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Dün Akşam Fırkacı l r Toplandılar Ve Bele-
1 

Yeni seçilecek Fırkamızın Namzetleri c 

diye Az Namze eri i Seçtiler. 
Beledıye heyetinden istekler .. 
Anketimiz bugün bastığımız iki dilekle bit
miş oluyor. Pazar sayımızda şimdiye kad
ar bastığımız diklerin hulasasını yapacağız Cümhuriyet Halk Fırkası Ocak, 

Nahiye Kaza ve vilayet idare heyetleri ,
dü 11 aksam Fırkada toplanmış ve bel
ediye a'za namzetlerin:· tespit etmiş -
/erdir. 

Tasnif işi ancak sabah/e yin bitirile
bilmiştir. Şim Jiden haber verelim ki 
beledi ye heyeti ta rramen denecek de
recede yenilenmektedir. Seçinıde eks
eriyet kazanan elli ıki zat Fırkamızın 
namzedi olarak ilan edilecektır. 

Namzet ı ·stesini y arinki sayımızda 
basacağız. 

- ol··'C.~'.. • -~ ,, -
- , ·"4'°' .• : .... . -•.. 

Trak y a Valiler i 1 

Kongresinde çalışma ve kalkı
nma yolunda kararlar verdiler 

1 
1 arak' ı ı ıı r ' . T 1 1 ı 

1 · · ·. fbrnhıııı n ı ı y tıongr< 
lrınhııl 27 ( \hıhn ,.rım z . 

1 
' ~ f tt' ih- rııtina~ lıL•t:I<' ınathuııt m ı ın-

ı Pn) lJ'llu mı ınıı <' ,.., • 

1 
· . ı ''İ C' sillPrınC' lı y rnottn hulun· 

rı.ı ıım Tnl ı hı)' n r•' 18 '"' ı t' k . 
1 1 muş ve ı mı ır • 

n iP t ıplnnon fa rokv ı vn · , 
•. 1 .. ı · . k dofrılm- rrak)arıın ık•ı :.ıdi 

~rı ı rını ııtı r ı>rr t; . • l · 
1 d v' rdorı ,,.. • rı hakkında 
nr r f::ı"·rlol goru melı r o'du Bu 
Korıg-re su knrarlcır ver· J 

muznkcrelerd"n hır p o~rnııı 
nıı tir: 

1 Zirnnt işleri (lıt buh· ~·ıkor ltlı, hu programı t:ıtbi-
1 k tü kn çol s c·n~ 7 Hutuıı ı~l r n 

nt hn{!eıl k. ıne)"•orı 1 • • ,,_, hıı nılo Trak 'l h !kın n 
türwuliik), ıktı<ıo lrn ynksc lmr.ısı ı~·ın 

2 f f ıVVllO l'I) k \'C lı )" 
J l k k verı l nıı k ırorlorı her gun 

van mnlı .. u'!il ı (damız'·, ı- a rtcırnk h r kudretle tathılrn 
vırc klur, knsn pl ı k hcıyvnn- çn l ı~oroi•ım Güzel Trnk ·:ın n 

• mrıhsu· • l"' 
lor, yiın \'e yop ıgı hizmrtiıııizderı r y fn gort · 
lfltı) rl•gııı ıımıl < dı rim. 

Sonoyii ıır:ıiye ( Pt v 

nircılık, ~ ıropr 1 k) 
4 Zir.ı i k r 'lt l sk ılı'\t. 
5 \ .ınnkol it < l'aril 

v, l••miryoll .J ·niz n ıkli· 
y.ılı ) 

6 llırar.ıt \l' satst•'"-

kil tı 
7 lpekdlı k , h ıl k 1 k, 

arı(•ılı k , :\1 Jd n kôııı ırll'rı, 
o lpn, k (.•rııstt) vo sııırn. 

----··· ..-.. istanbut ıle Londra ar asında 
Lltıfon muhaberesi 

Loı lrll, 26 A. \ - Po • 
tıı , • 1'· lgr f ıı z r<'tınden 
bıl lir l liginC1 ~or • hu tlml", 
uz'ik m af. 1 rl · olJn \f"lt.' 
fın mulı '' rı lrr ııı halk ::ır ı 
!Wıdn temin ı•tııı k m ıkrnJ:
)e h'r teşrinevelden itibaren 

İsveç 
Veliahtı 2 taşrinievelde 
memleketımize geliyor. 

An kArn. 27 {A .A) İ v-
' (' \' ·lı. ht f i r k \l ker ı 

ııı • ı pr<'n <'"' 1 ılı z ıh.' bi 
rlıkt h rıııcıh rınin ı k iRırtdC' 

1-t.ııı ula gı•ltrek'er w• uy
"' g-un hu u~i treııl h ırt:kct 
ıiL•rı k t rlt• ı gun .\ıı k ..ıroyo 

g ·lcc ·klcrrlir . 

Anlalya mebusu Rasi 1 beyın 
konfıransı 

Bur,hı r, 27 A \ ) - Dun 
Antolyn ıııohu u Ho~ih bey 
bdcdiye 'nt ıh.1' ı et ra f ndn 
yJ nlat {' lıir lıitı:ıbcdc de

nıi ... tır: 
- H ''" vı rınt•k ta' ii lıa kk ı

nızcl ır. 13u lı ıkk rioy l tJt n 

o ıtı ko ıy ın lın l k f rk:ı-. d r 
H r i ·i ı~nvarfııkıvetl<' lıo_ 
"ır ın fırkn onı üıı.uv.ıin 

oylcdı~i gibi sirn rl ıden son. 
r ılı:ı nı ılle t ınf• relı herlık et 
me~i ıar edinc>cek tır 

~.limizc gq·en annY,urt ho 
rnp. bitkin hir hrıldtı idı. Fı 
r.kam z yıırd um11zu ı ııınr et
m<'i!'• ~ııt. ·llP t irnwğ<' nzme 
t mi tır 

Yenı bı>lcdiyc B ırıl uru f 
rkn prensipl ri dıılıılinJo im
rırı g ıyc edinrcekt ir 

ÜC' rPlldrİnı miihım surPttC 
ınrl irıneğt.' lrnrnr vcrmi tir 
Gundlizun 11\' ıl:ıkik o l ı k hir 
mulınvrrPdl' hu trnzilAt llol· 
l:ınJn ıçin () p n Al ınnnyo 

"" D ırıiııınrkn İ\·ın bir ı;;ı l in. 
A u tuıvo, Lt•tonyo. Lıtvnn-
yo, J? ·ıılun liyo. ~Or\'<.'Ç, L'3· 
lıi tnn ve 1 ~eı· ıçin 2 sılın, 
Honıarıy ı, c t•koslovnk) o 'r 
Yunonı"t n i~·i n 3 Ril n. 
Turkıyt' için 4 sıliıı ,·r· bul
guı ~tun ılc ı : tonyo ı\ 111 de 
5 ılindir 

~ eııi se~·ıll·cck lıolcı l ye 7 Ell c ılı r ınoz ı.rlığ . nın 
heyet nd<"n d ılı· kl erimJi r : b: ron evt! l pıırk lıo lin o geti-

1 S •lı ir ~uyunuıı bolar· rilrıı " i. 
t ılııın ı. 8 - Fnkir ve k i m ı;; ı ·si zl e-

2 - Bckdıy • biu:.ısın ııı re h l eılıyere ynp .l nın~tı 
yık tır lıHa k burnnın buyuk olan yahlımın n rtt ırılnıo s ı .. 
hır mevdoulı k lıolino get İ· l nıurlı(') ııııılıallf'ı;•ııılt' 

J \l ııbarronı 11jtl11 
ri l mr..ıi v11 Gazi lluzrctleri-
nin lleykf•llt> rinin hu rn) n 
ti k i 1 ııı ı si 

3 •. ,hir k o.:nnrın dn bir 
ye r in ıııeıs re yPı i yo pıl nı oRı 
(li' zlı kuyu 11 y:.ılı ııt Top 
lıııyırı ~e lı rı• güzol lıi r ıno-

f.1 ro ye ri ol .. ı hilir. ) 
4 Dcr!'yo bol &U go· 

tı ılmesi. 
1 5 Ş hrin mııht··li r yer 

lorlerind • c·ocuk h ıhçclcri 

1 yop 1 nrı · 
6 t1u ku m<.' l rfilhl ı• inin 

~~ni~lotilmc i. 
-== 

C. \lt.llMET 
~ Alt.ı rl .ırm bul uaduğu

c;·..ı rşın ıı iızerind l· k i onkcz ha. 
lini n rıdırn n t nc ke öı tiile r i n 

knl l ı r ı l ınası. 

2 Be\nl\ iye ri vnrıntln 

hum llurı n oturınuı:;ı \'ırk in 
bi r n ızo r t eşk il e lın ~ k to l ı r . 
\'o hu vnziyı·le bir ni lı ay 11 t 

Hr mek için lı.ı nı o llorn nıu-

H))C'n bi r Y(' r goslerilmAs ıni 
mii-tlakbel beledıyc h<!yetinde 
te u ı Nın i ('d<.' r im. 

\lu•lııfalak lı ıuı.h•ll•·sıı ıll' 

MEH\IET Af../ 

Kaçak a ı Vekiller Efgan 

1 
1 OaMliyeve sıhiye ve~illeri Milletler Cemiyetine ıüt-

Mücad e f stan~ula gittiler teli~ın kabul edildi. 
Bl·r hafta ı'çı·nde otuz ka- 1 

l ıı. hnı , 28 ·< Mu1ı rı 1ı i rım zJ n ) () ı h ılı yc 

Çakçl Yakalandı. ve S hhı)C \'ı k i ll ı ri lı uf!Ull 
1 tnnbulo g hlı l ı r 

Cen ı.ı ,· re, 27 (A.A ) Af-

g ın j~ t ı n ınilltC' fık o n Milh tlM 
C · niyr- t ne kobut C'llilııı iı;t i r 

Kut hyada buhar yapılıyor Ank :.ıra,27 (A .A.) - 26·9- \ 1: killer dur .ık )'Nİr O{ 
934 den 27 ~ H34 de k.ı- l ır ok k lll"l •• r toro f ııdun I l\lı tnhyo, 25 ( A.A) s -
dtır SP k ızı ''3r!Hl"nı.ılı olm .ık l..nq~ıl.ındı. ~ M d tcıs ')onlo e h ı r ore ındo yap. 
uv.e e 11 k·~ ık\'I \',ıkmıı ol· Amerıka ançurl nletina lmnğo ho~ lm an L5 metro 
nrnstur Do du o u. t1\ yornlı donalml yaplyOf grıııış liğı ndek i bulvnrın ve 
e ll ı kn\·nkç. ve 831 k ılo \'n!jİngtoıı, L.7 lA.A.) 
c-rü mnik knço·-'I 254 k ılo !jl

0 hir s tad ının toprok düz 
n :" B:ılıriy P nozııı M Sinonao ehml' ı leri devonı oıliyo r . 
inhisar k nçnğ, 1 sı l t\h l ll i ve ı m iş ol du ğu bir konfe rns· 
alt ı nı• rnıi, 27727 dı rı• r to .\ ıne r i ka u ııı 'PIIİ M ıın\·uri 

Şe h i r ııı f'disirule lın zı ııı ii h im 

C"odd <.' lPrlc huğdoy paz . r . nın 

n ıklccı•ği yare çıknn yollur 
geni lct ı lıYor . 

ig.un k.ığ cl ı dl' dok . n ı dc,·lcti t nrn fınılon hir dona 
ÇUHıl tuz 'e o uz bir kll\·•k- nm ı in n ldilnH' ino knrar 
çı hayvnn ı ·,ık ıhınııı tır 1 V • r· ı·ı ğiııi . oy lı·ıııiş ti r. 

Maarif 
Ve~ili Zeynela~i~in Beyi 

~egişmiyor 
Aııkar., 28 (ı ıı ıılınbirım iz-

<l ı.ın) \1 ıa ı ıf Vckilı Ztıy n el 

nhiclin heyin nlı' li sılılıiyC'
indcn dolny i tıfn l:'deccğı 

hnk kınd 1 ılolol)nn sazlı r tcoy 
yut C'tmc mektcdır. 

Fran iada bir ha 11isi 
Liyon. 26 (A.A ) l<r.n· 

d sin o danı maksızın , si voE1 
ol 

lıır b yenname n şr ı dı: n 

h:ıı belccl iyP ız ı ı ı l e, )1 

ller riot orns ndo, dun lı r 
hfiıli ·C' olmu tur. 

So y ıli tinin hu hC'ymın:ı 

ıne:;İne, M llerrıot. ılı·rlı 1 

ınuv zı ıh hir e ·vı p yazını • 
tır 

~1 Hcrriot, (•(k irı uıııum iye· 

nin bu hddi hak kıud ı vere 

l'N!'iıhııkme trmom •n guve rı 

mc~tııdir 

Türk - Yunan anlaş -
nı a s ı u z a t ı I yor .. 

nnmzatlcri scd lın i ş vo l ıs
Türk - Yunan 1 l<.'si t r" pit ed ilm iştir . ,. , 
ofisiıı raporu Amerikan 
Turk Yunan t i<'orı.ıt ımık

nvelesinin mud le tı bu ny hi
teCL•klir. M u,ılıeden i n c n ı • 
h·n ın e~i c;·i n yak ında Anknr
acla ınuzo kc roye hn~ lonn< ak-
tı r. 

Turk Yunan o rı si hu t ını
oslara osas olm:ı k iizcrc lı cı

z ı r l ru lı ğı ropo r ı l n h ır ik i me· 
ınl e k e t i n i lır nı·rı t i ş \ fri ni da · 
ha l t'm Ilı hağlo rn hağlnn ı l ı r 
ncak ~ ı r . 

Trabzonda intihap i jleri 
Trnbzon 26 (A \ ) ll'ı r-

ka ve h ledivc s!'~·i ııılcrinc 
hakmak ijzl"re hurny11 gell'n 
Giresun mehuııu Müni r h M· 

çn lı mnlnrı:!n dovnm r tmek 
l••ılir . Dnrı uk"am Münır lıu· 
yin ri'isl iğırıd" hir to plantı 
yıı p ı lmış ,.,, bclediyo irin 
çalışkan bir iş horori r fırk a 

Edebiyatı. 
1Jı•1i,. rli !/l'nçlcrimizrlen 

/\.q eci :adt! /Jilmi beyin 
çok k111melli l>ir clıidıinu 
ömwııi:del<i pa: nr gıi 

m1rıdr. 11 itiburen bmmuya 
baş/ l !JllCClfJll . 

Jfo c lıil IJi: c ye.11i dıirı· 

!/tllllll <·drbfyal ıile.mini 
lamlacak /ıemen ilk es
erdir. 

Olwy11c11larır111 :w uc 
9e11çle.ri111i:in. edt'biynl 
se11ulai11 :e11kle takip 
r.duekluimlr.n ı•min in -
lı111duğ11m11: bu t'/mlıi 

lausiyeyi bile : uil göru 
yurıız. 

1 .. . ~ .. 



SAYFA 2 

Çocuklar için 
DOGRUYOL .. 

Bahçede Kaya ile karşılaştım. Çok müteessir görünüyor
du. Merak ettim. Çünkü annesinin çoktanberi hasta olduğ 
unu biliyordum. Yanına sokuldum. bunun sebebini "ordum. 
Sorğuma karşı gözl('rj yaşardı. Derdini oyi kestirmişim . 
Omuzuma yaslandı. Hıçkırıklarla; annemin bu gece ateşi 
arttı, baygın bir halde evde yatıyor. DeJi. Yüz kuruşa 
kadar yapılabilecek bir reçetP. ile ilaç almak istedıklerini 
fakat paraları olmadığı için geri kaldığını da anlattı. 

B::ışmuallim hey! . Onları yakından tanıyorum. Koya fakir 
ve öksüzdür. Annesile ihtiyar bir ninP-sinden başka daya
nııcağı hiç kimsesi yoktur. 

Kayanın yardımına koşmak arkadaşlık horcumdu. Hem
en eve gidip haftalıklurımdan biriktırdiğim parayı ona ge_ 
tirme~İ düşündüm. Fakat evimiz pek uzaktı. Hem vakit 
geçecek, hem de derse yetişamiyecektim. Sınıf kumbarası
nın hesaplarını ben tutuyorum. Kum baranın bir anahtarı da 

daima bende durur. Kayaya: 
- Kimseye söyleme .. Ben sana sınıfın kumbarosından is

tediğim parayı alıp vereceğim. Öyle paydosunda ben eve.l
en para getirir. Kumbaraya koyarım. Dtdını. Fı:ıkat o bir 
türlü razı olmuyor' bana laf gelmesinden koıkuyordu . Onu 
bundan korkulacak birşey olmadığına inandırdım ve kum
baradan doksan beş kuruş alarak Kayaya verdim. Fakat 
netice hiç ümit etmediğim bir şekle girdi ve Kaya yok ye· 
re suçlu oldu. Bütün linlattıklarım doğrudur. 

Başmuallim bey, Kayanın bunları ortnya vurmaması be
nim rezalandırılmamdan çekindiği içindir. Onun hırsız olarak 
tanınmasına dayanamadım. Artık içim rahat .. Kayanın hiç 
bir kabahati yoktur. Ona verilecek cezayı bana verin baş
muaıtim bey ... 

Başmuallim _ ( Sevimin saçlarını okşııyarnk:) Kızım 

Büyük bir fedakılrlık yapmışsm . Seni kutJularım. Fakat 
arkadaşına yaptığın bu eyiliği daha kolay ve daha 
doğru bir şekilde yapabilirdin. MeselA muallimine veya 
bana arkadaşının halini anlatmış olsaydın derhal yardıma 

koşardık. Böylece hem bizler müteessir olmazdık, hem de 
arkadaşına az bir zaman içinde de olsa fena gözle bak_ 
tırmamış olurdun. 

Sevim - Biliyorum. sizden habersiz bu işi yaptığım 

i~·in ne deseniz haklısınız. Fakat neticenin böyle fena ola
cağını kestirememiştim. 

