ı::a. ,_,,, y ... ı... ~ ''-' - -

da olduğu gibi Ruslar da 

kısa ve uzun heceler arasın· 
da fark gözetmezler. Bina. 
enaleyh kiracı Rus evin 
sahibi İngiliz madama müra· 
caatla "Please giveme keys. 
demek isterken "Please gi 
veme kiss. der. Yani anah 

lehçe kullanırlarlar ve ek· 
serlya ne birbirlerini ve 
ne de Shanghay'lıları anlarlar 
Bu yabancı guruplardan her 
birinin şehir içinde, tıpkı 

Amerika'nın büyük şehirle· 

rindeki Yahudi ve ltalyan 
mahalleleri olduğu gibi 
kendi mahalleleri vardır 

Bunların kendi birlikleri ve 
klüpleri mevcuttur. Ölülerini 
kendileri gömerler Bunla 
rın bu şekilde münzevi ya· 
şamaları Çin'liler arasındaki 
dıl farkının ebeciı yen kal 
masına yol açıyor. Son 
senelere kadar Ecnebiler 
Çin'ce öğrenncek lüzumunu 
h i ssetmişlerdi. Hatta yolda 
Çin 'ce konuşan adama rast 
!arsanız bunun ya bir güm 
rük memuru, ya bir mısyonE"r 
ve yahut bir polis olduğuna 
hükmetmeniz !azı ngelirdi. 
Mamafıh son zamanlarda 
Çin'ce öğrenmek lüzumu ha· 
sıl oldu Bilhassa ticaret 
işlerile meşgul olan genç 
ecnebiler boş zamanlarını 

futbol ve kriket oyuıı 1 ara 

hasrelmekten ziyade Çin'ce 
öğrenmek mecburiyetinde 
kaldılar. Ecnebiler;n büyük 
bir kısmı da bura<1e. bir iki 
ecnebi lisanı daha öğren· 

mek hevesine düşmüşlerdir. 
Hemen her gün gazetelerde 

lisan tedrisatında müba'dele 
yapmak isliyenlerin ilanları 

görülür. Shanghay'da yerle-
• ··- ... vılArt l..üll/"vetli 
miktara varan Rus nü usuna 
gelince bu yabancıların 
gerek İngilizce ve gerekse 
sair lisanları öğrenmek hu· 
susunda gösterdikleri m uvaf 
fakıyet her hangi bir ölçüye 
sığmaz bir d~eceye varmış· 

tır. --
Avusturya'lı ~eyeti sef e
ri yenin Küçük Asya' dan 

dönüşü. 
Neues Viener Tageblall'an: 

M. Papanastasiyı.. bunun 
ortaya çıkacağını önceden 
gözönüne aldığından Balkan 
konferansının geçen yıl Se 
lanik'te yapılan toplantısında 
Konferans kurum nizamna· 
mesinde yapılması gerek 
olan değitiklikler hakkında 
tekliflerde lıu'unmuştu. 

M. Papanutasiyu konfe
ransın yalnız ve yalınız par-

lamanter mahfillere dayanma· 
sı dütüncesini kullamıştı. Bu 
düşünceye göre balkan kon· 
feransı balkan devletlerinden 

herbirinin parlamımter maha-! 
filler ine da yanıcı bir balkan J 
lar parlamentosu olmalıdır. 

B5yle bir kurum yap nak 
için iki model vardır. 

Bunlar-lan biri Parlamen· 
tolar a rası birl ' ği , diğeri de 
Ulusallar arası parlamenter 
ticaret lconferansıd:r. Bun
lardan birinciye yalnız me
buslar ve azaları girer ikin· 
cisine de, bunlardan baş · 

ka parlamentolar dı, ında bu· 
lunan kimseler de girerler. 
Böyle olmakla beraber bu 
ikinciye gönderilecek mu· 
rahhas heyetlerine girecek 
kimseler, çokluğunun parla· 
mentolar azasından o mala· 
rı ıarllır Halkan konferan 
sı Yunan grubuna göre bu
ikinci şekil daha elver)şli· 

dir. Bu güne kadar yapılan 
denemeler, murahhas heyet· 
!erine profesiyonel kimselerin 
o . c .., __ n_ hi1viik 

kurultay nın ve koıni•iyon 

!arın değerlı hizmet:.-rde bu 
lıınmalarına yaramakta ol
Jüğunu ortaya atmıştır. 

