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Kuili sefın ö:ümün~en ötürü Rusya~a ma
tem mıtıng:erı yapihyor 

Her yerde 3 kuruştur 
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CUMURlYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETIR1R 

Amırikada iki ~in sena avvıl Tütklerın 
orıları göç elliğini ispıt eden bir şehir 

bulundu 

Çıkaran ve Ba11azgan 1 
E. A. Müıtecablıoflu ---
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Tayyare Şehidleri 
----~ -- .,..-- -

!\nk•• ı·••'d•tki l\leı·•ısiıntle 
ismet in()nü, Kazım Özalp ve 

h•tkaıılltr bultıııdu. 

ı\ taliirk 
Dün beyoğlunda bir 

gezinti yapdı 
İstanbul, 27 (A.A.) 

Tevfik Rüşdü Aras 
Belgrad' dan ayrılırken gaze

telere bayanatda bulundu. 

Türk alfııbesinin latince
leşdirilmesi ve Türkiyede 

bitik basımı 

Ankara , : 7 (AA) - Bu
gün rnemleketirniz.n her ye
rinde olduğu gibi Ankarada da 1 

tayyare şehitlni ihtifali ya
pılmıı · lır 1 lacı bayramda 
şeh.tlik mevk iinde yapılan 
bu ihtıfalde Kurultay başka 

nı fü,zıın Özalp, baıbakan 

İur.et lnönü , ~ehr mizcle Lu 
lunan ~akanlar, saylavlar bü-
yük erkanı harbiye ıkinci 

• 
ismet lnönü 

baıkanı ve bakanlık 'ar ılen 

gelenleri, Türk Tayyare Ce 
miyeli, belediye ve diğer te 
ıekküller mümessilleri bir 
çok zabitler ve kalabalık 

bir halk hazır bulunmuşdur. 

A•ker kıtalar, Polıs nıüfra

zesi, mektebler de merasime 
iştirak ctmiı ve hava kuv-

vetleri Türk Tayyare Ce
miyeti C.11 F. namına söz 

ler söylenmiş, şehitlerin me 
zar l arına bir çok çe1enkler 
konulmuşdur 

Pamuk Mahsulü 
Fabrikalara Yetişmiyor 
İsıııel lııönii ()k<lrıolrıi h•1-
k•1ıılıığ·ıııclan r••ı>c•ı· islc-di ' 

Atatürk dün Beyoğlunda bir 
gezinti yapmıılar. Bu arada 
birkaç n azaya da uğramıı
lardır 

~"==-

Dostluk c•·miyeti Ku-
ruldu. 

Ankara, 27 (A.A ı - \lı -
nan malumata göre Kahi
rede Mıs" Turlng otomobil 
kulübü reisi General Tahi· 
rin başkanlığınd · bir çok 
Mısır dostluk cemiyeti ku· 
rulmuşdur. 

Tı1kas 
yolsuzlıığ·u 

İ stanbul, t.7 (S Ş) Ta· 
kas yolsuzluğunu tahkik 
eden komisyon bunu kaçak· 
çılık mahiyetinde görmüşdiir, 

Yolsuzluk miktarı iki buçuk 
mil )' on lir.,dır. 

Sağlık ba kıını 
Ankara'ya döndü 
Ankara, 27 (A.A ) - Sağ 

lık ve soysal yardım bakanı 

Belgrad, 27 f A A 1 -

1 

elçileri Yugoslavya maala 
hatgüzarı tarafından ıelam

lanmııd r. 
İki bakan tren durduğu 

müddetce görüımüılerdlr. 

Hatımptman 
Dayak yediğini söy

lüyor 
Flemington, 26 1 A A,J -

Dün llauptman ıorguya çe
kildiği vakit ıunları ıöyle· 

Türkiye Dıı iılerl bakanı 
Bay Tevfik Rüıtü Aras dün 
Ankara'yl\ hareket etmltdir. 
Gazetelere beyanatda bulu· 
nan bay Tevfik Rüıtü Aras 
Bay Y evtiç ile alelade nok
tai nazar ve malumat teati 
sinde bulunmuı oldukları

nı söyledı kden sonra Bulga -
ristan son hadiselere ıözünü 
naklederek Bulgar ııazete 
!erinin yapılan tebeddüllerin 
kralın izhar etmif olduğu 
arzu üzerine icra edilmit ol mitdir: 
duğuna dair teminat ver- Tevkif edildiğim ııün ile 
mekde bulunduklarını ıöy- ertesi aün kaburgalarıma vu
lemif ve bu haleyi bir hü vurarak beni dövdüler, ifa
küm vermek için kafidir. demde imla yanlııları yaptı 
Zira kralın komıuları hak- lar ve beni ıorııuya çeken 
kındaki emniyet ve tavas- benden htenilenl yapmazsam 
surlari malumdur demiıdir . 1 

bir dakika olıun uyu tulmı
Hay Tevfl Rüıtü Araı ıözü - (yacağımıaöyledi. 

nün sonunde önümüzdeki 
1 

Telı:rar bir ıorguya çekil
Halkan anlaıması konferansı· dıği zaman Hauptman de
nın may11da toplanacağını di ki: 

söylemifdir. -Hır dereceye kadar haki-
Sofya 27 !A.A.J - Türki kati söyledim 

ye dıtit'eri bakanı Tevfik 1111.nptman Lindbergin ço· 
Rüttü Aras Sofya istasyo- cuiutıu hiç bir vakit öl
nundan geçerken Jııiılerl 1 dürmedJğinl ve fidye para 
bakanı ve ;bakanlık Genel 1 sının ödendiği mezal'.lığa 
Katibi ile yüksek o emurla· ! adım bile atmadığını bir ke-
rt Türkiye ve Yunanistan re daha ıöylemltdir. '· 

Ankara, 27IS Ş . J - Öko - - U k T 8 

~::~ı~;:n;~~!ın~:gü~~~d;~ ça ~ aymıs gazetesi 
muk mahsulü pamuklu do Şampiyonlnğu mü- ' . . 
kuma fabrikalarımızın sarfı- sabakaları 11 nci yıldöaümü ' hakkında ne 
yatına yetltmlyecekdir. Faz - Ani.ara, 27 (AA) - Spor Jiyo.f? 
la pamuk yeti<dfrmek için cu 1arın adını taşıyacak bir ı 
Ziraat bakanlığınca değerli tayyare satın alınması Londra, 27 (A.A.J• - Tay 
tedl-irler alınacakdır . Baı· için büyük ıehirlerde 4, kü- mis gazetelerinin muhabiri 
bakan General 1 s m e t çük ıehirlerde 2 en güçlü Refik Saydan Erdek ve ha- Türkiye hakkında gönderdiği 
lnönü pamuk meseleıi hak· futbol takımı arasında uçak valisinde yapdığı seyahat- bir m~alede Türkiye cüm-
kında Ôkonomi bakanlığın· şampiyonluğu müsabakaları den dün avdet etmitdir. huriyetinln 11 inci yıldönü· 

-

·Macar 
' 

Başbakanı hasta · 
Bükref, 26 (AA.) - Bat 

"Le livre changer. mec
muasının ı:ıııncı nüıhaaında 

«Sovyet ıınırları öteıindekl 
bitik» adlı bir yazı, Türki
yenin bltikevleri ve ba11m -
evlerinin faaliyetine diğer 

ülkelerinkinden farklı olan 
bir çeıni vermekdedir. Yeni 
lalin alfabeılnin Türkiye bi
tik ba11mı ve bitik ticareti 
inkiİafı üzerindeki teılrl me 
ıeleılnl mevzııu ~ahı eder• 
ken, bu yazının muharriri 
föyle söylüyor. 

ıı.Türk Alfabeılnln deiltl
ml (lnklllbı) Türklye'dekl 
bitik basımının inklıafına 
te,vikci ve yardımcı olmuı 

• tur. 
• 
/.rab alfabesinin mekteb 

le:de, reımi dlirelerde ve 
matbuatda tamamen ortadan 
kaldırılması sayeıinde bir 
çok'.btliklerln illin harflerlle 
olmak üzre yeniden basıl· 

maları icabetmitdir. :Edebi -
yata karıı aıtdıkçe artan 
rağbetin ve daima yeni yeni 
bilııller kazanmak arzuıunun 
Türk budununu gld gide 
ıardığı ve böylece yurdun 
edebiyat veriminin ziyadealy
le yükaelmealne veaıle oldu
ğu görülmeltdedir.Bugün ar
tık eski arab harfleriyle ya
zılmıf bitikleri ancak kenar 
ve: '-öte dükklncılarında ve 
İıtan bul ve iZlllfr'in cami 
kapılarında ticaret yapan 
küçük satıcıların elinde aör 
mek mümkündür .• Yazının 
muharriri bunları söy)edikden 
ıonra, ayrıca da tlmdlye 1 

Görüşler ve duyuşlar 

Tass ajansından 

1 
kadar bitik ve ba11m evleri
nin merkezi lstanbul'da 
oldukdan sonra 
bu merkezin artık yeni ve 
genç bir merkez olan An -
kara'da olduğunu kaydedi· 
yor. 