' Başmuallim - Temiz ve a~·ık bir kalple arkadaşına 

yardım için koşarken işlediğin bu hatayı affediyorum ... 
(Kayanın saçlarını okşayarak:) 

Sil gözlerinin yaşını yavrum. Baştan herşeyi anlatmış 

olsaydanız temiz bir kalple yapılan bu iş hepimizi üzen bir 
hal almyıcaktı Ne ise .. Artık herşey unutulsun .Ve hiç bir 
şey olmamış gibi silinsin kalbinizdeki acılar .. 

Şimdi yine derhal belediye doktoruna gidip annenızı 
muayene etmesi için rica edeceğim. Haçları da belediye 
alır. İc.ap ederse anneni memleket hastanesine ıle yatırır ı ı. 
Sen hiç üzülme yavrum.. Üzerinde göğsümüzü kabar· 
tarak, başımızı dikerek dola~tığımız bu toprak bizim .. 
Onun üzerinde yükselen genç Türkiye de bizim y3pımız. 

Çocuklar!.. <Türkiye haritasında göstererek) Şu sınır 

iı;inde her yarayı saracak bir el ve her hıçkırığı 

susturacak bir kucak vardır. Yalnız açık olun.. Doğru 

olun çocuklar!. . Karaniıklara sapmayın, ışıktan kaçmayın .. 
Çünkü bu toprak böyle istiyor. 

Ona ıen asırlarca bizimdin ve 
olacaksın diye temiz bir yürekle 
abiliriz. 

yine asırlarca bizim 
ancak böyle haykı-

Can verin .. Fakat doğru yoldan ayrılmayın ~·oC"uklar .. 
Perde iner 

lktısat 
Vekilimiz lzmire gel~i. 
lzmir, '1.7 (Hususi) -- ik. 

tısat Vekili Celal bey tetkL 

katta bulunmak üzere bugün 

buraya geldi. Vekil bey bu

radan sonra diğer bazı ye-
·rlere de gidecektir. 

Küçü~ lindbergin ~atili 
Nevyork, 26(A.A )- Lin· 

dhergin oğlunu kaçırdığı 

ve öldürdüğü sanılıp po

lisçe yakalanan Hoptinav 

ile Lindberg bugün yüz

leştirilecektir. Hopliman 

adasındaki dolunun üzerine 

doktor gönderen telefon· 

ta Lindenbergin çocu -
ğunu kurtarmak ıçın ver 

diği paraların numaralarını 

kendisi yazdığını söylemiş

tir. 

Afgan 
Milletler cemiyeti 

--
TeYfık Rüştü beyin komisyonda 

Af ğan hakkında söyleri. 
Cenevre. 26 (A.A.) - Si 

yasi komisyon bugün yaptı. 
ğı toplantıda Afganistanın 
budunlar derneğine katılması 
yolundaki dileğini bu i*te ön 
ayak olan Türkiye murahhası 
Tevfık Rüştü bey kuvvetli ar
k(llamış ve Afgnnistanın ,bu· 1 
dunlar derneği ile iş birliğ'İ· 

nin verimli olacağını söyle· 
miştir. 

Diğer murahhnslarılan 

söz söyliyenler de bu inanı 

göstermişlerdir. Komisyon 
hep birden Afganın derneğe 
alınmasını doğru buldu. 

Yeni ~ir ~ın vapuru 
Londra, 26 (A .A) 

Çın vapuru diin 
·indirildi . Uzak Şark 

- Bir 
denize 
kıyıla· 

TRÜKD1Lt 

Mahsul 
Mmta~alannda mubayaat
ta bulunacak müesseseler

in vaziyeti. 
Türkiye mahsul mıntaka

larında mübayaatta bulunan 
ve mübayan t ttiği malları 

ecnebi memleketlere ihraç 
eden ecnebi müesseselerin 
knzanç vergisi hakkında bir 
tamim gelmiştir. 'l amimde 
bu g-ibi müesseselerin vazi
yetleri şöyle iıah edilmek
tedir: 

l - Turkiyetle bu hususun 
tnmimi i~in şube nçnn ve 
depo ve mağnzcılar tec.larik 
etmek suretile yerleşen mü
essr-~eler. 

2 - Tiirkiyede mübayaa
tını, mahsul mıntakalarına 

muayyen zamanlarda seyyar 
memur göndermek suretile 
icra eden müesseseler. 

3 - Türkiy.:ıdc bir komü
syoncu marifetile ve bir 
komisyon vermek mukabili
nde mübayaa yapanlar ... 

Bunlardan birinci ve ikin_ 
C'İ tarzda yapılan mübayaa
lar müesseselerce re~im ya
pılmış ı-uyılacağındon ona 
O'Öre muameleye tabidirler. n 
Şube ve depo açan mücsse-
sler Türkiyeıle mübayaa et
tikleri mevaddı buralar_ 
da depo etmek veya 
bazı tütün şirketlerinde 

olduau <ribi tütünün sevk o ~ ' 
esnasında bozulmamasını te-
minen yaprakların tasnirı, 
çürük ve bozukların ayıklan
ması, malın cins cins hnlya 
haline getirilmesi gibi sınai 

mahiyet orzetmiyen ve yal
nız bir tasniften ibaret olan 
bu ameliyeden vergi tarh 
_,Jjlın~z. 

An cll k hu müesseseler 
bir sınai müessesler vücude 
getirir ve mübayaa ettikleri 
mnlı hu müessesede başka bir 
şekle kalbederek ihraç eJer
lerse vergiye tabidirler. 

Komüsyoncu vasıtasile mal 
tedarik ediHrse komüsyoncu 
nun aldı<;ı komüsyon üzeri-

~ 

nelen vergiye tabi tutulur. 
Yalnız alım muamelesi yap
anlar 25 lira mukabilinde 
ruhsat teskeresi alacaklard
ır. Seyyar memurlar vasıtasi
le mühayaa yap tırsa ruhsat 
teskeresine lüzum yoktur. 
Komüsyoncu delaletile yap
ılan ınübayaalurda ruhsat 
teskeresi lazımdır. 

İki Jandarma Kuman~ammu 
S ndıri'rı kaza .landurma 

t°' 

kumo.nılanı Remzi bey bugün. 
kü trenle şehrimizılen ny -
rılacaktır. 

Ralıkesir merkn knza 
jandarma kumand:ınımız 

Maruf bey de bu kere Sey -
dişehir kaza jandarma ku -

mandıınlığına tayin eclimiş 

olJuğund:ın birk:ıç güne 

kadar yeni vazifesi bnşına 

hareket edecektir . 

Kenilerine muvafakkıyet 

dileriz 

rında yolcu taşıya<'uk olan 
bu gemide korsanların 

yanaşmamaları i{·in bir ta-
kım silı1hlar bulunacaktı:. 

Çin hirkesine göre ge-
mi denize İilllirilirken 

şeytanların kovulması ınn 

kestane fişekleri atıldı. 

•••• .................................................................. 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATT~.I 
• • •••• ••••••••11&••······················································ 

Ovaköy 
-

Panayuı dün kapand1. Bu-
gün güreş var. 

Üç gün eve! açılan Ova
köy kanayırı dün kapanmış
tır . Panayırda emtia ve hil
hası:ıa hayvan alış ''erı~ı 
hararetli olmuş, ryi bir fi_ 
atla bir~·ok hayvan rnt• lmış
tır. 

Punnyırın knpnnmosı mü
nusebetilc buµ-ün Ovaköyiin
dP. namlı prhlıvnnların işti
rnkile hiiyiik bir pehlivan 
güreşi yapılı:ıcaktır. 

Bere~etli toyü yeni ~ir 
me~tep yaptuıyor. 

Haber aldığımıza göre. 
Konnkpınurı nahiyesin in Be_ 
reketli kiiyü halkı şimdiki 
mektep binasını gayri sıhhi 
bularak yeni bir mektep 
binası yapmağa karar ver
miş ve i[J~aata başlamışlar_ 

dır. 

Bereketli köyü halkının 

maarif severliğini alkışlar ı z. 

Ruam mücadelesi 

İlk Mektepler .. 
Vilayetimizin her tarafı~ 
mektepler 1 teşrinde açıla 
:\1erkez ilo Ban-.,.-----------~ 

ılırma, Gönen A.y-
va 1 ı k. Edremit 
koza merkezinde-

ki ilk mekteplu
rıle Eyltıl orıbeş· 

te J erslere IHış 

lanmıştı .. 

Onümüzdeki bir 

Teşrinievel günü 
viltiyet dahilinde 
bulunan b ütü n 
ilk mekteplerde 
derslere hnşlan- İlkmekteplerimizden Erdek' ırıerd 
mış bulunacaktır. İlk tahsilı:ı buyuk bir alfıko ,·~1, 
teplerimize bu yıl diğer )'ıllardan fazla talebe il -
Sevketiye Nahiye 

~evketiye Nahi~sinde uülei bir umran ~ 
Köylerin yolları, telefofl 

ve herş eyi yapıldy, 
. de 

Bandırma. (Muhnhirimizd- Nahiyede b~; ti' 
en) - ~evketiye nalıiyesin- kredi kooperotJ 1 

de güzel bir umran faaliy- miştir. Doks9 fl b' 
\ı·ı-- · · d b" T · etı' vardır .. Nahiyenin köy ortni!ı buluoııfl ı ayetımız e ır eşrı- ..., 

nievelde Ruam mücadele- yolları hemen hemen bitmiş i1eratif muhit i\·ill 

sine başlanacaktır . ~füca<lele 

ıçın baytar müdürlüğünce 

ve sari hayvan hastalıkları 

mücadele reisliğince hazırlık 
yapılmaktadır. 

Mücadeleden eyi neticeler 
almacoğı tahmjn edilmekte
dir. 

Muallim tayinleri 

gibidir. YoJların birçok ye- dalı olmnktodır. ti 
rlcrine kaldırım döşenmiş, Nahiyenin r09 

ıı> dığer kısımların da taş ve <ı:ıyet 

kum ihzaratı bitirilmi~tir. dı;. Hükılmct koP~ç 
~ahiye merkezlerinde gü- salonunda köyler ;\1 

zel bir heyet. odnsı ya- kutuları yapılo>1 

ptırılmıştır. Bu oda diğ'n köyden bir adanı 
nahiye ve köylerimize günlerde Nahiye 1 
örnek ol:ıcok kadar güzel- gelip köye uit ~:o 
d . mektupları burn 
ır . ( 
Nahiye ile köyler ara. taılır. ~öylerde se"' 

Necnti bey muallim mekt- sında telefon hatluı yapıl- gazetesı seve 
ehinin busene mezunlarından mıştır.Muntazaman muhabere maktadır . 
Vilfıyetimız emrine verilenle 
rin tayinleri yapılmıştır. Bu-

nlardan Vehbi Evin~: hey Er 
dek merkez mektebine. Sıtkı 
bey Kar:ıman köy yatı mekt
ebine, Fehim boy Ilıca mek
tebine, Şakir hey lvrindi ya- , 
tı maktebine, Mustafa bey 
Uncu kırı köyii mektebine inhn 
edilmi:lerdir. r 

yarılm:ıktadır. Köy muamcld;3j 

Nahiyenin on köyünden muntazamdır. böl 
beşinde mektep vardır. Na- nesı umumi 
hiyenin ~·alışkan ve değerli yüzde seksen 
müdürü Şevket bey çocuk· yapılmıştır:,._-- _j 
ların mekteplere devam o . " ncü-~ 
meselesile bizzat altlkudar aımı e dil' 

t.lflka memnuniyetle kayda yin rei~liğinde t0.P 
~ayandır riken işleri tetkıi 

olmaktadır. Maarife karşı Daimi Vildyct~ 

.-~~~~~~"'llt-~~~ 

? 
~ Yazı Müsabakamıı· 
il Gençler arasrnda bir güzel ya::.z müsabakası açacaf}zmı:ı yazmış/~· 
'/ müsabakaya gırme şartlartm ve nuisabakamn nasıl olacağıw yv:ıyor .. · 

~ Gönderilecek yazJ/ar. 
<ıiezli kıiçiik hikdye» mısf11ıı hai::. o/mafafl 

l 
(;ündailccek ya::.ılarrn 

şartlt r. ·~a 
Müsabakanu:.a iştirak t'den ycnçlerden gönderecekleri <c te:.li lwçuk fıı rlfl 

ya::.etemi::.ln iki stilllnunu tecuvti::. etmiyecek bir /ıacmıd" lcrlip et11ıel<1 

Seçim heyeti ~ 
edlyoru: . 

Gelecek ya:ıltırı tetkik etmekte bllnlcırdan ka:ıwıınlart 
§ıJ muallimleri, gazetemi:in tahrip riya:;cline yarduncı olacaklar 

·+ Kaz anacaklar ııd 
~ .llıisabakarm::. ş<iyle başlıyacaklir: Gündcrilecel-l <ıfe:li Jıik<iye» /eri 0;Ja 
'- sonra derce başlı!ıacaüzz. Hu /ıik<iyeleri se~mekte. ~k11~~,~~ılar11m: arası·~d"I 
~{ bir mtlsabalw tertip ediyoruz. Seçme lıeyetrnce bmncıi:yı ka:·m,. cal> Jıı 
~ vermiş olan tlli olrnyucwna:a mllhtelif hediyeler dafiılacağı:. . jr 

Ct' En ~iizel tt·zli kiieiik lıik:iyeyi yazaıı t-r')ııcn !.WZPteırnz b 1 G.t ' <> • 1. • • .. .. •• ';. 1 \ . (1t)lı 
~( saati) tıediyt~ edilecekıir'. l"'11ıcı Vt' uçurıcuyt' guzt· ıHrt·r. J 

~ lem, döı·dünciideıı oıı11ııc11ya kadar kıynwtli hiı·er kıtfll 
&, t~dilPcrktir. 4 
iT( Bu ımisalmkada okuyucularum:ın rwstl rey lwllanacaklaru11 ileride y 
~ ( IP.rıc;h~r, sizi kalt~nıi 11izi tecrii lu.~~(l ela \'et Pdiyoniz.. . k/if 
~ c;örıderece!iilıi= ya:llar orı beş Tcşruuevele kadar kcıb11l edılece 1 Teşrirıievclde ınıisabakaını: başlamış bıılıuırıcaklır 
""~-~~~ 
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• • ! KİTAPLAR ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Merhum Hatıp Mehmet Hamdı 

Ve Eserleri. 

( Dünkü nüshadan mabat ) 
Manyas ve havalisini pek 

eyi bilen iki zattan tahkiki
me göre, Çalık oğulları ad~ı 
bir sültllenin h!lt o havalı· 
de mevcut olduğunu, SoğukL 
ar dede Muıtafa beylerin 
ahfadının v r olduğu merk
ezindedir. Şu hale göre yu
karıdaki düıüncelerim biru 
kuvvet buluyor demektir.Ge· 
ae bu bakımdan da Hatıp 
Mehmf>C Hamdi efendinin es
irini bir hakikatten aldığı • 
nı kabul etmemiz icap edi
TOr demektir. Bilha11a Çal
ı'k .A.hmedin babasının da si
pahi oluşu zihnimi tıyiden 
eyiye kurcalamaktadır. 

Tımarhanedeki vukuat, Ka· 
radeniz kıy111nın. halk <lil!
nde dolaıa dolaşa Akdenıı 
luyısındı romantik bir tec
ellısi olmasa bile o devirlerin 
bütün huusiyetlerini biıe bu 
gün olduğu gibi göster~
eai itiba ~ile batlı beoına hır 
kıymettr. . 

Tımırhanenin olmuş tıır 
Taka o1duğu şüphe g~tirm!· 
yec~k kadar bir hakıkattır 
tliyebil~eğim. Hatıp Mehmet 
Hamdi •f~mdi ya bu vukuatı 
binat nüıahede etmiş, ya
hut içiıde yatayanların en 
yakın sılatışlarını güı:el ka· 
lemile ıize nnmuttur. 

Romnın istanbulda gecen 

18fbas~iıe eski darünifdnın 
Sül•yalDiye cihetinde oldu
ğunu trif ediyor ki muhar· 
r irin h tarifı s1lahate uyg· 
un bir~öıteriştir Bircoklar-
1mıs iın bilinemiyen bu yer 
fılhakta bugün Süleymani
yede Türk ve lalam müıe. 
si» atasın.ı düşen Velu ile 
küçü pazara inen yokuş 
batıEld:ıdır. Sıhhatinı eyir.e 
ÖKr03ınodiğim bir ri' ayete 
göreie şimdiki uAskert ma
tbaa eski tımarhane veya 
mütnmimotından ımiş. . 

Hdl8 Tımarhane tama~ı
le ıtşahbos diyebileceğım 
tiplle olan h&diıelerden 
alıjıf biıe bizden . gel~n 
bir elime ilo mılli bır 
eseir. Bu eserde Çalı 
kunda görüldüğü gibi 
da k ile büyüyen yarı Arap, 
ya Türk, yarı Frans ı z t?r· 
bisi almış şırmaşık Ferıde 
yııe düğesnin arkasında 
k•n, ıııpano dayanan,orak. 
lıJabah idmanını yapan, 
~ıuının savurduğu altın 
blklarla lılpiska saçlarını 
eıiyen «Emine» var. Tı
t!'hanenin yazılışı da me~ 
ı kadar güıel \ ' C oz 
ı m1zıa biitün ince rıük
erile ıiislenmiştir. 
Halk dili. hnlk edabiyatı 
. ahın kaynağı olmuştur. Bj. 
tHa miıelli(ini hu muvaffokı
ıtinden dolayı alkışlamakla 
u duyuyorum. . 
Basanın tımsrhanedekı :zo-

ıki saçmaları öz dilimizin 
an çeken. gönul büyüluy
n güır.lliklerile doluılur. Bu 
ıarçalordon hir ik is ini muh
erem ok n ucul orımcı tekrar 

re bir <inha okumaktan ke· 
ıdimi alanı dıın : 

« -Geçmiş olsun evl tı.dım 
ln9allah o(ıyette s inJir? . . 

