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Başvekilimiz ESkişehirde Fabrikaları Gezdiler. 

Bayın 
Balıkesir. 

Bumda çok söyledik: 
Bayındırlık işlerimiz eyi 

bir düzeni• yürütülmelidir. 
Yoksa her önüne gt>lenin Yenk 
(ruıık) ve <lumuk (fikir) 
kattığı kent (şehir) çağdaş 
(ıııuns ı r) kent oltımnz. Çoğdaş 
kent rnutlokn en ince dal 
hutloğınu dek bütün ısleri ön-
ceJen düşüniılmü~. bütun 
görunü leri önceden göz önüne 
konulmuş, buyunlarının kor
şılanmo kesimleri önceden 
göze alınmış ve pldna geçi
rilmiş bir kenttir. 

Yıllardanbcri biz Balıkesir 
için işte bunu istiyoruz. Yıl -
lordanberi kentimizde iş 
yapılmamış dPğilclir. Bile 
(hntlA) başı bozuk bir göz
zle hokıırsıık kentte oldu· 
kça yopı izlrri görürüz. An

cak bu bcl~iler dağı nık

tır. Aralarında bağlılık, uy
arlık yoktur .. O .ı uo kindir· 
ki kent yaşayışına büyük. 
hir nsı \fayda) ekle. 
mezler ... 

Bir örnek vermiş olmak 
irin yazalım: 

Gecen yıl Miınt p l"' ı okuloğı
nın( mektcp) öniınekü~·uk bir 
park yopılJı PJrk, oğorla

rilc, ~·itckleril ·. renk ve 
ı ı k guzelliklcrıl e bir kuıtin 
en çok i tekli olduğu ku
rum (müessese) dur Şu var 
ki onıı )"'P ırken hasa 
(mutl:ıkrı) yerını, kılığını 
eyice t :ısa rlıımnk gerek_ 
tir. Börekçiler turağında 
(muhJlle)ki park, yeri bakı. 
ınınılon belki yerl i yer[nce
dir. An<:nk bir diinümliik 
yerlle kurulan bu pnk sarayın 
kndın yürenci {li~ırtm Jairesi) 
duvarları gibı y iık:;e k. l:;to
nbulun barılorı (surlıır) gibi 
kalın dll\'arlurlıı çevrilince 
büliı nüzoll <rini kendi İ\'İoe 

~ t> 

gc>.ıııııii~ or:.ıJıı olurunlorın 
varl ıt• nıl n eJ~ceği asıya 

I" 

y.tbuııcı k.ılnı ştı r . 

Bu örnek ilgis z ,·o pirin· 
s ı lı Jyıutlırlık olanı yJc.•ğ ııı 
~·ok uç·ık olaruk gÖ:)h•ri r 
Uuçen yıılordn yapılanları ole 
nlnrnk bu örnekler ~·oğultıltı
bılır o do. izim. ilgimiz l u 
değıldi r: 

istiyoruz ki coğrofyodoki 
yeri bakımından bayındı rl ığa 
ç·ok uyok olan değerli Balık -
Psir batı Anndolurnuzun 
en giiz .. l kentlerinden 

biri olsun.. Bunun ıçın ıso 
onun ilk önce k11dastrı:ıl ho. 
rtnsı ile c'elecekteki bayın· o 
dırlık plllnını ortaya grtirmok 
gerektir. Ontlıın ölesi İş ba
şırdnkilr ı in \:ıı lı§ıp çnhnlı:ı. 
malnrır ı, kc • bütçcsioın 
verimiı.e v. u\·:ın k o}·mıığ • 

"' mız. n(halk )bnsımınıı(h im met) 
knlır ki biz,.. <rÖre Bolıke · 

. o 
sıri giizelleştirmek, onu de · 
ıliğimiı ıloğere yükseltmek 
i~·in bu üç ögcılon (unsur) 
)'oksııl hulııtırll'yoruz . 

Kenan Emin 

!Başvekilimiz Eskişehir Vali Mecliste Ev ve El 
Ha st a nesi n i Açtılar. Ve belediye başkanımız. Havai seyrüsef e iştiraki· 

miz kabul edildi. 

-
işleri ~akkmda Denizlide 

tet~i~ata ~aşland1. Başve~ilimiz şeke r f a~ri~asmı, ta~um ısla~ istasiyonu
nu da gezditten sonra An karaya döndüler. 

l Fşk ı..:elıirin umumi ı:oriırtışlı 

Ankııra, 22 (A.A.) - Bnş. afından yaptırılacak olan çı-
v :ı kil İsmet Pıışa flazretlerile rak mektebi talebesile fabri -
Nofın Vrkili Ali, İklısat Vek- knlnr amelesi ivin ''at:ıklıa_ 
ili CcJi\l beyler dün akşam ne, yem ok ve spor" salonla. 
Anknrnya dönmüşler, istasi- rını hnvi spor yurdunun te-
vondan Mfdis reisi Ktlz ım 
Paşc. ile Vekiller, Mebuslar melini atmışl3r, vogon, lok-
ve hnlk torafın<lan karşılan- omotif ve köprü at•)lyelerile 
mışlardır. tohum ıslahı istnsiyonunu, ta-

Paşa lkızretleri Eskişehir- yare mektebini, şeker 
de D , IC't d miryollnrı idare- fabrikasına ilfive edilen 
si tornfıntlan yaptırılan host- 1 bazı kısımları ve vııgonları 
abonenin o~·ılmıı merrısimini otom:ıtjk yükloınfi te rtibatını 

1 . 'd 1 • l d' yopmı ar w• yıno ı are tar- gezmış er ır. 

-=---=======-= 

Silahla rı Bırakma 
işin~e M. Hen~ersonun yaptı~ı yeni ~ir te~ l if. -
Silah imali ve t icareti işinin tanzimi, 

bütçenin neşri ve .. . 
( l,fı 'l'emps) yrızıyor: 

~t.lletlcr cemiyeti umum 
kdtıpliği sıl/lh!Zızlonınn kon
forcıns ı rei i M. ilen lnso. 
nun sıldlısızluıımo k11nfernn 
1:-1 uürosunda uz l bulunan 
devletlere gönJenlıği notuyı 
pazar tes i günü neşrl't ııi~tır 
M. fi ·nıler:;on bu not ıs nda 
<lıyor k : 

«Si fllı,, zl:ının ı i§.rıdt·k·, 
anıı l111tl.ırııı dl!vletlor art1s,. 

nc!a l'l'lrey:ın uılcn ilızrai ko
nuşınalur bı trııedon ıııiicss r 

bir ıwrctlc ıniız ıkcrc cJil 
m;ye<'eği göruşulmüş•iir. i şi 
m zo mu,•nffokıy 1 llc deva m 
ctmeınizı l m u edr.cck cl
\'eri li b.r vJzıy(·t doğn · 
cJ°'' ümit od liyorJu . Ko-

o 
nuşmııları buy ük bir gayret 
ve ba<Tlı\ kin güden ~ı. B:ırt-
hunun0 acıklı bir sur~tte 
ö:dürülmesi bu ko uş ınn . 
!arın kutlu bir sonıı erişme
si rıi "criletııı iştir.>> 

o k . 
M. llenıl · r~onıın uııuatınc 

göre hazirnn ııy.ııdon b~~i 
ıloi'dn ycn ılı kler ve onu 

o . . i 
ıniiıtlaki oyl:ır JÇlfü c zu 
hura O'Clcl>ılt>cek htldiscler 

~ . 
koııforJns büro unun ua.uaıı 
koııı.syon tarafındurı deruhte 
odılmiş bulunan uhtelere 
noks:.ın cretirnıeksizin iş 
metotlarını t"> yeniden tetkik 
etmesini mecburi kılmıştır . 

Ddmok oluyor ~i reis llen
dcreonu bugünkü vaıiyet 
dolayısılc silahbnma işini 

~I llf'ıtdcreon 

halletmek teşebbüsünün 
00elecflk soncyo bırakılması 

Jtiz m geldiği ve gerek de· 
ı lıal müzakeru c di 'ecrk 
meseleler ve <'erek bu me 
selolcrin ne s~k ilde mevz · 

'Ji 

ubahs cdilecer,i Lakınıındun 
rı 

konferans usullerini tatil et 
mek i"ap ettiği kanantindo· 
dir: 

Bundun \loluyı ~1. llen
Jerson kon fornns bu rosu 
ozasındun olan devletlere 
aşağıdaki teklifi yrıpmnkta 

dır. 

Konferans ve orgnnlorı 

bugüne kadnr bazı i~lcri yıı
pmışlnrdır ve bu işler 
hak kındıı ya nnl:ı ~ma yo pıl
mış yahut yopılmosı yakın 
{ Devamı ikinci sayfada ) 

Kararname Reisicümur Haz -
retlarinin yüksek tasdiklenne 

iktiran em. 
Ankara, 22 
( ~1uhabir 
mahsusu
muzd:ın)

V al imiz 
Salim he
yin bele
diye baş

k nnlı"iına o 
tayini hak-

Salıııı hı j 

kındoki knrarnaıııı! Hcisicii. 

mur llıızrı tleriııin yük~~k 

tasdiklerine iktiran etm:ştir. 
S.ılim bey bugün Jstanbul 

yolıle Balıkcsire hareket 
etmiştir. 

Gül bağı 
f a~ri~asmm ~UI umu ~ayli 

ile rle~i. 
İsparta, 22 (AA.) - Şeh

rimizde yapılmakta olan 
gülynğı fubriknsı nın inşaatı 
haylice ilcrlemıştir. ~tontuj 
nmeliyesino hir ktı nunu_ 

evelde boşlancağm-
dan bugün ın kinelı·rin 

konaocığı yerlı ri cn·ela ıkm
nl edilmiş ve hirınnın çnlıô· 
ınııclu bnşlonmıştır. Fubrika. 
nın yapısı dn halen 150 am
ele gece gündüz ~ıalışmaktıı. 

dır. İnşaat yakındu bitc<·tk
tır. 

İspıırla, 22 (A A. ) - Gül 
ynğı fubrikusının montaj 
nmeliyesine başlan::ıcak ve 
inşaat yakında lıit ·coktir. 

Af yon ~al~evinin açtığı 
~ir. mektep 

Afyon, 22 (A.A.) - Halk
ovinılo köy muhtarına vıız

ıfolcrini nasıl y.ıp ıcıığı ayrı
<' ·l umumi bılg lorini yuks
ıJltmek irın bır rııPklcp 

:ı~·tlııııştır. 

Ankara, 22(A A.) - 8. M. 

M. bugün Refet beyin riya
setinde toplanarak havai 

seyrüsefere mnhsuri sıhhi 

mukavcloyo iştirakimiz lııık . 

kınduki kanun lfıyilı:ısın ı n 

birincıi müzakeresini yopmı~ 

ve cumıirtesi giinii toplan-

mak üzere i~·tinınıı 

vermi~tir. 

nılınyet 

_ __...._.._ ,.,....,... __ 
Ödesa ~onsolosumuz. 
Ô ılesn, 22 (A,A.) - Yeni 

Türk konsolosu 1'urgut bey 
buraya muv:ı~:ınlat etmiştir . 

Denizli, 22 (A.A.) _ Vil
llyotimiz dahilindeki tezgd. 
h lıırı tetkik i~·in gelen İktısat 
Vekı1leti mütehassısları 
D ·nizli mıntakıısındaki el vo 
ev te zgahlarını tetkik e\tjk_ 
ton sonra Kudıköy na hiy
esine '"İdcrck yur<lun her 
tur:.ıf nJa tanınmış olan Ka
d.köyün nefıs dokumaları 
iiıerinde tetkıkatta bulun· 
rnuşlnr<lır, Vılayet dahilinde 
y~Ji binden fozlu el 
tezgahı vardır . Yapılan tet-
tetkikattan dokumacılnr 

\'Ok memnun kalmışlardır. 
llı>yet dün Buldana giderek 
oradaki tezgdh ve dokumn
rı da inceden inceye gözden 
geçirmişlerdir. 

Britanya Müdafaası 
İngiliz ~aşve~ili avam kımarasm~a Britanyamn mü
dafaasmm kuvvetlen~irilmesi lüzumunu ileri şür~ü. 

Londra. 21 (A.A.) - M. 
Makdonuhl avam knmıırasın
da ist zahlurn cov.-ıp vererek 
!idtJt olduğu lizere çok u mu
mi nıahiyotte ilori sözünü bi 
tırmi~tir . ~1. Mnkılonn lıl , İn
gı ltercnirı diğor ıııillc tlero 
toşrıkı uıesuı siy..ısetini lıut

tın kuvvotıle d evıını ı·tm e k 
:ıuninde olıluğunıı vı.ı ınoksıı-

dı hir birlerine yıık lnştırabi l 

ecek hi~· hir fınrn ı lı k açırmı

yacnğını ~öylcmiıjlİr. 

f rans ız ~a~inisi 
Paris, 21 {A.A.) - Knhi

nedo ilıtilıtf ~·ıktığı şayiıı. 

ları doğru değildir. 1 lii k tı 

met bu gıbi şı)iJların 

önünü :ılm :ık irin hütiin 
M. Makdonalt 

tedbirler i almıştır. 

Fransanın Korkusu. 
Almanya ordu mevcudunu ar
ttırması Fransayı korkutuyer. 

Paris, 20 (A.A.) - Deyli ı deler imaldtı artan bir hızla 
1'elgr:.ı f muhabirinden: ilorlemokledir. 

l'talya ı'st ı' Lraz YBPIJOr. Milli müJnfa:ı talı komite- Fransız hükumeti aöylendi-
1\ rtji~ı Alnıunyanın tekrar siL ğine göre milli müdafaa 

Roma, 20 (ı\.A.) - Dey- f. hlanmnsı htıkkındnki rnpo· i~·in 750 000 000 luk bir te-
li Telgraf muhabirimizden: runu bıtirmiştir. Reis Alma- vkıılıldo kredi vormeğe haz-

ltnlya lıülüıneti iki yüz nyanın gelecek sene ıhtiyat ırlanmaktııdır. 
mil)on liralık yüzde dört ve askerliğe lıuzırlıy•rn teş- r-----------
faizli ve dokuz sene vadeli kilô.t kuvvetleri Jo dahil ol - 1 
ikramiyeli bir istikraz yapa· rnak üzere 5 hu~rnk milyon 1 Kücük Muk 
caktır. ikramiyelerin mi ktrı- ki~i çıkabileceğini zannetme- 1 ~ 
rı her sene İ\~ in beş milyon ktedir. Diğe r taraftan Alma. 1 Vi 
lirettır. nyada silılh ve patlı ynn mııd- lhtlm Havftn bu çok 

=====================- - 1 sevimli küçük romanını 

Elmas Kaçakçlllg.,, 1 I arkadaşımız A. Avni bey 

1 
dilimiz<• çeuirmlştlr. 1 
Bugıinden başlıyarak 

İstanbulda ~am elmas kaça~çıhğı yapan ~ir şe~eke 
yakalan~1. Kaçakçılar on bir kişidir. 

İstanbul, 21 (Muhabirimizdım) 
Burada ham elmus ka~·okçı
lığı yapan bir şoboke yaka_ 
lanmıştır. Ka~·ak\· ılar ynkula
ndıklnrı n ı an layınca polis 
memuruna 150 lira rüşvet 

ttıklif etm işlerdir . Kn\·ak\~l

lnr derha l adl iyeye veril 
mişler vo hfikim huzurunu 
ç ık arıl nı ışlıırJır . 

ilam elmas ka\~nkçıları on. 
( Dcvaau ikinci sayfada ) 

1 
iç baskı yüzüm üzde oku-
mayı kaÇTrmayımzl 

1 Küçük Muk 
1 
1 Çocukforın, annelerin, 
ı babaların romt1nıdır. ... ___________ J 
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Pamuk Baba 
Mahallemizde ömrü baştan 

başa büyük bir destan olan 
Pamuk babayı dinlemek, 
bize mektepte tarih ho
camızı dinlemekten daha 
sevinçl ı geliyordu. Asker
liğini Trablusgarbın Fizan 
s r.ıncoğın ın esf eli safilininJe 
geç: ren ve asıl adı (Uğur) 
olan bu Türk atası, bizim 
Pamuk babamız gördükle_ 
rini anlatırken çok defa 1 
dalıp dolukur, papntyn s'aç 
ve sakalını uğuşturarak 

dünyada biricik güvenci 
olan son çocuğu (Kurbanı) 

na seslenmekle başından 

geçen acıların · ağırlı~ını 

hafıftetmeğe çalışırdı 
Bu eda ona doğru sözlü, 
doğru özlü, açık alınlı ve nk 
pdk yüzlülüğünden ötürü 
kendilıı?inden konmuştu. 