Carneliuı Burlitt. 
Tıirk mlmarlılne büyıik 

hııınetlerl dokunan Alman 
mimarlarından GornellıııGıır· 
llll'ln doğ11m gününün ıek
stn beşinci yıldöndmü nııi
naıebttilt lürklsclıe Poıt da 
çıkan bir yazının Lercüme
ıini aynen a,ayıya dercedi
yorıız: 

Türk Tarihi Tetkik Ce
miyeti» meıhur Alman ili· 
mi Comelluı Gurlltt'ı 1 ilk· 
kanun 1935 de 85 inci do
lum ıününün yıldönümünü 
yatadıtı günde fahri azalı· 
ğına tayin etmitdlr Bu ıu · 
retle Türkiye Türk, mimar
lık bılgiılne emaalılz bir ıu· 
retde hizmet etmlt olan bu 
aratdırıcı bilginin habrtmnı 
ıükran ile yadetmiı oluyor. 
Onun 1907 de baaılmıt olan 
<<İıtanbuı ~lmarisl. adındaki 
büyük ve devir açan e-i· 
nl kim tanımaz. Bu eıerı ile 

Gurlitt, tehrlmlzln ~ aa yıaız 
abidelerini ve bunlar aratın. 
da 100 cami ve 40 klllte
yl 205 tablo üzerinde ve 
224 resim ile 6nümilse 
termit bulunuyor Bu bilain 
bundan baıka Edirne ve lz
nik'dekl mebanl hakkında 

(Lütfen çevinlz) 

dan bir r11por istemitdir Bu yapılacak ve bu mıısabaka- .\ nkaraya Git<li. münün kutluladığını kaydet 
rapor pamuk istihsalatımızın !ardan elde edilecek gelir istanbul, 27 I~ ŞI _ Ma- dlkden . sonra diyor ki: Nasırlı el, Manikürlü el 
bugünkü durumunu fabrika tayyare cemiyetine verile arif bakanı bay Abidlndün Hu 11 seneden her biri 
l:ırımızın ihtiyacını kati cekdir Ankara' ya hareket etmitdir. bütün sahalarda pek .mü-

• 
iki kedin eli karııeındayız 

olarak teıbit edecekdir baı-' -=-~---------_-___ .....;., __ , ___ ...;.... __ 1 him değitiklıkler getirmişdir . 
Hunlardan, biri 111ka,naaırlı. 
f>.ğeri de tonbul manikürlü
dür. Bu iki el arHındalı.i 
{J!_kı anlamak güç bir şey 
değildir. 

bakanlıiın tetkiklerinden Mohvak Vapuru ,, inci yıldönümü sanayi 
ıonra pa nuk ziraatı mese· proğramla bilhassa dikkatı 

leıi ihtiyaçları karıılıyD cak celbolmutdur. Bu proııram 

ıuretde 1 ir gelişme yoluna N<) ı· v eç h•• ncl ı· ll lı bir vapu- Türkün yapıcı meziyetlere 
girecekdir. malik olduğunu göslermek N a11rlı el hayatını kazanan, 

çalışan yorgun bir kadın 
elidir. Manikürlü el lolluk 
ve rahatlık içindoı yaşıyan, 
ıüs ve ziynet içinde büyüyen 
parazit,tufeyli bir zengin kadın 
elidir Birincisi didinir, çalı~ır 
çocuklarının nallı.asını temin 

için hertürlü fedakllrlığa kat
lanır. Çalışmayı, cabalamayı, 
meziyeti, Cezileti takdir ede· 
cek kalada olanlar İçin aaıl 
öpülecek el bu eldir. 

Koruma işi ı•un Ç(l ı·pmltsından batdı. dedir. 
Ankarıı, 26 !SŞI - Buğ

dayı lrnruma kanununda ,(e
tide bazı değişiklikler yapı 

lacağı ve müstahsili daha 
eyi koruyacak usullerin tat
bik edileceği ~ö) leni yor. 

Londra , 27 (S.Ş.) 

Nevyorkdan bildirili) or: 
~lohvak vapuru faciası 

hakkında alınan son duyum
lara göre bu kazanın ne ,;u · 
retle olduğu anlaıılmııdır. 

Bay Laval 
Müstemlekeler hak
kında izahat verdi 

Paris, 26 !A.A f - Bera 
ber toplanmış olan dıı işleri, 
lllüıtemlekeler ve bahriye 
komisyonlarına vermiı oldu 

ğu ızahatda B, l.aval Eran
•anın CiLutit ~dı•ebaba de· 
llliryoliarı hioıe senetlerinin 
ekseriyetini muhafaza etdi
tını ıöylenıitdir ~onra 39 
'ı!nedeoberi devam eden 

~ ıınuıtaki İlalyan ipotekinin 

1 
llldırılmaıma ınatuf an-
11.fınaların ıumulünü tavzih 
etırıııdır . flay Lava! hu anlaı
lııanın Duçenln müdahalesi 

ve şahsı temaıdan doğan 

samimi ha va sayesinde ka
bil olduğunu söylemiı müs 
le ·nlekeler anlaşmasının 1915 
de yapılan Londra an 
laşmabl netice1erinden oldu· 
ğunu göstermişdir. Fransa 
taahhütlerini yapmıı ve 
İlalyadan kat'i ibra almııdır 

Yeni bir şehir bulun
du. 

Notiales Amerika Arazo
not. 27 1 AA ) - Etnograf 
ya mütehassısı Pakston so' 

1 nora mıntakasında ılmdiye 

Mohvak Nev Jersey açıkla-
! rında Norveç 1 andıralı Taly-

sus vapurile çarpışmııdır 

Müsademe çok ani ve müt 
hiş olmuıdur. Mohvak bölün 
müf gibi parçalanmış ve 
hemen batmıya baılamıfdır. 
Vapurda bulunan yüzlerce 
yolcu fevkalade korkuya 
kapılmışlar ve bir çokları 
denize atılmışlardır. Tahli 
siye sandallarının süratle 
denize indirilmesi bile 
kabil olamamııdır. Yolcula
rın kurtarılması geçikmiıdir. 

Bu yüzden birçokları kay 
bolmuş, birçokları da hava_ 
nın fevkalade sovuk olması
na rağmen suda haylı çaba 
ladıkdan sonra elleri ve 
ayakları donmuı bir halde 
kurtarılmıılardır Faciaya 
sebebiyet veren müsademe 
nin hangi şerait altında vu
ku bulduğu henüz teıbit 
edilmemiıdir . 

kadar meçhul bir ıehir bul
nıuşdur. Bu ıehir bun
dan 2 bin yıl önce oralarda 
Aıyadan veya Mıaırdan 

gelmiş m o gol ırkının yaıa
dıfını ilbat etmekdedir. 

Husva 'da maıerıı 
• 

Moıkova, 27 1 A.A ] 
Ku.lisefin ölümü dolayısile 

bütün Sovyet Ruıyada ma 
tem mitingleri yapılmakda
dır. 

bakan bay Tataresko hafifçe 
hasta olduğundan evinden 
çıkmamakdadır. 