- Geçmi olan nfıyı t ı mı 
aldım , ele g irdim vohı , bu İş 
mfiyffHer olmoz her kula. ko 

Yazan: A. BAHA 
derimi" verdik kolkola, dün
ya kazan karııtıra kerı tt ıra 

geldik buraya .. Sizin de ke
yfiniz, göreğiniz, lokumu
nuz, ~·öreğın ı z , pilAvunuz, 
böreğiniı , eyidir inşallah?! » 

« - Akdoğan benim idi. 
Bilmem ne oldu? Amcam 
amc:ı idi .. Ba.bnlığ ım oldu. 
Anam yeniden gelın oldu. 
O vakit Haaan deli oldu. Ne 
oldu iıe niıanlıma oldu. Be
nz im sorardı soldu. Hacılar, 

oğalar yolunu buldu. Çalık 

Ahmet ıengin oldu. Ah tan-
rım adalet kapını aç • Üze
rime yardımını saç .. Dediğ

im saman ağalar hiddet etti 
de yediğim kamçının bini 
bir paro1a oldu » 

«Leylekler sn bohn kndar 
laklak ederek vakit kaybettir. 
iyor, d iyo mahalle kahveler
ini kapatırlarsa kabahat ki· 
min? Soğan yimedim ki ağz
ım kokacak. Al kuıağıy ı gır 
oh ı ro, yarası olnn 

gocunr .. Amcanı deh demi~ , 

oğoln r tasdik etmiş .. Haun 
çiftlikten gitmiş .. Kim alır 
kim sulor . Deli dEOli tepeli, 
eski homıım kubbeli. küçük 
hnnını küpeli demekten baı. 
ka çare yok, akıllıy ım de
din mi ... KelAbid~n yiyeceğin 

kamçının hadi hesabı yok!..» 
« - ISy hitabete snıtlhıy"ti 

olan deli Uusan, sana malum 
olıun bilesin ki . Alim ı rı b. 
rın adabı oddp yönünd~n 

otuz beşti r. Otuz beş adat
paı fdop olun vezni vrır, 
mevzunu vor, a l4meti vnr, 
binası var. Vezni: Oğlan 

kızı ~ördü, mevzunu: Kelôbi 
lfo sam dö\•diı, dn hi alllme ~ i. 

hen"z ka\1k, gözler sönuk, 
neşo dönük. olmak. Dcıhi lıi

naaı dftlikten, araziden, ha· 
yvanatton el çekip lı mar-

hnneda otıır mnktı r . Mana 
murat olundukta? Dövdü, 
kim? Keldbi! Kimi? Hasonıl 

nicin? Amcasının verdik\ ri 
bHhşişlerin hotırı idnl •• » 

«- Allah kimseler i hona 
nrlı:odoş etmesin Arkadaşlar 

arkadaıço orkadıf desinler, 
orkadnt olmasınlar, olttcıı, 
karalaş kaldım burada ku
ru baş, bedestnm ha dolaş 
ha dolaş)) g ibi halk dilimi. 
zin en özlü parçaları Hntıp 

M~hmet Hamdi ' erendinin 
en çok benimseyip eser in rı 

malettiği malzeme cumlo 
ıindendir. Yine Tımarbone,- i 
okuduğumuz vakit ıniiellifı 
nin şiir yazma kabilivct i 
olduğunu da anlıyoruz. 

Bnlıkesirde Balık esi rin 

güzide mebusu İsmail 
Hakkı beyefendinin 
açmış olduğu çığırda Balık-

esir büyükler:ni yazacıok ol
an genç müdnkkik vo müte
tebbılerimizin flotı p Mehmet 
Hamdi efendinin :ı d . nı hu 
arada unutmıyacoklar ı n ı hi . 
linmiyen ve bilmed iğim iz şi 

ir vo eserlerin i ortaya koy 
acaklanın ı kuvTntlc umuvo 
rum. 

Atletizm BirincifiKıeiİ 
'fürkiye Atletizm hi r incı 

likleri musabakolcı rı bugün 
lstanbulda yapılocnktır . Mü
sabakalara Ankara, Bol ı k e· 

ir, Buraa, lzmir ,.e İ stanbul 
otlctlcri ıştirBk edecektir. 

Türkdili ile . . 

İş degişme .. 
Dün bir arkatluın denk 

geldim. Nasıl olu unu sor_ 
mama alon b ı rokııı o ıl on: 

-Nerelerdesin can ım? Kac 
gündür ıoni nrıyorum. Aman 
gel şu kahvenin ıH ı z hir 
küşesine çekilelim de seninle 
düşündürücü ve dirilce bir 
büyüm görüşeceğ im. 

Tn sondaki hoş bir te· 
rkiye doğru ilerlerken ke
ndi kendime bu dirilce 
büyiımün ne olabileceğini 
ıoruyordum. Arkadaşım boş 
değildi. Onun için hu büyüm 
evlenme olamazdı. 

Acaba evinde bir geçim
sizlik ftılan mı baş t.cöıterdi? 
Faksı eyi geçindiklerini de 
vakından biliyordum. Çocu 
°ğunu bir okuloğa vermek 
için belki henim düşüncem i 

öğrenecek desem arkadaşı · 

mın oku loğ çağına bosm ış 

bir çocuğu da yokdu ki. 

Daha hirçok sorğulerı 

kafamda sırohyabilirdim . 

Fnkot. sandalyelerimize 
yerleşir yerleşmez arkndat ım 
doha fazla düşünceleriru i 

yoklamaya ~·ağ bırakmadan 

ynnayakıla: 

- işimi değiştirmek "isti
yorum diye söze boşladı. El
ino nz para geçtiğini buna ka. 
rşı bir Je zor oluşunu sonra 
da hi(-bir kimıenin gözünde 
Je~tı ri olmadığını uzun uza. 
dıya anlattı •e Jedi ki: 

-- Dü,ündüm. taşındım 
haşka bir işe gireceğim. Şi -
mdi bir yol göster bona ... 

Düşündük .. Arkndaşım bu 
beyenmcdiği i şte tum beş 
s"ne özel yer aldı . Ondnn 
önce de uzun yıllar bu iş 
için çalıştı. Şimıti aoldan geri 
ıtonup bir başka yönden dtr 
ha ilı>rİ geçebilmenin yolunu 
arıyor. Bu nnsıl olur? 

Ono dedim ki: 
- Arkadaş , a n sekiz 

on sene yüriidüğün 

bır yohl ı n geri clönecok, 
ı;onra yeni bir yol tutacu
kıın . Bu hüyük \'ağı 

kolay kol •y kozomleb le r:-e · 
ğini umuyor musın? 

r..yi düşün !. 

Ummam diyeceksen hir 
adım bile gerilemeni doğru 
hulmnm. Yok kendime güve. 
niyorum. bu hızı nlabilirım mi 

diyeceksin? Peki seninde bu 
kadar büyük bir ork vor clu 
nıçın bunu kendi işinde 
kullanmadın do şimdi hiç 
denemediğin bir i arıyor

sun'.\ 
Bngüokıi yerine beş y ı hhı 

orişebıldın ıleğil m ı? Tutor.o· 
ğın yeni bİ!' yoldan aynı 

yere beş yılda değil tlahn 
çok uzun ... yı llarda varl mı 

yo coğına seni inondırıııcık 

terim . 
Eyi düşün vo eyi bil ki 

it değiştirmek gömlı•k ıleğ
i ştırmAk gilıi kolay değihl ı r . 

** Arkadafımo doğru bir do· 
muk ""rebildim mi dersiniz? 

M. Cevdet 
Bu yozıd o kı lrnrşıl ıklor : 

Tesadüf etmek -- Drnk. 
oluı = hol, olon = meydon, 

,büyüm= mesele, domuk= li 
kir, tnği = nıosa, dirılce = 
dirilcP. boş= bckAr, okuloğ 
= mektep, çoğ = znmon, 
değeı =kıymet, özel= ev~l . 
tıı r ı f, vön=cebin, erk = irndo 

Memlekette Sulh, 
Dünyada Sulh, 

- --------
işte Türliyenin en aziz ülküsü .. Necip Ali beyin par-

lamentolar koni ıransmda söylediği nut~u. 
Denizli mebusu Necip Ali 

bey parldmentolar konrernn
ıında hir nutuk aöylt)miş ve 
demiştir k i: 

Yalnız bazı memleketlerin 
iktısadi f uııliyetle r ine dair 

istatistiklere istinat edilecek 
olıırsa insana nt'§e ve cmrı

iyet verecek bir netice elde 
edilebilir. Filhakikn bu ns. 
ikalara bakarak biitün dün. 
yanın muztarip olıluğu ikt 

ısatli buhranın nzolmıya hn . 
şladığıno. hükmetmek kabil-

dir Fakat bu buhrnnın hn· 
zı memleketlerde ortadan 
kalkması maalesef heynelm. 
jlel iktısadi nziyetin günden 

güne aalı1ha doğru gittiğini 
görmelı:ton çok uzoktır. Da
ha nçı kça söylemek iıterim 

ki, ittihaz edilen bütün ted
hirler nihnyet mevzii bir ma-

hiyeti haizdir ve bugüne 
kadar zavall ı beşeriyet.in ha· 
şt cı n hnşa muztorip olduğu 
bu beynelmilel buhrnn hast. 

o.l ı ğını ortadan kuld ı rııhilm

ei için şimdiye kadar hak. 

iki bir Cormül bulunamomı . 

ştır. 

Bunun en bariz bir delili 
henüz birçok memleketlerin 

bu buhran ıstırapl n rı içinde 
çırpınıno ktR olduklar ıdır . Bi-

rçok korıferanslanla müte
addıt mütehassı slar umumi 

buhranı izole ıçın hir~·ok 
tedbirler tf'klif t:ttil <ı r. Fokot 
her ıe,\ bir önüne geçilem i -
yecek miışküldt ilH karşı l _ 
ndı . Londro konferanıu hu 
husustn peırlak bir misal ad
dolunabilir. 

Şi ın~liki vnziyete bakarnk 
i ktı s:•di kalkınmanın yerin
den serlıest mübuılelo usu
lüne rücu ile kabul olabile
ceğinJen iimitvar d~ğilim. 

Milletlerin 913 ten evelki 

vaziyetinde bulunmadıkları. 

mı şüphe yoktur. Ve o ta . 
rihten heri de milletlerin 
ikt11aclt ve hukuki münase
betlerine dair hirçok nnzn
riyeler mcydono ~·ıkmııtır. 
Şunu dem.,k istiyorum kı, 

bu mütalealar istikbalde 
ın ı lletlerin ho.yatınıla birer 
yer tutacaktır. Meseld Tirk 
hiikOıneti müloaedit vo açık: 
tdcrüb lerdcn ıonrn, kendi 

ihtiyaçlarımıza tcıc Ahiil ede
cek, ınill~timizin beyoalmilel 
vaziyetine uyabilecek ve 

memleketin umumi refahı 
ıeviyesini yükseltecek surette 
bir sanayicilik ittihaz etmiş
tı r . Bugün hi~·bir ınemlekc· 
tin yalnız zirai bir memle. 

ket gihj knlorak oz çok re 
(ah idnde yaşamuı ihtimali 
mevcut gibi değildir . 

Bu şeruit altında biıim 
;ihi sannyiini yeni tesis ile 

mcşğul olnn mill '3tlerin hiç 
tohdidn tabi bir sorlıı:ııt 

miihtıdolo usulüne laro(tor 

olnınlarınn ihtimnl yoktur. 

Eminim ki , nıimoscbetleri 

gündon güne tı•zayiit etmek
te olan milletler için iktısa

di vaziyetini husu i mukavele 
lerle tanzim etmek bugünün 

ihtiyaçla rına ve hakikate en 
ziyade tevafuk edecek bir 
teılbir<lır. 

Son ıRmanlnrdn kendini 
göıteron milli cereyanlar 
geçmiş zamanların cebren 
kubul eUİ rtliği taro1te teta
buk etmiyor. Bütün milletle
rin en sabit ve en normal 
esaslar ve va11talor üzerinde 
mutabık kalmaları her mille· 
tin beynelmilel münasebatı 
noktai nazarından ahenktar 

ve normal esaslar ve vasıta

lar üzerinde mutabık kalmıt-

larına vabestedir . Bu husuı
ta en aalAhiyettar zevatın 

yaptıkları tetkikat şu neti
ceye varmıtlır: istikbalde 
beynelmilel iktısadi münase· 
betlerin sabit ve normal re
ji mi tahdidi ıeraitc tabi ol. 
mıyan bir ıerbesL mübadele 
olmıyocaktır . 

Milletlerin iktısaden inki· 
şaf ederek sulhun ve beynel
milel emniyet.in resanet 

bulması ila tabıi mecrasına 

gireceği muhakkaktır. Mili. 
letler Cemiyeti wüc11&esesi 

milletlerin ıulh hakkındakı 

umumi arzularından doğan 

maddeten ve manen büyük 

bir eıer olmakla beraber, ke
ndisinden beklenen, ümit ed. 
ilen neticeleri daha verme 
mittir. 

Millotl~r Cemiyetini kuv
v~tlendirmek kin yapılan 

t"tehbüslerin akim kalması 

gibi vaziyetler, sulh tarafta
rlarını mükedder etmekle 
bereber, bu büyük sulh mü
essesesinin beynelmilel bir 
müe1111eso olarak mevcudiyc. 
tinin, gecen asra nispetle, 
ileriye doğru ehemoıiyetlı bir 
adım olduğuna kaniiı Hattı 

yakında knrorhırını mevkii 
icraTa koyacak vasıtalara ma-
lik olrıcoğını da ümit ediyo
ruz. 

Milletler Cemiyetine mens
up millletler bu yiiksek mü. 
sueıoyi tonkit etmekten ise 
ıslnh ve muvaffakıyeti için 
ne mümkünse yapmalıdırlar. 

Memleketimiıi idare eden 
büyük liderimiz muhtelif 
veııilelerle söyledikleri nu-
\uklarındo , 11ürkiyenin sulh 
ve müsnlGmot ülküsuno ne 
kaılor taraftar oMuğunu 

ifade etmişlerdir. Memleket· 
te sulh, dünyada sulh. lıto 

Türkiye Cümbnriyetinin en 
aziz düsturu. 

Türkiye Milletler Cemiye· 
tine muvaCCakıyetine böyle 

hir hnl6tiruhiye ile çalışıyor . 
Türkiyonin en aziz arzusu 
hudutları ıiohilinde, kendi 
inkitafı ıçın ve dünyada 
dnimu yürüyen terakki ve 
medeniyetin unsurlarınılan 
birisi olmak için çalışabil

mektir. Balkan misakı işto 
böyle bir emel ve böyle 
hir programın muha1Bnlosı
dır. Milletler Cemiyetinin rch_ 
berliği altındı, imza edile
cek bu gibi misaklerıD Mil
lutler Cemiyetine dünyadaki 
vazifesinin teshil etmesini 
bütün kuvvetimizle ümit et
mekteyiz. 

Fenni 
Mezbahaların 
Faydaları 

Hayatımızın idomesi için 
hergCin yidiğimiı on luy
mıtli ve bathca gıdamıı 
olan et ve etten mamul 
bilcümle maddeler aynı 

zomonda sıhhatimiı İçin de 
duimi bir tehlike kaynağı
dır. Bu tehlikeyi husule 
getiren sebepler pek mub. 
teliftir. Bu sebeplerden 
biri de kasaplık hayvanntın
da netvünema hularak in· 
sanlara intikal eden tafey
lUtır . işbu tufeylAttan 
trişin , sistisergöz = bevis, 
aistisergöz = selloza ve ba
lıklarda neıvOnema bulan 
Pleroserkoit doğrudan 
doğruya eklolunan etler 
ve balıklar vasıtuile insan
lnra intikal ederler, diyor. 
Bir takım tufaylAtın et-
lerden insanlara inti. 
kati, geçmeıi ıse 

bilvl'lsıta veya arızidir. Hele 
trişin namile mnruf olan tufeyl 
sıhhati beter için başlı ba
tına bir Afet olmuştur. Bu 
trişin en ziyede domuz et
lerinde bulunduğundan ve 
memleketimizde domuz eti
nin aort ve istihllki ise pek 
mahdut olduğuudan memleke
timizde tritin istil411 görülme
mittir. Almanya ve AmerL 
koda ıaman zaman tri9in 
iıtilAsı görüldüğünden mez
bahalarda tritin mua -
yenesi icin etibbayi baytari
yeniu nezareti Te meauliyeti 
altında ekıeriıi kadın olmak 
üzere istihdam olunan me
murill miktarı binlere Te 
snrfettikleri meblAğ milyo
nlara balig olmaktadır. liiı· 
de dahi gerek İnHnlara ve 
g~rekse hayvanata intikal 
eden diğer birçok tufey l4ta 
her gün mezbalarımı:zda tes
adüf edilmektedir. Bilhassa 
Rkinokok, Oistom, stronğl, 
Sarkosporh.lı ve sair tufey1At 
mesbahalarımııda göru!mekte 
ve etibbayi buyıarıyemız tar
afından tahrip n ımha ed-
ilmekte ve ~iluııadiyatımızuı 
ba91ıca temellerınden hırı ol
an hayvanlarımızın kıymetl
erini ıenkııtu sebep olan ve 
pek çok tele{at husuJe geti
ren itbu ıufeyl&tla daimi ıu
rette mücadele edilmek.tedır. 

İıtes mczbaların bir memlek
ete temin ettigi bir\·ok me -
nfaatlerden an mühimmi de 

in11nlara vo hayvanlara sa. 
vlet eden bu gibi tufeyl4tla 
mücadele otmt11k ve işbu mu
zır avaoıile karşı sıhhati be. 
şeri ve memleketin iktısadi
yatını korumaktır. 

ft . Behçet 

Yugoslavya ~ükümdırıan 
Sof yayı ziyaret ediyır 
Yugoslavya Kral ve Kra 

liçesi yakınka Sofyayı ziya

ret edeceklerdir. Bu ıiyaret 

hakkında beyanatta bulunan 

Bulgar Baıvekili, komşu hü
kümdarların bütün Bulgaris-
tan tarafından büyük bir 
sevinç ve sevgi ilo karşılana
cağını söylemiştir . 

