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Oz Dilimizle: 1 Adana Ereğli Fabrikasının temeli Atıhyor. 
Büyük önderimizin buyruğu 
Dil bakımından gazete_ Yuca ulusumuzun özünde ol 

duğu gibi dilinde de usları 
durduran hir enginlik srçen 

Büyük önderimizin güzel Başvekilimizle ö~onomi ve Nafia Vıkilleri ve Sümerban~ müdürü ~ün hareket ettiler. 
lerimizin ulusa doğru akı
şı cok kuvvetli olmuştur. 

Eğer eliniztle varsa on 
beş, yirmi yıl arkada ba
sılmış gozeteleri gözden 
geçiriniz. Bunların dillerile 
go.ıetelerde bugün ulusa 
söylenen dil orasında ne 
büyük ayrılık vardır. 

1 ve 1'ürkc Türk dilinin engi· 

1 

nliğinden kendi ~dilinde yeni 
ve pı.ırlok öngii (Zafer) 
kazandırmak oğrnğ ndu ol-

bir heykeller ile süsleniyor. 
Adana, 19 (AA. ) 

Şehrimizde Gıızi Hazretle
rinin nnmlarırıa yapılan hü· 
yük abidenin toprak kaleden 
taşları vo İstnnbuldnn da mer· 
merleri geldj. Tamamile 
Türk sanatktlrları tarafından 
yapılmakta olan abide Türki
yenin en büyük ve en güzel 

Başvekilimiz Trakyada iskan işlerini tetkik 
edecek ve Edirnenin kurtuluşunda bulunacak. 

an Ulu Önderin iz 
şimdi Türk g.ızetelerino 
daha istekli çul.şarıık ül-
küye borçlarını ödemek 
bu gcrPkli işte daha ve
rimli çalışmı:ık buyruğunu 
vermiş bulunuyor. 

Büyük Önılerin dünkiı 
sayımızda ı,uş 1 mızlıı ~era-
berlıyorek bastıgımız 

buyruğu . . . . . ulusç.'l 
bu yöne gıdışımızı kolay 

abidesi olacaktır.Türk sor.otkllr 
larmca Türkün osll ve yük-

1 sek ruhuntı uyğun yopılnıuk· 
ta olan bu abiıle 5 kAnun 

1 sonide merasimle açılacaktır. 

Ankara, 19 (A.A) - Kon
ya Ereğlisinde yapılacak olan 
dokuma fabrikası temelirıi 

atmak üzere Başvekil Pnşn 

Hazretleri yanlarında Eko
nomi ve Nafıa Vekilleri, 
Sümer Bank umum miicliirü 
olıluğu hah.la bu akşnm lııı4U· 
si trenle EMğliyo hareket 
ettiler. 

Ankara, ı 9 (Muhabirimiz· 
den) - Başvekil i1Jmet f>Jşa 
Hazretleri ile Dahiliye Vok
ili Şükrü Kaya bey :;; ırki 

Ulusal kımıldonışlar arop 
ve fürs gclimlerle, karık · 
hırla (tarkip) nğdnlonm ş 
dilimizde geçen on beş, yi
rmi yıl yavaş yavaş orap 
ve fürs kerıklarını , geli
melerini tortuloştırmış Tü
rk dilini oldukça anlaş•
lubilecek ve anlaşmak frin 
oldukça işe yarayabilecek 
bir öze bürümüştur. Bn
nunla beraber bu son 
( netice ) Tu rk dilinin en
ginliğinden ulusal yük"P· 
!işimizin bütün buyurılorını 
(zaruret) korşılıyocak ngin 
lıgi bize ,.e, t·nııyoHhı. Bu 
Eıonlıı orıcak konuşu'1ılıyor 
v • hiroz onl ışohıliyor duk. 

laştırac'.l ktı r. Gazetelerim iz 
tez elden bizim olan ge- ı 
Jimleri yatuk ge~·mişten gü 
ne ç knrİıcnk, onlarla tanı· 
şımızı ortt racnklnrdır Söz ı 
ekh mek gcrC'k dr ğilılir ~ İ 
'l'ıirk Dılı d1J tıu ünliı ışle 

Sovyet 
Rusya bütün idarelerde me .. 

mur sayıs nı azaltıyor. 

Trakya ve buradaki mu lıal'İr 
ikdn işlerini yakından tetk
ik etmek ,.o hu nıeynnda 

Edirnenin, kurtulu~ boyra 
mındn bulnnmRk üzere Bdi
rneye gideceklerdır Bu 
bayramda İstanbuldan bir 
Ünivers:te talebesi grubu tin 
bulunor.aktır. Bu münosPhet
le B:.ışvekil llnzretlerinin 
bir nutuk söylemeleri muh
temeldir. 

Sözun doğrusu ~u idi ki: 

Dılı 1 urunu bu dek gü-
ı.hık olumnzdı. l.G -
ri lıır topluluğur. 
lıilgelık ve teknik buyunlor 
ını da doyurması gerekti. 

kendı gı.iclinuıı yettiğı kn 
dar <;ul şncaktır. Hunun 
ı~·in Li io kerıdı guu:ıııı ar_ 
tırnc ıktır 

N0 mutlu ki hu ulusı.ıl 

ışlerc çalı:ıırkt n okurlurı
m zın l ernber olduğunu ıiü
şünmt k 1 ızo yr Cj 0 U\ ~n'. 

vı•riyor. 

Kenan Emin 

Marsilya Faciası 
Cenevrede görüşülecek mi? 

----
Macar gazeteleri Yugosıavyanm Cenevrt de yapacağı 
teşebbüsün muhtemel neticelerile meşgul oluyorlar 

Budııpe-.tcııı ı gortlnı.;•ll 

Buuopc~tP, 18 (AA.) sündc ~1oc~ri tanı methal lo.r 
Bı:ıvas Ajansından: göstereceğıne deltilet ctıı~edı: 

Marsilya fuciası hakkında ğirıi ve fokaL soılcre sıyosı 
Yugoslavyanın CenevrPde mulı ı('ir ve mültecih rin kon-
yapacoğı teşebbüsün muhte- turolünii istiyebilcceğini koy-
ınel neti<.·Alerile meşgul olan detmekle ve hu takdirde İl'.-e 
ekseri Macar gozetr.leri gibi Mııcaristıının protestoya hak-
Mo.car Saz goze'esi de ynzd- kı olmıyacağını ve bilflkis 
ığı bir makuleye büyük ha Yugo lnvyı:ının bu yoldaki 
rflerle (Yugoslavyanın kin teşebbüsüne müznheret ct-
mücadelcsi üz 1 ıııdeki örtü mosi lfl.zımgoleceğini hıldır 
kalk nııştır) başl -, nı koy mu- ınekte<lir. 
tur. Aznst gıızetesinin de hu ---cııı:ım"f'llı!I~ 

meseleye dnir mnkolesi ~u Valiler arasın~a 
başlıkla çıkmıştır: (Yugosla-
vya cihan sulhiinü tehdit 
erliyor). YQrı resmi Pester 
lloiç ga t . . . ı· ze csı ıse vazıye ı 

~lkik ederek hiçbirşeydcn 
ugoMlt1vyanın bu tcşebbü-

Ankora, t9(Muhııbir:mizden) 
- Kütahya valiliğine ~1Prsin 
valisi Hazım, Antnlyn valili
ğine de Kütahya valj~i Suip 
beyler tayin edilmişlerdir. 

Sar 
Meselesi eıraf mda 

Komite işini bitiermıdi mi? 
Boma. 18 (A A.) - Perşe 

1 mbe giinünderıberi ~·olrşon 
1 

SO\yct Ru. ~a de\lel rcıaı 1.\1. Kalenin Snrre ü~·ler komitesi işini 

Moskovıı, ı 9 (A.A.) - Sov- dün akşam bitirecekti. 
yetler kongresi bu yıl içinde Fakat Alman mütchassıela-
bütün idarelerdeki memur rı muhtelif mali meselelo-
sı:ıyısını yüzde on,on beşe in. rin tnfsiltltına gırışmeyi 
direccktir. kııbul etmekle beraber Bc-

753 mil.) on rublelik bir rlinJen aldıkleri talimat 
tasarruf yopılmo.sınu karar ktlfı olmadığı jçin yeniden 
'erildi. 
-------==~=====7 istemi ·ferdir. Pazartesi gü· 

Amerikan 
Milıi iktısat plam 

Komisyon ışlerini bitirdi. 
Va~ingtoo, 18 (A.A.) -

~1ıJli ıktısat pltlnını hazırla
mıya memur edilen komis

) on rnporunu neşretmiştir. 

Bu raporu Reisiciıınurun da 
tıısvıp ctlıği söyleniyor. 
Komi yon Sovvct, Japon. 

Nazi ve faşist iktısat sis -
temlerini tetkik etmiş ve 
bunlardan h i~·birinin Ame

rika da tatbik eJilenıiyece
ğine kornr vermiştir. An
cak komisyon jktısndın 
tonzimi işinin hususi te
~ebbüslero do bırakılmıyaca

ğı neticesine varmıştır Ko
misyonun kanaatine göre 
hususi teşebbüslere htikO· 
metin müdı:ıhnlcsi zaruridir. 
Çünkü hususi teşebbüs
ler tarafından tanzim olunnn 
ve münhasıran kendi men
faatlerini gözeten pl~nlar 

t kseriyn levkolddo netice
lcnınektedir. 

nü hu talimatın gelmesine 

intizar edilmektedir 

Dığı•r <'İhettcn C nevrc
ıl•ın öğrenildiğine göre, bu 
nvın yirmi birinde yap ln
c:ık olrın kon sey içtimnı 
da üdcr kom itesine bir 

neticeye varmak imkfinını 
vermek için gecikecektir. 

Burdurda tam taşkilltlı mek -
tepler acılıyor. 

Burdur, 19 (A.A.) - Vilii
yetin s k iz köyünde tam t~şki

lfitlı mektepler yapılmaktadır. 
Bu mektepler yatılı olacok 
ve yıla kadar sayısı otu. 

zn çıkarılacak bu suretle 
vilı'lyetin ilk tlthsil ihtiy-

acı tamumen 
olacaktır. 

giılerilmi~ 

Zılada buğday satışı 
ıilc. 19 (A.A.) - Ziraııt 

bankası burada mevcut huğ 

duylarından altı bin 21 O tonu 
nu İstanbul ve Samsuna sevk.· 
etmiştir. Yeniden mübayaata 
buşlamıştır. 

1' l't'jtlı fahr kasının ıcmrlıııı a1a~ak olan Ba~n'kilımız ismet l'aı:,ı 
rt>tlnrı rı) asrt kursüsıındo 

ııaz-

Londra Görüşmeleri 
----- -

İngiliz. Amerikan va Japon murahhasları günLrce sü
ren görüşmelerden sonra bir netice alamadan dağıhyor. -
Vaşigton görüşmeden pek az ümit besliyor. 

Vıışiogton~ 18 (A.A.) - karşı alınacak tedbirler dü-
Londra deniz görüşmeleri- şünülmektedir. 

nin bir neticeye varacağı M. Norman Oavisin hnl-
ümidi burnda çok azdır. Zi- ya va Fransa dört taraflı 
rıı Amerikn heyeti mura- bir anlaşma derpiş e<lile-
hhasası Japonyanın istediği ceği ve Japonyanııı deniz 
müsavat hakkında bir ka- müsavatı istemekten ıarfı· 
rış bile gerilamemeğe ka- nazar ettiği takdirde ileri-
ror vermiştir . Dııhn şimdi- de buna iştirak etlebilece_ 
den Vaşington orılnşnınsı ği hakkındaki telkini oll\kn 
feshedildiği takdirde buna ile k:ırşılanmaktodır. 

Türk-Bulgar 
Dostluk vr. bitaraflık muahede
si beş sene müddetle uzatıldı. 

Sofyo, 19 (A.A.) - Krnl 
Türkiye ilo Bulgnriston arası
ndaki dostluk ve bitarullık 

muahedesini beş sene daha 
uzatılması hakkındaki prolo
kolu tasdik etmiştir. 

!===================== • 

ltalya Başvekili 
İtalya-Avusturya ~ostluğu bizim için ve herkes için 

sul~ ve ~uzurun ~ir zaminidir, diyor. 
Homa, 18 (A.A.) - ~. 

Mussolini, A vusturyn Bnşve- Dom en 
kili M. Şuşing şerefınc vor- f\ 
diği ziyalotte deıniştirki: 

- Avrupa tesanüdünün 
icabatına tamnmen uygun 
olan İtalya· Avusturya dost
luğu bizim için ve herkes 
için sulh ve huzurun bir zo
manıdır . 

M. Mussolini, İtalya- Avu
sturya· Macaristan dostluğ

unun diğer memleketlerle 
l Devaını ikinci sayfa.do l 

Milli köylü flrkasımn ka
bine ile arası açıhyor. 
Bükreş, 18 (A.A.) - Sko

da işine ait olarıık bo.zı 

yüksek şahsiyetleri cnsusL 
ukln şüpheli gösteron ra
porun noşri üzerine Milli 
köylü fırkıı~ı 1'ataresko hiık-

( Devamı ik,nci sayfada ) 



SAYFA: 2 

Yabancı gazeteler: 

Hitler Almanyası 
--~----

Bir gazete nazi diktatörlü herşeyi başar
mış ve hiçbir şeyi. başaramamıştır diyor 

9 ikinci teşrin tarihli ~a - Üçüncü Rayh bir temelini 
nçester GarJiyırn gı1zete8i yıkm ı ş başka bir temele ge-
yazıyor: çmiştir. F::ıkflt bu yen i tem-

Z.ahirden görünü~o rağmen el Rayhver değıldir. 
Almnnyada, diktatörlük bu- Kahv"rengi gömlekliler, 
gün h 'r zamankinden kuvve- ulusal sosyalistliğin vücudü 
tlidir. Bununla beraber Hi- demekti; bunlar. reisleri Rö-
tlerın, iş l.ıuşına giçtiR'ı gün- mle birlikte ortadan kaldır -
denberi ilk defa olarak Al- ıldı. Fakat el'an bu parti ya-
manyada, hoşnutsuzluk bu şamakta ve Almanyayı her 
kadar şiddeti! bir dereceyi zamankinden daha kuv. 
L ulmamıştır. Halttl hu hoşn. vetli olarak idare etmekted-
utsuzluk naziler arasına ir. Şimdi kahverengi göm-
bıle yayılmış bulunuyor. leklilorin yerine Rayhverle .... 

