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SAYI 4349 - - •• 13 lKINCIT EŞRIN Salı 1934 - nukuzuncu sene - Sahip ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin 
Umum Neşriyat üdürü: Kenan Emin 

iDARE EVi: B~lıkesir Şahmehmet sokağı dairei ı 
r m_ahs~~a TELGRAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON='! 

• .... ~ Turkdılı ABUNA ŞERAlTl: Sencliki 800, altıaylığı 
C:::rO-ıv.tAR. TESİDEN MAADA HER. G-ÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. il .ıoo, uruştur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 kuruşturll 

1 .- P' ( )'l• • r-;.,;" .J -~•--#- • 1 > 

- . --•• • 

Uç Devlet Arasında bir Askeri · Anlaşma yapıldı. 
Ziraat bankası Me~l.i~te 1 

r Mebus İntihabı Yenilenecek mi?, 
Dahılıye B" "k M"ll t M ı· .. .. ı·h b ·ı Heyeti ~umesi toplandı. 

Heyeti umumiyece bankanİİİ1İığday koruma ~ususun
daki faaliyeti tak~ir ve tasvip e~iMi. 

K.izım Paşa Haırellerl 

Ankaro, 11 (A.A.) - Ziraat gerek sair hususlarda ve 
bankasının kırk beşinci devre ezcümle bankonın buğday 
heyetinin jçtim:ıı bugün saat koruma hususundaki faaliy-
15te bankanın merkez binası- eti takdir ve tasvip edildi. 
nda toplanmıştır. Murahhas- Neticede plfinçu kfir ve za~~~ 
lar arasında Balıkesir mebu- hesap1arı ve idaro mec ısı 
su B. M. M. reisi Kfızım Paşa raporu müttefıkan . ka.bul 
llıızretlerile Kütahya Mebusu edildi. Ve rnüJllctlcrı bıten 
ve C. il. Fırkn umumi klitibi üç idare meclisi azası yerine 
Recep beyefenJi ve diğer bir Muhtar VA Zeki beyler ip-

k J knen eski Mıınisn mebusu 
ço mebuslar bulunuyorlar ı . 
lleyeti umumiyenin isteğile bn- Kemal hey yeniden st'çilm-
şkanlığa K11zım Poşa Hazret- iştir. Huznomenin diğer ma-
leri seçilmiştir. idare mecli- ddelcrin ka!,ulünden sonrn 
si rnporu, plllnço kl\r \'6 büyuk ondor G&zi lfozretleri 

k. 1 ne, s. M. M. Heisi Ktlzım ,.e 
zarar hesapları mura ıp er 
raporu müzakereye kon- B::ışvekil ve lsmot Paşalar fln 
arak müzakere açıklı. Heyeti zaratına orzı tazimat eJilm

esi kararlaştı ve toplantıya 
Utnumiyece bankanın ge-
r k ı nihayet verildi. 

V k· ı· · b' I t 1, • • uyu ı e ec ısının ın ı a ın yenı enme- . 
e ı ımlZ ır sua 81\rlrl· • k ., · ·· l · .ti' sıne arar verecegı soy enıyor. 

ne C8Y3p V8ıul. Ankara, 11 (~lu.lıabirimizden)- B. M. Meclisinin teşrini~aninin vir-
Ankara 12 (A.A.) - Bü- · ·k· · .. .. k l · t' I t t 'l k k ..... k . yük Mill~t Meclisi bugün mı ı · ınc gunune. ·a< ar Hl ı Hl Hl ı yenı eme· · anıf'l vereC('gı ·uvYt)lle 

Hois vekili ffasan beyin ri- ~nylcnmektedir. lntih •1hatın Yf'llİl<'rllllCSi fikrinin, fıı·ka kougrPsi11de 
ya etinde toplanmıştır. Cel Vf'lll mehu~hı rıııda tenısil edilebilrnc~i diisürıeesind~n ilt'rİ ırt'ldilri 
senin 3Çıl şını müteakıp • ~ ~ ~ 
Hasan bey memleketimize ih\ve olunmaktadır. 

1 
gelen muhacirler hakkında 
Refık Fıkret bey tarafından 
v rilmiş olnn sual tak
riı ine Oahiliyo Vekili Şük 

L . _ .. 

rii Kayn bey cevup 
vermiştir. 

Mütcnkıben muhu -
l'.lebei umumiye kanunun 
99 <'i mo.cldosi hıikmiinün jn
ndarmaya teşmili hakkın
doki knnun ldyihnsı mü
zakere ve kabul edilmiş 
çarşıımb:.ı günü toplanmnk 
üzere i~·timaıı nihayet Yeril-

Bulgar 
Zabıtası teth\şçiler tarafı
n~an ö loürülmüş yüzlerce 

ceset bul~u. 
Sof ya, 12 [A A.J - Muko

donyu dahili ihtildl komitesi 
Marsilya katilinin mensup 
bulunduğu söylenen ölüm 
tethişçileri cemiyet inin 
öldürdüğü birçok kimselerin 
cesetlt!ı ini zabıt ıı meydana 
çıkarmaktadır . Bu cemiyet 
turafındnn Makedonyada on 
sene evelisinde öldürülmüş 
aralarında birçok kadın, ço
cuk bulunan yüz kadar 
ölünün hiiviyetleri tespit ed
ilmiştir . 

·-······~-----~i~~etli bir zelzele ol~u . 
İstanbul, 12 (AA.) -

İstnn bul rosat hanesi sirnot, 
rnfı bu s:ıbah snnt 9 21 ıla 
kık:ı 36 saniye geçe şidd 
etli bir h:ırekcti arz knv
detmiştir. Bu zelzı.ılcnin m"e-
rkezi lstnnbuldnn 1020 ila 
1050 kilometre mesafededir. 

Misafir Yunan Nazın Eskişehir 
Seker Fabrikasını Pek Beğendi. 

-
Hazu fabrikanın ziyaret defterine şunu yazdı: «Yarattığmız Türkiyede çahşmam-

zın güzel verimi fa~ri~anm bacalann~an göklere yükseliyor.» 
Ankara. 11 [ A.A. ]-Yunan 

İktisıt 'Nozırile lktısat Vekili 
Mahmut CPlı'\l bry, Atinn 
Eıç ; ıniz Hu~en E-.ref, Bol•ı 

mebu u Fu lılı Hıfkı beyinle 
NJzırın \'c Vokilın rı f. ıkntl,ı

riOlleki zevat hu snbnh hum 
si trenle Esk i:?e lıir t! gıtm ::l 
erdir . l'e:;ıııez·)i{lu Ank:ırn 

durağınıla 11 ıriciy P. \'ekili 
Tevfik Hiıitü lıcyle Beis -
cümur llnzrctlı1 ri namına 

Baı;-yaverlcri C.-J.il \'ü ll ıırı
ciye Vckt\leti umumi kil t ibi, 
İktısat \'okfıle ti müş tc•şurı , 
Türkofis reisi, muhafız kı 

taatı kumandanı , merkez kıı_ 

Yunan Nazırının ziyaret etliği Eskişehir 

Makdonaldın Nutku. 
Almanyada neşesizlik uyand1rd1. Alman gazeteleri 

nut~undan dolayı Makdonal~a hiddet ediyorlar. 
Berlin, 11 (A.A.) - :\1 . Mn. 

kdonnldın nutku Alm:ınynıla 
neşesizlik uyanılırmıştır. 

Alman g-azeteleri ~1. Mnktlo-
nalıl n, Almanyayı. ulhun 
istinatgt\hlnrı nrns ndu 
zikretmcmesinılcn ılolayı 

bilh ıssn lıiddı t crös-ö 
t r .nektedirler. 

Gnzı>teler ı\lmnnynnın ~1il 

!etler Cemiyetine gi rme i 
için yapıl n:ıkto. olan teş-

....___ e zirai s:ıha< ,ı ve 

lnğiltere, f ansa ve Belçika Ara
sında Askeri Bir A~aşma Yapıldı. 
Bv memleketlerden biri taarruza uğrarsa her 
iic mili tin kuvvetleri berabere~ hareket edecek 

İktısat~Vekilimiz:Celfıl bey 
mando.nı , emnirıt müdürü, 
Yunan sefareti erk ı'\nı 

t:ıra(ından uğurland1. 

Eskişehir, 12 [A .A .} - Yu
nanistan İktısat Nazırı ile 
İklısat \'ekılimiz ve refakat
lerindeki zevat dün snat 16 
da gelmişler ve durakta Ko
lordu K., Hava kıtaatı erkanı, 
Vali, Belediye ve llulk Fırkası 
reisi, şehir ve cemiyetler 
mümessilleı i tarafındıın kar
şılanmışlardır. Askeri bir kıta 
~eltlm resmini ifa etmişt

ir. Misafirler doğruca trenle 
şeker fabrikasına gelmişlerdir. 
Yunan İktısat Nazırı şeker 
fabrikanın ziyaret defterine 
şu satırları yazdılar: 

viklere kar~ı Almrınynnın 
silah lar ı bırakmn meMelc_ 
sindeki diişiincesini hntırln . 

makta ve müteknıldim bir 
mesele nddetmektc oldukları 
huknk mü.;;nvatı mesclosinılc 
:srar eylcrncktedirler. 

" e · 'I" tuyarolerı 1 
Puris, 12 (A.A.) - Paris de In gı ızB, 

1 
'k .. • 

M d' F ve " ~·ı a ussı 
· u ı gazetesinin Londra mu- i runsız ki ı· 
h b

. . h l ınn (J'olei:e en ır. 
a ırı lngiliz _ Fransız ve nva ar o 

Belçikn crkfinı harbiyeleri -~ • • 
arasında çok mühimanlaşmıı~a ~e~itligw i imar cemıyetmın 
Yapıldığını halı r vererek llı- Y . 

1 Y0 r ki: seneh~ top antıs ı. 
Bu husustu llollondayıı 

da istimzaç edilmiş ise de 
ayrı kalmaü-ı tercih etmiş· 
t' ö 
.. ır. Anlnşmalara göre bu 
uç rnemleketten birisi t:ıar

~uza .uğrarsa hor ü~: mem-
eketın hava kuvvetleri 1 be

raberce hareket edecekler 
ve bir muharebe halinde 

lstanbul, l 2 (A.A.)- ~ehit 
Ji••i imar cemiyeti senelik 

b 
kongresini bugün yapını~ ve 
giizel bir v:ı~i~:t.e . gıren 
EJirnekapı :ıehı t 1 ıgının nok
sanlarının bitirilmııHİ için 
idare heyetine yeni tahsisat 
ve saltihiyet verilmiştir. 

itilaf mın küçük iti lafla ~ir
leşmesi görüşülme~i. 
Atina, 11 [A.A }- Harici_ 

ye Nazırı Balknn itillifı ile 

Küçük itilllfın birleştirilmesi 

hususunun ne Belgratta ne

de Ankaradn müzakere edil-

mediğini söyledi. 

«Yurdunuzun elerleyişi 
hayrete değer. Eski Türkiye
yi gezen gözüne guçsuz 
insanın tanrıya dogru yalv
arışları yiiksettiği minaroler 
çekerdi. Yeni yarattığınız 

Türkiycde ise ~·alışma.nızın 
(Devamı ikinci sayfede) 

Lonılrn . ıO (AA. ) - ~1. 
Von Ribbırntrop Lonılruya a_ 
caba Almany:ının muayyen 
şartla rla Milletler Cemiyeti 
ne ve silahları bırakma kon · 
fransına avdetini hazırlamak 
için mi geldi? Daily Heralttan 
sonra şi mdi de Daily Telg r
af ta bu suale cevap vere-

rek bu ihtimalin varit old
uğunu yazmakta ve birçok 
alametlerin Almanyanın silfi
hsızlanma programını tatbik 
yüzünden ç-Akmekte olduğu 

sıkıntıları göstermekte hu. 
lunduğunu söylemektedir. 

Bu gazete diyor ki : 
- Diğer taraftan Berl-

in hükCımeti tek başına 

M. Makdonald 
kalmağa mahkfım ohluğ
unu anlamtştır. Bütün bu
nlar hukuk beraberliğine 
ait metalibatını bırakmak

sızın Milletler Uemiyetino 
llönmek için fırsat kolladı

ğını göstermektedir. 
Alman mümessili Londr

adn Almonyanın silfı.h lanma 

omri vakiini kabul ve bu 
osas üzerinde emniyet 
meselesinin müzakere_ 
sine devam için bazı 

(Devamı ikinci sayfede) 
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1 HALK slLGlsi DERLEMELER] Kral , ...... ş-a:-H·r.;-v-.cM-ö"L"H";K;-·:;. .. ;::-; J ------_;;.;~..;..----------------------1 • __ .. 
Balıkesirde Doğum GöreneklerılAlfonsun oğlu evleniyor mu? Mit;tp;ş;-Q;t~·-~·;İİk··;.;;~·kt;Pıer. 

ve Çocuk. 
80 ~~~~8 ~'~~1111~ g~~~~~!!~~- MektÖbi yapıhy.or. Orta mekted muallimleri OOcekleri dersleri üç ıyııt ~ 

_ 11 okunduğuna gore İspanya · • 'Jlll 
kraı. Aıronsun d:~~7 !::~~ Daimi encümen karar mdı. plin halinde hazırlıyacaklardır. ilk mekteplerı~ YIZ!kı·' 
Ju~n~n, London d Daimi Vilayet Encümeni Maarif Vekdletinden ge- l lanan pldnlar Maarıf V 
ezının kızı ~3 yaşlaprın_ a dün vali muavini Ekrem be- len bir emre göre lise }etine gönderilecektir. . e· 

Toplzyan: A. OSMAN 

Leydi Helen Stuvarta, arıs- · · ı·ğ· d t 1 t . I 
1 

gelıllc' 
kl"f d b 1 yın reıs ı ın e op anmış ır. ve orta mektep muallım- lkmektep ere . teri 

te , evlenmek ~e . ı ınL e d u - Encümenin dünkü toplan- leri den yılı içinde ve- ilkmektep müfettı§ e~· 

- Dörttür dört, vurun birer gö ... 
- Beştir beş, sırtınJadır fes . 
(Önce atlıyan bu sözü söyler ve yatan çocuğun atlar-

unduğu ha erı, on ra- tısında görüşülen işler ara- recekleri üç. aylık birer bundan sonra ilklJJ tii 
d b .. "k b' hayret uyan- d "k' ı 1 M' . . . . ue1l 

a, uyu ır sın a ı ı yı eve yanan ı- pilAn halınde hazırlıyaca- tep muallımlerının I rİ· 
ken sırtına bir fes bırakır. Oiğerleri bunu düşürmeden 
atlamak mecburiyetindedir. Düşüren ebe olur .) 

dırmıştır. tatpaşa mektebi binasının klardtr. tedris gibi ment• .8 er 
inşası işi de bulunmak- Muallimler müfredat prog- ailevı vaziyetleri ve dı~&· 

-Altıdır altı, fes yerden kalktı. 
-Yedim yel gibi . (Ellerden başka hiçbir yer değmi 

yecektir .) . Bu haber her n~kadar 
-Sekizim seksek . (Sekiz adım tek ayakla sekerek gı- hem kız ailesi hem de kral 

dilip diğerleri atlayıncaya kadar durulacak.) A.lfons tarafından tekzip ad-
-Dokuzum durak. (Atlıyan çoc11k atladığı yere tek ilmişse de gene bir aslı bu-

ayakla düşecek ve düştüğü yerde duracak. Ayağını bastığı lunduğu zannolunmaktadır. 

takdirde ebe olur, Paristen verilen haberler, 
- Onum orak. (Atlıyan her çocuk elinin keskin bu şayianın ispanya kral ha-

ta.rafı ile ebenin ıırtına vuracak.) nedanına mensup bir zat ta_ 
- On birim fes at;şmacıı. (Atlıyan çocuk kabil olduğu rafından çıkarıldığını bildir-

kadar uzun atlamıığa çalışır. Ayak bastığı yerde «şena- mektedir . Prens Junn, kral 
ma» hareketi yapar gibi yüz üstü uzanarak fesinin Alfons, ister peki, ister ha-
ucunu dişlerile tutar ve birkuç defa salladıktan sonra y1r desin, bu izdivacı yapa.. 
atar. Fes atanlardan en geri kalanı ebe olur.) cağını söylemekte imif. 