.~-:::::====~=--~~~~,,.......,==-~~~~ 

11...,rans•ı Avusturya 
Sarsıntıdan ötürü ke- Hakkında Musolininin Fakat insanlar, şık olduğu 

derini bildirdi bir makalesi i('in, tombul olduğu için par-
Ankara, 27 (AA ) Mar- Pariı 27 (A.A.) - Jur- Couılu olduğu için, pom3dlı 

mara adaaı. Erdek büyük nal gazetesi Avusturyanın olduğu için, manikürlü oldu
yıkıntılara sebeb olan ıar- tarihi vazifesi hakkıµda ğu için ikinci eli öpmeği 
ııntıları yüzünden ulusumu- bay Musaolinln'in bir makale- tercih ederler. Gıizel, mun
zun uğradığı ve geçirdiği ılni neıretmekdedir. Bay tnıam, sevimli oynak bir el 
acıya Fransız hül< um et ulu- Mu11olini bu makalede karşı11ındıkileri teshir ede_ 
sunun da itlirii.k etdifi ıehri- Avusturya'nın filhakika bir billr. Fakat iıte okadar. Ha-

. yatda hiç bir derd görme-
mlzdeki Fransız Büyük elçi- cermen devleti fakat kendi . "b. . .. b k d 

mukadderatına katiyen ha- ınl lf gıb.'. ~örunenll _u adın. 
si tarafından hükümetimize _ arın utun eme erı, aaa et_ 
ulaıdırılmı• ve Fransız bükü- kim bır devlet olduğunu yaz-, I . il . . .. I . ğ I • kd d erı e erıoı open erın ço a _ 
metine müteıekkir ve mü-' ma a ır. dığını ıörmekdir, 

~ 

teha11il olduğu büyük el- Birincisi hayatda hiç bir 
çiliğe bildirilmiıdir. karlarda ıoğuk ve kar fırtı- 9eyd~n korkmaz. Elinin eme-

- naıı ·deva.it ediyor. Bu - ta- ğine güvenir. Ot~kiıi daima 

Soğuklar hüküm SÜ- rafların un ihtiyacını temin birinin sırtından ya9amağa 
eden Çeltik bojazındakl bü· mahlı:Qm olduğu için her şe
yük Un fabrikaları don ya. ye boyun eymeğe mecburdur. rüyor 

Samsun, 26 [A AJ - Yu- zOnden ıjltyememekdedır. lzze\i nelılni çijnerler. Bir 
• 

lokma ekmek hatırı ırın 
ona da katlanır. Çünkü 
elinden it gelmez, zah. 
mele katlanam11. Bir teıgd.h 
batında kendine sahih bir 
ınsan olmakdan iea kanepe 
üzerinde pinekliyen tenbel 
bir kedi olmağı tercih eder
ler. 

Yeni hayatda kadın için 
iki yol vard•r. Biri çalı9ınıt· 
ya, hayat kavga11na ve ne_ 
ti11edı 1&adete; diğeri ten· 
belliğe, aelahate ve 10nuada 
fdd.kete ıeTkeder. üarb ha_ 
yatını alırken bunların ikiıi
ni de birden aldık. Günden 
güne çalışan kadınların sa
y111 artıyor. Fakat öte yan· 
da gayeleri balolarda, lükı 
ve sefahat içinde ya9amık 

iıtiyenlerin de sayııı artıyor. 
Mağazalar, iş haneler, türlü 
türlü müe&1eııeler, fabrikalar 

kadınlarla dolarken bn beri
kilerden daha çoğunuD 
balo ve danı ıalonlarına, 
barlara, gaıinolara, 1eCahet· 
hanelere dolduklarını da gö
rüyoruz. 

Bu kadınlar memleketin 
ıervetini kemiren, yalDıı yi
yen paraıillerden, tımen ıü
lüklerden baılı:a bir şey de· 
ğildir. Bugün artılı: bu ka
dınlara değil, eli itte nHır
lanan kadınlara ıevgi ve 
aaygı göıtermek dıninde 

olduğumuzu unutmamalıyız. 

ftv. E . 
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da buııüne kadar daha eyi· 
si vücuda getırılmemit olan 
iki eaer çıkarnııtdır. l 1) Mu. 
malleyhden evvel bu şeyle 
re ait bilgıler nokıandı. F oa 
•ati, Salzenberg, Edhem Pa 
ıa, Forchheimer ve Strzy
ırovlıkl'nln eıerleri aibi bir· 
kaç -rden aarfınazar edi· 
lince baldm Sultanların lia· 
ltçte lıAlo plyitahtlarının 

mimar ıl, ıanat tarihi için 
karmakarıf1k J,ir yığın ha· 
llnde kalmııdı. Hu yığının 

manaıını ve taanlflni bize 
Rncak bu büyük araıdırıcı 

bilginin tanzim edici eli göı· 
termtıdir. Büyük hır azim 
ve iman ile mumaileyh o 
vakit tek batına olarak 
Tilrk'ün mimarideki kabili
yet ve baıarıcılığmı ilan 
etmitdir ve demitdir ki: 

Mahmudiye binasına ba
kınca hayran olmamalı: ka· 
bil deifildlr. Bin yıldan faz· 
la bir milddet uyudukdan son· 
ra on beılncl aur sonlarında 
eıkl Roma aanatını tekrar 
ihya eden ltalya'yı takdir 
ve tebcil ediyoruz. llalbuki 
aynı zamand.ı. boğaz içinde 
de bu kabil ıanal eserleri 
vücuda gelmitdi; Fakat lıun· 
lara - Ayasofyanm takli
didir diye ehemmıyet 

verilmiyor ve itibar edllmi· 
yordu. 1 aU uk Lu eserler 
kllkil derinltklerde Te Yunan 
ruhu ile beslenmlı bir 
zeminden doğan tiir 
huıuılyetln Renaissance'ın
dan baıka blrıey değildi 
Etki ıekle .ı.it tasavvurlar 
Adrlyatik denizinin öbür 
tarafında vaki olduğtı gibi 
11ynı ıerazatlık aynı istiklal, 
aynı cüret ve cesaret ve 
aynı sanatkarane kudret'e 
tekrar kabul ve ıatbilc edili· 
yordu. Kub.ıe ve kemer sa
natını Türkler Bizanslılardan 
almıtlar fakat bunun a çok 
b6yük rr,eharetle oynar gibi 
uatalıklar gösterml~lerdfr Bu 
ıanat ve mel-.'J retde Sinan 
en büyük ilstaddır . Sinan'ın 

bütün eserleri büyük bor 
luklar l\zerinde kubl>e ve 
kenar intaatına müteallik 
billün imkanların tatbikini 
temın etmif olan kıymetli 

tecrübeler mahiyetindedir. 
;;ekillerin lisan ve ifadesi tefeı 
ruatda ltınaınit11 ulu lılır • 

Gurbıtt, :O.ak•onya'da Niı

chviu'rle bir man:ı:ara res 
aaınının oğlu olarak doğ 

muıdur. Anuı aıağı s'>kson· 

( 1] Orientalisches arc~ iv iv.iL 

ya'da küçilk ıanat ıahlbi bir 
babanın kızı idi. GurbitL'ın 
yaratıcılııfı hayretlere değer 
bir tarzda "çok taraflı. ol
muıdur. Mimari tarihinde 
Mumalleyhin kati mahiyet
de yararlık ve yaratıcılı' 
göstermeıliğt pek az saha
lar vardır 

~s< ~ 
~+- ş E H il il v ıe ,,, 11 llım ~' f ıe 1r ır ıs ;;:_ 
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H ava Kahramanlarının Hamiyetli Edremitliler 

Birçok araıdırına ve mey
dana çıkarma İf ve faaliyet· 
!eri arasında Alman "~rock · 
baukunts. u (2) meyda · 
na çıkaran da o olmutdur. 
Mumaileyh daima sözleri ve 
yazıları ile al,idelerin bakı 

mı ve vatanın imarı ve ko
runması iılerinde hakiki sa 
nat ve yaratıcı'ık ruh ve fik· 
ri için önderlık elmiıdir. Bu 

gün sözleri geçen ve önde 
olan mimaıi araıdırıcıların 

),ir çoğu o Dread"n de pro
fel'Ör iken yetiıdirdiiii tale 
beleridır. ilk kuruluıu yı 1 la
rında «Alman mektebler ce· 
,!D•Yeli. için yapdığı değerli 
hizmetler dolay11ile mumai 
ley he "yabancı memleketler
deki ,\lmanlık cemiyetl.nin ı 
en yatlı fahri aza&ıdır. Onu ı 
buradaki çalıımaları sırasın· 
da tanıyan mahdut birkaç 

Ruhları dün büyük bir mera
simle taziz edildi. 

ki§i ile onun eseri 
de Türk mimari 
anlıyan birçok kiti 

sayesin
sanatını 

bu thti-

yar araıdırıcı bilgini bu •eref
li gününde hayran'ıkla se· 
lamlıyacak'ar ve kendisi 
için daha uzun yıllar fikri 
ve ledeni kudret ve rnuka· 
vemet temenııi edeceklerdir. 

