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Cümh_~ri yetimizin Birinici Yıldönümü 
utlu Olsun .. 

o 
C 0MHUR1 YET i M l Z. 

Cümhuriyotimiz bugün on 

iki yaşınıı girmiş bulunuyor. 

Climhuriyetsndoce bir rejim 

olsa bile cümhuriyctin yıldön
ümü yine çolt büyük ve se

vindi bir htıılise teşkil eder. 

Knldı ki cümhuriyet Türk 
milleti i(•in lolottayin bir re

jim ifadesi olmaktan dalın 

rok üı.ıtüo hir monA taş ı yor: 

'fürk millf'ti milli kurtul

u unu oncok Ctim huriyotin 
iltlnıle tnmam1ıım ı ~tır. 

K mı gıınler i r~ i zi unutıım
oy z Yuz kortıs ı evri unut -

amayız Düşmon istiltllnrını 

unutom 'ız Biiliin hu karn 

hntırıılar;n 1 tırııb.nı uıiyük 
Tiirk t.ırihinin hnf znsı;ııl:ın 
silrnok ·~· in dökt ıı k lcr i rı iz 

kanları U'llll. mny 7. .. 

'ı hoyet hu ın •rıılok ·lı lıic 
bir m•' uliyct his!'lı duymı· 
yarak ıdnro edenlt·rırı kor
kun~· ilunctlcrini uııutamn-

yız .. 
~ultan, o lıu momleketin 

asırlnrca k Jn ını ommiş kurn 
bir hı ld idi 

Üdma nlı i clııreqi o Turk 
nııllotinın hakıld kıırtulu~u

nu yıllor<·n gerıyu t ·pmi~ 
bir masknrol ktı. >ylo 1 ir 

mnskurulık ki yuzünden 
mnskoııi atıld ığı zaman al-

tınlla yabancı nuruz ve ta

hı1kkümu olanca reziletıle 
sırıtm1 11 tı r . 

Bugün Cumhuriyetimizin on bınnc i 
yJ/dönümüdiır. ( Türk Dil!) bu çok 

sevinçli günü bütün okuyucular llJrı 
kutlular, Cümhuriyetin muvalfakıy 
ti ve Türk mil/elin n saadeti hakkın 
daki büyük dilf ( ıni beyan eder .. ve 
inkdap ve Cümhurivet11niLin BLiyuk. 
Şefıne sonsu ba. hh ını YLiks lt/f .. 

Bir yılda ,. 
Ey Türk 

, 
Vı rayatimz~e vücut ~Uf an Gençliği! 

güzel eserler.. 
Bu güzlesarıerın nu gün kü

şat esmi yopııacak .. 
Cumhur yut y llorırıd ı kı 

tiin ıneml <.' kı>lt u old11ğu ''ıhi 
vıl.1yctiın i zde rle hır(' (ı\c g u · 
z 1 " erlC' r vü ·ude ,; llmi tir. 

Son bir sen ı rf nılo vii. 
cud t! g •t ı rıl •n "" lnı~iııı 
küşat resını •npı l J<'n k olnn 
CSl'r in u n l nrdır: 

. 1 - Karamankoyu ın ekt"p 
ınşos . 

2 - l: i r ı•su ıı hükumet ko 
n:.ığ. 

3 - Biirh ı niyc " ıı k 1ı kö 
yu mektebi .. 

4- üoııı tjrlt• .ztyl nyağı fı.ı. 
brik.ıs ı. Un f.ılırık Si, I P ntİZ 
lık ovı vu okumn otlos ı , pıı 
lnmut de po.ı,u 

5 - Su sığırlı ktn Yıldız köyu 
mektep Lin ı ~ı . Omitı•li koyu 
m<.'ktı•p h inrıs 

6 l:one nd o lırc ~u ~ •· 
tırilme i. Sorık ôyde uzt•rı kn-• k 1.T pa lı ınz.r m ılııılli, rı lo)dc 

nümhuriyct iş te bütün 
in ıliıp ye Cümhur ıyetımız ın Ulu Başbuğu. Gozi heykflli, Çlk r lo ılıt Y· 

f===ıı;;~~==-============'=::::==============~~=====I ar heyeti b·n sı G zi lı. 'k 
eli rekzi, Kovnkta fıj ku~ı <' t 

Hiriı ci ou:iJt' ll Turk 
islil<Mli11i. J ıirk f.'11111 -

J ı 111 İ!ı ' li11i ift./, /,cl 11111 

lw fa :a ı /mckfrdir 
,\1e11rııdiurti11i11 ve. is 
lil. buli11i11 yegane il• 
111t·li bııd11r ifa 1<'111e/ , 
serıifl en kıymdlı lw 
:incrıdir fslilcbaldc da· 
iri s ·11i. im /w:drıedcn 

111alrr11111 clmek isliye
ak dul1ili ııc lwriri, 
bcl/wlılurw olacalilır. 
Hiryrı rı. isli/dal 11c 
C ı 111/111riı1r ti mtida{ı. a 
111< cbııriy ı linı • clıış t rsm. 
vu:ifeye ulılmak için, 
i~ inJ,. b11/11ıtncar/w ım
;iycfirı i111/;<i11 ve şcra 4 
ilini d11şw1111iyı•ceksi11! 
/fo im/Nin rıc şe.rail. 

çok m111111soil bir ma 
hiyl'I le le=alwr ı•debi. 
lir lsfikl<il m· Cumh11· 
riyellne J.aslctlecek dıiş · 
mwılar, bııl1i11 drinucr· 
da '111sali yör11/111c•miş 
bir !J<rlibiyelin 111ıi111cs. 
sili n/a/Jilirlı r Cı'bre.n 
111· lı il c il, .. a: i: oa l<l m n 
lnilıin kaleleri :aplcdil
miş, ini/ün lersrmeleri-
11e girilmiş , lniimı or-

hunler ı n n bizılc snıl ı:co bir 

rt•jim • fuıl ı•ı; İ ıleğilılır. 
Türk ınillı't ı j,,tjklfili i\'in, 

idıırctiİ için orıcak kendi gü
cüne gu,·cndığİ gün bahtını 
karartan fenol klorla mucod· 

ele etmek ıktıddrını gö termiştir 
Bu iktidarın b şınıı tarihın 

. . <" · gecti''i giiıı eşsız sımo ı ıozı b . . 

• t k talı 'fürk mılletı 
ıse ur • 

1 k tıı vo ona ile hHrnber o ma 

en ~·etin ınüc~.11\elo lorindo giL 

lmokto devum ctnıi tirr 

1stikldl harbinin tarihi <lo

lduraco k ozpmotte neticesi, 

l"ozno. Cumhuriyetin ilAnı .. 
Tiırk ıhtilfıl ve ink ı ltı.b nın 
mü clsel muvarrakıyet -

leri. Botun bunlar 

kendi gucüne güvenen milli 

ikt do rındır. 
Türkiyo Gıimlıuriyeti ad'. 

işte bu iktiılcırı · en ıl t rı 
ınan ıdıı ıfodo eJıyor. 

C •ımhur ı yntimızl(.'! bıitun 
cluny ıya knr ı ıftıh.ır "ıl ··hı 
liriı Çunku bizı kurtı.ıluşu . 

sumuz ı knvuşturL1n . bugun

kti soviyom zo uıaşt rıın ° 
dur . 

Cümhurıyetin on birinci 

yıldönumti biitiin Türk mıl · 
Jetin ku'lu olsun. 

En Büyk Ve Sevinçli Günümüz .. hinnsı .. 
7- Rl 1 ·aln i tfı i y gcırııjı, 

Kndık<1ydl' m ı ktep, l loydarobn 
kö,•linde ııı ' ktop. 

B M • •b f ·ı 8 ., " C h • l •ı 8 - fülremitte orlo moayram lnOSl e l e UgUn Um UTtye lYıey- ktop, Belediye ho tahonrısı 

d d b " ük · l h / k Zi tinlide cadıl o in osı ,8 metro 
anın a uy merasım aza urr yapı aca •. köprii inşas ı , fülremiılin Ü{· 

( Dcvunı ı ikinci sııyfodo) 

.. .. 
Bugün Cumhuriyetin on 

koylirııl, mektC' p inşası 
=-'==-======================= 

birinci yıldönümü büyük 
sevinç tezahüratı içinde kutl
ulıyocağız .. 

Kutlulamn komisyonu lornfı 

ndnrı bu sevindi guııumüz için 
h ızırlonon programı basıyo-

O • B 1 H 1 L 
I" 

Bugün 
12 Sayfa 

içindekiler : 

, 

..,11\ f,ı 3 Ho n ı ı • M CN -
Jıİ. ıo hah ıl r ı haır
ketk rı . 

I) fa .; ' rı oı ur • M ru rul 

.. , 111 5 n uı efr: rrık ıa l rr • r 
l\ ı:\ \ k ) ııı 
Sıl\ ı a b 1 C' 7 r.u oılıu rı) t ııı 

( 011• l ı 1 111 \ılı • !it'llll O ~ rn 

1 .a ,ı .ı s , 1 nıu 1 lı: ·• ıl 
l l j; dU \ :ı 1111 • ~I 

Aynca kı : nrtanıek 
lep tııle/Jllt ri için bas 
Ltijwu: bir iltivtyi u/:11-
yucıılrır11111:a bıı sayı -
1111:/a beraber bedava 
SllflllljOrll: · 

l !avemizide mü
v z z ilerdı n ı<>le

yiinzl 

ruz: 

Program: 
! - ant dokuzda hiıku 

mette resmi kabul yapıla

caktı r . Resmi lrnbul için vnli 
b"yefendınin ten ip edeceği 
lümhurıyet boyrnnıı mü

nıı elıetile \daoonda b.r ho. 
lo verileceği anla ı lmoktodır 
Adanodo inti nr edAn (Turk 
... özu) go zetcsi bu bJloyu 
hırin c i soyfoEının ho ~ındo 
nlt ı iitunluk bir erlc vlın ılc 
(B ilyrnmrı 1 üyuk bır balo 
lıoz rlrın ıyorı d ıy • jldn et . 
ın e ktPd ı r 

B • rnıııın ( vkıılAdu guzP) 

ol. r k kutlulnnıno ı kin lın 
turlu t ·rtibnt alınmış t u 
meyan lan kutlulamıı komıs
yonu lnrtıfındıın bir program 

( J) •vomı ikinci sn fod ) 

• 
K<enan Emin ~ ılan çöker. Daima ırve • 



!A.YPA.: 2 TORICDILf 
r~!!!!!!!!!!!!.-==============-... r ... 

Bu kutlu gün için. ı Gazının 

1 

Kafamızda ankııı on bir yılın yalpırdar; 
Hu onblr yıl içinde peh çok ünlü günltr var; 

Sildik önce altı yüz yıllık otküncü bugün; 
Bağışladık buduna bu oyuz günü .. Dtiqün 

Yapaltm, eğltntlim; kutlu geçsin çağımız .. 
Ülkede ayağımız 

Atılsın ilerlye~ yükıeğe hiç durmadan; 
Iııldasın bu yurtta kara kurumdaki tan/ . 

* 
Kılık dönenmesini Onuvluktur yaratan. 
Başımızdan püskülü, sırttan çepkenl atan. 

K.ırmızı fes üstünde kap kara püskül ilı 
Pek gülıinç olmuş idik bütün yabancı ile .. 

Kııa bir şalvar geyer, üstüne de bir çepken .. 
Yad gözlere bir diken 

Gibi görıinür idik, bi:u gülerler idi; 
Her yerde bu kılığı öne sürürler idi . 

* 
Okunup yazılması çok güç olan bir yaıı .. 
Ozkes cu~luramazdı Türk dilindeki ıazı; 

Ülküye kavuşturan yeni bir yazı seçtik; 
ileri adımlarla bilgi yolundan geçtik. 

Dün çıkmazdı üç kişi bilgili yüz kişiden .. 
Bugün ıaşar işlden 

Bilgide bu ileri gidişleri uzaktan .. 
Ozkesk kara çıkmazdı soyum gibi bir aktan .. 

* 
Dıi.n tütmezdi ıilkede bir bacadan bir duman; 
Bugün lenike doldu ana yurtta her alan .. 

. Batıell çekerdi bütün paramızı dün, 
Akıyor ülkeml:e batıdan para bugün .. 

Uyuşuk bozulurdu gençlik dün her bucakta; 
Demirleri ocakta, 

Aygıtlar yapmtık için eritip kaynatıyor: 
Bu kulla işleri hep Onuulukta yapıyor. 

* 
Budunu soysallı[ja, ülkl1yi angınlLi}tı 
Kavuşturan Omwlıık: dili de yaygınlığa 

Ula§lırma iıine sarlldı dört el ile .. 
Kurtarıp tutsaklıktan yeni yön verdi dile .. 

Oldu ileri ıilkü dilin buyurganlığı,· 
Yad dil alışkanlığı 

Yıkılarak kökii.ndea, temelinden tdıldı; 
Ana yurt ülküsüne dil ülküsü katıldı. 

* 
Biter mi ki saymakla Onuvlu[jıın işleri: 
Her yönde, her alanda gidiyoruz. ileri .. 

Raiı ellerindeki eski dc{;ersizliiJin 
Dolduruyor yerini bir sevgi ki pek derin .. 

Acunun her yerinde topladık ıayfjı, stvgi .. 
Ki bulunmaz bir dengi 

Röyle ktsa blr çağda budek saygı kazanmak; 
Budunuma yaraıır bir erdemdir bu ancak .. 

Onuuluk; angın yaptın ıilkeyi başlan başa, 
Büyük başbuğunla sen daha bin yıllar yaşa!. 

O. Nazif 

Hıtabesı. 
r (Üst tarafı birinci snyf~da) 

duları da5/ıtılmış ve Jı 
memleketin her köşesl 
bil/ iiL işgul edilmiş ola· ıl 

11 bilir. Bütün bu şerait
ten daha elim ve daha 'ı 
vahim olmak üzere 1 

memleketin dahilinde ı 
iktidara sahip olanlar 
gaf lel ve daldltl ve ı 
halici hiyanet içinde 
bulunabilirler. Jfattd J I 
bu iktidar sahipleri 1 
şahsi menfaatlerini, ı 
müstevlilerin siyasi 

ı emellerile tevhit edebi- ı 

ıı lirler. Millet, f akruza- ı 
rurel içinde harap ve 
bitap düşmüş olabilir. 

Ey türk istik- 1 

ba/inin genci! 
Bu ahval ve şerail 

içinde dahi vazifen; 
ı Ttirk islikl(zl ve Cüm· 

I' lıuriyetinl korumaktır! 
1 Muhtaç olduğun kud

ret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 

GAZI M. KEMAL ... .. 
Deniz silahlanmn azaltıl

ması meselesi. 
Resmi teblig, Japon mur:ıh . 

haslaı ının tekliflerinin bircok 1 
noktalarını aydınlatan yeni 
malumat verdiklerini söyle
melde iktifa etmektedir. 

Yakında yeni bir İçtima 
yapılacaktır. 

RoytP.rİn haber aldığına 

göre henüz teati edilmiş bir 
vesika yoktur ve İngilizler 

. Japon tekliflerini alm1ş değ
illerdir. 

Müzakerelerin güç ve uzun 
olacağ1 tahmin edilmekle 
beraber İngiliz mehufili bu 
günkü konuşmaların çok 
faydıılı olduğu kanaatinde_ 
dir . 

lngiltere ile Japonya ara
sında bir ittifak haberi bur
ada söylendiğine göre tam 
amen asılsızdır 

Müzakereler tamamen ba
hri mahiyettedir. Ve bu de
niz teca~üz miHkı mevzuu 
bahsolmamıştır. 

I Büyük 

1 
Bayram. 

1 ( Üst taraf1 birinci sayfada) 
tespit edilmiştir. Bu progra -
mı aynen aşağıya koyuyo
ruz: 

2 - Saat 10,5 da cümhu · 
riyet meydanındaki tecem. 
mü krokisi mucibince tamam. 
lanmış olarak vali beyefendi 
tarafından irat edilecek nut_ 
ku müteakıp vali bevefendi 
ve kumandan Paşa hazretleri 
mekteplere, teşükkü!dtıı ve 
hrılka tebrikdtı bildirecekler 
ve 11 de mevkilerini ala 
caklar vo resmi ge~·it başh

yacaktır . 

3 - Saat t 2 de mersflim 
tolimotnnmesi mucibince top 
atılacak ve resmi geçidin ni-

hayetlenmesile resmi mera_ 
sim hitam bulmuş olacak . 

içinde geçen deyimler tır . 

Angı = hntıra Ötküncü = tarih Onuvluk= Cü - 4 - Öğleden sonra akşıı-
mhuriyet üzk.es = elbet tenike = fabrika aygıt= ma kaJar halk kürsüleri 
dlot soysrıllık = medenilik angınlık = m'lmur iyet faaliyette bulunacaktır 
erdem = meziyet. 5 - Kezlllik öğleden son-

1 ra akşama kadar muhtelif 
.. iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin .ti 7 - Akşam sa q t yirmi de 

, .................................................................. . 
İ ŞEHIRVEMÜLHAKATT• 
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Merkez 
Köylerinin telef onu bir aya 

kadar bitiyor. 
Beş yerde santral kuruluyor. 

Merkez nahiyeye boğlı kö-
ylere telefon hattı ~:ekil-
mektedir. 

Haber aldığımıza göre 
Aşebacı, Çayırhisar , Kara
mnnköyü, Çengeloğlu çiftli
ği ile diğer bir köyde oL 
mrık üzere beş yedeAantı

ral yapılacak ve bütün kö
yler buraya bağlanacaktır. 

Halalca köyü hattı santı
ral merkezi olan Çayırhisa
ra karlar götürümüş bura
dan itih:ıren de şehrimize 

hat ~·ekilm ağe brışlanmışttr. 
Merkt·z köylerinin tele-

fonu bir ay içinde ikmal 
edılmiş bulunocaktlr. 

Bürhaniyede f aydah ve 
güzel bir toplantı. 

Bürhaniye muhabirimiz 
yazıyor: 

25 Teşrinievel perşembe 
gecesi Halk Fırkasının vaki 
teıebbüsü ile sinema binası_ 

sında umuma ilmi bir topla
ntı Ye konser tertip edilmiş-
tir. Toplantı levkaUde alAka 
ile karşılanmış salon vakti
nden ev el hıncahınç dolm ~ 
uştur. Erkanı hükftmet, m
uallimler, cemiyet reisleri ve 
tanınmıt birçok simalar di 
kkat nazar1 celbediyordu. 
Evvela. istiklAl marşı ile baş. 
lanan kouser yurt gençleri · 
nio müntahap ve muvaffakı_ 
yetli par~·aları büyük bir 
zevkle dinlenmiştir. Bildha
re ağır ceza müddeiumu
mısı ·Haydar Osman bey 
tarafından (Türk adaleti ve 
adli inkıll\bımız)mevzulu ilmi 
konferansı takip etmiştir. 

Ha,ip konferansında bilhassa 
Türk adaletinin kadim var
lığını ve bu varlığın cihan 
şümul şöhretini tarihi mi-
sallerle ispat etmiş ezcümle 
Fatih devrinde cereyan et-
miş tarihi bir vakayı izah 
ederek hazırunun sürekli 
alkı şlarile karşılanm1ştır. 

Cümhuriyetimizin i!Anından 

beri adliyemizde yapılan 
inkıldpların bir tarihçesini 
büyük bir taldkatle ifade 
etmiş ve Cümhuriyet adli
yesinin öz varlığını tebarüz 
ettirmiştir. Bildhare ~'ikret 
ve Akitten okunan münte_ 
hap şiirler de beyenilmiş 

müteakıben hazırun hepbir _ 
den Cümhuriyet marşını 
söyliyerck bu nezih ve il
mi toplantıya nihayet veril · 
miştir . 

ciheti askeriyenin de iştiraki· 
le muazzam bir fener alayı 

yapılacaktır. 