Saydığımız düşünce 1 er 
benimsenecek olursa, balkan 
Konferansı kurum nizamna· 
meıinde aşagıdaki Jeğişik· 

tiklerin yapılması gerek ola 
caktır. Konferansın adı. Bal 
kan parlaman(er birliği ne 
çevrilecektir Her balkan 
nlcmlekeLnde kurulmuş 

bulunan ulusıtl gruplar olduk 
\arı gibi kalacaktır. Bunlar 

tarı isterken bir buse isler 
l!ır Fransız avukatı ba~ka 
bir hikaye anlatıyor. Bu avu
kat bu yaz Tsingtoo da iken 
Shanghay'da doğan bir ÇO· 

cuk için tebrik telgrafı 
çekmek ister. Fransızca ola
rak yazdığı telgrafın sonu, 
"şefkat,, manasına gelen 
"tendresse. kelimesile bili· 
yordu. Kelimeyi uzunca gö· 
ren Çinli telgraf memuru 
bu adamın iki kelimeyi 

birleştirerek bir kelime 
yaptığına hüküm ediyor ve 
bu iki kelımenin bir kaç 
kelime bildıği lngilizce ile 

'!Küçük Asyadajeolojik tahkikat 
yapmağa giden heyeti sefe · ı 
riye üç buçuk aylık bir gay· 

bubetten sonra dün Viyana· 
ya dönmüştür. 1 u heyet 
madam ve mÖs}Ö Dr. Otto 
Koller, Dr. Hugo Rössner ve 
Dr. Höller'in riyasetindeki 
bu ilim heyetine işinde ta· 
mamile muvaffak olmuş gö 

da ortaya çıkacak biricik 

değişik ik gruplara girmiŞ 
bulun n mebus ve ayan aza· 

larm·n kendilıklerinden aza 
kalmalarıdır. Fakat bu gu· 
ruplara parlamanter olmıyan 
kimseler de girebılmelidir. 
Buna hukuki ve manevi 
şahsiyetler de girmelidir 
Murahhas heyetler çokluğu 
işbaşında bulu.nan mebuslar 
ve ayan azalarından olması 

tartile değişik siyasal yol 
!arda yürüyen devlet adam 

"Tendresses. yani "on elbise. 
olduğuna karar veriyor. l:H
çare Fransız'ın derdini an· 
\atması bir haylı sürer Shang
hay gazetele inden birinde 
intişar eden bir ilanda yirmi 
üç lisan üzeri~ tedrisatta 
bulunulduğu yazılıyor. Bun· 
laı; meyanında Afrika'lıların, 
Bengal'lilerin lrani'lerin lisan 
!arıda vardır. işte bu ilan 
Shanghay'ın ne c'erece 1, oz· 
mopolit bir şehir olduğunu 

gösteriyor. Bittabi ::,hagnhay· 
da en ziyada konuşulan 
lis n Çincedir Fakat birbirle
rının konuştuğu Çincenin 
yarısından fazlasını anlamı 

yan Çin' ilerin miktarı bir 
kaç yüz bini bulur Hu bıl

hassa şive, lehçe farkından 
meşet ediyor Çin'in en Lü 

zü ile bakıla bilir. Heyet, ta 1 
biat ilimlerine ait bol mik· 
tarda kolleksiyonlar elde et
miş olmakla kalmayıp aynı 

zamanda ehli hayvani •r ala
nında birçok malzeme temin 
etmiştir. Baş" ıca memeli hay-
vanlar, kuşlar ve bunlardan 
başka diğer amudu fikarili 
hayvanlar ve haıerat topla· 
mıştır. Balıklar alkol için· 
de nakledilmiştir. Nardir 
olan ve yd lnız yüksek dağ· 
!arda ve mesela llimalaya 
da bulunan Streifenmoleh 
(bir nevi kertenkele) 
ilk defa olarak bu heyet ta 
rafından Avrupa'ya getiril· 
miştir. Bu kertenkele Küçük 
Asya'da 1700 metre yüksek

liğindeki bir dağda bulun· 
muş, canlı olarak Vlyana'ya 

!arından yapılacaktırJlür h 
has heyetler konferansın 
verecegı kararları kendi 
parlamentolarına bildirmeğe 

kurum nizamnamesile mec-
bur tutulmalıdır. ller mem 
leket ulusal grupu 
bugün taşımakta bulunduk· 
lan "grup., adını brakmıya • 
caklardır. 