Almanyada, hayat pahalı. re rakip olmak üzere bir 
lığı artmış fiatlar ve aylık- S.Sler yeni siyah gömlekli-
1 nr düşmüş, vergiler arttırıl- ler teşkilııtı kurulmuştur. 
mıştır. lrtikdp ve irtişa r.ıl- Almanyada normal mana-
muriyet zamanındakinden sile bir hükumet bulunduğu 
çok ileriye gitmiştir. dek de söylenemez. Herhal-

Memlekette ham maddel- de Almanyanın bugünlerde 
er hayliden hayliye azalmı- gayet seyrek toplanan kahi
ştır. Önümüzdeki kış mevsi- ne tarafından idare edilme
m inin 1923·4 enflasyon kışı- diği şüphesizdir. 
ndan daha kötü olması Hitler bugünlerde kendisi. 
ihtimal dahilindedir. Memleke. ne yaklaşılmnz bir şahsiyet 
tte hürriyet kalmamış sanat halini almıştır. Göb&ls ıle 
(\urmuş ve tethiş her tarafı Göringin gayet az nüfuzları 
bürümüştür. Bütün bunlarla kalmıştır. 
beraber diktatörlük kuvveti- S. S. kıtalarının kuma· 
idir. Almanyada bugün hiç ndanı olan Bitlerin bu-
hir muhalefet fırkası yoktur. günkü m~vki ve nüfuzu 

Protestanların muhalefeti- Göbele ile Göringin nüfuz-
ai hesaba katmamak lazım. ları mermuundan fazladır. 

TOllKDILI 

Ati na 
Sel irim izin beyanat1. 

Yeni sefirimiz işin~ başlad1. 
Yeni Atina elçimiz Ruşen 

Eşref bey Atinaya varmış ve 
işe başlamıştır. Ruşen Eşref 

Atina gazetelerine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

«- Herşeyden evel vazi
fem, muhterem selefın Enis 
bey tarafından takip edilen 
siyasete devam etmektir. Fe
yizli ve hakimane olan bu 
siyasetin hatları büyük şefım 

1 Gazi Mustafa Kemalin yara
tıcı dehası nurlu ve kudretli 
eli il., Cümuriyet hükumeti 
tarafından çizilmiştir. Büyük 
şefimin düıturu sizce mal~
mdur: «Vatanda sulh dünya. 
da sulh». Bu düstur_ 
un ihtiva ettiği siy~ıset 

ilk aksini Elen milleti ile 
onun yüksek şeflerinin asil 
kalbinde bulmuştur. Sulh 
aşkı iki hükumeti yaklaş_ 

t\r<lı ve bunun faydalarının 
mütekabilen anlaşılması iki 
milletin dürüst bir şekilde 
teşriki mesaisini perçinledi 
İlri kardeş milletimizi hu 
kadar kuyvvetli bir şekilde 
birleştiren bağlar bütün 
dünyaya nümune olabilecek 
bir sulh v" anlaşma Abide
si yaratmıştır. Bu Abide 
dost iki Balkan milletinin 

dır; zira bu sıyasal bir mu- Fırka reisi olan Hes de ku· 
esasları iki memleketimiz ta
rafından atılmış sulh eserine 
dahil olmalerile takviye bul-halefet olmaktan uzaktır. Bu vvetlidir;bundan hoşka dok

muhalefet olsa olsrı, Sarc\a tor Şaht·'. ökonomik diktat-
plebisit yapıldıktan sonra ör demek yalnız olmaz. 
vahim olabilecektir. Siyah gömleklilerin kuç, 

30 haziran vakasınn kadar kişi oldukları bir sırdır. lhti
üçüncü Rayhtn temelini temsil malki bunlar 300 bini aşm-
etmekte olan kahverengi gö- aktadırlar· Bunlar şuradan 
mleklilerin şimdi atları bile buradan devşirilmiş kimseler. 
anılmıyor. Bu kahverengi ılir. Bunlarda kahverengi 
gömleklilerin bialercesi şim. gömleklilerin çoğunda gör
di ihtildlci bir ruh taşımakta iilmüş olan heyecan bulun
ve öldürülen Röm ile öteki mamaktodır. Yalnız eyi ta
reislerin intikamını almak 

lim görmüş eyi sildhlanmış_ 
için fırsat kollamağa haşla - lardır. Bunlan Rayhverin 
mışlar<lır . Fakat hımüz mü bütün vasıflarını haizdir fa-
kemmel bir teşkiltlt yapmış kat vazifeleri hariçte harp 
değillerdir. 

Her ne kadar komünist etmek değildir. 
Bunlar, Rayhverin Hitlere 

ve Sosyalistlerin gizli mu-
tahakküm ettikleri şayiasını halifeti çok esaslı iae de 

oldu- tekzibe kAfidir. Rayhverlerin 
hunların sayısı az . . de bir kuvvet olduğu muha-
ğu ıçın diktatörlük ıçın kkaktır. Fakat hun tarın dah
korkulaca k bir şey sayı-

lmamaktadır. 

Noye Novarts ve Gege· 
nangrif ve saire gibi mi
lliyetçi gazeteleri her ne 
kadur hayalhanelerinden uy
durup her nüshada Al· 
manyada diktatörlüğün za
yıfladığını, mukabil ihtila 
lin patlak vermek üzere 
olduğunu Ol'lnyn atıyorl:Jr
sn de böyle bir şey yo-
ktur. 

Halbuki diktatörlüğün ora
da kuvveti vardı r: ve bir 
kuvvet eyi kullnn ı lacak ol
ursa gün geçtik~:e tesir 
ve nüfusunu arttırır. Hala 
ulu~ hu rej ı min tesiri al
t ınJadır; ınuhelefet eden 
voktur. Her ne kadar di-,, 
ktatörliiğü yıkmak istiye· 
nlc bir takım sinsi muha · 
l •f etler varsa da bunların 
tehlikeli olabilmesi uzak 
bir istikbal meselesidir. 

Hitlerin Rayhverler elinde 
olduğu haberi de doğru de
<rildir . 30 hozirun hfi.disesi 
~akın. Kayhverlcrin bir zaf 
P rİ ve kahverengi gömlekli. 
lerin hizmeti iıii. Fakat 
her ne kadar hu hezimet ni 
hai olmuşsa da bu z ıfer ni· 
hai olmamıştır. 

ili işlerle aldkaları yoktur. 
Dış sıyasasında ise Rayhve
rlerin büyük bir tesir ve 
nufuzla ı olduğu görülür. 
Bununlaberaber bütün s1yasa 
bunların istediği vo dilediği 

yolda yürütülmez Üçüncü 
Raylı askeri bir diktatörlük 

değildir. 

Üçüncü Rayh, ulusal sos
yalist partisi isimlerine ev
elcc Gestappn. şimdi İ!'\P. Ges_ 
tıı po denilen gizli polis ku
vvetleri, siyah gömlekliler 
ve Dr. Ş ıht üzerine kurul. 
muştur. 

Hitler ve partisi zafer

den zafne. muvaffakıyet

ten muvaffakıyete gitmiş. 

ler<lir. Fukat bununla be
raber. hi~: bir şey eski
sinden eyi değild:r, belki 
fenadır . Bunların bundan 
sor.ra da bir~:ok zafer ve 
muvaffakıyet kuzrınmnm:ı. 

ları ıçın sebep yoktur. 
Fakat vııziyetin de bugüo_ 
künden daha kötü olma
ması için ıle sebep yok-
tur • 

Şurası bellldir ki Hitler, 
kendisi bahtiyar değildir. Her 
n~ kadar yeni muvaffakıyet. 

muş ve bu cihetten doğan 
Balkan antlaşması dünyanın 

bu köşesinde tanzim edilen 
sulhu temin etmektedir. 

Büyük nazırlarımz M. Ma_ 
ksimos ile M. Pesmezoğlun
un, beyanatlarile Ankara se. 
yahatlarının neticelerini biH
orsunuz. Benim vazifeme ge· 
lince, vazifem iki memleket 
arasında politika ve ökono
mi sahalarında mevcut mün. 
asebetlerin inkişafına ateşli 
bir imanla çalışmak olacak-
tır.» 

An~ara himıyeietf al cem
iyetinin çalışmas1. 

Ankara, 18 (A.A.) - Hi· 
mayeietfal cemiyeti umumi 
merkezi 1 teşrinsani 934 ta 
rihinden 16 te§rinsaniye ka -
dur 1702 çocuğa yardım et
miştir. Bunlardan 295 hasta 
çocuk ve kadın umumi mer· 
kezin polikiliniklerinde mu · 
ayene ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş muayı1nehanehi· 

nde 48 l çocuğun dişleri nıu
uyene ve tedavi edilmiştir 

Süt damlası kısmında da her 
gün tO ğoC'uğ"a ceman 914 
kilo bedava süt tevzi edılm-
iştir. 527 çocuk ve anne u · 
muml merk! zin banyoların
dan istifade etmiştir. 

YarJım i~~in müracaat eıl

en 11 fakir {'ocuğa 103 lira 
1 kuruş para yıırdım yap• 1-
mıştır. Umumi merk( zde fa
kir talt>beler için nçılan sş
haneden hergün 185 ço uğa 
sıcak öğle yemeği ve mektep 
levazımı vermek suretile se
vindirmiştir. 

lere gözi.ınü <likmiş~c Jc re · 
simist olmuştur. Bu üçüncü 
Rnyhın içinde bulunduğu pa
radokstur. Zaferleri büyük 
olduğu nispette hoştur. 

Nazi diktatörlüğü her şoyi 
başarmış, ve hiç bir şeyi 

başaramamıştır. 

2o IKtNcifBŞRllf"' - ........ .. 
~········-········------··---······------·········· 1 
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Halk evi 
Ka~mlanmll için de bir 

~ers~ane açıyor 
Halkevi erkekler için aç· 

tığı okuma, yazma dersba· 
nesinden başka bir de ka
dınlara mahsus dershane 

açmıya karar vermiştir. 

Ders pazartesi ve perşembe 

günleri öğleden ıonra Ali 

Şuuri mektebinde verilecek

tir. Hanımlarımız şimdiden 

mektep idaresine müracaat 

ederek kayıtlarını yaptır

malıdırlar. 

Halkevi yıne Ali Şuuri 
mektebinde Fransızca öğren-

mek isteyenler idn bir de
rshane açacaktır. 

Balya madeninde bir kaza 
oldu, 

Bir gün evel Balya ma_ 
deninde bir kaza olmuş. 

Şerif oğlu Mevh1t adında bir 
amelenin kazaen kolu kırıl

mıştır. Amele derhal maden 
hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

Gizli 
Nüfus hakkında yeni bir ka

nun ıayıhası hazırlandı. 
Hükumet gizli nüfusun ya-

zımı hakkındaki kanun mü
ddetinin uzatılmasına dair 

Millet Meclisine bir 1'1yiha 
vermiştir. Bu layihada giz

li nüfusun bildirim ve bu11.. 
ların habersiz yazım müd

detinin ve aynı kanun iki
nci madcesindeki gizli do. 
ğum, ölüm ~e evlenme de-

fterlerinin belediyeler ve 
muhtarlarca vali ve kay
makamlara verilmesi ve 

beşinci maddesindeki ceza_ 
ların tatbik edilmesi müd
detinin bir şubat 1935 ta

rihine kadar uz atı' mı1sı 
teklif olunmaktadır. Gizli 
doğum ve ölüm ve evlen
me yazımı işini gerek 
halkın ve gerek hükumet 
teşkil!Hının ldzım olan ehem. 
miyetle tı.ıkip ettiği hükü. 
metin meclise verdiği esbabı 
mucibe mazbııtasında kay. 
<led ilmektedir. 

Birinciteşrinin 15 şıne 

kadar :J.,865,216 gizli do 
ğum, 1,762,701 gızli ölüm 

ve 89o,593 gizli evlenme 
yuzılmış ise de memlekette 
Jn hıı bir~·ok miktarda gizli 

doğum ve evlenme kaldığı 
vilayetl~rılen gelen cetvel. 

lerin mukayeseli t etkikinden 
ve halkın arkası kesilmiyen 
müracaatlarından anlaşılmış 

ve kanundaki müddetin uza
tılmasına lüzum görülmüştür . 

M e m u r la r Bir S o Y 
A d ı A 1 a ca k 1 a r d ır .. 
Başvekalet bir tamimle ikinci kanun 5~p,, 
nuna kadar memurlenn adlannı seÇI 

·nüfusa yazdırmalannı bildirdi. 
İkinci kdnun 193!5 te me- malar;nı bildirmiştir . . İf 

. . k l ( O l t ~ "erılıP rıyete gırece o an soy ev e şurasına e•İ 

adı kanunu) hakkında Baş· olan soy adı nizaoıD11111 

vekaletten vilAyete '.bir ta- projesine göre söylenişte ff 
mim gelmiştir. Başvekdlet yazılışta öz atsız yalnı• 
bu tamiminde_;hallun yazım k ll k ye jııı· 

b . 1 soy adını u anma . 
başlanğıcında u ışe sarı - . bsrfıDI 
malarını temin için münev- zalara öz adın ılk eo1 

h fl . . ..;e 
verler tahakasmın ve bil- veya ar erını ·• 

k cJI 
hassa bu tabakanın büyük adının tamamını yazma 8~ 

d 8nc 
bölüğünü teşkil eden me- olacak ve soy a ı . fr 
murların bu işte ön ay- mahkeble kararile değıŞıe· 
ak ve halka örnek rilehilecektir. Kadın :~ıol 
olmaları ıçın İkincikdnun nince babasının ıoy dıOl 
1935 sonuna kadar memur- bırakıp koceınnın soy 8 

ların adlarını seçip yazdır- alacaktır. 

Bandırrna 
~ampiyonu maç yapmak 
üzere şehrimıze geliyor. 

Bandırm şampiyonu idman
yurdu kulübü ldmanhirliğine 
bir mektup yollıyarak bir 
maç yapmak üzere şehrimi
gelmek istediğini bildirmiş

tir. Hu istek B1rlik kulübü 
tarafından kabul edilirse 
Bandırmalılar gelecek. cuma 
günü şehrimize ge\f.,cek ve 
maçlarını yapacaklarJır. 

Bandırmalıların gelip git-
me masrafları kendilerine 
ait olacaktır. 

. -~c-.·~~~·-· -
italya 
Ve Avusturya 
Dostluğu 
( Oat tarafı birinci sayfada ) 

dostluğa mAni olmamakta 

ve hil4kis bunlıırı inkişaf 
ettirmekt~ old11ğun u ilA ve 
etmiştir. 

Bu nutka cevap veren M. 
Şuşingte Macaristan ile olan 
sllmimi münasebatın hiç bir 
suretle bir tecerrüt tP.şebb
üsü demek olmadığını beyan 
etmiştir. 

Romanya 
Köylü 
Fırkası 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
fımetino karşı amansız bir 
mücadeleye girişmcğc davet 
edilmiştir. 

İngiliz han kuvvetleri 

Londra, l 9 (A.A.) - De
yli Ekspres gazetesi İngi

liz Hava bakanlığının deniz 
aşırı havu huvvetlerini ayır
mağa karar verdiğini yazı

yor. 

1--v-ri n-d-ide 
e üyDk bir meydanlık ,,,

buraya Abide dikll~~ık il . 
İvrindi. ( MuhabırılP ~ıJ 

den) - İvrindi pazarının ıer 
e~ 

rulduğu yerde bazı ıoııf 
istimll\k edilerek yıktır• er 

. b' iP ve burası genış ır .1ıjr 
danlık haline getirillP.~ t" 
Şimdi buraya kaldırıoı dil 
nmektedir. ,dr 

e<Cümuriyet meydanı» 
1 
f' 

nı taşıyan bu meydan ~jd• 
tan ortasına bir de 8 

rekzedilecektir. 
1 •• Abide nahiyemizin bır dfl 

yn(jtin i teşkil edecek k9 

güzel olacaktır. ~·· 
Nahiye müdürü Şef tı· 

beyle merkez muhtar•. çl' 

mail beyin bu husustaki 
1
. 

lışmalarını takdirle aoarı 

l====:s:::=o~ 

Herat 
Gecesi 

Müftülükten: 
_ ~ . etitıtl 

Rasathane mudurıY g , 
- ı 

Şabanı şerifin iptida~ dtfl 
11 - 934- cuma güıuırı ,~ 
tespit edilmiş oJmğfO ifl 
h~lde 7l2 - 23 lkirıclltl~fli 
perşembe gLinü akşaf11 1 Y '"' 

.. . l l l bt cuma yacesı ey e . Jfl 

~ ''" mağfiret goyal o/du!}tl 
olunur. 