8 - Evkaf oteli binasında 
akşam 21 den itibaren cüm
huriyetin yıldönümü şerefi -

ne bir balo verilecektir . Rn 
loya ancak resmi ı lavetiyes i 

olanln.r girebilecektir. Erke· 
kler İçin siyah elbise şart_ 
tır . 

9 - Halk.evi baloya da
vetli olmıyanlar için ayrıca 

serbest hir temsil va hah 
çesinde ayrıca bah~\e eğlen -
cesi tertip edilecektir . Keza 
belediye bahçesinde de eğ

lencel~r tertip edilecektir. 

Erdekte Bir Mekte 
İhtiylaca kafi gelmfyoti 

Erdekliler ikinci bir mefüP-açılmasını iste,,A 
Erdek: (Muha

birimizden)- Er
dekte bir tane 

mektep vardır . 
Mektep çağında 
pek çok talebe 
olduğundan bir 
mektep kAfı gel
me mek te dedir. 

Belediye binası· 

nın ikinci mek
tep olması iç:jn 
maarıf müdürlü
ğü tetkikat ve 

teftişatta hulun- Erdek mektebi ~ 
maktadır. ikinci mektep açıldığı takdirde pek çt 
mektebe kavuşmuş olacaktır. 

Merkez mektebinde şinııH 310 talebe "ardır· 
birinci 101 talebe vardır . Sınıflar mÜArtit olm~dığ:arf 
zı talebe kabul edilmemiştir . Burada maarıfe 
fazla :ılfika görülmektfldir. 

~~~~~~~·--~~-~~~------- . 
Zengin Bir Nahiyert1 
Ömerköy nahiyeSindBbönıit ve alçı madenı11t 

yette~ir. Nahiyede bağe1hk inkişaf halin~ııP 
Nahiye halkı nahiyede bir püibayi iği ihdas edilmısı~ı 

Omerköy muhabirimiz ya- Dut, Erik, Elm8 8 

zıyor: doludur. 

'"'' 300, 4ÜO haneli bir nahiye- Yaz olunca cı · 
.. e gı 

dir. Ahalisinin ekseriyeti buraya teferruc 
Rumeliden gelen muhacir- eğlenirler . . J• 

· ıO""' lerdir . Nahiy~ civarındaki Birkaç sene JÇ. t• 
köylerinde çoğu muhllcirdir. köylerin yolları "e 18 ,ı 
Nahiye ve köylerin hemen bir kilometre olan 1 

ed' hepsi ziraatla uğraşmakta- muntazam bir sur · 
dırlar . mıştır . 
Madenler. tn 

Tarihi bir _!ıalflO. ·df 
Borasit mad .. ni: İstasiyona 

bir buçuk • iki saat mesafede 
bulunan maden ocağından 

havai hatla istaEiyona Bora
sit nakledilmektedir. 

Eskiden hiç durmadan 
çal • şan ve havalisini gev;n
diren maden şimdi ancak 
ayda 5 - 6 gün çalışmakta

dır . Tahminen ayda 500 ton 
Borasit sevketmektedir. 

Alçı madeni: Demirkapı. 

da açılan alçı madeni geçen 
sene ve bu sene yazın hep 
işledi ve bu madenin bir 
çok köylümüze fa idesi doku· 
nmrıktadır . Ve bu köylüye 
epeyce para getirmektedir. 
Son zamanlarda bu alçı 

madeninin yanında bir alçı 
madeni Jaha bnlunmuş ve 
bu haber herkesi sevindir· 
miştir . Zaten her tarafa ma
den doludur. 
Bağcılık . 

Omerköy aynı zamanda 
bağcılığa müsait bir topra
ğa da maliktir. işte bu topr
aktan istifade etmek için bir 
çok kimseler bağ çubuğu 

ekmişlerdir. Mesolll: Bakkal 
Hayrettin ve topal Hüseyin. 
)erin lsmail yanynna bağ 

ek'\n ;~le r, cidden gay et güzel 
b3ğ yetişlirnıişlenlır . Bunu 
gören köyliimüzde bir boğ 
) oti ştirme hevesi uyanmış 

ve her kes azar azar ekmi:;?
lerdir. Öyle ümit ediliyor ki 
4 · 5 sene içinde Omerköy
ün işe yaramıyan yerleri 
b ... ğlarla örtülecek. 
Güzel bir köy. 

Köylcrinılen Gök~:e dere 
gayet ağaçlık ve aulak bir 
köydür. Köyün her tarafı 

Omerköyün bıf 
hamamı vardır. 8° 

1 

gayet sağlam.. 1;;.ı, 
Suyu yazın soguk. 

. . 1• nkar. Bunu kıının 
1 

ve ne vakıt yapıld!~ 
değildir. Bütün kOf}if 
burada yıkanırlar · !I 

··~u 
zu vardır, suyu kU · 

·Je!Jl yaralara çok faı . 
Yarası olıın birİ81 r"{'JI 
birkaç gün sonra 1 m 
kuruduğunu göriit· 

1 0ur· 
olana tavsiye o u 

_ Nahiytde Maa!_if. gır*! 
Köyün; mekteb1 

1
,, 

miz badulanmıştır. tlef-~ 
k.ın talebesi vardır· ~ 
mezun olanlardsıl 6~ 
Balıi esire Orlu IJ1 

gitmektedirler. 

Köyün isit'fji . 8'!,I 
Köylünü~ ist<'ğ\ ~ 

ylü nüfuö çıkurt:Jt'Ll ..,,.J. 
Susığırl ı ğu git[ll~~ pol rJ 
yetin dedir. Çünk0 

1 
~"' 

tur. Köylü pulsU~ru 
sıkıntı çekmektedı ' 

-----~~ 
lama~,. 

Ye Son Posta aıı•,. 
mu!!~.k,~te2~ ~~t_ı!.:~ 
M.nin gizl'i celseei~d:,b~ 
eden müzakereyı Z•"" 
neşrettiklcrindeD joıll ~ 
Sonposta guzet010:1,.~ 
aün müddetle fil ·ııetl 
o v ki 
tadilleri lcrn ~ ıefti' 

. 6 1 cı yetınr.e 2 - · ril 
tarihinde karır ~e 



29 BiRiNCi TlŞRIN 

Nesir: 

Bugün İçin 
Gözlerimiz ışık dolu .. Ka

rnnlıklorı kamçılıyoruz. 

Dört nıılıı kalkan atlorı -
mızın rüzgarları geride bı

rcıkon bir hızı var. Bir hız 

ki nsırlar iki yanımızda bi
rer gölgo giLi devriliyor. 

Göğüılcrimizo çarpan yü
reklerimizin tunç bir sesi 
var. 

Bu ses; dnmnrlarımızdo 

kanımızı ateşten bir nehir 
gibi dolaştırıyor. · 

Bu ses; heyecanlarımızı 

uyuklandırıyor. 

Bu ses; on sekiz milyonu 
bir deniz gibi kaynaştırıyor. 

Koca dalgalar gibi biribi
rimize yaslanarak gidiyo
ruz. 

Bu gidiş ülküye varmak, 
karonlıklorı boğmak için .. 

Bu gidiş asırları ıumlara 

katmak icin . 
Oônmeyiz yolumuzdan .. Çü 

ııku bağlarımız lıir.. Heyı~ 

c nlurımız bir .. 
Kor ıınızda kızıl ııfuklor 

ıır.yor. eriyor, kuyboluyor . 
IJ(uklor elleriınizd kızıl 

bır bJyrak 2ibi ll ılğ.ıl<1nıyor . 

Ko'!luyoruz. 
A~ırlorı geri•lo bırak p, 

nsır lorn koşuyoruz. Kalı.le 
rimiz evinç, gozlerimiz ı ık 

.tolu .. 
Ko uyoruz ... 
Atlarımızın nal sesleri g

oklerc yükselıyor ve ate ten 
hi r erit gibi g-ök lcri deliyor. 

Oağılmayız .. Onğılmıyn<'ll

ğız . 

Çunku snvinçll'rim,z bir, 
ya lıırımız bir .. 

Koşu oruz 

Y1llnrı bir kırba~· g abi Jo-
1 dılr ollerimizP., O ırak uf
uklar, ollurınıızın altına bir 
çar a{ gibi seriliyor. 

GöÜ ri sorsnn, gökleri yı
kan bir •simiz var. Bu sos 

on sek;z milyonun sesidir. 
Bu 806 ülkümüziin türküsü-

J.iir. On sekiz milyon ıığız 
bugün 0 güzel türküsünü 
tek rarlıyor , tokrarlıyocak: 

Yolumuz hitıucdi da
ha vol um uı ' ar. 

• 

** 
On hiı inci yıl!.· 
Biz hız veriyor. Denizlı.ı

rin kopiiklü mor ,lnlğola r ı 
gibi Mşğun ilerliyoruz .. 

On birinci yıl· 

Heyecanlarımızı ayaklan· 
dırıyor ve damnrlarımız~a 
kanımızı ole ten bir nohır 
gibi rlalğel ndırıyor 

On birinci yıl! · 

Gökleri snrs ın scsleri mi

zo ses veriyor: 

Yol urıuz hitnu•di,cla
ha y11h 11 ıtı z var. 

• 
1 le lıu ses nynklarımızın 

temposu ve ülkiımtlzün tür 
küsfü.lur .. 

Koşuyoruz! •. 
Atlarım ızın nol sesleri gö

kleri d<.'liyor ve ufuklar e!
lPrin izde kız ı l bir hnyrok gı
bi clo lğalanıyor . 

M. Cevdet 

TURKDtLt SAYFA: 3 

Vilayetimizde Faaliyet Spor Hareketleri. 
Vile)rette köy kanuııu t«ıtlıi
k•ttııı()(tll ıı lııı •t ıı neticeler Kupa vl açları Bu Cuma Başhyor. 

Geçen bir sene zarfı nda 
Vildyetimizın her kö esinde 
birçok yeni eserlere vücut 
, erilmiş bulunulmaktadır . 

Cünıhuriyctjmizın on birinci 
yıldönümü münasebotile hun
ları neşretmek istedık . Bıl. 
hassa köy kanununun dikk
at o t ı kibinden alınan nctı 
colcr cidden i(tıharımızı m
ucip olacak rakamlar vcrrli. 

Rok ıma nıüsten ı t lıu nıo

hlmot. \'erirken köy k::ırunu 
totbık .ı t ı nı kendi ine buyük 
bir i edinen değcrlı Vn
limiz Salim heyle kondıleri
nin mesai arkadaşları vılll
yot, kaza, nahiye idare efl
crıni tebrik ederiz. 

Koy kanununu tııtbikatın 

\ ıl ) rt ımızııı lt>l! rl 
aı Ol ıır. 

fı. \alı 

dan alınan n'ltİr t~ ler şuula:-tlır: 
Balıkesir merkez koza ın 

dn: EmeeP suretile 13293 
dôniım koy t ..ırlo ı ckıtmış

tir 22000 mlıtrl·murabbaı 
u ılJklık kurululmu , 378 
kuyunun .1 ~ zınu h !ezik ya 
pılm ş, 984 ahır evlerden 
nyrılmı , 377 umumi, 1703 
hu 3u i helll . 85 \' O me. çe~
me onlerino 3895 metre 
muru bbnı dö9emo yJpılmış 1 
395 koyıle gtibrclık tama
mon harice kcıltlırılmıştır. 

B nd ırmndn: 12Ll metre 
murabbaı hntokl ık kurulnl 
mu , 244 kuyu ağzına bile 
zik yap ı lmış, 31 ulıır evi r
Jon ayr . lıııı , 65 umumi, 
1135 hususi helfi ile çe me 

onleruıo 11750 motr~ murabbaı 

dô emcı ynpılm tır . 60 koy
un guhr •lığı <l e h ırİcö k .. ld.-
r ıJmı;:t r. 

GonPnrlc. 700 m<'tr mur -
abbııı b taklık kurutulmu . 
369 kuyunun ağızlarına bil
oz k g<~çirtilm i ·, 4712 o hır 
evlerd t•n nyrılmı , 84 umumi, 
2965 hu u i heltl ile 113 
çeşm~ Vf' 209 metromurab
bııı ~·o iıw onlerinf' do eme 
yopılmı tır 80 köyün gühr_ 
e liği de tamamen krıldırıl-
orak 200- 500 ıı etrc ka11.ır 
köylerin dı no atılnıı , tır 

fülromittc: 216 mrtremu 
rabbn ı bataklık kurutulmu , 
3 kuyuya bilezik yapılmı • 
SOO nhır ovlerden nyrılmı . 

13 uınumi, 1 36 hu u"'i hcld ile 
257 metrenıurobbaı Çf' me 
önlerine dö eme yap 'm ı -
tır. 82 Koy de gübrelerini 
tamamen köyden 1 'lO· 200 
mf'lro knıfor koyün d ı ı na 

çıkarılmı t ı r . 

Bürlınni '<' de: 430 kuyu 
ağzıno bılezik yop. lmı . 
2699 ohır r.vlcrden nyrılm ı 
42 umumi, 1429 hu usi he
iti ilo 61 mctremıırubbnı 
çeşme önlerine döşeme ya-

pılm tır.1 3] koy de gubrclık
lcrini köy haricine çıkarmı
ştır. 

- -
Bugün merkez kulüpleri kup;;m'lclarına ha-

zırlık olmak üzere maç yapac~klardır. Ayvalı ktıı: 23 kuyu ağız!, 
arımı bilezı k yup ı lıııış 3o0 
ahır evlerden oyrılcnış, 14 
umumi. 99 hu usi he . 
lı'I, 200 metr(' murabbaı dn 
çe me önlerınc dö~cnıl• 
yop im ıştır 1 J köyde gub 
rel ı kler tam,ımt- n 250- 300 
metr .. ko\ ün lıoricı ne ~· ı k u 

rılm ıtır 

Mı•rkf.z kozada 45 ona 
cıHlde nçılm ,.. 178 köy ko
nağı, 10 moktep yap lın . ş, 
12765 ağrı~· tutturulmuş. 386 
kilometre yol yapılmış, 

381 dônüm nrnzi yardım 
surelile ekilmi . 9933 evin 
ve ahırların duvarlar• bedarıcı 
edilmi • 24690 mct rcmu. 
robbn ı kaldırım, J 44 çamo
şırl k ppılmı , köy mc>zor 
ı kl ırı 200 dPn 1200 ıııclre 

k ı ı f ır lı ırıc ı • alınııı şl r. 
B ı . ılırmnı l :12 ana cııddıı 

ırılı ıı ış. 37 ı.o,• konuğı. 6 
rlll' k 1 ı · p . 99 k ılo ı l' l rı• ) o. , 
63130 mctroıııurnbbo ı krıl 

1 r • ııı )'Jpılm ~. 5910 ağt1<;' 

utturıılmuş , 451 dönum 
ıır ızı yo rd ı m suretıle 1.ıki l 

rıı ı , 749'! ahır vo evin du
,ıırlo r ı haılona edılıniş ve 
mourl k lıı r 300 ili\ 600 mo

d Ş "\ nuklcdilmı-

liönen: 139 nno cadde, 
88 köy konağı, 6 mektep, 
235 k ılometre yol, 18505 
metremurnbbnı kaldırım, 

18 ç•fün a ırl ı k ynp lnıı~, 2384 
oğaç tutturulmu ş, 1511 
dö ıüm araz ı yardım ile 
c: kılnıili, 2644 O\ \'c uhırln 

r n tl u vnrlıırı h ıdona cdılm i~, 

mezarlı klar 300 ılt\7000 mı•. 
tre harice ulınmı tır . 

Ed remitle: 7 koy konağı , 

8 nı c klE>p, 330 k ı lomelre yol, 
800 metre murabbaı kal dır

ım, 2i ç·amoşı rl ı k , 100 oğcıç 
tutturulmuş, 4~9 ev vo ah ır· 
l orın du\•n rlurı huı l nolnnm ş. 

mozorlık lor dn 150 illi :OU 
metre kadar horiee nlınm -
tır. 

Bürhaniyc 20 ana cadde 
açılmış. 32 koy k onağı . 10 
mektAp, 39 kilometre yol, 
7200 kilom tro ka ldırım, 
24 çamaşırlık yapılmış, 

1253 ı ağaç tut-
turulmu , 35 dönüm ara
zi yardım suretile ekilmi , 
2078 AV ov ahırın tluvnrlor ı 
ba<lana edılmi , mezarl ı k
lar 150 - 5o0 metre harice 
alınmı lır. 

Ayvalık: 1 ~ Köy konağı . 2 
mektep. 5ô k iloınetre yol, 
J 200 metromurobbaı kal -
dırım yap lmı , 470 nğac 
tutturulmu , mezarlı k lar 
hurodo do koz 200 iltl 
3o0 metre kada r harice 
atılmıştır 

Yeti tirilen sonat er bohı : 

Merkez kozaclo: 5 tüfekçi , 
160 marangoz, 3 tenekeci, 
23 terzi. 207 berber, 27 k 
uduracı , 169 nolhnnt, 20 ar
ıı bn r.ı , 11 2 ,fomirci, :!9 kal. 
ayr ı, 12 cluv. rcı yeti tirı lm

i tir 
Bund rmoda 4 tMekci. 5 

terzi. 40 berber, 18 kundıı -

rn cı , 23 nalbnrıt , 

cı, ı 3 demirc i, 
vcti tirilmi lir. 

10 arohu -
1 kalayrı 

• Gönende: 2 tüfekçi: 10 

Bisiklet 
Müsabakaları 

Mmta~a bisi~let ~ırincil e ri 
4 teşrinievelde geliyorlar 

Türkıyu Lı jk et bırincılık 
ınüsab ... knlorı buguıı Ankor.ıtl tı 

b şlıyn<"uk tır. Mu nhnkolor·ı 

on hır mıntoka bfrincisi hu 
meyanda mınta kamız birinci
si İdmanyurtlulUilmi bey de 
iştirak etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, 
Aukaradoki müsobokolorı 

müteokıp mu obı k lo r meoı lc. 

kıt Jöfıilinde bir yohol · 
~·. kacoklar ırosilc İzmir, 
BalıkPsır, Bursrı, l11tıınhul 1 
zmıt ve E ki ehıre uğrıyı -

ı· ık l ır bur ılordn ıııınl ka 
b ı .ı kl et~·ılcrilc ellı k ılo rıı ı..: ı rı -
lık sulı ı ıl a hılırıd" nııı"nbnk o 
yupucak lu rdır . Mın ta k hi ri
ııcılerı 4 te~ rı ni . ııid u lzıııı 
rdon şehrımize geleı·e klur 
ve:artosi gunü bı ıklctçı !u ri 
mizle mü~ohok::ı ıırın ı yapa
caklıı rdır, Mü nluıkgln r B -

l ı ke ir • Edremit o esi yu
lıut ta Bulıkcsir _ Kepsüt 
§OSNll üzerinde yapılacaktır. 

nıo rarı goz, l ten ek ecı , /.. ı e
rzı , 23 be rl.ıcr. 7 kunduracı , 
27 ııu ı bunt , 9 orobncı , 9 
dcmiı eı. 1 k olııyt:ı, 2 duvo
rcı ycıti~tırilın ı şti r . 

Eclrcrııilh• : 3 terzi 
' 

10 
LerLer, 8 kundu rn('ı, 3 nnl-
buııt, 2 dcmı rci yo t ışt ı:ılnı iş
tır. 

Biı rhaniyode: O rnn rllngoz, 
3 terzi, 2 1 bcrbor, 29 kun· 

:duracı , 24 nulbont, 4 araba-
cı , 1 O demirci, 9 kolaycı 
yetiştir i lmiştir. 

Ayvalı kta: 1 Tufokci, J to. 
rzi, 2 herbor, 1 demirci . 2 
duvarcı yeti tirilmiştir . 

Köylere a lınan horıanlar: 
Merkez) rnzayo: 238 Boğa, 

14 ::ıyğır, 33 koç, 33 toko, 
Barıdırmoyo: 58 Boğo, Gö

nene. 84 Boğa, 1 Ayğır, 15 
Koç, 15 teke, Edremide, 
13 Bor.o, Bürhoniyeye 2 Bo 
ğa. 3 Ayğır, 1 Kor; Ay valı· 
ğa 12 Boğa alınmıştır. 

Köylere tutulan sağlık 
korucusu: ~1 erkez kazada 
43, Bandırmada 38, Göhonde 
2 ~nğl ı k korucu u tutulmu
ştur . 

Yok ullora ynpılorı muh
telif yardımlar . 

~1 erk ez kuzadn: 5 kız cv
ltındirı l mı , J 5 çocuk sünnet ' 
edilmi~. 15 rocuk da gcydi
rilrniştir . Gönende 5 k ız 
evltınuırilmi!i, 15 çocuk 
sünnet t.ıltırllıniş yine 15 ~·o 
culc tn nyrıca goydirilm işt ir. 

Bürhaniyede: 2 k ız cvlen
dırılmiş, 5 çocuk tn sünnet 
ettirilmiştir . 

Köylere alınan kitap ve 
gazeteler: Merkez kazayn 
480 Gazi lloıretlorinin nut
ku, 330 Tiirkıın oltın ki
tnlu. 300 kurnıı torciiuıe i, 
120 zıroot kitnLı, 35 to 

snrruf k ıtobı get irt ıl nı İ§ · 
tir. 

Edremidc ı 3 köya Gazi 

ldmangücü ve Alııalılar bir anıda 
~lıntı:ıkn kupa mo~·lo ı ı 

bu cumn bo lamaktadır. 
Mıntakaya bnğlı kultlpler 
{A) ve (B) nnmlarile ikı giı 

ınoyo ayrılmı tır. 

(A) gume ine idmnnguciı , 
l dınnnbirlıği , ldmonyurdu, 

ut 12,5. llak eın Uü~tcn Muh
mut bey. 