On iki sene sağ haberi 
alınnmıyan ( Uğur) için öl-
düğüne kanılarak çoktan 
hayır hasenatı yapılmıştı. 
Memleketine döndüğünde hı_ 
sım ve akrabasından kimse. 
si kalmıyan(Uğur) gençliğinde 
kıvrak oynadığı ciritoyunun_ 
da yaralanıp ay şeklinde 

knlan geriği olmasaydı saç 
v~ sakalile hemşerilerine 

kendisini zor tamtabilccek_ 
ti. Hoş, zaten fakirlikten 
büyüyen uğurun evden bar
ktan hirşey olmadığından 
şimdi bu tRnımamaları da 
onun tnsası mıydı? 
Bağ bellemek, tarla çapa

lamak için olan iki aykıtı 

ile beraber mahalle odasın_ 

da yatar kalkarken bir göz 
odalı evceğezi olan mahalle
nin geçkin kızı «Zümbüh> ile 
evlenerek dört oğlu olmuştu. 
Oğullarının birisi Trablusg_ 
arpta, ikinci balkand6, üçün· 

İtalya - Japonya 
Bir Fransız yazıcısı, ltal

yu ve Japonyanın biribir
lerine çok benzediklerini 
sözlüyor. Bunların, hemen 
hemen aynı zamanda ve aşa
ğı yukarı aynı şartlar içinde 
büyük uluslur sırasına gir
diğini yazdıktan sonra di
yor ki: 

e<Bu iki ulusa, kendi tabii 
sınırları dar geldi. Başka 

yerlere g P- çmek istedikleri 
zaman güçlüklerle karşılaş
tılar. Hattll onları kabul et· 
memek istiyen uluslar 
görüldü. Bu yüzden de 
bu iki ulus, emperyali-
zm fikrine uyan bir ya
banm düşmanlığı eJindiler 
İtalya şimdiye kadar bun· 
dan zarar görmüş olması

nın öcünü almak istiyor. 
Japonya ise kenJiaini bil
miyenlerin bugünkü iler · 
leyiş i karşısındaki şaşırma· 

larmdan acı bir lezzet du
yuyor. 

iki ulusta yaşama kuvv
etini geçmişlerinden ve bu
günkü cnnlıl ı klarından alı
yorlar İtalyanlar eski Hom
alılar<lan gehliklarini J ·pon· 
lar dn eski bir medeniyet 
olduğunu söyliycrek övün. 
menin temelini teşkil etme
kte ho'r bakı mdan ilerleyişi 
bu ulusu beyaz ırkın ker
tesine yükseltmektedir. 

cüsü de Çanakkalede şehit 
düşmüşlerdi. Züm bül bu acı
lara dayanamıyarak dünya
dan göçmüştü .. 

Uğur bu evlatlarını 

anlatırken, bir vakit -
ler anamın çocu -
ğu olmamışta bir oğlum ol· 
sa askere gitsin diye adan
dığından kendisi de her 'ço
cuğu oldukça askere adadı
ğını. şehit evlAtlorından du
yduğu yürek kabarıklığı acı
larını kurbanının başını oğu

şturarak: 

işte benim den -
gıın 

rdi 
,iiye gizlemek iste· 

Çok ihtiyarlamış olan Uğur 
nrtık çalışamadığından Kurba
nını ancak ilk mektebe kadar 
okutobilmiş ve kendisine ba
kacak kolu konadı bulunma
dığınd ·ın mektepten alıp ya
pılıcığ.ı vermişti . Büyük bir 
binada ~:alışan Kurban harç 
taşırken yirmi beş metredeki 
beşinci katın dış iskelesinden 
bir tahtonın koym:ısile döşe
meye döşüp kafa taRı par
çalanarak büyük ıhtiyarın 

bu biricik feneri de böylece 
ıönüp gitm1şti. 

Artık bu son acıya da
yıınamıyan Pamuk baba çok
tan sokağa çıkamaz 
olmuştur. Bir gün erkenden 
cami müezzininin «Pamuk 
babanın ölüm harçlığı!» diye 
uzattığı tepsiye toplanan be
yaz paralarla ak kefenlere 
sarılarak çok sevdiğimiz lıu 
mahallemizin biricik Pamuk 
babası göz yaşlarımızla omu · 
zlarımızda taşıyıp yeni yap· 
ılan (Cennet)mezar1ığınin baş 
köşesine gömülerek evlAtJa_ 
rına kavuşturuldu. 

Sandıkcıoğlu 
=-= 

Mecmualar: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 47 inci sa

yısı ._:ıkmıştır. Bu sayıda 
İsmail Hakkı beyin utoplu 
tedriırnt davasrn başlıklı ya
zısı ile «Bir metre nekadar 
uzundur», siyaset Aleminde 
olanlar, İffet Ömer hanımın 
«Bursa yolunda» başlıklı 

hikdyesi, Anore Malrauzban 
tercüme «Sovyet edebiyatı,,, · 
«Okutmak için ne yapmalı» 
başlıklı yazılar dikkate de· 
ğerdir. Aldeus Hüxlayden 
tercüme, bir de Baltacı oğlu 

imzalı iki hikAye vardır. 

Analarla çocukların korunması 
Bir Amerikan yazıcısına 

göre Avrupa anaların ve 
çocukların korunması yolun
A.mnikadan çok çalışmaktıl 

ve hükumetler anaların ve 
çocukların sıhhatlerini te
ının 1cın pldnlar yapmakta· 
dır. Bu arada İngiltere, 

Fransa. İtalya, Almanya 
Avusturya, Rusya ve Le· 
histan gösterilebilir. Ulus. 
ların hükumet biçimleri 
biri birine benzememesino 
rağmen hepsi de anııları vu 
çocukları korumak işle 

uğraşan kurumları sağlam
laştırmağa büyük bir ehem
mivet vermektedir. ., 

TURKDtLı SAYFA ~ 

Dahiliye bakanlığının mf!..him bir tamimi. 1 G ö H üş LE R~ 
Dilde, Kanda, Kültürd·e Birlik. 8 ;, 

Memleketimize iiecek kardeşlerimizin iskinındaffiemuİlara ve ~alkımıza düşen vazife İstek 
Memleketimıze gelecek Muhacir ve m 1:.letci 
kardeşlerimiz üç ay zarfında barıııdıı ılmış ve 
tapuları kendilerine teslim edilmiş bulunacaktır. 

Yeni iskA.n "anununa göre _ ... / cek bir esaetır. 
memleketimize yeniden gl!- 1 zsa bir ay içinde .müstahsil 
bcek muhacir ve mülteci ; hale konması en dıkkat ed-
kardeşlerimizin ve göçebe- j Muhacirler ve yerleşecek 
lerin üç ay zarfında yerleş- t diğer kimseler vakit "aybet_ 
tirilmesi ve müstahsil bir l meden ne kadar süratJe miis-
h~le getirilmeleri lazımgeL j tahsil hale getirilirlerse o- ka-
mektedir. Dahiliye Bakanlı- dar yurda nafi olacakları gibi 
ğından vilayete · bir tamim şaşkın, sefıl ve perişan olma. 
gelmiştir. Hakanlık bu ta- ktan ve hatta ölmekten o ka-
miminde diyor ki: dar çabuk kurtulacaklardır. 

«Memleketimizd~ bir tar- 8unun için iskdn edilecek 
afan tahsisat azlığı diğer 1 kimseler gelir gelmez derhal 
taraftan daha birçok o.mille- i3k§.n olunaı·akları köylere 
rin tesiri altındu oldu k~·a veya şehir ve kasabalıırn 
ihmale uğrıyan iskô.n işleri gönderilmek va orad..ı ev 
bu kanunlu yeni bir hız al- yapılıncıya kadar he_ 
mış ve yeni bir şakle girm- men barındırılmak bir arzu. 

.. d ed•· 
Güzel sanatler ıçın e red• 

biyata, bütün varlığııııı 
ıııdır·· edercesine bağlanmış• ı;. 

Nerede bir edebi eser gb•l 
t Ü 

.. J der 
reem, ecess sum . .. ıltf 

ayaklanır, kulaklarını 
1
,, 

alev yanmıya ve uğuld.aıııı ,bı 
gözlerim deli gözlerı,. ~1, .___ 't eı:ll 1 
parlamıya ve içim 'ı r 
başlar ... 

.. kat•• 
Bel~ edebiyat muoa tır 

larında, heyecandan 9Y~e
bayılırım; hazan o kad~r bir 
ndimden geçeri~ kı, riO 

.. .. d r lt • m {ık soz, mu ıı aa. e ıgı bir 
aleyhinde söyl. nen telt r· 

.. b . ·1 J çık3 soz, enı ~~ı e en 
mıya kdridir .. 

tıırB' 
Bu şckn gölürmeı bayır 

fllnı keşfeden bir . 
. .. .. h rıeeı· 

~su lııbı tanıdık, kutup 3 ·ııi 
ndcki bütün edebi eserler' iştir. Aynı zumand:ı asırlar- rultir. lskAn edilecekleri der 

dan beri mühmel bırakılmış hal barındırabilmek için hü- bana devretmiştir .. 
11ibİ 

Fakat, herkes, onun " 
olan muhtelif unsurların te· kornetin, idarei hususiyele -
msili ve memlekette e<Dılıle, rin, belediyelerin ve halkn 
kunda, kültürde birlik yap. binalarındanda istifade edi--
malrn işi de bu kanunda yü 

1 
lmesi için 24 üncü madde-

ksek bir mevki tutmuştur . ; \ de hükümler konmuştur. 
Bir taraftan yurdumuz dışın · t 1 M h · ··1· · ı · · u acır ve mu .ecı erın 
da kalmış bıılunan kan ve · .. k d' 1 · · L d' 

k d 1 . . . . . ekserısı en ı ev erın1 a.en ı 
kültür ar eş arımızı getırıp - · . ki · · .. 

· ·· · · · k Ş"k .. K b ıste erme o-ore yerleştırmek ve goçebelerı oturt- Dahilıye ba anımız u ru aya ey1 • • o 
. r .. d . d . . " tl b't' (';' 1 yapabılecek bır halde mak dığer tara tan yurt ıçın e ıle e ışı sura e ı ırmeı::ıı 

1 
d kl d k d ·ı · 

muhtelif diller konuşanları icap ettirdiğieden tahsisat bu un u arın an en 1 erme 
derhal ev yeri ve evlerini 

kendi milll varlığımız içinde yokluğu halinde de bu masl- kurmak için ormanlardan 
kaynatmak işleri bundan so- ahatın behemehal görülmesi- ve mu··mk-

meccanen 
nra iç siyasetimizde daima ni temin edecek imkıln ve ün olan yerlerden saz 
ön sıra.da esaslı ve mühim bir salahiyetler kanunda yer temin edilecektir. İcabında 
mevki tutacak ve buna Mzım- almıştır. 1 · 

yerli halkı bu ma zemeyı te-
gelen bütün ehemmiyet ve Iska.na lazım olan toprak_ min etmiye ve nakle, taş ke_ 
hız verilecektir. İdare işleri- lar kanunun 21 inci madde-

rpiç ve kireç hazırlıımıya 
mizin tatbikat sahasında en sile temin edilmiştir. Her yardıma sevketmek için kan· 
yüksek ve en mühim mevki- tarafttt milyonlarla dönüm unda madde vardır. Beledi-
lerİ işgal etmekte ve ön sıra_ mera, bataklık, fundalık, ya· . h . k . b .. 
yı teşkil eylemekte bulunan · ye, idareı ususıye ve oy u-

ylak, kışlak namları altında tçelerinJeki paralarJan da vali ve kaymakam arkadaşl-
köylerin, kasabaların ve şe- derhal tahsis ettirmek müm-

arımı z bundan sonra birlerin sınırları içinde boş kündür. lskdn edilenleri mü-
bu iki mühim işi daima bü- yatmaktadır. Almak ve yaş- stahsil hale getirmek için 
tün 1,lerin önünde tutacak- atmak kabiliyeti çok yüksek verilen ham toprakları açm -
lardır. olan memlt\k.,timizde kilom- ak bunlara birer miktar top· 

Yeni iskdn kanunu yur- etre ballına ancak (22) nüfus k . k b 
'$ rak sürdürüp e tırme ve e-

dun bu iki mühim ve köklü düşmektedir. Vatanın muhtaç hemehal ilk yıllık yiyecek 
işini vali ve kaymakamların oldug·u kesafeti dolduruncı- h 1 k · • t k ve to um u zerıya. yap ı rma 
omuzlarına yükletmiştir. ya kadar bu boş yerlerden hususunda halktan imece 
Vatan' bu iki çok mühim istifade etmek menfaatleri suretile istifade olunmak za-
ışın dikkat, sıhhat ve icabından bulunuyor. ruridir. 

süratle yapılmasını onlardan 15 inci maddeye göre bu- Halkımızın misafirlere ve 
beklemektedir. Yeni kanun 
vali ve kaymakamları bu gün devlet vesaitile (Şimen- muhacirlere karşı duymak- · 

dilerler, vapurlar, devlet ka- ta olduğu yüksek ve necip iş için aynı zamanda vasıta· 
lar ve salAhiyetlerle teçhiz myonları, kamyonetleri vesa- misafırperverlik duyğuları 

ir vasıtalarile) muhacirlP.rin, ve milli ve dini hasletleri eylnmeyi de unutmamıştır. 
mü tecilerin, naklolunmaları vali ve kaymakamların yük-Bu işlerde istenilen memu-
ve eşya ve hayvanlarının na· sek rehberlı'k ve iAaretleri rları kullanmağa ge • '$ 

kli meccanidir. Hu suretle ilP. hu işi sevinç heyecan-niş salahiyet verilmiş 
ve kanunun 45 ve 46 büyük bir masraf kapısı talı- ları içinde başarmağa kAfi-
ıncı maddeleri ile Je bunlara Bisatsız kapanmış bulunmak- <l ir. 43 üncü madde iskan 

tadır edileceklerin üç ay zarfında karşı ceza salfl.hiyetile teçhiz · 
etmiştir. lskônda en mühim işlerJ b'lrındır ı lmış olmalnrını, rvl-

İsktn işinde herşeyden ev. en biri olan; iskdn c.lihccc- erinin yoks!l yerlerinin ve 
el tahsisat hatıra gelmekte- kleti bir yerde bulunJurmak topraklarının verilecek diğ_ 
dir. Daima mazeret mukabil- ve bunlara birer ev yapmak ar şeylerin üç ayda yapıl-
inde tahsisat yokluğu öne sü_ işi de kolaylaştırılmıştır. Mu- mış olmasını ve tapularının· 
rülmüştür. Vatanın yüksek hacirlerin ve diğer yerleşti· da kendilerine teslim edilm-
menfaatleri iskdn işini ne tirileceklerin süratle yerleşn· iş buhmmasını kati, şekilde 
pahasına ve ne suretle olursa cekleri yerlerde barındırılm· istenmektedir. Bakanlık bu 
olsun behemehal vaktinde aı3ı ve· :ız zamrındo, hiç olma- ışı özenerek giiJec!'k ve 
başarmayı ve işin mahiyeti ilecek ve ehemmiyet verile· özür dinlemiyecektir » 

., • t : • • "" , • ı. • . f'C' :ı,'!S': .. t 1 

değil ki... .. ıoit 
Mesela, nüehası tuke~ t>f 

veya senesi~unutulmuŞ e .. ; 11 
bir esere eahip olan ° di• 
adamlar vardır ki, ne ke0

_.. 

leri okurlar ve ne de b 
kasına istifade. ettirirler· . -Zavallı kitap, yıllar~ 

01
,, 

sürülmeden rafta tol 8 

hattd küflenir bile .. 
. it' 

Gelin de, bu adama 81~10ı 
lenmeyin; ağzınıza ge 
söylemeyin.. ·,lı 

Asıl fiatının birka~ ~~O' 
para verirsiniz, hayır,ı[J),ıt'"İ 

·ıdıeı 1" var mı? O, hdlA bı 
okur. 

k•' 
Ben, bunlara, «istiJotJ> 

tili nazarı ile bakarıııı. ,ı 

Bu gibi adamlara aıetb sol 
Fransız ediplerinden A0 '

0
,. 