Belgrat, 27 (A.A.) - Kral 
ve Kraliçe Sofyoya gitmit-

lerdir. Yanlarında Yugoslav
ya hariciye nazmda vardır. 
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Bir~aç güne ka~ar memleketlmizf ziyaret edecek olan sanatlau. 
'Vehaht ku.·1türün ~er sahasmda idare. maliye, sanayi «Tas» ajansı bildiriyor: 

Yaniden tanzim edilen 

ve tıcareue çok kuvvetli ~ir ~ilgisi vardır. şark kültürü müzesinde 
Acem inkıldbından evel Asya. 

Güstav Adolf, lsveç Vali
hatı, zevcesi prenses Louise 
ve iki çocu~u ile yakın şa
rkta uzun bir seyahate çık
mışlardır. 

Yunanüıtnn, Türkiye, Suri
ye, Irak, Iran, Filistin1 Mısır, 
Habeşistan ve belki de Ma
verai Şeriaya gideceklerdir. 
Velihat, bu teşrinisanin ı ı 
inde 52 yaşına basacaktır. 

Hali hazırda, inceliği, 
milliyetperverliği, mahviyet1, 
nezaketi ve cazibesi saye
sinde lsveçte en tanınmış 
şahsiyettir . Hayatının yegA
ne hedefi İsveçin müstakbel 
hükümdarı olmak itibarile 
mesuliyet ve vazifesidir. 

Bütün hayatı, ahldkını ol
ğunlaştırmak, ileride onu 
bAk:liyen vazife için ilim ve 
tecrübe edinmekle geçmiş 
denilebilir. Velihatın hususi
yetini ve ne tarzda yaşadı
ğını aşağıdaki notlar izah 
eder: 

Kültürün her sahasında 

idare, maliye, sanayi ve ti
carette çok kuvvetli bir bi
lgisi vardır. Konuşurken 
gayet neşelidir ve latifeyi 
sever, tavrı Jemokrat ve ta
biidir. Hararetli bir sporcu 
olup av Vfi balık tutma mü
stesna, bütün açık hava sp
orlarını yapmıştır. Sigara ve 
içki içmez, fukat hiç bir 
zaman kendi zevkini başka 

sına kabul ettirmek istemez. 
Sofrasında likör ve şarap ik
ram edilir, misafirler de 
sigara içmeğe mezundurlar. 

Veliaht her zaman milli 
ıpor faaliyetlerini tecvj z ve 
himaye etmiştir . Esasen ke
ndisi mükemmel bir kayak-
çı, tenisçi ve mahir golfçu 
olmakla eyi bir örnek teşkil 
etmiştir. 

İsveç milli atletik federa
syonunun müessislerinden 
biridir. Bir sportmen ve 
memleketin en eyi binicisi 
olarak t:ınınmış oğlu prens 
Gustav Adolf yerine geçin. 
ciye kadar mezktlr müesse_ 
senin birçok seneler reisli
ğini yapmıştır. 

Sanat sahasında, veliaht 
büyük bir aldka göstermiş 

va Stokholmun milli müzesi
nin tanzimine çok yardım 

etmiştir. Eski Çin sanatı ha
kkında derin malumatı olup 
kendinin de zongin bir kolek
siyonu vardır. Asri tezyini 
ve güzel sanatlar hususunda 
lsveçteki hareketin takdirkar 
hamisi olmuştur. 

En büyük merakı arkeol
ojidir. Valiaht eğer müstak
bel kral olmamış olsa, mu
hakkak bir arkeoloji profe
sörü olmayı tercih edecekti. 
1sveçte, Yunanistanda ve Gi
ritte hafriyatlarda bizzat 
bulunmuştur. Bu münase
betle, elinde kazma, heye· 
tin diğer azaları kadar har
aretle çalışmıştır. 

Velihtın sanayi sahasin
<la da pek büyük bilgisi olup 
bu mesele ile pı:>k aliikod· 
ardır. 

Dört sene İsveç ihrncat 
birliğinin reisi olarak bu 
haıuıta mümkün oldutu ka· 

dar İsveç sanayi 
hakkında malumat 
lerdir. 

voziyeti 
edinmiş. 

Velihat pek çok dolaş

mıştır. ı926 da Amerikad:ı, 
uzun bir seyahat yapmış. 

ve sonra dünyayı devretmiş
tir. Awerikaya muvaı::Jal:ıtın

<la her lRrafta tanınmış, ve 
gazeteciler Alemini nezaketi 
ve hazan münasebetsiz olan 
suallere verdiği cevaplarla 
kendine hayran bırakmıştır, 
Mesel4, bir gazeteci, prens 
olmadığı takdirde ne olm3k 
istediğirıi sormuştur. Vclihat. 
derhal şu cevabı vermiştir: 

« Gazete muhabiri.» 
Başka bir münasebetle, 

matbuat fotogrdçıları gün
lerce arkasını bırakma<lık. 

ları bir sırada, kendi fotog
rnfını çıkararak: 

- Şimdi ateşi size çevi. ı 

receğim. diyerek, gülen fo- 1 

toğrafçıların gı:up halinde 
1 

bir resimlerini çıkarmıştır. 
Amerikadaki seyahati es

nas:nda başka bir hadise, 
çehreleri hatırlamDk husu
sundaki hafıza kuvvetini 
gösteriyor: 

Aiiyük bir Amerika şeh

rinllc. binlerce h llk i~tasi

yondan itibaren yolun iki 
tarafını alarak büyük mi
so.fıri görmeğe çalışı yo rlardt. 
Hiç kimseyi mahzun etme
mek ıçm, Velihat oto
mobiline bineceği yerde 
yürümekte ısr~r etmişti. Bi
rdenbire, berber kıyafetin

deki bir adamın önünde ılu. 
rılu. Prens ilerleyen {Hlamın 
elini sıkorak: Hen sizi tanı

yorum. 1912 de siz Amerika 
olimpik timi ile İsve~·e gel
miştiniz .. 

Filhakika bu böyle idi 
ve perens ı 4 sene evel 
bu adamın hangi miisaba
k-ıyll girdiğini ılnhi söyli
yebilirdi. 

İsveç kral ailesinin bütün 
çocukları gayet eyi ve halk
çı bir İsveç mekteplerine 
muntazaman g:rmekte ve 
hnttd Üniversitede <lohi 
okumaktadırlar. 

Veliaht iki sene Upsala 
üniversitesinde okurluktan 
sonra zabit olarak Svea pi
yade al.ıyındn bulunmuş ve 
devletin birçok dairelerinde 
çalışarak bu hususta bilgı~i · 

ni genişletmiştir. Babası yok 
iken kendisine vekAlet etm
iştir. 

lsvcç kral :ıilesin<le pek 
büyük meraklar vurdır. Prens 
Eugene, velinhtın en büyük 
amcası kıymetli bir res~am
dır . Krol Güı:1tuvın diğer bir 
biraderi. pr~ns Krnl, Isveç
teki Salibi Ahmer teşkilôtının 
reisidir. Kralın en küçük oğ
lu,prens Vılhelm ise, muharrir 
kdşif, Alim ve avcıdır. 

Mecliste, birkaç sene ev
vel. veliahtın İsveçteki şöh
retini gösterir bir vaka ol
muttur. Komünist partisinin 
adeti olmak üzere, Krallığın 
yerine Cüm~rnriytjt teklif 
eden bjr Jayiho verilir ve 
derhal reddcdilird i. Sosyal
demokrat purtisinden bir zat 
ki-sonra nazır olmuştur - aya-

ve Sovyetler İttihadı şark 
havalisi güzel sanatlar kıs
mı açılmıştır. 

İran güzel sanatlarının iki 
bin yıl hüküm sürmüş olan 
Aşemenit hanedıınından çok 
daha evelinden itibaren za
manımıza kadar olan safhııl
arı bu kısımda gösterilmekt
edir. 

İnkılaptan evelki merkezi 
Asya güzel sanatları kıs -
mındn .\~ya miislümanlığının 

nüfuz etmemi~ bulunduğu 
devirlertj ııit bazt vozolar ve 
Tiirkistan, Özbekistan ve Ta
cikistan güzol sanatlarından 
nümuneler, mimari abideler 
ve tablolar vardır. Bu 
müzede: 

Sovyetler ittihadı Şark 
havalisi muasır güzel sanat
ları Azerheycun, Özbekistan 
ve Tae ikistan tabloları ve 
sınai mamulfttı ile teşhir 
olunmAktadır. 

Sar meselesi 
Berlin, 25 (A.A.) - Al

man istihbarat bürosu bildi
riyor: 

Federal meclisi Sar po-
lisi için İsviçreden memur 
celbine bitarnftıkla kabili te
klif görmiycrek Milletler Ce
miyeti Lmumi kdtipliRine ya. 
pt • ğı bir tebliğde Se.r hüku
met komiı:syonunun reyiam 
müddeti za rfında Sar polisi
nin takviyesi jı;in kaydedec
eği kimseleri ls\·İçrede ara
maktan sarfı nazar etmesi 
arzusunda bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Asurilerin iskanı meselesi 
Cenevre, 25 (A.A) - Mil

letler Cemiyeti tarafından 
Irak Asurilerinin iskAnı me
selesini tetkık etmek ıçın 
teşkil edilmiş olan komite 
bunların İngiliz Gfiyanı ve _ 
vo ~'ronsız garp Afrikasında 1 

iskdnlo.rı imkılnı hakkında 

iki rapor almıştır. Komite 
yarın toplanarak konseye 
vereceği raporunu ve bu 
husustaki tavsiyelerini ha
zırlıyocaktır. 

ğa kalkurak, böyle bir layi
hanm kabul edilmiyeceğini, 
Ciimhuriyet iltın edil~e dahi 
bütün milletin reis olarak 
intihap edeceği ilerde Kral 
olacak ol ımıdır, demi~tir. ı' 

Pronscs Louise de nezaketi 
eyi kelbi ve !'adcliği saye-
sinde İsveçliler arasında pek 
çok şöhret ve muhabbet ka
zanmıştır. 

lluy:ıtı, kocnsınınki ~ibi 
feılakar)ık ve vazıfcden iba
ret.tir. i~~timoi ve hnyır iş 
lerilo pek yakmdrın oH.kudar 
olup kendi varlığının bir 
lüzum teşkil ettiği bütün 
içtimalardı: kazır bulunmak-
tadır. 

İngiliz olduğu holde İsveç 
lisanını pek ~·abuk öğrenmiş 
ve şimdi telaffuzunda hıç 
bir Cıırk olmak!'lızın konuş-

maktadır. 

Velinht ve harami, iki 
çocukları prensf!s lngrid ile 
preng Bertil uzun Şark sey
ahatlP.rini büyük bir hara
ret ve alAka ile bE:kJemi· 
şlerdir. 

' 

Jap yaUzakŞarkKilidini 
Anah arl r1nıE indeTutuy 
Japonyanın 

nüfuz ve 
fili propagandası 

tahakkümüne almış 
Asyayı 

görünüyor• 
Yazan: Dr. Friedrich Oto -(Pekin Üniversitesi sabık proje 

Fili politika yapmod an birarı teskin ve bertaraf akte olan bir ülkenin ı9 
fıkri sahadn ehle edilebilen edilehildikten ve Mantshutiko nesindenberi çektiği ik 
siyasi nüfuzun zamanla kıy- (yani ~fonçuraların Ti- Kou, sıkıntının 1922 1921 
meti kalmamaktadır. Dünya- İmtoratorluğu) Asya nıillet- 1930 senelerinde .JııpoD 
Ju mevcut propaganda vas. lerinin ~ahsi kanaotle- zuhur eden sıkıotıl 
ıtalnrının en müthişleri hug- rinde ldyetegayyer bir mef- katkat üstün olması 
ün cl'an Anglosaksonların hum olarak yerleştikten so- kati birçok Asyalıl&rın 
elinde bulunmaktadır. Bu nra N~mkin - Çini ile Japon- lerini aç·tırmıştır. Her 
vasıtaların arkasında budun- ya arasında kati bir musal§_ Ameriknda intizıımla ç 
far ara sı lisanı olarak knl- ha zemini bulmak kubil ola_ ıyan birşey vardır: "i• 
lanılan İngiliz lisonı vardır bilecek ve 29 Mayıs 1933 let veya halk. JaponY' 
ki, teknik bir muavin vazi- senesinde Tankullu iki hiiku- kuvvetli ve yahutta io 
fesini görmoktodir. Filhaki- met beyninde aktolunan mü·- lı çalışacak birşeyjn 

ka bu lisan gerek hariçte tereke de kati bir sulh mu- u<liyeti liizımdır. ÇüokÖ 
gerekse Asyada mevcut ec- ahedenamesi şeklini alabile- onya fakirdir, Amerik• 
nebi mekteplerinde tahsil cektir. Şimdilik hukuk bilgi- zengindir. Rusya ve 
görı> n Asyalı talebenin üç ru-, lerini hayretlere düşüren ka vtlsi denecek kadar 
bu t :ı rufındıı konuşulmakta- ve ildn edilmediği halde Ey- üktürler. En sade dii 
d.r . .Japoncayı konuşanlar Jul 19.Sl aenesindenberi ler bile tabii ve makul 
pek nzdır. .Japonya ile Çin arasında düşünce ile bu noktaY' 

Bundnn maada Kral içe Vi- mevcut olan hali harp, for- dar varabilirler. 
ktoria zamıınmıian kalma mel bir surette hitama ermiş .Japon propı:ıgandas1• 
.\nglosanların liberal ·dem- değildir. bu sade ve gayri kabil 
okratik nazariyelori vnrdır Japonyo.nın fili propagan- hakikatlere, bundan 
ki el'an mevcut ve fakat in- dası Asyayı. fıkri nüfuz ve rubu asır evel yani 
kıraza doğru giden iktısadl' tahakkümüne ulnıak hususu. ya daha birinci imtih 
va siyasi tcfevvukun bir ndaki fauliyetini büyük mu- rirken değil. bundan 
ifade:'!i olmakla bera_ vaffakiyetlo başormış görü- ne eveline nazaran 
bor bunl:ıra hücuma kalk- nmektedir. Bu cümleden ktinsız görünen şeyle 
ışmak hic te kolay bir iş olarak Tokyodan, verilen edebilir. 
deği:dir. Bununla beraber ve (Büyük Asya Müdafaa Bi- Yarı hakikatler 
Japon azmi burada da muv- rliği)nin teşekkülünü bildiren mana ve şümul değİŞ 
aCCukiyet elde edeceğe ben- haberin nasıl teldkki edilme- fıkirleri sisle örtebilaı 

natı ne .Japonlar ve 
Çinlilere öğretebilec 
şey değildir; bu snP 
ikisine, asırdanberi aş 

zıyor. si Jazım gol<liği anlnş1lmak-
Japonya, Asyayı kul:ık tadır. Bu birliğin, Cenevre 

kabartmağa nrn(•bur ed- Milletler GemiEıi yelkenleri 
en fili propngandaya daha nin rüzgarını kapamak ve 
ı 895 sane!'!inde lıaşlaınış bu- bu gemiyi yerindP. saydırmak 
lunuyorJu Bu orada Çin de- için düşünülerek kurulduğu 
vini geçmiş, 1905 senesinde aşikarodir. 
Rusyaya karşı topl:ırını çe_ Japonlar senelerdenberi 
virmiş ve bu savaı_?ı 193 J CenevreJeki Milletler Cemi-
sene.sinclenberi de Rusyaya. yetini bir Avrupa teşekkülü 
ve Çine olduğu gibi Anglos. olarak tavsif edegelmişler_ 
ak ·onların ve Milletler Ce- dir. Bundan maada .Japonya 
miyetinin fıkri sahadaki pr. Nisan 1933 tarihinde Mille-
opagan<lasına da tevcih et_ tier Cı)miyctin<len çekildikt-
miş bulunmaktadır. en kısa bir müddet sonra 

Anluşılon bu Jupon savoş Hollanda hükümetinin Japo-
usulü Ingilizler üzerinde o oya ve lloll:ında arasmda 
derece kannrıtbahş bir tesir mevcut bir hakom mukove· 
y pmıştır ki bazı ideolog lenanıesine istinaden Ldhey 
ve idealistlerin hayretlere Divanı adaletine müracaatla 
düşmesine ve ı 922 senesin- mesele hakkında bir hüküm 
de \\'aschington konferansı istihsal etmek yolunda vaki 
münasebetile ve Amerika teşebbüsüne Lfthey mahke. 
nazarı itibara alınarak oıesindon de çekilmek tehd-
ingilizlcr tnrafındon terke- idini savurduğu hatıdurda-
dilmiş olnn İngiliz - .Japon dır. 
alA.ka birliği siyasetine rnğ. Şimdilik yalnız .Japonya 
men - 1895 tarihinden beri Mantshutikuo ve Mongolis-
ikinci defa olarak yine .la- tanın bszı aksamının dahil 
ponyn tarafına mcyleimeğe bulunduğu anlaşılan yen (Asya 
taraftar görünüyorfor. Oe- birliği) Tokyonun dn arzu 
mek oluyor ki, Amerika, ve teşvik ettiği Pan _ Asiya· 
İngiliz mefhumuna göre or- tik Kongresinin ıslah ve 
talık v:ız ifesini hiisnii iftı tensiki işile uğraşa<'aktır. 
edememişti r . Son hnftnlar Ba Birlik aynı znnıand.t ma
zarfında Londro - tahminlere I ğlup olmuş olan Amerikan 
göre açılacak olan deniz 

1 

Walstreet propııg.ındocılarında 
konferansına dair mülahaza. Şarki Asyndan ricat hareke
ta mebni • AmPrikan arzu- tlerini <'ebri bir surette ko_ 
lar ı nın Jahn uzun mü,lrlet laylaştırm:ık vazifesile Je 
nazarı dikkate alınmıva rnk mükellef olacaktır. 
Jrıponların deniz teslihatına Maksat, Çinin himayesine 
dair olan mı)tdibini te~dika dair olun V::ıschington muko_ 
ve denizde müsavatı kabu- velenameleri ile (1922) Ke
le karar verdiği zunnedil _ llog paktının ( l 929) tesir 
mektedir. Diğer tarftan sahalarını hnştnn başa. oym-
Nankin hükOmetinin de As- aktır. Japonlar, bu münuse-
yndnn .Japon rehberliğini betle. propaganda tabiye 
tanıyacnğına Jair nl~nıetler ve propaganda inı·elikleri us
bPlirmoğe ve ~·oğul mı) a boş ı tası olduklarını ispat etmek
lamıştır.Kısruen t::ıbii, kısmen tedirler. 
<le suni bir surette tahrik 1 Amerika Birle~ik Oevlot. 
edilen tnkrib"n yüz hin Çin- l leri gibi dünyanın yeraltı zen
li münevverini infial ve iğ- gioliklerinin cümlesini i§letm. 