16 Teşrinisani cuma. Biı
l ı k-Güç Saat ı 4,5. Hakem 
Yurttan Hulki bey. Yurt-Al
ny. Saat l 2,5. Hakem Birli
kten Münir bey. 

ldmnnyurtlular 
Alay İdmnnhirliği 
tAdj r , 

girmek- 23 Teşrinisani cuma. Al-

(R) güm~sinde u kn -
1 ıi plcr bu lunmoktod ı r: Eti. 
remit İ ,lmnnyurılu, llnvran 
!ı l nınnyurclu . Ayvalık ld
ınonyurdu , Biirlıoniye idman-

ay-Giiç. Sant 14,5 Hakem 
Hirlikton Şevki lıey. Yurt
Birlik. Saat 12,5. Hakem 
Uüçlen Mahmut bey. 

1 KAnunuo\'el cuma. Yu. 
rt - Alnyı. Sanl 14,5 11 kem 

ldmanbirl ikliler 
urrlu, Gömeç Yırdırımspor .. 

(B) gümesino dahil kul
üpler rnüsnbnko gününti 
kendi oralarındn teipit cıl
ocek lordir. 

Mıntoko futbol hoyotinin 
(A) gümesine dohıl kuliipler 
için tespit ettiği rı küst üru 
a ağıyn koyuyoruz: 

2 T( rin i oni cuma gunii. 
Biri i k- Alny ld m on yu rdtı. 
Soat 14,5. Hakem ldmonyur
dundun Hulki hey. <•uç·-Yurl. 

ant 12,5. Ho :kcm İdmunhir· 
liğinden Zıya bey 

9 1'eşrinisnni. Yurt Gııç'. 
Saat 14,5 1 lokom Alaydan 
Selim bey Birlik-Alay . .'n -

lıozret leriııin nutku, 
lıanıycıyc 1 tasoruf kitabı , 
Ayvıılığn 12 Gozi 1 lnzrct
lorinin nutku, 1 tasarruf 
k ıtubı ııl ı nmış l ı r. Ayrıca 

vildyıt dahilindeki bütün 

köylero muhtelif gazot _ 

lerle muhtelif mecmunlnr 
gelmektedir . 

üçten fohmut bey. Birlik 
Güç ant 12.5 Hakem Yur-
ttan Hulki hey .. 

Bugün~ü maç 
Bu ünkü b:ı lıyocak olun 

kupa maçlarımı hnzırlı k 
olmok üzere kulüplerimiz 
bugün muhtı•lit olarak kor • 
ılıı ıı.on klardır Bir tnrnrı 
Gu~· Aloy ıliğer tnrıı rı Yurt
Birlik muhteliti teşk il oJo
cektir. 

ller iki tarafın sahaya 
kuvvetli bir okilde çı kncoğı 
onln ılmnkt::ıd ı r. Bu itibarin 
lıugün ğüzd bir fu tbol oyu
nu seyir edeceğiz llcmoktir. 

T Dkatta umumi ~ütüphane 
ve sıhhat isgasyonu 
'l'oknt, 28 (A.A.) Vıltı-

yot morkozindo umumi küt ı.i . 

phono binosile sı hhat istn_ 
siyonu yarın mernsimlo oçı
Jnca k tır. 

Yapılan nrklar: Morkcz kn- --- ----------
znda: J 50, Gönondo 23, Ld. Arı lan koy torlrılorı . l;ôn-
rcmitte 53. Burhaniycdo 4. onclo 3500 döntim; 
Ayvalıktu 35 nrk yapılmı u ığırlı k to 2195, Ayvolı ktn 

t r. 455 dönüm, Kopsültc 840 
Zirıınt lllotlerj· ~lrırk ı}Z ko_ dönüm tnrln yeri nçılını ştı r. 

za ·n s5 ııdet zi raat fi leti gc- Ayrıcn Ayvn ' ı kto 1500 zo-
t irtı lm iştir. t " 

Y ın nğacı yetiştirilmiştir . 



SAYFA: 4 

His vt- fikir. 

Yağmur yağarken .. 
. Büyük 

Ruhuna şüphe, dedikodu 
tohumu ekmiş; fenalık ve ki_ 
~ir kıvılcımları saçmış olan 
iblisten bir an için sıyrıl.. 

Çırılçıplak, asil ruhunla 
odama gir; sakın lambayı 
yakma .. 

Korkmadan, yuvaş yavaş, 

bir mabeJe giriyormuşsun 
gibi ayaklarını sürüyerek yü
rü; köşede hoşını elleri ara· 
sına almış, yağmurun hüzün 
verici sesile, muhayye)esi
nin enginliklerine yelken aç
mış, dalğın, duran karonlık 
içinde koyu hir gö1ge sı>çec 

eksin. 
TP.reddüt etmeden yürü; 

ynlvnrıı ını snnn, o koyu gö 
Jg-,,yo yaklaş VA h:ışını. onun 
gö[!::--Ünl' koy . 

Ve gözl"rirıı, bir hoyat 
~ aıl ır mıiphrım ve ıla l ğın 
o:an gözlerınıı• ~·ünk ü o 
-ı b . 1 • go ge enıuı. _ ~·evır ... 
Aramızda, belki ynş fıırk ı 

yoktur; fakat sann, o QD 

ıçin. bir k ırd.eş h s ... ı ılt· hnğ
lanacağ ili ve bir naba k·ıdor 
temiz görüneceğim. 

Bak, dışarda, ne güzel 
bir gece var.. M. hzun ve 
nğlıyan bir gece .. Zuten,hisli 
hüzün çok sevilir değil mi? .. 
Y:ığmur, ne kadar sukin ve 
sınsı ... 

O:ımluların, k~ldırı oılarda 

hıçkırması ve şıpırtısı, ruhu· 
muzun en derin yerlerine 
kadar işler ... 

Ve biz, yağmuru ruhum
uzun tozlanmış, paslanmış, 
çorak iklimlerinde hissede_ 
riz .. Islak. çam kokulu rüz
g1\r, orada. ruhumuzda, hatı
raların kapalı tomurcukları-

nı açar ve içimize, i.Ah ba
yğın, kfth keskin ve ezgi 
verici kokular dağıtır . 

Artık, biz, hatıralarım ı zın 

e!iriyiz .. 
Eski günlerin donuk, be

lirsiz gölgeleri netleşir, şe 
killeşir ve bize: 

- Haydi , derler; bizi birer 
birer hatırlıyacaksı::: •.. Belki, 
zehir kadar acıyız; belki de 
aşktan daha tatlıyız .. 

Ve sen kızını, bütün işti

yakınla özlediğin o günlere 
kavuştuğun için sevınecek 

sin ... İ~·in içine sığmıyacak. 
Fakat.hatıraların ya mezar 

kadar korkunçsa.. O zaman 
boğazın kuruyacuk gözlerin 
yaş .ıracak; lakin, yine onla
rı anmaktan gizli bir haz 

c 
duya~aksın, yavrum .. 

Geceyi, yalnız geceyi di
n lı • ; art .k yağmur, ruhları-

mızı bütün fenalıkl.ırı yıka

caktır ... 
Ve sen, geceyi ıslatan ya

ğmurla, hulyanın koyu ka
ranlık koridorlarındo, ruhu-
nu Allaha vermiş bir rahibe 
gibi dolaş ve onun kadar 
<lüıüncoli ol.. 

Oh, hava ne kadur kara-
rJı!.. 

** Lambayı yakma kızım .. 
Korkmadan. yavaş yavaş. 

bir mabetten çıkıyormuşsun 
gibi huşu içinde, ayaklarını 
sürüyerek yürü; köşede ba
ş ı nı ell••ri arasına almış: ya
ğmurun hüzün verici aesile 
muhnyyelesinin enginliklori-
ne yı>lken açmış,da1ğın duran 
karanlık içindeki koyu bir 
gölge göreceksin .. 

Ve gözlerini, bir hayat 
karlar esrarlı ve dolğun olan 
gözlerimden - çünkü, o gö-
l b . 1 • ci' ge enım... ın ır ve .. 
yürü .. 

Bayra rn ım zz. 
Bugün Cümhuriyetimiz on 

bir ynşına girmiş oluyor. 
Türk vohdetinin s::ırı:ıılmrız 

iınanilo kurduğu bu milli 
bayramı kutlularkPn milleti
mizin ihzar ettiği llevinç şü
phesiz haklı bir gururun yü
ksek ifadesidir. On bir sene 
evel altı yüz senelik osma
nlı devrinin ehediyen nınzı-

ye gömüldüğünü ve 
yerine bugünkü Türk 
cümhuriyetinin Türk kütle~i
nin bir vahdeti milliye halin
de ortaya çıktığının senesidir. 
Tarihe karışan Osmaalı ılt!

vlctinin menhus ve nıült v
vos ı ·tvar i · lnrı·sine canıin

sırıdu yaşadığı irıs J nlor .r a 

insanlığı hİ8!Ptlİrm i y ı> n k ı · 

ııunlarıııa br~ı koyduQu hir 
ılı ·vrın senl'siııi t <- s ı t (• dı 

yoruz. Bugün elim 'zf· tur .hi 
al p s ıhıf~l .. rin ı, göt ut!.ır· 

sak yal?umış V•: µöı;ırıiı-:; 

milldlı~ rin z ,ııu~n zım : n 

elde ottiği büyıik zafı • rler 

ve ne de uğraılıkları cli •n 
ve foci nınğh1biyetlen!en 

bir der:)i ibret ulm&mı~:ordır
0

• 
O.smnnh idaresinıle t~şk il at 
ve disiplinsiz k<'yf i hnun
la rile mukaıld•Jr akıbete ka· 
vuşup inkıraz hulm: sı 
hunun açık ve L:ı • 
riz bir misalini t0 şkil eder. 
Garbın zaman zaman yıyıp 
bitiremediği vurup bir türlü 
öldüremediği osman-
h devleti elinde 
tutanların harici düşmanlor
la bir olup hayati lendişel~
lerile ve zevklerini sarayla
rının debdebe ve ihtişamın

da görenler kendileri gibi 
koca impanııtorluğu da ma
hva sürüklemeğe yine ken

dilerinin amil olduğunu gö
rürüz. Bunun en :yakın mi
sali on bir yıl evelki son 
halif~lerin menfur hareket
leri teşkil etmez mi?. 

On üç yıl dahili ve hari· 
c1 düşmanlarile iffet ve ıs-

oıeti için çarpışmakta son 
gayretini sarfeden millet 
kahar bir darbe ile son 
vahşiyane savleti de kırmı ş 

ve düşmanlarım öz vatanın

dan tamamen gizlemiştir. 

Bu suretle milletin başındıı 

a tı yüz sonerfonbor: bela ol:ın 
s .ıltanat idoresinin son padi
Şahını <la memleket aleyhi
ne yurdun düşmanlarile he
raber defetmiştir. Bu suret
le korku bir lMızden ibaret 
makamını da idaresi 
u·ibi C lıediyen mRzİye göm
müştür. işte on bir yıl evel 
bugünkü mürP.fföh hayatı öz 
evlatlarınu hnhşcdecek kuv
vetli bir Türk vahdeti hali
nde Türk milletini büyük ya

ratıcı ve kurtarıcı yeniden 
ihya etmiştir. Bu itibarla 
bugün yaştmağı kutsi bir 
v::ızife teldk ki ettiğimiz Cüm
huriyoti hepimiz on bir yıl 

evelkisi gibi nynı sevinç 

ve şetarı>tle to!-litten büyük 
bir iftihar duyuyoruz. Bu se

vinç bizlerde gittikçe coşan 

ve .kabaran bir nehrin oıen
hnından zaptına doğru ve 
akı ~ı gibiılir. 

Öz kardeşler baş başa 
bulunıluğumuz bu nıi\li ül 
kede kendimize şiar edindi 
ğimiz vozif" hu aziz yurdu 
muhafaza sulhu müsıılenıot 
içinde daima yükselmektir. 

Mete 1 
Bunların vücudiine trmel 
olan etim h uriyetimizi yaşat-
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Kazım Paşa Abidenin K_u__;__şa_t_R-es...=:__m_ini VaPU 

Ve İsmet Paşa Muhim Bir Nutuk söyledi~ 

Kiizun Pa§a P.azretl••rı 

Ankara, 28 (A.A.) - Vi-
layetlerevi ile emniyet abi
desi lugün merasimle nçıldı . 

Büyülı: Millet Meclisi Rı>isi 

KAzım, Başvekil İsmet Pnşa· 
lar Hazaratı ve Veki1ler, me
bHslar. Riyas~ticümbur umu
mi katibi Hasan Rizo, Yave-

rleri. · büyük erkftnıharbiye 
vei )1jlJi müdafaa erkanı, ve
kaletler müsteşarları ve um
u mi müdürler, poli~. jnndnr
ma müCrezelP-rİ mer:ıgirndı! 

h a zır hıılun<lu.İlk önco vilfly
e • lı·r konuğı gezi l miş ve rrıü-
t P ık ılwn Bıi yii k \1 ı llPt \lee li ~j 
Hf'isi K:h .m P:ı~ ı lluzrt•llı·ri 

kudelcy ı k esc r ı.: k n ı; ı iı ... n· ı:; 

ııııııı YJ P ~ i ..ı r . ih~vek ı ! 

ı ... met 1'..ış ı liazrı'll <~ ı j 

!ıu vı~siie şıı nutku böylı! -

ını~t ir: 
- Vı!i\yoı l cr t: vının l ı · 

m:.ımlunıp : ı~·ılma:-; ı bizim 
irin mutlu lıır hı1di-;ed ı r. 
1>.~vlct mt rk. ı nP. bu kad:ır 
gnzel bir ı'Sl·ı· ı temin ~licn 

t liP.IJbug snhıplnirıi tPbrik 
etmek iı::terım. Hepi
m ı ıi suviuıliren nokta Vila· 
yetlerirnizirı ar.:ıl rıııılıı beru
ber çalışması harim d"vlet 
müessesesile yakından alakn
larını tecessüm 
ettirmeleridır. Vılayetlere de 
devlet merkezinin tebrikle
rımı ve şükranlarımı ifuJe 
etmek benim ıçın hiç bir 
vazifellir. Bundan sonra em
niyet abidosine giJilmiştir. 

Etrafta toplanmış binlerce hal
kın sürekli alkışları arasında 

ls ınet l'a§a 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Ka.zım Paşa Hazretleri kur_ 
deleyi keserek abidenin aç
ılışını yaptı. Bur::ıda da Baş-

Hazretl~ rı 

vekil Paşa 
nutku söylemiştir: ıs e 

-Cümhuriyet yort t• 
. . 'lk e ell .. ve asnyışı ı " e\.,. 

Fırka Umu mi Katibi Büyük 
iş olarak ele olJı, g ısı• 

. 1 "}r·ule bir devır e o ~ .;t 

etim huriyet kurul90 d• 
lanan a!'!ayi~ uğrun ~ bayram münasebetile fırka 

teşkılô.tına tel çekti. 
Ankara, 28 (A.A.) - Cü. 

mhuriyet Halk Fırkası Kdtibi 
Umumisi Recep beyefendi 
Cıimhuriyetin 1 l o~i yılJön 

ümii münasobetile fırka teş . 

kilatına ~u teli göndermiştir: 

« Büyük Millet bayrumı 

bütün {ırka arkadoşlnrırna 

kutlu olsun. Ayat kuvvet ba
ktmındun birçok olan bu şe
rerli yurt Cümhuriyettc ve 
Cümhuriyetle yükHeldi büyük 
eı:;orı olan Cır kamız 

yılJönümünde en sıcak kı

vanç duysa ~·eridir. Bnşlnrı

nız daima biiyük başın bera_ 
berliğinde yiırüyerek en yuca 
şerefle yüksek ol~un arkadaşlar.» 

Recııp Bf. 

muk. Yine bu milli ülk<'de 
bunlorın tahakkunu 
dediğimiz gibi esas olacak 
Amili hirer emel tel
Akki edince şüphesiz bnşbu 

ğlarımızın koruyucularımızın 

emrine armoğnn ettikleri om
snli nadir eserin muhnfozn
Rınn severek hayatımızı fc_ 
dadan çekinmiyeceğiz. Bu 
armağanın muhafnzası hazır 

olanların olmuşların ve ola
cakların en büyük e:meli 
en büyük arzusu ve en bü. 
yük vazifesidir. 

Zira milletimiz on bir yıl 
evel serbest ve hür fıkir 

ulimi içinde müstakil ynşa 
m:ık ve hürriyet tadını bu
gün kurduğu sağlan te
temelli cümhuriyot ile duy
du Ve anladı ve yine bu
gün fazilet ifaıle P-cl en reji
mimizden kalplerimiz birdir. 

Oüşüncelerimiz birdir. He
def ve gayelerimiz ve bu 
uğurda biz1ere düşon v::ızi

f ~lerimiz birdir. :\1uasır miL 

Jetlere örnek cihanşümul 

eski medeniyetimizin ihya. 
sınn matuf gnyelerimizde 

cümlıuriyet idaresinde er 
gr•ç tahakkuk erlP.cektir. 

Türk harsının yükselme· 
sine müsait böyle bir rejim 
<le şnyanı bizler ise ;?üphc
siz bugünün en mesut in
sanlarıyız. 

Cümhuriyetimizin ldyezal 
ve lfiyahsa eserleri kor~ısın· 

da hepimizin sevinç.le çar .. 
pan k.albioıiz ve kabaran 

gökgümüz vardır. Bugünü 
bize tuhsis eden 'buşbu . 
ğumuza ve büyükltırımize 

sonsuz minnettarlığımızı ve 
du::ıturlarına katı inanımız 

Reisimiz 
Romanya Hariciye Nazuım 

kabul ~uyurdular. 
Ankara. 28 ( A.A. ) -

Romaııya Hariciye 
Nozır ı bugün öğleden 

sonra sıra ile Harieiye Ve
kıl i ni, Hnşvekil İsmot ve Hii · 
yük Millrt Meclisi RPisi Ktl
zım Pa-ıulur flazaratırı ı zivıı_ 

~ .. l 
ret etmış v~ bu ziyaret ken-
di~ine iade edilmiştir . Üğle
ılen wnrn M. Titüle~ko t-ant 
5 30 <la Reisicümhur Hnzre. 
tleri tarafından Çankaya 
köşkünde kabul edilmiştir. 

Kabul resminde Hariciye 

~ . 'ıt 
yet kuvvetlerırıt 1 fı.:d '1 
kahramanlık ve ·Je rJ 
etmişlerdir. Bu Abl·yelİ' 
f!mniyet ve cümhtır1

111..,i~ d i ı7i yüksek ehe.,,-~ 
. n . . t lctl 
ışaretı ı~mnıye iikr' 
mizi uluca deriP ~ 
zın ifadesidir. 

Vekili ~J c>yefen<li 
nuyorlıırdı ) 

Ankar::ı, 28 (A.ı\· ~o• 
nıanyn Hi.lriciy 0 eb' 

. . h '' ti ~ 
moıyt> tı ugu ~· 

1 . . . ooılıı 
ge mış ıı:ıtasıy "' 
V l kili ve diğer ze" bİ, ... ~ 
dan karşılanmış ve 1 ~-"· 

d 
se . 

kıta tarafın sn .,,ı 

ve muzıka Ronıa0Y8 

arşını çalmıl}tır. 

Nüfusumuz artıy!!-
• 

.. 
Uc , 

Nüfu_s seçi_m':,J 
kazada yaılan tecrübe/ 

eyi neticeler alındı· :%' 
1 rı11 Ankara, 27 (A.A.) - 935 nnz:.ırnrı hu kaza 11 9~ 

' Umum NüCus sayımına hazır- Jarırııln vasati olar jlld' 
ı 1 ce' 

lık olmak ve yapı on muva - binde yirmi aer8 
1111' 

kltat tuliı:natnaınede tadile m- tezayüt olduğu o.il~:~• 
uhta~~ eihetler in ve ne ni~pe- Kayserinin Beyııır 

911
-

tl•l say.m momuru bulunabi· b 9 r~j 
leceğini anlamak üzere Ünye , ındaki tecrii e9 J;p'~~ 
Ahlat ve Pı.ırtek kazalurıııda bu ayın 26 sınd. uıı-0 A 

!ayetinin neyet1
., •• deıtr. 

tecrübe sayım tar ı yapılmış- ili" •• J 
tır. Elıle o<l ilen rakamlara ile Kırklarelı, 

1

rıııd' ı':6 
Marmaris kazolıı 00~-~ 

Vf' gösterdikleri hodefe var- rülıe say ı mları dıı eıtı 
mn.k hwmsun ılaki garsılmoz aylnr znrfı nılll jc:rCJ 99f1~ 
azim ve sebatımız olduğunu tir Umum onfıJ!I ıJ.,.J 
da ifadeyi kendimize bir borç esasını teşkil eılrfl ;

8
,dl 

biliriz işi ekseri vilô.YetJıt· 
Niyazi lamış bulunınııktıı 
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Köylü kardeşler! 
................................... mim 

Büyük Cümhuriyet bayramınız kutlu olsun 
- .. 1 ---------..---,..,~---

