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Sınıf Farkı ifade Eden bütün ünvanlar kaldırıldı. 
Başarımlar 
Dileriz. 

Kent (şehir) işlerimiz <lün· 
denberi vilayetin eline geç· 
miş bulunmaktadır. 

Okorlıırımızın bildikleri 
~ıbi iç işleri Bokanlığı (Da

hiliye ~'ekAleti) Kodanaz oğ· 
lu Naci hevin se~·imini evet. 
l P memiş b;lediye haşlıanlık 
İşinin vuli<'e gö· ülmesini ileri 
ı irmuştü.Baknnlnr H yeti de 
I ~· işleri Bakunlığ ı nın diışün· 
C'ts.ni yerinde bulmuş. 

töylec" Ba l ıkesir belcdıye 
başkanlığı valiye v.erilmişti. 

Otin huna i liş i kli (ait) bu
yruk Vıldyete gelmiş ve Vi
IAyet kent işlerine el ntmı
ftır. Bundan öte kent işle
ri bakanlığını belediye baş. 
kanı sanı ile vali;yapacak
tır. 

Cümuriyet bütün kentleri
rnjzi öziinün yapılcılığına bir 
ayak önce varJırmak isti
yor. Bu gidişi köıtekleyin 
engelleri ortadan kaldırma

yı da bıılıca it biliyor. 
Yeri bRkımından bugüne dek 

daha bayındır olması gerek 
oJan Balıkesjrjn bundan öte· 
de olduğu gibi kalmama· 
sını sınamak olamazJı. Bu. 
nu ve içimizi bilen İç İşleri 
Bakanlığı Balıkesirin sağlı
ğını, eyiliğini, boyındırlığrnı. 
soysallığı (içtimailiği) bakı
mındın bötOnlüğüııü , kı.ıvga

s ızl ı ğ ını guder< k beledi
ye \ çevjrgE' nl iğin i va}jyp 
bağ şlom ı ş bulu nuyor. Çok 
yerınde olan bu kutkordan son 
ra inonım ı z vnnlır ki bütün 
kent oymağımız (şehir halkı > 
Balıkesiri bir ayak ev~l on
armak yolunda Valiye aı ka 
olacaklardır. 

Yeni başkanlığı bütün ke
nte kutulular, kendisine başa
rımlar (muvaffakıyetler) dıl

eriı . 

Kenan Emin 

Ankara 
Halkevi 

Vırtetli tıısillır için ha
zırlık yapıyor. 

Ankara, 26 (AA) - Müzik 
yenileşmesi iş l erinde Ankara 
Halkevinde d., yapılan i~ler 
cok ilerlemiştir . Bu işe ~·a
lışan komite Jün de O,rnizli 
Mebusu Nı;,cİp Ali beyir başka
nlığı oltınd ı toplanarak yapı
lan hazırlıkları gözden geçi. 
rdikten sonrn temsil edilecek 
Ray ünder 'e üllıii 
Yolunun 27 inı i ılkkdnun · 
dıı Ankara Halkevinde ve 12 
ci !~nundu (3tanbulda ve 
Kermenin de svhpt )tinde sa
hneye konulmas na karar 
Vormjş ve bu ~~alışmanm 
genel rezisörü Münir Hayri 
bt1ye ve bu işlere:alttkası ola· 
nlara vazifeler dağıtmıştır. 
Dıindenberi l lulkevinıJe ca
nlı çolııma görülmektedir. 

Ceneral Kazım Öz A\p 
Ceneral ismet lnönü 

Ankara, (llususi muhabiri- 1 zretlerinin iokıla.p tarihimi
mizden) --Kemol Oz Ata Türk zin ilk şerefli ve parlak 
turafından meclis başkanı safhası olan İnönü meydun mu
ccncral K:'lzıma (Ôtalp}, ce- hıtrebelerinin baş kahramanı 
neral İsmete (İnönü) soy adı olmuş bıılunması itibarile 