Ru değişilikkler grupların, 
Balkan birliği ülküsünü yap· 
mak için komisyonlar ya· 
pılması düşüncestndt.n ayrıl· 

mağı gerek etmez., 

, I Savaşın T akvımi 1 
1 İLK KANUN 1 

Şimdi sıze bu kocanın hi· 
kayesini anlatayım dostlar 

Arpacı Yusuf köyde en 
güzel arpayı yetittirlrdi 

Onun malı hem temizdi, 
hem eyi. incirlerin olgunla. 
ııp cılıklaııverdiği yaz sıcak 
larında o mutlaka harmanda 
idi. 

Arpacı Yusuf'un buğday 

piyasasından haberi vardı 

Fiatları ona göre düzer, 
pahalıya salmaz, alıcının 

gönlünü hoş ediverirdi Az 
zamanda onunla haıa çıka 
mıyacaklarım anlıyan şehrin 

yahudi tüccarları tası tarağı 
toplamıılar, başka köylere 
göç etmişlerdi. Köyde bir 
dane idi. bu arpacı Yusuf 
vesselam 

• 
* * ::ialış yeri eviydi. Alıcıları 

orada kabul ediyordu. llal· 
ka tıkırdayıp kapu açıldı mı 
o ıs ' ak malta taşları üzerine 
serdiği postekisinden kal kar: 

Kaç ki e ağam? diye 
sorardı 

Fakat bu önügü Zeynep'e 
bordudur diyebiliri~ Çünkü 
Zeynep çok güzeldi. Mine 
çiçeği mavi gözleri, ay ıııkla
rından saçları vardı. 

Yusuf müşteri ile karan 
lık taşlıkta arpa ölçerken, o 

basma entarisini savurarak 
bahçeye koşar. Süt sağarken 
şarkı söylerdi. 

Faakat gelenler; uzak köy-
1Y--.ı~':'lf •0h;~f,.rrlım ırelenler usu un evınae cır Kauuı 

hayaline ve bir kadın sesi· 
ne tutkundular. Onlar kalp 
!erinde bir yangın tutuşturan 

bu narin kadın hayalini ve gö
nüllerinde bir kara sevda 
tomurcuklandıran bu güzel 
sesin sahibini görmüı değil 
!erdi.Hayallerinde türlü emel 

ve ümitlerle yaşattıkları 
bu güzel Zeynep bir rüya 

kadar silıkti. 
Yusuf'un mezhebi genişti. 

O karısının bu hafifliklerine 
kızar, kızardı amma. . Yu
suf hazan: 

Zeynep, yüz kere söy· 
!edim sana.. Müıterlye gö· 
rünme .. Diye, çıkışır. Zorba

lıkla anlatamıyacağını anla 
yınca: 

Yapma Zeynep'im,ba· 

na acı, dıye yumuşardı. 
• • 

Kaç kere azarladı. Darıl· 
dı Tepindi Ayağını döşe· 

melere vurdu. Üst üste kon· 
muş yufka tenekelerini de 
virinceye kadar vurdu. 

Zeynep sade: 
- Peki, diye boyun kırı· 

yordu. 

• • 
Satıf mükemmeldi Civar 

köylarden de çok akın vardı 
Çünkü Yusuf'un malı güzel
di Temizdi. Son zamanlar· 
da yağlı bir rnüıteri de da· 

danmıştı. Çıııarlık köyün· 
den taze, bir Delikanlı idi. .. • • 

Bayram eyi bir alıcı ol 
du . Yusvf: 

- Kaç kile be arslanım? 

Dedikçe: 

yük ticaret ıehri olan Shang 
hay'da kullanılan şive lıu 1 

şehrin 50 mil ötesinde kati· 

yen anla'§ılamaz. Shanghay· 
ın şivesi bu şehrin henüz 
küçük bir köy iken kullan-

getirilmitlir ve burada teı

hir edil.!cektir. Uilhassa neı· 
redilecek raporlarda ve ku· 
rulacak sergide heyeti se
f erlyenin ilmi tetkikleri ne-

1ı1 Pa~ar 
1
1 

Gün doğumu: 

il Zevali 7,14 1 
YIL: l 934Ezani 2,24 1 

1 RAMAZAN 2 1 

- Beş kile, der,aıağı in· 
mezdi. Sonra kınnaplarını 

iliıtirdiği çuvalını indirdi. 
- Mal temiz değil mi 

ağam? Diye sordu 

ticesi halka bildirilecektir. 
\! 1 
=.ı-------- _, 

Bir gün Yusuf dayana

madı. 