Veli dayı diyor ki: Köylüye yuıt bilgisi 

Cümhuriyette 
Köylü 
Efendidir! 

Dedik yn. Bizim Vc• lı do 
yı gün görmüş aklı yotgin 
bir kohrnmandır. Cephelerde 
düşrırnnlo boğaz boğaza 

gelmiş hele istıkltıl horbin- 1 
do bırka\~ yara alınış olma
sına rıığınen cepheılen ay
rılmamış askerlerimiz dü9-
monı siırüp gidiociye kadar 
silah başında kaim ştır. Veli 
dayı (Büyük Gnzı)nin kuma. 
odasında do bulunmuş dün
ya kurulalındonhf'rİ hir o i 
doğmıyan bu koca kuman
danın ne yamam hir Tü rk 
oilluğunu kaç ılofn gözleri
lc görmüştür. 

Cünıhuriyetin ildnında bu
ndan on bir sene evel Veli 
dayı artık köyiıne dönmüştü. 

Bugün tam on bir ıene olu. 
yor. Veli dayı köyJüyO etra
fına topltımıt: 

«-Gözünüzü açın kızanlar 
demit·· Artık it bata düşü
yor. Buyük Gazi memlekette 
cumhuriyet ilan etti. 
Artık ne sultan ne muln -
tan kalmadı.. Yiyip içip ken
di ımfnlarınn bakan ve türlü 
rezale&ler çıkaran sultanlar 
nihayet bu canım toprakları 
da düşmanlt vereceklerdi. 
Hereket versin (Gnzi Baba}yo. 
O yetişti de düşmondnn yur
dumuzu, ırzımızı kurtardı 

ifa ne diyordum.. 1 başa 
diışlii dedim değil mı? 

Bizim köylüleri 

Cümhuriyet memlekete 
dirlik diizenlik getırıyor. 

Size efendilik getirıyor. Ar
tık ne sultan ne de arkasını 
1araya vermiş ağalık, mütego
lli belik var.. Herkes kendi 
işinin efendisi ... Memlekette 
yalnız kanun hdkim .. Göre
r~yim ıızı .. Gözünüzii dört 
oçınız. . Ciimhuriyete ya
raş ı r yurtdıışlor olunuz .. » 

Dedik ya Veli dayı hillA sa
ğdır. Kim bılir hu bayrom
da yurtdaşlnrına neler söy
liyecek .. 

U l U G a .z i hiitiin biiyiik nwmlek~t işlrl'ini halkla konu .• arak yapar .. Bu r~simd~ orıu 
halkla konu urkrn ~öriiyor .. umız.. Sultanlar kırk ~ılda hir <·nımyc gittiklN·i ıamaıı hile kaft•s 
arka. mda otururlar. Mill~lf· uöziikmr.zlt1rdi .. . 

Aziz 7 ürk köylüsü, bu levhadan ibret al .. 

Cumhuriyeti necop öğe

cek ... l ~h iiyle değil uı i yıı .. 
O gün bugiindür yurtto ne
ler olmadı, neler yapılmadı .. 
Şimendiferler, fabrika lor, 
bankalar.. ~eler.. Neler .. 
Yurtta en öğütecek birşey 
de dirlik düzerılik işleridir. 

İki devir de dirlikle düzen
likle geçmezdi .. Ya şekavet 

dert .. Ya horp . 

Çok şükür Bu 
günlere. 

~ u vu karıda ki hii ~· ii k:k üpl'iiye hak m ız. C ii uı huri~ et yurdu iştt• hii~· le lJ ii ~ iı k kitpı· iilt• rlt1 , yollarla. 
şi nı~· w

0

1i fer] eri t• oı ıa rı yor.. Df• 111 i rlt• hr ı 011 la k u \'(' t 1" 11 diriyor. 

Hümuneli~ eşya. 
Ticari mohiyetı haiz ol

rnıynn numunelık eşya ile 
resmi muzolcr jçin getirilen 
eski eserler memleketimize 
serbestçe ithal oıliltıcektjr. 
Bu hususta gümriiklere 
eınir verilmiştir. 

Yaşasın Cümhuriyet .. 

Toprağın hakkını 
Cümhuriyet verdi .. 

Cümhuriyet 
Niçin 

Eyidir? 
Köylüler; 
Bugün Cümhuriyetimiıin 

onuncu yıldömün ii coşğun 
vo içten golen hakiki Bevirı\' 
ilo kutlul ıyoeeğız. Bu çok 
kutlu giinde budunun ve ülke
nin öz sahibi, cfcndi&i olan 
sizlerle birazcık konuşalım . 

Cümhuriyet nedir~ 

Bıliriz ki Cumhuriyet; bu· 
dunun kendi kendini idare 
etmesidir. Bu idare itini 
hep birden yıpaı&k müm· 
kiin olmaz. Bunun için nrn

mızJon buı adamlar eecer. 
vekilimiz olarak hüktlmet 
merkezine göndeririz. 

Bunlar da aralarından bir 
zat ıecerler ki cümburiyıtin 
başbuğu olıır."'Bunı (\Cüm
hur Rei11i» deriz. 

Cümhur Reiıliği, padiıahli
kta olduğu gibi babadan 
oğtıla geçen bir miras de· 
dir. Buraya milletin en çok 
sevdiği memlekete n millete 
hayırlı. eyi ve büyük işler 
yapacağına inanılan zıt ge
tirilir . 

Demek ki cüaıhuriyette 
yurdun ve milletin idar11i 
doğrudan do~ruya milletin 
elindedir. 

Cümhnriyet niçin 
eyidir. 

Gene biliriz ki cümhuriyet 
bildiğimiz idare tekilleri 
araıtnda en eyiıidir. Çünkü: 

1 - Buyurganhk hic bir 
nıkı ve takıntı olmadan mil
letindir. 

2 - Millet ve memleketia 
efendiıidir. 

3 - Memlekete daima eyi 
ve hayırlı işler yapar. 

4 - Mjlleti zenginliğe \'e 
bat H~lığına götOrür. 

5 - Köylüyü bugün dün
den daha eyi , daha yüksek 
ve daho zengin yapmağa ça
lıtır. 

Köylü! 

l ... ümhuriyet; 1ana bilgi sa
ğlı~ getiren hiç bir eyi itte 
aenı unutmıyan bir idaredir. 
Bunu sen kendin kurdun 

1 

kendin yışıyoraun ve yııa
tacakıın . 

Öyle iıe hep bir ağızd• 
bağralım: 

Çokyafa Cii
mhriyet .. 

Aıırikı filosu 
Bir Amerika liloıu Pana. 

ma kanalından geçme rek.1-
runu kırmağa teşebbüs et
miştir. Sekeon sekiz gemi
den murck kop olun fılonun 
onaızın kanılı geı;meıi 
miinaialA.tı durdurmmuştur. 
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yılı yurt • 
ın on birinci 

'~ 
il

~ l· ırk~ıca, hiikt'ınıetç•~ h ç kinı~e~' (' karşı yüzümüzün karası hakikat ve ihtiyaca uyğunluğunu ispa1 edemiyecek bir yolsuzluğunıuz ~ o~tur;f. 
fll•r aksı ve vaulıs ~ih 1eveııe karsı dik başlarımzla ve acık alnınızla hercrün kendinize crüvenerek ve fırkaınıza ve fırka· "~fleriue \'e hüluııne 

• • • • • • ~ • ;:, ~ "j 

ıtını~t ederek hakikati anlamak vazifP-mizdir. Recep bey 26 kanuuusarıi «İzmir hasbıhalinden» .. 
Türk milltıti cümhuriyetin Milli kültürümüzü muaeır mak mevkiinde olduğtınu 

bir sene evel biten on yılı_ medeniyet seviyesinin üstü- hatırlatmışlardır. 
nın çok kuvvetli eseri karşı. ne çıkaracağız. Bu hedefler nP.lerdir?Büyük 
sında ikinci on yılın ilk sene· Bunun için bizde zaman Şef tarihi nutuklarında bun-
sine girerken derin bir heye- ölçüsü, geçmiş asırların gev- ları açık olarak göstniyor 
can halinde idi Yurdun her şetiı::i zihniyetine göre değil lar: 
ta.rafında geceli gündüzlü asrımızın sürat ve hareket 1 - Yurdumuzu dünyanın 
şenlikler yapılıyor . Cümhu- mefhumuna göre düşünülmeli. en mamur ve en medeni 
riyetin milH vicdanlara ya- dir. Gençen zamana nispet.le memleketleri seviyesine çı 
raUığı sonsuz sevgi hisleri dJJha çok çalışacağız. Daha karacağız. 
türlü sevin~~ tezahürlerine az zamanda daha büyük İş· 2-Milletimizi en geniş 
bürünerek bütün dünyaya ler başaracağız. refah vasıta ve kaynaklarına 
Türk ülküsünde yeni bir Bunda da muvaffak ola· sahip kalacağız . 
hayat kaynadığından haber· cağımıza şüphem yoktur. 3 - Milli kültürümüzü 
dar ediyordu. Çünkü Türk milletinin kara- muasır medeniyet seviye-

Cümhuriyetin on senesi kteri yüksektir. Türk milleti sinin üstüne çıkaracağız . 
Üsmanlı imparatorluğunun zekidir. Çünkü Türk milleti Büyük şefin dehasından 
bütün ömrünü karşılıyacak birlik ve beraberlikte güç- Türk milletinin yüksele ka-
kudret göstermişti .. Ölümden lükleri yenmesini bilmiştir. biliyetine ülkü, vazife ve iş 
hayata yükselişin zevkine Ve çünkü Türk mille- olarak intikal eden bu üç 
son yoktu · Ve işte artık ci- tinin yürümekte olduğu büyük umde üzerinde ge-
hanşümul bir hakikatti ki terakki ve medeniyet yolunda, çen bir sene zarfında nn-
topraklar üzerinde tam ma. elinde ve kafasında tuttuğu sıl çalışı,ldı, ve ne eserler 
nasile hürriyet ve tam mana- meşale müspet llimdir. meydana getirildi?. Fikrim-
sile müstnkbel bir devlet ya- Şunu da ehemmiyetle teba. izce Cümhuriyetin on birinci 
şıyordu. rüz ettireyim ki, yüksek bir yılının pla.nçosu ancak bu 

Türk milleti ikinci on yılın insan cemiyeti olan Türk sualin cevabını bulmak, ver. 
ilk senesine Cümhuriyetin milletinin tarihi vasfı da mek suretile elde edilece-
on birinci yılına işte bu haki· güzel sanatları sevmek ve ktir. 

katle beraber gird onrla yükselmektir. Bunun Yurdumuzu dünyanın 
Kulaklarında Büyük Şef inin içinılir ki milletimizin yük. 
· k Ib' d c·· h en mamur ve medeui sesı, a ın e um uriyete sek karakterini, yorulmaz 

sevgısi, kafasında Cümhuri- çalışkanlığını, güzel sanatla seviyesine çıkaracak .. 
yote inanı .. Türk milleti yeni ra sevgisini ve milll birlik ğız. 
ha)·atının on birinci yılına duygu ··t d' 8unu ve mu ema ıyen Cümhuriyetin on birinci 
ic:.te böyle girdı.. h t" ı·· t t db' l 

'3 er ur u vaHı a ve e ır e yılında yurdun imarı ıçın 

Geçen bir sene besliyerek inkişaf ettirmek evelki senelerden daha az ca-
mim ülkümüzdür . lışmamıştır. Bilılkis Cümhuriy. Geçen bir senenin hA.disc

lerini, eserlerini huldsa et
meden evel bu hadise ve 
eserlerin mahiyeti üzerinde 
durmak faydalı '>lacaktır. 
Neyi niçin yapıyoruz, neyi 
niçin yaptık? .• Bunu kavratmak 
için en başta büyük şefin 
onuncu cümhuriyet bayra
mİnda Türk milletine hita
bım göz önüne koymalıyız: 

Büyük şefin sesi -------
Türklüğün v" · Türk yur

dunun kurtarıcısı Ulu Gazi 
on birinci yılın eşiğinde 
Türk milletine hitap etmişti: 

Türk milleti; 
Kurtuluş savaşına başla

ıiığımızın on beşinci yılında
yız. Bugün cümhuriyetimizin 
onuncu yılının doldurduğu 

en büyük bayramdır. Kutlu 
olsun. 

Bu amin büyük Türk miL 
letinin bir ferdi olarak bu 
kutlu güne kavuşmanın en 
derin sevinç ve heyecanı içi
ndeyim. 

Yıırtdaşlar; 

Türk milletine çok yaraşan etin yapıcılığını büyük şefın 
bu ülkiinün bütün beşeriyette işaret ettiği noktaya yükse· 
hakiki huzurun temini yolun- itmek için devletçe ve mill-
da kendisine düşen medeni etçe bütün imkdnlarılan ist-
vazifeyi yapmakta muvaffak ifade olunmuştur. 
kılacaktır · Bunun mesut neticeleri 

Büyük Türk milleti; olarak geçen sene dcmiryo· 
On beş yıldan beri lu inşaatına hararetle devam 

giriştiğimiz işlerde mu- olmunmuş birçok yol ve 
vaffakıyet vadeden çok köprüler yapılmıştır. 
sözlerimi i~ittiniz Bah- Trakynnın baştan başa 
tiyarım ki bu sözlerimin hiç imarına yol açılmış, An-
birinde milletimin hakkımdaki karada ve bütün şehirlerde 
itimadını sarsacak bir İsa- d h b' k a a ırço güzel yapı 
betsizliğe uğramadım . eserleri meydana getirilmiş. 

Bugün aynı iman ve fazi· ı· ır. 
letle söylüyorum ki milli 4 _ Köylerimizde geçen 
ülküye tam bir bütünlükle sene daha çok çalışılmış 
yürümekte olan Türk mil- yurdun imarını tamamlıya _ 
Jetinin büyük millet oldu. cak olan köy yapıları geçen 
ğunu bütün medeni alem sene daha kuvvetli tezahür 
az zamanda bir kere daha etmiştir. 

tanıyncaktır. Bunlar arasında milli şi . 
Asla şüphem yoktur ki mendjferciliğimiz yeni ve 

Türklüğün unutulmuş büyük büyük muvnlfııkıyetler kuz-
medeni vasfı ve büyük anmış geçen sene Sıvas-Er-
medeni kabiliyeti bundan zurum hattında Malatya jl. 
8onraki inkişafila atinin yük- tisakı hattı E!dziz istıısiyon· 
sek medeniyet ufkunda yeni ~na varmıştır. ( 10ağustos934) 
bir güneş gibi doğacaktır. 

Türk milleti; 

Af yon la Antalyll arasını 
demir rayla bağlamak ka
rarı verilerek bu hattın 
inşaatı ihale olunmuştur. 

Sıvas - Erzurum hattının 

son kısmı da yapılmağa 

başlanmıştır. Bundan başka 
milli şimendifer siyaseti
mız geçen sene zarfında 

çok mühim bir zafer da· 
ha elde etmiştir. kilo. 
met re uzunluğunda olan iz_ 
mir - Kasaba ve temdidi de
mir yollarını satın almıtır. 

Tiirk milletinin yüksek 
zekasında, 1 ürk emeğinin 

yüksek kıymetinde ve milli 
sermayenin yaratıcı rülünde 
cümhuriyetin yapıcılığı baş 

dördüncü bir sürat ka-
zanmıştır. 

Nafıa Vekili Ali bey ıO 
ağustosta Eldziz hattını aç
rken şöyle diyordu: 

«Cümhuriyet devrinde dev-) 
letçe inşa ettirilmiş ve edil
mekte olan bugtikü demiry
ollarının uzunluğu 3 l 95 ki
lometre, muharrik ve müte~ 
harrik edevat ile beraber 
sarfolunmuş ve olunacak 
mebaliğ 335 milyon lira, 
demi ryolları üzerinde aktar_ 
ılao toprağın hn.cmi 42 bu·· 
çuk milyon metre mik
ap, sarf edilen çimento 
50 buçuk kilodur.» 

Memleketin asırlardan be-
ri tabi olduğu idarelerin 
hiç birisinde bu mücmel 
ve dolğun rakamlar sar. 
fı değil düşüncesi bile 
geçmemiştir. 

işte Cümhuriyet. 

«Milletimizi en ~eniş 
refah vasıtalarına ve 
kaynaklarına sahip kı • 
lacağız .. » 

. Yurdun çok zengin tabi
atına tabiatın Türk .yurdu
na bahşettiği tükenmez hazi
nelere rağmen geçen devir
ler büyük servetlerden isti
fade için hiç bir tesis vü
cude getirmemişlerdir .. 

Osmanlı imparatorluğu 
sefih bir miras yedi idi .. 
İdaresindeki ham servetleri 
işletmez, bol, bol borç ala -
rak bol, bol harrnrdı.. Bu
nun neticesi olarak Türk 
yurdu günden güne kuvvet
ten düşüyor, ileri giden 
memleketler arasında gün
den güne geriliyordu. 

Cümhuriyet Osmanlı im-
Az zamanda çok büyük 

işler yaptık. Bu işlerin en 
büyüğü, temeli Türk kahra
manlığı ve yüksek Türk kül 
türü olan T.iırkiye Cünıhuri
yetidir . Bunıl::ıki ıııuvaffHkı· 

y~ti Türk milletin inin ve onun 
değerli ordusunun bir ve 
beruber olarak ozimkdrane 
yürümesine borçluyuz. Fakat 
yaptıklarımızı o8la kMi gör_ 
müyoruz. Çünkü uaha çok 
ve daha büyük işler yapmak 
mecburiyetinde ve azminde
yız. 

Ebediyete giden her on 
senede hu büyük millet 
bayramını daha şerefle, sa
adetlerle, huzur ve refah 
içinde kutlulamanı gönülden 
dilerim. 

Balıkesir - Çanakkale Şosesi. 

Ne mutlu Türküm diyene! _! 

** 

paratorluğunun fena idare 
ile ölüme mahküm bıraktığı 
güzel yurdu ve bu aziz mil
leti kohrndan tutup hasta 
yatağından kaldırdığı gün her 
şeyden evel onun refahına 

yol a~·mak zarureti karşısın· 
da bulunuyordu .. 

Cümhuriyet ilAn olunurken 
harici, dahili, idari, adli, iç-
timai, siyasi en kısa zaman
da başar;lmaeı milli 
haysiyet ve şerefe ta -
allük eJen sayısız 

işlerin yanı başında memle. 
keti refaha götürücü şartla
rı bulmak gibi birden tat
biki ve derhal faydalanılm

ası mümkün olmıyan fakat 
derin bir zaruret hali gös
teren en büyük bir mesele 
önünde bulunuyordu .. 

Cümhuriyet bu büyük 
meselenin halline de millet 
n memleket için en faydalı 

olacak şekillere el atmıştır. 

Büyük Şefin yazımızın baş 
tarafına koyduğumuz onuncu 
yıl nutuklarında «milletimizi 
en geniş refah vasıtalarına 

ve kaynnklarına sahip kıla
cağ n sozu bugün bütün 
dünyanın inandığı hakikat 
olrnuk üzeredir . Geçen sene 
«milletimizi en geniş refah 
vasıtalarına sahip kılmak» 

yolundo büyük adımlar atıl· 
mıştır. 

Okadar ki iç.te Cümhuri. 
yetin on birinci yılını dol· 
durun hadiselerin çoğu hep 
milletimizi refah için vasıta 