Frans ta dehşetli kısıY 
muş. 

Bir eserinde diyor ki: pJ• 
« - Neden, diyorduD1· ··rr 

lik olamıyacak, asla go r•ı 
miyecek olduktan ~oobıll 
neden bu kıymetli kı~·ısa· 
mevcudiyetini öğren ~I· 
eğer bulacağını bilse~· dit 
rikanın kavrulan çö '.lerıııe d• 
~utupl:ırın gl:ısyclerintı ed' 

.d .ı· F k ner gı eruım. a at ·ı0· 

olduğunu ne bileyiııı, ~~t•P 
bilir kıskanç bir 11

1,. meraklısının demirden ~~1,r 
hında ve üstüste kı 1 

... 
' (lP 

altındadır; belki de bır ~, 
hılin tın barında küfleP1111 ~ .. 
t~dir. Hele dağınık yapr;ll,. 
!ar ı nın bir ev kadınınıP bil' 
~u küplerini örtmekte . ıit 
1 'h · ı· d n ur unması ı tıma ın e 
titriyorum.» bil 

Ah, bu kıskançlar, ·..ı• 
tıw 

kıskançlar, bu cahiller, 010 

bilir kaç kitap meruklıS' 
i~~lerini sızhtmışlardır· eb" 

T:ıhki katıma nazaran ş 
8
0 

rimizde, okumayı ta~a~IB" 
veya kısmen terketnııŞ 

nlar oldukça vardır. . hıer· 
Na olurdu. bu zatı ınu 

1
,o 

c llılbr, htç işe yarsın• 
1
,. 

kütüphanelerini işe yarı 
cak bir hale getirsel~t·~jl" 

Halkavi kütüphanesı ' 
psızlıktan can çekişiyor · J 

(Sen-rur 
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Balkan komşularımızda: 

Balkanların Gücü. 
Vedi gün ,. .......................................................................... . 

! Ş E H·I A VEM Ü L HAK ATTA } 
• • ............................................................................ ~. 

içinde otuz beş kaçakçı n alt

Tür~-Yunan gümrük anlaşması ıa Bulgaristan. - Bul
garistınm tavuk ve yumurta ihracatı. . 

«La Bulgarie» gazeteıi Bugün vnr olan hır re · 

mış kaçakçı hiyHDı yakalat•ı Vay aköyü 
Ankara, 22 {A.A.) - Ye 

di gün içinde muhafıtza teş
kilatı .tarafından ikisi ölü 35 

Spor Hareketleri 

ka~·akçı ile 60 k ı. çakçı hay
van tutulmuştur 4409 kilo 
gümrük, ıOO kilo inhiıar 
ka~:ağı , 300 bin defter siga 
ra ktlğ d ı , 19 çakmak 72 tii 

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

~ôprüsüsünün -onırılması Birlik- Yurt bugün karşılaşacak 
isi emaneten yapılacak. lisıliler dün muallim meUeplileri yındilar. Yurtlular 

yazıyor. jimdir. F~kat ~y~ı z~manda 
Türkiye ile Yunanistan ökonomi alımlerının hır kıs°:1ı dü~ai~~li V~::e:iniEn~~~:~ dün l~llm kendi ıralınftdl bir ÇIJ J8ptd8f, 

bir glimrük birleşmesi, da- Avrupanın parçalonmaz hır 
ha doğrusu gazetelerin kul- birlik teşkil eylediğ ı ve 
landığı sözle, iki komşu bütün pnçalorı ayrı ayrı 
ülke araıınaa sınırların ka~- İi>l iyecek oluna tabii bir 
dırılması, son günlerde hır surette yal}ıımıyacağ nı söy-
daha ortaya kondu. lemektedirler. 

fek ele ge~·irilmi~ tir. .... 
beyin ba~kanlığı nda top· 
!anarak yol vo köprii iş· 

ldrini görÜ§'.lıüştıir. 

Encümen bu toplantı-

Geçen gün Cenevreye ge- Bir tarafa birleşmek, Ji-
çerk~n ~ofya d~rıığınd~ ~~: ğer tarafa ayrılmak Lu iki Mançuri 

s:o.la Yayaköy köprüııünüo 
tamiri itini üzerine alan 
mühendis Khım bey;n ta· 
abhüdüııü yapmadığını iÔ-

zetecılerın bu ışten otu~u dü ünce arnsında Avrupa 
ıorgularile karşılaşan Tevf ık ş . f d" ğ' · k . Hü~Ometi Ajmanyadan jep

lin satm ahyor. 
R.. .. h . . .. hangı tara a oncce ını es 
uştu bey, erşeyı eyı go- V ld k · h rerek bu ;,in vilayet yol 

lar idaresi tarafından tma-ren bir diplomat bakımile tirmiyor'. . e .m~sıı u 1 ay-
t b· ~ b 1 arık vanlar gıbı ıkı yem arasın-a 11 u sorgu ara ) hl'k 
bir karşılık verme- da açlıktan ölı:rıek tf' ı e- Tokya, 22 (AA.) - Man

\'uri hükumeti Okyanus se-

neten yapılmaaııiı kararlaş~ 

tırmıştır. Köprünün onarıl-

i dman~ urtlular 

Kupa maçlarını bugün de takımları arasında başlıyan 
miş ~e yalnız şunları söyl- sindedir. . . 
emekle kalmıştır: Acab:., şımdıyc kadar an- ması işi kıaa bir zamanda 

devıim edilecektir. Bugün maçlara dün de Muallim mek-
ldmanbirfiği ile ldmanyurdu ehi-Lise takımları oraeında 
birinci, Alayidmenyurdu ile devam edilmiş. Lise takımı «Balkan anlaşması daimi taşma ve antlaıjma düşünce

komitesinin bir kesim bi- si hiçbir zaman en mühı.~ 
timi olarak tütünler için ve eyi huylarından hırı 

rvisi icin Almanyadan bir 
kaç zeplin satın almağa 
karar vermiştir. 

bitirilecektir. 

Berat gecaıi 
de idman gücü ikinci takım- 1 ·2 galip olmuştur. 
ları karşılaşacaklardır. 

8 1 · t J gı·rmeğe olmıYıln balkan memlek.etle-u garıı anın a, • ~ . .. .. .. .. 
çağırılacağı umulan hususı ri mı? 8yı duşunulmuş men_ 

-~ Eskiden beri hiribirne J urtlulann çayı 
bir serviı yapılacaktır. Be- faatlerinin ~e yarım ~da~a
klenebilir ki bu yolda hat- ki yerl c: rinın kendılerıne 
ta Gümrük birleşmesine gösterdiği ıoysııl uluslara 
kadar gidilsin.» değer olan bu yolda ilk 

Yeni 
Rusya 

Berat geceıi münasebetile 
dün akşam tıhrimiı.leki 

, cami ve minare-
ler elektrikle tenyir edilmiş 

rakip olan Yurt - Birlik 
tftkımları maçının he -
yecanlı olacağı tahmin edil
mektedir. 

Dün akşam.İdmanyurdu kulü 
bünde bir çay verilmiştir. Yalnız 
kulüp menauplar11un bulun
duğu çayda sporu alakala
ndıran işler üzerinde iıtifa
deli görüşmeler yapılmııtır. 

Emin olalım ki bu, yal- tecrübeyi yapacak. Eğer 
nız iki veya üç ve h~t~a bunu yapabilirse, ı·e~. te 

Rusyada gezen bir Fran- ve bazı camilerde mevh1dü 
s ı z gazetecisi intibalarını şerif okunmuıtur. Mıktaplilerin macı 

b'titün Balkan törülerının haksız oJmıyarak çok guzel şöyle anl:ıtıyor: 

(\Yeni Rus!.anın her tara_ l Sısugnhktı hlVI 
Geçen hafta orta mektep 

değil fakat co~rafyanın ve yerinde bir öç olacaktır. , 
birbirlerine iıkı olarak 8 1 · 1, fındun . enerJı taşmaktadır.

1 
8uıugırlık, . 22 (Muhabi- SilAhlar1 Bırakma işi ba~1adığı ve siyaaanın uy- u ganstamn tavuı ve YU· 

durma olarak ayırdığı 'h Bolşevıkler, cemiyetin her rimizden) lki gündür ha-

bütün Avrupa ül- murta 1 rıcatı 
keler inin gidecekleri 

( Oıt tarafı birinci 1ayfada) 1 - Sildh imali ve ticare-tarafından yeni enerji sahibi fif hafif yağmur yağmakt- b 1 8 
tı' ı'•ı'nin tanzimı· , 

u unmuıtur. ugüne kadar "S 

tek yoldur. Bu bizi Av
rupa birleşmesi işine doku
nmaya sürüklüyor. Birkaç 
yıldanberi ileri sürülen bir
leıme düşüncesi kimini Av
rupada oturan ulusların çok
luğu ve ayrılığı dolayısile 
eri9ilmez bir ülkü gibi gözü· 
kmektedir. Fakat bununla 
beraber bu erişilmez bir ül
kü değildir. 

Ulusların çokluğu ve ayr 
ılığı bu birleşme için ciddi 
bir engel olı.ımaz ve Amni
lla birle9ik törüleri gibi Avru 
pa birleşik törüleri kuru-
muna hiç bir zaman enge 
ilik. etm6z. Bulgııristandıı 
Türkler, Rumlar, Ermeniler 
ve Yahudiler gibi Bulgar 
ulusundan başka uluslar.• 
bağlı inıanlar vardır ve bu · 
nların hepsinin ayrı türeleri 
alışkınlıkları, dinleri ve dil
leri vardır. Fok.at bunlar Bu
lgariatanın yekvücut kalma . 
sına engel olmAdıkları ~_ıhı 
onlar da başka ulustan ın
sanlarla birlikte oturmaktan 
ı-ıkılmamaktadırla r . 

Nidn Avrupa ülkeleri iç· in 
de bunun t ıpkısı Qrt yu ko
nmamış ve niçin Ayrupa ge
nişlemiş bir İıwi~·rc Konled -
ruyonu hıtline gelmesin? 

Esasen Avrupanm bu iş 
üıerinde açık, değişmez bir 
düşüncesi bulunduğunu söy
lemek çok ileri gitmek olur. 
Oünkü Avrupanın daima ka
rarıızlık kinde yüzdüğü gö · 
rülmektedir. Bazı memleket· 
lerin ayrılığı perı>nsibin~ ~o · 
ğru gidiyor, hazı da butun 
çalışmaları aksi çığırda yü
rütüyor. Bu suretle son yıl-
lar İçinde bilinen 
hddiseler j doğuran 
ulu~l~rın ayrılığı si.yasının 
Verımı olan ökonomı sıkın -
tıdaz şaşırmış bir hale 
gulen Avrupa bunu önüne 
~er uluıun kendi ihtiyaç-
arına yeter gelmesi ve eL 

den geldiği kadar kendi 
Y&ğıyle kavrulması olan or
tartı rejimi ile geçeceğini 
UIJldu. 

elemanlar bulup çıkarmaLta adır. Hava yağmurdan so- d 1 2 Bu'· tçelırı'n neşrı' Bulgaristan bu senenin .. gü ü en iş tarzı ko- - 1 

temmuz ayı içinde dış mem- bunlar da ulusun yükselme- nra soğumuştur· nferasta aza bulunan 3 · Daimi silAhıızlanma 
leketlere on milyon küsur sine çalışmakıadır. devletlerin hepsi için mute. komisyonu yapılmııın Reiı 
leva değerinde 603092 kilo Bereketl'ı yag-murlar ber olmak ve onların t81- Henderson konferansında di-

Mcmleket çabuk inkişaf 1 l k • · yumurta göndermiştir. Geçen vibine arzedilmek üsere tam ğer meae e er müza ereıını-
senenin aynı ayı içinde gö- ediyor va ölrnnomik bakımd- Şehrimize yeniden bol ya- bir anlaşma metni meydana nde kACi derecede ilerilediği 
nderdiği ise 21 milyon kü_ an büyük bir uluı olmağa ğmur yağmıştır . Aym suret- getirilmesi yolunda idi Reiı ve bunlar hakkında, yukarı
sur leva değt:rinde I016892 batlıyor. Halk, Rusyanın ati- le yağmur tehir civarına da Henderıona göre k41i dere- 4a gösterilen usulün tatbiki 
kilogram idi ıine büyük güven bealemek- yağmıı toprak için faydalı cede olğun hır hale gelen imkanı haaıl olmuş buland· 

8 d. · · d ·· d meseleler hakkında konfera- uAunu 1&tmaktadır. on ye ı ay ıçın e gon e- tedir. Rus toprağının her tara· olmuttur. 
ı b ·k ns itinin bitmeıini beklem. M. Henderaon diyor ki: rdığine ge ince u mı tar fında umut dolu, canlı bir ha- ek mecburiyeti olmadan biri «Bundan mada haziran ka-

geçen senin 185,SO milyon d il k l El biri ardınca tatbik mevkiine ·ı b h 1 
leva değerinde 8 milyon 193 va var ır. er es ça ışıyot. mas konulacak ayrı ayrı protok- ~~~~ili: ~~:i~u~e~ü~0 :1~::t 
bin 374 kilo olmasına karşı milyonlarca ruble har ollar ta1a.11'm edı'Jme•ı'ne mu·· -

K k ı ., .. ar komı'ıyon tarafından tetL. bu Sen ~ 174 354.718 leva de- canarak yeni ve büyük l i & aça ç . ıgı sa t bir an hultll etmiş gib- ik bile edilmediği unutulma-ğerinde 9 340 :!4 kilodur. Bu 1 harcan:ırak yeni ve büyük ·) idir. malıdır. Bu mesele hakkında 
l d B 1 · t ( l 9t taralı birine sayfada ) M H d sene zar ın ıı u garıı an · en erson tetkiki ktfj yapılan konutmalar neticesi-

dl " me·"leLetlere dnha çok işler yapıldı ve yapılacaktır. kitidir. Bunların arasında derecede olgun meıeleler 
-s .... a nde zemin haıırlanır hazırl-

yumu rta göndermış olduğu Orada hiçbir şey büyük kuyumcu bir Türk vardır. arasında tunları saymek.ta- anmaz onunda müzakeresine 
bıılde eline daha az para zor görülmüyor.» Diğerleri hepsi Ermenidir. dır: baılanmalıdır.» 
ge~·miştir . Bu da dış piyasa- =======================::b:====================·--=1~~;;;;;;,;;,;,;;~~-=--=-
ıarda rekabetin bu ıene da- Küçük tef ik J Kapı acıldıkta , Adet üzere, ilk önce büyük batı he-
ba çok cllmllStDdan ileri gel_ r Q mız: liri yor; bundan sonra da havı dökülmüş cübbeıile, 
mişti r. geniş talvarile ve arasına · uzun bir kılıç 

Sof ya piy .. sasına getirilen Ku• • ~111111
1.-llt,·ı'J• K Mu K., takılmış kocamın kuşağile küçücük vücudü görünü-

yumurta mildarı ~'ok fıızlaJırl • ~ yordu. Kılıcı o kadar uzundu ki, ilk bakışta insan, 
ve değerlerine göre O , 70 kılıcın mı Muk'a, yoksa Muk'un mu kılıca bağlı olduğunu an-
ile O . 80 leva arasında de- Yazan: Türkçeye çeviren: lıyamazdı. Bu kıyafetle karşımıı çıkınca ortalık sevinçli 
ğişmektedir. Bununla bera- Vilhe/m havi fi. flvni seslerimizle çınlıyordu O zamRn biz, kasketlerimizi 
ber hububat fiatlarının art. havaya atıyor ve onun etrafında çılğınca zıplıyorduk. 
ması Jolayısile yumurta fı - Benioı doğduğum güzel ve sevimli (Niateya) kasaba1ınd .ı Halbuki küçük Muk, batını eflerek bizimle ciddi bir sur-
atlarında da bir yükseliş bir adamcağız yaşıyordu. Onun adına kücük Muk e~t~ selAmlaşıyor ve sonra ağır adımlarla sokakta yoluna 
beklenmektedir. diyorlardı. Ben o vakitler gerçi küçük çocuk idim; la- gıdıyordu. Ayaklarında, ömrümde hiç rörmediğim koca_ 