Oyun hu suretle biter ekseriya oyun nihayet bul- Bir Kübalı kadınla evlen-
madan ebe değişir. En güç. olan kısım fes ile hiçbir miş olan ağabeysinin hareke-
tarafa temas etmeden atlamaktır. Çok zaman ebe bu tini kendisine örnek yapan pr-
iki sayıda değişir. ens Juan, evlenmek _arzusu-

12 - 1'onğurlok nda olsada gene ispanya 
Bu oyun ayDl «birdirbir» oyununa benzer. Yalnız bu- kanunları m~ci~in~.e erg~n~ik 

nda sayı ve yakıştırmaları yoktur. Ne kadar kalabalık olu- yaşı olan yırmı u.çe gırı~
rsa okadar zevkli olur. , ciye kadar beklıyecektır. 

Atlıyan her çocuk iki adım mesafe ile durur ve l' Kral Alfonsun tabitan çeki
onların da üzerinden ntlanır ve yoruluncıya kadar lmesinden evel prens Juana 
oynanır. ispanya tahtının varisina zarile 

13 - Çatalmatal bakıhrdL Gene bir gün tahta 
Çoçuklar evveli\ bağdaşm~k suret.ile ik~y~ . ~yrıl'.~· çıkması düşünüldüğü ıçın 

~üteakıben alta gelec:klerle bınec~.kl~r~.n .. tefrıkı. ıçın duz. prensin muhakkak bir p~
b1r taş ahmr. Taşın hır tarafına tukurulur ve bır taraf dı- ensesle evlenmesi gereklı 
ğer tarafa sorar: gösterilmektedir. 

- Yaşı mı, kuruyu mu?. Mamafih prens, delice 
Yaş veya kuru cevabı verdikten sonra taş hav~ya aşk içindedir. Ve taç ve 

atılır. Taşın söylendiği tarafı yukarı gelmışse taht üzerindeki her türlü 
söyliyen tarafa biner, gelmemişse yatar öbiir tarafa bine~ . haklarindan vazgeçerek bu 

Bu iş için «para veya ayakkabı » da atılır. Bır izdivacı yapmak dileğind· 
para atılmışsa (yazı mı tura mı?) Ayakkabı atılmışsa edir. 
(altı mı üstü mü?) diye sorarlar. 

Birbirlerinin sırtlarına bindikten sonra üstünde olan 
tarafın elt,başısı parmaklarından bir veya birkaçını açar 
ve sonra: 

- Çatal metal, kaç çatal? 
Altmdaki cevap verır 
- Üç çatııl. 
Elin hakikaten üç parmağı açık tutulmuşsa bil-

miş olur ki bu vaziyette binenler yatar ve alta-
kiler biner binmezse üsttekiler: 

- Eşek değişsin! diyerek sıra ile birer çocuk 
aşarak yine binerler. Elebaşı tek~ar sorar. . 

Bunda elin 1, 2, 3, 4, 5, parmagı kaldırıldığı gı
bi yumruk ta yapılır. Buna (tokmak) derler. Par
makların beşi de açıldığı halde aşağı doğru sarkıtı
lır . Buna dn «salkım» tabir edilir. 

Bu oyun eksl)riya mehtaplı gecelerde oynand1ğı 

icin sorulan çocuk elin gölgesini görüp bilmiyen 
diye gözleri bir ele ile kapatılır. Diğer el de 
işarette tahsis edilir. 

14 - U:un eşek 
Çocuklar b:ığıraşarak iki takıma ayrılır. (Çııtalmatal) 1 

oyununda olduğu gihi binecekler ve yutacaklar tıışla tay · 
in edildikten sonra yatacak olan takım<lun biri sırtını du 
vara dayar. En kuvvetlilerinden biri de başını duvartt da
yanan arkadaşının göbeği üzerine dayayarak eğ ılir. Diğer 
teri do kollarile biribirlerinin bellerinden tutmak vo başları-
nı saklnmak suretile eğilirler. Bu suretle <ıUzun eşek» 
meydana gelir. 

Binecek takımdan en uzun atlıyan ve ciğerleri en mü · 
sait olıın birl (Bu müteaddit tecrübelerle anlaşılmıştır) ge-
riden koşarak gelir. ve bir sıçrayışta 
en ön !ekinin arkas nn biner. D . ğıHle -
ride s ı ra ile o.tluriur ve uzun eşe ği teşkil eden çocuk
ların sırtlarına binerler. En az atlıyan en geriye kalır . 

Hepsi bindikten sonra en öndeki tayin ed~len miktar 
adedinden hiç nefes nlmadan sayar ve bu mıktar ekso 
r iya (20) ye kadur hazan da bir pare, iki para. üç pnra, 
dört para beş para, altı para, yedi para, sekiz para, 
dokuz para, on para, makara) der. 

Oyunda esas sayıyı vo yukarıdaki kelimeleri hiç ne
fes almadan saymak söylemek ve binenlerin yere 
düşmemesi ve ayaklarını değirmesidir. Sayarken nef~s 
alındığı veya yere basıldı~ı takdirde . oyunu kaybetmış 
ve alta geçmiş olurlar. Bu oyun ekserıya muvaffakıyetle 
oyn ıAnır. 

( Ciyerleri ve vucudu terbiye eden bu oyun maalesef 
son zamanlarda hemen tamam terkedilmiş gibidir. 

Bir Deyli Meyi muha
riri prens Juanla bir ba
hriye küçük zabiti ol~rak 

buhmduğu Ayrın_ D.?k .~ng
iliz zırhlısında goruşmuş ve 
kendisine ajansların nişanlan
ndığından bahsettiklerini 
söylemiştir . Prens bunun üze
rine uzun uzun giilmüş 
ve sormuştur: 

- Hangi kadınla? 
Muhabirin bu haberi tek

zip edip etmiyeceği hakkında 
ki sorgusuna Prens kısaca 
şu cevabı vermiştir: 

- Ben tamamile 
bestim! 

Prens 21 yaşındadır. 

ser-

Aynı meseleyi bir de 
Leyli Stüvarta gaze to muh
abiri !!Ormu ~ kendisinden şu 
cevabı alm ı ştır: 

- llic,.' aglı esası yoktur. 
Böyle bir şayia nereden 
yol aldı bi.lmiyorum. 
Hl\lll bundan bahsetmekte 
ne rayda var, anhyamıyo

rum. Prens Juan iki seno 
evel burada idi Resmini 
Deyli gazetesindo O'Ördii ın . 
Şimdi zannedersem , gemide · 
ki hizmetile meşguldür. 

Böyle asıls ı z bir haberin 
crazetelerde yer bulması çok 
o ı· can s ıkıcı birşeyc ır. 

Romada bulunan kralın 
hususi katibi bu haberin 
saçma olduğunu duyunca 
kralın bununla eğlendiğini 

söylemiştir. 
Kızın babası uzun zama

ndanberi İspanya kral hane
danının dostudur ve iki ta. 
raf biribirini eyi tanırlar. 

tadır. ramı mucibince bir yılda hususf i~lerile de sıkıca•,~· 
Encümenin kararına gö_ verecekleri tedrisat müddeti kadar olacaklardır. llklll 

00
• 

re mek~biu inşası (3990) olan dokuz aya taksim ede· tep müfettişlerinin yıl 8 ıU• 
lira üzerinden münakasa- cekler ve her üç ayda bir larında hazırlıyacakları Ybll• 
ya konacak bundan da_ plAn halinde mektep idare· ık faaliyet raporl~rınd;tit· 
ha az para ile inşaya sine vereceklordir. Hazır- nlardan da ha~ 
talip çıkacak müteahide 
ihale edilecektir. Binanın 
dış kısmı şimdiki şeklini 
muhafaza edecektir . iç kıs
mında ihtiyaca göre esaslı 
değişiklikler yapılması mu
tasavver buluamaktadır. 

inşaat ilkbahara doğru 
bitmiş Mitatpeşa mektebi de 
eski binasına geçmiş bulu-
nacaktır. 

Yayatöy köprüsü tamir 
ediliyor. 

Susuğırlıkla M. Kemal 
Paşa arasındaki büyük ahşap 
Yayaköy köprüsünün müteah. 
hidi tarafından tamirine 
başlanm1ştır . 

Bu köprü Balıkesir·Burea 

şosesi üzerinde yegane 
geçit noktasını teşkil et
mektedir. 

Sıhhat Mü~ürümüz 
Viltyet müdürü Or. Yunus 

Vasfi beye Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti tar
afından üç hafta izin ve
rilmiştir. 

Yakasız bir gün. 
Yirmi dört saat zarfında 

şehrimizde zabıta vakası oL 
mamıştır. 

Yunan 
Nazırı 

Eskışehırde 
(Ü -ı t tarafı birinci snyfede ) 
giizPl verımı fnhrikanızın 
bacalnrındnn göklere yiik~e
liyor.» 

~1isafirler sant 20 ıle 
İzrnite hareket etmi~lerdir. 

Alman 
Gazetelerının 
Hücumu 
<Üst taraCı birinci sayfede) 
temayüllerde bulunmuştur. 

Maamafıh hükumetçe resm
en bir mütalaa dermeyan 
edilmemiştir. 

Dış Pazarda 
İhracat mallarimızın satışı· 

Tüıkofisinin mallarımızın SatiSi hakkında verdiai malı! 
Türkofis dünya bor sala- İkinci kanun teslimi 8,34•

8 
:JA 

rında piyasa haberlerini mmuz teslimi olanlar ',ıe 
muntazam bir tekilde tel· peni üzerinden aı0•81111,rı 
grafla alarak tüccarlara görmüştür. Apper cın• ,tı 
servis yapmağa başlamıştır. lkincikAnun teslimi 7,14,~ 
Bu çok özlü işten eyi neti- teslimi 7, 16, Temmuz t~ dı' 
celer alınacağı ümit edil- olanlar 7, J 7 peni üzerıD 
edilmektedir. 1 ı İkinciteşrin muamele görmüştür. Jİ 
tarihile gelen telgraf şudur: Şiksgo borsasında blJSI' 

Londra, Berljn, Nev- ay fiatları birinci kAnUP ti-' 
york ve Hamburg br>rsala· limi 88.3-4, Mayıs te9 V 
rında üzüm ve incir tütün, 93 3 8, Temmuz 

3 
S 

zeytin yağı fiatlarında bir slimi olanlar 94. ,d• 
gün önceye göre deği~iklik senttir. Vinniveğ borsa~,_ 
olmamıştır. birinci kt1nun teslimi 1 

1
:

111
1 

Londrıı borsasında 59-60 ild 109, 7-8, Mayıtı te•~.,. 
kilo hazır mal Polonya 1 o9, l ·8 - ı 09, l · 4, Teın 

2 
, 

yumurtalarının kapanış fiat- teslimi olanlar ı J 3, 1-1.
110

• 

ları 8,3-9, muhtelif ağırl- 113,5 8 sent arasında '1•r 
ıkta onlanlar 7,9 ild 8,3 şil- amele görmüştür. Bu {İll o 
ine kadardır. Liverpol bo- busene başındadır. Lİ"6'~o 

f . l b' . . kAll reasmda Amerika pamuğu borsası ıat arı ırıncı ~· 

ikincikanun teslimi olanlar teslimi 4,5 7 8, Mayı~ ·~dir 
6,53, mart teslimi 6,49, mi olanlar 5,6 1 4 şıl.ı \}.r' 
mayıs .teslimi 6,45, temmuz Aynı borsada mısır fıa 1ıi· 
teslimi olanlar 6,41 peni şöyledir: İldnciteşrin t~i-i 
iizerinden muamele görmüş- mi 31, birinci kAnun te•Jİ-
tür . Aynı borsada Mısır 31, 9, ikincikAnun te• 

pamuklarının sakalaridis cisler olanlar 32,3 ş~ 

Güzel Edirne 
Kurtuluşunu Fevkalade Tefi' 

ahürat İcınde Kutlulıyacalı , ~ 

i i . 

' - - - - - . ' ..... ı 
. gll" 

lstanbul , P1uh:ıbirimizden) - Trakyamızın incisı tıJl"' 
Edirnenin kurtul•ışunnn yıldönümü fevkuldde güzr l kıJtaıııd' 
nacaktır. Büyük Millet ~foclisinden bir heytt to bnY: ../ 
Edirnede bulunacaktır. ~ 

======== 
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T aliliieri. 
Şakir Efe! 