}and ırmak maksadını ihtiva 
etmiştir. 

Geçen sene hükümet beş 
senelık bir program yapmış. 
t:r. Yuruun birçok bucakln
rında büyük fabrikalar iş
letmiye açılmış birçok fab
rikaların temelleri atılmıştır . 

İhracat ve ithaldt işleri 
milli menfaatlerimizin iktiza 
ettirdiği teyakkuzla takip 
olunmuş, ihrac-
atçılığımızın muvaf-
ffakıyeti için ayrı teşkildt 

yapılmıştır. Okuyucularımı· 

zın bu yazdığımız hddisaler 
hakkında hatıralarını daha 
ziyade tazelemek ıçın 

on birinci yılı gözden geçı
relim: 

15 ikindteşrin, Başvekili. 

mız Zonguldakt.n tetkiat 
yapıyorlar. 5 kdnunuevel Es· 
kişehir şeker fabrikası iş

letmeğe açıldı . Başvekil Pa-

·· ıa1JI şamız ne güzel soy ~ 
«Milletler ailesiod~.-i1' 

ıek hayatla yaşaınıık 1 ~"' 
d 

f6Jt-. 
milletler bu da-va ao . ;e; 
çemezler, vaz geçet11ıf 
lerdir. . 0ı,1' 

«Yüksek bir ınıU~t d• fi' 
milletler ailesi jçersıD ~ 
rk milletinin haklı 16 

8 
~ 

ıek mevkii tutoııılc .. 
1~ 

zır etmek için sano.Y'\ı;; 
lekette behembal k 
lazımdır.» J 1•"' 12 Kdnunuevel. b~ 
haftası. ismet Paşa '",! 

kı1 
nçarken» paraınızın -~ 
her ne olursa olsun 
faza edeceğiz» diyor: 'fJ! 

· )'eOI Jt ı KAnunusanı. 
0
.,, 

kanunu tatbik~ k0
..,_. 

Milli ve bey belınılel ~ 
del~de büyük kolaylı~~ 
eden bu kanun ~a ~it 'I. 
hayatımızın mühıı:D 

d isesidir. . et' 
8 Kanunusani, Jktı oir'! 

kili beş senelik pror: 
hakkında izahat -terı1. , ı .... ~ 

1 - Memleketıılll ·ı 
ce ham madde yeti 'A 
bir memleket halindeD 

racr1ğı z. dil~ 
2 - Muhtaç ol 

maddeleri ihtiyscım•'1' 
tenasip olarak içte r~ 
mek imkdnını elde e (İ~ 

3 -- Sanayileşme 0~ ... . . o 
harici ticaretiroızın et' 
bir şekilde tevzinİ ıO 
de ha.kimdir. 

. bir 
4 - Kayserıde 

1 
c 

kuma fabrikası kurtJ 
6
p1..,..j 

Bütün hazırlıkları 1
6 

1~ 
tır. 1935 de bütün c'. 

. b' . olıl 
ve tesısa tı ı tm ı ş bir ı:.i 

Nazillido diğer 
1 
~ 

k u IJ kuma fabrikaaı ur ,- ~11 
Daha ince mal ya~ac b'f'i 
bu fabrika 1936 .. ~-" 
nğıcınıla hjtmiş ol9;g3f 

Bundan başk~ ·-~,J 
ikmal edilecek bır P ' 
mensucat fnbrik861 

açacağız. . bit,,,/ 
Bakır köyünJe~ı 1•4t 

'k . . bllf 
rı anın tesısıne .. dB f 
tır Konya EreğJısııı 01ş 

b ')<tıfll 
bir dokuma fa rı d•'J 

1 .,ır 
ru ması mutaso.' ti 

Sellilos ve kAğıt 
tesis edılecektir. ıeıı ~ 

Kütahyada port113 I• . e 
rikası. lstnnbuIUa şıŞ 
kası kurulacaktır . . uJı• 

Ustalur vetiştırJ• 
.. 1 

sonra cam fabrikll 5 

pılacaktır. 

Yurdumuzu dünyanın en 
mamur ve eo mede
ni memluketi seviyesino 1 
çıkarocağız. Milletimizi en 1 
geniş refah vasıta ve kuy- ı 
naltlarına sahip kılacağız. 

Yukarıdaki ~atırlarda gö
rüleceği üzere Cümhuriyetin 
onuncu yıldönümündo Gazi 
milli istiklül ve cümhuriyet 
te dahil olduğu halde yapı

lan işlerin a-.Ja kôfı olmadığı · 

nı işaret etmekle Türk mil
letine miiteakıp senelerde 
daha birçok hedefleri tut-

p••'Balı kesir-Çanakkale şosesi cii nıh u riyeti rı hliyii k «'~erlerinden hi ridi r. 2 60 kilonu·tre uıuııl•~ ,'I 
oları bu rniilıiml1yolun geçen sene hu vakitler-kii~::H rf~smi ~·apılnııştı. i~as'1~ınıır. 1·•1~inıl•'' ' 
kiişat resnıiÖi 'tespit 'etmektedir. 
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• • 
ı çı n mesut hadiseler le doludur. 

• ---- -- ---- - --- - - - . - -- - ·- - _- - - - ~..:.~ - ... -- -
Yurdumuzu diin~·auın e11 nıaıınır \'t, lll " dt>nİ St~vive~iııt! •·ıkarmak ic·i11 ıuilleıiıııizi t>rı gt•ııı~ 

kılmak icin ve milli kiiltiiriimiizü muasır rııedt·rıiyPt ;t'\'J~e iı;iıı ibtiiıu• :viik ·ellmPk ı<:ıu ... 
rc-falı 'asıt alarıııa ~' 

VP ka~ ııaklaı·ıııa ~ahi p 1 
• 

Ki ııya sanayii tesis etmek 
zarureti de vardır. Hunu da 
başaracağız. 

5 - Madenciliğiınizi ileri 
götürüyoruz. Altın ve petrol 
arayı lorı ümitsiz değildir. 

6 - Memleketimizin elek
triklenmesi için yapılan ele
ktriki etütlerin de temamlaş · 
rnıyon merkezlerden istihsal 
edilecek elektrik kudrtttinin 
memleketimizde kurulmuş 
vo kurulacak olan sanayi 
icin lüzumlu olduğu aşikllr· 
<lır. Bunun ucuza mol edil· 
meei tespit olunuyor. 

7 - Bütün bu işler için 
nıütehassı omelo yeti§tiri
lecektir. 

7 - Bütun bunlarla bera
ber ihracat eşyamızın istan
dıı rize edilmesi ile meşgul 
olacak bir büro da 
tosie olunacaktır. 

lktısat Vekilinin hükfime· 
t~·e tespit edilon sanayi pro
graıo ı hakkındaki bu izaha• 
tı çok geçmeden tatbik sa
hasında fıili nelicolerini gö
ıııterme~e başlamıştır . 

Şubot; lktısat Vekili seya· 
hale çıktı. 

16 mart Samsunda bir 
liitün kongresi toplandı. 

20 Mayıs. Kayseri mensu· 
ca\ rabrikoıııının temeli atıl· 

<lı. 

24 Mayıs. İımet Paşn 
tekrar söyluyor: 

Veloodaşın movduotını k:o
rumok, kati bir emniyet İçi. 

nde tutmak milli paranın 
kıymetini mutlaka muhafaza 
etmek her zamandan ziyade 
sağlam ve sabit bir esastır. 
E(kt\n umumiye bundan 
tamcımeD mutmain olmoladır. 

17 lluıirao : Dahiliye Ve-
kili locliıte söylemiştir: 

Köyhilerjmizı toprak sa· 
hibi yapacağız. . 

16 Haziran: lktısn Vek.ılı 
Bursuda ıııüt tozu fabrikasını 
işletınoğe oçtı. J 3 İz mitte 
açılacak kdğıt fabrikasının 
temel atma merasimi yapıl
dı. 

ı 4 Ağustos Başvekil Is· 
met Paşa Bakırköy bez 
fabrikasının küşadını yaptı. 

Paşabohço şişe fobrikn: 
sının Zonğulıluk sunı 

antrasit fabrikalarının to-
rnelleri atıldı. 

28 Ağustos lzmirde Bey· 
nelmilel 9 EylOl pllnayırı 

açıldı. 

Görülüyor ki gecen ?ir 8•0~ 
ne zarfındu Türk mılletını 
refaha gôturecek bir~·ok mü
him todbjrler alınmıştır. 

Bu tedbirler önümüzde
ki senelerde tomomen aktif 
bir hnle gelılildijri zuınan 

milli iktı odiyntımıı, rofah~.
mız dağıl dılnkünJon bugu
nılen drıhi ~·ok I rklı olorok 
kuvvetlenecek artacaktır 

«Mi ili K ii it ii rii nı üz 
nıınua ır mc~df'rtİ ~ t•I e
' iye ine •·ıkar: ''a"ız» 

~ . 
Türk inkılfthının büyük 

o(i lisonındn Tiirk milleti -
nin lıiiyük tızmine gıizel 
conloıııyor: 

lt~I i ili K ii hii l'ii IU n zii 

muasır uwdc~ni~' et se - miyetli neticeler vermiştir. 
Bu neticoJer şunlardır: 

vi ve "ine cı ka raea ;;ız.» 
· • Türk - Yu!!o~lav.va Bu osırdn kültürsüz bir o 

millijtin yıı om3 ı mümkün ademi lf'Ctı VİİZ mi,akı. 
değildir. Diınün bütün kötü· Türkiye Cumhuriyetini 
lüleleri milli kül- temsilen Hariciye Vekili 
türün en hafif tabirle Tevr ik Rü tü boy le Yugos-
ihmal olunuşundan gelmiştir. lavya devletini temsilen Yu-
Bütün geçen ılcvirler•Jo yük goslavya Hariciye Nozırı 
sek zekd ve knbiliyetlerıne ~lö_yö Yevtic o rnlarında 
rağmen Tü~k ınill?t~ ynbon - 27 Tcşrıni nni 934 te Bel· 
cı kiıltiırlerın tesı rı altında gr:ıttu beş sene nıüddotli 
hırukılmış, bu yiızden milli bir ııdemi tc<'rıvüz m isn kı 
benliğimiz y.ıhnı cı lı:ırsların ııııznlonı ·şlordır. 
korkunç istiltılorı i\·inde nd. Bu munh1Jıle ile tarafeyn 
etn orimiş knybolmu tu. birbırinc kar ~ı lıurbe ınuro-

Bu kodnr pns ı f bir va- cuat etrniyr>cek ve üçüncü 
ziyeti nktif getirmek bir memleket t ::ı rnfındarı 
ink Jdbı ızın b'lşlıca za te. pit edılen herhangi bir 
znruretlordendi vo cum - taarruzu veya tanrruz ı tirnk 
huriyet milli kültiiriimlizü veyahut memleketlerinden 
endişenin rovkincle bir ih ti biri veyn ikisi aley-
mamlo yükseltmek yolunu hine tevcih edilmit 
Büyük Gıızinin rehberliği her türlü taaruzu ve anla -
ile ı utmuş bulunuyor. moyı tulı:bih eylemeği trıa-

Gı>çen bir sone znrfındn hhüt edilmişlerdir. 
memleketimizde hüyiik kul - Balkan paktı 
türel hareketler olmu)tur. l'ürkiye • Yugoslavya Ye 

Ooivı.:rsitede inkılap kür- Yunanistan arasınua 9 'i uba. 
euıunun ihda eılilme11 i. ikin- tta Atinada imza eılılmiş ol-
ci 'fiırk Dili kurultayının an misaka göre tıkitlcr mis-
toplanm ı \ 'O dıl bayramı akta tayin eJılen menfnat-
yapılmnsı bu hlldiselerin \erine halel gelirccek ''azi-
başındadır . yetlorde alınncak tedbirleri 

Halkovlerinin yer yer aralarında anlaşmak rnecbu-
faaliyetleri bu meyanda ge- riyetindedirler. Her horıgi 
~·en senenin ehemmiyetle ö- bir Balkan devleti aleyhinde 
gülmoğe değer hddiseleriode-ı daha evel mütekubilen yekd 
n ılir. iğerlerine haber vermeksizin 

Huyüklerimiz her (ırso.tta hiç bir ıiyusi harekette bu. 
bır mektebin diploma tevzii lunomnzlar. Oiğl'r imza sah. 
merasiminde, bir bilgi ocağı- ibi devletlerin ınuvafökoti ol 
nın açılma ında yohut bir maksızın hiç bir Bolkon do 
irfan müosse esinin yıldön- vleti aleyhinde h tır hongi 
uınünde, her fırsotıon istifa- bir iya i loahhut altına gir-
de edıırek milli külturümüz. emezler. 
ü yükseltmek i~ın göt rılon Tlırkive-Hu ·va mlimı-
~ayretleri çok değorlı nutu- • ~ l , ·l 

kd. . l l ' c >a 1 klarla la ır etmı eroır . 
Cüınhuriyetın on bırinci Dost t>ovyet rirahnin ge· 

yılı içte ve dışla Tiırk çon cümhuriyet bayramın · 
milli istiklftl ve hakimL da memleketimize nıisofır 

C h olmaları münosoht1tile Tür yetini teyit eden, üm u· 
~ ı · k ı kiye ile Rusya arasında iki riyetimizi yuce ten, yu se • 

ten buyuk sıyosi hddi- memleket arasındaki munaeo 
selerle doludur.. batın güzelliği, büyüklüğü 

hissolunmuş ve yeniden tam 
Bu h:\tli:·wleı·i ciiııı- bir noktaı nazar birliği mu-

lıul'İ\'Plirı oıı l>irin ·i yıl ştthede edilerek Türkiye -
dörıi~rııii nıiirıas~lwtile SovyPt Rusya do tluğunun 

torsini ıııiıhürlenm i tir. h ll ~ İİ 11 lı a 1 fı ... I :1 11 d 1f'I~·0 - · 
· Tiil'ki vc-1 rarı do~ ı luğu 

ı·uz: · ı Ceçon eoe ran Şulıı Pc_ 
Uışla iti iirı ;t~t'ha 1 ııııız: hicvi llazrctlcri memleketi 

Türk inlı:ıltlp ve <.:umhuri- mizi teşrıf etmiş Buyuk Şe 
yeti «yurtta sulh, cihnnda fimizin çok kıJmctli miaa-
sulh» ister. fıri olmu lardır. 

Dünyanın en gayri müso!t 
şortlnr içinde çırpındığı bır 
ılevir yaşıyoruz . Bu de,•re 
hdkim ıstırnplnr, ihtirnslar 
diinyo eulhunun korkunç 
muarızlarıtlır .. 

Bir olin<le defne dcılı bir 
elındo bomba putlok gözliı 
znrnan, işte i\'indo bulu ıdu
ğuınuz scnol·ırin karikJttlru 

budur ... 
Bu zamanda biıtün mov. 

cuıliyetile sulh fıkrine önd-
erlık eden ~·ok az dov 
lct vardır . Ve Türkiye Cüın 
huriyeti bu azlığın ta başın
dadır . Dünya eulhunu idame 
için geçen seno sarfottiği
ıniz ınosai fuvknlfüie ehem-

Bu müno ebetle Türk -
lran miınasebatın her turlü 
tesirlerden uzak ve pok 
dostane olduğu tecelli etmi-
ştir. H 

TiirkivP - Fransız mu-. 
na:t~hatı. 

Tiırkiye- Frnnıa ınünoae· 

batı geçen sene karşılıklı 
ve çok kuvvetli do thık te 
zohürlorıle heninı enmiştir. 

CemivPtİ .\ k,anı kon-
• 

sevim· girdik. . .. 
Büttln bunlardan başka 

Ciımhuriyetinıiz on birinci 
yılınıla diğer bir mııvaffakı 

yet daha kazonmıştır : Cemi 
yeli Akvom kon eyine kabul 
edilılik .. 

1 

1 

Yazarı: KENAN E~IJN 

Cümhurlyelimizin onuncu yıldönılmıindt 
Bu münasebetle harict si· leketin ve holkın vaıiyetinİ 

yasetimizin sıhhatini Harici- ynkıntlıın tetkik otmi ler. 
ve Vekilimiz Tevfik Rüştii Rrışveıkil ve Vekiller de hor 
bey çok kuvvetle ve şu (ırsııttn memlekAtİ gozerek 
cümlelerle tezahür ettirmiş- yurtta güzel eserlere hareket 
lerdir: vermitlerdir. 

cc Dünyada hiçbir memlok- İcle enrni vet 
etle hayati ve tıodece mühi· Cümhuriyet dı t; olduA-u 
m meseleler hakkında hiç gibi içte de emniyet içindedir 
bir ihtilafımız olmadı ğını Dünya sulhunun devamını 
teyit ederim .. » teminde Cümhuriyotimizin 

Beynelmilelmilel par- nktif rolü ht.r fP.yden evel 

lameııtoJar koııft\ransı: içten kuvvetliliğin içten sa
ğlamlık işidir . 

Beynelmilel parlllmonto 
kongresi Cüın \ıuriyetin ge
çen on birinci yılı içinlln lsta_ 
nbulda toplanmıt bu beynel
milel hödise Johi Cümhuri
yetimi~ hakkında samimi 
tezolıürlero vesıle olmuştur. 

1 e ı t\: . 

bütün devletlerin rüya sul. 
hu temin yolunda sil~h. 
ları az ılttıkl ıırı bir eıra

ıla biz elimizi, kolumuzu 
b ğlayıp oturamn:ıdık:, onun 
için ge•."un ıene Btiyük 
\teoliıs ,\1utlaföi milliye b11t
çcsini takviye etmek kı

rnrını verdi. 
«ffozırol congo ister isen 

ulhu sıldhl> işte bütün 

Rallkesir 
Bizim için dostluklar çok 

mühimdir fakat... 

Belt~divc irıtihahı . 
Cümhuriyet belediyeciliği 

<'.Ümhuriyetin on birinci yı
lında dördüncü yagını bitir
di Yurdun her tarafında 
yeniden belediye meclisleri 
c~·ildi . 'l'ek dereceli kadın

da rey hakları olon beledi -
ye intihabından gerek fırka
mız gerek hükumet cümhu
riyolimizin ve hnlkcılığımız
ın en o.atı tesohürünü istedi. 

Bu intihap eanasında me-
mleketimizde hemen ; ilk de-.. 
fa olarak kiırsülerde intihap 
propngandaları yapıldı. Biı 

tün bu faaliyetler demokrat 
Türkiyenin hcrşeyden evel 
milli hüviyetine ıodık kalm
ak azminde canlandırmıştır. 

1 lultlaa cumhuriyetin on 
birinci yılında da derin hir 
e~~~,~~ içinde ileri yürü
yu umuze devam etmit bu-
lunuyoruz. 

On birinci yıl jçto özlii, 
dolğun hdıliso lerle doludur. 
Geçen bir sene Cli mhuriyet 
senesi de vntanda~ların do 
rin bir huzur içinde ve in
kıldbın mu\'offakıyetino ~·a

lıgorak geçirdikleri lıir rıono 

olmu tur .. 

devletler gibi geçon ııe

bizimde tnkip ettiğimiz ka
tiyet harekAtı bu oldu. 

Şu nnda Dahiliye Vekili 
~ükriı Knya beyin Büyük 
Millet ~ecliaind o söylodi
ği gibi söyliyehiliriz: 

Cümhuaiyetin on birincıi 
yılı cümhuriyet tırihinıle 

1 sevgili bir yıl tanınacaktır. 

Biıyük ~efımiz mtltendılit 
seyahatler yaparak mem-

Yaşasın cumhuriyet Vf 
·nşosın cümhuriyeti kuron 

1 Gazi! 

1 llntl51l 11~41f.ll1ı(lrlf.lf» 114;H1
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Çektiğim ıstırap .. 
« .. Düşünmeden terilen _karar çok defalar 
~apanmaz bir yara ile neticelenir ve insana 
ıstırap çektirir .. » 

Dağın sarp yamaçları yi
ne beyazlara büründü. Bü. 
rünmez olsaydı!. Bir şairi
mizin şu buluşu ne güzel: 
Kışın etrafımızı kaplıyan 
karları bir kefene benzeti
yor. Ne korku~ç. ne tiksin
dirici bir kelime ... Şair, bu
nun yerine güzel. sevimli 
bir kelime bulamaz mıydı? 
Ey merhametsiz kış!. Sen de 
biraz gecikmez miydin? 

dü Şimdi bu alçaklığa nas ı l 
dayanmışım diye şaşıyorum. 