ış bulunuyor. Japon 
Çinliler lisan Te yazı 

cihetinden de birbir 
sıkı bir surette bağlı 
nmaktadırlar. Bu nokt 
zardan da Japonlar her 
birinden ve meselA Afil 
alıdan ziyade Şarki As 
nın ruhi haletine 
kıf ve onu daha 
lay kavramak kabili1 
maliktir. Mektep kitapl 
dan radiyo ile yopılsn. 
riyata, Budist beyet;r' 
~iyasi telgraf ajıJ05 0 

k rııe" varıncıya adar k 
bahsolabilecek bütiirı te 
muavin kuvvetler senel~e 
beri - Anglosaksonlar ~ 
cesindc olmasa bile • Jll d 
lara hizmet edegeırııeııte 
ler. . ed 

İngilizlerin tornsıta~ ısıE. 
rek istikamet değiştır r 
istemlı:ıri de ~österiY0119ı 
Albjon siyasilerimio "'vsll 
tlerioe göre JaponY8 

1,.,ııı Ş:ırk kiliılinin anshtll~tl~ 
elinde tutmaktadır. .' elı' 
İngiliz siyasi vaziyetiıU ,_0r 
eriye kalbinin meyli0.~14beı· 
değil Merkantilist ınu ttıle· . e 
ata bina ederek tayın 
ktedir. ~ 

T 8Cikisla; küıiü~ ııt~~ 
Sovyetler ittihadı bJ~iiJtO

akademisi. Tol'ikietnD ~r· 
rünü tetkika başlıY'clı~ıO' 
Bu tetkikatta, Jran .~:riod' 
dan olup YangoL "adı IJlf.:' 
yaşıyan Yangollard80 ı;Ji3~ 
!anacaktır. Sordiyen ~ bit 
bakımından müste•11

;...,, 

ehemmiyeti haiz btl P ta' 
sına r:..ğmeıı bu h8ı~ı 1 •" 

yat V •) kültürü şiındı10,' 
Jor ne tarihçiler "

8 ti~ 
dnografüır trırafınd•P 
edilmem İ!tİr. 
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: TürkDili çocuk için olan bu sayfayı her cuma : 
: tertip edecektir. Minimini yavrulann alakasını lo- : 
; p/Jyabilmek bize haz verir. i 
................................ 1••························ ... 

Bula ı 
r'~~=~~~~, h i K A YE 
Haşan diyorki: 

Dünyanın en kuvvetlisi. Biliyormsunuz 
Hayranlar ne kadar yaşar'! 
llııyvanlnrın kac ıone yaşa_ 

dıklnrını hiç mernk ettiniz 
mı~ Ru nsmin ınsanın ömrü 
geçen as ı rlara nispeten rok 
azalmıştır. Yirminci us rda 
elli. altmı yu ortaca ömür 
sayılabilir. 

Dünyanın en ihtiyar oda-

Şaşarım 
Akıllarına! 

Eline geçt'n 
harcı yanların. 

parayı 

Derste dalga yeçenlerin, 
Yıkanmayı. dişlerini 

fırçalamayı angarya sa
yanlrırtn, 

Abur cuburla midesini 
mı olan Zaro oğn 160 sene dolduran sonra of kar-
ynşııdı. Ôlümunden ~0nrn. d~ mm!. diyt• kwrananform, 

Eylu"" l bütün fer. adamları knlbını , 
ı Defterlerini, kalemlerini ynşı nı mcrı:ı k n uzun uzauıyrı 

A • ·n muayene ettiler. bir yana fırlatıp fo lcizmı 
yı lÇl Halbuki hazan hayvanlar- olduğu :aman cuİrl irin· 

on sual ın yaşına göre insan ömrü de dürt dönenlerin, 
pek kısadır. Raba. anne bana para 

ı _ Bu sırada hang'i oğ~ç· Mcseld kara hayvanları iç. ııer!. diye ferler tepinen 
tarın yaprakları du megc inde kaplumbnğn 300 - 400 arıt:larrn, 
başlar? sene ya ar. Falrnt muhitinin Haşarılığı yıizsü:.:lük sa-

n nl'raçla- S i hntı' ne uvg-un olması llQil/arırı 2 _ Meyva vere uo • J ..., 

k ey··a vermı- snrtile. ~ ı , il 
rın lmı,. yo. sa m rn .khırı doha • KartaHarm, Akbrıbaların. ·~a~arım ""1 arma .. 
Yen erın mı yop .. H 

F ıllerin ömrü yiiz senedir . aşan 
evci dü üyor. J şte size her gun gördüg;- .... ~~--~~~~~~~~~ 

3 - s ·ıı· ·ıımı"• tarlalarda. . 
~ Y ünüz ve i ımlerıni i ittiğin-

hu ırolnrdn çiçek rıçnn ne. iz huyvnnl arın kı• ç sene ya-
hatlar hangileridir ; . • . . şa.clıkJ ıırını g<>stercn birkaç 

4 _ Patateslerin crdı~~ı misal: 

l nı ırelıl ıgı . 1'avuk: 14 ene ve ~·ıkarı ma zoma r:> 

1 nız? Koyun: 12 Sene 
n·ı nerclerı'nıien an ar:;ı , 

Kedi: 13 • ene 
5 - Bu s ı rada o\'<'ılar ta --ı At: 27 Sene 

rafından hangi kuşlar arrınır. Deve: 4o Sene 
6 _ Kuşların imdiki hn- Kaz: 50 ene 

yatlorilo ilkbahordrıki ha- Aslan: 40 'eme 

yatln rı orasında ne rar.k vn.~? Tuz nereden çı~ar1 
7 - Eyltlliın hongı gu 'l'uz hrıy t için çok ldzım 

nünün gündüz uzunluğu d ı r . insan, su uz , hava ız 
ilo geco uzunluğu bir nasıl ya umnzsn tuzsuz da 
veya iki dokiko. fark ile hiri- yaşııyamoz , Razı memleket· 

!erde eskiden mahkumlara 
birine mü sa' idir? kanunen ecza olarak tuz ve-

8 - Bu nydn hangi ku- rilmozdi. C:ünkü bir insan 
lar hcniiz ötiıyorlor? veyo hayvan kendisine ye-

g _ Bu ayda olan me- tccok olan tuzu .ılnmazsn za-
'l yıflnr ve lırıttll olur 

Y'•aları sayınız ı 1 te vucudumuzun tuzo bu 
il~ telefonu 

10 _ Bu aydo torla ve kod r çok ihtiyacı vardı:- . 
· 'er gör Tuz karodan, göllerden ve Uzak, yakın mosofelerde bahçelerde ne ışı • 

denizden çıkarılır Korolarda çok işimize yarıyan telefon. 

Kim ya,tı1 

ülü) or · bulunan tuzun bir kı smı yer un ne kııdar faydalı bir alet 
ır 'ınde bulunduğumuz ey- . d h' k . 
~ üzcrın e, ır 1 mı yerın olduğunu hepimiz bilir. 

itil ayına ait olan bu suoll- altındadır. Oiinyonın birçok Ancak telefon soyesinde-

erı·n cc••abını kırlarda , vorlerinde hüyuk tuz maden- kt L · 
• ' J dir ki günlerce uza a .. ı 

t f n zn leri işletilmektedir . Tuz TO 
mektepte , evde e ra 

1 1 
deniz \•eyn göl suyu tcbah. bir tanıdığımızla kllr§ı karşıya 

bakarak araştırı nız Cevn~ı hur ettirilerek yahut ta tuz İmiş gibi konu nbiliriz. 
eksik kalanları muallimlerı- madenlerinden elde olunur. ~üphe yok ki telefon ins-
nize, arkadnşhı.rın ı zo, büy· Memleketimizde her iki ar.tarı birçok zahmetlerden 

t anıl türlü de çok miktordn tuz kurtarmış, onlara vnkitleri-üklerinize sorarak om -
çıkarılmoktadır. nin kıymetini nnlo.tmıştır . 

_n_mc::ı;.y=o=ç=a=l=ış=ın==.=~==---""==~======:;;:::ı===-=:::::ııoo==ı On dokuzuncu usrın 

1 ' -ı rın her şeyin en onünde geldiğini unu-
Çocuklar S~g •ğ . d olmıynnlorın ne milletine ve ne de 

tmayınız. Sıhhatı yerın e lfo)·nt kaznnmanm ve hayatta 
k d'l . f ası dokunur. 

d~n ı edrıne . .. nı'n en birinci şartı soğlıktır . 
uşme en yurume "k" · 

. ğunn bakınız: O, yarının yu unu · - b" Turk çocu 
• u gur uz b'I · k için şimdiden )Azım olan kuv_ 

amuzlarmda taşıyn 1 me 
•etı' bol bol almıştır. t l 

Sı hhatini korumakla •arma ıazır anı
Her 'l'iirk ('Or.uğu 

or demektir .. 

sonlarına doğru birçok 
fen ado.mları bu faydalı 
aleti yapmağa ~·olı mı larsa 
<la tamamile muvaffak ola
mamışlardı. 'ihayot ( ı 87 4) 
torin<le (Graham bol) adlı bir 
lskoçyalı bir tcı·üriibe yop
ıırken s danın tel üzerinde 
elektrik cereyanı ile 
uzaklar& gidebileceğini bul. 
du. Foknt bu fen adamının 
yaptığı ilk telefon gayet 
basitti . Seneler geçtikçe her 
icat olunan olet gibi o da mü
kemmelleşerek bugünkü ha
lini aldı. 

İşte telefonu keşfetme şe. 
reli İskoçyalı (Graham bel) e 
aittir. 

~ok çay içmeyiniz. 
Bvet çocuklar jçin fazla 

çay içmek zararlıdır . Çayı 
sık sık ve bilhassa koyu 
olarak içmeniz vücudtinüz 
için de eyi bir netice verc
rniyeceğini oyice bilmelisiniz 

Peki çay nt>den mi zarar_ 
lıdır? Çünkiı çayın içinde
ki (hamızı tein) adlı madde 
humı güçlüleştirir. 

Amca bana bir hikll
ye anlatır mısın? 

- Yorğunum yavrum. An
nene sövle o anlatsın ! 

- A~nem eyi hikfiye bi 
lmiyor ki. 

Bu sevimli yiğcnimin karş
ısında çok yorgun olduğum 
halJe dnynnnmndım , anlatm
ağa boşladım : 

Çok eski zamanda görül
memiş rlerecede biiyiik far
eler vardı. Bunların evleri 
\'Ok rahot, yanuları dn ~·ok 
güzeldi. Yavrularının içinde 
güzel YC sevimli bir fare va
rdı ki,onu diğerlerinden daha 
fazla severler, ona lıiç bir 
iş yaptırmar.lardı Kur uni 
tüyleri, parlak kiiçük gözle
ri, ufök ve sevimli kulukları 
onun güzeJlikl rini çoğaltır
dı. Güldüğü zaman meydana 
çıkan inci gibi di lcri , yüz
ünü daha fazln rrüzelleştiri

rdi. IJiç kimse hayatında 

bu kadar güzel birşey gö· 
rmemiştir. Akrabaları e\·lene-

cek yaşo. gelen bu kız fare
yi evl endirmeğc kalktılar. 

Bu pek ciddi mesele idi. An· 
nesi pek ciddi olo.rak koca. 
sına: 

- Onun kocası adi olma
malı dedi. Bu çok giızcl 

yavrumuza korn olncak 
~·ok kuvvetli biri olmalı. 

Ltıkin diinyada \'Ok kuvvetli 
hiç kim~o yok. 

Hakikaten kızlarına kuv
vetli bir koca bulmuk, yen
genin, heni bulduğu kaJnr 
kolay bir it değildi. ihtiyar, 
akıllı bir foreyu dnnıştılar. 
O da: 

- Eğer guzel kııınızı ak_ 
ıllı birine vermek istiyorsa
nız dedj. Dünyunın en kuv
vetlisi olıın güne e gidiniz 
ve onu k.cnuinize güvey ya
pınız . Dünyadu ondon kuvv
etli hirşey yoktur. 

Farenin akrabaları güne
şe gittiler. ( çok uzun yol· 
du. Güne ten «kendilerine 
güvey olmasını istediler ». 
Güneş: 

- Bu kadar uzak yollar-

Samur kedi samıır kedi 
«İngilizce» den lfona ntler, nelt.r drdi: 

dan geldiniz. Diye cevap Dolaptaki etlere bak, 
verdi. Giizel ve sevimli kız- Amwı atmcı bana dayak. 

ıoızın kocası olmamı istiyor- Minimini ;:ur kedi 
sunu:z. Çok teşekkür ederim. Buna koyun eli dtdi. 
I..dkin beni niçin seçtiniz?. Samur ienbel urkadC1~lar 

- Sizi seçtiğimize ıebep Glingür ona el mi atar, 
kızımızı en kuvvetli birine * * 
vermesini iıtcdiğimizdendir. 1 tnbdlue nerde ekmek. 
!;iöphesiz sizden kuvvetli ki- Nerdc el nerde yemek! 
mse yoktur Samur kedi samur kedi. 

- Ya, öyle mi? Faknl 1
1 

G ·· ·· 
yanılmışsınız . Benden ~·ok ... ungor 
kuvvetli biri vardır. Kızınızı ~=~~~~~~=~~~ 

Duvara gittiler. RüıgArın onn veriniz . 
Bu özleri işiten forolerin 

hepsi birihirlerine şaşıraruk 
baktı lor. Nihayet klor inden 
en ihtiyarı giineşe: 

- Sizden daha kuvvetli 
kim olabilir decli . 

l lepsi birden: 
- Sizden kuvvetli kim 

olabilir. 

Güneş şu cevabı verdi: 
Dünyanın iizerine par· 

lnmak istediğim zaman, ekse~ 
riyn önüme bir bulut gelir. 
Dünyoyı örter. O zaman be_ 

nim ıtıklıırını onu delip ge· 
çemez. Bu yüzden istediğimi 
yapamam. Ona gitmelisiniz~ 

Fareler vakit i:ayhetme
üen buluta gittiler. Güne§in 
t-öylediklerini anlnttılnr. 

Bulut: 

- Evet dedi. Dünyayı 

örterim. nünoşi geçirmem. 
Fakot benden Je kuvvetlisi 
riizgttrdır. N., znruan giineşin 
önüne ge~·mek istesem 
iizerime eser, o zaman beni 
parçular, uuldora atar. Ona 
gidiniz. 

HiizgA rn giden fare -
ler aynı ekilde ona da söy
leyince: 

- Evet dedi. Buluttan ku
vntliyim. Lllkin henılen de 
kuvvetlisi var: Duvar. O 
benim 117.nklora gitmeme en. 

gel olur. Ne kadar kuvvetli 
essem o yine yerinde durur, 
onu ge\·emcm. Ona gitmeli-

söylediklerini anlatınca, du-
var: 

- llaklıRınız dedi. Rüzg4. 
rın daha ileri gitmHinin 
öniıne ge~·erim. Na1ıl bulut, 

giinoşten kuvvetli iıe, ben de 
rüzgtrdan kuvvetliyim. I..11-
kin benden Je k.uvntlisi, 
üzerimde delikler açan fare
lerdir. Y ııni sizsiniz. Ben size 

bir türlü diş gedre•L 

yorum . ılzerime gelip delikler 
avıyorsunuz. O zaman o de-
liklere rüzgdr giriyor, beni 
mahvediyor. Kızınızıı kol'& 
ornnızdan seçiniz. 

Fueler, rüzgarın söyledi
ği bu hakikat kar§ısında 

(' ok sevindiler. ~ünkü dün

yada en kuvvetli kendileri 
idi . Güvey de onların araaın-

dan sedfocekti. Sevinçlerin

den hiç bir yerde dinlenm
eden ytnılarına döndüler. 

Güzel n sevimli kızlarını 

dünyanın en kuvvetlisi ol&D 
farelerden gen\' hir erkek 
fare ile evlendirdiler, misli 
göriilmemit diğün yaptılar. 

eneleroe sevinerek yaıadı

lar. Kim bilir belki de h4lt 
yaşıyorlar. 

Uzaktan bu hiklye -
yi Jinliyon Rizanın annesi 
hemen atıldı : 

- Yavrumun fareden ko
rktuğu kadar varmıt dedi. 

Nezıro~hı 

ınız. 

···················································ı • • i TURKDİLI niıı hilrut>ce kuponu, No.2 ! 
Nazmi NihCJt 
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BİLMECEMİZ. 

Ge\·on ha(tnki bilmeı ·omiz kü~·ükler arasında pek büyı.ik hir nldka uyandır
mıştır. Hir~·ok okuyucumuz bilcemizi doğru olarak yapmış. daha ilk günlerde 
bize göndermişlerdir. Bilruecemizin müddeti on be giın olduğu için imdi
ye kadar gelen cevaplarla bir haftaya kadar gelecek cevaplardan doğru halle
denler arasında kura çekilerek aldıkları hediyelerle birlikte isimlerini gelecek haf
taki çocuk ıayfasındn bildireceğiz. Bir numıırnlı bilmecemizi yapıp ta henüz gön
dermiyenler cevaplarını bir haftaya kadar göndermektı~ al·ele etmelidir. 