[2) - 19 uncı asra aid Rena· 
isscnce'ı doğuran ve 18 inri ı1.sır 

ortalarına kadar avrupa'cla hii
küın süren mıınari tarzı 

L1zc gelen es~ 

Yeni Adam çocuk 
Hikayı·si 

<<Yeni Adnntt gazetesinin 
çıkarmakda olduğu bu hilril
yelerın 1 ı eisi çılr:mışdır. 3'.:! 
sayfalık her kitabda çoook
lua çok yararlı ve eğlen
celi hikdyeler anlatılmalıala

dır . İçinde ayrıca karikatör
ler vo h•diydi bilmeeelor 
yardır. Ulusal Te ahlaklık 

terbiye mevzuları toştyan 

bu hikdyeleri her büyüğün 

küçükh~re okutmasını ılileriz. 

ller sayısı 32 saJfa 5 kuruş· 
ılur. 

Dün havı. tehitlerim!zln 
hatıraları bir kez daha anıl· 

mııdır Bu milnaıebetle Ge· 
neral Ali lltknıet stadıod • 
kalabalık bir halk kütlt>si, 
askeri kıtaat, esnaf cemi 
yelleri ve teıekküller, mek
tebler toplanınıı ve bu yıl 1 
dönilmüne çok ali.kalı ve de ! 
rın duyğularla katılmıılar

dır 

Evvelce yazdığımız proğ· 

r,\m dahi~inde ve top atıl

mak surelile meraoi ne baş 

lanmı~dır Saat tam 11 de 
mevki~kumandan vekilinin 
"dıkkat.kumanda11 ile orta· 
ya dıkilen bayrak yarıya ka 
dar indirılmiı ve çıkarılmıı 

dır. Bu esnada asker ve za· 
bitan resmi tazim vaziyetini 
almış, halk ıapkalannı çı 

karnı ·ıdır. Yine mevki ku 
mandan vekilinin "rahat. 
kumandasını müteakib zabi 

' tan ve asker rahat vaziye 
tini almıf,!halk ppkalarını 
geymitdir. 

Arkasından genç zabitle 
rimizden mülazım bay Se
lim Sapankaya bir hitabe 
okumuı ve bunu 8enç mek
teblilerimizden birinin hita
besi takib etmiıdır. 

llıtabeyi müteaktb bando 
hazin bir mart çalm19, ar 
kasından bir manra asker 
manevra fişengile ve ku • 
manda ile h1tvaya üç el 
ateı etaıitdir. 

Buntian sonra kıtaat me· 
rasim gt>çlti yaparak ihtifa· 
le niha ~et verilml,dir. 

St'liııı Sapa11k;ı~aııı11 
~ııı~u 

Sayın !lava, kara ve deniz, 
ıehit eri bu kadar fazla ~çma

' yınn; gün sizin fedalı:fırlılı:la do·ı· 
lu mülıeccel hatıranızı kut· 
lamıya toplandık. Fedakar 
lık, doyorum. h11nıii cHher 
ve ha:ıine vardır l;i cıırıdan 

daha aevgill ve lnymetdar 
o1sun ' .. Siz onu, çiAnefmek 
ve eıir etmek istemediğiniz 
memleket ve mille tiniz ue. 
rum ibzal eldir.iz.. Şjzin 

fedakarlığınız "f dakarlık 

manasının ıümulü haricinde 
kalır. ve bizim minneltar
lıklarımız , lisar>la ıfııde edile 
mlyecek kadar deıindir. 

Teneffüs etdıkce cigerleri· I 
mizi dolduran istiklalin ve 1 
hürriyetin nefesini ayak bas 
dıkca benliğimize gurur 
veren hakimiyetin .esini 
akıtılan teını;ı: kanlarınıza 

borçluyuz .. 
ller birerlerimizin ba~ında 

mukaddes yadınızdan örülü 
birer laç ve kalbinde birer 
"meçhul kahraman asker. 
abidesi var 

llayalimizde ıizı aradıkca 

gözlerimiz göl..lere bakıyor 

ve ruhumuza nurlar yal!ı· 

yor. 
Ölmek lazım geldiği yer 

de ölümden l<aç.ı.nlar yaşıya · 

mazlar. Ölüme saldırmalı ki 
o, yaşamak isteyen millelın 
önünden korkarak kaçsııı 

Saygılı ıehiller; stz bir 
amaç uğrunda ölmenin ya
şamak olduğunu kalanlara 
gö•terdiniz. 8izin bu feral{al 
!arınız Türk milletini ve bu 
gün sevqili Alatürkil 
ordusu ıle mesut yaıatıyor. 

Biz sağ kalan silah arka 
daılarınız ; bu mukaddes 

gündt>, mlikaddes hatıranız 

karşı ında en c' erin hürmet 
ve huzı'.ı ile e~ilıyoruz. 

Bry Sünuhi 
, uddeluınumi b;ıy Sünuhi 

dün İstanbul'a gitmivdlr 

Maarif müdürümüz 
Bir ınüddetdenberi tet· 

kik seyyahatında bu'unan 
maarif nıildürümü:ı dün 
kentimize dönmli~dür. 

Biçakla om uzundan 
yaralamış 

Dün gece Kasablar ma· 
hallesind~n Etem oii'lu Meh
med Eınini ~!artlı mahalle 
sinden Emin oğlu Ahmed sol 
omuzundan bıçakla yara 
lamı§dır 

Yaralı hastaneye kaldırıl 
mıı ve suçlu hakkında tah 
kı kala giritil nı ııdir 

Marmaradaki yurtdaşları 
Pa büyük yardımda bulun

dulaı• 

Edreın lden bir görünü~ 
Edremit, 26 (:'> Ş) • Mar- 630 Havran merkez na 

mara ve Erdek'de yer •ar- biyesi 
sıntısına uğrıyan yıırddaşlar !06 75 Altınoluk köyü hal · 
için Edremit kazası bugüne kından 

kadar para ve zeytin yağı 100 Demiryolu i~letıııe 
olan iki bin liradan aşırı müdürlüğünden 
yardımda Lulunmuıdur. 355 Edremıt merkez ka-

Bu yoldaki çalışmalarda zasından 

kaymakam bay Mithat Ke 1374 55 
mal, hilaliahmer reisi dok Adet teneke zeytin yağı 
tor bay Kamil Emin ve hi 
laliahmer aza~ından bay Sa. 
dık A!un'ın büyük gayretle
ri olmuıdur 

Bugüne kadar toplanan 
yardımın listesi ıudur: 
L. K. 

JO 

25 
20 

2 
1 1 
13 
9 

33 
123 

Tahta köyden 
Tahta kuılardan 
Evciler 
Zeytinli 
Kızı: keçili 
Güre 
Altınoluk 

18 

68 
65 

10 Zeytinli köyü halkı 
4ll 1\ ızıl keçili köy il ha 1-

kı 

:;5 Görüden köyil halkı 
75 Evci er kö)·ü halkı 

SAVAŞ: Yurd i~lerinde 
çok hassas olan Edremid'ii 
lı;ti ve bu uğurda çalııanla· 

' rı açıkca överiz . 

Halkc 'imiz 
hf r on beş günde çay 

lı toplantı yapacak 
İ~ildığimıze göre 1 lalkevi· 

miz her on b.ş günde bir 
çaylı toplan:ı yalcacakdır 

Hu toplantıların ikincisi önii
müzdeki perşembe günü ola 1 

cakdır. 1 
Bu toplantıda davetlilere 

güzel havalar dinletmek için 
Halkevimizin müzih heyeti 
çalışmasına başlamış bulun
makdadır. 

Soy Adı 
Alanlar nasıl tescil 

etdirecekler 
'ioy adı alan ycerli ve ya 

hancı herke• hu adlarını les 
cil etd:rmek içJn ~ımdıye 

kadar vilayete istida ile mü· 
racaat ediyorlardı 

Şimdiden sonra ise bu is 
tida ile milracaata lüzum 

kalmamışdır. Belediyeden 
tasdikli soy adı kağıdlarını 

alıb içeris ni doldurarak doğ 

rudan doğruya nüfus mü
dürlüğüne müracaat etmek 
lazımdır. 

Sıhhat müdürü 
"ıhhat mü.Jürü bay Yunus 

Vasfi Yilcel dün Erdek'e 
hareket etıııişdir. 

Övendire/er 

Övendireciden ~allaya 
r ç dosyu dol osu yazıları

nı okııdum. t'ç doıya tutdu 
yozılıırın .. Onları önüme bir 
bomba demeti gibi atdın .. Pat
lamağa o kadar hnzır,o kodor 
hazırlıklı bu demeti sıgara 
İçmeden okudum. Sen bunu 
ister patlamaması için yap· 
d ğımı san . Sen ister bunu 
bacak bocak üslünıı atıb 

sigJra dumnnlndığımı onlara 
olan sayg.ma ver .. .. . 