«Sana milyonlarca yazıklar 

olsun! Neye sustun? Neye 
haykırmadın? Neye ay yıl

dızını gözünün önünde çiğ· 

nettin? Yoksa Türk mü deği
lsiıı? Sende bayrak sevgisi 
denen ş ey yok mu?» diyor· 
dum. Bu çocuk artık elim
den kurtulamazdı, intikamı· 

mı alacaktım. Meseleyi A ' i 
koça anlatmıştım . Kar hdlo. 
yağıyor, vok it vakit te poy- ' 
raz bütün sertliğile esiyor
du. Bu ıssız ormanda ondan 
başka Bulgar yoktu. Olmuş 
olsaydı tehlıke de v.ırdı. Be
nim bu ~·ocuğa olan kinim 
artık son noktasını aşmış, iş 

arete, fırsata bakıyor g ibi; 
onu ya kurşunla ölmüş. ya 
boğulmuş, ya parçalanmış 
yahut ta bir ipte asılmış gör
mek benim için ne güzel ve 
heyecanlı olacaktı. Fakat bu· 
nları bu yerde yapamRzdım. 
Nihayet şu pldnı kurdum: 

Deniz 
Silahları ·azaUllacakmı? 

Londrada neler görüşülüyor? 

İngiltere hükumeti ne va
ziylt alacak? 

Deniz sildhlarının azaltıl

ması hakkında Londrada 
başlıyan görüşmeler devam 
ediyor . 

Japonlar tarafından teblig 
ed:len umumi malllmal etra. 
rafında Amerikan mehafılin
de yapılan tefsir8' oldukça 
bedbin ve gayri müsait şe
kildedir . Bu n.ehafılde sade
ce teknik noktoi nazardan da 
hiç hafif gemilerin ağır to
najlı gemilerle tayare taşı
yan gemilerin zararına ola-

Dağın sarp yamaçlarının 

beyazhua büründüğü gün 
erkenden kalkmı9tım. Bil 
mem1 yaşım op beş var mıy
dı? Mektebe gidiyordum. 
Fakııt okuma zevkini zerre 
kadar tatmış df-ğildim . Kış 
mevsiminde bütün çocuklarda 
olduğu gibi, bende de kızak 

kaymak, hevesletimin en üs. 
tünüydü. Ke~ki üstün olma
saydı! Keşki ogün: «Gitme 
yavrum, gell oduna gidelim 
evimizde yakacak bir çopu
müz bile yok» diyen baba
mı dinlemit olsaydım. Hayır 
dinlemedim Kızağımı sırtı

ma alarak evden hızla çık
tım. Yakınımızda bulunan 
teyzezadem Alikoça gittim. 

lvan, o hain bakışlı komita 
çocuğu yukarıdan aşağı sa
lmmağa giderken, arkadaşla_ 

rım da ar kasından yavaş ya
vaş yürüyecekler ve onu en 
geriye bırakacaklardı. Ben 
ise bulu~duğum yerde kalacak 
arkadaşlarım geçtikten son
ra yolun istikametini uçu. 
ruma giden tarafa çevirece
tim. 

rak çoğaltılması doğrudan 

doğruya Japonların Asya sa_ 
hilleri ve Okyanus denizinde 
tefevvukunu intaç edeceği 

gizlenmemekte ve Japon me
talibatı kn hul edıldiği takdi
rde V 11ş · ıı g~on muahedesini 
imza etmiş olan diğer iki 
dt3vletinde Anglo ·· Sakson 
devletlerile müsavat talep 
etmeleri için mümasil delil· 
leri ileri sürmelerine hiç bir 
mani kalmıyacağı ildve edi
mektedir. İngiliz, Japon tas
avvurları ve Amerikan ak
süldmelleri hakkında daha 
ziyade tafsilAta intizaren 

1 ihtiyatlı davranmaktadırlar. 
Fakat ingilterenin resmi 
vaziyeti her halde taayyün 
etmemiştir. 

Yarım saatten beri kayaca· 
ğımız ormana giden dere yo
lundan yürüyor, sık çamlar
ın altından sessiz geçiyor
duk. Uzaklardan ağaç devire
n oduncuların balta sesleri 
kulaklarımızda uğulduyor, 
dere s ı rtlarına çarparak de
riP, nihayetsiz akisler yapı . 

yordu. 
Az sonra da bir döneme

çteydik ki. yolun ta yanıba
şında korkunç bir de uçurum 
bulunuyordu. Kenarından ko
rka korka geçerken yakın

lardan gelen - Haber ve 
işaret için kullanılan - «He .•. 
ho! .. .. He ..... ho!. .. . » sesleri
ni işidiyorduk. Biraz daha yol 
almıştık ki yukarı gitmekte 
bulunan üç dört kişiyi gör
dük. Yanlarına yaklaştığı

mız zaman tüylerim ıiiken 

diken olmuttu. Yerimde du
ramıyorum. 

Çünkü bunların içinde iğ. 
renıl iği m bir Bulgar düş

manı bulunuyordu. Titiryor
dum. üzerine atılıp boğmak 
için beni anlaşılmnz bir kuv
vet ona doğru sürüklüyordu. 
Bu sebepsiz olabir miydi? .. 
Çektiğim eziyetler, yediğim 
dayaklar, mazideki acı ha_ 
tıralar sırasile kaydedilmiş

ti. Kafamda ayrı ayır yer
ler yapmış, bu kin dolu o
daları tekrar hatı rladım . 
Nasıl daya~mış sttsimi çıkar
mamıştım?. Hağa giderken 
önüme çıkıp kalıplı fesimi 
yırtan, eşeğimize su ver irken 
onu elimden alıp saatlerce 
koşturan şimdi karşımda 

duruyordu . Hele güzel bir 
kurban bayramı giinü ya 
kama ay yıldız madalynsıni 

takmış, kollarımı kabartarak 
geziyordum . Bunu gö -
rünce üzerime atıldı. 

Oounln birlikte yakamı 

da söktü Ayakları altına 

alarak ezdi. Bir de , beni ya
nındakilere yüzümü gözümü 
çörütünciye kaJar döğdür .. 

** Uçurumun ta dibindeyim. 
Hissiz, heyecansız, her şey
den bıkmış ne soğuğun ne 
de sert rüzgdrın işliyemiye 
ceği bir vaziyette dik, asa
bi duruyor, bir yola bir de 
uçurumun sivri koskin taş
larına bakıyor bekliyordum. 
Nihayet arkadaşlarım arka 
arka.ya güçük fasılalarla 

geçtiler. En son gelen Ali 
koç oldu. Ve bir yıldırım 

hızı ile önümden knyarak 
geçti. Artık, yalnız o kal
mıştı. Kalbim okadar hızla 
çarpıyordu ki, yazifemi ya 
pamıyacağım zannediyordum. 
Fakat kendimi çabucak 
toplıyarak, yola derhal isti_ 
kametini verdim. Düşmanı 

mın u~~urumunun vahşi taş · 

!arına nasıl çarpıp pa.
rçalan:ıcoğını görmek benim 
için ne doyulmaz bir zevk 
olacaktı. Bir çalının dibine 
çöktüm. Az sonra beklediğ

i rn geliyordu. Ldkin pek le 
i vana benzemiyordu. Fakat 
böyle bir zamanda ondan 
başka kim ola bilirdi. ışte 

bundan ce!aret alarak yakl. 
aşmasını bekledim. Yukarı 
mahalleden de buraya inen 
keetirme yol vardı. Ne ya.z. 
ık ki bu benim aklıma bile 
gelmemişti. Kızaklının yüzü. 
nü gördüğüm zaman ' gözle-
rım e inanamadım , çıldır -

acaktım. Bu gelen 
kardeşimdi . Durması İçin se
simin var kuvvetile bir deli 
gibi bağırdım, bağırdım .. 
Kızağı okadar siiratlenmişti 

ki durduramadı. Onüne atılıp 
yolunu kesmekten başka 

çare kalmamıştı. Bunu <la 
yaptmı. Ne talisiz, ne talisi-

zim ki yetiştirememiştim . 
Uçurumun ıon noktasına 

kadar sözlerini işitebildim. 

Zavallı masum kttrdeşim! 
OemeJc ki baba sözü dinle
miyeni, aramağa ç:kmış, fa
kat, heyhat!. Düşüncesiz 

ağabeyisirıjn intikam almak 
istiyen hevesine kurban 
olarak gitmişti. 

Şimdi ben onun parçalan
mış cesedine, yarına. ucun_ 
dan bakıyor, kafamı döğe

rek hıçkırıklarla ağlıyor. 
katil benim diyordum. Ken
di elimle öldürdüğüm beL 
baht kardeşimin sesini hala 
duyuyor gibi idim: 

«Katil düşüncesiz ağabey! 
Bana neye kıydın . Bu inti
kamı böyle tenha yerde de
ğil, bayrağımız çiğnenirken 
almalıydın!» Hakikatte söy
lenmiyen fakat çok doğru 
olan bu söz bana pek acı 
geldi . Daimi göz yaşlarımı 
akıtarak kardeşimi öldürdü
ğümün acısını çekmeden ya
şıyamaz lım. Evet ben de vah 
şi uçuruma. kardeşimi 
yiyen uçuruma gitmek istiy
ordum. istiyordum ki o keskin 
dişl i kanlı taşlar. biricik 
kurdeşimi parçalıyan, doy
mak bilmez merhametsiz 
taşlar, benim de düşüncesiz 
ana baba sözü dinlemez, boş 
knfamı~parçalasın. 

Fakat bundan evel İvanın 
parçalanışındaki korkunç 
güzelliği görmek istiyordum 
işte bunun ıçın uçurumun 
ucu tehlikeli yerinde, kanlı 

kafeslerin "üzerine yığılmış 
hıç.kırıklarla ağlıyor , asabi 
ve bıkan bir heyecanla bir 
yola, bir kardeşimin kanlı 

cesedine ve bir de beni bek
liyen vahşi korkun~· yola 
baktım . baktım .. Onu saat
lerce bekledim .. 

/v1. Tunç Er 
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inkılap Duyğuları: 

Ylldırım Telgrafı • • 
Yedimizden yetmişimize 

kndar erkek dişi (Akalanda} 
toplandık. Başımızın üstün
de dalgalanan altı oklu bay
rağı mızın önünde ve gölge
sinde ant içtik. İşimizin dün
ya boranasına ulaşıp geçmek 
olduğunu andık Bu i ş sa
vaşını başarmak cebjmizde, 
çekmecemizde, yurdun üs
tünde ve altındakilerin de
ğil , doğrudan doğruya ken
di kafa ve bileğimizin bitmez 
tükenmez define olup yetip 
artacağına kandık. Çizdi
ğimiz ( iş çalışma okusu ) 
dışında hiç birimiz kalmak_ 
eızın inandık . İş ıömlekle· 

1 
İşlerimize göre: su, top- 1 

rak, orman, yapı, yol. .. 
Kollarına ayrılarak işe ko
yulduk. 

rımızı giyerek ışe 

başladık. tikten 
kanleş olup iş savaşından, 
bayrak savaşında daha ziy
ade dil, kafa ve gönül birl
iJile yürümeliyiz dedik. Bug
üne kudar ~·eşitli andığımız 
biribir!erimizi ilkindenberi 
olup ta kullandırılmamış olan 
ve bizim Türk ve iş oğlu 
olduğumuzu gösteren(doğru 

oğlu, oku oğlu, ekin oğlu, 
biçen oğlu, yapan oğlu, ~a
tan ... , ) diye soy adlarımızla 
övünmeğe başladık . Kardeş_ 

lerimizi unutturarak kötü 
adlarımızı kafa tas)arımızd
an da temelli çıkarak atmak 
ıçın öz adlarımızı evle
rimizin kapılarına, sapan, 
örs ve aykıtlarımızın baş 

uçlarına astık. Göğsümüzü sayı 

sırasile dilimlere ayırıp ka • 
rdeşlerimizin doğum ve ba
kım işlerini çok oğuz bak
mak ve yavrularımızı doğru 

bir huy ve bir kılıkta yük
sek bilgilere kadar okutup 
ekmeğini alın terile, taştan, 
topraktan, demirden. sudan, 
ottan, yiyitlikten \:ıkarmak 
için geceli gündüzlü ( oku 
ma evlerine ) koyduk. Yük 
sek okumadan sonra, okuma 
evlerinden usta yetiştirilmek 
üzere zanatlarmızda tezgdhtan 
usta yetiştirilmesine bel koya_ 

rak toplu olarak çalışmak üzere 
düzenlik kurduk. Yevmiye
lerimizden arttırıp biriktiri
yoruz. Önümüzdeki ün bay
ramında (işç~ ve çiftçi ban
ka.ıı) açı yor ve ileride de iş
lerim ize göre fabrikalar ku
ruyoruz. Yurt, soy. iş ve 
bayrak uğrunda başbuğu

muza vereceğimiz sayğı an
dımızı bir ağızdan haykır
mak ve bayramlarımızı ve · 
uğurlu günlerimizi ve 
yaslı günlerimizi kutlu-
lamak ve _ yaslamak üzere 
bir toplantıda kumdaktan 

ak iı~bnşlı~dede ve nineleri
mize varıncıya kadar. ~ala
bilecek bir büyüklükte tos_ 
toparlak (Akalan) ortasında 
kalmak ve bu alanı her yön_ 
tlen görebilecek ellişer met
re ve bunları denk köşeli 
bölme aradakilerini de yir 
mi beşer metre genişliğinde 
yollar açılmak ve kalan pa
rçalara da bir boy ve bir 
postta evler yapılmak üzere 
örümcek ağına ve dama tah 
tasına benzer bir örnekte 
~~abucak şehrin kağıt!üzeri-
~de kılık ve kıyafetini çizdik. 
Bu bir çeşit evlerimizde en 
ufak işlerimize varıncıya 

kadar bir dille, bir dernekle 
bir görgüde yatıp kalkacak, 
yiyip içecek, oturup konu
şacağız. 

Sokulu; dünya kurulalı
danberi gün görmeden akan 
büyük bir suyu { Gün 
gör ) adile gezmek 
üzere kazma, kürek çalı~ı
yor. Bir yakadan da şimdiye 
kadar denize akan diğer der~ 
ve çaylarımı.za da (dur! artık 
sen denizler için değil yurt 
içinsin) diye önüne çökerek 
toprak kollarımızın bir akı

ntıda düzelttiği tarlamızı 
suluyor. 

Toprak kolu, bntaklıkları 
kurutup inişi yokuşu bir 
düzlük ve akıntıya sokarak 
öküz ve sapanın tırmanamı
yacak yerlerine kadar tar
lalarımızı sürüp ekiyoklnr. 
Kültürden ölküye kadar 
dönmeden durup dinlenme 
den bir uzunlukta gidip 
geldiğini anarsak toprak 
i şimizin ne kaJar düzgün 
örüldüğünü anlarsın! 

Orman kolu, sapanın sil_ 
rüp ekemiyece2i yerlerimi
ze, kırbaşlı bayırlnrımıza ve 
tepesine çıkılamıyar.ak çıp

lak başlı dağlarımıza tır
naklarile tırmanarak, kar
tallar gibi uçarak kuş bakı· 
şı- Türk gücü, Türk eli-görü_ 
nüşte yeşil çelenklerle örü· 
yor. Ve bir yakadan da ke. 
sim çağına girmiş ormanla
rımızı büyük bir cayırtı ile 
harıl, harıl işleyip dört ya. 
kaya satıyor .. 

Yol kolu dere, tepe, dağ 
hiç bir kişi işine engel ol
maksızın dolduruyor, dolvyor, 
köprü kurup örneklerin en 
güzeline göre yollıırımızı ya. 
pıyor. 

Yapı kolu güneş kasaba 
mızı kdğıt~üzerindeki cizgL 
\erine göre yıkıyor, öbür ya_ 
odan da yapıyor . Tufan gibi 
toz duman,.göz gözü görm
üyor. Anız tarlasına sen alın 
ve yüzlerimizin parlak terli 
ve çumurlu çizgilerinden 
biribirlerimizi tanıyamıyoruz. 
Köylerimizi oldukları yer
lerde bırakıp karşılarına 

yenısını yapıyor, eskisini 
kara yenisini ak oklarla( iş
te geri, işte ileri! ) diye 
gösterjyoruz. Sulu köyleri. 
mızın adlarını kaz, örd
ek, tavuk, yumurta, 
ormanlı köylerimizin kurt, 
kaplan . ceylAn, keçi, tilki, 
yaylalı köylerimizin koyun 
hoğa, tay diye değiştiriyo 

ruz Ve bütün diğer iş kol 
lar . mız bu yürüşle cümhuri-
yet yavrularının yirmi beş 
sene içinde yüksek bılgic: 

olup iş be§ına geçinciye kn· 
dar çok ilerideki Avrupa 
bilgisine ulaşacağımıza can 
dan geçerek verdiğimiz bir 
ant ve inanla çalışıyoruz . 
Bu.gün tokatı andıran kasaba
mız iş başarımından sonra 
geceleyin ay yıldızlı gök 
kubbe gibi parıl parıl ışıl-

d ıyacağından daha şimdiden 
ardını (güneşe) çevirerek her'ı 
bucakta örnek olmo.k üzere 
yurdumuza armağan ettik. 
Grrr.leri de gündüzlere ka 
tarak hep çalışıyoruz 

Bugünlerde uğrıyacak 
olursan geldiğini i ş kaygus
undan çoğumuz işitemiycce
ğimizd~n karşılı yacağız. 

Bunu eksiklik sanoı•· 
ğinde çocuklarını :~: 
şında bulacaksın. ~ 
te iş elbesesinde ....... 

Yac•V 
mızı tanıyaını .. iiJll 
hepimizi bir goP .... .. ' .... 
olarak sevecek . 0~a~ 
mızdaki lekeJerı <. dit' 
rt severlik bellerı) ~ 
sırlı ellerimizi tutoP,,_, 
ne basarak alınla 
öpeceksin. i 

Yüzlerce t1ene ger.
1 ılmış Türk soyuıı?,0 ~~1 

şının başka türlu 
. bil 

mıyacuğına senın 

kurtuluş sava~ıod~:,, 
aldık Kahvelerıo 0 Jt 
nı kırdık, aylskhl' 
işlenirken otur_!°:ı~ 
için en büyük kot .~ 
rek şimdi biribirle~ 
başına) diye ayıklıa11' .M 

Bundan sonra 8 
,. '· 

terimizin arası us:;,, 
unuttu sanma, )O 

özümüzsün. Ey ? e 
bu işimizde de .. ;::r 
de de yer ve go .. 

1 
tılsınları b i risı 0 

ğ JıO 
ğından kayna ın ctl'J 
rıp taşarak dört bO ~ 
yılarak insanJar8 

111 
ve bilgi başlanğı"~I" 
terek bugünkü ~a~ IJf 
rdurmuş olan Tur 'dl 
nci kalkınmasında 
larını unutan adeOI bit 
na baştanbaşa ayr•

0
; 

ve kıyafôtte yep18 

nek doğursun. ; 
Bu kalkının• b•,, 

da coşğun bir Y80 
.. 

bir tufan denizi. r;, 
ola Türk ülkesı, ti' 
bitiriminde de Turk 
lı hıncı ile pırla0''1, 
cilerle işlenmiş ~
örneksiz dünya g d• 
görünüşü karşısırı ,-

ıl•' yazıcılarımız yaı. ı.a . ı• P"' zar, heykelcilerılll.18,17 
lerini yapar, çenS1 ~ 
ürkülerini söylôyıP1,rl çalarak ölmez yapı saf 
rarlurken dış , Y~.d'ıer·~ 
ğısızlarının da 00 

elleri göğüsleriod~e 
kelepçeli eğilerek ,-i} 
nden geçsin) erde 8 el') 
falarını döndü:e~e~ dil"' 
den örnek ve bıtgı 
ler. ol' Sand•°'j;p 