Bu senenin temmuz ayı k man bir ayakkapları taşıdığından gezerken zorla ayakla-
zarfında can : ı tavuk ih at, onu eyice hatırliyorum . Zira onun kin bir gün babam rını sürüyordu. 

racatında düşüklük gözük- beni öldürüseye döymüştü. Biz, toylar, onun ardı ııra koşuyor ve: 

müş (ukat buna muka_ K - Küçük Muk! küçük Mukl diyerek bağrışıyorduk. . üçük Muk'u tanıdığım zaman o, boyu ancak dört 
bıl kesilmiş tavuk ıh- Biı, onu o şeref ine hatta küçük ve ferahlı manzumecik-

1 d beş karış olmak.lak beraber vücudü pek tuhaftı. l d · d' b 1 racatı hisso unur ere- Ç er e tertıp e ıyor ve un arı ona hazan okuyorduk: 
cede artmıştır. C·rnlı tavuk ünkü küçük gövdesi başka inıanların başından çok da. Ey küçük Muk, küçük Muk! 
ihracatının azalmııs • sıeak- ha büyük ve ~·ok dahıı hantal bir başı taşımak IAzım Eşi olmıyan çocuk! 
ların fazlalığından .. ileri gel~~o~du O, bir yüksek evde yapyalnız yaııyordu. Ye- Yüksek evde yaşarsan; 
gelmektedir. Bu muddet megını kendiıi pişiriyordu. Herxün, öğleye doğru evinin insanlardan kaçarsın; 
idinde Almanyayu 

24.000, bacasından kalın bir duman yükselmeseydi, kasabada Sen dağlardan inmesen, 
italyaya 3.7.00o kilo kesiL onun sağ olduğunu kimse bilmiye0ekti . Çok defa, ortalık Çok ıerbest bir cücesin, 
miş yine ltalynya. 69 000 karard~~ta, onun oda içerisinde çalımlı il~ri geri gezindiği Gel bizi sen kovala, 
ve İspanyaya, 3.000 tane farkedılıyordu. Fakat aşa~ıdnn, sokak tarr.fından bakıldıkta Böylelikle oyala!... 
canlı tnvut göndnilmiştir. oda içinde öteye beriye 18nki yaln•z bir kocaman bıışın Böyle düzme mınzumeciklerld hiı onunla birçok 
Bulgnr hükilmeti tnvuk hareket ettiği görünüyordu. defa alay ediyorduk. Benim için büyük bir ayıp oL 
cinsini yükseltmek 1

\'JO duğu halde husurumu tanıyarak siyliyeyim ki ben bu ala-
tavuk yetiştirme merkez / Ben n arkadaşlarım boşar. ve yara mu çocuklttr ylarda baıkalarını geçiriyordum ve çok defa arkad11n Muk'un 
istasiyonu vasıtasile besle- olduğumuzdan herkese sataşmak veyahut iJAlem ile zevklen- cübbe1ini çekiyordum. Bir defa da büyük kunJuralarının 
yicilere bu sene ge~·en se- mrk pak hoşumuza giderdi. Bunun icin Muk'un her sokağa arkalarına öyle bir bastım ki zavallı yere düştü. Bu 
neden Ü~' misli (azl:ı olmak çıkışı bize bir bayram olurdu. Belli olan çıkma zaman- bana çok eylenceli gelmişti. Fakat, Muk'un evimize do.. ' 
üzere, 1 100 tane sedlmiş larında cücenin evi önünde toplaşıyor ve görünmeaini yollandığını görünce birdenbire ~ülmem keıı.ldı' G ·kgtru 

b Ll · d k . d' o . er~ en cins piliç Jağıtmııtır. e .. ıyor u · o eve gır ı ve orada hayli kaldı. 



SAYFA: 4 TORKDILI 

Vilayetimizdeki eski eserler: 

Sizik Hara bel • e .r ı. 
(Ge<·en nüshaJan mabat) 

Büyuk Helkis kulesi Si 
ziğın dar kanıılına at.lmış 
köprülerden birin bJ~ı olmu
sı ::ığlubi ihtimaldir. Kuleye 
merbut büyük bır duvar 
'"Örülü,·or kt kulenin s::ı··· o J v 
kö~ >::;İ nden ş:ırka doğru 

uzunun duvnrlnr bcrıı..1lı 

boyunca iıntidat otınesi it\ 
zım~c1 lir. ~1nam..ıfıh bu nlar-

'" 
dan eser yoktur. ;;ehir d ..ığ.ı 

doğru olun meyilde ür le 

pecik üzerinde kl\Lıdir . Düz 
muhal olan kısmında eıı 

büyuk binnları mevcuttur. 
Dağın zırvesın 

den ~·ıkıntı ::ılan • bir nehir 
garptan derince bir vadi 
teşkil eder. Bu vadinin 
üzerine anfıt eatır konmuş-
tur ki iki aşağı tepeciğe 
istinat eder. Mukaddema 
bu suyun başka mecra
sı yoktu. Binnetice bu su 
anfiteatır sahnesinin aL 
tından geçerJi ki bu sahne 
benim noktoi Pazarıma gö 
re ahşap inşa edilmiştir. 
) eni keşf iyat bu fikri 
tasdik etmektedir. 

Zemin kısımları hAla mu
hafaza edilmektedir. Bun
lar yekpare ve müzey. 
yen granitlerden yapılmış
tı. Bu eser az ihtimam 
edilmiş olup O'aliyan dev · 
rını gösteriyor. Kubbeler 
yekpare yapılmıştı. Kapı 

üstleri ~·ıkıntılı ta9larla 
müzeyyen olJuğu ancak 
göriilebilmektedir. Bir ke
lıme ile bu bina Siziğin 

şöhretini tespit eder ha
r ce açılan küçük kapı 
mevcut dı ğil<li. Sonradan 
doğrudun doğruya sahne 
önüne açıldı. 

bu binanın bazı harap 
kısımları diğer duvarlar 
gibi kalmıştır. 

Hunlar ya asri binaların 
ınşası ı~·ın kullanılmış ya
hut kule yapılmak ıçın 
sarfeJilmişti. Anfıtealrı 

inerken her tarafım 

taflanlar ve ağa~·lar.n 
sarmış olduğu gayri ka
bili mürur ormanın ortasında 
tiyatro z~mini hemen gö
rülür. Bu bina anfıteatırle 
kasır olması rııuhtemeL 
dir . Mermerden birkaç basa
mak henüz mevkiindedir. 
Sahnenin ör.ü hemen ka
milen kaybolmuştur. Yekpa
re mermerlerden iasıı edil-.. 
mi~ti. Kutru yüz metre idi. 

Locaları tutan direkler 
sahneye muvazi idi. Bir 
sırtın meyline istinat etmiş 
gibi idi Hasamakların itti
kı'lsı kin <luvar inşosına 
hacet yoktu· Bu binanın tarzı 
in~asını tespit etmek h&li 
haz ı rda nıümkün değildir. 
Sütunlar ve en ufak mer
mer parçıılnrı yeni in:ıaat 

knlJırılmış ve kullanılmı şt ır . 

Lakin eski tevsifat 1 göre 
Sizik tiyatrosu Asya şı> hir

lı~rinde bulunan tiyatroların 

hi~· birisıle kabili muka
yese olmıyacak derecede 
muhteşem ve ziynetli oldu 
ğu kay~edilmektedir . Ti
yatronun v:ız iyetin o göre 
hu tiyatro umumi meydan
lığa ve mabude muttasıldı. 
Mabudun zemını yekpa
re mermP. rlerden yapılmış· 

'r l 

• 

k' ı . Sizik şehri bunlarla 
meşhurdu f n~uat tamamen 
Yunarıidir Lfikin bazı ma_ 
hnllerJe duvarlar yekp::ıre 

taşt:ınfl.r Lftmb:ıbrın bir 
t:ınesinılc dört köşe ve ka
palı bir delik vard ır ki bu 
dı·!ik bir ta~tan ve :ın:ıhtar 

> 

VJZ fc-;ini gör11ıektedir. Di-
ğer tard.a d r bir ge~~it 

ıııe\'C:uttur ki Juvrirın d3hıH 

im tid :.ııh n<'a yükselmekte<lır. 
Bu ~iıplıe:;iz h:ır ir tcn keriye 
girmek i~·in bir methalden 
İ t>ıı r.}ı tir. Veynhut bu tah
tı·z :.ıem : n mnhall• r Ara-

• t raf ndun O• y ın olunan 

Sızık lııırııhcfı>ı•ı 

t ı. Sütunları beyaz olup 
mora boyanmı~tı. Mabet avlu 
sunılaki sütunlar kırmızı ı 

mermer . ~ıın ları Aristidin 
ll..vsifatından iktibas et
mekteyiz. ~1abet büyük bir 
mahal i~gal ediyordu ve 
tahtezzemin vnsi bir koridor 
üzerine istinat ediyordu. 
Bu bina zamanının muhar
rirleri ıçın gayet güzel 
Roma tarzı mimari nümu
nc:si idi. Hali haz rda he
yeti umumiye inşnntın: mu
hakeme etmek güçtür. La
kin dağtlmış korniş par· 
çaları ve sütun başlıklarına 

nazaran heyeti umumiye
ni J azametine bir delıldir. 

Bu mabet imparator Ad
riyete ittihaf olunmuştur ki 
bu imparator Sizik ahali
sine muhtelif imtiyllz bahşe 
tmiştir. Lı1kin bu şehrin 

İstanbula yakın olması 

ken<li:>İ ı~·ın en büyük 
felaket olmuştur. Şahrin 

bütün sütunl:ırı ve en 
ufuk mermer par~·ala rının 

kalmnoıa~ına k::ıdar taşın

mıştır . Son asrın seyyah
ları birçok binalardan 
bahsetmişlerdir ki halihazır_ 

da hi~· E:serleri kolma-
mı~ tır 

En nihayet büyük bir hare
kı ·tinrz ki uiU-~rlerinden müt
hişti, bu şehri halihazır

da gördüğiimüz harabeye 
çevirdi. Bu zelzele onun. 
cu ası ın ortasında vaki 
olmuştu. 

Eski tavsifata göre 
Sizik harabeleri 
r larabelerin ortasında bir 

suyu havi ~·e~meyı göl
geliyen bir ~·ınar ağ3cı 

mevcuttur ki bu ~·"şmeye 

Unutma çeşmesi derler. 
Guya aşka tutulanların 

hararetlerini ı:;öndiirilr ve 
hararetlerini unuttururmuş. 

Bu çeşme iki duvarın nra
sınıl ııki iki kale yukinin.Iedir. 

Ve bulunduğu mnlıal ba. 
taklıktır ki bu bataklıkta 

şehrin garp knpısı mevcut 
idi I"i yüz met.re :tnrbı 

·inıalide ve bir ormanlık i~·:n 
de tnhtr zzemin yollar mev
ruttur ki kısım kı~ıırıı kapa
lıdır. Lfıkin lı r n~·dınlık 

snye~i n4le doğru hat üzerin
de otuz metre kadar ~idile

bjlir. 

Bu yol diğerile müşte-

Mktir. Bu yol bir bi
nanın k:.ıiılcsı olsa gerektir. 
\'ı·ya hut umumi zuhirn am· 
barı veyahııt tahtczzemin 
mağazalardan mürekkeptir 

oıe~hur ki lis •nin tahtezzemin 
kısımlarından ibarettir. Bu 
Aristit Aılriyen zamanında 

yaş3mışt r. Sizik şehrini.o 

şeref ine bir hitabe ter-
ketmiştir . Bu hitabe_ 
den şehrin zenginliği ve 
hılkimiyeti hpkkında bir 
fikir elde edilebi lir . (Ma
bedin imtidadı, vasati bir 
şehir için değil bir mil
let te bedeldir. Balk mey_ 
danı bütün ildhlar ınn 

tahsis edilmiştir. Ve hu 
meydanın orta~ında, bir 
mabet yükselmektedir ki 
kadimen mevcut olan bü_ 
ttin binaların en muazza
mı -ve en şıkı idi. 

Y ıne A ristit şöyle devam 
ediyor: (Bu mabet <liğer 

binaların üstünde o kadar 
yükselmi~ler ki limana gir
m~k istiyen gemilere kı
lavuzluk yapmak için fenere 
lüzum gö~termiyordu. Bu 
bina bütun dikkatleri <~elbe
diyor aynı zamanJa tıeh

rın zenginliğini, ahalinin 
yüksek zevkini gösteriyor
du. Oenebilir ki bu mabe_ 
din birkaç ta~ı bir kili
seye ve bizzat mabet bir 
şehre bedeldir. Bu mabe-
din altmJaki tahtezzemin 
m~haller de temaşaya 

şayandır. Tahtezzemin kı-

sım dairen medardır . ) Pil,n 
nam müellif Siziğin bir 
mabedinden bahsediyor ki 
taşların birleştiği temel 
altın olup iki taş ara-
sınduki birleşme kı~mın da 
ip halinde altından ya
pılmıştı. Bir hareketi arz 
bu binaları baştan a~oğ1 

yıkmıştır ki hulıhazırda 

bazı harabelerinJen başka 

birşey k::ılmamıştır. 

Anfiteat ı r atn:ılı şekl ;nde 

ve şehrin ortasının şimal 

kısmında bir vadi ara· 
sında ve yukarıda bah -
solunan tahtezzc min kısım. 

iarın şimalinde haindir. 
Birkaç adet kıvr m ve 
Juvar k öşel eri zamana 
\:ok vakit mukavömet edeme· 
miştir.Lllkin vadinin garbinde 
yedi sekiz duvar kalmıştır 

Bu binnnın hil t\l şekli ha
len zahirıl.r. Bir küçük su 
cereyıını sahnenin ortasın

dan halen akmaktaılır. Bi_ 
nanın trırzı inşasın:ı göre ve 
suyun burad ın aktığına na
z .ırnn bu binanın clPnız 

oyunlarına tah~is cd!l<lıği 

nnlaşılmoktadır. Bu bina ka
ba taşlardan, adi m::ılzeme· 

dea yap ıldığı görülüyorsa 
da üst kısımların mermer 
levhaların kapatm ı~ olduk
ları bazı işaretlerden anla-

şılmaktadır. Hamamlı köyü 
şehrin üst zaviyesinde va
kidir. Hanelerinin ek -
serısı eski Sizik şehriıı in 

mermerlerile ı:ıütunla

rını.fon inşa edilmiştir. Şark 
kısmından inerken bir zaman 
Juvarlar takip olunabilmek· 
tedir. Lfi kin duva'rların ı n 

esas şekillerini tayin etmek 
gayri kabildir ~ ıhayı t bir 

dolambaçlı yoldan g-idilerek 
Tiyatronun bulunduğu mahal-
le vns I olunur. Burası kfi
milen kiklik ağJ~·larla ,.e ç:.ı
lılıklu kapalıdır ki büyük 
bir yeş;llik teşkil etmekte_ 
ılir Bu bina Yunan tarz ınJa 
inşa olunmuştur. 1Jalilıazırda 

bina oılerece ta hribatn uğra
mıştır ki ancak sahr,enin ol
duğu yer localarının şekli 

ve gayri muntnzam tahtez_ 
zemin kısımları görülebıl

mektedir. Mahollincie bir 
mermer taş dahi bulunma_ 
ktadır. Şurada burada uzun 
duvarlar ve diğer teşkildt 

görü 1 mektedir. 
Li\kin bunlar dahi çalılı

klaıla o kadar örtülmüştür 
ki bunların eski haldeki 

şe killerini görmek gayri ka
bildir. Zemini kum ve kiL 
den mürekkep bir tabaka 

örtmüştür ki bu t::ıbaka ada
yı ka.-aya raptetmiştir. Bu 

· kısım çukur ve bataklıktır. 