bayan, ceneral. l ı 
'I 
t Paşa, b~y, efedt, ağa,hoca, hacı, hafız,molla ~ 

i
l ve hanım ve diğer lakaplar tarihe karıftı. l1 

Ankara, 2r; (Hususi rr:11habirimizden)- A.!Ja, hoca. /ıacı, hafız, molla, t/tndi 
ı l>f•y , paşa , Jıa1111n 1 Jıammt'f c11di ve lwzrdleri gibi suuf farkı ifade tdtn ün1Jan· I 

larw liam.n kar~ısu da kullamlrnamas111cı 11ttltındaşlon11 isim ve soy adlarl/e 1 
umlllıasına. crkt'k fainıfrriniıı <iııı111de l>ay. kutlın i. 111i11i11 ömirıdt bayan vı ba. 
IJl'I kul anıl11/ıilt•a!iine. isliki<il m· Jı rp madul!Jası 11111sltsncı diğer bilıimıım ni 
Şan Ol' mad11/ya/an:• ll:kt/mam.as /il~, ask~rİ pa.ş~/o~a . Cl'llU~J/.' ~lİŞİT~trt .nıareıa/, r 1 
halıriye. p ışalarınu cınırrul <ie.rıılmısl/lt'. ltva , bmncı lı rık, ıkıncı {trtkltrın dtrt. 
alerile mim/ay, k ı111ıa~am ve mühiz111ılarn veıilecc~. unvanrn şıi~ayi .aıkcrlce il 
tuyin 1Jltınma:-11ıa, lıeyelı mahsusa kararlarına karşı alı karar lıtyelınt illraz. tdt. 
mlye11lcrin şiirayi devit ü müracaat edebilmtlerint b11gtinkıl mrdis içlimamda 1 j 

karar ııerilmişlir. 1 
R11/ıa11i memurlarw mabetler lıarlcinde ruhani kisvelerini taııyamıyacaklarma · 

111 dair kunım ldyihası da meclise verilmiılir. 1 

•~-~ 

Ulusal Musikimiz. 
verilmiştir. soy adı kanunu irabı olarak 

Bundan aonra Paşa yerine · y • ı k A 
<•:·::~.~~;~~~1~:ı _Ata ::::!.~. ;~~ ~:7i~~: •n::~ Ulusal Musikimize erı ece maç 
Türk BaşvekalE>te şu duğumdon kendıle rine bu soy 
mektubu göndermi~tir: adını tercih ettiğımi hilJiri-

Boşvekil ismet P"~n Ha-

Protesto 
THfik ROşto bey fi M. Lllfi
IOl Milletler C~•h•li umumi 

kalı bin ı protesto ettiler. 

Hariciye bakanımız bay Tevfik 
Rüştü 

Cenevre,26 (A.A .) - M. Lit
vinol ile Tevfik Rüştü bey 
memleketlerinin Cene -
vreden uzak bulunmAsı 

sebebile konsey içtimalarının 
biribiri orkosınC'a talikini 
Mılletler t•emiyeti kAtibi umu
misi nezdinde protesto ede
rek iı·tima tarihini en oz beş
aün evelden knti surette tes -
o • d' pıtini. istemışler ır. 

Heryo 
Haykırıyor! 

ıı dı$tı, ne içte harp iste
miyoruz. istemiyoruz. 

Cahııteou Fıreırrey, 26 
(AA) _ Bir mektebin açıl-

ma merasimi miinasebetile 
verılmiş olan ziyafette bir 
nutuk söyliyen M. lleryo ha. 
kiki bir cümuriyetç·i için ik
tısadi mevkiinin bir zevk 

J!ğil bir vazife olduğunu 
söylemiştir ve liu suretle 
haykırmıştır : 

- Ne dı~t r. ne i~~te harp ıs · 

temiyoruz, istemiyoruz. 

rım . 

Cenevre 
Dönüfl1. 

Konsey daıı.dı. MurıhbHtır 
memleketlerine döndüler. 
Cent" ro, 26 (A A.) - Ul-

uslar Cemiyeti l6vka1Ade 
asamlblcsine iştirak etmiş ol
an ınurahhaslJrın birçoğıı 

CeneHeden ayrılmışlardır. 