Yi mi bin Bütün dünya bizden takdirle bahs~diyor. 

Boynundan topuklarına sa· 
rkan kalın zincirler onun 
belini bükmedi, çelik kelep
çe ile bağlanmış günahkAr 
ellerj göğsünde; başı dik ka
ranlıklardan gelen alkış ses
leri demir yaygaraları araıı
nda göründü. Yonda iki 
zaptiye tüfeklerinin ucuna 
iliştirdikleri adalet bucağ
ının göz alon parıltısında 

yürüdüler. Önde iki polis 
arkada üç patlı vardı. 

uyor. Birkaç defa kena
rda, bucakta sıkıştırıyor. 
Şakir efenin öfkesini bi. 
len Zeynep bunu dene
mış Bir gün Murat beyle 
Şakir efe ava çıkarlar. 
Bir çamlık bayırda dinl
enirken Murnt bey o sı
rada yoldan geçen bir 
köylüyü gösterir: 

lira 17729, sefü bin lira A v r u P a n ı n H a s t a A d a m ı 

Bunların araıında isyan
kar tebeuını mağh1p eden 
bir Kral önünde, «hak» 
diye çırpınacak son kahram
an heybetile ilerledi: Onu 
muhakeme etmek için top. 
lanan kalabalık önünde 
durdu. Çok şey sordular 
O, yalnız «öldürdüm» dedi. 

** Bir sabah koyunlar ağıl-
dan çıkarken çay boyuna 
indim. Güneş taze ışıklarile 
•uyun ince kıvrınlarıoı işli
yordu. Kendimi görebilmek 
için eğilirken komşu bağdan 
çiçek kokularına bezenerek 
icime dolan bir sesle doğ
ruldum, köye andım. 
f raıo.k kenarında haı manın 

mı var? 
Beni ôldürmeğe fermanın mı 

var? 
Benim can vermeğe drrma· 

nım mı var? 
Yandım Allah yandım yan

dırma beni 
Yatan söyleyip te kandırma 

beni 
Dalga, ılalgn çarpan bu 

sel benim içimi açtı. Tozlu 
yolların kıvrımmn snrdığım 
mazimi, omla saklı olan ha
tıraların çizgilerini tazeledi. 
Anam, kır. kardeşim ya o ço 
cukluk nrkodoşını c(Ş kir efe» 

Benim pomuk yığını bir 
kuzum, onun ofacnn küçük 
lıir kedsi vardı. Bozı :ıkşam· 
ler derorle snlkım söğiit srç 
lnrın 1n h ılknlarını seyreder 
dolaşırdık. Ren onn k.albim
de yer eden elleri açar 
rnuo.llim olacağımdan, 

dünyada muallimlik kndar 
t~tlı iş olmatlığından, cıyi
lıklorinden bahsederdim. 
O da bana istonbulda Pa
eo. olan nmcn~ındon uzun 

« _ Şakir sına çok ya
man diyorlar, düşen meteliği 
havada vurmak marifet değil 
efeliaini göster. Şu gelen 
köylUyü bir kurşunda dev~
rebilecek misin. Sana hır 
ziyan gelmez. Ben vu~dum 
derim. Kurtuluruz» ılıyor. 
Şakir efe kalkıp gitmek istc
vor. Bunun üzerine Murat 
" . bey örk~lenıyor. 

_ Bire nankör köpek 
korknk serıl dediğimi tut
tmazson seni köpek gibi 
yere sererım diyor. Şn. 
kir efe ölmeyi kabul ed
erek «ölürüm o zavallıya 
dokunmam No günnhı var 

ı ki» diye yalvarıyor. Bundan 
yüz bulan Murat bey çok 

kızarak: 

_ Bire kodoş Salih Paşa 
znJenin söziinü nasıl dinl
emezsin. Sıına gösteririm 
Karını elinden aldım da 
utanmadın. Korkuk diye 
boğırıyor. 

Bu son söz üzerine Şa-
kir <'fe boyninden vuru
lmuşa ılönüyor. Murat be
yi oracıktn seriyM. Son_ 
ro. köye gelerek Zeynebi 
de vurup ılağa çıkıyor. 

** 

da 9095 numaralaa ~üştü 
İstanbul, ı 2 \llususi) -Piy

angonun dünkü çeki1mesiocde 
ikramiye isabet eılen numara
lar şunlardır. 

20 Bin Lira 
17727 

8 Bin Lira 
9095 

Dört bin lira 
19073 
3 bin lira 
23905 
2 bin llra 

6687 4961 
1000 Ura kazananlar 

17610 15593 6754 
20213 

150 Lira kazanan1ar 
694 1341 

3863 4844 
6255 7044 
8074 8326 
9558 9960 

11457 11470 
13403 13555 
15143 15803 
19191 19257 
20560 21578 
22026 22377 
23050 23765 

2427 
5096 
7319 
8441 

10364 
12132 
14520 
!7808 
19694 
21250 
22817 
24782 

3460 
5569 
7763 
8917 

ı 1297 
22791 
14771 
18994 
?.0164 
21910 
22898 
84 

100 L. Kazananlar 
71 90 152 448 

1228 1828 3270 3845 
4010 5113 6098 6493 
7630 8151 9166 ı0035 

13448 15388 16244 16994 
17804 19117 20916 21678 
22064 228L9 23535 24041 
24143 24456 24559 24858 

50 Lira kamananıar 
Altı ay dağda gezdi, so- 17230 16134 7513 5501 

nra gene kendi elile te- 6252 21006 19022 9305 
slim oldu. Salih paşa of;· 

1 

21180 3955 10 46 19605 
lunu öldüren b~ .hain ye- 2 ı 716 19145 8718 1423 
yeninin i<larnını ıstıyor. Koç 20073 1891 22224 14071 
yiğiıli cre~·en yaz astılar. 14238 8986 11998 639~ 

Artık suı:ımuştu. Gözlerine g 19 17677 12575 184 
baktıaı, suyun .d~rirıliklerine 13954 15052 8109 19719 
dalmış kar gıbı ynnıyor· 12681 12114 13012 23846 
du. Oudokları ağlnmamuk 31 IO 5131 16727 
i~·in hükülmüşlii. !dni .. çekti. ~~~g 20001 16045 2381 
Sonra Dnğ devıren gur sc- ı 41 16 2963 5043 16814 

sile: 5323 1 s099 19750 24956 

İskilip yollarında bir karo 
bulut 

Uzun anlatırdı. O günler Anamdu ben gidiyorum sen 
güz yellerinin kavurduğu 1 beni unut 

12514 3017 10368 730 
11970 10605 14441 17231 
20903 21f.67 l742t 19508 
13386. 2705 8945 13974 
11012 17782 15055 10546 
24877 1837 13315 22857 

Yııpraklnr gibi uçtu. Ben Asılmağa gidiyorum bir .~~-
gayeme ilk adımı attım: bn yı~ıt 

Hayatın bu zorlu savaşı Sakir efedir dedim geldim 
Önünde bu sevgili do8- ':. 

993 JU93 4105 3141 
35241 20446 s640 18828 

855 15677 12103 11708 
8983 3646 15293 20723 

tumu bir nn olsun anma
dım 

Geçen akşam meşelıkto 
~asuba kızlarının boğdan 
ınınesini bekliyordıık. Ar
kadaşım anlattı: «Kaç yi 

~it kasabanın ırülü idi. 
1 k. '-' 1 sene evel kolcunun 
kı.~ı Zeyneple nişanlandı. 
l<ucükten sevişirlermiş 
Bir .. Z d gun ... oynep ç..ışmo en 
dönerken söz atmışlar 
diye bütün köy delikan· 
lılorırıı sorğuya çekti. O
nun gürloyişi önünde kıv 
ranun gençleri zor kur
lnrc.lılar. Dalın sonra am
cusı Salih Pnşo köye 
~:ldi ~~yi hir düğün ynptılar. 
. şnnın Murat bey nd.nd'l 

hır Jo oğlu vıırşmış. Bu oğlu 
guz~ı Z1ynoba göz koy-

Kııtil 

yanına 

olmak mı düşAr yiğit 
şanına? 

Muallim M. • · 4 223 

İsmail 

1 
Muğlada 
Tütün 

16876 9442 10698 2365 7 
2044 

Yirmi bjn liralık mükafat 
aşıığıdaki kırk numara ara
:-;ınJa takıim olunmuştur. 

20000 Lira 
18849 19398 21071 20135 
22083 J05Y 2127 20428 
21991 19801 7769 7487 

S t Şı 3561 18682 3278 18035 
a ı 4952 2.i29ı 236~0 1 ı41s ~foğhı, 12 [A .A] - Muğla, 

~rntı.s ve Fdtiyeao tütün alı~ 7280 6386 7727 22114 
1' d 6506 5797 10985 22138 
verişi hararetle davam c ıy 

k. 1840 12899 3407 5786 
or. Mufrlada bırinci ve ı ı.n-

.., 00 k ı 2283 18931 24105 21212 
ci sınıf tütünlerden 1 ı 0 

Mildi ve Korno\'ada 400 7936 10314 14668 21942 
hin Fethiyedo 60 hin kilo 1 Nihayeti [601 va f ı 4] olan 
tütiin satılmıştır. Vıntlar numaralı hil~tler ikişer lirıı 

60 80 nrasınd::ı<lır ! amorti koznnnııştır. 

~--~-----------------------~-

Gazi Mustafa Kemalın kudretli idaresi altında 
genç devletlerin en canlı ve en heybetlerinden 
biri oldu. Mancester Gardiyanın bir yazısı. 

ikinci teşrin tarihli Mon. 
ço~ter Gardiyan • gazetosi 
Balkan birliği hakkında yaz· 
dığı bir başmakalede di
york i: 

« Balkan devletlrrinin 
Türkiyenin merkezinde dost
ça görüşmek için toplanma
ları bundan yirmi yıl önce 
bir insanın tasavvur ede
miyeceği kadar büyük bir 
değişikliğin nişanesidir. 

<,Avrupanın hasta adamı» 
Gazi Mustafa Kemalin kud-
retli idaresi altında genç 
devletlerin en canlı ve hey
betlilerinden birisi haline 
geldi. 

Türkiye h"r ne kadar ha
cimce küçüldü ise do sıhha. 
tine kavuştu; artık başka 
milletler üzerine çullanmış 

Ankara 
ile istan~ul arasm~a ~ir 

tren kazası ol~u. 
Ankara, 1 O (A.A ) - 9, 1 O 

da gece yarısı Büyük Der· 
bent istasiyonuna gelen bir 
yük treni hudut.".. i~oretini 
biraz tecavüz ettiği için men· 
kür trenin lokomotifi ile 
mukabil tarortan gelmek.ta 
olan diğer bir yük trninin 
lokomotifi çamurluk noktala. 
rından biribirJerino sürtün· 
müşlerdir. Hu sürtünmeden 
mütevellit sarsıntı neticesin· 
<le birkaç vagon yoldan çık-
mıştır. IJer iki trenin me
murları hafıf suretle yara
lanmışlarJır. lnıunca zayi
at olmadığı gıbi vagon V<' 

makinelerdeki hasarda ehe
mmiyetaizdir. Yoldan çıkan 
vagonların kaldırılması bu 
akşama kadar süreceği kin 

dün Ankarada, lstanbulda 
doğru yola çıkaıı bir numa
ralı siırnt ve beş numaralı 

yolcu katarlarındnki4 yolcul. 
ar akturma suretile lloydar
pa~ayu Joğru yollarına 

devam etmişlerdir. 

Giresun imam:ve ~atıplan
nın güzel ~ir karan 

Giresun, 12 (AA.) - Vılfi· 
yetimiz şehir ve köylerinde
ki imam ve tf tıplar kenıli 
aralarında yaptıkları bir to
plantıda dini vazifelerinden 
başka zamanlarda sarık vo 
cübbelerini ~·ıkarmağn kar11r 
vererek sarık ve cübbelerini 
çıkarmışlar, medeni kıyafette 
gezmeye başlamışlardır. 

Ziraat müsteşan 
Konya, 12 1 A.A ] - Bey 

şehir irva ve iska sahasın· 

da tetkikatın bulunmak üz. 
ere şehrimize gelen Ziraat 
'.'düşte ş o r ı A t i f 
bey dün Beyşuhiro git
miştir. 

bir vaziyette değildir ve dan balkan işlerine burun-
bir zamanlar godi ki düş· larını sokmağa kıyışomıya. 
manları olan Sırplar, Yuna- caklar ve bnlknn toprakları 
nlılar ve Bulgarlo.rl:ı dost- uluslırası dnlaverelerin 
luk kurmuştur. çarpıştığı, harplerin hazır-

Eski günlerde Türkiyonin }andığı bir saha olmaktan 
dış 11yaso.sının başlıcn çıkacaktır. 
umdesi Balkan uluslarını Türkiyenin, şimdi hi~·biri 
birleşm<•kten alıkoymak _ üzerinde hüküm sürmediği 
tı. Böyle bir birleşme, Tür· balkan ulusları kavgası gü-
klerin Avrupadn ve 0 znman rültüsü kalmamıştır. 
idare merkczlori olan fstan- Bılko n]ıırdıı birlik ve ba-
buldaki varlıklarının nihaye- rış Türkler ıcın en büyük 
te ermesi şeklinde teldkki bir emniyet vaziyeti hazır-
olunuyordu. lıyacaktır. 

Bulgaristan, bu ko -
Bugün ise Balkan birliğj nferansta temıil edilme. 

Turkiyenin yeni merkezi 
miştir. Bulgaristanm bu 

olan Ankarada Gazi tarafın-
a roda bulunmayışı eyi 

dan teşvik olunmaktadır . birşey olmaz; fakat Yugosl-
Niçin? Çünkü bir balkan avya ile Bulgaristan nrasın-

birliği kurulacak olursa o dn yakınlaşma hareketi ynv-
znmnn büyük devletler dışar _ aş yavnş ilerlemektedir.» 

Fransa 
Ayan meclisinin bir kararı 
Paris, 10 (A.A.) - Hüku

met, hareketleri karşı tehli
keye koyan uluslararası gizli 
tethişç i komitelerin teşebbüs. 
}erini meydana çıkarmak ve 
bu teşebbüsleri kırmak 1çın 

bütün mesuliyetleri tespit 
ettirmek cezaları tertip ve 
tatbik etmek için diğer hü
ktlmetlerle birlik bir çalış· 
ma yapmak mecburiyetinde
dirler. 