• •• 
Arpacı Yusuf evde yok 

ikende bir iki kere uğramıı. 
Bunu karısından öğreneli. 
İçine bir kurt yeniği dGıtt 
ama .... 

Nasıl oldu Zeynep, de 
bakalım bana? Demete dili 
varmadı. 

-2-
Ortalık karanlıktı. 
Arpacı Yusuf Sabah 11· 

marlanan arpa çuvallarıDJ 

şehre götürmüı, itini çabuk 
bitirmiı, dönünceye kadar
da karanlık ta baımııtı.Yol· 
da sıkı bir yağmur da baı

ladı. 

Yağmur büs bOtiln indir
di. 

İkisi de ıoluya ıoluya abr 
ra "girdiler. Yuıuf pencere. 
lere baktı. Iıık yoktu. 

- Kim billr~dedı, Zey· 

nep ıimıekten ıöndürmilf· 
tür. 

Kara oilanı yerine b.i· 
ladı. 

- Zeynep, ııık göllerH· 
ne; niye bağırdı. Bir an ka
ranlıkta dinledi. T11 yok. 

Yalnız uzakta yalağa •1-
rüldüyerek akan gür bir au 
seıl .. Ve genç bir kıarak 

kiınemeıi .. 

- Uyumuıtur .. Dedi. Ka
pının halkasını buldu.Omuz
ladı. içeri girdi. El yur· 
damile merdivenleri aradı. 
Sofaya geldiği zaman yaf. 
mur iliklerine kadar lıle • -
mitti. Ters çevrilmlt bir gaz 
tenekeıinin üzerindeki idare· 

1 , _ •tl.All• l\.IJll•La 7M••••• 

Lamba duvarlara mavili kırmı 
zılı parça parça renkler 
bulaıtırıyordu. Gök gOrlU
tüsü büsbütün arttı.Ara 11ra 

şimıek soluk ııığı 11lak dtli
le yalıyor •lbi .. 
Zeynep'i uyandırmamak içi• 
ayaklarının ucuna baııa basa 
sessizce odaya girdi. Llm
bayı sandığın üzerine koy· 
du. 

Çamurlu çarıklarını çıkar. 
dı. Yatağa doğru ylirüdü. 

- Ooo maıallah.. Ma· 
şallah .. 

- Zeynep. 
- Bayram ... 

Dallı basma yaıtıkta iki 
baı vardı. Yusuf: 

- Vay namussuzlar vay 
diye bağırdı. Yastıkla iki 
bat doğruldu. Bayram ida-
re lambasına bakamıyor, • 
kirpikleri kanadı sıkıımıı 

kelebekler gibi çırpınıyor• 

du. 
Namuuuzeun be ... 

Bayram büıbütün afalla
dı. 

Bu akıam arpa almağa 
geldiğini anlattı. Sonra: 

Bet kile ağan;ı, dedi. 
Yusuf'un gözlerini kan bil· 
rüdü. 

- Namus kile ile ıatıl -
maz be .. diye haykırdı. Na
mus kile satılmaz be ... 

* Yusuf o akıam bayramın 
kafaıını bir karkuz gibi kı· 

rabillrdi ama ... Fakat onla
ra acıdı; o gece ikhlnl de 
kapı dışarı etti. 

• •• 
Yuıuf'un bir kabahati 

vardı. 

Arpa piyaıaaından haber
dardı ama . 

Gönül borııa11ndan değil
di. 

Gönül plyaıuını günQ gll · 
nüne takip etmelldlr. 
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Muhterem müıterilerimizin Ramazan gecelerini daha eğlenct:li ve daha hot ge
çirmelerini temin makıadile 9 Kan.unevvel pazar akıamıııdan itibaren her progra 
mımıza iki filim birden koyacağız Ve koyacağımız fil minin b lhaua herkeı'n 
zevk ve arzusuna uygun olmasına dıkkat ve itina edh·cektir. 

Aynı zamanda ilaveten milli havadis ve konserler ile Fokı Jurnal ve Varyete
ler de göıterlle cektir. 

Fiatlaı·da Zctııı y,>I\ tıır. 