==~ 
Açı~ teşe~~ür. 

bl' 
Ref ıkamı muhakkalt ~ıı111 

··ı·· J k t n ıfO ' o um en ur ara bİfı 

evi doktoru Halit beyle bile 
vaktjn,le ikaz eden 1'B e'' 
Nazmiye henım vo doğllrJl ·ııe 

. lerı 
inin kabile ve hemşıre 

1 
rııst' 

aleni minnet ve şükrDıt 8 

sunarım. 

.. 1 Ti Tl'I UP f;ft' NASIL İKTiSATÇA YARI MlJSTEMLEKEL KTEN KL \ ı • •• 'fCll 
KİN B[IH.JN İKTiSADINA GEÇİYOHS.\K Di~~ S.\ V:~Ş!~ A Dı\. KULt'Z· 
MÜSTEMLEKELİÜİNBEN ÇIKIP Bt:OUN BlJTlJNLVGUNE GildYüH 
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Portakal.. 
Epey ıamnnclır hastayım. Bu esnada sathının bir ta · 

1ıtahs ·zl ı ğ m var. Doktor bol \ rafında ansızın haııl olau 
bol meyva yazıyor . Bugün de I bir kıvılcım bu korkunç ka
haate bakıcı bırkaç portakal rgaşalık içinde sağa sola ko
g~tirdi. Birisini bana uzattı . 1 şuyor, fırlıyor, zıpl ı yor, da
Diğerlerini de «canın istedi- lıp çıkıyor ... 
kce yersin.» diye dolaba Kıvılcım dolaşmıya başla -
koydu. yınca dünyanın biçimi bird-

EJ'ndeki portakal büyücek, enbire değişti. Korkunçluğu 
düz, yuvarlak, dalından he- bir parça azaldı. Boz ren~ -
rnen §İmdi kop Hılmış dene. li ıoluk ~·öl gibi ovalar şı · 
cek kadar taze.. . Biraz oy. mdi yemyeşil.. Ç1plak doğlıır, 
nayıp kokladıktan sonra av- korkunç, derin çukurları ar
ucumda dünyanın küçük bir tık ormanlar kaplıyor .. 
Örneği olduğunu düıündüm . l~te bu kıvılcım hayat ol-
l!:vet bütün coğrafya muall- acak. Bundan kopan diğer 
imleri dünyayı portakallo bir parça büyük hir kılanın 
v~dil eri , dağları da üzerinde- ortasına dofru ilerliyor. O~
kı pürüzlerle izaha çalış rlar. nlnrda zümrüt ovalar, engın 
Derhal karar verdim; bu po. meralar yanyana di -
rtokalın üzerine kıtaları işa- zilmiş .. Derin ormanlar 
ret edeceğim. Evveltl ağaca dık yama~·lı, yüksek doru-
bitiştiği yerle, bunun tam gunun üzeri aklı karalı 
mukahilindeki noktayı iki. bulutlarla kapalı dağlarlu, 
olarak ıeçtim. Hattı üstüva- kucak kucağa .. Yamaçlardan 
yı, arz ve tul dairelerini iş- süzülüp inen köpüklü sular, 
aret, sonra da kıtaları resm- yeşil otlu boz kırlurdR dur-
6tli11ı. Yanımda yatan orka- ğunlaşıyor; Kıvrıla, kıvrıla 
daıında gözü bendeymiş Gül- ortadaki denize dökülüyor .. 
dü. Buı yerlerini tenkit etti . Burası Orıo Aıyadır. 
Haklı bulduğum kısımları 
düzelttim. Yalnız birşey Tar; 
burada bütün pürüzler he
rnen hemen aynı şekilde 
Halbuki dünya üzerinde en 
göze çarpan arııaların, mes 
elA: Himnldyaların, Andların, 
l<ilomançorenın, GorhgfresL 
nin bu nümune üzerindl3 de 
diğerlerinden biraz furklı 
olması lazım.. . Bunun 
İçin portakalın ko -
buğunu coğrafya malOmat
ının icap ettirdiği şekilde 

epeyce i şlellim . Şimdi elimde 
daha mükemmel bir düııya 
örneği var .. 

Farkında olmadan yorulm
u,um. Y ııtağıma girdim. 
Portakalı tetkikle meşgulüm. 
Batım dönüyor gibi. Helıf 
bir baytınlığım var .. 

Şimdi bu nümuneyi bü-
.Yiltrniye uğraşıyorum. 
8~yüttüm, büyüttüm, bü
YUltüm.. Portakal deminki 
büyüklüiünün yüz bin misli 
01du. Ağırlığı da okadar arı
lı ki kendimi bu yükün 
altında ey ı liyor sanıyorum. 
N ı hayet hn<'ım bü) üdükçe 
&ğırlık tu dayonılmuz 
b' kır hule geldı . Bu 

0 ca cismin altından ıorlu-
~la, kan ter içinde sıyrılıp 

Urtulabildim. Şimdi korşı
~'.~~~yım. ~özümde gittikçe 
uyuyor. Üzerinde llimalA

Yalar, Arıdlar biribirini takip 
ederek uzuyor. Derin, kork
llnc çukurlar, sabı k sarı 
0

" 0 lar, yaylalar hası l olu
~or . Bir taraftan da mü_ 
6.~adiyon büyüyor. 
~Uyüdükçe korkunçlaşıp, 
U r ı şıyor . Nihayet ilk nüm-

Unenjn · ı . . n· mı yarlarcn mıslı, ya. 
a: 

1 
•sıl dünyanın cesametini 
ı. 

Sa·d r g an solo, soldan sağa 
UUzgdıi or boşla dı eı:ımiye ... 
u ç~uz bucaks z denizlerin 
ı_ .• ~~do kudurmuş, azgın 
•opuk1 .. s u dalgalar koşuşuyor. 

onau l b z u uklardn bulutlar 
lıycyazlı , siyahlı, kat kat yığı-

or. y 
1(

88 
anardağlar fışkırıyor. 

Gok~ga.lar koşup, kabarıyor. 
r çatırdı1or ... 

Kıvılcım parçası oraya 
yaklaştıkça parlıyor, parlad
ıkça yaklaşıyor. Tam orta 
yere galdiği zaman öyle 
pulayıp, öyle büyüyor ki 
birdenbire parlıyor . Burası 
sayısız kıvılcımlardan teşek· 

kül eden bir insan denizi 
şeklini alıyor . Nihayet bunlar 
grup grup her istikame
tte dünyanın her tarafına 

dağılıyorl&r . Orr.lara •tık 
taşıyorlar. Bütün bu küm
elerin arasından daha kala
balık, daha parlak ve daha 
iri kıvılcı mlarJbn bir grup 
beliriyor. Bir müJdet Ann 
vat.rındıı kalıyor . Sonra batı
yu doğru ilcrliyenin ar~aaı-
ndan giılıyor . Nıha-
yet bir noktuda dur-

orasını kendisine öz uyor. 
vatan edini)or. Bu ana kü 
me do.imn diğerlerine öncü
lıik ,.e başbuğluk ediyor. On
lar ı n hareketlerin i düzeltmiye 
memur ... Iş ığ ı bitenlere ı şık , 
kıvılc ı m ı n ı ıı ziyası azalanlara 
kıv ı lc ım gönderiyor. Boz:J n 
kentiis . n ılon kopnn parçalar
ın ziya :1 ın ın şiıld etini dene
mek yahut ta ke ııdılcr ıni iJ. 
are edebılccokler mi diye 
onlar ı sınamnk kin muva 
kkaten sönüyor. Bunu g-ören 
diğer kümeler ona kıvıl:-ı m 

.. dü sonn·orlur Onu n ye-son . 

. tutmak ivın başlıyor ! .. r. 
rını , 
koTgaya. gürültüye . hı3~t t~-
bii gürültüye, kıynmt:lh· ı ın ıç-
. b'r de insan harıltısı ka 
ıno ı ... 
tılıyor .. Ana kıvılc ıın go.ruy-
or ki bu dünyada kendısı n c 
"h . var. Gono parlomıya 
ı tıyaç . 

1 
. 

b 1 Oz vatan edın ı ığı 
aı ıyor . . 

d n üıtı.iııde c skı z ı y :ı s ı yur u , .. 
k. bu''yiiklüg· ünu al ı yor. 

aı, es ı 

Öbür kümeler ıle bu po ı ln-
yışa şaşarak tekrar yer it rı ne 

k · ı · 'Qlerı'ne bakıyorl n r ... çe ı ıp ı -ı • 
KenJime gelir gibı oldu ııı . 

Vıicudümdc bir iirpJrme, yü-
.. do vakte h r sıcnkl.k zum .. . .. .. .. t 

hissediyorum .. liozumu oç . 
tım; kan ter içinde kalmışım . 
Yönüm kapının öbür tarafı
ndaki köşeye doğru. Doktor 
başucumda, elinde kal~m ktı
ğıt perişan vazıyette •.• 

Milletler 
Cemiyeti ~onseyinin top- ! 

lanmasmı doğru. 
Cenevre, 18 (A.A.) - Kon

sey toplant ı smın üç dört 
gün gerilemosino roğmen 
CenevreJe s ıyasal vıı ziyot 

azalacak değild i r. Sa l ı sa
h.ıhı s i ld hsızl n nmıı konre. 
:ansı bürosu M. Hender
~onun boşko nl ı ğına. topla.
nacak ve öğleden sonra 
Sako harbile meşgul ola. 
cak aseamble açılacaktır 

--~-

Yumurta ve fındık satışı 
Trabzon, 18 (A.A.) - Yu

murta \'e f. nJ ık piyasası 

yükselmektedir . iç fındığm 
kilosu 44, yumurtanın san
dığı 789 kuruştur. 

Muğla halkninin çahş nası 
Muğla, 19 (A.A.) - Holk

evi folklor heyeti tarafından 
ve bütün vildyet içindeki 
h ıılkçılığa ait şeyleri masal , 
deyiş ve bunlara benzer ay-. 
gitların toplanmas ı na söz 
kesmiştir. 

Yanıbaşımda hasla bakıcı 

kadın , şaşkın ıaşkın söyle
nip duruyor: 

- Oğlum( .. .. ) efendi top
lanınız. Kalkınız rica ede· 
rim ... Knlkrnız ... 

Doktor: 
- Birşey değil çocuğum. 

Nöbet. . H<ıfı f lıi r nöbot gı~
çirdiniz. Korkmayınız. Yata
ğınıza giriniz ... 

Ooğruldum. Etrafıma bak· 
tım. Bütün hasta arkadotlor 
kimi ayakta, kimisi yata
ğında oturmuş olık, alık ba
na bakıyorlar. 

Zavallı portakal da vücudü 
çizikler içinde, o yaralı ha
lile köşeye büzülmüş, kor
kusundan ürkek ürkek du_ 
ruyor ... 

** 

Da~ifl sionist anlaşması 
« Palesl İl'lO Post» den: 
Sınisl harokAl ındo fırkalar 

nr..ısında k ı mü nns ı h tlcrin 
inkişafı yoluı ı da dönüm nok· 
tas ı teşkil odec1. ğ i ünıi l edi 
len nnlaşmu haberi alınmış
tır . Verilen lıııberde 8 ioniıt 

icra heyeti nıımına M. Ben 
Gurion ve Revizyonist ittihn 
dı nam ı na M V Jo.hotinsky 
tarafınd an Londruda bir .. n 
laşma mnkavelennmcsi ını 
zalaomış~o ldnğu bildiriliyor. 

Kudüs\eki ynhudi bjao lı ğı 
icra komitasına dün Lond
radan telgrafla bildirilı-n 
mukavele muhtoviyatınn 
nazaran bu anlu-
~mrı esıuıları içinde si · 
ya ~d muhalefet halinde büt -
ün Siyonist fırkaları araaın· 
dn mütekabil bir hürmet ib
rı1z ı ~art olarak gosterilmit
tir. 
Müoakaşıı ve tonkit hürri. 

yeti tahdil edilmemekle ber
aber bütün fırkalar Siyonist 
düsturlarına olduğu kadar 
medeniyet teamüllerine de 
uyuııyan siyasi silAhlar kul 
lanmak metodundan içtinap 
etmcği taahhüt etmi~ler. 
dir. Her hangi bir şekilde 
cebir ve şiddet istimali me
nedilmiştir . Fırkalar vuki 
olacak tiddet ve Terörism 
teşebbüılerini der hal bastı 
rmayı üzerlerine almışlard ı r. 

R8 kip işçi teıjkilt\tlan ar
asında sulhperver anlaşma l
ar ve muntazam müoosch{\t. 
Ier tesisi hnıusundn mutıı h 
ık kalınmıştır. Bu itilAfın te
feı rüutı ultıkador grupların 
meselA H11tadrut ile Rovizy. 
onist işçi cemiyetlerinin mü
zakerelerinden sonra halled
ilecektir. Maamafih bu tefer
ruat araaında iş tevzii ve iş 
şeraitinJe hakkaniyet gibi 
esaslı maddeler görüşülecek-
tir. 

A.yrıra bir maddede umumi 
münakaşalarda tecavüz. 
kir liaan kullanılmtt. 
ması ve her fırkanın mu· 
hülık fırkaların sembollerini 
bayraklarını ve üniformala. 
rını hoı görmeıi taırih 

Bu aral ık epeyce uyumu. edılmiştir . Fırkalttr muhn-
şuw. Sonra hem,ire geldi. lıtlerini muhbirlık ve aair 
Y .ıtağıının kenarına oturdu: suçlarla ittıham etmek kü-

- Oğlum ( ... )efendi ne ol- çüklüğünü göstermiyecek. 
du size? Bizi korkuttunuz .. terdir. 