~~~ 
Bugday i stıhsalatı~ 
!~:~~1 bir;.!~!~!!~ 

seneden seneye 80 
olduğu malumdur. dil~. 

. t · nede • 
vazı ye ı son ~ )tB "' 
ista.tislikle şu re~f ..,e~ 
tleri ile tespit edı 8'1, 

ı 925 te 1 milY~~Z1 1 
ton olan rekolt? toıı•• /, 
milyon 333 bıO 

2 
bİ" ;J 

da 2 milyon 86 ;'JI 
çıkmış, l 933 te ~ ~·f" 
235 hin ton o)ars ~ 
imiştir. ii• ·~ 

B . . h00 if"' u sene ıçın . ıoedl 
rakamlar neşredıl , ~.~ 
akla beraber, b0~~ ,,,..-,~ 
asa emhafılinde 80~1ol-. 
göre; bu sene ın:,, -• 
milyon tonu oşac ~ 
kak sayılmaktadır Jiıı'g 

Birkaç sene 0
"" dl'. 

istihııaldtımızı~ 1111rJ't 
ihtiy:ıcına kalı -~e bO~~ 
şüırtiliirse bugun n• ~ 
racatçıları arası. il ~ 
oluşumuz iki ı~oılı l•"'~ 
ehemmiyetli saYı 
hAdisedir. 
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Y a z a n 
~1ehmet Tuğrul 

- Haydi o2'lum, bu mühi
ın vazifeyi, nncak sen başa
rnbileceksin .. Eğer, zayiatı
mızın az olmasını istiyor· 
ıun - tabiidir ki istiyecek
&İnl.. - vakjt kaybetmeden 
derhal kol} .. Zekı'\na, ilmine, 
liMmna; kısaca sana itima
dım var .. 

Kumandanın bu sözlerini 
dinlerken hayatımın en bü· 
yük heyecanını duymuı, ve 
ona, bütün samimiyetimle 
teşekkür etmil}tim .• 

Kumandanın yanından ay· 
rılJıktan sonra, izmire geli
nciye knJnr ne tP.hlii:elcr 
ntlntmış, ne mcıcı>rnlor geçi
rmlştim . 

Yunırn neferi kıyafetinde. 
onlnrın cııphP.l~rinde Yanaki 
İ.imİ jl., ~·ağrıldığ.m günler .. 

Bir Iogiliz zobiti ofora k 
cepholeri, bir heyetle teftişe 
guhliğim zarnonlnr ... 

Vtı nihavut Hrışkumanıl:ırı . n 
kııpı"ınJa, nöbnt heklediğ .m 
Jııkiknlar .. 

<)!umun, her on b:ışımırı 

ii etü nıifl ıloln!itı ğ ı o anla rJa 
hil~oniz, no kııılor şendim .. 
Oenı;lik ı:ıtoşi,boni hı·r tı•hlik
oyo utıynrılu .. ~'tılcat, kızıl ııl
cvlurin arasından, muvarrn
kıyetle sıyrılııbiliyordum .. 

S IAnikte bir Rum mııhnL 
l simle doğma ve büyüme 
jdjm .• fümden iki yaş kü~·ük 
olan luırdeşimle yüksek tah 
ailimizi lslanbulıla yııpmışlık. 

Tam huya1a atılacağım 

l'lone, Yunıınlı lar lzmiri işgul 
eltiler ve garbi ADl1doluya 
geçtiler ... 

Hüseyin ihtiyat zabiti oL 
arak orduyu iştirak etti;ben, 
muhakkak casuz olmak isti
yordum'!!. 

Onun idn Ankarayıı ge· 

çtim .. 
Icabeden yerlere müracaat 

ederek Rumcayı, bir Rum 
kudur düzgün konuştuğumu 
ve bir ftµmdan farksız har 
tıket edebileceğimi oolottım. 

Tabıi 1cabul edildim .. 
Vazifem çok mühimdi.. 
Yunan Başkumondalığın . 

dnn ( ... ) İnönü müdııfaa vt· 

taarruz plAnlorını aşıracak-
tını .. 

** .N ıhayot, Başkumandanın 
hususi dnire bekçiliğine ka
dar girebildim .. 

tamim YanAki .. 
1 • 

_ YanAki, · şu Türklerı 

bir nıağlilp edebilspk yok

muya?. 
- Canım.diyordum; «mıı· 

ğlup edebılsek»le sözmü? .. El
botte ınağh1p eJeceğiz. Bu 
kuvvet kurşısınd11, başı bo
zuk Türk kuvvetleri nasıl 
dnynnır? .. 

- Ce ursun bo Yanaki,,. 
_ Jlem biz, İngiliz gibi 

kuvvetli bir devletle i~ gör· 
üyoruz. 

Nöbette konuşmak yasak
tı .. Fakat, ben, sıra bu)d~k
çn Başkumandanın işitebıle. 
c·eği bir ııımanı düşürerek 
nöbet yoldaşıma. buoforı 
söylüyordum .. 

Bnşkumanrlan, benim bu 
halıaynni eözlerı ı duyduk
~·a: 

- Ynntki. ~Pl bakal1?1 

elerdi; 8 ,,0 çok cesur hır 
askPrsin .. Unutmaki mağlO
biyetimiz çok kuvvetli .. 

Ren, onun bu sözlerine 
•idcletli itiraz ederdim: 

TUJllKDJLJ SAYFA: 9 

. 
K ANLI HIKA YE MıUf hikaye 

_ Paşa Hazretleri, başı j oldu... Aakadaşım. uyuma. 
bozuk kudretleri de yeneme- mak için, süngünün alnına 
ıeek yazıktır bize. J:ıyanmıştı ... 

Bir Yunan askerine yirmi -Kostakj ... 
Türk bP.deldir. - Ey . . 

O, güler ve 11rtımı ok- -Uyuma Kostrı ki .. . 
şadl. -Uykum çok be Yonnki .. 

Başkumnndamn, buoa kar- KostAki, bu akşam kuma-
şı olan zMından istifade ed- ndanm keyfi yerinde ... 
er, münuip bir zamanını _insaf f"t be Yanılki. 
bulunca ynnına giderdim .. Beni görmüyorıouaun be Ya. 

Sert bir ıelAmdao , keskin nAki?., 
bir duru~tan sonra: - Peki, git sen yat. 

- Kumandan Hazretleri, - Ha, yata be YanAki .. 
f.ıJan kaymakam geldi . Oh, Kostakiyi de 8avJık. 

-- Kıımnndon Hazretleri, Öyle yı:ı; modıım ( . . ) ın 
or«ludon ~elı>n hir nefer var . karşısında hnngi kumnn<lan 

- Paş ffozretlr.ri, Mnılo.m beklenmez . 
( . . ) gelıiı Kabul edilip ed Öylı>. KostAki. şey bu 
jlmiycc"lc lerıni soruyorlı:ır.. rı kş~m tı ft ış olmuş tabii .. 

Gibi ~özleri söylerken, Kumonıl r !1ın hu habnden ne 
onun hı•r hıırr·htinc dikkat Türkl(•rin krşmokı>~i sevin. 
eder plAnlnra Aeri bakışlar cind+>n her zubil zevk için-
:ıt ır ,l m . . d 

** N ıhııyı t lıır g ce . . 
Evet bir. gccj yarı!!ı i lı 
Snğ ık vo zi(ıri lcnt:'lnl k 

bir fı{•'CI' . • 

llrıyrcı•n ııı 1 n. kadı hiı dı•rı 

tnş ·ın ş ımp ıııy . ı köpıi k lı ; rİ 

O' ı fıİ kEıh .ırclığ'ı \'C ıılrnfıı lı.l
t"I 

ştığı hir gıwe, .. 
l) ,1ha ok9arod~n kornrıuıı 

ver m i:sti m . 
Bu akşom, planlurı n~ırocak 

vl} bu akşıım lıu ludu n~J • 

cnktım .. 
Kar ur. karar l. 
Olmek var, dönmek yok .. 

Kumandan, ogün pek neşe· 
liydi... Türk kuvvetlerınin 

dağıl lıklfırı şayiası ı:ıtrafı 

almış yürümüştü ... 
Belki, bunun irin n l' ~"liy

ılı: kim bilir .. 
Akşam saat ıekizde, ku-

mandanın h ıırp metresi 
mndnm ( .. ) geldi ... 

KumnnıLına, hııber verdi
ğim zaman, o: 

- Koş YanAki çııbuk ge
lsin ıliyerek beni ıt mişti hilı:ı. 

Modam ( .. . ), kapıda karşıl
anılı ve eşiktr, - hem de bi
zim karşımızJo öpüldü; ka
pı kapanmadan, Kum : n<lonın 
kolları nrııs nda divann sürü
klendi . 

O kaılur neşeliydi, zavallı 
kumant\anım . . 

Sııot dokuzıln hım dokuz
ılıı; gözlerim bılek . oatimi 
sık sık yokluyoılardı- K tJm

andAn gulerek. Madam ( ... ) 
kahkaholur ntnra k, Başku. 
marıdunlı k ılai reıinden çıkı ı

lar . 
Kumandan hayretleri, her 

ukşacn kapıy ı, ynverino ki
lilıtletir. anahtarı ynrıırıa 
alırdı. .. l~u ıiu yetmiyormuş 
gibi iki de nöoetri bıra

kırdı. .. 
Fakat, o ak~om kuılu

ran şehvetinı., düşüncesi, 
vozife mesuliyeti e~ir ol-

muştu ... 
Sinirlerimiz,bıızon en mühim 

dnkikolarımızıln bize h4kim 

olur .. 
Artık hiç bir şey vazife 

0 an, bizim irin mühim dı•-

ğildir .. 
Jcıtc Kuoıandan da hu ak. 

ıım sinirlerine mnğlilp oldu 
ş ·ı· 1 . 
V•) kapıyı kı ıt omeyı ve an-
ahtarı yonınıı ulmayı unuttu 

bile . . 
Hem, canım bizden emin 

ya!.. 
Kumandan gideli ü~· saat 

I! .• . 

Birimiz nöbet buklose de 
di~nimiz uyusa.. Nns:J ol 
sa t ... fliş yok.. . Onuu irin, 
şimdi b n gidip yatacağım ... 

Art k yol uzun .. 
Ynşnsın, zito Vnııizolos!. 
Kııp yı :.ıçarok - sildhım . 

oiimdo ha!.. koriye adım 
ntnr otmaz, sos:nin tonunu 
~ alınlaştırar ok: 

- Eller yukarı. . . Yok
sn.. Diye hoykırdım .. 

Çünkü. odanın zi(ıri ka
ranlığı içinde, hemde ku
mandanın kasa111 etra(mdn 
bir karaJtı seçmiştim, Ar 
k&bl buna dönüktü, anla
şılan.. Zı plnyışınd a ve siltl
h ınıı davranmadan olle
rmı havaya ka.\dırışındun 

sezmiştim ... 
Yüzü, gozu, kıya(eti.. 

Hiç bir şeyı belli olmu
yordu . .. 

Yalnız, uzun, iki çatallı 

bir gölge .. 
Ona: 

Burada 111ın ne? . 
Diyemiyorum ... 
Çünkü, benim işim ne?. 
Ya işitirlerse ?. 
Soma, plAnınJa muvefCak 

olamıpcağım .. Ve bir daha 
görmekte güçleşecek. 

O. bel ki bir hırsızdır .. 
Şimdi ona güzel bir sorğu 

çekuriın .. 
Vaau, keratayı ... 
Benden açık iÖZ \·ıktın ha· 
Boğazıma sarılırsın ha!.. 
Al sanıı al unıı!. ·. 
Kuvvetliymışte.. Az daha 

bo~ulacaktıın.. Elimden si· 
lAh düştü.. Çünkü, bileğim- ı 
den kavramıştı .. 

Fakat o.tik davrandığım 
İçin derhal enseledim kera-
tnyı .. . 
Elime ... sert seı t kıllar geçiyor 

Sokukları olnenk ... 
Altıma al<lım . 

Eyvah elinde birşey par_ 
lıyor: Kaıno. 

Vay canına heri( ö)Jürmo
ğe kastetmiş beni. 

Hayret ki, onda da tıss 
yok bı>ndede . 

Veziyel nazikleşti . . Kama
yı göğsüme revirdi . 

Bileğinden kaptım ve bü
ktüm kolunu çevirdim elini . 

O, yıne sos rıknrmıyor. 

ikimiz ıle ~alıyoruz, göğ
üslerimiz birh ı ri üzerinde 
öyl.:ı genişleyi Jonulıyorki. 
Kalbi, son derece \'nrpıyor. 

OJaJo, yalnız sık sık ol
dtğımız nefeı:;)('rin sC>sİ duy_ 

uluyor. 

Ankarada bayram hazrrlığı 

Ankara cumhuriyet bayramı da
ha dunden kutlulamaya başladı. 

Ankara, 28 (A A.) -An- Homen, Yııgoslav. Yunan, 
karada daha hngünden Türk bayrakla Jalğnlanıyor. 
Cümhuriyetiıı l ı inci yıldö- \lildyetin muhtelif ve köyle-

nümünü kutlufomıya batla_ rinden yaya ve allı önJeri-
mıştır. Şehir baştan başa nde bayraklar davul zurna.-
bayraklar vecı lor olduğu halde binlerce 
zeler yızılı levhalarlo süs köylü geliyor ve şehrin so· 
lenmiş bulunuyor. Ankara krıklarını dolttşıyor . Bunla-
istasyond11n şehre giden rın başka yoırin merkezinde 
caddenin bütü • imtidadınca fevkalad~ mer&1İmle kutla-

Elind~n kamasını aldım .. 
Yine ses çıkarmadı .. 

Artık kendime hakim de 
ği\im. Mubnmmet şefkat .. 
Hiç birisi. hi\· birisi bende 
yok ... 

Yalnız derin derin n"fes 
alış • m ve kimin .. 

Parlıyan kamanın omuzla

rım arasına gBçer geçmez 

parlak kısmını hasmımın gö

ğ~üne çevirdim .. 
Ve kan fışkıran hir kan 

Yüzüm kizılloştı .. 

v~ sonro. zovallının, ho
ğ .; z • oJ~n p'lrmttklarının bo 1 

ş.rnma~ı ve ellerini göksün
de eaph komaya doğru git -

·ı mesı ... 
Yi.ıe bağırmıyor .. 
inliyor yalnız. yaralı bir 

aslan gibi inliyor .. 

asıl planı, iki gun sonra 
ki mühim taarruzun pll\nını 

bulılum. 

Kapıya doğru yürÜt ken, 
hlmbayı, yerde inliye11 has
mına çevirJim. 

Fakat. Gözlerini yf'rinJon 
kaydırarak, ziyanın geldiği 

tnrafa çeviren bu adamı 

tanıyacağım ben 
Karnı da büyümüş gözleri

mlt>, daha dikkatle onu bak. 
mak için eğildim ... 

- Hüseyin!.. Hüseyin!.. 
Alı, btik ne yaptım? .. Karde
şim! Neden haykırmadan ne· 
~··s çıkarmadım? Kendim, 
niçin tanıtmndam?. Ah ben 
ne yaptım?. 

nacak olen cümhuriyet 
yıt dönümü şerefıne 
bulunmak icin yurdumuzun 
bir cok yerinden gelen izciler 
ve her sınıftan halk ile oadd
ı • l"r dolmuştur. inşaatı biten 
vilAyetler evi ile emniyet abi 
desinin f'\•ılış merasimi bug
üne kadar batka ve yüksek 
bir kıymet ve ehemmiyet 
veriyordu. 

Yırtınıyorum, cığlıyank; 
kardeşimiu üıerine kapadım 
ve oou öpüyorum .. 