BU HAFTAKİ BİLMECEMİZ. 
Bu aşağıdaki kelime parrnlarını osurotle yanyann getiriniz ki ortaya hepi

mizin anlıyabileceği vo sevoceği bir cümle ~·ıksın: 

Is - co - he - ilk - uinı .. lii - tır - ara - sav - liıı - mık • • • rk -
İm - de - illa - iter - Si - mak - Uİ • ('\I • fa • Hl -

Acaba bu cimlo nedir? 
Bu bilmecenin miiddeti on 

dermeyi unutmayınız 
beş gündür. Halli ile birliktu kuponu da gön· 

HEDİYELER İMİZ •. 
Doğru yapanlar arasında kura çekilerek: 

güzel bir ı•ep defteri, üçünl'iiyc bir kitap, 
türlü hediyeler verilecektir. 

le~~ 

birinciye bir dolma kalem, ikinciye 
dordüncüden otuzuncuya kndar da 

TZ 5 



SAYFA: 6 
-iktibaslar: 

ÇOCUK • • 
Çoçuk iiurinde doğru 

fikrimi: a:. yanlış jikrimiz 
çoktur. 

Çocuklur hakkwdo. sanki 
ne lriJıvoruz? Anndon bııba
<lan kaİmo, basmıı kalıp fi
kirler. Bır kerro şu kullun
dığıınız klişe-f1kirlere ba
kın. 

«Çocuk gibi, çocuk mu
sun1çocuk oldun, çocukça iş. 

haydi sende ~·ocukl» deme
k ki. kaflimızda «çocuk)) fi
kri akılsız, duyğusuz, ira· 
desiz bir varın fıkridir. Bu 
basma kalıp fikirlerin bir d~
ğeri var mı? Yok . . Öyleyse 
niçin kullanıyoruz? Sırf nkı
lsızlıktan, bilgiıizlikten .. . 
Hunları bize bırakan kimdir 
«lieçmiş zaman» denil•m bir 
ten bel! ... 

Çocuk üzerine doğru fik~ 
irleri nasıl kazanabiliriz? 

Yalnız ilimle, ilmin meto
duyla. Çocukları gnrezsizce 
görmiye, anlam ıya ~·alışalım· 

ilk önce bakalım çocuk bir 
akılsız mıdır? Akıllı adam 
kimdir? Dış Alemine bakan 
gören, bu lllemin varlarını 
yoklarını, biribirine yaklaş-

tıran, ayınn, birleştiren, 

benzerlikleri benzemezlik-
leri seçen~ en ıon bir ad ta-
kan cemiyetlik hayvanın 

kendisidir. 
Çocuğa bakıyorum, bu 

huyların, bu vergilerin hep
sini onda buluyorum. Onun 
kin ona bir türlü akısız 

demiyorum. Çocuk nkı Ilı bir 
vardır. 

Çocuğun aklı büyük adamın 
aklı değildir. 

Çocuğun aklı var. Fakat 
bu akıl büyük adamınki 
değildir. «Kaç tiirlii ııkıl 

olabilir ki? .. » En aşağı ıki 
türlüsünü biliyoruz.. . lnsrın 

aklı yükı;ıek huyvunların 

aklı. Maymun, köpek, ot 
gibi ... 

Yüksek hayvanlara büı 
bütün akılsız denemez. Bir 
de çocuk aklı vardır. Bu 
akıl büyük adam aklı gibi 
çok işlenmiş olmamakla be_ 
rnber, yeni bir akıl, bir soy 
akıldır. Alır, düşünür, bulur, 
ve verı r .. . 

lsmail Hakkı 
Çocuğun içinde ;;engin bir 

duygu alemi vardır. 
Çocuk sevmesini, tiksinm_ 

esini bilir, bence olduğu kn
dar elr.i. hoyrat olduğu .ka
dnr ince, tatlar kador acıl-

ara sarkun kendine yonttuğu 
kadar öbürlerine veren içli, 
sırlı bir yaşayışın ta91yıcısı
dır. Çamlıcada bir mektep 
ba~mualliminin çocuk hafta 

sındn Yeni Adamın bastığı 

kucağında çocuğu taşıyan 

ana tablosunun altındaki 

bastığı: "çocukları koruyan 
yazısını okuyarak babası na 

"hubn al bu gazeteyi al, 
çocukları koruyun,, d iyor 
dediğini görenler ve işiden
lerden duydum . 

İstı?ksiz dileksi: varlık 
buna mı derler. J nsaf 

Çocuk ... isteksiz, dileksiz 
bi var buna mı derler. ar
tık insaf! 

O varlar ki, bir işi başar_ 

mak için ıaatlerce, evet do. 
ğru eöylüyorum; Saatlerce 
hazan sabahtan akşama ka· 

dar didinirler, terlerler, aç 

ve susuz kalırlar . Bu yapıda 
bir irade hangi babayiğitte 

vardır? Hangimiz bir çam 
kütüğünü sandal yapmak 
için çakı ile oymak güçlü
ğünü yenebiliriz . Şimdi , bu 
çağda? ... Çocuğun gücü ona 
yeter. Çocuk istekli bir va
rdır. 

Ne «atıl» balıl adtJlttrımız 

çocukluktan çıkmış olan 
bizleri! .. 

Yalnız biz babalar; siz 
analar değil: şu mektepçiler, 
terbiyeciler müelJifler de 
birlikte, bizle ne «altı batıl» 
adamlarımız ki, çocuk nedir, 
bilmez sonra da sanki ana, 
baba, hoca, usta sıfati_ 

le onu terbiyeye kalkış ı rız. 

Çocuktan evel t erbiye edil
m~si hiç olmazsa cehaletinin 
giderilmesi lizım gelen biz 
«kocabebekler»iz. Gehlini bi
lmek, bilmemenin ilk menfi 

şartıdır. 
Bu satırları okurken uyu

kluyan eski adam! Çoçuğunu 
rtı k terbiye etmekten vaz 

geç k endine bak. 

Mançurinin, işğalmin üçün- Trabzon hammlan ve Ta-
cü yll dönümü münaseoetile 

<<İl Giornule d, ltalia»don: 
.Japonlar. Mançurinin işğa_ 

linin üçüncü yıl dönümünü 
büyük tezahürat ile kutlula
dılar ve bu teza hürnt adeta 
cenkcuyane bir ~ekil almış
tır. 

Bu münasebetle Japonya
da hnJko, yüz hiulerce 
d ildnı tevzi edıımi~tir. Bu 
el il§.n)arındo, Moııçu ri me
f!elesinin üçüncü yıl dönümü 
y zılı<lır . .Japonyanın neka
dar cungdver hir millet ol
duğunu aşağ daki tidisc ile 
gorüliir, Bu şenlik esnasın
da, Jııponyanın bir 
horp g e m i s i . Ç i n i n 
Konk Moon limanına gitmiş 
v IJu lioınrı:ı. nltmış müsellah 
bahriyu !lskeri çıkurrr.ıştır. 
Bu kuvvet znhitlorilf' hH ıber 
hütii· limnnı gezuıhkr. Hı 

"'mi Vt• g •yri n ~mi bına lar ı 
ve lı ırp ırn Je ler ir in foto-
g r ıfüırır ı çıkardık so-
drn gemilerine n\'-
.ıct 'tmişlcrd.r. Bu lıfldi-

' Çind. hiıyük bir h"yec
ıcn uyondırmış ve Japonya-

yare Cemiyeti 
Trabzon VilAyetinde tay

areye yardım için fuydah 
teliebbüslere girişilmi9tir. 
, rupzon hanımları yakında 

bir umumi toplantı yapn
ruk iş prograınlarını huzır
l ıyacaklardır. 

nın Kovnng Tung eyale tıni 
Je ;şg;.ıi eJeceği :1.anncdilm· 
ıştir. Japon fılosu .1an~·ukl} 
nun Daır~n sularında topla· 
lanmıştır. Filo, bu sularda 
manevra ynpmakta<lır YA 

bu mrınevralara seksen 
harp tayaresi iştirak etmiştır. 
Mukderıcle bulunan Amf'

nika Petrol ~irketi J:. pon 
haydutlar ı tarafından müt
hiş bir taarruza uğra ı.ışt ı r . 

Aın<'ri\rnn konsolosu .Japon 
konrnloshnnPsine giderek bu 
hadı~eyi protesto Ptmit 
\'A .) ıpon hük1imeti , hu nıs
selo b:Jkkındn t:lhkikat ya
paca~ını söylıJmiştir. 

.Japonyıı Mançukodaki A· 
merik:ılıhrı kl't.rol mPnahiııı
dnn uza laşt ırmnk İ"1tİ) or, 
vo tethiş vasıtalıırı ile hu 
he lefe doğru ilerliyor. 

TURICDILI 

S. Rus istihalesinin içer- · 
iden görünüşü 

Sovyetler Birliği ı Mecmualar: 

«Sovyetlerin Milletler ~e

miyetine kabulü sırasında 

dekorun öte tarafına bir göz 
atmak ve Sovyetler zimamd
arlarının bu hddiseyi Ru~ 

milletine nasıl takdim ettie
ini görmek faydadan hali 
değildir. 

Bu bapta evveld «İzvestia» 
nın neşrettiği tebliği kayd
edelim. bu gazete diyor ki: 

«Milletler Cemiyeti esas 
itibarile, yalnız mağhip mi -
lletler değil. aynı 
zamanda ve bilhassa 
sosyalist bir rejim tesis et
miş olan yegAne itçi dev
letine karşı yapılmış bir 
teşkilAt idi. 

bütün bir husumet dünya
sile cenilmiş bulunan Sov
yetler devvari bir hamle 

göstermiş kapitilist müfte
rilerinin söyledikleri kırmızı 

kapitalizm sözlerine kapıl
mıyarak komıularına el uza
tmış Milletler Cemiyeti ile 

iş birliği yapmış ve 
sılahsızlanma hususunda en 

cezri bir pil a n\ 
hakiki bir surette arzu ettik
leri itiraf olunmalıdır. İşte 

Sovyetlerin, militarist devle_ 
tlerin çıkrııaıından sonra 

sulh davasını kolaylaştırabi
lecek olan Milletler Cemiye
tine girmek davetini kabul 

etmesi ve girmeğe hazırla

nması bundan ileri gelmek
tedir. Maamafıh Sovyetler, 

Mılletler Cemiyeti azasından 
bir çoklarının haşin bir 

karmak isteyenledir. Mües
seı nilamın ıdamesin al4ka
barolan devletler, Soyet 

Ruıyanın iştiaki olmadan 
sulqun temi !çin yapılacak 
mücııeelerin hayalı ola -

cağını anlatmaktadırlar. 

Bunlar. Milletler Cemiyetinin 
ı.oazıde sulhu müdafaa içjn 

en küçük bir almak kabili
yetinde bulunmamış olduğu
nu,. bılmez cteğıllerdir. HaL 
bukı, milletlerin çoğunun 

sulhun teminini 

tekdim etmiştir. Bu suretle 

~ovyetler devleti, sulh da va
sını ı:aüeısir ve mantıki bir 

surette müdafaa eden yegfi
ne devlet olduğunu ispat et · 

miştir. 

Kapitalizm dünyasl ikiye 
bölünmüştür, hunlardan biri 
umumi harpten kAr etmiş 

olup yeni bir harbin zuhu

runu istemiyenler, diğerle

ri de bugünkü vaziyetten 
memnun olmayıp hınç çı-

hınç ile komünizme karşı 

takikatta bulunduklarını un
utamaz. Bunlar tetik bulun- 1 

Budunlar azası derneğine nasll girdi? 
Moskova ellik (hüklımet) ebileceğine inandırmıt olaa. 

adamlarının içinde bu~.u~.ma.~ lıdır . Böyle olmasaydı hu is_ 
ğa borçlu oldukları uçuncu teğinden vnzgeçerdi. 
budunlararası (enternasyo- Bundan başka , on yedi yı
nal) nin koyduğu konhuya llık ellik ve sayasa ıınama· 
('eze) göre ancak büyük sı da onu budunlar derleğinin 
komünist elliğini yıkmak önceleri sanmış olduğu gibi 
işini üzerine almış acun öL bir savaş makinesi olmadığını 
çüsünde, bir emperyalist bir yukarı hepsinin birer kapit_ 
lik olan budunlar kurumun- aliıt kuruluşu olan ötek i el
den Sovyetler Birliği 1920 de liklerin var olduklarını tan-
istiye iıtiye uzak kalmıştı. ımağa sürüklemittir. 

İşin doğrucası , Sovyel Ru- Sovyet Rusyayı Cenevreye 
ayanın aldığı bu götüren gelişme (inkişaf) uz-
(vaıiyet), boJşevik rtiJl- un sürmüştür. Dış dokunkl-
minin ilk çağlalrına kutlu ar (tesirler)göz önüne getir-
(kutsi) bir iaanç olan acun itecek olursa denilebilir ki 
ayaklanmasının yakınlığı bu, Batı Avrupasında geçen 
düşüncesin" eyice uygundur. bir işle başlar: Demek isti-

Bununla bereber, acun yoruz ki 1954 mayısı nda yo. 
içinde kendini büsbütün yan- pılan fransız oruntak (mebus) 
lızlığa dütürmemek, büyük se~~imi Eriyo ell iğinin iş ba
ellilderin arasındaki anlaşma- şına gelmesi ve Parisle ~fo. 
mazlıklardan durmakıızın sk:ova arasında ıeyasa bağ
kazanç aramak, büyük sava- tarının yeniden bağlanması 
şın bıraktığı yaralarla hınç- ile başlar. 
tarı kullanmak istiyen 
Moskova, birkaç sınama yı
lından sonra. kendi siyasi 
durumunu peklettirmek için, 
büyük savaıta bırakılmış 
ve budunlar korumu dışıada 
bırakılmış ülkelere döndü 
bu sırada, dıt ıişler bakkanı 
Çiçerin de..,Mussolininin it 
başına gelmesinden önce 
ltalya ile Rusya arasında 
sıkı bağlar düğümlemeye 

kalkmıştı. 

Bütün bunların sonu, Tü
rkiye ile candan elbirliği 
etmek oldu; Roma ile yapı
lan ~ uzlaşmalar oldu; ilk Hit
lecıler tarafından öldürülen 
Valter Ratnav ile <)içerin 
arasında, 922 Cenevre ku
ruhayı arasında, yapılan 

Almanya ile Rapallo antlat
ması oldu. 

Budunlar derneğine karşı 

akmlarLçoğaldı. 

Hugün-Sovyetler birliği 

budunlar . derneğıne _ girdıği 
sırada-bu geçmişi anmak 
Mosltovanın «sağdan geri» 
etmesile alay etmek veya 
kolay kar9ılaştırmalar yapm
ak içın değilJ1r. Bütün bunl. 
urdan amaçımız, 8ovyet Rus
ya dıt sayısının şımdiye ka_ 
dar almış olduğu yolun ilk 
bölüğü ıle sonu arasındaki 

uymam1tzlığı meydana çıkar

arak bu işin büyüklüğünu gö
stermektedir. 

Eğer Sovyetler elliği bundan 
on beş yıl önce budunlar derle

ğinin~ önüne dıki lmekle kP
ndini "daha zorlu sanm ı ı:ı ise 

• 4 '$ 

o günlerdenberi olup biten-

O günleri şirudi andtkça 
Eriyo ve (şimdi Fransanrn 
ispanya elçisi olan] Erbetle, 
Rusyayı konuştuklarımızı 
düşünüyorum. 

Komünist elliği ile Alman 
elliği ve kızılordu ile Rayş
ver arasındaki yakmlık bü . 
yük ve işlekti.. Ulus birliği 
Rus-Alman yakınlığına eııgel 
olmak için birşey yapma
mıştır. Yitirilen günleri ka_ 
zanmak gerekti; gösterilen 
bağışlanmaz öyküleri [ıhm~
lleri} onarmak gerekti. Eriyo 
istek ve açık görüşlülükle 

bu işe koy oldu. 

Ve işte onun dokunaklı

ğı ile, ... bir~ yıl:ı,.sonra Lokarno 
meydana geldi. Gene bunun 
dokunaklığı ile Almanya 
blldunlar derneği içine alındı . 

ugündenberı ~svyet Ruı

yanın dış sayasının yükünü 
taşıyan adamlar içlerinden 
kendi kendilerine demiş ol
malıdırlar ki Centıvrede da
ha uzun uzalar (müddetler) 
bulunmıyacek olurlarsa bu 
iş onların artıduna [zararına] 

olacaktır. 

inanmalı ki 1927 de_ AL 
manyanın budunlar derneği
ne girişinden bir yıl sonra 
d1ş işler komıserliğinde 

danışman [müsteşar] olan M. 
Litfino!un Cenevrede görün. 
üvermesi geliti güzel olmuı 
bir şey değildi. 

Yıllar geçti. Beliksizlenme 
[ sıl4hsızlanma] konferansının 
anılık [hazırlık) işlerinde ça
lışmaya başlıyan Litvinof 

Cenevrenın bir alıoığı oldu .. . 

Ancak o günler Moıkova ile 
Cenevre 3rasında bir evlen-

me uzaktı : denilebilir ki bir 

lPr onun Genevrede bulunuşu_ 
nun nkini (nüfuzunu) azalt· 
mayıp kendisine güven ve 
çulışma oğuru (imkAn.) ver

mek vu dikkotli olmak mec- ı p 
buriyetiadedirler. Hunun için 

Gürbüz Türk ~·~~ 
Himayeietfal Ceıııı1' J 

mumf merkezinin b~ 
çıkarmakta olduğu iP ~ 
nın 93 üncü sayısı çı 
inde (çocuk), (gürböl)ı_~ 
cukların yürümesi), (~ 
larda kabız) baılıklı r 
vardır. ~ 

uzaklaşmadan bile kor., 

ilirdi. 1 
Beliklerin az altılı P ,J_ 

laştırılması konCeraıl• 
birkaç ay öncedir ki 01" 
lerde herkeain b~ylk~ 
nü ölçmediği küçuk·· ~ 
oldu. Bence bu küçU J 
(hadise) dir ki bü~Ü~ ~ 
yet dişli çemberinı .~ 
lar derneği mık•""
içine girmeğe süri~)e;I. 