9 Kanunevvel pazar a~şamrn~an itibaren p ı ogramımız 
• 

• 

iki ITi li 111 Bi ·cleı1 
- 1 - -

Gayel acıklı \t' lıt'~et'aı ı lı olaıı 

Demir Kafes 
- ldarn Gecesi -

S YLYİ:\ S \' H-"EY ta rafıııdaıı .. 
Çok acılılı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aık ve cinayet ve 

ralarla doludur. 
2 

llevsiıııiıı Prı rııulıtı·~eııı üpereti 

esrarıengiz mace 

A DALA·R CiCEG 
~1.-\RTHA Eü<~EHT - İYİ~ PETHO\'İTCll tanıf'ıııd;ııı ll · rıısil t•dilıııi~tiı· 

Bu gece 

Şifa 

Eczahanesi !ı 

, 
BAI~IKESİR'İN : 

= ll1ı[AllA lrlf.l~lc 
~;AllAlrlll =--- :ı 
• 

Nöb?tcidır. • 
Hı•r lııısusıa (•ııısaliıır üstiiııdirr. Balıkesir'iıı 

lıtı ııcfis K.\ H.\TEPE sara hı lıPrkPst> ı • 
Zı•,k, Kıı''l't, Sılılıat vt->rir. 

Erkek Ortamektebi satın Karatepe Şarabı 

l k · d 1 Toptan ve lıtre ile satış yeri a illa Olllisyonun an . Birinci Noter altındaki mağazada 
(250) linılık taıııirat Ye tadilat, ~ - 12 - 934 I ' l~~-;:--:;::;:ı;:-=:ı-~~~~~~~~~i 

Pazar giirıü saal (15) fi' paz;ırlık l a ilıalc edil(•- ıt"~~~·~~~~M~~~~~~ 
c.-kıir. lstt'klileriıı ııııııiıı<ılı rııtı\akkate ak~tıla- ' _ y td • ~ 
l'~IP, lıildirı~~ ~llal:P llH:'klt'plP lıulurınıalan ·~ ur aş e 1 
Sırıflıı·gı Kazcısı 1\lit I ı~Hilaliahmere, Himayeietfalel 

MiidiirlüğÜnflen ~Tayyareye yardımı borç bil.« 
Sıııdırgı'ı ııı Caıııii KPhir ıııPlıallrsiııd(1 lı11lıı- 1~~.~~~~~~~ ~-~~~~ 

nup ve ği horc•undarı dola~ ı 3000 lira . hrdeli i!11HiHiHiHtHil'iBi:liiHi8it~JtSS-1HHie~~~-lfi 
1 mulıaııırııt>ıılı• 4- ı 2-934 tarilıiııtlt->ıı itihareıı ~ 1 lfl . . ~ 

giiıı rııiiddl'tle lıaezeıı s.ıtıfığ , ı \·ıkcırılaıı uıı foh· Mit Jfcı'1-ıı1». fcrt- .\ly1M: ı 
1 rikrsı himısıııa talip olaıılarııı ır~ulii daireşiııdr ' . . . . . 

1 
k ' 

Sıııdır"gr \t ılıııiidiirlüğiiııP ıııüraeaatlar ı . ~ .\l ı•\sınılık \t' kı~ ık Pil sıııı ı~ıo.l.ı ııı.ııılo ". • 
ı . -. - -- - - . :~ ro_plırk, y~iıı.lli ktııııaşl:ır \(' laıırle lrnze : ılerı- m 
1ı~• - -- ••fı 1 ıııız gt•lnıı~tır. . 1 

1 

1 ıl 
iLK, IŞIK ı ııı ; &r,rı"'rır"'t, CJçi1'ı 

Biçki v t'. Dikiş \T tı ı·dıı 1 
İkinci sene ve ikinci devresine ikinci 

kanunda başlıyacaktır. 