M. Benes Progıı dönmüştür 

M. Titülesko ile Tevfık Rüştü 
bey Parise gitmişlerdir. Or
ada M. Flandin ve M. Lava] 
ile merkezi ve cenubu şar· 
ki A vrupaya müteallik mes
elelerle Mıırsilya cinayeti 
münasebetile Macaristan n ya
pmış olduğu müracaat hak
kında görüşmeleri ihtimal 
dahilindedir. Murahhas · 
ların hepsi de kAnunuevelde 
Sar meselesıle uğroşocok 

olan uluslar cemiy.,ti topla
ntısı idn Cenevreye gelece· 
klerdir. 

Fransa 
iıı Soıyıt Rusyı arasııdı 

askeri bir infak mı nr? 

ıtttf ak var f akıt.. 
Paris, 26 (A A.J - Uenev· 

r~ gazetesi Husya He Fran· 
sa arasındu bir ittifak hulu

nduğuna dair olan haberleri 
tekzip ederek bir Fransı z . 

Rus - uzlaşması vardır, fakat 
ittifak yoktur, demekte ve 
Paris MoskovR hüluimetleri_ 

ni cemiyetin korunması me
selesinde bir düşüncede ol· 
du klarını söylemektedir. 

Komisyon Maarif Bakınımnuzm baskınhğında çallş1111yı bıılad1. lomiıpa 111iki 
işini terbiye va sanat baknımdın almak üzere iki bakımdan tilki& ıtmlkta~r. 

Ankara, 26 (Muhabirimiz- \ ·ı _ • "" 

den) _ lJluaal musikimize lf 1 
urileoek amt.ç ve bu husus
ta alınacak tedbirleri görü· 
ıecek olan komisyon bugün 
saat ı 5 te Moerif Bıt~tını 
AbiJin beyin reisliği ultındu 

ilk toplantısın ı yapııı ~t . r . Ko· 
misyona musikişinaslarımız 

dan Adnan, Ulvi, Cemal Reşi • 
Mahmut Ragıp. Refık. Necil 
Kdzım, Ruhi, N( cdet, Ulvi 
Cemal, Halı! Bedi, H JSan 
Ferit beyleri•) Nimet Vuhit 
hanım Jştirak etmiolerdir. 
Komisyon uluaal musikimiz 
ışım terbiye bakımından 

' ve sanat bakımından olmak 
üzere iki taraflı tetkik ede
cektir. 

Komisyonda görü~ülmekte 
itlerin programı şudur: 

A. 'J'erbiye bakımından: 
J) Radyodan sonra pl4k 

vasıtasile yahut umumi mo. 
hallerde ~:alınan alaturka 
musikinin meni ~~areleri 

2) Aile ocağında musiki 
terbiyesi aile muhiti için şa
rkılar. 

3) Ana, ilk ve orta mekt . 
eplerde musiki tedrisat ınm 

organizasyonu (şarkılar me. 
tot. hocaları yetiştirme.) 

4) Lise sını(laı ma musiki 
Larih i dersinin konulması 
ve lise bakaloryasının mus
iki tarihinden de rliğer ders 
grupları gibi verilmesine 
müsaade. 

5) ilk ve orta mektep hoc· 
alarına kuralar. 

6) Musiki derslerinin sınır 
g~çmesine tesiri. 

7) Musiki tedrjaatmın teC-
titi [musiki müefettişliği 

ihdaıı). 

8) Radyo neıriyatının mu
siki terbiyP-Aİ bakımından 

( Devamı ikinci Hyfada ) 

Belediye binası ve şadırvan 

Kent tsleri 
- -----------

Vilayet tarafından gör.fJliJyor. - -
Vali muaıinimiz dün beladiyadı 11hir iılırilı ıı ~1-
~assa belediye zabıtası ıa tanzilat iılırilı uırııt1. 