Yukurdaki · karar sureti 
Yugoslavya Kralı Aleksan
drın cenaze merasimine ait 
olarak verilen ve heyecan 
uyandıran malumat ve mü
teveffa kralın ziyareti mü. 
nasebetile gereken bütün 

ihtiyat tedbirlerin alınmış 

olması dolayıeile izhar olu
nan teessüfler üzcrino dyo.n 
meclisi h riciye encümeni 
tarafından alınmıştır. 

fransu ka~inesi 
Parie, 10 (A A.J - Yein 

kabine ayan ve mebusan me
clisleri turufındun da eyi 
karşılanmıştır. 

.\yan mecliıinde M. Lavn
lin hariciye bakanlığında kn. 
iması ve maliye encümeninin 
belli başlı azas ından .M.Royun 

Loyinleri teveccühle karşılamış 
olup bütün gruplnre l!lensup 

l 
ayan üyelere hükı1metin va
zifesini kolaylaştırmıya yön
elmiş bulunmaktadırlar. 

Fransa 
ile Almanya arasında yeni
~en müza~ereye başlamyor 

Berlin, 1 ı (A.A } - Fran· 
sa il(AlmanyR arasında yeni 
ticaret konuşmaları yopıla

cnktır. 

fransada yeni bir Staviski 
hadisesi mi? 

Paris, 1 1 - Rouende bir 
dolandırıcılık hddisesi olmu9 
ve hükOmeıten 100 milyoıı 
farnk dolnndırılmışt·r. Bu 
parayı kimin dolandırdığı 
henüz gizli tutuluyorsa <la 
yarın veya öbür gün bunun 
kim olduğu anlaşılacaktır. 

Gazeteler yeni bir Stovis
ki rezaletinden . bahsederek 
bu işte de büyük şcıhsivet-. " lerın nltlkadar olup olmadı· 
ğını biran evel öğrenmek is
tediklerini yazmaktadırlar. 

Alman Sefırı 
Londra, 1 l - Alman mu

rahhası M. Fon llıbbontrop 

dün buraya gelmiştir. Muma
ileyh gazetelere beyanatta 
bulunurnk; Londra seyalıoti
nin lumıımile hususi işleri 

ne ait olduğunu söylemişse 
de bazı İngiliz,. gazeloleri M. 
Hibbentropun M. Edenle gö_ 
rüşecoğini ve bu görüşmenin 
Almanyanın Cemiyeti Akva. 
ma girmesile aldkadar ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Mebn snn Meclisin de de r============~=========::= .. 
fıkirler şu suretle tebllür 1 

etmektedir: 
M. Flundon, radikallerin 

yardımını şimdiden temin 
etmiştir. Sosyalistlerin mii
stenkfi kalncakları ve hiL 
kumetin kendilerinin istin· 

Doktor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK 

kAfındnn fnyd1tlanoca ğı söy. lıaslaltkları nıtil~lı nssıst. 
leniyor. 

Şu halde M. Flo.nden, pa. 1 ~uayenehanesini postnh-
lamontoyıı g~ldiği znmun 

1 

ı ane civarında Zemen so- \\ 
ancak ufök hır muhalefetle ika"' ına nakletmiştir. 
kurşıl:macnktır. .. .ıll 
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Milli 
Musikimiz. 

lnkılll.plar yarntıcıeı büy
ük kurucu ve kurtarıcı

nın işareti vo Kültür İ§· 
leri Bakanlığının buyrultu
larıyla cezny~ı çoktan 
hak kazanmış olan Istan
bul ve Ankara radyolar-
ın ın Türk musiki i namı 

oltında bir düziye yave 
yapan ağızları kapandı. 

O.amanlı saltanatı gibi sa
ltanat musikisi de tarihe 
knrıştı ve bu tarihten 
it ı b ıren hakiki Türk mu
sikisinin temelleri atılmağa 
başlandı. Bana bu hddise 
alnt ırka musiki tedrisatı_ 

nın (Konservatuvar) dan 
kaldırıldığı zamanı hatırl

attı. Ovukitki memnuiyet 
bugünkü kadar kestirip at
ma değildi, yalnız (Kons
ervatuvar) ve mektepleri al
dkadar ediyordu. Bu hA
dise o zaman bir al afran. 
ğa ve alaturktl musiki 
davaeınm ortaya atılması

na saik olmuştu. Bu se
bepla musikiciler iki ta
raf olup makale düellos
una girişmişlerdi. (Barik
ai hakikat müsademei ef
kardan doğar) fehvasınca 

bu çarpışma mutlak bir in
kıldp yapacak ve neticede 
Türk; Millf musikisine ka
vuşacak demiştik. Başlan 

ğıç eyi idi fakat netice~ 

umduğumuz gibi hakikat 
değil bir hiç doğurmuş· 

tu Bu düelloyu ümit ve 
heyecanla takip cd'enler 
sonunda inkisarı hayale 
uğradılar. Her iki taraf 
kendi noktai nazarını 
müdafaa ediyor ve yalnız 
dediğini dinletmek için yaz
ıyorclu. Bu arada şark Te 
garp musikileri hakkında 
uzun uzun makaleler okuy
up dedi kodu hududunu aş
mıyan bir hayli garip mün. 
okaşalar da dinlemiştik. Ala
turkacılar; Türk musikisinin 
ıslah kabul etmiyecek kad
ar mükemmel olduğuna 
inandıkları içjn ona el sür
dürmek istemiyorlar hattd 
musikimize garp tekniği ka
rıştığı takdirde çok gülüoç 
olacağını iddia ediyorlnrdı. 
Zaruri olarak - beynelmilel 
dlellerin kabulü icap etse 
bile piyanoya diş, klarnet 
ve snksifonn delik Ha ve et
meden alamayız diyorlardı. 
Musikimizin her alete tatbik 
edilebilen ôlemşümul bir 
musiki olması ltlz mgeldiği 
nini hiç te hatırcı getirmiyor
lardı. Onlar yalnız birşeye 
inanmışlardı; claturka musi
ki büsbütün başka bir mus
ikidir ve en mükemmel mu
siki de bizim musikimizrlir. 
Alafrangacılar ise; hayır 
ddnynda ıki türlü musiki ol
amaz Alaturka., o.laCranaa o 
yoktur. Musiki birdir, o da 
garp musikisidir. Binaenale
yh onu kendimizo mal ctm 
elıyiz diyorlard ı. işte hu su
retle birçok siıtun ve sahi
fAler dolduruldu ve neticede 
inkıldp yapmak şöyle durs · 
un iddia larını isp ııt edecek 
küçük bir eser dahi yapıla -
madı. l) ünkü kulaktan ziyıı

d ~ ruha, kalbe bitap nden 
ve duyguların seslerle ifad
esi demek olan musiki; ne 
bugünün gencligini tatmin 

9 demiyen tek sesli cılız ha-

TUKDILt 

LoydCorcu Hatıraları 
--------

Sulhun 
Merkezi kara~eniz sahil

lerinde bulunuyor. 
loyd Corç ~atualannm dôr~üncü cıl~inde umumi 
karargaha ve ceneraUara dehşetli hücum e~iyor. 

Mr. Loyd Uorç, hatıralurı~ 
nın dördüncü cildini de bas
tırdı. Bu dördüncü cilt, gene 
gayet miihim noktaları kavr
amnktadır. C~·üncii ciltt.e eski 
başvekil denizaltı gemilerine 
karşı tedbir almak hususun . 
da mukavemet gösteren ba
hriye bnşkonlığl[Ja ve dona
nma kumandanlığına hücum 
etmiş ve bu bakımdan o cilt 
büyük bir alaka uyandırmı9. 
tı. Dördünc·ü ciltte hücum 
nöbeti harbiye bakanlığına 

\'e umumi karargt\h ile cen

Şarksahillerindeo balkanitılaf ına 

erollara gelmiştir. 
~Heter Loyd Corç, müt

tef \'1.lerin ceneralları ara
sında Saray, Mud ve 
belki de Peten müetes· 
olmak üzere birçoklarına 

hücumdon da çekinmemekte 
Paşendalden ve Mud hücu. 
munılıın bnhsederken büyük 
bir öfke ile köpürmektedir. 

Muharririn devir devir 
ayırarak ve şahsiyetler hak
kında fazla durarak 'arih 
yazma tnrzı, bu dördüncü 
ciltte daha ziyade kendini 
gestermektedir. 

Kitapta düşman cephesinin 
en kuvvetli tarafına hücum 
yaptıran ve daha az zayi· 
atla daha eyi neticeler al
mak imkAnlarının cahilı 
olan Stratejiye yapılan hü. 
cum çok acıdır. 

M. Loyd Corç, bütün cep· 
helerdeki vaziyeti mütolea 
ettikten sonra İngiliz aske 
rlerinin zekice olmıyan te
dbirlerini tatbik ettirmeleri 
yüzünden mahvolan birçok 
hayata esef etmektedir. 

Müellife göre Somda da 
biı hata işlenmiş fakat 
henüz harp tecrübesi kifa
yetsiz bylunduğu cihetle 
tali in yizü gülmüş tür. 
Fransızlar, daha 1917 de 

M. Loyit Corç 

veren eski Başvekil kitabında 
buna mani olmak için elin
den geleni yaptığını anlat
maktadır. 

Bu kitaptan bir iki satırı
nı Türkçeye çeviriyoruz: 

« 19 t 8 senesi hadiselerine 
baktığım zaman görüyorum 
ki askeri başları değişmedik
çe Stratejiyi değiştirmeğe 
imkan yoktur. Her ikisi de 
gayrı tabii derecede inatçı 
olan Robertson ve Haig ku
manda mevkiinde kaldıkça 

bu 1ahada yeni bir sıyasa 
kullanmak imkdnı yoktur.» 

Burada eski Başvekil haı
vekilliğe geldiği zaman mu
hafazaktırlardan birçoğunun 

kumandanlar orasmda değil. 
şiklik yapılmaması husunda 
ağır bastıklarını kaydetmek
te; fakat kendisinin böyle bir 
şartı ko bul etmediğini söy
lemektedir . 

Bundan ıonra kitapta 
kendisinin General Haige 
karşı takındığı vaziyet me
vzuu bahsolmakta umumi 
karargAhın kendisi aleyhinde 
yaptığı propaganda.Itır anlat
ılmaktadır. 

Dllha ileride Fransız harp 
lAzım gelen dersleri almış. pUnları tenkit ediliyor ve 
lar Vt'I ceneral Peten yanlış Vilson ile Foşun dostlukların. 
vaziyetleri düzeltmiştir. ın bir feldket olduğu söy. 

Kitapta 1911 senesi hA- !eniyor. Loyd Corca göre Fr-
diseleri Paşendal çılğınlığına ansız sıyaeası İngiliz sıyas . 
kadar tetkik ~e t~hli.l olun- I asının yolunu şıışırtmış ve ha. 
makta muharrır ıddıalarını I rbin yarıyolunda kumanda 
tamamile ispat edebildiğine I heyetinde değişiklik yapmak 
kani bulunmaktadır. imkdn altına girmemiştir. 

Loyd Corç aleyhinde bu- Bu taarruzlar ve kuman-
lunduğu 1917 hücumunu donların kifayetsizliği bahs-
niçin durdurmamıştır? Akla inden sonra l 917 yılında ya-
gel~n bu sorğuya cevap pılan barıi haraketlerine ay-
==--=-===ı:::::= .... -==1 rılan fasıllar nldku v~rici 
lile ne de frengin tamamen mahiyeıtedır. 
ayrı bir ruh taşıynn musiki- imparator Kralın prens 
sini olduğu gibi kabul edi- Sıkst visıtasile yaptığı mün-
vermekle bir milli musiki ferit suih teşebbüsü burada 
ynpılamnıdı · Nasıl ki bir (Ro- büttin vesikalarile anlatılı. 
men). bir (Macar), bir (Rus) yor. Avusturya ile mü-
milli musikisinde o milletle- nferit bir sulh yapılması 
rin karakteristik hususiyet- Loyd Gorca müluyim geliyor-
leri seziliyorsn Türkün millt du. Zira bu suretle fazla 
musikisinde Je kendi şahsi- harp etmeksizin maksada 
yeti ve karakteri okunmalı varmak mümkün olacaktı. 
ve musikimiz garp musiki İmparator kral, ancak 

münferit bir sulhun AvnsAleminde do ldyık olduğu me. 
vkii bulmalıdır. turyayı tamamile harap ve 

tfosılı: hu yazıları yazılır

mağa sebep olana cevap alu
rak; Malzeme ve esas mad 
desini kültür kaynağı olan 
Anadolunun bakir melodiler-
inden olan vo garp 
tekniğinden istifade etmek 
şartile 1 ürk ruhunu teren
nüm eJen musiki, bizim asıl 

musikimiz vo alemşümul 
bir musiki olabilir derim. 

Muallim 

Halit Bedi 

mahvolmaktan kurtoracı.ğ. 
hııkkındaki kanaati doğru 

idı ve Loyd Corç böyle bir 
iş ynpı lmasını imkAnsız bu
lmuyordu. Yalnız bu teklif 
suya düştü . Çünkii Avustur
ya itulya lehine cüzi bir Ce
<lakdrlıktan başka birşoy 

yapmıyordu. 

Yukarda do söylediğimiz 
gibi Loyd Corcun dördüncü 
cildi , kumandanlıırını, ta.ar_ 
ruz pliinlnrını tenkit etmek 
hususiyetini göstermektedir. 

Bükreşte çıkan L'İndepe
ndance Roumaine gnzetesi bal
kan itild!ı konseyinin Ankara 
içtimaı münasebetile şu mak
aleyi yazmakta.dır: 

«Ün dokuzııncu asrın tarihi 
boğazlar meseleai ile Ş~rk 
meselesinin hAkimiyeti altı

n ia geçmiştir. Sultanların 

Türkiyesi ha~ta adam, bütün 
devletlerin matmahı nazarı 

bulunuyor ve hu hal ihtiltıfl
ara ve harplere sebebiyet 
veriyordu. Balkan devletleri 
ise büyük diplomatların 

zekalarını tecelli ettirdikleri 
bir entrika merkezinden baş. 
ka birşey değildi. 