934 Seçimler.~ tJ. 
Sosiyalist bölüğünUP ~ 

dış işlerinin başı?a ~ 
Eriye, bir gün bıle ' 

den, sekiz yıl önce b'_. 
ış olduğu Fransız - it~ 
kın lığı için yeniden ç• ;I. 
koyuldu . Satatmams .. ~ 
maaı Eriyonun d~,o~ 
biraz önce çeklendı. ( 
ndı. J.. 

Bu sırada, Avrup• .fi. 
sı yeni bir biçim aldı. ~ 
cilik ilerliye ilerliye :,;. 
yadaki Sosiyaliıt ve k ;,I 
bölükleri yıktı. Yerler 
ndi aldı. Sovyetlerill ~ 
veya lkar kıyıların~• ,ıt 
sı ayaklanması umud 

suya düştü. 

Gene bu sırada Jsı:t. 
reni [tehlikesi] uzs~ re' 
belirdi, Rataşa [ oıut 1 
karşı neler yakıltıc•ğ' 
nülürk~n Sovyetler i~ 
elle sarıldılar . Bu ~ 
birçok engelleri JI 
Sovyetler budunlar ıl 

1 
,,,..,. 

ne baha çok yak aş 

Doğu ontlaşmaeı ~ 
misakı) için yn pılaP 

· 9Sf malar, Sovyetlerın ~ 
görünen ilk kong\ls~ 
rnkmasına çok yardı 
Doğu antla1ma•

111111
"' 

şık masalarını 111 ~ 
yer burası lieğildir · 

1
/. 

içindir ki, yalnız F~cıl' 
ııavaş öncesi bicit>l ;I., 
birleşme kokusu .,~r'ıA 
amo.ç ı ile Sovyetıerı · 

e••_ -' lar derneği çe•r ldfl• 
girmeğe zorlaoııŞ 0 

" 

·· l' ğ. Mos~0 soy ıyece ım. ı .. 6 
işin tersini ve yü•

00,'J 
biçtikten sonra ce~ıl 
yolonu tutmoğı tıü'' 

-r" J _ ......... -~, 
t ••• 

.... Yurttaş·• l 
i Hlldliahmerl ":I. ! ıstırap çeken itıefl ~ 
: tylllk yardım e1,,d 
····· ···· "~····· 