Bt'lediye reisliğınin vali lılyetin meıuhyeti altında 
uhdesine verilmesi hakkında vekıtleten görme~ batla· 
lcN Vekilleri Heyetinin ka- mıştır . 
rarı Dahiliye Bakanlı A"ında.n 
vilAyete dün tebliğ edilmiıı · 
tir Bunun üzerine voli mu
avini Ekrem bey belediyeye 
gelerek belediye işlerini vi-

Vali muavinimiı bu me
yanda belediye sabıt11ına 
ve tanzifat iti nine dair 
( Oevamı ikinci sayfada ) 

------
Japonya kendisine beraberlik verilirse filo-

susunu yar1 y~a indirecek. 
Japon safirinin beya11tı, Deyli Htrall ıızetesiliı JIZlll. 

Nevyork, 25 [ A.A J - Si· disine beraberlik verilirM 
1:1 h ticareti hakkında tah- diğerlerile b\rlik· 
kikat yapmakta olan Ayan te filosunu yarı y~•1• iadi-
komisyonu reisi Japonyanıo rmHk İ•temektedir. lvincle 
Va~ington büyük elr.iai M. elendi olmak iatiyeıı Japoı-
Saitonun cuma günü Fil•· yaya, hak vermemek. imk4-
delliyada söylediği nutuk nsıadır. Eğer bu üç deYlet 
hakkında demiıtir ki: hakikaten ıilAblarını a11lt-

- J~p~nya Vaşington mu. mak istiyorsa Amtr~a ile 
ahedeııoı feıhetmek ve ken- ( Devıımı üçüncü aayfacla ) 
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! Ş E H 1 R V E M 0 L H A K A T T A .... J · Şarki Akdenizde ·r 

A 

lngiltere deniz kuvvetleri 
edilecek? teksif mi 

Loit Çorcun mühim beyanatı . ---- --~------------------_.;. ____ ___ 
Beyoğlu 18 Sontı•irin 1 ~34 

Büyük Brtaııya, bütün dü
nıa dr nizlcrine üç asır mü 
ddet~e hılki~ olmuş olan an
ırnrıvi deniz siyasetinin geniş 
ve yeniden t. tthikine koyul
du. Umumi mahiyeti gözden 
kacmaklo. beraber birçok alô. 
meılerin ifşa ettiği hu yeni 
den tetkik işini zat'uri kılan 
bir takım amiller vardır. Dl\
ha 'gecenlerde Lord Amer -
y'unin Hindistanın Lüyük ha. 
vn hattına seyahatini ve bu 
hat ü'zerinJeki bütün İngiliz 
aeniz duraklarına uğraması. 
nı mevzubahsetmiştik. İngil
tere sahjli boyunca, on boş 
gün ev el hava ve 
deniz kuvvellerinin müş-
terek manevralarını ~ İngiliz 
:ricalinin esas kaygusunun 
hava tehlikesi olduğunu is
pat etmiştir. Niha1et dün 
gelen A. A nın bir telgrafı. 

· Woolwich iş sahalarının Av
rupa kıtusında gelecek bir 
taarruza karşı ne kadar ha
ssas olduğunu gösteren ve 
parlamento o.rtasında cere. 
yan eden münakaşaları bize 
aksettirdi. 

Bu meyan4la kaydedilmek 
icabeden birşey ılnha varsa 
o da «Nineteenth Contury)> 
mecmuasının ikjnci teşrin 
sayısında çıkan bugün Lord 
Stralhoghi olan kumandan 
KenworthJ,nin mühim bir 
makalesidir. 

İngiliz siyasi' mohofilinde 
sözü çok geçon bu mütehas
sısın ileri sürdü~ü tez şöyle 
huHleo edilebilir; uzun men
zilli topun, deniz altı teçhiza
tın ve gerek bombardıman 

gerek tçrpilci olmak üzere 
bütün şekillerile havacılığın 

inkiş!lfı, Cebellüttarık ve Mal· 
tu gibi mahdut bir coğrafi 
sahanın sadece noktalarını 

teşkif edip, melhuz Lir hava 
tehlikesinin hareket noktası 

yakın bulunan yerlerin ame· 
li kıymetini tamamen düşü

rmüştür. Muharrir makalesi . 
nin nihayetinde garbi Akde
nizin tamamen terkedilmesi 
neticesine varıyor ki bu ırnr