Bu bataklık sazlıkla şarka 

doğru mümtettir ki bur;ı-

sı Siziğin başlıca Jimam ol
m"ası muhtemeldır. Ve deniz 
kenarında te: aküm etmiş 

kum tepec.iklerile ayrılmış

tır. Bunun nihayot şima-

linde uzun bir hendek 

mevcuttur ki bu hen-
dek şarktan garbo doğ · 

ru nıümtettir . Su ile 

d\lluJur. Ve şimal cephesi 
gayet muknvim bir duvarla 
takviye edilmiştir. D.:nizle 
olan iştiraki yığılmış kum 
larla katedilmiştir. 

Bu kanal harp gemileri · 
nin iç limana girmesini te
min ettiği zannolunmaktadır. 
Bu limanın hemen şimalinde 
büyük bir harabeler kitlesi 
mevcuttur ki bunların resmi, 

umumi bina harabelerinden 
olması muhtemeldir. Aşağı 
tepelerle şehrin ve berzahın 
cenubu arasında su tnksim 

tevzi mahallinin asfirına 

tesadüf olunmakta_ 
dır. (}ünkü yalnızca anfıteatır 1 

olduğu yerden akan suyun 
miktarı tabilJir ki şehrin 

ihtiyacatma gayri kafi oldu
ğu şüphesizdir . 

«Pomukl> nam muharrir 
bu şehrin hara · 
besini ziyaret ettiği • 

vakitle halk meydanını tes
pit etmiştir. Bu müellife 

nazaran bu meydanl k yüz 

ayak genişli ğinde ve dört 
yüz ayak uzunluğ ·nda idi. 

BuraJ:ı büyük bir bina 
harabesinin bulunduğu ve 
korent tarz ı nıla yap . lmış 
bir kapının mevcut oldu-

ğunu ve müteaddit tahtelarz 
dehlizlerin bulunduğunu 

bilJirmekteılir. Biitün bu 
inşaat hali hazırda mermer_ 
lerindPn soyolmuş bir haL 

dedir. Bu mermerlerin bir 
roğu gülle imalfitında ve 

Çanakknle boğazının kale
lerini yapmakta kullanılmış

tır. 
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Ağaç Sevgisi .. 
Vurdun ormaölaıından bir ağaç ~esmel 
~ir kardeş öldürmek kadar kötü~ür. 

Bir ulusun yükte hafif 
pahada ağır kasalarındaki 

alt ı n, gümüş, ıncı ... 
Müzeler indeki eskilikle-
rindt·n daha pek çok değer
li ve fi..lydalı ; yurdun üzerin-
de ve içindeki diğe r def ı
nelerinden daha kolay ka-
sanılıp ve Jaha ziyade ka
zanmakta kullanılan bir var-
ı ğı ormanlarıd r. Yer yü-
zünde {~ırıkıplak doğup 
bütün yokluklurla karşı kar
şıya gı>ltın ilk adem oğulla_ 
r'ını geniş yaprakl ırile ör _ 
ten, kavuklarında s ı ğındırıp 

koruyan, dııJları araı:ıında 
sak!ıyan meyvalurile besle-
yip ateşile ı~ıtaruk yo!;atan 
ve yabani hayvnnlara karşı 
koymak İ{·in ~·omaklarile so
pa ve yaylalarını, dallarile 
topr::ık, dere ve göller ağaç 
ve ormanlar olmuştur. 

Bu yüzden arularından 
doğup yükselen bir kulavu . 
zun feneri purlayıncıya ka
dar ulu ağıı~~lnra ins.ınların 

«tanrı» diye taptıkları ger· 
çektir. 

Bugün yirminci yüz yılını 
yaşayan insanların saymakla 
tükenmez dil~klerinin pek 
çoğunu ağa\~ ve ormanlar 
gördüğünden ötürü bir ata, 
bir kardeş ve bir yavru gibi 
sayğılanırlar. 

Yıyip içmeleri ve gündti
zün ınsanların solumalarının 

tersine olarak faydalı so 
lumalnrından canlı olduk -
!arı vo yuprakları, ~·içek 
ve güzel kokuları, meyva-
ları, bulundukları yerlere 
yJğmur çekmeleri, kesim ça
ğ.na geldiklerinde kereste 
Vd büıün varlıklarilo ve ölüm
lerinde de geri kalan gövde, 
kol ve kanalurın<lan olan 
odun ve kömürlerile pek 
çok istek ve dileklerimize 
karşı koyJukları i~~jn bir 
ulu ata gibi ins::ınların \'Ok 
yüksek bir duygularile 
s ıyğılamnJarı pek Joğru ola 
cağı gibi her ulus da k{ ndi 
yaşama, sağlık ve hasta
l ıklarına bu kadar ynrdımcı 
olan ağaç ve ormanlarile 
öğün ı.ctidir . 

Saymakla tükenmez bun
<·a foydalur ve eyiliklerine 
karşı kendilerini hiç bir 
yüzden koruyamamaları ve 
boynu bükük dallurı, çiçek 
ve meyvalarile alçak gönüllü 
görünüşlerinden insanlıktan 
koruma bekliyep ~~içek , ağaç 

ve ormanlar bir yurtdaştan 
daha üstün kardeş bilinme
lidir. ~asıl iki yurtdaş bi . 
ribirlerimize kar!.?ı yüz bu
ruşlurmamı za b.le dnyana
mazsak bir fıdanın, bir ağa
cın çiçek, yaprok tomur -
cuğu ve dal budağını da 
incitmemelıyiz. Doğrud3n do-
ğruya kendimizin bile olsa 
erişip olmamış yurdun bir 
otuna. \'i(·eğine, meyvas ı nn. 
ve ağac ı na ve hrpimizin or-
tak· bulunduğumuz ormanla 
rım · za da tıpkı bu duyğulu 
yürekle sayğılayıp do. 
kunmamalı ve dokundurma. 
malıyız Ke3İm çnğına g-i
rip kesim aylarına denk g-el
meden bir :.ığa('ın dalına 'ııu . 
dağını kesmek veya kökünden 
devirip atmnk bir yurtılaş ya
ralamak veya öldürmekten 
hiç ayrı olmoJığını hilmek 
ve yüreğimizde daha koyu 
sızılar duym::ık ve hunu ya
panların cezasız kalmaması
na çalışmak hepimizce bir 
borç bilinmelidir. 

r1urd:ı 
Avrupa ulushrı bu Uo klB' 

yüksek duyğulurla top~ çı· 
rını, bayırl::ı rını, tepesi ·ıırel· 
kılamıyan da<darıoa ta} ı. b~ 

o ere ııı. 
erld tohumlarını serp Jo· 
yük buyük uğraşnıuı::ırl~rııı· 
rt bucaklarını ağu~~ "e 1,r .. sıer 
anlarla ı.iö~eyip su bef 
Ağaç dıkım uyların~ll dilğ' 
berabor cıl ve cumbU)'ı , mı· 
ün bayram gibi uğil~~ >

1
e re~ 

. l bı 6 
ırmeğı yurt ı:;evgıs 

1 
r (8 

buyuk sevinçlerle Jı~cr e JsO 
korurlar . Yüzlerce yıll~~8rıO 
sonra yo~ıyacuk yaı.r bUS 
erecdkleı i kıvan~~ıarını Ja J 
ünden düşünerek onıur 

1 
rıl 

vunirlur. Bu çalıŞ~8 ~rlO 
yurtları havasını, yugCJl~,1l• 
ve bütün diriliklerinde :

0
10p

değişiklikler doğurars e~ıııı 
raklarında yaşaoııyo.n öl ' 
leri bile yetiştırekek g 

111 
r 

çayları ve dört yaka 5
10b' 

larına varını ~ ıya kadar dı~ 
atın işleyip süsliyeıııe t 
bir güzellikte ~ıer 
ve kafalarile yeşil ~·elefl 0~. 
ve hal larla döşeyip, 1~yı 
düzün güneş ve gct e ~ r 
elektrik nurları içinJ~t}P 
mızı ve beyaz b~ııl~ıı 
kurulmuş yuvaların10; 11ı0ıı• 
ve traşa)::ırında Jalg cC~ 
bayrakla rıle yurtlar 1.~\iyıı· 
nete çevirirler. Bu yur le ç 
le ormanlarının yaprD h~1" 
çek, meyvalarından ,.e 18r 
sından insun ve hayvıı~ p ~ 
nı bol bol besledikle~:ıcrıO 
kt::sim çağına g~r1J1 1jiiJ 
de çok düzgün hır Jrfl 
Jikle işliyerek kerc5t_e e ~ 
dünyanın her kö~esıll ~~ 
arad ıı bir vakitler yan~:ıııı• 
stamonu» ormanları ısr~ 
anın bütiin orın~.:~if 
bedel denilen 'fu ıer' 
ye de yollıyarak ceP~19rl 
ve küplerini dünyalı 
doldururlar! 

** Jl191l' 
Bizde Je ağa{' ,.o o;e.,-d 

]arın bunca eyilik ve ;ısr 

larına karşı koru):11191 

ve yeniden çoğııltı 114' 
için eski Türkler ulu t ~I'' 
çlara tanrı diye top ~r lır 
yarın dünya k~puY {ıJB 

1 

seler elindeki bır 60 ~'~ 
yere dik! yaş kes ~ ç 
keser gibi ve daha pebLI~~ 
öyüt ve kılavuzluk18 ~\ltLloıl 
bir çiçek f:danındıın 1ııı 1 

tat 1 r da ağa{'. ve orman 0Jı 1 , 
v11rıncıyn k::ıdnr Avrur~ ~ 
ıribi yeniJ en yetiştirrt~e bıl 
::" • 1 
le <lu rsun eldekiJerıfl ,-or~ 
eyi koruyup kaznna1111 jjlll 
Yurdumuzda snltanıı~ g f" 
rinde • böyle bo \ııl 
ra k::ıynaklsırıaıızll 1or1 

lanarak ke~e ve kas• ,,ı 
.. ıor• ıı1 

m doldurup o~_ıı •r 1 J:ı 
larından bir tiirltı ıı). <o~ · oı ı 
yan ve e~ki Jefter~er• gc"' 1 
lıy3rak bir dengın° ııtel 

. 11ı tl (' 
yine rarpmak i~·ırı .0ç ~ 

ıı' ç mahkemelere el -v·o ,8lı9 
e ~ ·< 

nrnk Jilenen yat .; ftir~ 1• 
cıların sözlerinden l_ tıror 

l 1.. ·· bır r' orman arı ı uzgun bÔıc , 
kle işlenilirse devlet ,ıo~0 
in in crelirinin yarısın• rıtırf 

t"'I "il " rur) gerrt•kliğine 0~ 1''ı 
da vah yazık ve ç 1ıl 

ıcısır ıer· 
klar olsun ki. h_~ .·· derl. it 
rırnızdn. O'elirı bu}ulc ıı.Of 

t') "' ' 1'' imızA karşı getıne~ ,811 ~ 
. ıı} ı~ 

dursun kfir yerme ' or D 
. . . Jll ı~ 

pıyor. Hepımızın J 111t1 
r ll ~ 

bulunduğumuz Y" 
bu en ,,d•) 

( Oovamı altıncı s•Y 
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ç o c u K ~········· ······················ ~ Tür~ Dili çocu_k iç!n. o~a'! b~··~~;i~y;·i;;;··~~~;·5 
• • : teıtıP. edece~fir. mınımını yavruların a/akasın tap- : 

Ak ı ll arına! 
I - ô irıda palto ile oturup la dışarıya çıkınca 

rıe=Le olanlarw ve günlerce hapşu hapşu diyl' ak
Slfarılarrn. 

2 - Mektep stralarrnda iki btiklıim oluranlarw. 
3 Evdeki kediye, sokaktaki köpeğt' sataşıp la 

elini yti:tinü llrmalalan veya bir yerini ısırlanlarrn, 
4 - Derse çalişmıyarak hayla: haylcı: ye:erılerin 

lM sen<' sonunda karneyi eline duıca lıönkcir lıön
klir a!Jltyanlarrn; 

5 Kendi düşıincesi ile det/il ele başkalarının 
sözıi ile bir işe başbyan 11e :arar yörtince yandım 

1 

aman dlyı! avaz ava: ba[jıranlar111, 
il 

Bunlara cevap vere -
ı bilir misiniz1 

fi - Ucu: diye çürük mala para veren ve kar 
et!iğini sananların, 

7 - Büyüklerinin 'sö:lerinden dışarı. pkanlann 

Şaşarım akıllarına! 11 --· ~• Haşan• 

Bir Tavşanın Hikayesı .. 
Hezan _ Anne, bana bu 

akşam bir hikaye söylesene? 
Behice - Tilki ile Tavşan 

hiktlyesini işittin mı:• 
Rez'ln - llayır anne. 
Behice - Tavşan güzel 

tüylü kuyruğu ile yalnız 

yiirüvordu. 
Hezan - Anne Tavşanın 

kuyruğu kısa değil m ı ! 
B,..lıjce - fJikayeyi ben mi 

söylüyorum, yoksa siz mı? 
Hazan - Peki devam et . 

<;üzel bir kuyruğu vardı. 
Behice - Evet. Güzel kuy

ruklu tavşan yalız başına 
tcırlalor içinlle gi<lıyordu. 

Yohlo 1'ilkiyi gördü. 
Hezan - Süratle uzaklara 

kaçtı değil mi? 
Uehice-Hayır onlar ar

kndııştılar. Tilki bir balık 
sPpatini taşıyordu. Araları

nda şöyle bir muhavere ge· 
çti: 

1l'uvşan - .Nasılsınız Tilki 
kardeş?. Bu ne hal. Bu 
güzel bahkları nerede yaka-
ladın ı z? 

Tilki- Sjzi gördüf"ümden 
dolayı bahtiyarım Tavşan 

kardeş. 
Evet. Onlar güzel balık -

lıırdır Onları yakın orınan 

daki havuzdan yaknlndım . 
TavşJn - %annederim bir 

ka~· arkadaşınızla hir iki 
saat i~·inde tuttunuz. 

Tilki - Hayır yalnızdım 
ynkulaınak çok kolaydır. 

Tavşan - Nasıl yakala-

Gürbüz Çocuk 

Yurdu·n 

Neşesidir .. 

dınız? 
Tilki - Havuza düşmüş 

bir ağa~· gördüm dedi. C'ze
rine çıktım, kuyruğumu su 
içine bıraktım. llo.vuz ba 
lıkla dolu idi. Biraz sonra 
balıklar geldi. Kuyruğumun 

(J'üzel uzun tüylerini ısır
mnğa bnşladılar. Her ısı· 

rışta kuyruğumu çektim. Bu 
suretle onları yakaladım. 

Tavşan - Alin ha ı smarla
dık dedi ve ayrıldı. 

Aynı günün akşamı Tav
şan havuza gitti. Suyun üs
tüne diışmü~ ağocı gördü. 
~.J~zol uzun kuyruğunu suyun 
ınne bırcıkorak oğncın üze . 
rine oturdu. Yvrgun oldu
ğundan çok geçmeden uyu-
du Ogece hakikaten çok 
soğuk bir gece idi. Sular 
dondu, bütün havuz buzla 
örtüldü: Tavşan gece yarı
sından sonra uyandı. 

- f(uyruğumda bazı şey. 
lor var dedi . Zannederim 
balık diyerek kuyruğunu 
çekti, çekti. 

_ Kuvvetli bir balık dedi. 
Tekrar çekti, bütün kuvvetile 
~· ekti. Cark , kıra ~., kıraş ses
leri kinde zavallı ta,•şan 
kuyruğunu .. 

Reznn - Suyun' içinden 
~·ekt!medı? 

Beh ce - Evet. Çekeme
di. Güzel tüylü kuyruğu 
koptu . 'l'uvşan i9te böylece 
kü~·ük kuyruklu kaldı. 

Nihat !'lazım 

flnnelar: 
Çocuklannızı gürbüz yetiştiriniz! 

1 - Fareler gezdikleri 
yerlerde iz bırakırlar? 

2 - Fareler niçin ekse
riya geceleri meydana çıkar_ 
lar:1 

3 - Kış uykusuna yola~ 
hayvanlar hangileridir~ 

4- Kedi ile keçinin dişl
eri arasınrla ne fark varılır? 

5 -- Küçük kuşlar yırtıcı 
kuşlara ve hayvanlara kıır

:;ı kendilerini nasıl koruyor-
lar? 