- Ben bilmiyorum; ne ol· Asamblenin serbestisine 
du h ~mşir.e h.anım? . azami riuyet gösterilecek ve 

- Hanı sı~e . sabohleyın içtimalar ındll hiç bir zaman 
portakal varmıştım ya . On- ~asayişsizliğe müSBedd edi
unla ep.eyce o!namışsınız. So· lmiyecektir. Bu nizıımata 
nra bırdenbıre [Portakalın karşı gösterilecek riayetsiz· ı 
bulunduğu tarafı göstererek) tikler ihtar. para cezası, 
şo köşeye atmışsınız . Başla_ azalıktan m~vakknt tart ve 
mışsınız lı·~·kırıklar)a ba.ğır· mensnp olduğu fırkadan vo-
~ıy~ ... B~.n~ h_nbe~. v~rdıle~. yahut siyonist te şkilAtından 1 
G.eldım. Sız ı bır turlu .. yerı : tart gibi müeyyidelerle ce-
nıze oturtamadık . Nobetçı zalandırıla caktır. Dığer ta· 
muallimi geldi. Doktoru ça- raf an bir fırkanın müleca. 
ğırdı~. Onl~r da ~irşey ~iy- viz bir azaya ko rşı bu co -
omedıler; soz geçıremedıler. zaların tatbikinden göKtere-
HattA korktular. Siz bu sel- ceği taallül veyahut hafıf 
or de kendinizi yere attınız . bir crza vermesı, muhtelif 
Hep portakala bukıyordunuı memleketlerdeki sırf bu iş 
fi ı ~· kırıyor, bağırıyor; ağlıy - için teşkil edilecek hususi 
ordunuz... bir siyonist mahkemesi ta-

- Nel t r söylüyordum he- rafından tetkilt edilecek ve 
mşire hanım? IAzımgelcn hüküm verilece -

- Biz <le hayret L·ttik. ktir. 

Yakın komfularımızda: 

Bulgar Politikası. 
Bulgaristan Atına mis asına girmiyor. Çü 'kü buglnkO tıklp 

ettlRi gayeler dünkü gayalerın aynıdır. 
Bulgarca «Zaria» gazeteıi bir mana bulunduğunu anl-
« Bulger poletikaarn başlı- ıyam ı yoruz . Zira bunlar Bul-

ğilc 1azd ı ğı bir maş- gariston ı n, daha fazla iste_ 
mııkülede uiyor k i: mek için iştihasın ı arttır-

« Bulgaristan harici siya- maktan başku bir şeye yara. 
setinde çok müteyakk ız mıyncaktır . Bulguristanın, 

davranmaktadır. Bunun do Balkan itilAlına i ştirakinin · 
eebebj Bulgaristanın birçok kenıli menfoati dahilinde old-
defa acele verilmiş karar- uğuna kani olabilmesi, di-
lara kurbon gitmit olmn ğer Balkan devletlerinin i1r-
sıdır. Bugünkü Bulgar hü- arlarda ve fedakArlıklar<la bu
kt1meti maceralara n zıt- lunmaktan feragat etme-
rar ihtimallerine atılmak- lorine miitevakktftır . Halb-
tan çekinmektedir ve bun- uki bugünkü hattı harek-
dan dolayı Bulgar siya- etino bakılacak olursa Bu. 
setine hiçbir yıni vazi- lgaristanın kendi menlaati-
yet vermiyeçektir. Make- ni yeni ve daha kıymetli 
donya ihtilAl lrnmitesine bir takım tavizat elde etmek 
karşı alınmış olan tedb- için, Balkan mi1akına iştirak 

irler ise dahili siyaaet için vaki davetleri reddet-
noktai nıızsrından bir me. mekte görmektedir. 

cburiyet teşkil etmekte Tun 0• stu·nde fır'ıbıt 
idi. Sağlam ve dürüıt bir 8 
dahili siyHet, her halde nak\'ıyıtı 
harici siyaset üzerinde de aki. 
sler tevlit etmekten hAli Bulgar gazeteleri BuJga-
kal mı yacaktır . Bulgaristan ristan ile Romanya arası-
Atina misnkına iştirakten nda Tuna üzerinde Faribot 
imtina ediyor, çü _ nakliyatı meselesi hakkında 
nkü bugün takip ettiği ga- şu malQmat ı vermektedir: 
yeler dünkü gayelerin aynı- «M. Titülesko Solyada iken 
dır . Daha evel komşu devle- RuHe ile Gior Gievo ara11n-
tlerle olan müteaddit meae- da bir laribot nakliyatı te1-
lelırle halletmek ldzım iıi için Romen ve Bulgar 
geliyor, bu ise yavaş yavaş mütehassıslarından mürekkep 
ilerilemektedir. Bulgarista- bir komisyonu çok yakında 
nın harici siyasetinin ana Bükreşte içtimaa davet edt-
hattı Bulgar milletine ve ceğini vadeylemiştir. 
devletine refah verebilmek Bu faribotteıkilAtı ile Ro
içio her türlü ihtimallerden manya ile Bulgaristan ara-
istifade eylemektir. ıında iıliyen yüklü vago-

Gazete, makalesini bitiri- nlar hiçbir tahmil ve tabi-
rken M. Titüle.konun, Hul- iyeye içtinap göstermekeizin 
garistanı ziyaretinden aldı- bir taraftan diğer tarafa ge
ğı intibaların Yugoılavya çecek vı bu ıuretlı gerek 
ricalinin intibaların& müıa- nakliye masarıfından ve gı-
bih olacağı ümidini izhar rek zamandan mühim mik-
eylemekte ve itilaf oserinin tarda taaarruf edilecektir. 
mevkii fıle konabilmeıi için Bulgar şimendifer idare1j 
M. Titüleskonun, her halde hu husuıtaki raporunu çok_ 
bir şeyler yapacağına kani tan yazmıt ve doıy1111nı ik. 
bulunduğunu söylemektir. mal etmit vaziyette~bulun-

maktadır. 

Bulgaristan va komıulın Bulgar timendifer idareai 
Atinada intişar eden Libe· Umumi Müdürü bu mesele 

ral fırkasına mensup gazet- etrafında gazetecilere verdi-
elerden Atinaika Nea gazet- ği izahatta yeni Bulgar-Rum
esi, M. Titüleskonun Softayı en itilAfı mucibince yapılac-
siynretini ve bu ziyaret es- ak bu faripot tetkitatının te-
nasında yaptığı teşebbüsleri lerruatı ile meştul olmak üz· 
mevzuu bahseyledik.ten ve re yakında muhtelit bir ko· 
Aokarada toplanan Balkan miıyonun toplanacağını bild-
itilıHı konseyinin Bulgaristan irmit ve projenin bu kış es-
1.,h. ne ferııgatkAr mul\arre- nanında mevkii tatbika kon· 
ratını tebarüz ettirdikten ıo. ularak ilkbahar kadar teı-
nrıı diyor ki: kilatın i~lemeğe başlayacağı. 

«Bununla beraber Bulgar nı söylemiıtir. •====================== matbuatı Balk.an itilAfına i ~t-
irako ziyodesile teıne görün
memektedir. Çunkü Bulgari
stan iştirak etmekle daima 
göz önünde tuttuğu muahe . 
delerin tadili ümidinden tam
amilo feragat etmit bulu
nacaktır. Bu vaziyette acaba 
diğer Balkon devlet-
lerin in Bulgaristan 

lehine bu kfldar feragat gö. 
ster ip göstermiyecekleri 
caysualdir. Tabiri diğerle 
acaba Yunanistan Garbi Tra
kyayı , Türkiye Şarki Traky· 

halkavi reisllğin~an: 
Hali.evimizin Ali Şuuri Me· 

ktebinde açtığı halk için pa. 
rusız okuma yazma dersler
inin gördüğü rağbet ve ist
ek üzerine ~9 Teırinisaoiden 
başlamak üzere pazarteıi ve 
perşembe günleri öğleden 
sonra okuma ve yazma bil
miyen hanımlarımız için de 
bir dershane açılmıştır. 

Arzu eden hanımların Ali 
Şuuri mektel in~ miracaatla 
kayıt olunmaları rica olunur. 

«Mrdcrı iyct i biz yaratt ık .. . 
Onun kaynağı bizdedir 
Onu zirv sine biz çıkarac.'.l
ğ.z, biz çıknrocağı z ... Çünkü 
dünyaya ilk yazan biziz ... » 
Diye bağırıyordunuz ... 

H 

' 

R 
, 

1 
, ayı, Yugoslavya Makedonya. 

8 kevi eıs iğmden: Joki, hiBSesini ve Roman- Hılkeıl Reisliğinden 

M. M. 

O. Oğuz 

Halkevimiz güzel sanatlar ya, Oobriçeyi verecek mı-
şu besi tarafından açılan r~- dir? 
sim ve tezyini resim dersi - Eğer vermiyec~klerse iti · 
ne devam etmek nrzusunda r.ıf etmeliyiz ki Bulgaristann 
olanlnrın Halkcvino müraca- ii.tısadi ve ticari mesolele ı. 

atları ricıı olunur. \ de verilecek tavizler no gibi 

Halkevimiz Ali Şuuri Mek· 
tebinde Fransızca öğrenmek 
isteyenler için bir dershane 
nçncaktır . Arzu edenlerin 

mektebe müracaatle. kayıt 
olunmaları rica obU>,•r. 
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Türk ve Türk iye 
· Dahiliye Vekiline sayğ!larımla 

Tarih dOnyanın en uğursuz gibi yat illerden yurdu-
bir ıaatiade doğmuş Osmanl- muza gelecek kardeşlerimize 
ılık için açtığı sıyfalarını, ıınırlarırnızdon girerken ilk 
Türk ulusunu kör tabiatın yapacağımı z iş, Türk ehra
canavar zalim sultanlar yab- mına girip Türk k&besine 
ani unsurlar ve piç zümre ıü- sokmak olmalıdır. Ulusun 
rülerinin yalnız kendi yaşam. Türk, yurdunun Türkiye, 
aları itin pencereleri sltında dilinin Türkçe ve memle
k:ınını eme eme yıprattıklar keti de oturacağı köy, ka
ının cı>uıı olarak tada(639) s·ıb:ı olmnlı<lır. Eski ıluy
seno sonra en koyu kara ğuları, a\lu rı, dıll H ri unu
çukurJuJdarında kazılmış mı . tulmı.k i~·in lökünden kesi
zarına bir daha dirilmemek lip atılmalıdır. Hatta mü
üıere hortlat.uak kapatırken mkün olsa da Lu karde9le. 
in1anlığın her itinde öncülük rımız öç haykırır adlı ye-
•e kıla•uzhık yaparak bu ni köy ve kaıaba kurarak 
gönkü varlıklarının temelini toplu yerleştirilmiş olsalar 
kurduran mazlQm Türke tek- yurt ve yurtdaşlaıımız için 
rar yine parlak aayfalarını daha biiyük eyilikler ola-
açt&. cağı inanındayız. 

Bir yakada Viyana surları, SırHı gelmitken sun&.-
Volga ve Ural yataklarından hm: 
Nil k•ynakları, Sahrayi ke- Soy adı yasası biraz evel 
bir çöllerile Yemen ellerine çıkarılıp yurdun üç evli bir 
ve bir yakadan da lran çora- obasına kadar güdülerAk 
klıklarile Umman denizi ve Türklüğe aykırı yerli mu-
Hint kıyılarında İtalya ve hacir, Yanyalı, Hanyalı, Yu
FranH kıyılarına kadar altı goslavynlı, Bulgaryalı, Ro-
buçuk uır kendi öz unune manyalı, Mısırlı, Suriyeli, 
bile hakaret edilerek başka- Arnavut, Pomak, Boınak, 
ları hıubına kurban Terdir- Arap, Kürt, Çerkez, Hum, 
ile verdirile bekçilik yaptırılan Ermeni ve Yahudi gibi ıöı_ 
Türk, Oımanhlığın nankör lırin ve yaı dil ve yat adla. 
unıarlarının boşları boyunla- rın ıöylenmeleri Türk ulua-
rından birer kurt kapanına una, yurt ve yurtdaşlığa 
•nrularak cehenneme doğru büyük kötülük . yapar huy 
1ebaniler elinde 8iirülüp gc- bozukluğu olduğu kafaları-
bfrİr g~derlerken, artık öl- mızn çivilenerek katiyen 
müt bu haataı adamın tek söylenmemelidir. 
miraeçı11 olduğu halde yal· Yurdumuzda her ulustan 
n ı ı keodi ününü kurtarmuk daha ziyade çoğalmamıza 
için bir hec.P.li adanı süngüsü ~~alışmam . ı vırl•ğ. mız ıçın 
ucuna takarak anı yurduna en büyük yurtseverlik işi-

(;ek.ildi, Sınırlarına dizilerek mizdır. 950 St>neı:ıine kadar 
bu kere ancak kendisi için otuz bet milyon olacağımız 

Türk Ye Türkiye diye asla- buyuruluyor. Bundan çok 
nca haykırdı. seviniriz. Ve iddia edebi-

A11rlarca Osmanlılığın üç liriz ki Avrupa u)u .. Jarının 
k .tıdaki g~nit s nırlarında doğum ve bakım usulleri 
milyonlarca atalarını kaybe. bizdft de örnek yap ılarak yü . 
tmit olan bu ıoy, ıJli sene, rünürse bundan d;.ha fazla 
yib aeııe, bet yüz ıene ıon- çoğalıcağım1za da inanırız. 

ra ~halde gelecek bir gün- Fakat çok utangaç. ve 
de tarihle bafba9a kalarak acıklıdır ki; ıenelerdenberi 
atınıa en ıon bastığı Ye:bir bun<·a emek ve paralar 
damla kanının aktığı yerle- harcandığı halde aayımı-
rine kadar benbını sorup ıın doğru dürüst bir yeku-
iıtiyecek ve bu büyük mira- DUDU bile öğrenemedik. Bu 
11111 o zaman alacaktır. Bu itle uğraşan masalar karma 
duyAu o güne kadar yaıay- karışıktır. Yurdumuza uçup 
anlarıni eTlltlarından evlA- • gelen kardeılerimiz nüfus 
tlarına. geçecek ve kafaları_ tezkerelerini almak içın çok 
nın hınç, kin kö§elerinde masraflar ve müşküller kar-
sönmeı bir öç yanardağı ttıında inkiBBrı hayale uğ-
olarak korlanıcaktır. radıkları gibi vnktile tezke-

Şimdi biz uluı •e yurdu- relerini almamalarından do · 
muzun en büyük adlarını layı yavrularını mektebe ve -
tanır unlar için çalışır, ya- r~r ve everip g.:lin ederler· 
oar ve icap edene uğurlarına ken çekilen güçlükleri duy 
eAn veririz: Türk ve Türlri- madık kimıe kalmadığı ka. 
yel naatindeyiz Evve]d bunların 

inkı1Ap düzenlerimizi de esbabını ortadan kaldırmalı 
ona göre kurduk. Bunlara kü· Y!'J çok güzel bir nüfus kay

dı tutmalıdır. 
çük bir aykmlığ1 kırar ve 
yıkarıı. Bugünkü mevcudumuz'\ 

göre her ıene bir milyon art-
Yurdumuıon ekmeğini yi- ıaak mümkündür. Ço<'uk yap 

yip ıuyunu iç,rek havuını mak en büyük yurtseverlık 
ıoluyanların hepsini bir ana bilinmelidir. Çok ~·ocuklu an -
ve baba çocuklarından daha alarımızn mükd(at, evlonme 
eevişken kRrdeşler biliriz. N.}- çağına girip te evl,·nmiyenle-
sıl bir Avrupalıyı yürütüoden re evlenme harçlıkları veri · 
bile bu logilizdir, o Franıız- laıelidir. Rn mühimmi Je yurd-
dır diye ıeçebilireek, biı de umuzda hır facia şeklinde ol-
&üçticük bir ıöz, iş Te gücü- an çocuk ölümü önüne geç-
müzde hıttA yolda yürütüm- melidir. Yeni doğan çocuk-
üıde bile Törklütümiizü beL ları yaşatmak için halkın ov. 
li etmık iıteris. ile, işile, güci1e yakından al-

Biıim için Türk ününü Tü. O.kadar olmalıdır. Çok~·ası ana 
rk kültürünü beyenip benim- ve babRlarıinızın OD beş çoc· 
ıiyttn bir Amerikalı bile Tör- uğu doğduğu halde biriıı 
ktür •• kardetimiıdir. Ancak ıağ on dördü ölmüt ı•·faatçj 
Türk so7 adı, öı adı ve in diye teaelli bulmak değil, 
Hlaı tala..U fU'Ulr· ..._ b• c._7•U.rilt- ..a..baaı ka-
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Suriye .. 