• 
Saygıma ver dostum, say-

gıma ver . 
Romantizm ve klasizmin 

dişleri arasına koyduğun 
bu bomba demetine sayııım
ılam . Cç dosya tut110 yazı
larına saygımdan 9apka ı·ı
knrm:ı.Jım.Hem düşiin ki §Sp

ku çıkarmaJığım günler 
Faygılarımı seferber etdiı"tim 
günlerdir. Niyeti bozukların 

bu sözümden nem kaparRk· 
lıırinı bile eallıımadan söylü. 
yorum bunu . Dostum, kav
galarımın omuzdıışı .. Vuru~ 
duğumuz günlerin arkadaşı .. 
Sana bunları yazmakla hir 
birşeyi kasdetmiyorum. llot
tn övmüyorum seni .. Ove· 
mem. Ovmeği g•c.r gırır 
podusiet bir eldiven gibi 
lakmad,n kellene de onun 
için .. Anladın mı dostum .. 

Fikirleri getrli, ruhları 

malonlulora lAnet bombar 
dumanı açdığın i\·in severim 
seni.. 

L\nete ben de katılıyorum. 
Bunda da kolkolayız 

Bunda da oumuz omuza . 

llayat balosu oynıyan maH 
keli yılların suratındaki ka
rayı açığa vurduğun kın .. 
Cınımsın benim. ., 

L\' dosya tutan yazılarını 

okuılıı.m. O .ıume bir bombc1 
•lcmtti hıılıude at.lığın y11111. 
!arını beğendim dostum . 

Kllvgalarımın omuzdaşı .. 
Vuruşduğumuz günler yu
nımdu balyo' ııallıyanıın. Bun
da ıla kolkolayız. Bunda da 
omuz omuza ... 

Bir düzeltme: 
Dünkil sayımızda "fen bil· 

ğileri" baılıklı "Zel~e niçin 
ve ne zaman olur. atlı ma· 
kalenin altına (R G.) imzası 
konmu§tur f u yazı (R G.) 
ye aid değildir. özür dılre 
ve düz ~!tiriz. --------........ ----------------....------· ....... ...-----__,.....-~----
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S<t ,-<• ş t<ı ıı S«ı ,, '' ş«ı 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

ayağa kalkarak kapıya doğ
ru yilrüdü ve: 

arkadaılarına itln1ad edil 
, 1 mez Bizim arkadaılann ku 
' lallarını bilkünllz, uyuma· 

ııolar. İsmail ağa mutlaka 
yarın sabah asılacak İcab 
ederaeYuıuf bey ele beraber. 
İtte bu kadar. 

}Ürüdün? Hen seni, bize hlz 
met etsin diye çağırtdırdım. 

Demek suretile, lsmail ça. 
vuş!a münakaıa etmek iste
di. Yusuf bey mani oldu ve 
!sınai! çavuşa: 

yen ısrar eden Yusuf beye 
kartı. rahatsızlığını öne sii· 
rerek pek az içmekle i!difa 
ediyordu 

Burad<t itiraf edelim ki, 
tecrübesi süvari 
çok fazla olan 

7a bitinden 
Yurnf bey 

en sonra süvari zabitini at· 
latdı. 

Yusuf bey. süvari zabitine: 
Sizin arkadaılar kahve 

de kavga el niş'er. 
Dedi. Süvari zabiti hemen. 

ayaga fırladı 

Yusuf bey, deJi. !:>izi 

beniın arkadaşlarım h<'kleye

cek ben kahveye gidiyorum. 

hanği kahvede olduğunu sor· 
du. 1 lanın içersindrki ~ah 

vede olduğu cevabını alınca 
hanın içersine daldı ve ha 
kikalen hanın kahveıinde 
bir gürültü olduğunu ivitdi 

- Bitmedi-
:.. .·''!'.. " .· . ..,.. . 

Yuıuf bey bili kaydü f&rl 
muvafakat etdikden sonra 
ıüvarl zahlli aldığı buıuıi 
talimatı hatırlıyarak müda · 
hale etmek mecburiyetinde 
kaldı: 

-Şükrü efendi. dedi. İs 
mail ağanın, İsmail ça vuı 
isminde bir adamı varmıı, 

gelsin bize hizmet etsin. 

Dedi!...! en sonra arkadaı 
!arının tavrı hareketleri· 
ne dikkat eldi. Zaten çok 

itimad etdiği arkadaşlarının, 
istihkarı hayat elmit hirer 
kahraaıan olduklarını, fiz. 
yunomilerinden bir defa da 
ha okudu ve tekrar odadan 
içeriye girdiği vakit, Yuıuf 

beyle İsmail ağanın milıle· 
rek nazarları karıısında kal 

Oğlum, dedi. Bak, ağa· 
nın rakıları konyak1arı var 
mıı. haydi bakalım. göreyim 
seni. 

Demesi ilzerine , İımail 
çavuş [t·~ı üstüne beylnıj 

diyerek hemen dııarıya çık
dı. lımail çavuşun daha dı 

ıarıda silahları "'ındığı ci -

hetle fazla korkduğu anla
şılıyordu. Süvarı zabıtı, bu 
zavallıya acıdı Arkasından 
çıkdı: 

Oturdukları odada Yusuf 
bey, süvari zabiti, Bayrn 
mıç'lı Çerkes Kazım, bir de 
İsmail ağa vardı. Yusuf bey 

Süvari zabiti lsmail ağanın y Urttaşt 

lımail ağa , dedi. Sen 
azılı bir adamım Yalnız bir 
tarlımız vardır. Bizden ay
rılamazsın. Abdesthaneye 
gitsen dahi yine beraberiz. 

Dedi. lsmail ağa, süvari 
zabitine, müntekimane bir 
bakıt fırlatdıkdan sonra: 

Emredersiniz Ben ku 
vayi milllyecl bir adamım. 
Nasıl isteraeniz öyle olur. 

Yalnız bize llızmet etmek 
için bir arkadaı çağırmama 
müsaade ediniz. 

Süvari zabiti cevab ver
di: 

-O arkadaıınız kim ise, 
ıöyleyiniz, bizim arkadaılar 
onu ça~ırırlar. 
-lımaıl çavuı, Ralıkesirli. 

Benim malyetim. 
- Süvari zabiti hemen 

Dıyerek arkadaılarından 

birisine söyleyib arkasına 
döndüğü vakit, Yusuf beyin 
lımail ağaya · elile birıey 
iıaret ederek ıuoması için 

parmağını ağzına götürdü

ğ(inü gördü ve Yusuf beyden 
eyice ıübhe etmeğe baıladı. 1 

Acaha bu iki adam birleşlb 
bana bir oyun oynamasın 

lar dıye düıündil ve çok 
mül<"yakkız bulunmağa ve 

hatta uyku uyumamağa ka
rar vndi. Hemen dııarıya 

fırladı, Gebze'den getirdiği 
ve çok güvendiği arkadaş1a
rından Şükrü efendile Ah· 
med çavuıu bir tarafa çek
di: 

D.kkat ediniz! Ben va· 
ziyeli çok tilbbeli görüyo · 
rum. Yuıuf beJe ve cıoun 

dı. Bu iki adamın giz i bir 
ıey konuıduklan ve süvari 
zabıti içeriye girince susduk 
ları meydanda iıli 

Biraz sonra İsmail aganın 
istediğı İsmaıl çavuç lçerıye 
girdi. l\ekeliyerek: 

Emir buyurun, efen
dim. Vallahi benim h!ç bir 
kabahatim yok. İsmaıl ağa 
beni zor'a yanında tutuyor. 