6 - Bir k.azla 
yürüyü'li iı arasında 

vardır? 

ördeğin 

ne fark 

7 _ Kurbağalar niçin ge
celeri meydana \'.ıkarlar? 

8 _ Sonbahar çiftçiler 
ne <ribi işler görürler? 

9 - Sonbaharda açan 
çiçekler hangileridir? 

1 O - Sonbaharda meyve· 
larıaı sayabılir misiniz i1 

Bir kuş yumurtası nası l 
çıkar? 

Yumurta besleyici bir gı · 
dadır. Kuşların Ür( mesi 
yani çoğalmnsı kenui yu
murtaları snyesindellir. Yn· 
murta dört kısımdır. Acn 
ha bu dört kısımdan daha ziy 
ade hangisi yavru yapmağa 
yarıyor~ Bu sualin cevabı
nı verebilmek için bir yu
murtanın bu dört kısmını 

ayrı ayrı gözden ge\·irelim: 
1 - En dışta üzerinde 

çok küçük delikler bulu
nan kireçli bir kabuk var_ 
dır. Bu dııliklerden yav
ruya hava girebilir. 

2 _ Bu kabuğun altında 
iki ince zar vardır Bu iki 
ince z.ı.rın arasında hava 
boşluğu bulunur. 

3 - Yumurtanın akıdır 

ki besleyici bir madde olan 
albomiadir. Yumurta pişi. 

rilirse katılaşır . 
4 - Sonuncu kısım yumu

rtanın sarsıdır ve beyazın 
tam ortıı yerindedir. Sarının 
tum ortnsında beynz bir le
ke vardır ki işte yavru bun 
dnn olur ve kabuğu dolup 
~'.ıkıncıya kadar sarı ve 
beyazla beslenir. 

Bir kuş yavrusunun mey
dana gelmesi ne garip de · 
ğil mi? 

Babasindan öğ renmiş 
Memur çocuğuna muallimi 

sordu: 
- Oii·uz Sen söyle l a-

kalım ay ne kadar sürer? 
- Yıl kadar muallim bey, 
- Amma yaptın ha .. 
Sen bunu kimılen öğren· 

din. 
- Babamdan muallim bey .. 

: /JyabJ/mek bıze haz verir. : 
~111111111111 ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• • ················· ~······ 
Çocuk masallarından: Şen ve neşeli olunuz 

Tren Olmak .. 
(iüzel bir cuma güniydi. 

Lokomotif parlak yollar 
üzerinde gözlerini a~·ınca 
bir tren olsnydım dldi . Fa
kat yalnız başına olamı
yacaktı . Kendisine birçok 
arkadaşlar ltlzımdı. Etra
fına bakındı. Czakta bir 
kömür arabası kendi ken
dine düşünüyordu. Lokomotif 
seslendi. 

- Arkadaş gel seninle bir 
tren yapalım. Kömür ara
bıısı sevindi. laten otur
moktun canı sıkılıyordu. 

- Gün aydın lokomotif 
kardeş. 

- Oo!. gün aydırı ! gel 
bakalım. Tekerleklerile de
miryohma b.rlc~li. Arka
sına baktı ikisi bir tren 
olamıyorJu. Biraz ötede bir 
yük arabası esniyordu. Lo
komotif seı-ılendi: 

- Çuh ~·uh .. Çuh .. Bizimle 
tren olmak istemez misin?I 
Bu güzel oyunu yük aroba
sı da sevinerek karşıladı. 

- Uün aydın arkadaşlar 

geldim diye o da tckerll'k
lerini demiryoluna çıkardı. 
Etraflarında bir~·ok adamlar 
vardı. Fakat kimse tren 
diye binmiyordu. Düşündü

ler yük arubası na ancak 
eşya alacaklardı. Ya insan· 
lar!' Bir::ız ötede kırmızı ka
difeli ~ık, cici bir araba 
duruyordu. Ycınında beyoz 
temiz örtülerle bir yemek 
saloııu bir de yatok vağonu 
vardı. Kendi kendilerine 
dalmışlar. «Gün ayJınl» di
yorlardı. Lokomotif sesle
ndi: 

- Siz gelirseniz t&mom 
bir tren olacağız. Birçok 
yolcularımız olacuk. Bu üç 
arkadaş da sevindi. Lokomo
tif ve yük arasına yakloştı _ 

lar. 
- Gün aydın arkadaşlar. 

Geldiniz mı? 
- Gün aydın!.. Lokomotif 

beyaz dumanlar saçarak. 
- Düüüt!... Tamam mı

yız diye seslendi. Bütün va
gonlar tırık, tırak, tırık tırak, 
diye biribirlerine brığlondı
lar .. 

Lokomotif keskin düdüğü
nü bir daha öttürdü. İnsanlar, 
eşyalarını yük vagonuna yer
leştirdiler. Kendileri de kır
mızı vagona bindiler. Loko
motif arkadaşlarına bir da
ha düdükle seslendi: 

- Dütt .. <;uh .. Çuh. çuh .. 
Yollandı lor. İlk i)nce bir~·ok: 
evler orasından koşarak 

gd~~tiler. Bir aralık lokomo
tif düdüğile bağırdı !f mdi 
karanlık bir yerden geçe_ 
cegız buraya e<tunel>ı derler. 
Hakikaten bir dağın oyulmuş 
içinden geçtiler. Çocuklar 
yolun kE>narından selAm ve
riyorlar. Tarlalarda inekler 
kaçışıyorlardı . Gittiler. üitti
ler. Arada durdukları istasi
yonlarda yolcu ve eşya alı 

yorlardı. Güneıj artık ko
caman mavi su olan denizin 
kucağında kaybolmağa baş
lamıştı. Biraz daha koştular. 
Nihayet korıınlık geı·e ol
du. Durdukları istasiyonda 
bütün yolcular inince loko· 

motif ar kasına seslendi: 
- Bu gece burada uyuya. 

lım mı?.. Arabalar bir bir bu 
sozu biribirlerine söyledi
ler .. Uyuyalım mı? Uyuyalım 
mı? .. Hep tekrar geldikleri 
yere dönmek istiyorlardı. « H 
nydi gidelim» lokomotif beyaz 
dumanlarını çıkardı . Çuh .. 
Çuh, çuh .. Tekrar geldikleri 
yollardan döndüler Etraf 
karanlıktı. Gündüzün giir
dükleri kırları, dağları, su· 
ları eyice göremıyorlardı. 

Yalnız küçük ay dede <le_ 
miryollarına ışıklarını sa~··

yor, uzun .... Upuzun yollar 
parlıyordu. Bu sefer hi~· hir 
istasiyonda durmuyorlardı. Çü
nkü vakit gecikmiş hepsinin 
uykusu gelmişti.. Nihayet 
lokomotif kocaman sesile: 
Tıssss!. . <liye durdu. 
Hepsi başlarını uzatıp 

baktılar . Sabahleyin kalktı

kları yere gelmişlerdi Ki
msecikler yoktu. Yalnız gö 
kte yıldızlar göz kırpıyor 
ve onlara haydi «gün aydın, 
artık uyuyun» diyorlardı. Lo_ 
komotif kömür arabasına 
seslendi:c(Gün aydın dostum)) 
kömür arabası da yük araba
sına: « Hadi uyulalım tün a
adınJ> dedi. O da arkasındaki 
kırmızı vağona «tün aydın 
kardeşim» dedi . Yemek va-

, 

5 Numarah bilmecemiz 
5 Numaralı biJmecemize 

otuz beş küçük okuyucu
muz girmiştir. Bunlar ara
sında on sekiz okuyucu
muz bilmecemizi doğru bal. 
lederek muhtelif hediye 
kazanmışlardır. Diğer oku
yucularımızdan bir kısmı bil. 
mecemizi doğru halledememiş 
diğer bir kısmı da mektup
larına kuponlarımızı ekle_ 
meyi unuttukları için ku
raya girmemiş ve b:ttabi 
hediye kazanamamı,lardır. 

Bilmecemiıin doğru şekli 

şudur: 

Karanfil, kar, kan, 
fil. fanila, final, fak, 
kanal, fakir, lira. 

Hadiye kazananlar 
Bir kutu şekerl1111a 

Rıkikuyumcular mahal-
lesinde 2 numaralı evde 
Lamia hanım. 

ğonu da ışıkl::ırını söndürmüş 
yatak vağonuna cc tün aydın, 
gözlerim kapanıyor» diyordu. 
Böylelikle hep3i uykuya da
ldılar. 

Kitap kazananlar 
Bandırma ildnci mektep 

dördüncü sınıftan 16 Şa
di, Balıkesir orta mektep 
sını r 3 den ı 09 Mi tat, Al
tıeyhi l mektebi sını f 4 den 
165 Muzarter, Halkevi şehir 
bandosu talebesinden A. Mu_ 
zaffer efendiler. 

Kaç çeşit dişimiz var? 
Ağzımıza koyduğumuz gı

dayı dişlerimizle çiğneriz. 
Dişlnimiz biribirimize ben
zemezler. Büyüklerde 32 diş 
vardır. Yarısı alttn yarısı 
üstte olıın bu 32 diş dört 
çeşit lidir. 

Alt çenedeki dişlere bnka
lım: Ön tarafta dört tanesi 
Pğeli ve uçları keskindir. 
Bunlar yemeği keser, par-
çalar. Onun için « kesici diş
ler» denir. Bu dört dişin 
yanlorıoJa birer tane .uçları 

sivri diş vardır. Bunlara da 
«sivri diş» denir. Geri khlan 
dişler yayvan, uçları basık 

ve kapartılıdır, bunlara da 
e<az\ ·yııhuL üğütücü di~ler» 
denir. 

Görüyor sunuz ki her çe· 
nede 4 kesici, 2 sivri, 10 
ozı di~i vardır. Kesici dişler 
gıdayı keser, eivriler par
çalar, azılar, ~·iğnl'r üğütür. 

Yağmur ~ulutları nasıl 
anlaşıhr. 

Sonbaharda gökte çok 
yükseklerde parlak bulut . 
lar görürsünüz. Bunlar bu-
lut halinde toplanmı~ küçük 
yağmur kabnrcıklarıdır. Çok 
yüksekt~ olduklarından par
lak ve ince bulut halini ııl · 
mışlardır . 

Bazan Ja siyah ve alçak
ta uçan bulutlar gözünüze 
il i şir. Bunlar da yine yağ
mur bulutlarıdır. 

Bu bulutlara dikkat eder
seniz gününüzün yağmurlu 
geçir geçmiyeceğini her 
halde daha evelden anlıya·· 
bilirsiniz. ~, 

Renkli kalem kazananlar. 
Kız ortamektep sınıf 2 

den 224 Nermin, Balıkeıir 
1 jandarma bölüğünde Hakkı 

l Bedi, Balıkesir Tavanlı çe
şme numara 36 da AbdüL 
kadir, Erkek ortamıktcp 

sınıf 2 den 35 Cihat hanım 

ve efendiler. 

Cep defteri kazan11ıır 
Balıkesir Karaoğlan ma_ 

hallesinde numara J 4 de Se
miha, Altıeylt11 mektebi sınıf 
4 den 355 Şükriye, Balıke
sirde urğancı Mehmet Fe
hmi oğlu Mustafa, Ayvalık

ta TQ§kahve sahibi ·ns\taei
lo Mehmet hanım ve efendiler. 

Kart kazan1nlar 
Mithatpa ·a mektebi 

sınıf 4 den 30 Fikret Hüse
yin, kız orta mektep sınıf 
2 de 177 Tevhide, Gazi mek· 
tehi sınıf 5 den 583 8eref • ~ 1 

Ayvalık Küçük köyde Haşim, 
doğru halettiği halde 
adresini yazmayı unutan bir 
okuyucumuz .. 

6 Numırah bilmecemiz 
6 Num:ıral ı bilmecemizin 

neticesi gelecek halta ilAn 
edilecektir. Bilmecemizi 
haledip te şimdiye kadar 
gönderememiş bulunan scT

~ili okuyucularımız cevap· 
larını göndtsrmekte acele i 
etmeli ve kuponlarını da mek-
tuplarına eklemeyi unut-
mamalıdırlar. 



l~YPA. 6 'ltlKDILI 23 iKiN~ 
-TCHKDJLINI~ 

H İ K ,.\ Y ESİ Uğursuz Adam .. M.TUGRUL 

•.ı 

-Cuma günü mü, dediniz! 
müdür bey? .. Cuma günü hal.. 
Hayır, imkanı yok, mümkün 
değil.. Kabil değil.. 

- Nıçin mi? Of, müdür bey 
bu «niçin», bana birçok şe-
yler hatırlatacak ve belki de. 

- Evet, belki de ağlata
cak müdür bey .. Onun için .. 

-Mademki ısrar ediyor
sunuz; mademki merak etm· 
işsiniz, peki, anlatayım ... Fa
kat, buyurduğunuz gibi önü
ne geçemiyeceksiniz bun
un .. Çünkü, önüne geçmek, 
elinizde, elimizde değil 
müdür bey .. . 

- Sormayınız efendim, 
anlatırken hepsi meydana 
çıkacak . . 

Teşekkür ederim 
müdür bey, kahve, çay içm
em; sigara da keza ... 

Hayatım, çok karışık ve 
baştan başa bir faciadır .. . 

Sanki, tanrı, bütün musL 
betleri üzerime yığmış ... 
Doğduğum günü, annem 

şöyle hikAye eder: 
«Harbi umuminin, bir yana_ 

rdağı gibi fıkır fıkır kaynadığı , 
ımıl ımıl aktığı ve etrafa 14v 
gibi yığın yığın c~set yaydı
ğı bir gündü .•. 

«Sabaha karşı, sen, gözle
rini hayata açtığın dakikada, 
dehşetli bir top, tüfek güm-
bürtüsü, bütün şehiri zanğmr 
zanfır sarstı.» 

«Ve pek az t.onra, senin 
taliine olacak, bir gülle 
evimizi darmadağın etti. 
Allah korudu, oğlum. Na
sıl oldu. bilmem; bizim 
bulunduğumuz köşe oldu
ğu gibi çöktii ... 

«Bir tarafımız tamamen 
açılmış, tavanı yalnız üç 
köhne direk tutuyordu. 

«inliye inliye yerimden 
kalktım, bin müşkülatla 
seni kuca~ıma alarak o 
gedikten dışarı çıktık .. 
Böylelikle, doğar doğmaz, 
belAlar başımızın üzerinde 
dolaş~ıya başhımışıı .. » . 

«Gunlerden cuma ıdi 
oğlum ... » 

İşte, müdür bey, bir beld 
kabilindeCJ şu kötü dünya
ya indirilmişim. 

Tasavvur buyurun efe
ndim, gözlerimin açılışı bir 
şehrin yıkılmasına sebep 
olurea .. 

- . ~ ... . 
- Anlatacağım efendim, 

zaten makine gibiyim.lir, 
bir defa başladım mı ko
lay kolay suAmam ... ' 

~vet, ne diyordum, bir 
defı beld kabilinden yer yü
züne atılmışım ... 

Hem de bir cuma günü .. . 
Bir haftalıkken, bir gece 

ciyak ciyak bsğırarnk va· 
lideyi tatlı uykusundan· 
uyandırmışım . . Zavallı ka
dın, beni susturmak için 
tam nıemeyi ağzıma daya
yacakmış ki, kapı tekme 
ile vurulmıya başlamış . Ne
yse efendim, kapıyı açın
ca, annem, feryudı bas-
mış ... 

Çünkü, birkaç sıhhiye. 
neferinin sırtında l-abamın 
ceseı:li varmış .. Günlerden 
yine cuma ımış müdür 
bey ... 

Mektebe başlayıncıya k.a-
• dar bin bir bel! etrafımı 
cayır cayır yakarken, ba-
na hi~: birşey olmuyor · 
tlu ... 

Kırk günlük olduğum sa· 
. bah, bağa gidiliyormuş. A
raba devriliyor, annemin 
kolu kırılıyor... Günlerden 
cuma .. . 

Yürümiye başladığım gün, 
vali olan amcam atla bize 
gelirk~n düşüyor, ayakları 
kül ufak oluyor ... Günler den 
cuma ... 

İlk siz ağzımdan çıktığı 
dakika annemin dili ttttu. 
luyor.. Günlerden cuma. 