otle İngiliz gemilerinin c:ıerb
est geçit hakkının idamesi 
. mesela kıyı milletlerinın do
tluğu gibi - siyas~ amillere 

tabi kalıp buna mukabil 
bu mıntn kada teessüs otmit 
etmiş bulunan lngiliz askeri 
tesisatın fiili kuvvetine tabi 
olmaz. Buna mukabil Lord 
Stralboghinin açıktan açığa 

iltizam ettiği noktai nazar 
şarki Akdenizdeki İn-
giliz deniz kuvvetle-

rinin Hayfa. «Pi peline» 
nının vnrış noktasının etra
fındrı toplanıp teksif edilmesi 
merkezindedir. Muho.air o
rada, İngiliz gemilerinin bol 
bol mazot tedarik edebile
<"ekleri gibi bu mahrnko.tın 

da, bütün Atrika kıtasını 
~·evirmek şnrtiyle, ümitbur
nu ve Süveş yolundan, Fe
lestinden Büyük Britanyaya 
kolayca naklolumıbileccğini 

kaydediyor. Keza Hayfa ile 
Londrn nrı.ısındnki mesafe
llİD, Ümit Burnu tarikile 

· yine Afrika yolundan Basra 
ne Londra arasındaki mesafe. 

yo nispetle ~·ok Cazla olmıyaca 
ğını ilti.ve ediyor. Esasen ln
gi lterenin bütün düny:-rıın 

en kuvevtli ve en asti deniz 
teşkililt merkezi olan kuvve· 
tini SigapurJa inşa etmiş 
olması İngiliz deniz siyase 
tinin mihverinin şarka doğru 
temayül etmesi zıırurelini 
teyideder mahiyette görün· 
mektedir. 

Lord Starlboghinin bu-
rada yalnız kendi namına 
Etöz söylemekte olup keza 
serdettiği görüşlerin amiral
lık tarafından ta!'lvip edilip 
edilmediği hakkında da eli. 
mizde lıi~· bir delil olma-
dığında şüphe yok. He 
le, hususiyle mal-
ta ya dair olan kısımda bu 
adada ltalyan lisanının kul· 
lanılması aleytıine alınan 

ciddi tedbirlerin hiçte bu ye
rin terkine dair, uzaktan ve. 
ya yakından bir emmare 
sayılamıy:ırağı aşikfirdır. 
Bununla beraber muhterem 
Lordun makalesi çok aldka 
değer olmaktan geri kalma · 
yıp bildkis aldkadnr memle
ketlerin matbuatında olduk-
ça aksi seda uyandırmağa 
sebep olmuştu Bilhassa Yu_ 
nonistanda,«Nineteenth Centu
ry Review)> muharririnin ileri 
sürdüğü fıkirlerden birisi 
bir çok münakaşalar uyand-
ırmış bulunuyor ki, İngiltere
nin şimdiki holde Cebellüta
rik ile Malta arnsında bölün-
müş bulunan bütün o8keri 
tesisatının tekşifine yarnya
cak olan Kefalonya (Cııph:.ıJ. 
loaie) ~dası mukabilinde 
Kıbrıs adasının Yunanis
tana terkedi!mesi meselesidir. 
Yunan mathuatı ise, buna 
cevap olarak (Cephollonine) 
nin Yunan toprağından ma-
dut olup hiç bir ve~·hile bir 
mübadeleye mevzu olamıyac
ağını söylemişıir. 

Türkiyeye gelince, Lord 
Stralboghinin bu husus-
taki fikri, Boğazların 
yeniden silfihlanması 
hnkkında Tevfık Rüştü boy 
tarafından CenevredP, ileri 
sürülen tezin, bilvasıta ol
makla beraber fevknlAde 
manidar olan bir teyidi mu . 
hiyetinde telAkki olunabilir. 
Ş tı rkı Akdenizin askeı i ehe . 
mmiyetinin, hatt~ diınyanm 

en büyük <lonanmnsmın te
sif ve techizinin en esaslı mer · 
kezini teşkil edecek kadar, 
artmış bulunduğu bir es
na<lu Türkiyenin kendi ül
kesinin efendisi olup kapı
larını da dilediği g-ibi mü
dafarı eylemek tnmnmen ye
rindedir. 