::c:kü~:~~.:~:r~:in,::~::~ 1 Öz Türkçenin Güzelliğini, Taze' 
~~~;:?~:~1:~u:::~!;~~ İğini Ve Verimliliğini Anlamıya~' 
maktır . Dolayısıle kırmızı 1 y k 1 o ı 
ordu ne kadar kuvvetli olur- ara az 1 ar sun .. 
sa. dünyada o nisbette hu
zura mnzhar olur.~ 

, / 
Ergani istikrazının .son tertip tahvillerinden aldınıı f(l' 

Almadınızsa aman vakit geçirmeyin.. -pı~JA 
Ziraat bankası Balıkesir şubesi alıcılara kolaylık gösteriyor. Bankadan taksitle tahull tedarik etmek 11111 
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fer cedveli. 

fıuma, ('Urtrnrtesi. pazartesi, ~ah ve perşembe 
•rlinleri i~ler 
:"' J 

( Hir teşrienl 934 tarihinden itibaren ) 
· l Varma Durma Kalkma istasyon nr 
lzmir 7,t5 

Halkapınar 

Turan 
Knrşıynkıı 
l lacı hüseyinler 
Çiyli 
ı ·ıueuk 

Menemen 
limirnlem 
MuruJiye 
Horoz köy 
1nnisıı 

Karaağaçlı 
Sar hanlı 
1shnkçcleLi 
Kayışlar 

Kapaklı 

Çiftlik 
Akhisar 
Süleymanlı 
Harta 
Kırkağaç 

oma 
Beyce 
Gircson 
K racalar 
Soğucak 
Çulrnrhtiseyin 
Bal ı kesir 
Telı1ki fl . 
Ycniköy 
ômerköy 

usurluk 
l\1 . Kcmalpa a 

Okçu göl 
A ksnkal 
SığıNI 

Telfi ki C. 
Bandırma - gar 
Bnndırmo .Şehir 

7.36 
7 46 

8 .03 
8,20 
8,36 
8,56 
9,22 
9,39 
9,47 

10. tY 
10,31 
10,42 
t l,05 
1 1, 15 
11,24 
l l.36 
12,05 
12,36 
12,52 
13, 14 
14,06 
!4,33 
14,50 
15,26 
16,06 
16,39 

17,48 
18.15 
18,39 
18,57 
J 9, l 1 

19,35 
20,01 
20,29 
20,40 
21 ,05 

ı 

3 

5 
2 
8 
ı 

1 
1 

ı6 

l 

1 
2 
2 
ı 

1 
14 
1 
1 
5 

20 
1 
2 

10 
1 

21 

10 
3 
5 
1 
1 

1 
10 
3 

20 

7.37 
7.49 

8,08 
s.22 
s,44 
s.57 
9,23 
9 ,40 

tU,03 
10,20 
10,32 
10,44 
1 l,07 
11, 16 
ı 1,25 
11 ,50 
ı 2,06 
12.37 
12.57 
13,34 

14,07 
14.35 
14,51 
15,36 
16.07 
17,00 

17,58 
18, ıs 
18,44 
18.58 
19, 12 
19.36 
20, 11 
20,32 
21 ,00 

İzmir-Bandırma arasında 1201 
numaralı sürat treni seyrü se

f e1 cedveli 
( ff r te rinicvel 934 tarihinden itibaren ) 

ı:azar , p ~:w~an ba ~iiıı lt~ri i)t>r 
. 

1 
\'nrmn Durma Kalkma 

1 ta~yon or 13,oo 
lzmır 

Halkapınar 

Turan 
Korşıyokn 
Hacıhüscyinle r 

t;iyli 
l lucnk 
Menemen 
Emiralem 
Muraılive .. 
florozköy 
Manisa 
Ko.rnağaı·lı 
tiıırlıanlı 

1 hakçelebi 
l<nyııslar 

Kapnklı 

Çiflik 
Akhisar 
uloyınanlı 

Horla 
Karaağaç 

'oma 
Beyce 
Gireson 
Knracnler 
Soğ'ueak 
Çu kurlıüseyin 
Balıkesir 

Yeni köy 
OmerkÖ\' 

usurluk 
Mustof 
Okçu göl 
Aksakol 

eınolpaşa 

8ığırcı 
TelAki C 
Bandırma Gar 
Bnndırm.ı Şehir 

13,17 
13,22 

ı3 ,42 

14.23 
)4,44 
14,54 
15 02 
ıs , ı9 
15,25 
15,30 
tS,39 
15,53 
16, IO 
16.22 
16,36 
16,59 
17,20 
17,32 
ı7,57 

1 s.22 
18,48 
19,30 
ı g,4s 

20,06 
20,17 
20,29 
20,49 
21. 13 

21,35 
21.45 

2 

7 

4 

2 

2 

3 
2 

5 

ı 3, 12 
13, 18 

13,22 
13,25 
13,33 
13.44 
13,5~ 
14, 11 
ı 4, 1 () 

14,30 
14,44 
14.54 
15,02 
15, 19 
t5,25 
15,30 
15,43 
ı5,s3 
16, ı o 
16,22 
I6,3s 
16,59 
17,20 
17,~2 

17,59 
18,22 
18,51 
ı9, 32 

19,4s 
20,07 
20,ı7 

20,29 
20,49 
21, 13 
21,29 
21 ,40 

na maralı sürat treni seyrü se
rüsef er cedveli. 

Cnmarte~i ve sah ~ünlrri işler. 
( Bir teşrievel 934 tarihinden itibaren ) 

İ~taıyonlar Varma Durma Kalkma 
Bandırma-Şehir 23.50 
Bandırma-gar 23 50 3 23.53 
Telı1kı C. 24.00 
Sığırcı 

AkMkal 
Okçu göl 
Mu tAfa Kemalpa a 
Susırlık 

Omerköy 
Yeni köy 
Balıkesir 

<;ukurhüseyin 
Soğucak 

Knracolar 
Girel!on 
Beyce 
Soma 
Kırkağa\' 
Harta 
Süleymanlı 

Akhisar 
Çiftlik 
Kapaklı 

Kayışlar 

lshak\·elebi 
Sar hanlı 
Karııağnçh 

Manisa 
llorozköy 
~uradiye 

Emiralem 
Menemen 
l!lucai 
Çiyli 
Karşıyaka 

Turan 
lzmir 

00 ı3 
00 36 
00 53 

I.o4 
1.14 
ı.3J 

1·51 
2.~8 

2.58 
3 28 
3.51 
4.o3 
4.22 
4 43 
5.00 
s ıs 
5 27 
5.38 
5.50 
5.55 
602 
6. 17 
6 24 
6.32 
6.47 

7.35 

8.03 
s. ı 1 
8.25 

1 

3 
4 

2 

3 
1 

4 

6 

2 

00.13 
00.36 
0053 
1.04 
1.15 
1.33 
1.54 
2.32 
2 .53 
3 30 
3.51 
4.03 
4.22 
4.46 
5 Ol 
5.15 
5.27 
5.42 
5.50 
5.55 
6.02 
6.17 
6.24 
6 32 
6.53 
6,57 
7.06 
7.26 
7.36 
7.44 
7.53 
8.05 
8. 12 

İzmir-Af Y,on arasındal 103 nu
maralı yolcu treni aeyrii sefer 

cedveli 

(Bir teşrinievel 934 tarihinden it ibaren ) 

iter ~iin i ' ler. 
1 toıyonlar 

İzmir 
Halkapınar 

Turan 
Karşıycıkn 
flacıhüıeyinler 

t)iyli 
Ulur.ak 
Menemen 
Emirolem 
Muradiye 
llorozköy 

Manifla 
Çobaniso 
Kasaba 
Urganlı 

Ahmetli 
Sarı 

Salihli 
Ye ilkavak 
Oereköy 
Alkıın 

Alaşehir 

Kinlik 
Konaklar 

Güney köy 
Elvanlar 
Ahmetler 
Km. 241 
İn ay 
Kara kuyu 
ı ·. ık 

Kapaklar 

Banoı 
Oturak 
Dumlupınar 

Yıldırımkemel 

Balmahmut 
Geçik hamamı 
Afyonkıırahisar 

Afyon Anadolu 

Varma 

9,40 

9,54 
ı0,07 

10,21 
10, 14 
J 1,07 
11 ,22 

ı 1,29 
ı2,05 

12,28 
l2 53 
IJ, 10 
13,28 
13,42 
14, 15 
ı4,31 

14,46 
ı5.04 

15,38 

17,23 
17,50 

13,29 
9 ,04 
9,46 
1>, ı 1 
: ı , 15 
a.54 
12,25 
~3.08 
~3,35 

m,21 

ı' 1 o 

Durma 

2 

1 
8 
1 
1 

16 
l 
9 

1 
ı 

15 

1 

1 
20 
5 

10 

10 
3 

29 
1 

J 
7 
2 

l 1 

2 

Kalkma 
9,13 

9,42 

9,55 
10,08 
10,29 

10,42 
ı ı,08 
11,23 

11,45 
12,06 
12,37 
12,54 
13, 1 1 
13,29 
13,57 
14, 16 
14,32 
14,47 
15,ı4 

15,4J 

17,33 
17.5 1 

18,3Y 
ı9,07 

19,47 
20,40 
21, 16 

21.57 
22,3:! 
23,10 
:?3.46 
00,29 

ı,05 

Afyon - İzmir arasında 1104 
Numaralı yolcu treni seyrüse· 

fer cetveli 
Her giin işler 

(Bir Teşrinievel 934 tarihinden itibaren 
lıtasyonlar Varma Durma 

Af yon Anadolu 
Afyonkarahisar 
Geçik hamamı 
Balmuhmut 
Yıldmmkemal 

Dumlupınar 

Oturak 
Banaz 
Kapaklar 
IJşak 

Kara kuyu 
İnay 
Km. 241 
Ahmetler 
~(vınlar 

Gön ey köy 
Konaklar 
Kinlik 
Alatehir 
Alkan 
Dereköy 
Yeşilkavak 

Salihli 
Sart 
Ahmetli 
Urganlı 
Kasaba 
Çabanisa 
Manisa 
Horozköy 
Muradiye 
Emiralem 
Menemen 

lucak 
Ciyli 
Hacihüseyinler 
Kar~ıyaka 
Turan 
Halkapınar 

lr.mir 

4 24 
5 06 
5 44 
fi 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

12 17 
12 34 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
14 29 
14 46 
15 Ol 
15 19 
ıs 48 
16 12 
16 39 
16 55 
17 20 
17 33 
17 56 
ıs 09 

18 25 
18 39 
Is 51 
19 15 

8 
ı 

J 

2 

ı3 

1 
1 
9 

1 
9 

19 
1 
1 
1 

20 
ı 

1 
1 
9 
1 

20 
1 
l 
1 
9 
ı 

2 

6 
1 

14 

) 

Kalkma 
3 40 
3 45 

.. 25 
5 ı• 
5 45 
6 ı4 
6 .tO 
7 36 
8 15 
8 40 
9 ıo 

y 43 

ıo 37 
ı I 02 

t2 18 
12 53 
13 08 
13 22 
13 39 
14 16 
14 30 
14 47 
15 02 
15~28 
15 49 
16 32 
16 40 
16 56 
17 21 
17 42 
17 57 
18 l 1 
ıs 18 
18 31 
18 40 

19 ~ 

Bandırma-İzmir arasında.1204 
Numaralı yolcu treni seyrü 

aef er cedveli 
Cuma, Cumarlf\si, Paz~H'l f>~i. Sah Yt\ Per. emhe 

' :.tiiuleri iş ler. 
{ 1 1'e~rinievel 934 tarihinden itibaren ) 

lstaayonlar Varma Durma 
Bandırma- tehir 
Bandırma ger 
Telııki C. 
~ığırcı 

Aksakal 
Okçu göl 
M. Kemal 
Susurluk 
Omerköy 
Yeniköy 

Pa a 

Tolaki B. 
Bnlıkoıir 

Çukurhüıoyin 

Soğucak 

Karacalar 
Giresun 
Beyce 
oma 
Kırkağaç 

Harta 
Süleymanlı 
Akhisar 
Çiftlik 
Kapaklı 

Kayışlar 
İıhakçelebi 
Sarahanlı 
Ko.raoğaç1ı 

Manisa 
lloroıköy 
Muradiye 
Emiralem 
Menemen 
Ulucak 
Çiyli 
Hacıhüseyinler 
Karşıyaka 
Turan 
Halkapınar 

lz11tir 

6,40 
7,0 
7, 16 
7,50 
8,ıO 

8,24 
8,38 
9,5 

9,35 

10,23 
ı 1, 12 
11,53 
12,28 
12,44 

13,7 
13,33 
14, 17 
14,48 

15,7 
15.24 
15,50 

1 s,59 
16,09 
16,32 
16,.t3 
16,Ss 
17,19 
17.54 
18, 10 
18,J9 
18.52 
19,14 
19,27 

19,42 
19,58 
20,10 
2032 

10 
ıo 

9 
ı 

1 
1 

4 
1 

10 

17 
1 

9 
1 
1 
l 

20 
4 

1 
16 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

28 
] 

4 
J 
8 
l 
2 

8 
1 

12 

J\alkma 

6.35 
6,5o 
7,01 
7,25 
7,~ 1 
8, 11 
8,25 
8,4'2 
9,06 

10,45 

Jn,40 
12, 13 
12,02 
12,29 
12,45 
ll,Os 
14,53 
14,21 
14,49 
15,08 
15,4'0 
15,51 
16,00 
16, 11 
16,33 
16,44 
17,57 
17,47 
17,55 
18, 14 
ıS.-40 
19,00 
19. 15 
19,29 

t950 
19,59 
20,22 
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~ Şehir Si. ıemasında ~ 
j' 2& Eylül ~aışamba~an itibaren 1t 
~ ~ 
cm IJilô.islisncı herkes iarnfwd11n yünllmesi lô:ım Q 
@J yrlen larilıi mua:zam <'Ser [fil 

Daimi vilayet encümeninden 
Bh.rndıc nalıivı· siııiu lli~aralaıı kihiiııdt•ki 

~ .,) .. . 
kaplwa ~5-n-Hi34 tar·ilıiı ı drrı itilwı·t·ıı 25-2-n36 
tarilıiııe kadaı· 17 :nlı~ırıırı it·arı saı tııa111c si . . . 
nnu·ihinee G- tP:'l'irıievt'l-~H>4 taı·ilıine müsa-

• 
dif pazarlesi güııii sa:ıt. o;; ht·~lf' ilıalc <1dilrıH~k 

ii z r t' ' i r n ı i ~ ii ıı 11 ı i"ı d tlı · t le a l t • ı ıi ııı ii-. . 

~ H A Y AT 1 İ SA ~1 Zll\'t'dt•Yı· KOlllllll:--\lll'. 17 :l\lti!:ı11111 h<•dt•Iİ tııll-. . . ' ' 
tıan111ıeui l IJo liradır· T:'ılip olaıılaı·ın bu nıikıaı· 

üzeriııden yiizde yt·dihtu~uk ııi:-;petiııdıı trminall 
n11nakkate rııakhıız n·~'a rı1(1 ktuplarilt~ hirlikıe 

ve\JHİ Illt'zklırda ~aı·tıwııı('::-;İı.i fi~ı·tııınıt>k i~ti-
0 ~ 

mJEn büyük artı~tlerin iştirakile~ 
~ ~ 

. . ' 

yenl(\l"in <lalıa evt·l ('llt'Ülll<'ııİ 'ih\~'et~ gelııwlt1 -
ri ilt'uı ohıııur. 4 _ 183 

't 
30 milyon lira sarfı le vücude getirilmiş olan bu ! 1 

fılim şim(liye kad::ır gördüğünüz bütiin bil) tik ve tari- ~ 
hi Cılimleriıı hl'psinin fevkınd dır . Fılimin kıymı~t, t· lı- 1 ı ------------------

ffil emnivet ve azamct"ni ancak fılimi gördükten sonrn D • • V '[ E d 
ffiı takdı°r eJec~ksiniz. Bu filııııi mulı tl'rttıı mü;;terılt!r ınıiz , ~ Q l n 1 l l ayet Tı CV ffl en İ 1l e 1l: 
mi mı.: mnun etmek irin büyük f .. d ık:1rllklarla cellwttık. ~ 
1 t' Böyle lıir rılimı hnz:. nııın görı n ezsiniz. F rF:ıtı ı,...,('ır· ! ı 
! mayın ı z. Daha ziy de t:ıfsılılt el ıl!i.rıbrımızdadır, l \ 'C 
y W\vet .. rı: Fo-; .Jl'l\~\L. 1 

(;iiıı~iirıı.<'Z - İ\'ı·iııdi \olu i'ızt·riı tl<•ki Kımk . . 
Balıkesir· - Edr·t•ıuil ~olu Üzt·riı ı dt·ki l>< ' l't>İ\ i-

ı Biletleriniz ı gunJıı:llien alrn .z. ran küpriilet'İııiıı şaı·tııanw Yt' kt·~iflel'İ ıııueihiu-
ffi] . . [] CP ı:ı!ııiratı f''\ ,~j, Pler·i G- te~riı İ«'Yt · l 9~4 taı·ilıi-
~ l>IL B.\ YHAMI müna~rlwtilP t•arşanı\)(ı ~ t··,. 1 ,ı·ı· · l 1• L:.:J • • ~ rH~ 111 ~~, ı pazar ~"' guııu ~: . ;ıl 011 lw~te ihale 
l!J nıatına~ı saat 2 HO <la 27 (•ylııl JH•r·ş('mbed('HlllJ I cdilıııek iizf're , iı·mi gii11 ıııiiddetle (ılt-ııi uıiiııa-

!l itihan·rı her lıafıa (Htzartf1 !'İ '.- cuıııa güıı-, ifil::' k<t~a~'a k.oıırııuş.llll'. 
lnri muıılazaıuarı matinalar .'aınhı<'aktır. Ta- ller iki kfipriinürı hPtlt·li k.-~fi ~:!o2 lir·adıı'. 

r.:"I •• • lt·he fiaLları lfrnzil3tlıdır. / T ı· ı k 
L::J a ı p o aıılar1 rı yiiz<l(~ .H·d ı huçu · rıi~J>cli rıde 
ffilffi)IEJ • .: lmffilffil~ • - il r::ı mırın - fil mlfilJ ııı i lPna tı ıı ı u Yak ka tc nıak lnız 't' ya nıek t u ı hı ri iP 

D.ıimi' Vil yet Encu··men inden.· lieaf'(lt odasJ \"(' eiıliyeLİ ft•JIJIİ~ c \'l'~ikahırilP 
hirliktt~ YC\uıi ııwzkt'ırJa !'a:·ıı ~ııııf' 't' kf>~fiııi 

Susığıl'lık - ~I. KPrnaJpa~a yolu rıuıı 1+o12 gikmek i~t i verılt~ı·iıı lı<'r gii.11 Encüuıt'ııi \" d:1vr. 
inci k.ilou1elf·esiwle 60 metr•<\lik ah~ap \'(' 1+3?4' ıe gelııwl<•ı.'i ih\ 11 0 uııur.' ± - 186 
cii k.ilometı·e~iudc öo - 4o lık alışap , . ., o+34o j __ • ------------------
ıncı k1lonıetı·esi11de 14 metrelik alı~np kt"ıpl'iiln-
l'i n ~arı nanıe ve ke~ifleri ıııuci hiııee tamiratı 

''sasivc·lt·ri 6- ıe~rirıievel ~)34 ttırilıifü• nıi'ı~adif . . 
pcızarle~i günü saat 011 heşle ilı;ıl(~ (•dilıı ('k iiz<'re 
~1irnıi giirı ıııliddetle alcııi rııiinaka~aya \az t•di
lmişliı'. 

Üy hüpriiuiin lanıiı'atı ··~a~i~·esi 3587 lira 
2'"' kuru~tur. 

... Ta 1 ip <>l ı ıdan rı .' i'ızdt• ~· c<l i lıu~tı k 11 i:-p<'li rıdt> 
ı c ıı ı l ı ı a t ı n ı u v,, k k at P m a k hu z v t' ~, a 111 c k t u p 1 a r i -
le lİl'arC'f oda~ı v.- t•lıliveli fenrıh<· , •. ~ik: l: ı ile· . . 
hi l'l i k ıc vevmi rıır.zkt'J r<la ~art ııa mc H' kt·sif na-. . . 
ıııesiııi ~fü·ııwk' bıi\(~mh·r·in dalıa cn·I Erll'iiıı:t·ııi . . 
\'il:'ıyelf~ ıııiiracaall,ırı il:\rı olunur. 

4- l SG 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Siısı~ı rlık - ~J. KPmaJııasa vohııı ıın o+060 

~ . . 
kilometresindeki alışap Yayakiiy k.üprii~ii .'aı·ı -

rıaill~·si ve kt1 ~ifrıanıe.:-i rınwihiııee tarı ı ir·(•dilrıH'k 

ve 6-Leşriniev( •l- 934 tarihine ıııü,:ıdir pazarte~i 
~ünü saat 011 lwşlc ilıalt1 etJilnH1k ilzt·n· virrni 

• 
glin mfühlPtlc- altıni nıiirıakasava ı-.oıııııu~tur. Ta-. . 
ıııiratı rıH·plıu~eııiıı h<1d<1 Ji kı · ~fi 25H5 lira ı ~l 

kuru~tuı·. Talip olaıılaruı lıu ıııikl:ır· iizPriı dt•n 
yiizd 1 yedi lıuçuk ui~pt'linde l('ıtıiıı(tlı rııtnakke
te nıakhuz \t•ya rııe~tuplarile ticar·t·l oda~ı 'e 
tdılivPtı ferınhe ,.,~ik.uhıriJe lıil'likıe vc1 ,rııi . . . 
mezkt'ıl'da ve hu hususa dair f.ızla uıa h'ı rııa l al-
nı ak isti veı1lm·i rı daha e \'Pi eııcii uıPııi vi l~\vcle . ., . 
ıııiira(laa lltu·ı ih\u olu rı ur. 

4 - 184 

Daimi Vilayet Encümeninden.: 

B . lıkf•sir ıııeıııld,f'I lıa~lalıarıt·~i ilııi~: ı .-ı it;iu 
li~t•·~iııdı• rıHılıa:·rel' ~H kalt•ııı e<'zavı tıhlıive . . 
\<' paıı~umaıı nu·Jz .. me~i şartııan~t-'Sİ unwibitı<'<' 
nıiih:lyaa t•dilııll'k H~ ()-te~ı·iniP' .-ı- ~)i54 t:ırilıiı (' 
rııii~:ıdif ı)azaı·lt'si giinii ~a:ıt <Hı hrslt' ihale tıdil-

• • 
nwk iizorı' yirmi ~ürı ıııi"ıdtlPtl<' al(•ııi rııiirı~ıka~a-. . 
va koıııuu~tııı· .. \lt•zkt'ır ıııelzt•rnt>ııirı lıt•d<·li 11ıu . . . 
lıaıııııu~ııi l)ti~) lil'a 70 kurıı~lll ·.Talip olaııla-

ı·ırı ~· iizdt' yeli h .. t;uk n :0 p ı· 1iııdc tı·ıııirıHıı nıu

vakkate ıııakhuz H\ya ırn·~l11plar·ilt• ve Iİ<'iH' ('I, 

odas1 \'e~ikal:ıı ilt• hil'l kt" eııcliıııPııi 'il:h l'le 

~artııanw \'(' li~tevi ~iirıııek i~tiverılcı·irı ılalıa •• ,_ 
" . ' . 
el İ~laııhulda sıhlıaı ıııiidiir i ~('fİrıt', Balıkt·~irde 
t'll('İİıııerıi ,jj:)y(•l kal(•rııiıu· ıııiiı·a(·aatl:ırı il:)n . 
olunur. 

4 ı82 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

1 - BaJy:ı, BigadH;, Kqısiit~ Sıııdıq1'ı idare
lcriıH· B.drkc~ir ista~ivonıı ı ıdaıı H~\a Basımı -. . . 
diiriyr.l :ıı1ıharında11 gündt>·ile<' t· h rııarııul tiilüıı 

'(' ıuiiskil'aıı ~iit iirıııek w ~n ııı rnafıallt·1·dt ıı . . 
iad(' oluııaeak hos s rıdıkları dairPııiıı ~ibıer·p-. . 
(•t>ğİ ıııalıalle te . .;liııı Plnıt1 k. . 

2 _ 1\ i'ı talı va lı allı i ~ ı ı ~ i \()f ı u i 1 c Balık c ~ i ı· ı 
ista~ivoııuıı aras~ndaki ~alıala lıos ve dolu sandık.tarı . .. 

--------------- ııakl.-vl mek. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
B tike~ir memlPket hus•ahnnesi i~·irı mülınyna edi· 

lecck yerli mnlı 75 ton kok kom ur ıi ~artnarn ·si 
mucibir.ıco mübay.ıa edilml" k ve 1- tı·~rinie,· el _ H34 
t:ırihinc nıüsnıl ı f prı z r tesi günü snnt on beşte ılıa

l" edılmı•k iizf'rP yi,.rr.i giın rı.ü id..tle ::ıleni 111ii
nıknsaya vnzt>ıltlınjştir . 

Kok köıııiiriinün beher to . unu hı deli rnulıauııııc-

ni 30 liraıi.r. Talip ol ::ı r , l : ır ı rı yiizdf• ~ Pd l hu{·uk loJ!': 

p •tİrHlc ılepozıyo\.ırını vc·znP)'l! te~lıın ılı· ticatd o. 
dıısı vı•sibqile hiılıktc ye,·mi rı.ezk1irdu bu hususa 
dnir fı.:zla nıulümat almak istiyenlıuirı daha evel 
Encümeni \'ılAyete müracaatları ilnn olunur. 4 - J 78 

. 
3 - Başıııi'ıdiiı·i~·pt lair ı :.;inden Bahk(1~ir 

ista"\İ\orıuııa ~iiııd(•rilt•<'t'~ dolu Yt' lıo~ ~aııdıkla

rla i~ta~i~oııd~tıı dair·t•ıııi~· ~d<\ee~ tİo 11 tiıtiirı 1 

Ye ıııii~k 1 ral ~aııdıhlan ,. hidoııhınıırn ııaklhtı~i 
• 

laı·;lıi ilaııdaıı itihtırt·ıı !2<) giiıı rniid ı! t\tlt~ rııi'ııı

aka,~n:ı konulrnustur. lhlıa f: Zl<ı ıı ı alfırıı~ıt al-. . 
ma k is ı i n~rıler i ı ı ha~ııı ii diri vt'I ı ııa rıı u l:'t t ~ ı ı lıt•-. . . " 
si ne ıııii racaat laJ'J. 

İsrarla 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri Vf' 

kati tesirli deva sı, arr.balaj ve komprime· 
!erinde EB alameıi farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPİRİNdir. 

Nazarı Dikka e 
Teşi n iev~l .. ~J34 tarihinJl•n itibaren kibrit fı otJor• .:~ 

ı·uz1 ım ~lı r. Buyııti: kııtıılnrın lı r· r hir ııı!edi 60 par:ı. ktJÇ fi 
kntıılur ı n her l) ir adedi 50 paraıl:ı n sutılocakt ı r Ş hir 
köy hu yıl tı ri nizin ellerinde ~"ki fı:ıt iiz •· rİrıılo knl:rn bİ 6 

mum kibrıtlı• ri <' Vluliin 30 un ı· u criinıııı o ' kn hır ticurth 11 
. o 

miz·· in le r.tıııt !eri il :ln olu r. ur. 

Kı~rit ve çakmak inhh arı fialıkesir acentası 
l\onynlı ı ıJo ,\1chmet İzzet vP. şerık 1 

Ali ef ... nılıl er t i ı·nreth ı.ı ne~j ___../ 

Balıke:sir r·apu , 

~fohnlle"i Mevkii 
~ah :.illPdl' 

Müdürlüğündefl• 
Cin~i 

Bir h p 
hııne 

l lu ı lu ılu 
1 Sa•;ı to<=ı;ı flD..;im 0~ 

tı .. '> • hl 
llvas solu l'om:ık torıı . ~ 
ag ı ı:.ırbs ı kuyucu 
ağa r.ı>phe~i yol. I 

Ev~ ıfı yııkarıda vnz 1 hane vı· ri ~1ıı«t:ıfnfukilı mıılıL1 1 

s nılon ı)engcl Z lde l~ııı.ııl ef . ı diııın tn~urrufundn ıkcn 1 

hınin en 400 ars n ın ı ktnrınd : ı l ı ıılıınt>n mnkfır m: lı o lli 111 

mailcyh l-;ın :-1il <·fendi 323 se ıcs ı nde \'i<.:dnn ı v e ııınlıtı! l' 
nderı 'lelırnı-t oğlu S ı t ai•aya h l' lıer ar .. ı nı ı; ı rı·r kurtı§1 

' o > 

cenıan 400 kııı il '? bedı> l n.uk:.ılıilindP lwr :<'en ,·c fulı) 
bey o l ı p mııma ilı ·yh S it nğnıl:ı s nei tnf'zklircciıı lıtı '

111 

lı1l iize rinc müc •dderlen bır bap hnne i n ~ ı v ı • o ı n1aıı 11 

bı!ri hiln s ımP.t tas:ırrufu nıla olıiui•u halıl ı• vı• r.r ~i ht>r 11ı. 
:"'\ r"" ı• 

sıls ,ı S ı it ağ .:ı nın pede ri ~fulııııut ı; ıvu~ n:.ıınına vnz larak il 

İren 926 s enesı t<ı h riri mıısnkkaf..ttt :ı cla Hl('Zkıir whane ~ıah 111 

:ığn ,·cresı> sİn ılı n Sel im Vf' Davut ve Must :ı fn n: mlarıno ıofıf~ 
i' ' . . 1 "l hl . h e ııın • ş ıse ı P ınuın:ıı PY ııııı:ının },u hanı dıı hır ırıicıO 1 

ve nlflkaları olııı::ıy . p ~ı r f Sait :ığ:ın n bilrl -: enet n ,·e bil 
niz ı lıi~snü niy'.•tle 1ı !mr llukiirıde iken 12 scn ı.· ı vı 1 vef..ıll 
\" •ı r ,ıse t 1 ZU\ (' ·~ı H nV\'j Vl! orrlu n l\'tı • l.ı kalıl ı tq orıl ı:; lr 

:"'- ., ,~· 
iıu e\· sı~ııı..t'"'ız t:ı c; lr ruf.ıt lnıı l u l unuı n k la nı . lıallen t: ~ 

,. • ttıtkiki i ~·ııı bir mı mur zam olıııın<"aktır . Bu lıı.ıııı' fıtı~ J 
ntl:ı t:ısnrruf i ddi :.. sı r.da bulum nhır varrn on 11ün z:ırf11 ,~ 
'l'nptı dairesine\'!' onuncu güoiı kc~ ; f mahnJ! IH' gtJC 

n11• ı:ııı a nıür :ıc:.ıutları ln:r, u ınıı il:i . ı olunu~____:__/ 

Balıkesir Tapu 
Müdürlüğünde11: 

Mevkii 

l~ 'lnl ı kuyusu 

C ns ı 

t:.ı r la 
M : ktarı 

4. I>. 

1 o. 

Hududu ~ 
.. 1 - k ~te !?Un ( o••usu u:;ıı b 1 ., o . ı, 

m ı.ıt poyruzı Nı•c.ıtı • 
ttlfl 

m ·klebi crıin h:ıtıs• 
k ı lıloı=: i ~fö 111 to ı be)' er 

.. 1 - k ı!ı" gııu ı fl "UHI ' tf ', . ~ .,.,.1 
l\adır yıoyrozı \''' 1 

1b 
l · ı ·· h M ..•. f~ ı gun ntısı u · 
leı::i nccm Has3rı: pi 

Evs ı fı vukrır.Ja y..ız lı iki p ·:ır<"a cr,ıvri menkıı lleO 11 
. . 1 • ı· - . t' • 1·111 

rı~ı 8encı en ı ıg.PrJ s e netsız o 'nr a k y;,z <'l o~lu ha<'' rııl.r 
nğ ı n n tıı~arrutıın h iken 934 de ve f..ı ti l e m i rası e 1 \[11ı 
l liis •vin v , F ıtın:ıy.ı ıniinhas r oldu.-•ıı ııı ıda v:ıri;;İ 0 

11 
J " l:.ı 

ıl ı ğ' ı o nln~ılon mrzk(ır emvali !.!'llvri ıııcnkullrrclı•:ı ı.ır ·,~' . . ' . ~) 

l:ıptı k.ay lınd •3 llH' ' ,_ , ı ııı şııt ve \'l'rgi kayılinda i~O •t~ 
ku-.uc;u mPvkiinıle y3z • l ı bulunııı ıı sındun nıuJaki ıııiib!l)nr 

• • tf~~ 

etin ve ılığer b J ğ n lı n rılan i ·tiru surl' til" lı i l rl şen l't ~ı f 
rııfattnıı lıulunmuldJ ıııalıolJine ıı. < ınur izam olun elit 1 ı.ı 
'I' ıs:ırrur i ılıli:ıs . nda lı ılun <1 11lar " rsa 10 ••11 1. :urfııı.1° 111 ıl 
dairesine v .:ı onunnı güniı uı ılıall.nn giıl;ı.; k nı<'ıııtırıı / 
rncaatl.ırı lıizunıu ildrı olunur. 4'" , 

8ALIKESIR VILA YET .VJATBAASIND.\ BASll;,J.5•fll 