Meselesi f ransayı ço~ . 
uğraştınyor. 

«Le Journah> yazıyor: 
M. de Martel Şama eri~ir 

erişmez Suriye Millet Mecli
ıinin toplanması keyfıyeti 
yeniden goriyo b :rakılmışt ı r 

Bu da bizi 11aşırtan birşry 
değildir, Emir almak için 
Parise gelen Fransanın Su
riye yüksek komiseri biz ~: 
«siyaıilerin tahrilu1.lınn her 
zamandan ziyude bugün ek
mek siyasbtı ile karşı dura
cağım .. » demişti. 

Bu sözler eski Fransız an_ 
anosine uyan vakurane sözl. 
erdir. Ekmek siyaseti yapm
ak, Fransanın idaresini omuz
larına yüklenmit bulunduğu 

kütlelerinin fızik ve manevi halk 
saadetini temin etmek deme· 
ktir. Bu aynı zamanda niz
am ve asayişi hAkim kılmak 
demektir. Bu da, kendileri. 
ne reklam yaptırmak isteyen 
birkaç tahrikdtçının iddial
arını dinlemekten daha mü · 
him bir şeydir. Fransı z 
idaresine, sabır etmiş olmak 
ve Suriye milliyetçiliği şa.m. 
piyonları diye ortaya çıkan
larla it birliği yapmak dile
ğini son der~ceye kııJur tat · 
b ı k elmiş olmamuk serzt:n şi 
yap lam:ız. M. de Jouvenel 
ile M Ponsotııun gösterdilt
lert müsamaha ~drlıklardan 
fazlasını yakmak kolay değ· 
ildir. Bu tecrübelerden alınan 
netice, tahıiltdtç ların istihd
af ettıklerı g .1ycnin Fr.ınsız 

• anyetinden kuıtulmak.tan 

başka bir şey olma iığını 
göstermi~tir. Yeni Suriye mec· 
lisi mebusan ı n aza intihabı 

suretile anlaşma moksııdına 

motuf yeni bir teşc>hbüs 

yapılmıştır. Fı.ıkot toplanır 

toplanmaz hu meclisin sevk 
ve idaresi kabil olmadığı 
görülmüıtür. Düşünebilmesi 

için meclise ilk defa bir 
tatil verildi. Şimdi de bu 
tatili M. de Maatel uzatmıt 
oluyor. M. de Martel Franea 
tarafından verilen tahsiıa· 

tın kesilmesi yüzünden cok 
sıkıntılı bir hale giren Suri. 
ye bütçesini tevazün ettir
mek için sükuta muhtaç· 
tır. M de Mertel inkişaf 

ettirmek, Hayra tııraCın<lan 

tahdit edilen Berut limanı -
nı genişletmek işılo meşgul 

olabilmek için dahi bu su
kutu muhto~·tır, 

İşto Suriyo memleketinin 
menfaatleri böyle korunabi
lir. 

Aydın Yilayıti üç beton köp
rü yapıldı. 

Aydın, 19 (AA.) - Aydın · 
\:ıne yo1u1üzerindr 3 beton 
urma iı. öprüsünün inşaatı 

bilmiş ve yol gidit ve geli
şe a~·ı !m ştır, 

Den zlidı miılıt maktaplerl 
Denizli, 19 (AA.) - Mer. 

kezde Jördü hanımlara 
mahsus 9 millet mektebi 
dershanesi açıldı. 

hrederek yaşatıp ulaşacakları 
aaadetlerile kıvandırmalıdır. 

Yoksa inaan ipek kelebeğin
den doğmadığı ribi kudret 
helvası gibi de eökten inm
ez. Ancak eyi bir doğum ve 
bakımla çoğ'alabilir efendim. 

SınıJıkçıoğlu 

M. Edip 

. az 

Vilayetimiz tarihi eserler: 

Sizik Harabeleri 
Sizik adasını karadan ayı 

ran boğaz cvelce çok geniş 
olduğu halde yavaş yavuş 

dağlardan inE:n kum vo saiı 
topknk yığınlorı iıu boğ z 
dar.ıltm .ş' ır . O şe1<ilde kı Yu· 
nanlılar bilAh\" re bu hoğ.ıı,1 

köprü kurmuşlardır. D..ıha 

sonra her ıki ta rufr ıı bul
nan kör! z kum yığ nlarını 

doldurnrııktan hu lıoğ:ı zı 
tamamen kupatmış ve bu
rasını bugünkü görüldüğü 

halde birhuçuk mil geniş. 

liğinde berzah haline sok
muştur. 

Evelce Kııpıdağının en 
yük.sek mahallinde ilAhların 
anası için yap . lmış bir ma
but mevr.ut olduğu söylenme· 
kte ise de «Şarl Teskiye» her 
tarafa sorduğum vo 
tepeleri karış karış gez 
diğim halde böyle bir ma· 
but harabesine tesadüf et 
medim ve mahlmattar ola
n da görmedim diyor. Gi
zikosun her iki tarafın
da iki liaı&n mevcuttur ki 
birisi Erdek körfezi ve di . 
ğeri «panormo»,«yapıcl)) kö
rfezleri teşkil etmişlerdi. Bu 
iki liman ~ih i cczirenin biri 
garbında birisi de şarkında 
idi. Bundan boşku Giz k 
adası iki 
malikti ki 

diğer lımnrıı:.ı 

buolard.ın bir 
tanesine « R·>d ya )> 

limanı d .. ninl i ki Cırtıııa z ı · 
menın,Ju kü<,;ük gemıler 

burayn sığınırlorJı, Bu civa. 
nıı Cırt ı n:ısı moşlıurıl ur. 

Diğer l ı mun bu şibicı zire _ 
nin ş ı rkı ,11 lıı vak.ı olup 
«Palormo» ismile yndolu
nurdıı vo Asyu s.ı.hilinlle mü
him bir liman teşril eder
di vo bu da «Ermeni!. öy)) 
nnmile maruf olan mahal
de idi. Bu köyde bazı ka
dim eserler mevcuttur. 

Erdek şehri Belkisten 
9375 metre uzııkta kAin
d ir. Erdeğin üstünde bu
lunan bir bağda bütün mer _ 
merden inşa olunmuş bir 
güzel duvar mevcutıur ki 
eıki Erdekten kalma yıgA
ne abidedir. Erdeğin karşısın· 
da bulunan küçük kayalıktan 
mürekkep bir ada mev_ 
cuttur ki bunun içinde 
bir memba vardır. Ayazma 
t ıbir olunan eski Yunan 
müverrihlerin yazmış oldu
ğu mukaddes t~eşme bu olsa 
gerektir. Gizikos adası
nın dağlarına eski Gizik
liier ayı dağları t .!smiye 
ederlerdi. 

** Sizik harabesi bugün 
gayri mesku.ı bir halde
dir. Duvarlarırıın daha üst 
t:ıra(ındıı on iki haneden · 
mürekkep Hamamlı namın

da bir köy mevcuttur ki 
bugün de S zik harabe-
lerinin asArınn tt'sadüf 
edilir. Garbı Cenuhı1 zu-
viyeeinda vaki btiyük se
kiz köşeli kaleden itiba
ren bir yerdir. Crnubu şarki
ye kadar takip edilebili
nir. Kale duvarları mev
cuttur kibeı zahR pek yakın
dır . 

Şelfaf bir memba ve saf 
bir su bir iki duvarın al
tından çıkar. Hir büyük 
çınar abcıının kuvvetli dal. 

Güzel Erdegin görünü şü ,,JI 
lan etrafı gölgele.r. Bu olmuştu . Ahali ve ayaO ~ 
mahalle da'k Belkıs sn. maada oyrıca birçok bA 
rayı tesmiye ederler. Bol- leri vardı. ~ 
kis tesmiye olunan kulenin Sizik şehrinde o"8' 
yakininde bir knpı harabo impnnatoru Adiryan ·- ..Jıl 

si görülüyor. Bütün du yapılmış bir kilise ~ 
varlar üstüsto konmuş ve ki Asyanın en geoit _k . ....,. 
tezyin edilmiş büyük granit idi. Bu kilisenin dı,..,.., 
taşlarından yapılmıştır. İki dört (on) muhitinde "'.' rJ" 
taş arası deniz kumu kireç (on) yüksekliğinde id•·~ 
ve dmentodan harçlıdır. kleri yekpare rnerlll fi 
Taşın kalınlığı elli idi. Bu binanın nasıl ~~,,. 
iki santimetre, uzunluğu ise lunduğu katiyetle bıl~~ 
J ,ıo ıld 1,28 metredir, Ta· yor. Bir kısmı hükii / 

Sizik harabeleri 
mamen muhafaza edilmiş 

bir duvar kısmı 
bulunmaktadır. Fakat eeniş_ 
tiklerini tağyir etmek müm
kün ve kaideleri mah
fuzdur. Kaleler dört kö~ 

şedir. Y ekdiğerinden otuz 
ild ellı metre mesafede 
vakidir. Bunların on met
re cepheleri • ve dört 
metre kalınlıkları vardır. 

Hıç şüphesiz ki bu duvar
lur Mitridat - Mihridat or
dusuna karşı müJafaa 
ıçın kullanılm;ştır. 

Berzahta lskenderin hü· 
yük eserleri mevcuttur. 
llolihazırda sonradan leş· 

ekkül eden zemin bunları 
mahvetmiştir. Bu vuHı 

mahalde ılonanmalar mu 
hafcız a olunduğu gibi 
büyük inşııtı b:ıhriye de 
bulunur. 111( koca t·ay 
muzafferiyt:tinden sonra 
İskenderkebir Sizitri o 
zQptettL Ve S:zik adası . 
nı karşı s ?ıhilo iki köp· 
rü ilo rnptetti. 

Sizik şehri kadim milletler 
için duimi bir prestiş ma
halli idi.Binalarının ihtişamı, 
limıınlarının zenginliği ile 
Asyanın birincisi idi; Sjzik 
kalelerinin ve duvarlarının, 
limanını n ve mermerden ya
pılmış kalelerile Asya sahil. 
lerine şeref bahşediyordu. 

Sizik şehri meclisi ayanı 

ve ahaliıile idare olunurdu. 
Abaliıi altı kabileye t•kıim 

«Antonihepi» zamanıod•.; 
kuo gel rn hareketi ar ; 
m:ıhvol tuğunu bir k••~ 
bu hareket arzın bu "r'. 
yapılmadan evel irPP' i 
e<A irin» zamanında "VU~ 
muştur diyor. Bir 111:..,.t 
bu muazzam binanın ~ 
st ki ğind~n dolayı ge• 
gelmPk istiyen gdmileı• 
ner vozıfesini ~örürd~ • 
yor. Şurası sabittıf ~ 
b:ıılolmıl :ı.t yüz nltaı 1 ;,I 
"enesindo bu bina 1118 

tu. ..,1 
Çok muhtemeldirki rJJÖ ,-i. 

lerin kayıleıtiği bu ın• &I 
sütunlar 15 J 5 -,;_ 
hinde lstan bulda int• ol iil 
Sultan Süleyman c•", 
inşasında kullanılmıftır:.J' 
halaza olunan asıtr ıııe,.., 
da geniş anfıteatır 

çarpar. ~ 

Bu anfiteaırlar Aı18 ,_,f 
lerinde pek nadirdir. fil'. 
şehirlerinde ancak iki•" j 
atır vRrdır. Birisi sızi~·~ 
ğeri Bargamadadır. J{od/ 
taniye Bijansn vasıl o~,. 
zaman Sizikte 1 
nan ilılhların ao•~ 
nit heykeli fst•~ 
getirilmiş vo halk rne1

0
(. 

na rekzeıtirılmiştir. iıf 
iki i rrı p :ırotor hırisl iY'~ 
mugayir olan mab\J ·f. 
yıktırılma sı nı (•ınrt:t~ 

1 
«Galiyen» zıımanınds ( "! 
in) Siz ği y . kmaınıfl~ 
O ıh sonr.t (S iitlor) .,e ·f. 
ler tahrıhot icrJ eyleıf'l1İI"'. 
ılir. n:yakl : tiy 'I' 
fındrın S•zik vi1A1' ;ı 
tn hrip olunduğu zarrı•" f 
z,k yine m .. şhur kallllı._,, . b•-
1 s tan bul implratorları f' 
Ja bir Mroy ve bir .b'J) 
hane inşa cttirmişlerd•~·, 
kin 943 senesinde "VB~1 

/.. 

bir hareketi arz esP•~ 
şehir hemen baştsP .., 
harap olmuştur. ~· ~ 
bir miktar ahali kalro1tfi 

Karasi valisi bulun~ ~ 
tan Orhanın oğlu Si••• -~ 
rabeleri kRrşısında ~.·~ 
kalmışlar . Kırılmıo su' 
çayırların üzerine d•l1 

mermerler ona eb• 
ikyesi Belkisi hat\rl•' 
(Devamı gelecek o 
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······••&••··············································· ! Bu sayla her sah günü basJ/mktadJr. Bu sayla~ 
: yı yapmakla güttüğümüz ülkü köve köylümüze 1 • J , • 

• : laydah olmakflr. Umuyoruz ki köylü kardeşler : 
: kendi sayfalannı sevecekler, benimsiveceklerdir. i KÖY KÖYLÜ. ve 

~fi Dayı diyor ki: 

Everme, düğün bu~lar çok eyi 
Şeyle1 dir. Ağalar .. Amma .. • 
Şu Gire:-unlular uyanık a<famlardır vrssclftm. 

Topla ınuışla r m iid li ~lerile ~ilriişnıe ~·a pmışl~r 
''P n ııla nıışlar ki bir takını ferıa gfirenekler yu-
zi.~ ıı<lcn diiğiinler l\üylü için ~ ıkım oluyor. Dii
ŞunnıiişlPr herneu miidüriin teklifini c4aula ha~-
la kabul edivermişlE>r: .. ... .. . . 

1 - Hiiktimete borcu olana du~un ıçm çalgı 
ruh atı verilmesin .. 

Gire~unluların bu kararı döne dolaşa hizim 
k<iyde de işidildi. o sıl'a, köyde hi rkaç diiglin 
olacağı icin kövliiler hemen Yeli Dayıyı buldular: 

- Se~ ne dersin Yeli Dayı? diyP- ona sordu
hır. llatt~\ iclerinden biri bu kararı beğenme-
mezlik bile ;,tti: 

- Ben oğlumu everirl\en eğlenti ~·aprnazsam 
iJaJem hunları" hfr ayıbı mı var demrz mi? dedi. 