Dedı. İsmail ağa nevmıd 
bir lisanla: 

İsmail çavuı oğlurıı, ye
dirdiğim ekmek haram ol 
ıun. Sen de mi aleylUmde 

- Arkada~, sen katiyen 
korkma Sana birşcy olmnz 
Yarından ilıbaren benim 
müfrezeme dahil olacaksın 

Dedikden sonra İsmail ça
vuıun yüzü p.üldü ve aklı 

b<•şına geldi. 
1\ 11a hır müdclet zarfında 

sofra kurulnıuş,rali!lar, kon 
yaklar sofranın üzerine di 
z•lmit<li Yusuf bey az iç· 
mekle beraber miıtenıadıyen 
süvari zabitine, içmesi için 
ısrar ,ediyor. Süvari zabiti 
ise kuokulandığı için içmek 
de sakınıyor ve mütemadi-

kapusundan {ıkarken iç ta
rafda oturan Ahmed çavuş 

la Şükrü efendiye gelmeleri· le Kazım ara sıra Çerkesce 
konuşuyorlar , Kazım da ba 
zan dıtartya çık:b kendi ar· 
kadaılarını do 1 aşıyordu. Bu 
esnada dışarıda Yusuf beyin 
çok itimat etdiğl i,ir Çerkes 
arkada~ı girdi, Yu•t•f bey 
ayağa kalkdı, bu arkadaşile 
kapının tarafında uzun 
uzadıya konu~dukdan sonra 
tekrar odaya girdi ve otur

du Yusuf b<-y, bu defa l\a 
zım'a mütemadiyen rakı 

ıçırıyor, süvari zabiti bu 
sırrı keıfetmeğe çalışırken 

Kazım da tam mıınasile sar
hoş o!arak sızJı. Bet on ıla 
kik .. sonra da, evvelce Y u· 
suf beyin yanına gelen Çer 
kes tekrar geldi. Yusuf be, - I 
le beş o•ı le elime Çerkes· · 

1 

ni işaret >!idi Yanına gelen 
bu iki mutemed arkadaşına 

!Çsü vari zabiti kemali ciddiyet· 
le: 

ce konuıdukdan sonra 

- Şimdıye kadar, her 
hangi bir vazıfenin yapılma· 
sını sizden rica etdim: Şim · 
dl kati emir veriyorum Çar 
ııda benim tabancamın üst 
üste yedi defa patladığın : 

ışltdıği<liZ dakıka Yusuf bey 
le fsnıail ağayı ,J~rhal öldü 
receksiniz! 

Dedi ve süratle kahveye 
doğru i terledi Çarıırla mev • 
cud olan en yakın kahvenin 
önüne ge'diğı vakit, hlç bir 
kavga veya gürü'tü olmadı· 
ğını gördü. Orada tesadüf 
etdiği Yusuf beyin arkadaş 
(arından birisine, kavganın 

lleııılt'kt'I dı·ı·di;,i lıa· 

fit' it' ı «' 11 il i l:i 1ialı111 t • r i 
uıııı lıııa h ı ı·ı·ıııİ\ ı•lt' 
:ıza olıııa~la ı·ı.lıii\ii~ 
m aııi \:ızifı"ı;i ~:qııııı~ 
ulu l't>ill ıı. 

Halıkesir 1 lilıiliahmer 

cemiyeti merkezi 

Balıkesir Vilayet 
Makımın~an 

~oy adı alacak yerli. '/~· 
baocı ve misafiı lerin ruaka · 
mı vilayete istida ile ınii 
racaatlarına lüzum olmaflll' 
belediyeden tasdikli soy ad1 

kağıtlarile vilayet niif11' 

müdürlüğüne müracaat el 

me\eri ilan olunur. 
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lta(ya Ve Fra .. nP•raa'vndına. Rdoan fıg~ı du· cıu·nolu·yor T b b k ı b k ,S O 'I Belki gazet•lerde okudu a il u ı ı ı kocaların ler mahalleal imamı ve ha-

A 1 
•• h d • • nuz. Feci bir aile faciasi. karı değildir. tibi. man mu en isi ma'da anlaşmış olduklarını "Deyi! meyi" den 1 

' ı Eti ,.arülm~iı bir cinayet. zzetl nefis sahibi hır ka- Mehmed söyliyen Ajans 11avas'ın bir l:iar p ebisitinln yapılıp liil- r> 
Merak etmeyiniz bu fa dm bunu baıka gönüllere köy korucusu 

Bozkurt - At 

Gine .ı\lm<ınla r tarafınd<tn 
mı öldüı•üldü 

Alman mühendisi yeni ve mühim bir ke
şifle ugraşmakda idi. 

Prağ, 26 (A. .A) - Çekos Stutgard radyo istasyonu 
lovakya matbuatı A' man müdürü bu'unan Formis uçan 
ınühendisi Formis'in •ıgır.ma 1 ta yyare motorlarını hava ı 
h ) kkına karıı olarak yine dalgaları va&ıta sile durdura. 

Almanlar tarafından öldü· cak yeni bir keşi fle meşgul-

tülmüş olmasını büyük bir. 

nefretle tefsir ediyor. Gaze

teler profesör Leıingin l<at 

linden sonra bu su çun böy
lece ikinci defa iılenmit 
olduğunu yazıyorlar h ,uıla 

rı diyorlar ki: 

Am(~rika"d<ı 
Bir nehir 

On st•kiz biıı ~isi\ i ttlı~ 
dıı "diyoı: · 

Marks, 26 (A. \. \ - Kold· 
"ater çayının taıınası 1 ir 
buçuk milyar dolarlık zarar 
Vermiıdir. 25 kişi boğulmut 
dur, 18,00o kişi de tehlıke 
altındadır. 

Mei 

dü, Ve bu 'uretle Alman 
mil li müdafaasının mühim 

bir 'lrrına vakıf bulunuyor

du Yapılan t ahi;lkat katılle: 

rin cinayC'l i iş' ectiklen rnn

ra Alınanya'ya kaıdıkl.ırını 

meydana çık ıumı~<lır. 

Yun•ınistan 
Alacağı harp gemi

lerini bildirdi. 
İ•hnbul 27 (S.Ş.) ~ Ati-

nadan bildirl ' diğine göre. 
Yun'lnistan hüküıneti altı 
torpito, bir zı • hlı ile tahlel
bahirler alacağını lıükume· 
timize bi(dlrmittir. 

Bay görln6 
Lehistana gitdi 1 

1 

adası acıkla 
' 

Berlln, 27 (A .A ) fl ııy 1 

rında 

benzin varilleri ve 
keresteler bulundu. 

~leis. 26 (A .\) Meis 
adası gemicıleri tarafından 

sahi !erimizde sekiz on mi l 

açıkda yuzlerc<? teneke ben· 

zin varilleri ile tir çok ke 

Göring dün Lehlstanda Bia· 1 

Purusya ' 
Lehist<>n 

kovlsllıı gitmitdir. 
bnşf· akanı orada 
R~ısicumhurunun tertibetdiği 

ava i§tirak edecekdir 

Mektebcl<•n 
Çıkanların işe alına 

bilmeleri için 
Berlin, 27 (A ,\ ) Mek 

telıden cık.ınların iş hizme· 
tine alına bil mel erin ıçın 
tedrisat yılı i lk baharda 
başlıyacak ve ilk baharda 
bitecelıdir. 

Yenı bır ceza 
Berfin. 27 (A .A) - Ye· 

reste bulunarak gümrüğe 

tes'im edilmitdir. Tenekele· 
rin üzerinde (en 8(.1 benzin) 

ve (, · eft Sendika t) markası 

Türkçe olurak yazılıdır Ke· 

testeler Avrupa kerestesidir. 
B ı r 1' - !' · un a ın on eı gun t"VVe • ı 1 ni bir cE"za ihdas olunmuı-

fırtınada hatmıt olması muh. dur. Bu cen herhangi bir 
temel bir vapura ait huh•n j k iın3enin kanun harici 
duğu t.ehnıin edilmekdedir. idam edilmesidir 

4 Mily<tr ödünç 
Fraııııa'nın çok tanınmış , 

ınaliye mecmuası "Fora . un 
duyduğuna göre, Fransa hü 
kümeti İtalya'ya 4 milyar 
frank 1 ık bir ödürıç vermeği 
düıünmek tedir. Yakında 

ltalya devld bankasına Fran· ı 
ıa devleti i rnilvar franklık 
kredi açacakdır. Geriye ka· 
lan üç m lyar frankda fırsad 
düıdükçe uzun vadeli ödünç-1 

ler halinde Fransıı: piyasası
na çıkarılacakd r 

Fors mecmuasına göre bu 
ödünç, yeni Fransız - İt al· 
Yan dostluğunu mühürliyen 
Roma misakı için Fransa 'nın 
ödemek mecbur )et nde kal - ı 

dıiiı bedeli ifade etmektedir. 

makta ve Almanya'ya yak· 
laımakd.ıd , r. Lehi$tan'dakl 
Fran.,z ökonomi kurum l arı 

lelı'lerden en bü}'Ük zor luk. 
görmektedirler. 