Vatanın.. Vatanımı• l\'ın 
öldürdüm.. Ağabey .. haydi, 
haydi n~abey . . . Beni bı
rak, öleceğim ben, nnsıl, ol-
18a ... Haydi .. git ağabey .. 
Vatanın .. seni. bekliyor .. 

Onu, son defa olarak öp
tüm, kucakladı .. 

Ve koşarak oradan çık. 

tım ... 
Şimdi, bir on evel p1An1-

arı götürmeyi düşünerek 
koşuyorum, koşuyorum .. 

Oraya, oraya doğru .. 
Gazinin bulunduğu tuafu 

doğru .. 

lcinde bir galeyan var .. 

Korku ile karışık bir 
muvatrakıyet, jçin:!e, s·ırmaş 

dolaş oluyor ... 

Oeı hal, yerimden kalktım 

ve cep lambamı çıkorarnk, 

NASIL İK'l'lSA'fÇA YARI MÜSTEMLRKEl"t 
KTEN KURTULUP ERKINBI nrN IKTISAOINA
GEClYORSAK UlL SAVAŞINA DA KÜL'fÜH 
MÜSTEMLEKELfGfNr>EN f!IKll• RUt ~UN RÜTU-. 
NLÜGÜNE GlL>IYoHrz. 

plAnların bulunduğu knsaya 
doğru çevrildim ... 

Evelden hazırladığım, 
aletlerle kaı:ıny1 o.ı;tım ve , -

ŞEHİR SİNEMASINDA 1 1 

2 8 tesrinievel Pazar ~ününden itibaren 

BAYRAM MÜNASEBETİLE 

bekarlığa vada 
Temsil edenler: 

M.-\RTll.\ EGGERTH . 
P.\ lJL HÖHPIH•~R 

EHNSTE VEREBER 

1 Çok eğlenceli, çok neşeli ve çok zarif olnn bu rılmi bilhassa bayram müoeeebetilo 
programımıza koyduk. Eğer bayrıı.~ günlerinizı ~e gecelerinizi eyi geçirmek iıter
seniz bu fılmi mullako. görünüz. Sızi çoi eğlendırecek ve çok memnun edecektir. 

1 

İlaveten FOK '"' .ırRNAL 1 
Bayram matineleri: Ptızurtesi , Salı ve çarşamba tnat 2 dedi r. 

Pek yakında 

Doktor Mabüsenin 
Vasiyetnamesi 

En esrarı engız en heyecanlı filmlerden daha esrarıengiz vo daha heyecanlıdır. 
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" 'TeŞrif eden en nıüşk iil pesent müşterilerini dahi nıem nuıı eden tenıiz, konforlu v~ servisi miikemnwl. iicretlflri lıerktiSfi el\'crişlı !,., 
inşa ettirdii!i sıcak ve so"uk asrımıza uvcrun re, k.alade banvosile tavsiyr.,·e deuer hir o\eldir. Altıudn ~~tzinosu vardır. (~azirıo~unda btl 

'-' ~ .. ~ .. .. t (.] f.. 

nıe.v~d<lı . sıfılıiyeyi havi 'e her memleketin gazete ve nıecıııualarını bulundurur._ t;ı,iiz~lve se~li ra.dyosu mevcuttur . 
• ı 
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A . L. T I· N M A K A S 
- .. ·-·: .- :·. ... .... . - -.. - . .. . .-. ... 

Üç huçuk senP- Almarıyada tahsil etruiş sanatın hütün inceliklerine ~·<.ıkıf Berlin terzi akade
misi uin aliyyüiala del'ecede makastarlık şelwdetnanıesiİ•i ye ayrıca ~eref di plom'asıııı haiz , , 

UHARREM HASBİ 
Erkek ve Kadın terzihanesi , 

Mııkastarı bulunduğum hanımlar · te,rzihanesinin imal' ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini gorunuz. En 
zarif gdyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beyefendiler Altın makasın muhter~ıp müşterileriılir . Modellere 
muvafık olmıyım ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

Güzel ve pahalı olaıı kumaşlarınızı ~·aluız ALTI~ MAKASA biçtiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelennde ŞJk 
biçiJmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlŞ ir. 

. Erkek atefyesi posta~ane so~ağı No. 50 

A 'I• 
Ağrıların ve soOuk algınlığının ser• 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPiRİNdir. 

daôımlar atelyesi Karaoğlan mahallesi lkneci sokağı No. 24 il.. Karacabey Harası d 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· .1 l\llüdlirliiğüı• ~ 
, -••• ._ Hara İsmet Pa~a nıerasıııın paıarlls• 

~ ra \'erilnıesiniu 25 - Birinci h~şrin ~ ~IA" 
' şembe günü saat 011 dfü·de uzatıldırt1 1 

nur. 
~~~~~~~~~ MERKEZ KIRATHANESİ 

Kahvemizin ve bihimum meşrubatııuızın ten1izliği \'e nıüşterilerimize ~österil(m hüsnü 
hizmet dolayısile mulıterem müşterileri nıizdeıı de gördüğlinı rağbet üzerine al~ \~liıı darlığı 
<la dii~ilnüleı·ek diğel' hilümunı nıeşrubatııuız gibi oyunlaı·dan iÇilecek nıeşrubatuı dahi bu 
günden itibaren üç kut·uşa indirildiği ilan oluuur. 

i Sıhhat ve içıma muavenet müdürlüğün~-' 
1 Balıkesır Doğum ve ço& 
~ bakımevı 
~ 1 - Vihiyetin merkez ve miilhak3°'~ . ' 

llÜSTECİHİ M .. \Lİ 
~ 

' . '~ .. . 

~ ve köyleri ahalisinden müracaat cdeJI 1~ ~ f • b., •• k "JA f . d )ollf) "'~ it. t>rın ta ıı ve muş u atı ıer rıev1 t rı 1tr .. 
~ rn ve alelunımu kadın amt>livatlarıı11 ~ ... _J 
~ • .. ·Lir~ 

Mecmualar: 

Karmca . 
Her ay çıkan bu mecmu_ 

anın 6 ıncı sayısı da 
Cümhuriyetin 11 in -
ci yıldönümü münasebelile 

dolğun rnünderecntla intişar 

etmiştir. 

İçinde : Biribirine yardım 
etmek, para kazonmnk mı 

güç sadetrnek mi? Onuncu 

yıldan öğrendiklorimiz, ko -

operasyon ve kooper:ıtif1 ko

operatif unvanı, teklikten 

birliğe geçiş, buğ<lny silola

rı, Kooperatif İdare Meclisi· 

nin vazifeleri, çiftçilere 

llltlıkesir T••ı>ıı Müdüı•lüğü deıı: i~ scscdc nwecaneıı ~·apar . Çocuk Ju; 'ee/' 

~[.;, lelılıkesinde bulunanları da kt\zalik 111 
Mahallesi 
Şeyhlütfullah 

Cinsi 
Hane nen yatırarak 1.edavi eder •f Sağı purçolı oğlu Hakkı bey solu par- - d" 

Hududu 

arkası yine parçnlı oğlu Hakkı bey hırı küciik hasta yavruları dahi nıiiC!ı.S;d' 
çalı oğlu Hakkı bey validesi Havva ı·. 2 -~ Siit t;ocukları ve iki yaşına k<~ es 

hanesi önü yol. vatırarak her zan1an meccaneıı te<ln''1 
• .u 

Evsafı yukarıda yazılı hrıne mahallat 291 şubat tarih ve 1 sıra numıırıısile Atanozlı ~ " pr 
Musa nğanın iken 328 senesinde vefötile veraseti korısı l!Jmnıuhan ve evltıtlorı İhruhim ~ 0 _ Süt ~·ocuklar·ııım uakıııı ı:ırıl:ıf'I t~ 
ve Hacer vo Havva ile ilk kocasından hasıl olma ve kendisinden evel ölen kızı Şnziyenjn ~ kında llliİStakheJ validelPre ve !!Cbeh~,.&~ 
evlfttları Ahmet ve Mehmet ve Ayşe münhasıra olup bunlardan başka naili irs vnrigleri it ~ • 
olmadığı anluşılmnkla iş 1>U h·ınenio senetsiz tasarrufattan bulunmasından mahalline me- ~ sıııda vukun mel lıuz arızalara k:1ı·şı •• 
mur izam kılınacağındun bu yerele bir hak iddiasında bulunanlar var ise 7-11-934 tarih- ~ lazım gcleu tedavi Ye te<lbirlpr•in n1 1 ~1 ~;Jil'
ine kil ıiar vasıiki tasarrufıyesıle birlikte tapu dairesine ve 7 11 -934 tarihine müsııdif çıı. ~ da gebelere üğrc~lmek üzere dersler ,e ~ 
rşamba günü keşif i~~ir gönderilecek memura mahallinde sont 9 dan 14 de kadar mür- ~ ·re ~fi 
acııııtları lüzumu ilan olunur. it 4 - fıumhuriyctinıiziıı Balıke._ı ·e!6".J 
=.=:":::==:===:=-=:==:======:===;===:=:===:========r==:=========~== ~ ŞP Y f f 1d j ~İ faid cf İ VC hayı l'IJ Hl lİ es; ... ,111 
ôğüt, kağnı, bir ayda olup tjfler, Türkiyede zirrıi kredi j zılar vardır . ~ muhtermu halkımızırı istifadeye kı ~ 
bitenler, mektuplaşmalar, koopera~ifleri bildnç.~, hari. / ~kuyuculorı~ıza bu güzel f:c h\zımdır. 
Türk iyede serbest koopern- ._ ta, graf ıkler . adlı guzt-1 ya_ mP.çmuayı tnvsıye ederiz. \,: ~~~~~ 
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' . , .. ' , - - ....... ~._....... ... 

. \~ağı ya ha~trğmıız rf'hhPr ıa hJo lıa 1 k ı rn ızı rı 1 w r l ii lii i lı l i ~ a ~ !a
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve Pil sağlam ~al'l la rla ıwrPU<), kitn-
lerderı kar~ılıyabileceklt1 rirıi ~foıteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz._ Hangi ote!~· 

tercih etmelisiniz? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

ıribi ıiirlii suallerin ePva plarırn hu ı:ıhlmla ;ıı·a.\'lııız •. 

T
'D/.KO T' AJ: Mehmet Servet örme evi. Kıl\~n i rııilli-
n .l'I Vt' <·addPsi ı ı uıııara: ~l ' 

Kl
rn T' Ası· YE·. Mustaf_a Fehmi. lfjj~ t'ırıı..ı (·addf'~İ po~ıalıa-
fi n · ııP ~okagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Ktl\ayiıııilliyt' <\adde. 

~i11dt• .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktımeı eaddt·siudP. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikı'ınıPI 
c·addm•i11tle .\hmel ~cşoıt1~i karşı~ırıda 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
11 ii li.t'ı ııw t ca dd c)si 

• G A Z J N O : Merkez krathanesi: Pa~a l'aıııii caddm;iude. 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. lltiktimet cad<le
siııdc .. f)arhalı oteli ahıııda. 
Yeni berber ı brahim ef endı: il iiktlrnet 
caddc~i Y ıl<lıı Kar:.lal haııPsi karşı~ıııda. 

LOKANTA: Sabri Lokantdsı: 
ııumara 18 

~ah .\lelmwt 

B A K K A L: Bahk pazara bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

• 

TERZi 

Puşa camii ca<ldesind~.. 1'h~yhane l ıo~azmda .. 
Barıdu·ma h.ıkkaliyf•si Ahmet Hilmi efendi .. 
Bih'ımunıi•:kilPr, komwn·t' ' 'e ~ \kP.r ç•·~ith•ri. 

: Mustafa bey .. Po~taharn> sokağı No. 4 7 
Tt•rzi ve öı·iidi Celalettin bey. Ku vayi 
uıi liye caddPsi No. 163 

TUHAFİYE. Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey ... \lem
• dar zade .. Kuvayi nıilliyc· caddrsi No: 48 

. 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balı~P~irirı t1 11 P~ki ~ .. k~r

ci~i. il iikt'ı nıet caddc•si, postalH nt' ~okağı nu

mara: ~4 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. lliiktinı~t 
caddesiudt• şelıir siııt 1 ııHısı tilııııda. 

MANİF A TV'?: Tavşanlılı Zade F_ahri be~- Faı.ııazi. ıı_ıa
ııifatura vf'ı kuma · ıııagza~ı. Kn\'ayı ıııılh~t' 
<'adtksi uunıara: 52 

Keptsü belediyesinden: 
KeJl"'til beledive~ine ait (t)ulo~r a~ıl .uw~:a~ı) 

.... . . · . k .1 k thkıvt)~ı bılrnuza -
kovun<"ular ıcı rı va~ı ış ı 0 

• • '~l ... · ı 

Vilayet Daimi 

Uan~ırma asliye bu~u~ 
ma~kemesinden: 

Randırmonın lhKanıyo mo.
hallesinden kahveci Mehmet 

1 

k ırısı llu.cer hanıma: Zevciniz 
. Bundırmnnm bent başı ma

hallesinden kahveci Mehmet 
er. ta.rafından aleyhinize iko_ 
me olunan boşaomu davası· 
nın icra kılınmakta olan mu 
h o kemesi nde ikdmetglt hmı
zın meçhul kıldığından kek. 
kınızda ilAnen tebligat icrası
na karar verilerek muhake
mede 7 - 1 j - 934 tarihine 
müsadıf çarşamba giinü S. 9 
d tayin edilmiş olduğumlun 
yevm vo vaktı mezkürde va 
bizzat hazı r bulunmadığı~ız 
ve ya tıırafınızdan muiııddak 
vekdl t'lameyi haiz h ı r vekil 
gönılermeıliğiniz tokdirde 
muhakemenin gıyubeıı rüyet 
olunacağı tebliğ makamına 

knim olmak üzere ilin olunur. 

Bandırma Tahkikat 
Hakimliğinden: 

ı Küle!li K. den Somulı Fu-
i tmıı hanıma . 

ıevceniz Külelli K. den 
Mehmet oğlu lsmail tarnfıo 
dan aleyhinize açılan boşa· 
nnıa dovuının icra kılınmak
ta olan muhakemesinde: ik
nmetgtı.hınızın meçhul kaldı . 
ğından hnkkınızılıı illlnen 
tebliğot icrnsına karar veri
lmi~ ve mubak~mdde 8 - 1 t 
934 tarih ine müsndif per1'0· 
mbo günü S. 14 tayin kılın
mış olduğundan yevm ve 
vakti mezkurda ya bizzat 
hazır bulunmanız ve ya 
t:ırafınızclan musnddnk ve· 
kAletnnuıeyi hniz bir vekil 
göndermeniz v" nksi takdi
rde muhakemenin gıyaben 
tebliğ makamına kaim üze_ 
re ilAn olunur. 

Encümeninden: 
J • .. 11 1 · ••. , vN'I t•cpgmt eıı 

Vt•<lt• \o'{' ( 6) a \' UllH ( et e IH r. . 
· · k " 1 l · . ıtiin pvt•l 7 l••ş-
Yt-vmi itı·ıle ol tn · a~ın1< 11 ur :"' .. l ı· 
• ' c. ' • ı · K ~ ut ho t'( ı-
rin ~aui 9B4 tarihinde t.alıp Pı·ırı e.p~ · . 

~IPuılf'kel ha~talıaıw~iniıı 15 -1'. , arıi -~J34 
tarilıiıu- kadar hir a~ zarfıuda paz•ırlıkla veril-

.. ti· . ı.··ı·tııııu ıları olunur . 
Y•' (lairt•siııc nıurat'aa .tı 1 '"' 4 ·>" G - -·>) 

Balıkesir Ziraat 
Müdiirluğünden: 

u .. ı K "t ''ı· ı .. •·tt ıu kh·hirıc~ ait ~"hzcı 
,u U "tl ('f)SU '' tH • • 

hahcPsilP Yılanlı nw\'kiirıdPki otla~ı~t· hır· ',Hlt' 

mfüİdetlP i<·ara vertleceğinderı taliplt•rin 
10- l l-9 ~J4: tarihinde Ziraat miidiiriyt'f İtı~ nıü

ö-2 ;39 
racaathırı ilan olunur. 

nıe"'i muk<H'rer ~tıtnıi~ lwş torı kok kfüuiiriinlirı 

bclwr torıurıu yirrııi ~P.kiz lnı~uk lira~il v~rmek 

iizert\ talihi zuhur Ptrııi ~ nlıua~ıııdan ı - T. ~ani 
934 ıarihiru· rnfü-adif ıwr~t·rnlw giinii saat on 

he ' d(• p ızarlık . urP1İ)P ilıalt·~inP. karar \'r.rinıi~
tir. Ualıa a~agı hPdPllt- p . ızarlık !'5Ul't•ıilt• ,·m·nu;-

ğr· talip olanların ~·p, mi rıııklirdt) dipoz it lcrilr. 
Eru·linıerıi Vihi~'ele ~t·lnıel.-ıri il:\n oluııur. 

1-1 

Cinsi .srari Asami 
Kilo Kilo 

Ekmok 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuz )) 2000 2500 
8ığır » 2000 2500 
Sade yağ 1800 230o 
Zeytin yoğ 1400 J 700 
Mercimek 500 800 
Nohut 500 800 
Bezelye 200 300 
Pirine 3000 3500 
Peynir ıooo ı 200 
Koşar 300 4()() 

Soğan 2000 2500 
Patetes 6000 7000 
Şeker 1400 1700 
Sabun 900 J t 00 
Makarna Te kuekuı 1500 1800 
irmik. 150 200 
Şehriye 150 200 
Un 800 1000 
Süt 2000 2500 
Yoğurt 3000 4000 
Soda 800 1000 
Koyası 150 200 
Kuru üzüm 250 JOo 
Siyah erik 100 t 30 
İncir 400 500 
Zeytin daneıi 500 700 

.ll••ktehi n Mayıs 9 35 ~nı H'SİIH' kadar ·ı ı· ı · • .J • • ı ı ıyacı 
~ <~n 9 ~3ıı4,nn.ıı ·ı"·" la!'!.,~~ ı:i nıik tarım hildireu ve 
c - o-. ltlrı ıınt eıı ılı bareıı , ·irmi erlin nıüddt•· 
ı le .n~üakas,,~ı ih\n edikıı Przak mik17.rmda hazı 
tad~l~ll. yapılın. ~ırıa zarıırt1 l hasıl olduğuruları bu 
t· dılatın azaıııı ve a~ga ri miktarı ,· ukarıya ('ık -
arılmıştır. İhalPlt)ri 4: ı t-934 ıaril;iude a'·rı ~n·rı 
it•ı·a t1dilt)t•t\ğiıuieıı istt•ldilt•r rıwzkür giiılde ~<;at 
14 de depoıitolarilf' heraher rıuıktt1pl~ nıiiteşt•
kkil miihayaa komisy(ıııurı:t nıiiraeaat etmeleri 
1 ii z 11111 u i hl ıı ol 1111 u r. 

Vlayet Matbaasında basılmıştır 
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;! BALIK PAZARI BAKKLİYE ~ 
---~ li •:::> s 11~4 ~' ll1t ıı~ı 'lııJ il il 
I~ Her Nevi Bakkaliye 
Ei!.l ;i Levazımınızı Bahk Pazarı 

Bakkaliyesinden Ahnız! 

KUV A Yİ MİLLİYE CADDESİ 1 Ş DA 1' K A 81 K A il Ş 1 Si N D 1' Jı 

' tı 

Her Nevi 
Örme Eşyası 

Ve 

Malzemesi 

.... 
=r- . 

. 7"~ 
J 

En Ehven, 1 

En Ucuz . 1 

Fiatla T edarı~ ı , 
Edec ğiniz . 1 

Bir Yerdır· ı 