. ' 1 Eıı li"ık..; paltoluk pardii~iıliik n_' askt'_l'i ~·~-
~ putluklaı· güzel dc~ t ·ıılt>l'd · ~- el'lı ~· " lııl.(ılız ~ 

1~ ı· i lıiselik kurııa~ltıı·ııııız ııH'H'ullırı'. = 
il Muhterem müşterilerimizin bir defa maıamııa i ıam ~~~~~: ~!~:fı~:'~:81ftı~:~; t':~~t:':':e;i: ;:nczaaz:~ıa~~:~at~~i:~ı Br!:~!i~, b;:g!:~i ' tem~~;~: n;,:~~'!:rv:e:~=i~e;:;:k v~u~:~~n h:s:~:l~~; ;. lP.Şrİflerİ kafidir, ~ 

ve rakıılar ıizi memnun ve teshir edecektir , üzerind~n çıkarmıskla ve modelleri mahküm etmek M 111' 

aaa!l~v~~~~r~ünlr Nurettin'in halk türküleri. Mike maous ve Foks Jürnal. Suvare ise ancak yurdumuzda devam edılmekte olan Pariı ~. . r NV'S .. "· N LI LI z ADE F. A._ H'R· I 
USU)""nıİ hil""'.l,,.f .. -:~- 1 ., 1-- "i'••&u,a•ıe J\.c.\UH.f yapılan 1 ~ tt. .., l1 . 

&.._ imtiganlar yüks~k m~arif_imizin huzurunda ve tensip 1 1 ~ ı buyurdukları mumeyızlerın muvacehelerinde yapıl· ; • - - - - .................................................... _.., ... _..,_.,,..... 1 1 

• • • -•aA•••aaaaaaa.aaaa.aa.aaaa-•aaaaa.-a.* mışlır. mt ı han günü modelden intihap edilen manto, iti 

U
•J t• tayyur, etek ropları hanımlar ç•karrn., provasını yap- m Kumaş Mazası 

EN E ıi mı§ ve bununla not almıılardır . Mezun olan (44) ha- 1 llit K · M'll' C dd · No· 52 lılll N b. · ı . ~ uvayı ı ıye a esı . ı.-.; 
1 

nı~ muvaffakıyetle ıllrmış e~dır . Ve buna kanaat 1 ,.,lf 'Q~lt lf'ıı<')f it·· ~ı~IHiHi8f.IHi8HHf.ll!i! 
•• •• g~tırmıyenler hanımlar'.n ha~ı~te diktıkleri dikit ve 1 • ' ~ ' ' _ _ "•• TEM,. l Mu O EFE H lf , 1 bıçt'.klerl kumt\şlar!a fıkırlerını daha kuvvetli tashih , _ 

Fantazi Manifatura Ve 

BAL/KESİR 
PALA S 

1 " U etmış 01 u,~lar. . . 1 Belediye Dispanserinde 
BA LIKES/'R ;: 'I l • ıall:ıl' l ' ('JIZ, ~~ıksıı_ı '''.l'" _;ızaıı ı ı ı M e Günleri 

•• ' ~ııla,\ lık go'lt·rılrı ı ısrıl' ! uayen 
p ALAS ıJ I Bazı hanımların daha ted ı isi e~nasında aldıkları 'ı CC~f.\llTESİ (;(;~LEHİ 

!! 
1 

dıkitlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklaıını bizzat 
• ,; kendileri söylemi§lerdir. Üğledı>ıısoıı ra saall 4dı·rı 16 ~ :ı kadar dalı ili 

•• ı Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek. lıastalıklar nıııa~'t-'llf'Sİ ( Doklol' .\ lıııı('I 
Sah'b' H B k' o~ı b s l'h 'd . d ~- 1 tebi •Bl kursundan mezun olan hanımlar diploma Eıııin lıe.Y) 

1 1 acı e ır g U ay a 1 1 aresın e te alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki bıçmek ve dikit 
Trşrif ı•clt1 ll t il ıııii~kiilp<'scııt IJJÜ!'ilf1 l'İlt•ı·iııi dtılıi tlH'lllllllll edı·ıı •• dikmeyi öğrenmiı olurlar. Fazla izahat almak istiyen 

t · 1 
r 1 • .. ı 1 .. f k 1 •• ler yurdumuza müracaat etsinler eıııız, hOllıor u 'l' serıısı ıııUhf'llllllf , uı·l'l'I el'i lu·r ('Sf> ı H ı·i~li ~eııi t f 

f inşa. ettirdiği sıcak ve soğıık a"rıııııza ııygurı fp, kal:ldP haıı)osılı· •J 
i Lıv~ıye~ • d •ğı>r lıir o ı eldir . . \!tınılı gatiıwsıı vardıı-. (;aı. iııosurıda '' 

PAZA!l GÜNLEHİ: 
Öğleden sonra saat 15 den 16 va kadar 
kulak, burun, boğaz lıastalıkları ıııuaye
ııesi (Doktor llclııııt•l l\:\ıııil he~) • ll bütiiıı ~eraiıi sılılıivevi lı .ni YP lu·ı· ıııeııılt•kt>liıı gazdP "~ ıııf>cıııııa- •• ll !arını bııluııdtırıır. ·,;Üzel n• ~~sli l'ad~·o-.11 ıııt'reuİıur. !! 