Halbuki bugün vaziyet ta
mamen berakiıtir. DünyHda 
hiç bir mıntai:a yoktur ki 
sulh orada bundan eyi ta-
karrür etmiş bulunsun ve 
devletler bundan daha fazla 
bir açıklıkla t19şri ki mesaı 
etsin. Bundan yirmi sene 
eveline gelinciye kadar 
imkAnsız addolunan bu hal 
bugün en bedbinlerin üze
rinde bile tesirini göstere
cek bir hakikat olmuştu 

Ankara konferansı Türkiye, 
Romanya, Yunanistan ve 
Yugoslavya orasında tam 
itilafı yeniden tebarüz etti
rmiştir. Bu itilaf, müşte

rek menfnatlerin tam bir 
anlaşması üzerine kuruldu-
ğu gibi büyük devletlerin 
yeniden entrikalarını çevir-

melerine karşı gelmek 
hususundaki arzuları üze-
rıne de müessfls bul-
unmaktadır. Buıxaristan 
ise, şimdiye kadar Balkan 
misakına resmen iltihak et_ 
oıemiş olmakla beraber, bu 
misaka dahil.;.devletlere .. git-
tikçe daha fazla yaklaşmakta 
ve bir falihayır olmak üzere 
bir uzlaşma siyaseti takip 
eylemektedir. 

Oaima isyan etmeğe ve 
bıribirlerini parcalamağa ha
zır bulunan balkan milletleri, 
acaba menfaatlerinin icap et
tırdiği bu kiyasetli idrake 
nasıl vardılar? Bu, derinleş

tirıneğe değer bir siyasi ps-
ık:oloji meselesidir. Bizo gel. 

ince, biz bunun şerefıni de

vletlerin mukadderatını idnre 
eılon dirayetli ve makul de. 

vlet adamlarında bulmaktayız 
Eğ~r yeniden bir harp A vru-
p1yt tehdit edecek olursa, 
buna her halda Şark mese 
lesi sebebiyet vermiyecek
tir. 

Büyük devletler, balkanla

rın küçük devletlerden da 

ha akıllı ve mukul gözükm
ektedirler. Eğer onlar da, Ba 
lkanların verdiği misali tak
ip eılcr ve Balkanların göat
erdikleri açıklık ve hüsnü 
niyetle nrnlarındaki ihtilaf-

ları hallederse kıtnmız i~·in 

hiç bir korkulu yarın mov. 
zuu bahsolıımaz. 

Tarihin garip tecellilerin
dendir ki sulhun merkezi 
bugün Karadeniz sahillerin· 
de bulunmaktadır. 

t3 JKINctTI~ 

29 Birinciteşrin .. 
Yazan: Gönenli M. Cemal 

[ Şimdi Mısırda bulunan muharrir ark~~a~~ 
Gönenli M. Cemal bey cümuriyetin on bırı~ det 
dönümü içb oradan gazetemize bir yazı gon. tir· 
miştir. Bu yazı bize çok geç ve ancak dün gel~~~r 
Bununla beraber sevinçli bir tarihe işaret 0 kt• 
için gecikmiş olmasına rağmen onu basrna 
mahzur görmedik. Bilakis ... ] 

Bugün cümuriyet idare
mızın 11 inci yı ldönümünü 
idrak etmiş bulunuyoruz . 
Kahır görmüş Türk nesli; 
baba veya ecdattan kalma 
bir miras, bir haktır diye 
asırlardanberi memleketin 
idaresini ellerinden bırak

mak istemiyen ısmarlama h ü
kümdarların tnsa llutlarındnn 

sıyrılarak kendi mukaddera
tına kendisinin hdkim oldu
ğu bugünü, mutlakıyet ve 
meşrutiyet idarelerinden kö
tülük görmüş her millet gi
bi, tesit etmekle bahtiyar_ 
dır. 

Maziden eyi dersler almış 
olan bu nesil; kötülüğünü 

gördüğü padişahlar saltana· 
tını yıkarak yerine başka 
bir idare sistemi kurmak 
kararını alırken kendi duy
ğu ve menfaatlerine en mü
lAyim gelen yepyeni bir 
hükumet, bir idare sistemi 
bulup tesis etmekte hiç te 
güçlük çekmedi. 

Muhtelif hükftmet şekil
lerini tetkik ve mütalaa ed
en hukuku esasiye müellif
leri bu busun dair neşretti
kleri eserlerinde; cümur. 
yet idaresinin milletlerin hak 
ve menfaatlerine en uyğun 

gelen . bir idare tarzı, bir 
hükumet şekli olduğunu is
pat sadedinde birçok müta
lea ve sebepler zikretmek
tedirler. Bu mütalea ve esba
bın başlıcalarJndan birı de 
irsi hükümdarların nıilletlo
rin mukadderatı üzerinde ya· 
pmaları melhuz menfi tesir
lerin müntahap hükiımdnr

larınkine nispetle çok daha 
fazla ve mahzurlu olacağı 
noktasıdır. 

Ender istisnaları bir tara
fa bırakacak olursak bir 
milletin başında bulunan 
hükümdarın mcmlokotin ida
re mesuliyetini omuzlarında 

taşıyan Hükumet erkllnile 
diğer siyasi, idari ve hattA 
adli heyetler üzerinde bir 
çok vaziyetlerde ve muhte
lif vasıtalarla yapabilec 3k
leri tesirler neticesi o mem
leketin gerek dahili ve ge
rek harici işlerinde bir ke
lime ile, umumi idaresinde 
bir millet i~,jn hayati ehem 
miyeti haız olabilecek çok 
mühim rol oynıyn hileceğini 
inkfir kabul etmiyen bir 
hakikattır. Asrı hazır tarihi 
bu bapta misallerle doludur. 

Alakadar memleket halkı
nın reyını almağa lüzum 
görmeden ve sır{ ötedenbori 
müesses sakat bir usule 
tevfikan ve sırası gelmiştir 

diye o memleketin on yük
sek mo.knmına, idaresi başı

na geçecek olan bir şah
siyetin ekseri ahvalde uerek 
iuo.ro ve akıl ku vYeti vo ge
rek ilmi ve iJari müktese_ 
batı bakımından o memle
ket halkının kendi arasından 
bizzat seçeceği şahsiyetten 

elbette daha çok dün bir 
derecede olncnğı hutt:l onun
la kabili kıyas bile olamıya
cağı derk4r ve binnetice öy-

le bir hükümdarın de~ı:: 
işlerinde oynıyacoğı ~o ~ 
o memleket için bittabı ~1 
daha mahzurlu ve muhata 

0 
olması da inkAr götürıııiYe 
bir hakikattir. .0. 

f 1• JllJ 
Diğer tara tan ır ·re· 

etin kendi başına geçı ç· 
oeği şefini kendisinin !':,e 
mesi kendi işlerini bı• 

0 L?Örmesı' velhasıl kendi 111 • • 
..,. d 'ft' 
kadderııtına yine keD ~o• 
ni hAkim olması da .~ti· 
büyük bir kııkançlıkla u;d., 
ine titriyeceği en muka 
bir hakkıdır. i-

Şan ve şerefle dolu ta~ 
hinin bilhassa son d•' 1' 
lerinde çok acı hakikatle~. 
karşılaşmış ve hatta bat r 
da bulunanların hiyanetl~ 
ne bile şahit olmuş 0.,i· 
y~ce Türk milleti, ulu ~~Iİ 
nın kendisine gö6te ~il• 
yolda bir hissi teve.kk l•f 
değil o yolun kendisin• u • 
tıracağı hedefin ne o~~u':, 
nu bilerekten yürümUf titl' 
böylece bugünkü eaade 
erişmiştir. . ro· 

29 Birinciteşrin azı• le1' 
rk yurdunda yeni ~e t ff 
yaz bir güneşin, hürrıY8..ltJ. 
hakimiyet güneşinin do!S" 
nu ilAn eden bir iünd~r· ~· 

Onun için bugünü bı• .0• 
lbimizin en derin köşeı~rı ,ı 
den kopup gelen bir ':11 1~1 
ve şükran hissile tebcıl O" 

rız. "ıtl 

Bu mübeccel günü,bU c~ ~ 
riyet ve hdkimiyet günüoil 
ze idrok ettiren ey ülu G.S 
sana minnet ve şükrnD· 

wwwwww 

Macar 
Başvekili Romadan dönl' 
te Ylyanaya uğradı ~ 

Macar Başvekili M. .~ 
1

,. 
böş, Budspeşteye, Jo11

,,. 

den önce Avusturyaya uğd3' 
mıştır. Resmi mehafıl, 

1
, 

M. Gömböşün Avust0!r 
ricali ile yapını§ old bÔ' 

görüşmeler hakkında.. er' 
yük bir gizlilik goııt 
mektedir. vi1 

Macar Başvekilinin rP" 
anaya uğramasının tart' 
mon hususi oh.luğu ,_, 
men bildirilmiş 011118~91 
rağmen Avusturya r; r' 
ile yapılan konuşm• :ıd 
şu noktulnr hak kında 
uğu söyleniyor: dör 

J _ ôkonomilerinin dJ" 
eltilmesi ve bunları~ ,p•' 
enlenmesino o.it tcknık 
selesidir. 

2 - Umumi sıyas~· f 
Viyana gazetelerı b\lı" 

rüşmelerden asıl olan 1 i•ı 
baları kaydetmekte ve ,ı' 
memleketin ökonomik "~,o 
yasal yakınlığının . z•e~l" 
('J'eldiği tezini ıleri surııı 

<lir /- ,,ıJ' 
Herhalde İtalya ~e 

10
,/ 

sturya seyahatleri v.~Y··ıuoa 
Homa - Budapeşte uçıl 
ku vvellcndirm iştir· ·deci' 
Gömböşün Berline gde ot' 

ği hadkında geçenler r"~ 
taya atılan havadisten :.ı· 
pek o kadar bahıedilıtıe 
tedir. 
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~ Bu sayfa he:, ~~~ı .. g~;ıü -~asılmktadır. Bu sayfa-~ 
: yı yapnıakla guttu&umuz ulkü köye, köylümüze : 

•• 
KOYLU. 

•• 
• i fayd~lı olmakt1r. Umuyoruz ki köylü kardeşler 5 

: kendı sayfa/annı sevecekler, benimsiyeceklerdir. : 

_KÖYLÜ; KÖYÜt! EyiNDiR.. EViNE DE K"OVUN"E"öE" .... FA"Y"öAi::i .... OL.::: 
A! er_!_ n _çocuklara. ~:;;;~;;;t: Ç i F T Ç i N i N '1i 

KÖY ve 

A.gacıkköyü cocukları köyle· Mahsul, eyi o·· · I(~ 
rine bir mudllim istiyorlar. Mal cıkarmalı K $ES 1. 
A~acık köyünden (TürkDilı)l yaz.mu bilmiyen bir çocuk llA •r f bu I • · •• ~' n~ bıldirildığine öre Cümu. ta Cıimuriyrtill öylece çocu- 1 ırıarııe . ÇJFTÇIY ~ oG u l LER 

''.Y•~ bayramında g Ağ 
0 
cık k ö. ı7 ıı değil d ı.r. !f albu~i bi: !er V o \i D • y ın ın kom şusu ~ u

Jun un se,·gT 
1 

b'' Ctimurlyeluı o: evlatlarıyız. runsuzun Uaı:;an pazara ) oğ 
Yük şenlı'kl ı ı yavruları Cu- Her yude ilmin bilginin ha- götürmcğe h zırlonmıştı. Ev-

1 
er yapmış ar. ı- ' . .. .. k v r 

"
1 

cıvıl öt·· .. 
1 0 

kim oldug"'una billr!lnfz. Bu ın onunden geçer en e ı 
uşmuş er. gec- .. 

6 de fenerala k k" bilgi dıinyasında cahil kal- Dayı soz nttı: 
.. yı yapııra o- . Uğ l ı B 

Yun meydanlığında eğlenmi- rııak 11e f e11a lal/dır. Biz - ~r ar o sun asan 
ler.. mektep ve mııalllm isteriz. nereye boylel 
Yalnız b k d l' J m de verini:. Betba/llık- - Pazara .. Veli Dayı .. 

0
.. u a ar mı ya... e ıe N .. t'. .. un Has unıuriyet çocukları bunlar. tan kurtarınız. Gazi babanın - ı. e go uruyors -

B~ aralık ıözleşmişler. Bu irşadı altında 'l'ürk mille~l- an pazara .. 
b~yle olmaz demi~ler biz nin babalarımızın kıırdııgu - Yeğ ... Veli Dayı .. -Cuın · k ı · ~ i ı 'l el Veli Dayı Hasanın bu cev-
. urıyete lAyık olarak ye· in ı ap muesseses ca u -tıA.ın l. · bil i i d' "l asıl ahı üzerine gülümsedi. 
" e ıyız. Bunun için de ok- Lert, g s z ımag ara n uıııalıyız. ' ltılim olunur. Onunla şöyle yarenlik etti: Tohum•• nasıl 
B \ - Olen Hasan ... Yağların ı j u 

k 
u karar üzerine h~men Halbukl Büyük Gazi bı1- S 

aleme sarılmışlar, koylünün \ yıik kürstiden bize onıı yine ko.tıklıdır senin.. ana 
'fam ekim zamanı olan şu 

mevsimde çiftçilerimize bazı 
bilmedikleri ve yahut da ih
mal ettikleri usulleri tarif ve 
hatırlatmağı muvafık görü· 
yorum. Muhitimize son iki 
ay zarfındn elli bir milime . 
tre yağmur yağmıştır ki 
bu hesaba nazaran bir met
remurabbaı satıh üzerine 51 
kilo su demektir. Bu miktar 
altı yedi ay kurak devam 
eden muhitimizin her ta
rafına ekim için lt\zım olan 
rutubeti tamo.mile temin ed
emiyorsa da kışlık ekimin 
tam zamanı olduğundan ar
tık toprağa tohumu atmak 
zamanı gelmiştir. Daha ziy
ade gecikmek, beklemek teh
likeli olur. To.v olmıyan ye
rlerde biraz dahıı beklemek 
muvafık ve zııruridir. Şu 
halde geç ekilen gözlükler 
kardeşlenemcz. Bjnaenaley h 
toprağa sıkça. atılmosı icap 

ilô.çlamalı ve nasıl ekmeliyiz? 
yere dökülüp ameliyat tekrar 
olunur. Üst üste yığılon to
humların üzerine de bir ki
lo kadar sönmemiş kireç 
tozu atılarak kerekle güzel
ce karıştırılır. Bu şekilde 
ıabaha kadar bırakılır. Sa
bahleyin çuvallanarak ildç. 
lanmış olan bu tohumlar 
tarlaya götürülerek ekilir. 

olsun bunun 3-5 misli to
prağa gömülmesi şarttır. 
Daha derinlere atılanlar çü
rürler. Bozulurlar. Yüzde 
kalanlar da yukarıda söyle-

en d kı.ı.~· defa söyledim. Köyün. 
n· sa ık dostu olan (Türk emanet etmişl/r. Gaziye ya. namını da berbat ediyorsun: 
.
1

111) ne tam on sekiz imza :ımz bize muallim ver- vazgeç bu huyundıın diye .. 
~~ bir mektup yazmışlar, sin veya emaneiinl guiye Burunsuzun Hasan irkil-
ığer taraftan muhtara mü- t'llszn. Halbuki babalarımızın ra k di: 
caat ederek mektebe tez kan dökerek, para verme _Vallahi Veli D d d' 

ehlen. .bir muallim gönderil · \ sar' ederek kurduğu i~kı .. l- ayı e 

1 

tn J' -· k inan bana. Artık katkılamı-
eıını yalvarmışlar ap mtiesses{ni o buyu 
Doğrusu kız erkek 55 ço- emaneti biz şimdi geriye yorum ... 

k 
il

. • t -Hıı şöyle .. Malını katkıla 
~u namına ynzılo.n bu 18 veremeyiz. Biz mua ım ıs - rsıın yine sen zarar görür-
ıtnıalı mektubu biz heycanla erlı. Bizim sözlerimizi mem
okuduk. lekelini çocuklarını sevenle-

Okuduk. Okuduktan sonra re duyurunuz Bize muallim 
aferin Ağacık ~·ocukla:nıa vermekle engel olanlara 
dedik. duyurunuz. Biz Türk çocuk· 

isterseniz bir defo da siz farı babaları gibi inatçıyız, 
okuyun küçüklerin ynzdık- herlwlde muallim alacağız, 
larını: muallim isleri:, muallim 

isteriz, mektep isteri:, mual. 
lim isteriz. 