Bir gün, beni okşamak 
istiyen bir adam çarpılıyor, 
öpmek istiyen bir hanım 
derhal ölüyor... Günlerden 
cuma. 

Mektebe ilk adımımı at· 
tığım saniye korkunç bir 
zelzele yeri göğü titretiyor 
ve mektep binası çaars diye 
ikiye bölünüyor, yüzlerce 
talebe altındf\ eziliyor. Fa
kat, ben yine dibdiri kalı
yorum. Günlerden yine cu-
ma, müdür bey .. 

Talebelik hayatımda bir 
çok kjmselırin sakatlanma-
sına ve ölümüne sebep, 
oldum. 

Anlatmakla bitmez bunlar 
efendim .. 

lstanbula yüksek tahıi
limi tamamlamak için ge· 
liyordum. Bir cuma günü 
akşamı vapura binmiştim. 
Yarı yolda dehşetli 
bir fırtına koptu .. Vapuru 
muz alt üıt olurken yolcula_ 
rın hemen hepsi boğuldu .. 
Yalnız ben kurtuldum .. 

Ah, kurtulmaz olaydım da 
bu belaların önü alınsaydı .. 

MüşkülAtla İetanbula gid_ 
ebildim; tabii orada da bel
Alar, dolu eibi etrafıma ya. 
ğarken benim burnum bile 
kanamıyordu .• 

Bilseniz kaç genç kızın 
gençliğine set çektim müd-
ür bey, bilseniz .. 