Aldı Veli Davı: 
_ Evermf\ · diiğliıı bunlar çok 

eJ'i şevlt>rdir.' • .\ğalar .. Amma il:llemin keyfi ola. 
cak di~ve içkisini', çalgısına avuç dolusu p3ra 
harcamak bu z~uHarıda bndalalıkıı,·. 

Eğ ı ·r para1111, q1r~a durmadan cv~rl~itliıı~z 
g••nclrrc ciJıazlık 'erin.. Sermaye vcr11ıız, lıır 
çift 

0

(;1\ üz, daha <;ok vaı·sa bir haruıa n maki ııesi 
nlın.. Para rı ız vok.sct rıc diye borç haı·ç eder
. iniı .. Yu Ya ya.parken yuva ~·ıkılır rnı~! nnrmii
~10•· rnu ·unuz hor<·lu olan fcl:\h lıuluyor mu?ll•~le 
lıiikılıııeıe borçlu. olmak .. Üstelik ('ehiııdt•ki pa
rayı borcuna ~ötiirnıeyip te lıar vurup harman 

' avurmak hiitiin biitün ftıııa lıirşr.ydir. 

Afer,:n Giresunlulara! Dog
!._Usu eyi kararlar vermişler. 

15,öylerimizi tanıyalım! 

Yağcı Köyü 

Ev, bark 
Yıkan 

Bir düşman: 
İÇKİ. 

İçki kn,lar insanlığı yı. 
kan, knvuran, fo nal ı k geti
ren şey oz bulunur. Onun 
iç ind ı r ki ntularım ı z <ciçki 
her fönnl ğ.n anasıdır.» 

demişlenlir . Bu . ~ok doğ
ru bir sözdür. Çünkü 
sarhoş adam demek insan· 
lık sınırından dışarı çıkan 

adam demektir . Sarhoşun 

duygusu ağırdır. 

Çal ışmağa dermanı yoktur. 
Düşünemez, göremez İspir
to vücuJün her yanını hir 
canavar gibi kendi dişleri 

arasına al ı r. insan kendi is
tediğini deği l ispirtonun bu 
azılı canavarın dilediğini ya 
pmak mecburiyetindedir. 
Hırsızların. kavgac.ların, ka
tillerin, ahldks ı zların, yalan
çıların, geçimsizlerin, huys
uzlıırın sabıkalıların pek ço. 
ğu sarhoşluklardan çıkar. 

İntihar etmenin, hapishn
noye, tımarhaneye düşmenin 
başl ca sebepleri de İçkidir . 

Sdrhoşluklıı ömrünü ge
çiren bir babanın ~·ocuğu ya 
buJala. ya sarsak, ılletli , ya
hut cıl ı z, yahut ta her türlü 
fenalıkları kolayca yapabile. 
cek bir huydu olur. Görülü. 
yor ki sarhoşun zararı yalnız 
kendine değildir . Çocuklarına, 
ailesine ve böylece hattd m
emleketine, milletine de zarar 
lı oluyor. 

İçki ömrü kısaltır. Vücu 
dü harap eder. Mide, kara· 
ciğer, kalp ve bütün si
nirler bozulur. Velhasıl 
bütün vücut vaktinden evel 
yıpranır . Yıpranan, kuvveti 
kaybolan bir vücutte Je 
her hastalalık mikrobu 
iıtediği gibi hareket eder. 
Bilhassa verem içki ile ele
le verirse en sağlam bir 
viicudü az zamanda yıkar. 
İşte içki vücut için en büyük 
afettir. 

Köylü! 

• J • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hayvan Sağlığı: 

Bulaşıcı Bir Hastahk: SAP .. 
Hıstahğa tutu1muş olan hayvanlari hemen yekdiğerilarinden ayumılı va hükDmatı 
vakit geçirmeden haber vermelidir. Bu suretle hıstahğm önü pık çabuk ıhnıbilir. 

Koyun, Keçi, Manda, Ok- toz hal ine getirilmiş olan 
üz, Domuz gibi hayvan- şap mazı veya palamut to-
larda olan ŞHp hastul ı ğı zuou yarı yarıya ka-
bulaşıcı hoslolıklardan biri- r ı ştırıp bir bez parcası-
dir. Yazın ve harman son· na koymalı ve hayva-
lartnda daha çok görü- nın oğzına adeta bir gem 
nür. Salya ile buloşon ot, ' gibi bağlamalıdır. 
saman, yataklık ile ağza ,,,~· ... , Hayvnn bunu çiynedikçe 

~>""~ ve tırnağa memelere kola· eğz ·ndan akan salya ile 
ylı kla hastalık geçebilir. kar Birkaç gün sonra ağ- ıslat ı r . Ve böylece mikro· 

Bir~·ok hayvanlar n su zındn, dudaklarında , dilinde, bu öldürücü iJAc meydana 
içtiği yalaklar da bu hasta- yanakların içinde, tırnak gelerek ağızdaki yaraları 
lı~ın bir hayvandan di ~er çabucak eyi eder. Bu ilAç 

,., tı aralarında, memelerde, diş b 
başka hayvanlara geçmesi- etlerinde kırmızı lekeler çı- sa ah akıam yarım Hat 
ni çok kolaylaştırırlar . Bu- kar. Hnyvan hazan geviş kadar hayvanın ağzında 
laşık meralarda otlı yan ve kalmalıdır . 

ıetirmez 
hastal.klı sürülerin geçtik- Tırnak aralarındaki ya-

işte bunlar hayvanın •op 1 A d L leri yollardan geçen hay"Ya- -ı ra ara r ıç 11.atranı sürme-
nlar da hastalanırlar. hastalığının birinci zamanda lidir. Yazın ayak yıraları-

olduğunu gösterir. na sinekler konar ve kurt Hayvan pazarları . panayır

lar da bu hastalığı üretirler. 
Onun için hükt1metimiı bu 
noktalarda ~· ok uyanik dav: 
ronorıık bu hostııl ı k bulu-
nan köy ve kasabalardan 
diğer köy 'c kasabalara 
hastal ı k tnmamile eyi olma
dan hayvnn geçirmiyor. 

İkinc i zamana gelince; bırakır . Bu kurtları eyice 
kabart ı ların içi su ile do- temizlemelidir. Aksi halde 
lar. Ağ ı z sulanır. Diş tırnaklar düşer. O akit hoy-
etlerinde, Jilin kenarında, vonı kesmekten hatka çare 
ağı zda. yanakların içindeki yoktur. 
kabartılar büyür. Hastalığın onune geç-

flayvanın oğzınılan çok mek için yapılacak itleri 
salya okar ve bu salya kısaca bir daha tekrar 

edelim: 
Şap hasf af ıgu I nası/ iplik gibi uzar. \' ntıı klı-

ğ • , gübreleri, tırnnk ora Şap hastalığı çok bula-
an/aşJ/Jf. ların ı da bula ştırır. BöJ- şıc ı olduğundan haatalığa 

Koyun ue kt'çilerde: tutt.ılmamış olun hayvanla-
lece hastalık uzaklara En ziyllde hasta) k tır- rı hemon yekdiğerinden 

naklardu bnşladığındon hay- da geçer. ayırmalı ve hükt1mete va-
vanlar topallar. SiJtteki ku- bu hastalığa karşı ne kit geçirmeden haber ~er-
zular hastalığa dıyanamı- yapma/J? melidir. 
yarak ölürler. Ş:ıp hnstal ı ğınıo <inüno HükOmetin göndereceği 

Ağızda kabarcıklar, ya- ge~·mek için; ş ıı p, baytar gelinciye kadar 
ralur meydana w·Hr, salya kekık otu suyu, sirke, yaz lıklarımızıı göre hare• 
akor. Böyl~ce hastalık ~·.ı- hamızıklormnh mahliilü ile ket ederseniz hastalığıa 
bucak anlatılabilir. • ağız yıkanmalıdır. önü pek çabuk alınmıt 

Öküzlcrde şap: Yahut ta yanmış ve olur. 
En ziyade hayvanın ağ- Jıı::============-===-·--------

zında, daha sonra ayak- Köylü; 
larında hastalık görülür. 
Hayvan uyuşuk ve iştah· Eyı pazar istiyorsan 
sızdır. Ateşi yükselerek bı.lğı·nı· arttır. 
hararet kırka kadar çı-

Ankarayı T anıyahm! 
Güzel ~ öylerimiz~en bir i~il.Üalkı çalışhn~ır · Maarife 

karşı çok büyük bir bağlılığı var ~ır · . .. .. 
Yn~c ı k "' .. 8 • l • cok olan ,Juvnrı da ooumu-

İçkiyi köyüne sokma. iç.-
ki insanın evini, ocağını ' 
dağıtır. H ıhatını bozar. 

Sarhoşun gözleri kördür. 
ha~lı g··· loyu .. us~gı.r ıga . i ki yaza tamıı mlıyacak -
b. uze koylerımızden zı e 
•rıdj Ç 1 J r . ~ı ı ~kon halkının urı ır. . .. .. . 

fllrınrire k ... k Yoıfcı koyu mektobınde 
L. arşı ~·ok buyu n k k · 
oaıı.lıi) b ün kırk ü~·ü er ~ . yır· 
~ arı vur<lır Bunun ug ·· 

l\' İn·ı · • . l ' · kız olnıok uzere 
uır ki b' . d d rrıı VOl !Si ih- ır camı o asın nn ~ . 1 1 okumakta ve 

tttot 1 yetuı ~ tn c ı c 
nı ı. o on bir dershonı~ li . ı. ilim Lulunmnktadır . 
e~l~b · k" . b ı r muıı , 

mı ı oylorıne yak ı~tıra- B ılıkhılerc ~öyii ) ağcı 

1 Yarak bu ynz bütün köy- .. n bes dakikalık 
u bti · k köyuno ~ ~ 

ldt ~u bir gayretle bu . kl kta olduğundan ve 
ıı ·· Q , alı mektebi iki katlı, uz' ' ktebi olmaılığ.n· 
ort do l . ayrıca me 

Yu rs ı 1ncli asri bir bilgı h 'ki köyün çocukları 
\'aeı h \' ılnn er ı k d 
Mckt a ıne sokmuşlardır. . bir mekteple okıınıa ln ır. 

ep avlusunu çevire-
1 •• ar. k k" 1 • •••••• . kt p kaçara oy . 

• Çor; l •••• •••• •••• •••••• Bır rne e 
•,' lat'/a alım, sağlum çoka· : . . e bı'n ışık floknn Yağcı 

un - ~ ·ı erın '•••·•~.~numü.:: artsın. : köylüler var olsun. 
••••••••••••••••• 

Evini , ço:uğunu, çocuğunu, 

hatta memleketini, vatPn ı nı 

görmez. 
Sırhoş h ·ryerde, hır 

zaman, hor kı sin maskara 

sıdır? 
S.ı rh<lŞ ölme<lcn kcndi-

nı n . ozııra gömPn adnmdır. 

Kövlii kal'dc~! 
f ck.i kullaıımn .. Ku-

• 
IJaııanlara da doğru yo-
hı ~öster. • 

·················~·······: : Ağaç sevgisi saglık sev· : 
: sisldir, yurt sevgisidir. : : ........................ . 

/(," eo imizin kaynağıdır. 
}';oy yurdumuzakasyn:g., ı zenginleştirmek 
Urtdaş ! Bu 

Vazifendır. 

Size A11kar~)1 I resimle tanıtacağmını söylf>miştik. Bu ~ayıda da bir re
sim basıyoruz. Gfirdüğiiniiz koca yapı .\nkarada bir kız mektebidir. Bu
rada Türk kızları tiirlii hiiuerler öğrenerek ha~·ata atılırlar .. Cün1urİ~'e
tin mektebe verdiği de~erin ne bliyiik olduğunu resnıe bir bakışta ~n
larsıruz .. Bu mektep yanı (Ankara ismet Paşa Enstitüsü) Şin1di yan taraf
larına yrpılar eklenerek daha büyiiliilmiiştür. 
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T O R K DİLİ» nin hikayesi 

Piyanko • • 
Komiisyoncu Selim heyin 

karısı Melek hanım ya-
tuğında doğrulmuş tıraş 
ulan kocasına hiddetli hid
detli söyleniyordu: 

- Selim artık bu manto 
ile alem içinde dolaşmağa 

utanıyorum. Kış geliyor. 
Havalar soğudu. Hdld mı 

bu yıllık manto ile dola. 
şacağım. Yakasını iki defa 
tamir ettirdim, etekl"rini 
uzattım . Artık bu kıya. 

f dtle bir komşuya gitmeğe 
utanıyorum, aşk olsun ~ana 
vallahi.. Doğrusu senin gi
bi evine, ocağına lakayt 
bir koca görmedim. Üze
rimdeki elbise lime lime olsa 
ağzını açıp senin d~ elbisen 
eskimiş diye iki çift JAkırdı 
söylemezsin.. Hoş benim 
kıyafetimden sen utanac,ak de
ğilsin ya? Onu bunu bilmam .. 
Artık bugün seninle çarşıya 
çıkmalıyız .. Geçtn gün sana 

Avram efendide gösterdiğim 
mantoyu almalıyız. Artık şo · 
sonlar da eıkidi. lcine su 
gırıyor. Dün haber 
gönderdim.. Yapma • 
mış, geri geldi.. Çarş. 

ıya çıkmışken şosonu da ala
yım .. Sonra pazar günü aldı
ğın krep kdfı gelm -
emiş ondan daha bir buçuk 
arşın almak ltızım. Ha bak 
az daha unutuyordum.. Balo 
için yapılacak tuvaleti bugün 
gidip madama ısmarlamalı· 
yız. Sonra Necltının üze· 

rinde hiç elbisesi yok. 
Yavrucuğun öyle selil gez
mesine tahammül edemiyo
rum .. Başındaki şapkayı iki 

delıı çevirttik. Çıkmışken 
oıaun noksanlarını da tamam· 
laoııılı .. 

Karısının bu nevi şikA
yetlerini dinlemeğe alışmış 

olan Selim bey hiç istıfini boz· 
muyor, makasla bıyıklarını 

düzeltiyordu. Karısının her 
sabah ~ikdyeti bu idi. Me-
lek hanımın sosyeteye 
karşı temayülü fazla 
idi.. Moda düşkünü 

bir kadındı .. Evleneli ıene

ler geçtiği holJe beş para 
bir köşeye atmamıştı. Ve 
Selim beyin bütün kazancını 
evinin masrofınrı, karısının 

tuvaltlerine ancak yetiş -
tırebjliyordu. Selim hey 
mütevazı ruhlu bir ada
mdı. Eğer karısının her 
dediğini yapsa büsbü
tün puslayı soşırırdı. Melek 

hanım oturduğu yerde hır· 
sından kuduruyor. Dişlerinin 
orasından seni yola getirme_ 
sini bilirim c\iye kendi ken
dine söyleniyordu. 

** 
Kapıyı hızlı h ı zlı çaldı ... 

Uiroz sonra hizmetçi 

kız elinde bir mek-
tupla içeri öirdi.. Selim 
bey mektubu açtı . . Mektup 

dahili idi Beyoğlu talih 
kişesinden geliyordu.. ınrfı 

si.iratle yırttı. Okumıya 

başlHdı .. 