Fransa'nın küı,:üK anlaşma 

ülkelerine yatırdığı paralar 

da aynı kötü mukadderatlar 
la karşılaınıışdır ~lescl5., Ro. 
manya'nın kambiyo ted-
f.irleri ve gü ırük tahdid e 
ri Framız ökonomhinin ta
mamen aleyhine olarak te · 
ce'li etmişdir . Sık s:k deği 

şen romen maliye bakanla 
rının ardı arkası gelmiyen 
Paris ziyaret lerinde Fransa'
nın ke., dilerlne verdiği kre· 
dilerin daha uygun şartlara 

sokulması görüıülmüşdüı· Yu· 
goslavyaile olan vaziyet ise 
ötekJlerinden daha eyi de
ğildir . 

tebliği l•u anlaın ayı şöyle 

izah ediyor: ller iki mem-
mesi üzerine Frama'da bu 

hadisenin Alman Fransız 
ciayı zabıta raporlarında bu· göç etmekle temizllyebilir. Fettah Atik - At k!lyün· 
lamzaınız Yüreğiniz kalkma· Fakat Vacibe pek anız, den Hüıeyln oflu 

laket de Almanya'nın timdi münaseLetlerinde hem lıir 
sın Çünkü bu bir hikayedir. yQzıüz çıkdı. Turan ona kaç Ömer Akgül - Atkllyün-

ki silahlanmasını gayri r.ıefrll d k 
evreyi apıyacağı hem de •*• defa doılru yapmadıfını an den İbrahim oflu 

telakki ediyor V 'J ayni . 
l ı ir devreyi açacağı dü~ünce · Evet müdhiş, feci bir el· latdı. Hem fenası Vacibe ar· ~alih Tek - At köyünden 

zamanda her ikisi de pren 
si hakim olmakdadır. nayet . Turan karısı Vacibe'- tık Turan'la eskiıi kadar met· 

sip itibarile Almanyl\ i:e Hatim otlu. 
yi öldürdü. Hem de tabanca gul de olmıyordu. 

bu hususta görüı m eyi müna· S 'd 1 V 
ar a alınan nt!lice üze · ile.Hem. de altı kuııun a. a· Turan karısına tam koca-

sip buluyor. Acaba bu gö· 
rüşmelerin esası ne olacak 

rine az çok etrafta görülen clbe bir dakika bile yaıa lık taslamanın zamanı oldu. 
can sıkıntuı artık l·aybol · madı. ğunu anlıyordu· 

ve bu görütmelt're kimler Ô 1 • T 
mut gibidir: B Hitler'in nut· ldürdü \ endisi. yani u- Onu bir kere N.ımıkların 

ittirak edecek? Mesela ·\ 1 8 

Bugün 
Şifa 

Ezzahanesi 
Nöbetçidir 

manyanın silahlanması ken 
kunda söylediği "bundan ran bile itiraf etdi. " en öl- balosunda bahçede genç bir 
böyle bizim Fransaya kar•ı dürdünı dedi MüteeSBir de mülazımla alıb verirken ya. 

dileri için bir hayat me. • 
güdecek hiç bir toprak da- ğilim. ıı Sebebini sordular. kaladı.8alona onu birtey ola. 

mat meselesi t etkil eden d 
vamız yokdur " so-zu" ile «Söyliyemem edi. :vlahke · mamıı gıbi getirdi ve dansettl . küçük devletler acaba bu J 

me esnasında celse er hafi Onu bir kere de gece tam 
müzakerelere girebilecekler B. flandin'in "biz sözüuden . 
mi? 

Franaız matbuatının bir 
kısmı, bugüne kadar yegane 
gayesi Alm •' n faşizwin in 

silahlanma proğramının 

tah'lkkukunu kolaylaıtırma k . 

tan ibaret bulunmuı olan 
mahud "Dörtler misakının,, 

dirilmesi meselesinin Ro1JLa· 
da m:izakere t>dil · ı ; iş oldu· 
ğunu işaret ediyor. Maama
fih ıimdlye ka dar Fransa -
ltalyan uzlaıma s ı ile "Dör 

tler andla ~masının. yerinden 
can!anınası aratı ı nda mevcut 
olan münasebet hakk ında ı 

sarib malümat alınmamıştı r. 1 

bununl .ı. beraber bu çeıit 

görüşmelerin çok manidar 
o l duğunda tüphe yoktur. 

Ayni maka 'e Avu•turya
nın lstikld.lıne müteallik olan 
protok ollerııı lRhl ı ıne geç<> 
relc, şu neti ceye varıyor ve 
diyor ti: 

ller lıalde Ro.na 
u7.la tma 1 arı , A lm<ın si1ahlan· 
ma~ından dola~ ı \ vrupa 
mem' eketlerinin çağında 

hükümsüren end .§enln bariz 
bir ifadesi dirler Fransız 

ve İtalyan empeı ı valıznı l erinin 
de aralarında uziaımıya ça 
lışma!arı es sen Alman em 
periyalizminin cenubu ıarki 
Avrupa üzerinde tazyikını ' 
arttırmasından korktukları 

içindi. Röylece ilk bakııta 

Roma uzla,maları, müıterek 
ve karıılıklı bir garanti elde 
etmek zaruretinden dolar gi 
bi görünüyor; bununla bera 
ber "Dörtler misakını. ye 
niden diriltmek hususunda 

yapılan teıebbüsler herkesi 
tetik üzerinde bulunnııya 

sevkediyor. Zira bazı em· 
periyalist teş e kküllerin, öl 
müı birşeyi diri 1 tmek sure· 
tile karşılıklı emniyet ve 
muavenet andlaıınaları yap
mak fikrine karıı gelmek ı 
istemeleri ihtimali ortadan 
kalkmış değildir. Maamnfih 
bize bu ıualin cevaLırıı ve -
recek olan ancak istik ha l
dir. 

d olursa söylerim ,olmazsa im on iki de terliklerini geyib ziya a ite itibar ediyoruz. 
.. _ kanı yok Herkesin içinde aıağıya ı'nerken go"rdu-. Ya-sozu yanyana getirilmekde· 

dir gülünç olm•ya niyetim yok.»ı taktan kalkdı. Vacibe yürü· 

Bundan da ikı ülkeyi bir · 
birinden ayıran sebeblerin 

ortadan kaldırılması dileği
nin esaslı suretde belirdiği 
manası çıkarılıyor. 

Sar meselesinin ökonomik 
tarafları artık geriye bırakıl 
m•ı ve siyasal taraflarıda ön 

plana alınmıı bulunuyor 
Bunların başında da Framıı 
- Alınan münasebetlerinden 
ziyade.ile müteessir olması 

tabii olan silalısızlanma ve 
emniyet meseleleri gelmek· 
d~dir. 

H. La val cuma günü ple
bisit neticesini ve Londra 
seyahRlini konu~acak olan ' 
kabine toplantısında buluna, 
cakdır 

Framız 1 arın ıilah<ız'anma 

sıyasasınd:ı B. Bartu'ııun 17 
nisanda verdiği muhtırada 

izah e!diği esaslar deği~mit 
değildir. 

Fakat henüz Bartu'nun 

muhtırası üzerinde konuı 

mak sırası gelmediği ikana 
ali hakimdir. 

Burada Almanların tek-
rar sılahlanmarı bir emri 
vaki olduğuna göre Alman 
ya ile bu husuıun r:asıl gö· 
rüşüleceği ve şayet Alman· 
ya bir takım tekliflerini 

reddedecek o'ursa o zaman 
ne yapılabileceği konuıul • 
ınakdadır. 

l ler Hıtleri'n Fransız'lar-

ca isteni'en teminatı verip 
veremiyecPl!inden ıüphe 

edıliy r. 

Fransa vazi}ele hakim 
olabilmesi içinlyeni tedbir· 
ler almak dileğindedir . 

Doğu andlaıması hakkın· 

da bır Fransız not :ısı bugün 
Herlin'e gönderilmi~dır . fl , ın 
da Sar meselesinin çıkardı 

ğı vaziyet de ihtiyati bir 
1.ayıt olarak anılmışdır. 