On sekiz imza 

Vilayetten bu sevgili cü
mhuriyet \'ocuklurınıu b::ışına 
hemen bir muallim gönde
rilmesini isteriz. 

sün .. 
Müşteri bir alır iki alır. 

(' çüncüde artık almaz olur. 
Bir def,\ dıı şehirde falan 

köyün yağları katıklı dedi
ler mi? Artık var sen malı
nm temizliğinden, yağının 
temizliğinden dem vurur .. 
Kim dinler. 

lşin doğru<Ju budur Hasan 
Türk köylüsü hileye sııp
moz .. Hile Türk köylüsüne 
yaraşmaz. Hem pazara eyi 
mal, eyi mahsul çıkıumalı 
marifet budur. 

Biz her tahsil çağından 
30 erkek 25 kızdan mıirek
kep Ağacık köyü Ciimuriyel 
Çocukları muallim isteri:. 
Mekttbi, muallimi olmıyan 
köy nasıl lnkıldba yakışan 
bir leşekkiil değilse okuma 

Ankara Türkiyenin Kalbidir. 
1 ~ -rzf· 

Ankaravı tnnıvor mısınız!. Oratla rıu Gaıi otunu·. Cünıuriyctiu mer· . . 
kezi A nkHl'adır. 

On be sene evel Ankara ~ok bakım~ız ve haraptı. Onu Ciimurivet 
hiitiiıı diin)ada bir taıııı olarak 'fiırkiin ·yapıcılıj!ıııııı kudreıini ı:<irn;ek 
içi ıı Anka rayı tanı ıııalı sı nı z. Bn say fa da sıra d ii tii kçe si ZI' A ııkara yı 
tanıtacağız. . . _ 

.tiğim gibi ziyan olur gider. 
Fenni çiftçilik ekim işlerini 
de makine ile yapmaktadır 
ki makine ile ekilen 
tarlıırara hem daha az tohum 
gider ve hem de yüzde ve 
derine kaçma tehlikesi ol
duğu gibi bir sıra ve bir 
ayarda ekilmiş olur. Her 
sene tam başkalanma ve 

Ve hergün akşamları aynı 
mahlflle yatırmak ıuretile 
ertesi günü lAzım olan toh
um ilAçlanır. Bir haftada m. 
ahlulü tekrar yapmak tAzım
dır. Au sıra da uzunca bir 
sopa ile karıştırılmak icap 
eder. 

ayırma zamanlarında arpa, 
buğday, yulaf ve çavdarla
rımızda rastık, sürme, mah
muz, kınacık dediğimiz hutalık.lar zuhur eder ki tahri- Havanın yağışı nyahut 

eder. 
Bir darbımesel vardır: So· 

munun çoğu hamurun büyü
ğünden olur derler. Eyi to
hum çok mahsul verir. Çıft
çinin ulacağı tohuma çok 
dikkat etmesi icap eder. 
Herhalde temiz ve tane iti. 
berile iri olmaıınıı çok dik-

~ kat ctmeıi gelecek yıl ma
hsulü üıerine pek büyük te
sir ya pacuktır. 

Kalburlanmıımış ve enen
memiş fena ve cılız tohuml
arın mnhıulü de kendisi gibi 
a:t. ve cılız olur. 

Binaenaleyh toprağa atac
ağımız lr>humun herhalde 
knlburJan hattA kalbur maki-
nelerinden geçirerek on 
irisini, en birincisini ay
ırtıp toprağa ekmemiz 
kendi menfaatimiz icabatın · 
dandır. 

Tohumların ~·ok derine ,.<' 
yııhııt tıı toprağın yüzüne L 
rııkılınaınasınıı çok dikkat 
e.liniz Çıinkü derin gömü
len tohumlar toprnk yüzünr 
~· ıkamayıp ~·iirürler. Y iizün 
de kalanlor dn kurt, kuş ve• 
kış tnrnrından mahvolmuR 
olur. Her ne tohumu olurs~ 

KÖYLÜ; 

bat ve zararları cümlemiıce diğer bir ıebeple ekilemiyen 
ild\·lanmı9 tohumları birkaç 

malumdur. <;ıftdmizin ehni böğründe bırakan bu gün tutmak icap ederse he· 
hastalıklar manlart to. men olduğu yere sermek ve 

havalandırmak ldzımdır. 11
0-

humu toprağa attı· humu ildçladıktan sonra uz-
ğımız tohumlar üzerin-
de bulunur. Gözle görülecek un müddet tutmak doğru de-
derecede büçük olan baata. ğıldir. 
lıklı tohumlar gelecek sene B-Tahta büyük fıçı tedarik 
mahıulüne çok zarar yapar. edemiyenler 25 kilo ıu 
Bunun içın tohumlarımızı alacık bir teneke içine 500 
her halde bu ha ·talık man. gram göz taşı eriterek yı.ıp-
larlarından temizledikten tığı bu mahlal ıle ertesi giınü 
sonra toprağa atmalıyız. okeceği tohumu sert. ''e o.üz 

Tohumları takim etmek bir y~r~. tepe yaparak üzerL 
ve ildçlamo.k -bunun için muh- ne 1.u~uk ~ bır kubn döker 
telif usuller vardır: ı ve kürekl~ karıştıra knrıştı-

A 
,.. .. t b b' ra tıımtımıle lslar. Ve daha 

- voz aşı anyosu ır .. d 
tahta fıçı kerisine ı 00 kilo uzerıne e sönınemi9 kireç 

. atarak ltarıştırıp abul k 
su konur. Bır buçuk veya 2 ıa o-
kilo göz taşı ıılınurak bir dar t(j~.lrn<ler. Bu şekilde 

. tohu 11 ıltlçlanmış olur 
sepet ~eyahut seyrek hır C ,1, h · 
çuv::;.l po.rça1ından yapılcın - o umların bordo 
torbaya konur.Bu torba 100 bulumo~~ı banyosu bnzan yu· 
,_.

1 
.. . d .. kan<lakı tarzda banyo 

..ı o suyun uzorın e yuzer k 
bir şekilde nçılır. On, on iki ~opnl'll ..Yoruo d~ğru~an d~-
sant içinde göz taşı tama.mi- gruya yuzde 2 nıspotındekı 
ı . k bordo bulamacı içerisine 
e erır ve nrn sıra arıştırı- tohumları 1 O _ , 5 d k'k 

lır . Bu suretle hazırlanan b k ' a ı o. 
· ·· t 1 t · .. .. nt11 ma ve tutmok

1
n olur 

gaz ıHı ı suya er esı gunu . 
1 

• 

k ğ.~ · k d b ğd Bu ıld~· nebatat lıostılıklnrı-
e ece ımız a ar, u, uy, . 
arp•. yulaf tohumu ıılı- ~:- h b~rloğunn bilhassn 
narak birer pnrça yani onar . g - aa a ıklarına kollıınılan 
k

.
1 

b' l . . . hır ılA.çtır. 
ı o ır rnsusı sepet ıçıne 

doldurup sepetin sapından Her bağcı, her meyvocı, 
tutarak göz taşlı suya ya· her sebzeci, her çiftd bu 
tırılır. Ve sepetin kindeki ilacın ynpılmnsını ve kullan-
tohumlur bir tahta pıırçasi- mosını bilmesi kendi mcnfa-
le karıştırılır. ati icnbalmdondır. 

Üzerinde yüzen boş kavuz Gelecek hoftıı e<bordo bu -
taneler alınır 1 O dakika son· lamacı nasıl yapılır?» bunu 

, ra çıkıırılon tohumlnr bir anlııtocağım 

Hnı1iin uöı·diF'iiniiz resim Ankarada llalkevı hıııasıdır. Oııiiııde Bii'-· t··1 ı . ~ ~ M ,J h 

Gazinin heykeli \'Ul' •• \nka ra llalkeYi hinası Ankaramıı bir~ok güzel ya- Eyi Pazar istiyorsan Bilgi i A t ' ı 
pılarından hiridir. 
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TÜRK DiLi)) nin hikayesi Amerika Gerık Krizin ilerleyişi. 

Kadın Kurbanı! Fırkaları bir arayımı gelecek? ~::.~:Bir milletin yur- Profesörün ;;ikbin göriJşlJ·. 
Nihalin nazarları Tuğrulun Vaşington , 10 ( A.A. ) - du üzerinde en yüksek bir Almıın Okonomik vaziyeti leketlerde, d~ş~_ünliikl~~ Fakir bir ailenin çocuğu 

olan Tuğrul musikiye olan 
fıtri istid ı:ı dı sayesinde yük
selmiş, meşhur bir bes -
tekdr olmuştu. Herkes ta
rafından takdir ediliyor, s ~
vil iyor. Şöhreti gittikce bü
yüyordu. gvlcneli seneler 
geçm'şti. lki yavrusu ve karı
rıs il e yuvasıada mesut ve 
müreffeh yaşıyordu. 

Bir gün verdiği muvaffakı 
yetli bir konserden sonra 
odasına çekilip istirahat 
ediyorJu. Kapı vuruldu. içe· 
r iye giren garson kendisini 
bir h:ınımın görmek istedi
ğini ve snJonda bekledığini 

söyledi. Düşündü Yukarıda 

hergünkü prestişkdrlarından 

biri olabilirdi.Yerinden kalktı 
yürüdü. Salona gelince 
mevzun endamlı ş ı k güzel 
bir kadınlo. karşılaştı . Der· 
hol Tuğrula doğru elini u
zattı.. Samimi bir iltifatla 
elini sıktı ve kendini tak· 
dim etti .. Birer koltuğa otu. 
rdular.. Kadın sanatkdrn 
karşı duyduğu takdir his-
lerinden bahsederek şey. 

tani bir tebessümle gülü-
yor.. Y.e kıvrak hareketle_ 
rile erkekliği teshir etme
ğe çalışıyordu.. Saatlerce 
konuştular.. Genç kadın sa
nki Tuğrulu sihirlemişti .. 
Erkek onu uysal bir çocuk 
gibi dinliyor kalbine sıcak, 

yakıcı birşeyin aktığını 
hisseediyordu .. 

Vakit epice ilerlemişti .. 
8rtesi giın buluşmak üze
re ayrıldılar .. 

Tuğrulun zihnini mahiyetini 
tahlil ıdemedıği hır düşünce 
kaplamıştı .. Bu kadın ona 
fovkalAde olarak görünmüs .. 
Tuğrulun kalbini çelmiş

ti.. O kadına karşı bir 
temayül bir yakınlık du
yuyordu. Eve gelince de 
bu düşüncesi sönmemişti. 
Hayalinde hep genç ka
dınla meşgul oluyor. Ü· 
nun yosunlu gözleri sü
turı gıbi vücudü nazar
larından silinmiyordu . Ne 
mükemmel ne cazip bir 
kadındı. Tuğrul acaba 
bu kadına §şık mı o)mu'ş . 
tu?.. Bunu düşünw tık bi 
le onu utandırmıştı. 

Yabancı bir kadının 

tehlikeli cazibesine kapıl

mak cidden yüz kızarta_ 
cuk bir vaziyetti . Fakat 
bir türlü onu düşünmek-
ten kendıni meııedomi-

yorJu.. Geceyi 
uyku uz geçirdi. Hep, hep o 
kod nı düşündü . Ara sıra 
yatağındıı doğruluyor, masum 
herııeyden bihaber karısını 
seyrediyordu .. 

S ah erkenden evden cık. 
tı Bir birahnııeye dalıi ı. içti .. 
Belki bu suretle benliğini 
kemıren düşi.ınceyi, müphem 
hasedi vr.ırl ğınılan silkip 
atabil irdi. Gitmek istemiyor_ 
du . ~enclerdenberi nile ine 
karşı gösterdiği morbutiyeti 
kirlotmek istemiyordu. Fnkot 
bu kudreti kendi benliğ inde 
görmi.ıyor. içinde kuvv(-ltl ı 
bır his doimn onu si.ı ruk le

mek i ti) ordu .. Gidecekti. 
Kalktı vo yola koyuldu .. 