Okudukça gözlerine ino
namıyordu . Acaba bu bir 

rüya bir ktlbua mıydı~ .. 

Bayi mektubunda Selim 
beye piyallgodun çıkan par. 

ayı iki gün sonra gelip 
alm&11nı yazıyordu .. Ne tu
haf şey listeye, gazetelere 
baktığı halde kendi biletinin 
numarasını görememişti .. 
Bu nasıl olmuştu .. 

Bu haber evde bomba gibi 
patladı. Bu ani ve beklenil-

mez mektubun verdiği eü· 
rur karşısında Melek ha-
nım sevinçten kocasının bo· 
ynuna atılmış onun mat
ı uş yuzunu muttasıl öpü
yordu .. ~arı koca haşha-

şa verip mektubu tekrar 
tekror okudular .. 

Melek hanım kocasına: 

- Gördün mü~ Selim allah 

bano acıdı dıı. bu parayı 

yolladı.. Artık şimdi de 
ıırzularıma set çekmezsin 
ya.. Nasılsa iki gün so· 
nra parayı alacaksın .. Bugün 

seninle çarşıya çıkayım l:lz
ım olen 9eyleri alalyım .. Ol
maz mı? .. 

Solim boy bu tekliften ka
çamak yapsa bu sefer Melek 
ha ım kıyamet koparac~nktı. 
Nasılsa bunlnrı alacaktı. O 
gün beş yüz liradan fazla ma
sraf yaptılar. Bütün gün dü-
kktln dükkAn dolaştılar .. 
Melek hanım kendisine en 
ağır tuvaletlerden, Necltlya da 
elbiseler almıştı .. Artık her 
şey ytınileşiyordu .. Fırsat bu 

fırsattı. Bu kadar ma11rofın 
içinde Selim bey kendisine 
hir ~:jft çorapla bir yaka düy. 
mesi almıştı. Mesrur, memnun 

eve döndülr.r. Artık ailede 
hummalı bir faaliyet baş· 
lamıştı. Melek hanımın 

koyfine payan yoktu. Se
lim beyin köşkü iki gün 
böylece çalkalandı. Fakat 
üçüncü günün rıkşamı eve 
dönen Selim beyin omuz. 
ları çökmüş, lraşlorı çatıl
mış, rengi solmuştu. 

Melek hanım yavaşça ko
casına sokuldu: 

-Ne var Selim. Bu gece 
neşen yok .. 

Selim dişlerini gıcırdata· 

rak cevap verdi: 
- Ne olacak mühim bir 

yarıl ı şlık. Bizi aldatmışlar 
ve kurnazca bir oyun 
oynamışlar. Ki,eye gittim, 
mektubu göstndim Hayret 

ettiler. Böyle bir mektup 
yazmadıklarını bu işte bir 
yanlışlık olacağını söylediler. 
Hayretimden az kaldı 
küçük dilimi yutacaktım. 

Demek ki bu piyango ciddi 
bir yalıından ibaretti. Dük
k4ndnn ı.:ıkarken hepsinin 
arkamdan kıskıs güldükle
rini duydum. 

Selim bHy sözünün bu no · 
ktasında odada keskin bir 
kahkaha çınladı .. Karısı ka
tılarak gülüyorılu: S ... lim büy 
afallaşmıştı. 

Melek hanım: 

- s~lim dedi. Bu oyunu 
tertip eden benim ... Mek
tubu bizz..ıt ben ynzdıın ne 
yapaymı. Seni başka tiirlü 
yola getirmenin imkdnı yoktu .. 
Selim beyin hnyrettP.n gözl
eri büyümü,, omuzları bir 
kat J:ıha çökmüştü .. 

Hatuııoğfıı 

flakkı Süha 

_ :ez: 

Balkanlar,ta gizli kurumlar ~~~~~~~~~~ 
u s t a ş a C_e_m_i -y-e-ti. 1 TÜRKDİLİ neşriyatında_!E. 

Bu gizli cemiyet ne vakit kuruldu. naişler yapıyor?. 2ı Doğru Yol il • • 
Şarki Avrupa ahvalini 

eyi bilenlerin verdikleri ma
h1mata göre Yugoslavya 
Kralı Aleksandr Hazretleri
nin öldürülmesile neticele
nen cinayette gizli cemıy· 

etlerin çok taşkın vatans
everlilderi büyük bir dmil 
olmuştur. 

Hakikatte bu gizli teşek
küller 1929 yılında öldürü
len Kral tarafından dikta
törlük ilga edildiği zam
an buna muhalif davranmış. 
lar o günden bugüne kadar 
da bu yüzden balkan yarı
madasında birçok entrika. 
lar çevirmişler cinayetler 
işlem işlerdir. 

Hırvatların teşkil etmiş 
oldukları Ustaşa isimli gizli 
cemiyetin bu cinayette ne 
dereceye kadar mesul tutu -
l ııbileceğini anlıyabilmek iç
in Bulgar tarihini biraz ku_ 
rıştırmak lc'l.zımdır. 

1912 yılında Bulgaristan 
Balkanların en kuvvetli dev_ 
leti idi. J 918 de ise en za· 
yıf devlet vaziyetine düş· 
müş ve 19 J 3 senesinde mu· 
halefet ettiği bir hAdiıeya, 
Makedonyanın Sırbistan ta. 
rafından işgaline boyun eğ. 
meğe mecbur olmuştu. 

Her ne kadar 1934 yılı 

mayısında yapılan hükOmet 
darbesinden sonra Makedon. 
ya komitesinin ortadan kal
dırılması için Bulgarlar tnra
fmdan bir teşebbüs vaki ol· 
muşsa da gene komiteciler 
Yugoılavyaya karşı derebey. 
ce olan faaliyetlerini durdur
mahdılar. 

lmro ismini taşıyan Make
donya uluslar arası ihtillH 
komitesinin, bütün ülküsü 
bu fesatçı hareketlerde 
devamdan ibaret bulunuyor
du. 

Hırvatların Ustaşasına, ör. 
nek teşkil etmiş olan lmro 
komitesi 1893 yılında Balk . 

anların en korkunç adamı 
olan lvan Mihailof tarafınd
an kurulmuştur. 

Bu kurum, kanunu esasisi 
gizli kan unları ve ıniresile 
alelAde bir eşkiya çetesinden 
çok farklı siyasal bir komi
tedir Bunların maksadı Sır· 
pların eline geçmiş olan Ma
kedonyaya, muhtariyet temin 
etmekti. 

Bu teşkilat o kadar gizli
dir ki İmroya mensup olan 
bir adam, aynı teşkilAta me
msup bir başkasına tesadüf 
eder ve onu tanıyamaz 

Makedon yada, bunların 

bir merkez! komiteleri var
dır. Buraya Makedonyanın, 

her tarafından murahhaslar 
5eçilir. Bu toplantıda kom_ 
itenin faaliyeti gözden geçi. 
rilir; masraf ve varidat tet. 
kik olunur. 

Bu teşkil6.t gönül:rızasiyle 
verilmiş bir takım teberru
larla mali vaziyetini düzel
tir. 

Buraya bağlı olanlar, o k -
dar bağlıdırlar ki buna mi
Hl olmak üzere şunu saya
biliriz: 

Bütün ailesi efradı bu ko_ 
miteye hizmet yolunda ölmüş 
olan ihtiyar vo fakir bir ka
dın kendisine miras elarak 
kalmiş olan hir kutu mücev. 
haratı, bir tun esine el sürm
eksizin bu teşkilAta teberru 
~tmiştir. 

Bu hAdise, mensuplarının 

teşkilAta ne kadar candan 
sadık olduklarını gösterir de
lıllerden biridir. 

Bulgaristanda bir Bulgar 
kızı, bir Bulgar zabiti ile ev· 
lenmiş, ondan ıonra Yugoslav
yadaki Skopi kaenbasına gi
derek orada modistralık 
yapmağa başlamıştı. 

Her ne kadar bu kadın 

kendi işiyle uğraşıyor ve 
Sırp ordusundaki zabitlerin 

1 YAZAN: M. CEVDET 

1 Bir perdelik mektep temsili i Fiatı: Beş kuruştur. 
~ ldareevi mizde ve her kitapçıda bulunur. 

ı~~~~~~lAt~~~~ rı 
karıları da kendisine elbise para ulın ıp lmroya ".~it' 
yaptırıyorlar idjıe de gene mesi yazılı olduğu gor 
kendiaine şüpheli bir gözle müştür. ~ 
bakılıyordu. LAkin bu va- Bu cereyanı ilerle':,,. 
ziyet modistra kadını tatil için bu kabil ha~.e~e .,41' 
günlerinde elbisesi altında b.aş vurulduğu da gorul 
bir silAhala dolaşmaktan tör. ,,) 
menetmiyordu. Bu kadın Gerek bu komite ge"' 
bir hainin idamına memur- bundan türemiş olan us 
du. Bir gün aradıi'Oına rast gizli cemiyeti td t9.t9 Y.f~ 

..., da Kral Aleksandr tara 1
• 

geldi; onu öldürdü ve sonra an diktatörlük ilan edil! 
silA.hını kendisine çevirdi. zaman kendisini ölüıne ..... 

1925 yılında da komiteye hkü t · l d. . m e mıt er ı. bJ 
ihaaet etmiş olan Poniça ismi ifşa edilmiyen •" 
isimli bir· adam şimdi adamın verdiği uıaltl':I. 
Türkiyeye iltica etmiş olan göre diktatörlük illin e ·ıJ 
Mibailofun karısı tarafından zamana kadar gizli tetk1uı 
öldürüldü Kral Aleksadre hiçbir •;;; 

İmro komitesi namına ya. mmiyet vermemekte varlı &' 
pılan her faaliyet ve işle. yokluğtınu müsavi sayoı•~ 
nen her cinayet derhal ul- imiş. ıJ' 
uslar cemiyetine bildirilme- Fakat ondan sonra 'İd' 
ktedir. slavya ulusal birliğini ~ P': 

Bu bahisler~ Amerikanın ınak ve korumak için 1~ 
adı bile karışt ı rılmıştır. Bir Jun bütün icraatın bu lf 
gün Balgariatnııdaki Amcri tar.,fını.ian geldiği anlatı~ 

ca h(jr iki cemiyetin g., 
ka konsoloshanesino bir .. ,,.,, mJhkemtileri idamına • 
adam gelmiş ve daireye gi-
rer girmez bu binanın kimo 
ait elduğunu öğrenmek is 
temiştir . Binanın Amerika 
hükumetine ait olduğu ken· 
diıino bildirilince adam ce 
binden çıkardığı bir Rİldhla 
kendisini vurmuştur. 

Öldükten sonra cebi ara
nmış ve orada bulunan vo. 
siyetnames1nde ken.lisini n 
Aaıerika konsolosu tarafı n· 
dan öldürüldüğü, bu bina
nın bir öhiye ait olduğu 

için usulsüz surette satıldı· 

ğı, binaenaleyh konsolostan 

vermişlerdir. fi' 
Bu gizi i teşkilatın Jile::, 

J iyeti cihan harbinden r 
rn merkezi A vrupanın ':r 
kıudaki ekalliyetlerin. ~ ~ 
hedelerle kötü vaz.~ye~
düşmesinden ve buebU ., 
b~rteraf edilmek istenil~ 
halde buoa imkdn buluP f 
dığ ı ndon ileri geldiği ~ 
113nmektedir. .,. 

Bu vaziyet devaın e~~ 
müddetçe, bu gizli ceınır 

lorin faaliyetten geri d~[:t 
uyacakları da tahmin edı 
ktedir. 

· .. 

ALTIN MAKAS 
.· \ 

.. 
Üç buçuk sene Aluıanya<la tahsil etmiş sanalın hii tün inceliklerine ,·akıf Bertin terzi akade
mısıoın aliyyiilfllft derecede nıakastarlık şeha<lrtnanıesini Vt~ ayrıca şeref <liplonıa~ıııı haiz 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makastarı bulunduğum h ·10ımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. go 

zarif geyinmiş h:ınımefendilijr, en şık geyinmiş beyttfo ndiler Altın makasın muhtenm müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıyım ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik eJjlir. 

(iiizel ve pahalı olan kumaşlarınızı yalnız ALTIN MAKASA hiçtirjniz. 

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

Erkek atelyesı postahane sokağı Ho. 50 
~ammlar atelyesi Kara oğlan mahallesi ikneci sokağ No. 2 4 
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Halkevi . . ıı•l!!l!ll.!119.1~!!!1!8.I!!~ 
Rıyasetınden: 8'4 Şehir Sinemasında t 

llalkevinıiziıı kurslar şubesi tararırıdaıı hal~a 114 B k ~ 
mahsus serbest ye meccani okuma ya~m~. bıl- ı•~ u a şam ~ 
rnevenlerlf az bilenff"'r.! mahsus olmak uzr.re ~ Film zevkinin tam t~"-:lıniilii ~ayılan ~ 
iiz.:re .\li Suuri nektehin<le ( 15) Tı ·şrirıi~aııideıı ı-~ ~ 
itibaren !:t'~c dersleri verı'.ıejtı• lıa~lı.'·acakıır.. 14 BU QA p EŞTE ' 
. Yurtdaşlarımızın mezkur mektep .Raşnnı~~l.- 1lt ;-m 
lınıliğ~ıı.e.nıiiracaal ederek kayıtlarını ıcra ctt11- ~ iSKAN DAL~ 
nıelerı ılan olunur. ~ r 

1 4 i p-. .. __ ..... _, .• re=:~:=:====:;;===:;;~·, ~ r 

Av KAT Doktor ' Mümessili : 1 U ; FHANZISKA GAAL ~ 
~· f 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YrSUF KENAN 
Yazthanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

• 

.i Bu {ılmin mümessilinin güzelliği sanatındaki ~ 
1 emsalsizliği, fılmin bidayetinden sona kadar ~ 

çor.UK ' rı s oyMdenler~ zevk ve neşe içinde bırakmakta- ~ 
.. h . ~ dır. Bu Iılm genç ve sevimli olduğu kadar r _ 

Jıastalıklan mut~ assm. 1 =-= . ı k . ı ı · 1 L' • h ·· == i ua uuret ı o an «ı· ranz ı s ı z Uaah> ın er goster·~ 
. . t h j =} ildiği yerde büyük uldka ve takdirler c ~lbe. ~-

~tuayonehanesını pos a - ~= _ . = · -.ı den en guzel eıerlerdendır. p_ 

1 

nne civarında ~e~en so- ı ~ Filmdekı ihtişam muvzuundaki canlılık ve nefis ~ 
kağınıı naklotmıştır. ~~ musiki fılmin kıymetini bir kut dkha takviye f 

~ ~ ~ etmekt l: dir. Bu nfıs ve neşeler saçan filmi llii 
~ görmek r.rsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 'flf!Ji 