Dedi , dü, Turan ürüdü, bahçeye lilııklıkdır. Turan'ın itine 
Şaıırdınız galiba. !lem el indiler. ı 

ge medi 
nayet işliyor,hem de cinaye lıte burada da Vacibe'yl Sonra dünyada hiyanet 
tin sebebi insanı gülünç ede yakaladı. Elinden birıey gel· mahkemesi diye bir mahke. 
cek kadar enden püfdeıı. mezdi Yapsa yapsa ayrılırdı. me yokdu ki gidib de karı· 

ı.ıl sebebi pek sudan olan Çünkü kendi istedlilne uy aından ayrılsın. 
cinayetin . sebebin merak gun olmıyan bir karı kapı Ah böyle bir mahkeme 
ediyorsunuz. Uzun uzun mu· dıtarı edilebilir. olıaydı ılmalde bile olsa rl· 
hakeme gazete takib etme· Erkek karının kendine dib halini anlatırdı. Yani 
ğe n lüzum var. Ben tizi uyarını aramağa haklıdır. cehennemin llbür bucafında 
bu zahuı<>tden kurtarayim. Karısından evv<>l dllndü da olsa gider, beni tU karı· 

\' acibe'yl tanıyanlar onun bir ıey olmamıı gibi horla· nın elinden kurtarın derdi. 
çok güzel fakat fındıkcı bir mata çalııdı. Btr akıam aklına koydu. 
kadın olduğunda hemfikir· Yine bir kere gece karısı· Karısını neye mal olurıa olıun 
dırler. nı pi tonık a k yafarken öpecekdi. Gülmeyin. Bir koca 

Vacibe şampanya gibi bir gördü. Palmiyelerin arkasın· karnından tabii hakkını iı• 
kadındır Bir kadelıine do- da öpüıüyorlardı. Sinirli Uyordu. Amma, gel gör ki 
yum olmaz. Fakat iki ka- bir koca · olursanız muhak. Vacibe tam bir tıllık, tam 
dehi dört . beş. altı kadeb ya- kak Vacibe'yi o anda öldür- bir fındıkçı, tam bir atüft 
pacak olursanız muhakkak ür dünüz. Fakat Turanın olmuıdu. 
müdhiş serhoı olursunuz, ba- medıebi müdhlı geniıdi.Ama • •. 
ıını:r,, döner. bu geniı meıheble yuru. - Yapma Vacibe .. 

İtte Vacib'e böyle bir ka- yecek it değildi.Çünkü karı- ~ Olmaz dedim ya. Üze· 
dındır. Ve T uran'la dört se- sı iti azıt~ııdı. ri~e gelme. 
n' evvel seviıerek evlenmiı· \ Turan'ın en çok sinirlen- - Canım, efendim .. 
!erdir. t diıri §l"Y son aylar içinde - Nediyorum üzerim• 

T\lran ve Vacibe salbnla· 1 kansı!lı lS eme:ı: olmuıdu. O gelme. Şimdi bayıhnm. 
rın bir gülü olmuıdur. · / k~çıyor Turan kovalıyordu. _ Karıcığım. Amma bu 

lıde it buradan alevlen!-

1

. Akıam yatarken teklif etse yapdıjiın .. 
yor. Kadınların en çok kor· Vacibe iti sabaha bırakıyordu. - Çekil diyorum. 
kacafı· ıey salon hayatıdız. I Oda a ka~ kere bu yüzden Vacibe kaçdı. Turan ar 
Çünkü salonlarda aıık ol- i saklambaç oynadılar. Para- kaıından kovaladı. Vacibe 
mak _için bahane arıyan er I vanları d'evirdiler, Koltukla· nihayet balkona ııiındı. Tu-
keikler vardır. Muhakkak sır ı rı alt üst ettiler. ran: 
naıırlar. Hatta bir gün hizn.etçi , - Hah, dedi. Yakaladım. 

!\akın aıık olmakdan kork ' merak etdi. Kapıyı tırak Karısını orada bir haylı 
maz Çilnkü aıkı kendi ya · diye açıb içeri girdi Onları oyaladı. Komtu kilfke rezil 
ratır. Kadın aıklarının bir bu ha'de görünce ters yüzü olacaklardı. Ya bir bakan 
istatistiğini yapacak olur ve dönüb gitdi. Turan kar111n· olursa .. 
yapılanları varsa bakar· dan hizmetçiyi kogmakla Komıu kötkün pencerele-
sınız lıu a'lkların yüzde sek- hın"cını alamadı "Bir daha 1 rlnden birinde bir ıilah pat
ıeni par&, yüzde beti klaoik elime geçerse ısıracağım. (adı. Turan afalladı. Ne iıtlyor
ve platonik ve yüzde onbeti dedi: j lardı ? Birden hükmetdi: 
ihtirı.s ve ıehvet aıkıdır. . Turan'ır: aklının eımediğl 

1 
Karısının yeni atıklarından 

llani size bunu yazmakla bır ıey vardı. Vacibe aııkla. I biri sevgilisinin böyle üzülme· 
Vacibe'n'n öyle önüne ge- rına falan öpdürüyordu da sini istemediği için kendinden 
len erkeğe metelik verme· kocasından bunu neden eıirgi l geçmif, zalim kocayı öldür· 
diği, fakat bazılarına da çok yordu? mek istemltdi 
düıkün olduğunu söylemek Kafası durdu. F~zla dütün· 
içindir lla · Sahi Vaci'benln meğe mecali kalmamııdı. Ta· 

Evet; Vacibe evlendıkleri günahına girnıiyelim. Bir bancasını çıkardı. Vaci'benin 
nin yirmi birinci günü amma gün eline kolonya tiıesi düı· sol tarafına, kalbi üzerine 
tam yirınibirinci günü kocau· mütdü de, Turan kolunu «of bofAltdı . Karısı balkonun par-
nı ilk olarak aldatdı. oldu» diye bahane ile uzun ı maklıkları üzerine düttli. 

Gözünle gördün mü? diye uzun öpe\ilmitdl. Turan kı· Oradan da bahçeye. 
ban' sormayınız. Bunu ben lıbık değildi. Fakat karm- •*• 
gibi bütün tanıdıklar da nın gönlü olmayınca.. lıte, müdhlt aile faciaıı; 
duydu, f§ltdi. Hatda Turan'· • *• feci cinayet böyle oldu. 
ın bile haberi oldu Vacibe Karısının gönlü olmayın. Turan bunu Hakim buzu. 
ilk defa bir sporcu ile ~lubey- ca, Edinciye kadar yal· runda nasıl itiraf edecek? BU KALB 
dullah bayın önümde ver· varmalı · Amma bu kı· Allah yardımcııı olsun .. 

diği sözü tutmadı, tükürdü-
ğünü yaladı 

Turan buna inandı sanma-
1 yın. O karısının güzelliğini 

DURACAK , __ .__ ____ ~~----~-.;...o, 1 Fakat!. 

Ha4ka ülkelerin do•tlukları 

nı biiyük kı-edt fer açmak su 
tetile kazanmağı güden Frıın· 
•a'n.n devlet sıyasan mali 
Ve ökonomik çevrelerde çok 
fiddetli t<>nkitlere maruz kal 
ltıaktadır Bu ıııünasebt!tle 

Franaız arttırıcıların rn büyük 
sa.vaıtan önce gerek Rusya'· 
Ya gerekse baıka ülkelere 
Yatırdıkları 20 milyar altın 

frangın kaybolduğuna işaret 
edilmektedir ~ "Fors diyor ki 
küçük anlflşma il ! Lehistan ' 
her ıeyden önce Fransız pa 
tasile kalkınmıılardır Bugün 
artık n!lnkör Lehistan gün 
l!eçtikçe Fr.ın1a'dan uzaklaı 

İtalya'ya karşı güdülen ye- . 1 

ni kı·edi sıyasası hakkında 

ökononıi çevrelerinde deni 
liyor ki hükümet Fransız 1 

' 

Onu okuyan kalbler sürekli heyecanla 
çarpacak 

1 
çekemiyenlerin çıkardı~ı bir 1 

söze inanmamakla ilk apdaL: 

1 

ı lıj!ı, fakat kocalık vazifesini ı 
yapmış oldu . 

Yurtdaş! 
Fe/aketligünlerde sana yardım elini ' 

uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er- ' 
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila- i 

parasi1e faşist saltanatını kuv 
vetleıı lirnıekten başka bir 
~ev yapıln>ıvor, ve sünün 
birinde de İtalya yalnız ba 
şma işlerini becerebilec ğ i· 

ne aklı kesince Fransa'ya 
tekrar sırtını çevirecekdir. 
Bakalım o zaman Fransız 
clainleri ne yap,\caklardır . 

f'olkişer bcobhiter'den 

1 Yazan; Mükerrem Kan1iı 

Perşembe Günü 
SAVAŞ' DA 

ı, Gel zaman,git zaman Va 
ci be yapdığı ballardan hoı · 
lanmış olacak ki yaman bir 
arı oldu. Her kulakda vızla-

ı 1 lı 

1 1 Turan yava~ yavaı karı 
; . sını hıyanet tahtasına çizdi
plc ği çetelelerin 2i.l yi aıdığını 

-~-~-~--/ görünce yaman bir kontrol 
altına aldı. Evet erkek mu· 

liahmerin himayesinden uzak saymaz, / 
Senelerce evvel kurulan bu hay1r ocağına 
aza kaydol. 

----·-- --

BalLkesir Hilülihmer 
Merkezi 

----1 
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