Kııdın Tuğrulu görünce şuh 
ve çapkın bir tavırla kr.ı r~ı 

] d ı . Çok eski bir do t gibi 
kucaklaştılar .. 

kalbini kızgın bir ldv gibi M Ruzveltin, seçimlerde yoşamağa ulaşmak kıvancına tetkik enstitüsü reisi olan kmak için giıçlu ve fi' 
yakıyordu. Şimdi evde kol- pek parlak bir ekseriyet ermek için itinden yükselen profesör Vageman son kan bir ökonomik 8111~,..r binde aşkının kökl~ştiğini elde etmiş olan yeni te- bir kahramanın 'kurduğu dü- günlerde bir konferans ver- lAzım olduğu anlaş 
hissediyordu. Bu hislerin rakkici fırkanın önderi ay. zenlerdir. mittir . Bu konferansın Köl- başlanmıştır. . . t 
günlünde kımıldanışı artık andan M. Lafolet ile gö - nişe Çaytungta çıkan ve İngiliz hiıkumetı~:er V 
onu korkutuyordu Nozarla- rüşmesi büyük bir altlka Bu düzenler, «Sukutu kanu- krizin tekdmülü hakkın- lü çalışmasına ve tlı 1' 
rınılan herş~y silinm i şti . ile karşılanmamıştır. Ş i mdi nm> gibi tabii düsturlarsn da da hnyli nikbin görüşlere mıınyasının krize k?rşı lar'~ 
Benliğine, varlığına, herşe - M. Ruzvelt, M. Lafolet ile kendi milletinin gerilğini ve varan bir hulbasını tığı savaşa mu.vazı ~kı, 
yine yalnız 0 kadın hakimdi.. bir birlik mi yapacak , yoksa muasır medeniyetin yüksek- aşağıya naklediyoruz. Mösyö Puzveltın. ka dil-' 

O gece evine kitmedi. soysal ve ökonomik sahala- liğini büyük bir zihin ge- 1928 de nikbinliğe hakkı programı da tatbık e116-~ Geceyi Niholin kolları rda tam vo kökten ı sla.hat nişliğile muhakeme ederek olarak muhalif bulunan ktedir. Profeıör Va~k bl' 
arasında geçirdi. Ert~si gün istiyen M. Lafolet, demokrat cihana örnek olacak bir hız- profosör Vagemon bugünkü bu programına ökonolll: fi 
eve döndüğü vakit merak fırkanın ve hattll cümuriye- la yurt ve milletine ün ver- vaziyette betbinliğe karti kımdan bilbasıa p~r ~· 
eden kar ısına vapuru kaçır- etçilerin sol cenahını kendi- mesi, aynı s ırada yürüyen deliller göstermektedir. kredi sıyasalarıle krtı kU~ 
dığmı ve bir arkadaşında sine doğru mu çekecek sor· arkadaşların-yürüşlerine ba- Bunu yaparken bilhassa sraflarına ve ekim. tef fi 
yattığını söyledi. İlk defa ğusu sorulmaktadır. karak uymaları ldzımeden nakit poranının fevkalfüle servislerine ehemmıyet ""-
vaki olan bu hele saf kadın M. Lafolet, gszetecilere iken · dimag kubbelerinin bolluğuna dayınamaktadır. mektedir. Ekim sı.{""' 
bir mana veremedi ve ehem- ökonomik buhranın zaruri birden alıp ve düşünüp ka_ Fakat kısa vade ile ödünç ürünlerin mühim dl~ ,~ 
miyetsiz bir sebebe atfetti. olarak fırkaların bir araya bul edememeleri kondilerini verilen para uzun vade azal_tıl~ası neticesini tıo•~ 

Tuğrul hayatında ilk defa gelmesini intaç edeceğini şaşırtarak daraya çıkartır. ile verilmeğe boşlandığı an- etmış ,.0 havaların . ·rıd' 
ynlonı ogün söyledi. Artık söylemiştir . Lafolet ilerde Bir kısmı da: işe yaramı_ da işlerin yeniden çoğolmn sı gitmesi de yardım eUığ\jti' 
ruğrulun eve ve konse~o takip edeceği hareket tar- yacaklarını gönül terazileri yolunda kati bir hamle çiftçıler için fiatların ~: ol-
gitrnesi sıklaşmıştı. Bır zının Reisicümurinkine ha- ile kendileri de anladıkları yapılmış olacaktır. Ancak eyileştirmeğe muvaff P 

h ı her almak için evine ğlı olacağını bildirmiştir. halde kötü bir zihniyet ne- bugünkü vazi,et böyle de_ muştur. 'k e~i' 
g&lenler sıra ile geri dönü- Daha şimdiden bazı libe· ticeai almış oldukları iş ğildir. Fakat Amerı a ~ 
yorla rdı .. Tuğrul artık ken· ral demokratlar, M. Ruzvelt sanki vücutlerile dönüyor- ıçın sanayi sıyasaıı, ,-f 
dini sefahate terketmeğe terakki sıyasasından vaz- muş gibi sandalyalarından Birinci sınıf obligasyonla- olmazsa doğrudan Joğ t 
feci bir sukuta doğru gidi- geçtiği takdirde kendisinden ayrılmak istemezler. İşte rın randımanı bugün de he- kapılan yardım kadat 
yordu . işte yaşanılacak ha~ ayrılacaklarını söylemişler - inkılaba yaramıyan iki kol! men hemen ı 929 deki kadar hemmiyetlidir. ~ 
yat bu diyordu.. Herşeyı dir . yüksektir. Bu da, bugünkü Kriz masrafların• f 
unutmuş ve ter ketmişti.. İnsanlık tarihi « dün ku- vazivetlere göre işlerin düze. nce, bunları bir enflA• .tıf 

konser diye yazılıydı. Dü- d b ·· b" k a .1 Jır: Art ık evine de hiç gitmez mnn an, ugun ır 88 er r- lmesino manidir. Sanayiin, gibi göstermek yan .ı 
şündü.. O da mtıhakkak k d 1 k ı ğ "' olmuştu.. Onun bu sukutu - n aşınız 0 ara ça ııaca ım» ticaretin •. e ziraatin ktlrları Bu masraflara lAzılll ı.·' 

d. h oğlunun konserida d ki t t d ı.. ~,, 
nu öğrenen ailesi ken ı a- eme e va an ve va an aş- ise pek azdır. .an paranın en ço• f" 

bulunmalıydı .. Tıyatroya gir- ı h"' '"k h" tl d line terketmiı;ıler .. Ve ona arına uyu ızme er e en mı ödünç yolile, rf' "' di. Kişeye doğru ilerledi. C~- l dl k 
karı;ıı kapısını kapa. kahraman arın a arını ço Betbinlerce ve işlere para umumi borçların arttı ... -ı bindeki son parayı da bilete · b' · d 8 O"" mı ı:ılardı. Me•hur ve ı:ıeref sa- önde yazdığı gı ı ışin fm ay- bağlamak imkanlarının bitti- sı" le temı'n edilmi•tir . il .a "' -ı "' verdi. Ve tanınmamak için "' ,,. 
h 'ıbi bir sanotkdrın sefa ha · rılan kardeşlerimizde adeta ğini iddia edenlere karşı, la beraber umumi borçlar.., oradan derhal uzaklaştı.. ·ı ı ,,. 
te dalmasını kimse doğ- 1 k .d kötülük istercesine değı be - düşkünlük devrelerinin daimi paten azdır. Bu borrler '· f" Akşam olmuş orta ı eyı - 1 · ı ) 
ru bulmuyor ve her K ki bilgiHİ içinde söz erı e, ve bütün memleketlerde, fen-

30 
hıızı"ran 

1935 
te 3.ı 111111 .ılf en eyiye kararmıştı. arnı 1 h kl 1 " or 

kes iti.netle yadediyordu.. acıktı, fakat bir lokma ekmek iş\erile çalı şa ça ışa n ı ı- ni terakkiyatın sonu gelJiği- doları bulması mubteıııe J 
Onun vaıiyeti günün en almak için beş parası,..bile klarını halkn bildirerek daha ni haber veren bir takım pe- Fakat bu paranın faizi. ~ıu1., bu··yu·· k ..,e en tatlı dedi- k K lb' . h büyük bir şerefle yeniden ygamberler ıneydıınıı çıkar- gelı'rı"n yt""ızde ı'"'ısıov .. yo tu. a ının eyecanı on- 1. 1. 1 '/; a 
kodusunu teakı"l ediyordu. iş b o şına geçme il ır er. 1ırıı dığ ı nı tecrübe göstermiştir. ld "' un herı;ıeyini unutturmustu. 1 d · k fazla deg·,i ir • 

"' ~ kurumuna baş ıı ığımız ın ı · hanki insanlık daima yeni ve · Aı t' Zaman sefahat ve eğ- Erkence tiyatroya koşmuştu.. b h h l b' Pıofesör Vageman iır' 
lence ile geçti.. Sanat- IAp binr.ım ız e eme a ı- büyük işler karşısında bulun- oi o 

f . Herkesten eve) yerine otur- tecektir. Gönül ister ki bu- muyormuş gibi geçmjı;ı. znm· acılmasma başlıca ma .,~ kar kendisini, şere inı, var- d b Ll · b l d y L' -s k .
1 

erw 
u e& emıytı aş a '· ll1Llt nun yapım ında hepimizin de anlarda dn, ancak ökonomi ura uzun vade 1 e " 1 ~. ı lığını unuttu. Küçüldü, ·ı l 1 d'k t t d l Ih ' · · · halı 1e ı er ere 1 çe ya ro 0 uyo- bir taşımız bulunsun. Yarın dış ı nda knlan am illerin. bi - papa ıaızının pa . ..ı,ı 

ele alınmıyacak d B b ht b b h d p ır 
r u. et a a anın eye- herkes balkon ve trasasına hassa hükümotin yardimile görmekte ir. En emı ·ıe' 

gururunu 
müstekreh bir paçavrayn 
çevirdi. Artık memlekette 
yeri mevkii kalmamış-
tı. Artık buradan ayrılma

lıydı. 
Belki yüzünün karasını 

bu suretle temizleye, bilirdi. 
Buradan uzaklaştılar. 

** Seneler geçmişti. Tuğ-
rulun beli bükülmüş saçları 

ağarmış, serveti de erimişti . 
Artık selnhattan sonra sefa· 
let baş göstermişti. Çalış
mak kazanmtık içinde vü
cudunda kan kalmamıştı .. 
Eyi gün dostu olan ka
dın takından da terkedıl
mişti . Artık ailesine dönmek 
istiyor. 
Fakat bu cesnreti kendi· 
sinde göremiyordu. Ailesine, 
çocuklarına hangi hnklu ken· 
disini orfettirebilirdi. Onların 
saadetlerini çalın :~ hayntln
rına elim bir darbe indirmiş· 
ti. Fakat onların seneler 
sonra tahavvül eden 
vaziyetlerini görmek için 
yanıyor ve son 
z nmanlarını orada ge\·irmek 
istiyordu .. Bu nrzu ile tekr ı r 
oraya döndü.. Birka\~ defa 
ovinin c İ\'arına gelmi:; fakat 
tanınmak: korkusu onu ora
dan uzaklaştırmıştı. Bir gün 
oğlunu kons•ir verdiği tiyatro 
nun i)niinden geçerken na
zarlarına çarpan bir yaz ı 

onun benliğini ..ı arst ı De mt k 
oğlu kPndi gibi meşhur bir 
ınus ı kişınas olmu tu. Burada 
bu akşom rnnatkAr Nejot bey 
tarafındandan fevkalddo 

canı gittikçe artıyordu.. çıkarak kıvanırken aşağıdan hast ı r ı ln n hüyük krizl er görül ıçın uzun vodeile "~rıjf 
başını tutarak bakmak geri mü~tür. Okonomik «otoma- parulara yüzde 5 f~ıı r 

:lıilin gürültüsü bütün sesleri kafalılığın utangaç cezası tism» anı~ok ehemmiyetsiz tenmoktedir . Halbukı .P el 
kesti .. Perde r.ğır ağır açıldı olmasın. olıın düşküolüklerden çıka· ofesör Vııgemanın fik~111 1 Nejat kemanı elinde halkı se sandıkçıoğhı b ılmek imkdnını verebilmiş- faiz en çok yüzde 4 U ~. 
ldmladı .. Taşkın bir alkış tu /\1. Edip j tir va bu erlin birçok mem· · çmomelidir. Bu itimat• 

0
, 

fanı yükseldi · ıhtiyar baba llJl~rllllllllllllllllllllllllllllmlWlfüllmllllllllllllllllllllllllllllUliınillllllllllllllllWlmlllfüITTlll~mııılD 1 k da 0 1 fıdsyon kork0
'

0 

titremeye gözlerinden akan ::=.A.o.ıuuıı • .,,,1111111ı ... 11ııııı1ı ... ı1111ı11 .... 11111111ı .. 11ı11111ı1 .. ,ııııııı1ı. ,11111111ı .. ıılllltı1ı .. .ı1Ulll1ı ... 11u ııı •. ::. dan ileri gelmektedir ı•' 
yaşlar sakal ı na doğru yuva-Bil_~;:- Amerikanın yaptığı itb• ~-
rlanmağa başlamıştı. Bağır· ., tetkik edilirse bu me(ll~ed' 

:.:k .::i~k~::.~.k~;i~•bi!!~ 1 ~ Şehir Sinemasında f ~1:~.~:~di ... ;~:~'1::;,.ı::~ 
ım demcık istiyor .. Fakat bu ı , Bu ak!lam p yüzde 20 ve fazla r• .• 
tıesler içinde boğuluyordu.. § y ~ sarfederek de yüzde 30 ~11, 
Konser başlamıştl. Çocuk B.""- • o ~ petinden fozln yükseltelll~ır 
muhtelif parçalar çaldı .. En ~4 M 1 L T N ~ ceg ı görü lür . Amerika 1 

1 
sonunda: llanımlnr, beyler f}g§. ' acatının hu tahlilinin diifl~. 
dedi size babamın en çok ~1 f nlış vni ş i nin bünycsin! 8 fi 
sevdiği bir parçayı çalaca- =j ~ ağı olnrak göeterildjğı ,, 
ğım dedi .. Bütün başlar do- ~~ L 1 s h t · 1 h "k 'k {s 

ğruldu. Herkes hareketsiz I' os ıracı ar a 1 , ,~;.~~~~~~.ı. ~o 0~:~· !•~ 
kaldı.. fi§~ ~= diişmcsi imkAns ı z old.~ ilf 