Mem~u~ Ahmet 

===: . .. .. ~ i. 
-~ 1 L A V E T E N ' -------------- ~t F O K S O Ü N Y A H A B E R L E R i ıı 

Balıkesir Evkaf ~~ Oyuna tam saat 8 de başlanacaktır ~ 

Müdü:rlüğünden: ~~ ; 
-~ P E K Y . .\ K I N D A 

Küçük şadı rvan caddesinde bezzazlnr içinde e~~afa ait ı~ Sabırsızlıkla beklediğiniz 
203 numaralı dükk4nın cam ve camakdnların tecdıdı boya 

ve direk kaplamalarının yapılması yirmi gün müd~e~le aç~ 4 G• ı • K t 1 
ık münakaaaya çıkarılmıştır . Talip olanların yevmı ıhalesı iifffif = 1 z 1 u v ve er ~ 
olan 2ô. ı 1-934 pazartesi günü saat J 6 da 31 buçuk lira ~ .,. 

teminat akçasile birlikte Balıkesir evkaf müdüriyetine m~- 14 ; 
racaatları i!An olunur. (ı 6 

. ) , 9\iiiii~iiOOiiiiiiiiıiiijiiıiijiüiiiiiiiii.iiil 

C. H. F. Vilayet idare 1 

Balıkesir Satın Alma 
heyeti riyasetinden: Komis)'onundan: 

ihaleleri feshedilen fırkamızm Ualıkesir ,·i- 8 1 k . k t t f d ·ı · - · '""O . . .. . . a ı · e~11· ı aa e ra ınm ı ıtıyacı ıcm ~ şer 
layeı merkezıne aıt_ ~erenıkoy. ln.ıdu.du clalıılır!- -hin kilo h\hua, pırasa, ispauak ve 3 bin kilo ... ka-
deki iki parça zeytıulak(50) ellı hırı lırach~ ve E~I- rnıl>aJıar, 5 hirı kila kereviz, 500 kilo be~·az pe
remit Avvalık Burhanivc fırkamna aıt yedı vnir 400 zer kilo kavsı \'C vişne erik receli 24-,. ' . . ... ' . ' . 
parça zeytinlik (20) yirmi bin lir<Hla t:ıJihı uze- 2. Teş. _934 tarih Cumartesi giinii saat 14 den 
rindedir. itibaren acık indirme sm·etile satın alınacaktır . • 

24 _ Teşrinisani - 934 cumarttls· ~unu .!'iaat Taliplerin şartnameleri görmek için her gün ve 
saat (16) da Balıkesir vila~ Pl fırka nıeı·k~·zın~e arttırmıya iştirak için de yüzde yedi buçuk mu
paıarhkla ihalelt·ri icra kılı11ac•aµ111dan t:d~.plerın vakkat tcıuinatlarilc birlikte arttırma g~inü mu
~ayin olunan giin ,e saatte• ruiirac ıalları l~zumu ay.~en ~aatte kolordu satın alma komıi'onuna 
ılan olunur. (26n) muracaatları. 4 - ..,43 

SA.YFA 7 

Dııiıııi V ilci yet 

~~nciiınenincleıı: 

BalıkPsirde evelce yarımı~ olan Milat Paşa 
ınektebinin keşifname ve şartnamesi mucibince 
nıübrem aksamının ymıiden iuşası 3 Kanunuevel 
934 tarihine müsaidf Pazartesi giiııii sa:H 15 tc 

Yilftyel makamında ıııiiteşckkil Enciinıcni vih\
yette açık ' ksilt me ile vt•rilııwk iizt•re 
ıuünakasava konmu~ıur. 

" . 
. 

Hu inşaatın bedeli keşfi 3990 lira 70 kuruş 
ve teminatı mu vakket+ısi 000 liradır. Mü
nakasa va meslek havsivet ve itibarı malisine . . . 
itimat olunan ve belediye ve ya devairi saireye 
ve yahut serbest ohu·ak birkaç b~tonarnıa 
hinayı bila münazaa nwtin olarak ,·iicude ge
tirmiş olduğu na dair vesika ve ticaret odasına 

mukayyet. olduğtmet dair makbuz ihraz edeıı 
mühendis, mimar ve ~alfalar i~tirak edebilirler. 
Bu sul'etle talip oJaıılar yevmi mezkt)rda vaktı 

muayyeninde vesaiki nıezköre ve teminatı ınu

vakkate makbuz veya mektuplarile nıakanıı 
vılayette müteşekkil encümeni vilayete ve hu 
hususta mahimat t1dinnwk ve bihl bedel şart.-

name suretini ahıwk ve planı görmek istiyeıı
ihale gününden evelki günlerde Encihueni vi
layet kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(262) • 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Ralıkesir Sıhhat dairesi ihtiyacıiçin 500 li
ralık kinin münakasaya vaz ve müddeti temdit 
edildiği halde ~erait dermayanı suretile talibi 
tarafındaıı tt·klif ettiği bedel haddi layık görül
mediğinden 3 - kanuuuevel 934 tarihine mü
sadif pazartesi giinii saat on beşe kadar bir ay 
ıarfında pazarlıkla verilmesine karar verilmi
ştir. 

Talip olanların teminatı muvakkatelerile 
birlikte vevmi nıezkürda Encümeni Vil~vete . ~ 

gelmeleri ilan olunur. 

( 244 • 1) 

~~~~,~~~~~· IEI~"·~ ~~ 

Ay ak_ka p ların .. ı zı 
Ancak Kunduracı Adil Beyden Alınız! 

l,il)1ıaıııklı, l<ıı·if \1e Ucıız .. 
11.\~IMEFl· NUİLEH h)N: Soıı ıııoda i~kaı· piııler, şo~onlar. l:h~tikl~r, spor a~akkaphırı, terlikler 
BEYEFE~UİLEH it .. :i ı\': ller nevi a.Hlkkapları histik çizmd('r, hhtiklt1 ı·, şoşonlar. 
t.,:ocrK L .\ H h.:i .\1: .\ ~·akka hı, h\sti k ve ~oşoul tı·. llekt.ep çantaları. 

Lt\tik ve şoşonlaı·ımızm ıııaı·k<ıları nıe~hurdur. 

Cızlavt, Rıga, Tırapez. 

Bunlardan başka seyeıhat için en zarif en dayanıkh çantalar. bavullar 

· __ .. M«tğazıtmızın hususi atf•l)~esinde aı•zııycı ve son mo-
EI dalaı·a-ffiuvafık sağlam ucuz aykkkaplar imal olunur. _ . , .. 

Adresi unutmaym1Z: Beladıya karsısmda KUn~urac A~ıl bey 
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1; 11 TURKDILI. Neşriyatından: 
-, 

1 ç ki .. -ocu ar ıçın. 
~ı ı 

1 

\: Yazan: Mehmet C~vdet 
H<t)T<ıt hilgisiııe ııygıııı ol«ırak ya- ı ı 

1, zılııııştır, Heı· kitapçıda s<ıtılıı-. 
1 

ı 
&.._ ~ I · 
~ --- - - -- - -- -"' -~ - -~ - - , 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk.ı 
, . \' : t' ... . 

. Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın lıer tülü ihtiyacla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede," k.inı
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.o Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarıuı bu tabloda aravınız .. 
• 

TRİKOTAJ: Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi milli
ve caddesı numara: 98 ., 

KIRT ASİYE· Mustaf~ Fehmi. IJiiktimet caddesi postalıa
• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. K uvayi milliye cadde -
sirıde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... IHiktiıuet caddesinde. 

Sadık. ve Hacı Tevfik beyler· llükt'11Het 
cadde~ınde AJınıet ~eşnwsi kar~ısında · 

H~k~k evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hukumet caddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde. 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiiktinıet cadde
sinde .• Darhalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliikümct 
caddesi Yıldız Karaathancsi karşı~ında. 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~lehmet sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .• 
Paşa camii caddesinde.. ~leyhanc lıoğazırıda. 

TERZİ 

. 
Bandırma bakknliyf1Si Ahmet Hilmi efendi .. 
Bilt'lmumiçkilcr, kon"'ervt• ve ~~ktır çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve öriicü Celatettin bey. Kuvavi 
nıillive caddesi No. ı 63 • 

' 

TUHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Alem
dar zad<· .. Kuva~·i milliye caddesi No: 48 

. 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker

cisi. llükt'ııuet caddesi, postahuıe sokağı nu-
nıara: 24 

1 lstanb.ul-lzmir şekercisi M. Reşat. lliik1iınct 
caddesınde şehır sineması altında. 

• MAN/F A TV~: Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fantazi 
ııifatura vt• kumaş nıağzası. 

caddesi numara: 52 

ma-

Ku vavi ıııillive . ' 

B<ılıkesir Ziraat Miibiirlüğ·ünfleıı: 
~liil~a Kepsüt Ziraat mektenine ait sehze bahcesinin 17- 11- 9J4 

tarilaiu<len itihareu bir ay icinde pnzarlık suretile icara verilt1 ceA'indaP 
talipleriu Ziraat ~Hidüriyetiıae nıüracaathın ilfm oluııuı·. (266) 

~------------------------~------~----------,/ 
B<tlıkesiı· Ziı·,ıat i\lü·düı·liiğündeıı: 

~Iiilga Kepsüt ziraat mckichiıw ai1 ~iili'ıklü vr, lıeııdekli me' kiirıde~' 
<;ayırların senelik icarı 17 - 11- 934 larilıind(\11 itibaren virmi ~iin pıtı' 
addetl~ miizaycdeye voz~'dilmi~lir. 8- ı 2- 934 tarihiııdP Üıale yapıfac3~' 
ından taliplerin Z!ruat .\liidüriyetine müracaatları ilfın olunur. (267) 

------------------------------------------------,/ 
Tcyy<ıre Ceıııi)reti Balıkesir 

Şubesinde~; 
Taya re cemiyetine ait hük lıınct caddesiıuleki ar~a nıüzaytıde sur~U 1 satılığa <;ıkarılnıış olduğundan ııeşin para ile alıc.·ı huhırırnadı~ı rnkdırd 

mezk1'ır ars"rJnın birinci berecede ve hiı·iııdi s11·ada cemiyete ipotek s~re
tile de taksitle satılacağından talip ·olarılnrııı şuheuıizc nıüı ~enatl~ırı 111~ 
olunur·. (268) 

----------------------------------------~,/ 
Bandırma asi iye ll!~~!m~"~"~!~!!!!f !!!~~~!!!l~!~!~!~~n~!!!~~!~!J!!~~!!!!!!~!!!!!!!l.nı• 

mahkemesinden: 114 İ t. f d . . 
Edinciğin Yenice mahalle- •• s 1 a enızı 

sinden müteveffa İsmoil kar D u·· şu·· n u·· n u·· ı.' 
ısı Ganime hanım ve kızları -.s 

Ea§ 
Fatma, Hatice, Şerife hanım- ~~ 
lar vekili Bandırma dava ve- §~. i 
killerinden hacı llasrın efe- @ ~ 
ndini n müddeaııleyh Edı'n . ==~ 1 ~~ ~ 
ciğin Yenice mahallesinden =:1 i 
Halil karısı Faize ve Hasan \#=~ ~ 
oğlu ~alih vo halen gaip ol ~ i 
olup ikametgahı mc~hul olau :=.~ ~ 
Ismoil oğlu Mehmet efendi( .~ 
er aleyhlerine ikame C) lemiş , · 
olduğu gayri menkulün toks- =-~ 
imi davasının cari mu hake- - · 
mesindo mumaileyh Mehmet ~ 
efendiye ilanen tebl.ğdt icr- f 1J 
asına ve muhakemenin de 
15-12-934 tarihine tulikınn =§ 
karar vorilmi~ olınnğlu teblığ §~ 
makamına kaim olmak üzere §~ 
keyfıyet ılfin olunur. ~ i~ 

İlan 
Bandırma gümrüğünden 

almış olduğum 64 nu: 29. 
8. 933 tarihli ithalat beyen
namesiM ait 44557 4 numa_ 
ra 445576 numaraya kadar 
olan üç kıta depozito makb
uzunu kazaen zayi ett im. Zi
yuı hakkında icab eden mu. 
ameleye tevessül etmiş old
uğum cihetle zayi işbu ma
klrnz\orı n hiç bir bükıııü ol · 
ınadığını iltln ederim. 

" .A 
( '.~ Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defa t.'.· 
,, :€ carethanemize uğrayınız. Binonızm ikmali için bu· ı 

- tün levazım mağazamızda mevcuttur. 
~ . De~mir, hırdav_at. c~~· çimento, pulluk ve zi~ 
~ ncırulatı bulundugu gıbı yak •n zıımundı:.ın bcrı 
~ sutmağc.ı bo ş lo d ığ ı mız h c> r ne\" İ yağlı w boJ~1rı 8 ~ 
~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden ol. ~ =A §@ ması müştnimizi memnun etm işt i r . 

~ Her nevi ölçü vo tartı l:tl otler ı do s ıt Jınok • 
=E t::ıdır. fı 
=ı; , l l ı .. ·• .~ S3ra<: ar ı(t~ırıı a lıoy:ı ' ; ı ırd<'Y: ıc;ı J 
=J Cumalı Ha , -:J IE i 
== ~ 

Band ırma - tüc<'ar hafı z =.l§ · 

i T. y y ı p ifil1~iji~iiinıiilllliiilıii~~il~iill~iiiiiiiilli~ii~iiiiıiiiiiiiiiiii~iiiiiilıiiii~iiiilıfüiiiiiifüii~Wi"' 
1 Balıkesir icra Halı kesi r l\11 il H E nıl fı .fi • 

memurlu~undan: . . : ü d ii r ~ iiğ·iin de~; 
Y ld k th 

. .. t 1 ı\Iuhlehl nııktar ve rırnvkıde 21 Jl3f<''' ı:ı ·m 
ı ız ırn anesı mus e· . • elır· 

ciri Faik beye borçlu şöför 2 ~enelik ve 1 \'l'İııdidf~ bir dükkarnn bil' seJl si 
Hıdvnn efendinin haciz edılen İ«ara verilPcek 'e 8- 12- 934 tarihinde ilı31e,, 
933 model ve Balıkeı;ir (5) defterdarlıkta icra tıdilecekl.ir. Fazla nıalCıJll3f B, 

numara bir Fort kamyonu mak isteyenlerin Milli Emlak Miidiirliiuiine~ıı1iirB 
k . l ' r") l açı arttırma ılo satı ığn ~·ı- caatlal'J. 127 

karılmıştır. Sntış yeri Bn- 1--:~-=--=-----~~~~--------
lıkssir belediye meydanıdır. Balıkesir Evkaf , 
Birinci artırma 6 - 12-934 Jı fi' 

Mu .. du·· rlu··g., u·· n e,,,,,_ ı tarihine tesa(lüf eden per- ~ ~ 
şemlrn günü saat 10 ve Edremit kozasının Edremit merke.zile Zeytinli . "? teri' 
ikinci artırma 21 - 12 - 934 keçili mıntakosındnki mazbuta ve mülhaka zcytınJılt ıt•'' 
cuma günü saot 10 da baş_ 934 ~ahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarıl~:ece' 
lıyacaktır . Talip olanların İhalesı 21-11 ·934 çar şu ın ba günü saat 15 de içrıı edı! d•' 
ın ıayyen günde satış yerine ğinılen tolip ola•lnrın yevmi mezkı1rde Jldremit :k• / 
gelmeleri iltln olunur. iresinc mürları illin olunur. (258 2) ~ 

• . . .. .il. Balrkesır Vılayet Matbasında asılmıştlr· 