Delikanlı iken hoşuma 
giden bir genç kıza uzun 
bir mektup yazdım, fakat 
günlerden cuma olduğunu 

~~~~~~~~~~~~~~ 1 TÜRKDİLİ neşriyatından: 1 
1 Doğru Yol.. 1 
1 YAZAN: M. CEVDET 1 

ı . Fiatı: Beş kuruştur. 

· I t..ıaree\'İnıizde ve taer kitapçıda bulunur. er 
~IPJ,»Jtl~~~~~~~~~~ı 

hiç mi hiç farketmemişim .. 
Hiç unutmam, ogün, giyi

ninciye kadar birkaç endam 
aynası kırdım, birkaç boyu
nbağt parçaladım .. 

Güzelce tuvaletimi yaptıkt. 
an sonra sinemaya gittim 
ve habersizce, mektubu se · 
vgilimin cebine bıraktım .. 
Ah, keşki koymaz olaydım, 
müdür bey.. Biraz sonra, 
zavallı kız deli gibi gülmiye, 
bana yumrukla vurarak ka
hkahalar atmıya başlmıştı. .. 

Hattd, o zaman ölümü 
bilı düşünmüştüm efendim. 
Kendime lAnet ettim: 

- Uğurauzhığumu bildi-
. ğim halde, ne diye sevmiye 
alktım? i,te zavallı bir kı· 
ıın delirmesine sebep oldum. 
Diye başımı .taştan taşa vur
dum. LA.kin, inanır mısınız 
müdür bey, taşlar parça
landı, başımdan bir kat:-a 
kan bile akmadı. 

Bir gazeteye muharrir 
olarak girdim: · Günlerden 
cuma idi. İlk yazımın çıktığı 
nüshadan sonra gazete ka -
pandı. Makineler kırıldı, 

gazete ifib etti.. 
Anlatmakla bitmez ki mü

dür bey. .. Söylediğim gibi 
hayatım baştan başa uğur

suıluklarla doludur .. 
Fakat, neye hayret ediyo

rum biliyor musunuz efen· 
dim: Gazetenizde bir aydır 
çalıştığım halde hiçbir uğur
suz hA.dise olmadı.. 

- Hayır, müdür bey, ha
yır, tesadüf olur mu efendim 
bunlar ... 

Ben bir vodvilde aktör m
üyüm? .. 

Hattd, ·bir romanda bile 
bu kadar tesadüfler bulunm-
az .•. 

Fakat, rica ederim, be
ni yollamayınız müdür bey .. 
Eğer cuma günü trene bine
rsem muhakkak bir hAdise 
olacaktır ... 

- Batıl itikatlardır bun
lür, deyişinizle muhakkak 
gitmekliğini istiyorsunuz; pe
ki müdür bey, fakat, görec 
eksiniz, bir hAdise olacaktır. 

- Allaha ısmarladık efen· 
dim. Yarın, sabah treni ile 
oraya hareket ediyorum ... 

•• MUHARRIRlN SOZC: 
Hanımefendiler, beyefendi

ler; gazetelerin dünkü sayıl

arında, ( .... ) haıtında işliyen 

trenin köprüde, raydan çık

tığını, bütün yolcuların öl

düklerini, gazetemiz muhar
rirlerinden R. Nihadın, bir 
tesadüf eseri olacak, kurtul
duğunu okumuşsunuzdur? 

Hayır, o kurtulmadı; za
vallı, çıldırdı.. Fakat, her 
kes korktuğu için çıldırdığı-

nı söylüyorlar .. 
Yalan.. Uğursuzluğu yü

zünden ölen yüzlerce yolcu 
arasında yalntz kendisinin 
kurtulduğunu görünce niha_ 
yet \~ıldırmıya muvaffak ol 
du. Evet, «muvaffak oldu » 
diyorum .. 

Çünkü, onun en büyük ar-
zusu, ölmek veya çıldır· 

maktı .. Zavallı dostum .. 

Mehmet tuğrul 

Roma 
Görüşmeleri 

Avusturya başvekilinin Roma
da erişmek istediği hedefler. 

il Corriere della Saradan: 
Avusturya matbuatı, Sch

uschniggnin Roma seyahatt 
ile çok alA.kadar olmaktadır. 

M.Schuıchnihg beraberin
de hariciye vekili M.Berger 
olduğu halde Mussolini ile 
görüşecektir. M. Ber g~r dön_ 
üşte Milanda müteveffa Dol
ltusun dahili siyaseti hakkı_ 
nda bir konterans verecek
tir. 

Malum olduğu üzere 
Schuschenigg geçen temm
uzda Mussolini ile Floran· 
sada görüşmüştü. Geçen 
mülakatta iki devlet ada
mı Liribirini tanımışlar ve 
iki memleketin siyasi iktıs

at vaziyetini gözden geç
irmışlerdir· Geçen müldkat 
umumi bir mahiyet almıştı. 

Halbuki bugünkü mül-
Akatta iki devlet adamı 

müteff'ffa Dollfuse ile Muss_ 
olinl arasında Riccionede 
teşebbüs olunan esaaları 

yeniden tetkik edeceklerdir. 
Neuigkeitsveltbatt gazetesi 

Avusturyaya karşı dostluğu 

ile tanınmış bir gazetedir. 
Neuigkeitsveltblatt gazetesi 
bu mülAkat hakkında aşağı
daki mütalaalarda bulun
maktadır. 

«Son zamanlarda Avrupa 
vaziyeti o kadar parlak 
değildir. Mareilya faciasın
dan doğan asabiyet hdlA 
sönmemiştir. Avrupa mem_ 
lek:etlerinin ilr.tısadi vaziyeti 
bir buhran halindedir. Al· 
manyanın vaziyeti ise bir 
facia şeklini almıştır. Sar 
kıyılarından çıkan kıvılcım· 
lar Fransa hudutlarında ha · 
rut fıçılarııaı ateşlemek hu . 
susunda bir tehlike teşkil 
etmektedirler. 

Bu vaziyet karşısında Ro. 
manyanan takip ettiği ha -
ttı hareket. sulhe meyyal 
ve taraftardır. Avusturya ve 
Macaristan devletleri bu he
defe erisilmesi hususunda bü· 
yük birer unsur teşkil et
mektedirler. 

Mussolininin siyaseti teca· 
vüzkdrane bir siyaset de_ 
ğildir. Mussolininin esas he. 
defi Avrupa sulhunu tehdit 
eden unsurları ortadan ka
ldırmaktır. Ve kendisi buna 
çalışmaktadır. 

Ağaç Sevgisi 
ı to1' 

(Üst tarafı dördüncü sayfada) Yalnız şurasına be ~ 
ngin serveti (geçinmek!) le lım ki ormanlarımızı iti~ ,i
ormancılık ve kerestecilikle içi11 yüksek kurumalar 

114" 
paylaşılarak yok olup gidi- iyonlar harcınmarııahd: , •. 
yor. yerde olduğu gibi yur 

0 sı-
c- · h rdır· umurıyette er yurtdaşın zda da aylaklık vı . ıer°' 

iş alanında sınırsız çalışıp çkı c ı l ı k işliyen on b~Glir.' 
kaz 'lnması bağışlandığı bal- kardeşlerimizin iş bır .~ 
de bu işte ge~inmes- kurup düzgün bir derO ~r 
ini bilmiyenler hiçbir şey çalıştırarak çıkardı~ılll'1 f 
yokken çeşitli zorluklarla resteleri dünyanın her ,)• 
karşılanarak parasını pulunu kasına yollıyarak geç;: ... 
harcadığı gibi işini gücünü- çe satıp yurdumuz~ ,ııdıf 
de başaramıyarak kendisi de ve para getırlll bll' 
yok olup g idiyor. Ormanla- Ve bir yakadan dı elJ 
rımız kenarındaki köylü ka- yıl ağaç dikilme aylar~,,. 
rdeşlerimizi de ellerinde baL silldhlı kavga kaynat.~ 
ta ve biçkilerile kendi kar- gibi ağaç dikip torU1~ 
deşleri olan bütün bir şehir orman yetiştirmeğe çtlı fı._ 
insanlarını bıçaktan geçirir- ve yat illerde olduğU lif° 
cesine kesip yıkarak ve daha yurdumuzu şenlendirlll'oı.r 
sonra da köklerini de çıkarıp Yoksa yüksek: Avrupa '
ateşe vurarak yurdun her bir ları kafaları durmayıp blf 
bucağına sokup kaçakçılık lenmeden ileri doğru tr 
yapılıyor. yolunda işleyip giiod~ottl 

Bunlar bizim en koyak rinde tabiatın rüzgAr, ,, 
yerimizde açılmış paraları_ ve denizi s ı cak, soğuk if 
mız olduğu ıçın bu işleri- sularındaki cansız çok be~ 
mıze bakanlarımız ormancı- kuvvetlerinden elde ed:~,fl" 
lılda uğraşan kardeşlerimizi elektrik ve diğer varlı ar 
dinliyerek derdin derinliği- her işlerinde kullanacak . ,> 
ni anlamalı ve bı çak g ibi 1 rl çıÇ ve orman arını sı fi 
keskin bir yasa ilP- iı;:ıin k ba•• 

'$ yapra . meyva, .. ..Jf 
önüne geçilmelidir. Zira iiJV 
b" · t k t b yağmur kazanmak ..,r 
ızım ar ı ne ya ya ancı- ölümlerine kadar yaln1• rJı 

ya ve ne de şuna buna pe· ll"kltr1"' 
şkeş çekilecek bir pul ve tlarının güze ı .~ 
Ve Yonğamız Olmadığı g

"b" kııllanarak dünya ceııO .,. 
1 ı .. o il" 

kan diler ini kurar••~""'* bu uğurda durulacak bir gv.:. 
dakikamız bile kalmamıştır. manlarını gelişi . d·•f' 
Yurdun ormanlarından bir kesip yerine yenisin• 

1
,i" k .. kfe 

ağaç kesmek bir kardeş öl- ek şöyle dursun ° ~ 
dürmek kadar kötü sayıldı- bile çıkarıp ateşe •urılP ,1 

1.. .. ayıar• .t 
ğı gibi kaçakçılığı da sınır- unu savurup yaz ,~ 

Jarımızdan sokulan eşya k:a- dtt ellerini köklere a;,,ı" 
çakçılığından daha kötü bi- Jilenen ulusların b•f ı•' 
!inerek ağır cezalandırılma- yağmur yerine ateş 18 

0~,t' 
lıdır. Ve böylece ormanları- ğı gibi yurtları da .. c; f 
mız çok eyi korunup ~unun değil «Kerbelıtya» doP p 
bunun elile değil depimiz de· decektir. ııtd 

Sandıkc1011 

mek olan devlet elile i şletiL AA FdiP~ 

melidir. ====~~===~ 
Geçenlerde ecnebi devlet - ı etmektedir. ~ 

}erden bazıları Avusturyaya Son gelen haberlere ~ 
iltifatlarda bulunmuş ise de ceneral Gömbös, R0':ıı1" 
Avusturya bunlara aldırış avJet ettikten sonra ·~ıı••' 
etmemiştir.Avusturya milleti toplamış ve Roma ıoU "" 
nasıl müthi• hareketleri kar-· f ·1ıt 

'$ hakkında uzun ta sı 
şısında büyük bir kuvvet 
ve sebat gösterdi ise aldan· 1 miştir. ., I~ 
ma siyaseti karşısında dahi Gömböş demiştir kı· i""'-. 
aynı sebatı göstermiştir. ile Avusturya ve M~c•;o1' 

İtalyanın Avusturyaya karşı aralarında tespit etmıf . j 
ıakip ettiği siyaset şudur: dukları ana hatları tskl~4ı• 
İtulya Avusturyanın dahili eceklerdir ve bunlara ~' e•• .·.I işler ine katiyen kar ı şma- kalacaklardır. Bu esir. 
makta ve aynı zamanda Avrupa sulh ve selAlll~ 

k
. kıJf ., 

hiçbir ımsenin Avusturya yardımda bulunan kted' 
işlerine müdahalesini arzu bir unsur teşkil etıP8 

,, .: -=-=- . --. 
TURKDILI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisine uyg·ıın 
zılınıştır, Her kitapçıda 

" ~ -~ __:- -_. --. - - -==-- :-== :......::.....~_;;_ 

olıtr<ık 
satılır. 

Balıkesir Ziraat Mübiirlüğün<len: 

~lül~a Kepsüı Ziraat nıektenirıe ait sehzc ba!ıçesinirı 17· ıı_~ ~!! 
tarihinden itibareu L>ir ay icinde pazarlık suretile icara verilecegırı 
tali pi erin Ziraat ~lüdüriyetine nüiracaatları il~'tn olu nur. (266) 
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Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soOuk 

ittgınlığındaki çabuk tesirini bilirsin.iz: .. 
El'.) markasının tekeffül ettiği AS:IRIN, sm bun• 

dan sonra dahi memnun edecektır. 

İerarla tASPİA • 
2 ve '20 komorımelik amoaıajlarda bulunur . .--. 

Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

350 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

TORXDIU 

Dainıi \ 7 ilayet 
l~ııcüıııt•ııiııflen: 

Balıkı·:o\inlc e\'d<'c yaııımş oları Milat Paşa 
mek&ebiniu keşif11ame ve şaı'lııauae~i rııucibiııce 

miibrem aksaruıuın yeuidcu inşası :..> Kü11unuevel 
9 34 tar.hine miisaidf Pazartesi giinii saat ı 5 te 
Vil:\~·et nıakanıuıda nıütt>şekkil Enciimeni vil:\
yetle açık eksiltnıe ılt~ ,. t~l'ilmek iiz.·re 
münakasaya korımuslur 

~ . . 
Bu irışaatm bedeli keşfi 3990 lira 70 kuru~ 

ve teminatı muvakketesi 300 liradır. ~lü
ııakasava meslek haysivet ve itibarı ıualisine . ., .. 
itimat olunan v~ belediye ve ya devairi saireye 
ve vahut S<'rbest ohlr<lk birkac h~tonarma 

~ . 
binayı bibi ıııünazaa nwtin olarak viicude ge-
tirmi~ oldui(umı d<tir 'e~ika ve ticaret odasına 

mı ı ka~·yet olduğuna dair makbuz ibraz ede11 
mühendis, minıcır \'e katfalar iştirak edebilirler. 
Bu ~ıırctle talip olaıılar yevnıi nwzkt)rda vaklı 

ıııua' yenıııde ve~.ıiki mezk5re ve tenıinatı mu
\'akk th~ makhuz H~~·a mektuplarilc makamı 
vıl:\yelle nılitı·ş(~kkil t1 11ciirııeııi vilayete ve bu 
lıusu~la mahlnıal edırınıPk ' 'e bili\ bedel şart

name suretini almak ve planı görmek istiyen
ihale giiniinden t~velk.i günlerde Encümeni vi
layet kalemin~ müracaat etmeleri ilan olunur. 

(262) 

keçili mıntakusındaki mazbuta ve mülhaka zeytinliklerin 
934 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
halesi 21- 11·934 çarşamba günü eaat 15 de içra edilece
İğinden talip olanların yevmi mezkOrde Edremit Evkaf da-

Edremit merkezi ıle Edremit kazaenın Zeytinli ve Kız ı l iresine mürları ilAn olunur. (258 - 2) 

23 IKINCITRŞl\1" 

C. H. F. VilAyet idare 
heyeti riyasetinden: 

J haleleri feshedilen fırk~ımzın ttalıkesir vi
IAyet merkezine ait Ktwt·nıköv hududu dahilin-

• 
deki iki pan;a zeyLinlik(50) elli bin lirada ve Ed· 
renıit, Ayvalık, Burlıaniye fırkamıza ait yedi 
parça zeytinlik (20) yirmi biu lirada talibi üze
rindedir. 

24 - T~şrinisaui • H34 cumarttıs · giinii saat 
!aat ( ı 6) da Balıkesir vila~·et fırka merkezindel 
p:ızarlıkla ihalelı ri icra kılınacağından taliplerin 
tayin olunan giin Ye saatte müracaatları lüzumu 
ilfüı olunur. (265) 

Balıkesir Evkaf 
Müd'ii:rlüğünden: 

Küçük §lldırvın caddesinde bezzazlar içinde evkafa ait 
203 numaralı dükkAnın cam ve camaklloların tecdidi boya 
ve direk kaplamalarmın yapı lması yirmi gün müddetle aç
ık münaka1aya ç ıkarılmıştır. Talip olanların yevmi ihale1i 

olen 26. 1 J .934 pazartesi günü saat 16 da 3 J buçuk lira 
teminat akçasile birlikte Balıkesir evkaf müdüriyetine mü. 
racaatları il•n olunur. · (2 •6 - z) 

Balıkeair Satın Alma 
Komia,onundan: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ Balıke~r kıtaat e&adının ilıtiyacı için 20 şer 

.,;r~llE!! .. -~==================.. y u R P"r DA ş 
il Doktor J NAsıL IKTısATcA vAttı Müsn:MLEKELIKTEN Kuttn;uıv ER-

M d h Ah t KIN BUDL:N iKTiSADINA GECIYORSAK ()fL SAVAŞINA DA KÜLTÜH 811 u me ı\JÜSTEMLEKEl..IGINDEN ÇIKİP BUııUN BCTUNLÜGÜNE GfDIYORl'Z. 
ÇOCUK 

hastalıkları mütehassısı . Balılicsir Zir<ıat Müdürlüğünden: 
• • 

1 
Miilga Keps.üt ~iraal mekiebiue ait s~l~iklü v.e.hendekli. n~evk.~inde~i 

Ma~yenehanezsını postalı- cayu·larm senelık ıcarı 17 - 11- 934 tarıhınden ıtıbaren yırnıı gun mu-
ane cıvarında emen so- 1 • · .. . . . · · · J 

1 
kağına nakl13tmiştir. addetle muzayedeye vazedılmıştır. 8- 12- 934 tarıhınde ıhale yapı acağ-

.. = ~ ından taliplerin Z!raaı Müdüriyetine müracaatları ilAn olunur. (267) 

.. 
'•. 

ALTIN MAKAS 
,.,,,,.·· .. 

/ ·· t.f.HAS6' ·· .. 

üc hueuk sene .\lnıanyada iahsıl etmiş sanatın bütün inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
n;i iı.i;ı alh'' iilah\ derec·rde ıııHkastarlık şehadetname~iııi vt· a~·rıca şeref diı)Jomaşım Jıaiz .. . 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Makustarı bulunduğum hanımlar terzihıne~inin imal .ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 
zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık goyinmış beytt.fendı~e~ Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıy~n~ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbık edılır. 

fHizel ve pahalı olan kumaşlarmııı yalnız .ALTIN llAKASA hiçtir niz. 

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

[rte~ atelyısı posta~ana sokağı No. 50 
danımlar atelyesi Karaoğlan mahallesi ikneci sokağı No. 24 
'~~~~~~~~~~~~~~~ 

-bin kilo lahna, pırasa, ispanak ve 3 bin kilo ka
rnı ha har, 5 bin kila kereviz, 500 kilo beyaz pe
ynir, 400 zer k.ilo kaysı ve vişne,erik reçeli 24-
2. Teş. -934 tarih Cumartesi günü saat 14 den 
ili haren açık indirme suretile satın alınacak.ur. 
Taliplerin şartnameleri görmek için her gün ve 
aruırmıya iştirak için de yüzde yedi buçuk nıu
va kkat teminatlarile birlikte arttırma günü mu
ayyen saatte kolordu satın alma k.omisyouuaa 
müracaatları. 4 - 243 

Daimi Vilayet 
Encameninden: 

Balıkesir Sıhhat dairesi ihtiyacıi~in 500 li
ralık. kinin münakasaya vaz ve müddeLi teındit 
edildiği halde ~erait d~rmayaıu suretile Lalibi 
tarafındau teklif ettiği bedel haddi IAyık görül
mediğinden 3 - kaııuuuevel 934 tarihine mü
sadif pazartesi giinü saat on beşe kadar bir ay 
ıarfında pazarlıkla verilmesine karar verilmi
,ıir. 

Talip olanların teminatı mu vakkatelerile 
birlikle yevmi mezk.ıirda Encümeni Viltyele 
gelmeleri ilan olunur. 

( 244 • 1) 

Balıkesir Milli Emlak 
1\tüdürlüğünden: 

Mııhtelif mik&ar ve mevkide 21 parç" tarla 
ı senelik ve lvrindide bir dükk~nm bir s~neligi 
icara verilecek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalesi 
defterdarlıkta icra edilecektir. Fazla malt'lnmt al
mak isteyenleri11 Milli Emlak Müdürlüğüne Il\Üra-
caatları. [271] 
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SAYFA 8 ,..J TORKDltt .. r-· 23 IKINCIT~ 
' f ,... , F , PC l f r.. s-.---------
HindİSl80 ~.o~gresinde de- ı!~'~!~~B!!m!!!!!!!!!!ll~!!!!!!!!ll!~!!!~!!ll~!!!!!!!!ll!!!!l~!!~l!~!~!!!!ll!~l~l~!!!~!I ' 

gışı~lt~ ~~ Şehi.r· Sihema~jnda, # • ·r~ı 
«The Tiuıcı weekly» yaıı ' • • • · ... ~~ ' 

yor: i . . Bu, akfam-. - . ... . r== . 
Kongre. fırka içtimaında ; • ' - *"'§il, 

bütün Hindiatan köyleri bir · 'j Sa.b. ırsızlı'kl .. aı bekled. 'ı•g.,;·ı.'n· ,··z i __ · = 
liğinin tetkiline, fı rkanın fa . ;, '=-
aliyeti ıahaıına dahil oldu- BiiE~ • i:.~ 
ğundan dolayı buna müsaa- ~· lla1 hi llllllllllİtıİıı ko'ı•kuu hakikath)ri11dt'H ~-=== 
de etmi§tir. ; ~ ' § 

k.:: ı:::~t:it•ş:ı~~ A:i~til; ... i GİZLİ'. KUVVETLER' 
iktısatçı Mr . J ·C- Cumarrap· .~ .. - . ~~ 

paya havale edilcn~ş~ir. fa- --'-, Bu fiJinı lıakıld vesikalara istinade;l ve P 
kat bu zat Gandhının reh. _s . · ı I 1 1 f'l l · k · §_ 
berliği ve tavsiyeleri dahilinde ~ mı ~'Ol\ a rea l O a I' sar 1 e \'t~ )) I' ·.aç ır~.- r 
çalı ş1cuktr «hu birlikGımd- ~ sauırı lıayatıııa ııı~ıl olnıak suretıle ,vu ~ 
hinin ileride takip ~tmek ist- j eude · ~cıir: ilınis bti\iik muvaffakıvol ~ 
d 'ğ• k . . ~- ' • • • == 

e 1 1 gayeye :d~ma ıçın =-; eseridir. f 
vasıta olacaktır. ıplık sanay- ~= I' f' 1. J 1 l · · · 1 k ===-
iinden başka eski Hindistan e:~ ,u ı mu e ıar~ >J ıı~ınırııımr~ nwş .nır ·or·f 
sanayiini tekrar ihya ederek ~ kuı1<; <·asusu (·,. 3 ılc · .~laheı H ~ a~ ırı kor- ~ 
köylerın. m~ddei ve .manevi ~~ kuuç ıııat't'f0alarıııı ve Jskajarak denizin- ~ 
surette ınkışafını temıne çal· ~de lıarhiunııım i ııiıı akılıl'tirıi lıazıl'lıvan f.= · 
ı~rıcaktır. Kenılisine nizanın::ı_ a · ·1· 1 · ··• · 5. 

~- Alınaıı ve lngı ız · t oııaıınıa~ır.ııı nıuılııs ~-
mesini çizerek varidatını to_ • 
plamak hakkı verilmiştir. ~ mnlıaı·elwsini talıtelhalıil' \t' la~(lt'e harp-~ 

Birçok kimseler GanJhi .J leriııi ıorpil ı•nthılıtını, ha~ıi'ıhııı cfriıııol, ~l ! 
taraf ndan memlekette tj ç ti-· , lahtdhalıır \C ha\a lıaı·bıııdn vurı~ır; ık '1lf!!!!!# 
mai vazifeletin inkiş::ıfına 4. <lt~nize dlişe!ı tay~lreln·iıı fet'İ akıhetini, --
dnh:ı büyük bir gay. ., 
ret ederken , dığerle. ~ Londramn hornbar·dmıauı işiı.dc <·~ı~ns- ~ 
ride birliğin kon-granın °l ların o,· nadıklan _ rolleı·i, kara da ti'.' l('I' ~ 
siyasi faaliyet inden tamamile ~ ürperl~ll takipleri, büyük bir· lıe~C·t>arı F 
ari kalması kararına rağmen .- l l k. <l k --
pek ileri gitmek ihtimaJj ~ve a_fl.ka ~~ la · ıJ\ .! ece _ sjr1iı:._ .. . ~ 

ifE!i:~ Ayrıc.ı Foks Jurnal. Dunya haberlerı. . ~ 
olan siyasi bir hareket tel!- iİ!i ı d --M~vkilerinıiz numaro ı ır. Biletlerinizi gündiizllen ~-
kki etmektedir. 

' ____ E alabilirsiniz. • _ıs_"" 
Bu içtimada Gandhi, huz- ~ =-= 

urunnn faaliyete mani oldu- =1 ~ == -'!!553 
ğunu ileri sürerek içtimaın ea= p E K y ~\ K J N D A == 
~~kı~;nm~.d~:u~~~~~::~!':: •ıi İIAhl Artist LILIAN llARVEY in ~ 
çok ~l~manlar vardır. ifa. - ıldırtan dudaklar ~= 
eti ile hen, fı kir olmıyan bir ı~ 1 Ç @ 

;;·:~~~~ ·~. ~~1!~:~=:~:· !~ -a:ıiiID~!~iftiiiji~iiiı~iİiiiiİiiiiiiiİiil~f füilifüi:iiiiiiiliiifüiiiil~iiıiiiiiiiii~ıiıi 
yegAne Liderdir. Onun li-' 
derliğine bariz surette mu
halifet edecek s yasi hir 
adam mevcut değilıiir . 

Mahaza, kongrenin siyasi 
elemanları üzerinde olan nü
fuzu eksilm i ştir. Kendi--ine 
göst~r i lecek sadakat, siyase
tine dPğil s.rf şahsınadır. 

Karashi i~~timaın<lan beri 
sosyalist hareketinin geni~

li yeceğı anlaşılıyor Komünist 
polit i kıs ı nın ne zamana ka· 
dar sosy .ı 1 istlerin le Vtı<'CU 

hLiııd nail olacJ ğı zamanla 
belli olacaktır bunların 
kongrede büyiik bir vurlık 
oldukiarı muhakkaktır. 

Hunun sebebi, kongrede· 
ki değişikliktd bulunobili
nır . Te~t kkülün esa~ ga· 
Vt!l ·~ rirwıl tı suJ ı le. knlmak la 
b~raber, fırkan ı n metotlur
ılnn ayrılmoğa meyli var
J r . 

Kayıp mühür 
Mühiirumü kaybettim ' ye

nisini çıkaracağımdan hük. 
olmadığı ililn olunur. 

Kepsüdün Beyköyünden 
Kance oğlu ~ ustafa. 

ı • ,. • 

. . ~ 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık· 
. . ,. ....... 

Aş~i!ıya bastıi!ımız rehber tablo halkımızın lıer tiilii ilıti~' '1 ~ıa· 
t .J ._. k. ı· 

rını en . rahat, en eyi., en ucuz ve en saglaın şartlarla uerctk, 111 

terden kurşılıyubiJeceklcrini güsteriyor. 
f. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.;a Hangi ote•1 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

giui tül'lii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayımz .. 

. M • S .. . K tı ,,a,· ı· lııillİ" TRiKO TAJ enmet ervet orme evı, ~ . 
: ye caddesi ıı u nıara: !)8 

KIRT ASİ y E· Mustaf__a Fehmi. llii kt'rnwt 
• ııe soka~ı. 

' 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi ıı:illi\'l' c:ıılM' 
~i ndt• .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Jll"ıkt'ınıd ('addc~iııılt>· 
Sadık ' ve Hacı Tevfik beyler· fliik 1i

111e' 
cadde~i ııd'~ ı\ lımct c(·~mcsi k.aı·s1~11Hla 

Hukuk evi avuka~ Tevfik . - Eyup 5abfİ 
11 üktımet eaddesi 

G A Z İN O : Merkez krathanesi: Pa~a caıuii caddesiudC· 

BE R B. E R : Moda berberi Sabri bey. fliikiımet. ca{tM' 
sind~ .. Oarhalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiktırı•t' 
caddesi Y rld ız Ka raa 1 hanesi kar~ısıııdn. 

• 

~·1~ l O KANT A: Sabri Lokantası: Şalı ~Jehmet so '' 
rıunıara 18 

B A K K A l: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman NıJf;: 
Paşa eanıii caddesirıdP.. ~levlıane l ı o~nııııL 

TERZİ 

• 

Baıulırnıa b .ıkkaliyt · si Ahmet Hilmi efen~i·· 
Bilıinıurııi<; l\iler, koıı~ervc ve ş ~k(·r· ç•~şiılcr 1 • 

: Mustafa bey .. Postahane ~okağı No. 4 7 ,ı 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. Kt1''

1
• 

mi li~·e eaddt~ ~i No. J G3 

TUHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. ,\lt''
11

' 

dar zadt ~ .. Kuvayi milliy<~ caddP~i .\o: 48 1 

ci~i lli"ıkftnıt'I eadd,•si , p .ı ~talı: ru· sok:ığı 11 

nıara: ~ 4 

.r' 

el 
lstanbul-İzm ir şekercisi M. Re .~aı. il iikı'ıl'' 
cadd('si udc ~elı iı· si rıernasl al uııda. • 

MANİFATUt?: TavşanhhZade 

l ... 

ııifatura Vt' kuma~ mağz. tsı. 
caddesi numara: 52 

K u va vi 
• 

1\~yyaI"c Ccıniycti Balıkesir ı•· 
81ıbesiı•''" . 

oJ ti 
,,, . . . 1 .. k ' l 1 . 1 k. .. 1 t' ti 1 f ayare cr.rnıyetrne aıt ıu uıııeı <·a< c esme (1 · ı ar~a nıuzayt < ~ k(W' 

satılığa <;ıkarılmış olduğuııdan ı ı c~iıı pa ra ile al ı eı hulunnı;ıdı~ı Hl , 1,rr 
nwzkfır ars ıı111 hirirıci beı·ec(1de ve hfrirıdi ~ırada cemh·t'te iııott'k ~ ·,ı~ 1 

· ı rı ıile de tak~itle satıla<"ağındau talip olaıılarııı ştd>enıize rniinıcııat '1
8
) 

olu ııur. (2Öl 

Bal:kesır 

/ 

tıf' Vılayet Matbaasında basılmış 