•:::·· · -:•• .............. ___ .., ____________ ..,~ 
l\l tıaİİiİn -Mekİcbi-V(7 _____ i_;·-~·-:·h-._-·1' 

Lisesi rıım •• ı ·· · ı ·· "". .. 1 ayı mu ur 
L9'1 fi ( ll f ll g (111 ( en Resmi daire ve ıairyerde kul-

N11cali hev .\luallinı ııw l. tı·lıi \P lise:-i lt>)li 
ıııeccaııi lPlt:ht'lf'ri iciıı 150 - ı 7u takıııı t'lhise 
ve kuııdııı-.ıııııı ~aptı.rılıııası ~2 · 11-\134 ıarilıiıı
den itilıareıı 20 giiıı nıütldı·lll' ıııiıııakas:l\a t•ıka-
rılıııısıır. · · • • 

Şartııaıııeler lll<'ktt•ptı· gürüldıilir. i~tf>klile 
ihale ~iinü oları 12-12-\134 \· .. r~anıha giiııii saat 
14 tc nıcklepte nıiitı•sekkil ıı iilıa\aa koıııisı oııu-
ııa müracaatları. 

. . . 

Sat ı l ı k Dükkan 
Yeşilli caddı•siıH.le kasaplar kar.'ısıııd:ı : ı ~c;ı 

.\lıınet ll"'taııııı oturduğu diikk;lıı aı·ı·le saıılıktır. 

lanmakta olduğum mührü
mü zayi ettim. Yenisini ala. 
cağımdan eıkisınin hükmü 
olma clığı ilan ederim. 

Şamlı nahiyesine bağlı 
Armutalanı köyünden lb

rahim oğlu Ahmet 

Dr. M. Ali 
Cılı, frı·ııgi. lwl

:-oğuklırğıı lı:ısLılıl.Lın . . . 

ıııiitı•lıa,sı..;ı. 

Hastalarını saat üçte 
Talip olaıılar hükümet caddesinde mu-
Ke kek zade lliisaııH•tliıı lıt'~'(' nıiirac:ıal t>l- ı.' ayene hanesinde kabul ve 

sinler. tedavi eder. 

İlk ışık biçki ve dikiş 
yurdu müdüriyeti 

it )Af --- - ~ 1 Siltm -----=-=-=-= -- - =- -~ _ .=---lt~!I ; 

Sevgim 1 ı 
'ı ı ~--, f 

ll!r.r. MÜKERREM KAMİL ',I, i HANIM TEMİZ SEVGi 
1 Ve en acı ıztırabı l 

Ve , --
1 

lztırabım 

Bu i nk J/fıp romanı ııda .i 
Göstermittlr 

O ~ u y u n 

Savaş kitap evı 

! 
i 1 
, ı 
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PAZAHTESI GÜNLEHI: 
ÖğledPn ('\\el saat 10 claıı 12 ~e kadar 
dalı ili lıastalıklaı· ıııııa~ Prıt•si (Doktor .\lı
ıııet Eıııiıı hey) 

S.-\LI GÜNLEHİ: 
Ö~ledrrı t'' vel saaı 1 O daıı 12 ~ ,. kadar 
dahili hastalıklar ıııııavrııesı (Doklor .\lı
ıııı:•t Eıııi n bey) 

ÇAHŞA~llt\ GÜNLEBİ: 
Öğlrdeıı soııra saat 15 drıı 16 ~-a kadar 
dahili lıustalıklaı· rııtıa~ P ı ıesi (Dnkl or lla
saıı Haif Ley) 

PEHŞEM B!: GÜı''LEllİ: 
• 

25 Kuruı 

Her kitapçıda bulunur. 1 

1. 

Öğledt>ıı soııra s:ıat ı 5 drıı 16 Ya kadar 1 
cÜdiye H' ht~Yliye hastalıkları rıı

0

ua~·pıwsi 
(Doktor ~lelımet Ali bey) ___ __ ,, 

Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Balıkealr 
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