Salonda kemanın sesi yü- ~ Filimi gösterilecektir. Bu dünyanın mcı şhur [ kahul od ilebjlir. Bu g0
;
0 =~ znrif ve neşeli: kumiğio i mutl rı ka görünüz. s tloğru ıse bütün met11 İ 

kseldi. Bütün ha-hır eğilaıış =~ f ketlerin dı ş nl ı ş verişi~ 
gözler nemli herkes hüzün ~j ı· ( ... ·\· \T ı~ 'r E. N· !:.~ ı ~-. = ~ , r_ A s==: nin büyük bir fa.aliye .ı içinde musikinin ruhu s"ıcok ~ f rıı~ 

Y l d l R •• ., :..= stormesine ~·ok mııhte 
bir sam yeli gibi yaralıyon ~ ı ı z ar e v u s u ~ nazırile bokılubilir. 
coşğun nağmelerini dialiyor- ~ f _ .-/ 

~~~~}~~' ~:~:!~?c~:h:::~ _ ~ ~:ır..~. \.:ı ~. i~ ıf J~ h~t~nncakıw t e Balıkesir 
~.uı:u~:.~.ı:;:~:;~~" g:!~t §., Pek yakında ~! Ziraat müdürlüüün~en: 
Oğluna son bir neznrla veda § §~ 

e::.=. ':a F .=-

etti . Çıktı . Kulakların<la ha- 1 =---.:5 •ı yo vcı 1 arı ~~ 
ld o ses naznrlardn o buyot .. _ 

Knronlıkta meçhul bir ı ~ ~~ 
istıkamete doğru ilerledi. ni lt , .. R K r · 1 ·'€. 
ikçe silinen bir gölge gibi ==5 B ll Y Ü k T U ~ 1 lU 1 ~ 

~~ ~-f!OCen10 zulmeti sessizliği : ~::::::::: 
~ =~ =~ 
k ir de kayboldu. le::§ ~ 

ff aHk~;
0

~~ha1 iiüiiijiiıWiilliilıiiı·~·iiiiii~iiiiiiiiJJJJiiiiiiii~iiiiiiiii~lıiiifülBJı 

'1 '" 1 K '" t • t .... e~' ,, u gu epsu zıraa "', il' 
tebinin sebze bahçesıfl 
senelik jcarınl' 
verilen bedel haddi ld1~ 
göriilme<liğindcn 10- 1 ı-9 .

11 
tarilıindon itib u en ih:ı1ejj& 
bir hafta müddetle teOl 
e ılildiği ilan olunur 
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Mahfe/ sinemasında j 

ALTIN MAKAS İtiraz Fırtınaları 
1 ~ 1 

J Emil Yanks 
1 ••• • , 1 

.· ·· t.f.HA~6\ ·. 
' 

1 Üç bııcnk sene Alnıanyada tahsil etnıiş sanatm biitiin inceliklerine vakıf Bertin terzi akade-
1 nıisiııi;ı alivvühih\ dcrect~de uıakastarlık şdıad~tnamesini ve ayrıca şeref diplomasını haiz 

., .. 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Makastarı bulunduğum hıınıcnlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 
zarif g · · haDtmefcndiler, en şık geyinmiş bey~Cendiler Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 

eyınmış l b'k d·ı· 
llluvafık olmıyun ve sevilmiyen elbiseler Jerha tat ı o ı ır . 

Güzel ve pahalı olan kurnaşlanmzı yalrıız Al.ı TIN ~I.\ KASA hiçtiriniz. 

Çünkü ıs senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkık ıtelyısi paıtıhana ıokıği Nı. 50 
Hanımlar atelyesi Karaağlan mahallesi iknaci sokağı Ho. 24 

~~~~~~:~~~~~~~ 
Daimi Vilayet EnciJ:meninden: Balıkesir Evkaf 

Balıkesir Sıhhat dairesi ihtiyac.~için .5oo li.- MQdürlDğilnden: 
ralık k · · iinakasaya vaz ve muddetı temdıt 
ed· .... ~nın m ,., . L d . vam suretile talibi Edremit kazasının Edremit merkezile Zeytinli ve Kızıl 

ıldıgı hald~ .~eraı.~. ermaLI d' la . k .... 1.. keçili mıntakasındaki mazbuta ve mülhaka zeytinliklerin j 
larafındau tekhf ettıgı bedel lad 1 ~ 1 • goru.. 934 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
tııediuinden 3 - kanunuev~l 934 tarıhıne ıuu- İhalesi 21-J 1·934 çarşamba günü saat 15 de içra edilece
Sadif pazartesi gii nii saat on be~e kadar bi.r a~· ~in~en ta~.ip olanları~ yevmi mezkurde Edremit Evkaf da-
ıarfında pazarhkla verilmesine karar verılıuı- ıresıne muracaatları ılAn olunur. (258 -- 2) 

şıir. Balıkesir Satın Alma 
Talip olanların teminatı muvakkatelerile • 

birlikte yevmi mezktlrda Enciimeui Yil~yete . Kom~a~on':'!ldan: 
gelmeleri ilan olunur. Bahkesır kıtaat efradının ıhtıyaeı ıçın 20 şer 

, ( 244 - ı) -bin kilo lahna, pırasa, ispanak ve 3 bin kilo ka-
rnıl>ahar, 5 bin kila kereviz, 500 kilo beyaz pe-

Balıkesir Evkaf ynir, 400 zer kilo kaysı ve vişne,erik reçeli 24-
Müdürlüğünden: 2. Teş. -934 tarih Cumartesi giinii saat 14 den 

Caddesl'ndo bezzazlar içinde evkafa ait itibaren acık indirme suı·etile satın alınttcaktır 
Küçük şadırvan T l · l · • 1 · " k · · t " ' 2

03 1 
d .. kkAn n cam ve camakAnların tecdidi boya a ıp erııı şartname erı gornıe · ıçın ıer gun ve 

numara ı u ·· dd ti lt · ' k ' ' '1 " d d' b k ve direk kaplamalarının yap ılma~ı yirmi gün mu .e. e aç~ 
1 

ar ırmıya ~ştıra . ıçın. u? yuz e ye ı ~~Çt.~ mu-
ık münakasaya ç ıkarılmı ştır . Talıp olanların yevmı ıhal~sı vak kat leını natlarıle bırhkle arttırma gunu mu-
olan 2ô. 11-934 pazartesi günü eaat 16 da .. d~ı. b~~uk 11~.0 avven saatte kolordu salın alma koniisvonuna 

. . b' rk B l k ·r evkaf mu urıye.ıne mu. • • " 
temınat a~çasıle ır 1 te a 1 esı (2 6 • z) müracaatları. 4 - 243 
racaatları ıllln olunur. 

1 bu bOyük hayac11 filimini herkesin görmesini tınıya ıderiz.l ·ı ! Ayrıca: 1 

Yugoslavya kralı Aleksandr Hazretleri ve 1 

1 ~I. Bartunun ölümile neticelenen fth.u·silya l 
1 faciasına ve kral hazretlerinin cencıc mera- I' 
j simine ait filim gösterilmektedir. 1 

Fırsatı kaçırmayınız? 

'-~~~~~~§ 
Balıkesir Erkek Orta 
nıektebi Müdürlüğiindeıı 

Erzak•n clnıi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu ,, 
Sıfır ,, 
Sade yafı 
Zeytin yalı 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirinç 
Peynir 
Kaşar 

Solan 
Pateteı 

Şeker 

Sabun 
Makarna ve kuskus 
İrmik 
Un 
Sat 
Yofurt 
Soda 
Kuru Ür.:Qm 
incir 

Aıgari 
kilo 

3000 
300 
500 
400 
200 
80 
80 
ıoo 

80 
2()() 

10 
40 

300 
200 
250 
100 

Azami 
kilo 

3500 
350 
600 
500 
250 
100 
100 
120 
ıoo 

250 
80 
50 

350 
250 
280 
120 

t4o ıso 

4Q 50 
sa 10 
ıoo 120 
ıoo 120 
ıoo ı20 

25 3Q 
25 30 

Zeytin daneıi 15 20 
Kuru faıulya 100 120 

Mektebimiz panıiyonunun Mayıı 935 gayesine kadar 
ihtiyacı olan 26 kalemden ibaret erzak ve ıafreılnin iha
leleri 21-11-934 çarıemba günü aaat 14 te yapılmak (ize. 
re 1-11-934 tarihinden itibaren aleni münakasaya çıkarıl
mııtır. Şartnameler her gün mektepte görülebilir. Talip
lerin ihale günü mektepte müteıekkil mübayaa komiıyo· 
nuna yüzde ( 7,5 nlıpetlnde teminatlarile ) müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

D•ty«ınıklı, Zıırif ve Ucuz .. 
l'A~UIEFE~l>ILEH it.:IN: Son nıoda i!)karpiult·r, şo~<Hılar, h\stikl()r, spor ll)akkapları, terlikler 
BEY EFENDi ~.ıEH iÇi~: Her ıwvi a~akku pları !:istik çizmeler. la~tiklt'I', şoşoıılar. · 
c;ocrK LA H U)N: Ayakkabı, lastik ve şoşonhn·. ~lektep çantaları. el 

~; 

L:)tik ve şoşonlarımızırı nıaı·knları meşhurdur. 

C·zlavt, Rıga, Tırapez. 
Bunlardan başka seyahat için en zarif en dayanıkh çantalar, bavullar 

,. . M•tğazıımızın hususi ateı~~esinde arzııy•ı ve son mo-
mu \' itfık sağlam ucuz <tykkkapl<tr imctlolunur. 

Adresi urıutmaymız: Belediye ~kırıısmda kunduracı A~ll ~ey 

~i!Dt11B11El~El---=m1e · ·. · El9itl. 



Ha kevi Riyasetinden: 
Hal ke vimizi n kur~lar şu besi tarafından halka 

mahsu~ Sf'rhcst ve meccani okuma yazma hil-. ~ 

ıncveıflerlr az bileıılt-ıre mahsus olnıak iizere . 
iizPrc Ali ~uuri nektebinde ( 15) Te~rinisaniden 
itibaren °·ece dersleri vermef1t) baslıvacaktır. 

~ ~ .. 
Yurtdaşlarımızın mezkllr mektep Başmual-

limliğinc müracnat ederek· ka,· ıtlarını icra ettir-
~ ~ 

meleri ih\n olunur. 

Deniz · 
Silahları 

Kayıp mü~ür 

T0RKD1L1 

Tatbikli mühürüm kayıp 
oldu yenisini olacağımdan 
kayıp olan bu mührün hük_ 
mü olmadığı ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~ Susığırlığın Mana köyün· 
~ '11 den Halil oğlu Mehmet 
N. :ı. (257) 

1 Sıhhat ve lçtımı muavenet müdürlüğünden: 1 r• .. ı 

1 Balıkesır Doğum ve çocuk 1 AVUKAT 
1 bakımevı 1 H. Tevfik - Sadık 
~ MV~~~ 
it 1 - Vih\yetin merkez ve mülhakatı, şehir 1 YUSUF KENAN 1 ve köyleri ahalisinden miiracaal eden gebe- 1 Yazıhanesi hükumet caddesin-

lerin tabii ve miişküh\tı her nevi doğumları- de Ahmet çeşmesi karşısında 
Merkez ve knzalnrda her 
nevi dava kabul ve surat-

sesede meccanen yapar . Çocuk düşürmek le neticelendirilir. 
tehlikesinde bulunanları da kezalik mecca- ıl 
nen yatırarak tedavi eder- _ ~ 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık· -...... _....,,, 
Aşağıya bastığlnıız rehber tablo hal kınıızın iter tülü ilıt i) a~•

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede, ki(ll" 
!erden karşılıyabilecekleı ·ini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih. etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğleııebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

·ıuT RİK OT AJ• Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi nll 
• ye caddesı numara: 98 

KlRT, AS/ .. YE· Mustaf~ Fehmi. lliiktlmel caddesi postah8
" 

n • ne sokagı . 

O Te L : kaptan zade Oteli 
sinde .. 

.. Kuvavi millh·c cadde' . .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktlmet caddesiııtle· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1Jiiktl111

"'' 

caddesinde Ahmet cesmcsi karsısında 
• • • • 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sab~ 
Hükümet caddesi 

G A Z İ N O : Merk~z krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. lliiktlınet cadde· 
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: t1iiktiıı161 

caddesi Yıldız Karaathancsi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~Jelınıct ~o~~~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazar1 bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıane boğazınd8• 

• 

T 'ERZI 

Bandırma bak.kaliy~si Ahmet Hilmi efendi·· 
Bilumumiçk.iler, konserve ve şJker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku ,,11Y1 

n1i!liye caddesi No. ı 63 

TUHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Aterı•' 
dar zade.. Ku vayi milliye caddesi No: 48 

. 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin eıı eski şeker' 

cisi. Hüktimet caddesi, postalu·ne sokağı ntl' 
mara: 24 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. llliktiıı16' 
caddesinde şehir sineması altında. 

MANİF A TUR: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fautazi ıu3" 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi milliY6 

caddesi nunıara: 5 2 

1 2 -- Siit eocukları ve iki vasırıa kadar o- 1 l tarı küçük faasta yavı·uları dahi müessesede 1 1 yatırarak hel' zaman meccanen Ledavi eder. ~ MERKEZ Ki AT HANESİ 1 3 - ~.iiı \'Ocuklar~rıın bakım tarzl?rı hak
~ kında nıu ~ takhel valıdelere ve ~()belık esna
~ ·mda vukuu melhuz arızalara'- karşı tathiki 
~ h:\zını gelen tethn i ve tedbirleri u alınmasını 

da gehelere öğrt~tmek iizt~re der~ler verilir. ~ 
4 - Cunıhurivetimizin Balıkesire hah- ~ 

1 şeyltH.liği faideli. ve hayırlı müesseseden ~ 1 
~ u!ulıtercnı halkımızın islifadcyc koşmaları 1 
ı lazııııdır. I 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Kahvemizin ve biltinıum ıneşrubatımızırı tenıizliği ve nıiişterilerimizc gösterilmı hiisr~fi 
hizmet dolayısilc muhterem müşterilerimizden de gördüğüm raAlwt üzerine 'alı valin dartıg• 
da düşünülerek diğer billımuıu mcşrubatıuHz ~ihi oyunla\·dan içilecek meşrubatın dahi btl 

günden itibaren üç kuruşa indirildiği ilan oluııur. 
MÜSTECİHİ ~I. .\IJ 
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Vilayet Matbaasında Basılmıştır· 