O. PRİMİ 

kent 
4 

lşlerı 
1 malumat almış v!-ı bir~·ok 

emirler vermiştir 
Belediye reigliği işinin vali 

tarafından görülmesi kararı 
Memleketimizin biran evel 
imarına doğru otılmış büyük 
bir aclımclır Kısa hir zama
nda ~ehrin temizliğ, şehrin 
güzelliği, şehrin imarı yo
lund:ı miihim ilerlemelere 
şolıit olacağımız muhakkıık · 
tır. Bu münasebetle de vjliL 
yete muvaffakıyetler dileriz. 

il Soy 
Adlarınızı 

:....... . ............................................................. . 
T anılacağız! Kasaplar Deresi Korucu 
TORKDİLİ okııyucularz- 1 nzn soy adlarını basaca· 

ktır. Burııın için soy adL 
takwan okorlarımızw 
adlarım ve soy adlarım 

1Je oturdukları yerlui bi-

Mükellefiyet usulile kapatılıyor! Mektebinde otuz köy ;ı· 
lınta a sıtma mücadele raiSi bu hu~usta tetk!k.at yaptı.1 cuğu oku!or. ~ 

Knsaplar deresinin istasi- sıtm~ mucadele. r~ısı doktor Kooperatil ve müdürun çalışı• 
yon tarafına rastlıyan kısmı- Hadı bey şehrımıze gelerek 

ze yazma/art yeler. Biz 
böylece basılması istene . 
cek soy adlarım bir kar . 
şılLk beklemeden basaca
[jLz. Ve böylece yurldaş. 
larzmız için eyi bir iş gör

nın da mükellefiyet usulile bu hususta tetkikatta bulun Korucu 1 (Hu
susi Muhabiri-

knpatılması hakkında bundan muştur. duyduğumuza göre 
iki, üç ay evel viltı.yet sıhhat Mücadele reisi derenin kapa 
meclisince bir karar verilme. tılmasını muvafık bulmuştur. 

mişti . . Derenin kapatılması işte 

mizden)- Ko· 
rucuda maarif 
hayatı olduk
ça ilerdedir. 
Kasabanın gün. 
doğu yönünde 
ve bir tepe. 
cik üzerinde 

Bursa - Balıkesir mıntakası yakında başlanacaktır. 
müş olacafjzz .. ----------

Bize soy adlarınızı ek epliler 1 

bildiriniz, onları ta- 1 . 
nJfa/Jm. Arasındaki maçlar yapılamıyor. .. --- .. ı «Savaş» gazutesi tarafın· 

Ulusal 
Musikimiz 
(Üst tarafı birinci yüzde 

da kontrol ve organizas. 
yonu. 

1 dan orta mektepler arasın-
ı da bir kupa maçı tertip edi
lmişti. lki haftadır yapılma
kta olan maçların ynpılamı
yacağı anlaşılmaktadır. Du
yduğumuza göre lise 
ve muallim mektebi futbol 
takımları arasında çıkan bir 

9> Koro, Orkestra, oda ihtilı1f mektep idaresine ak-
musikisi konserleri, solo setmiş ve 1dure her iki mek
konserleri, operalar, vasıta_ 
sile halkın musiki zevkini 
terbiye ve bunların orga-
niZf\syonu. 

10) Operetlerin musiki ah
lak ve tiyatro bak1mından 

da kontrolu. 
I 1) Halk musikisi ders

hanelerin organizasyonu. 
B. sonat bakımından: 

1) Musikide ihtisas ihtiya
çları. 

2) Konservatuvar ihtiy:ıcı 1 
opera ihtiyacı (devlet ve şe
hir) 

3} Türk bestekdrlarına dü
şen vazife. 

4) Eserde musiki inkılabı. 
5) Bestektirlara çalışmala

rı iç in kolaylıklar ve yol
ları , 

6) Türk beskarlarının es-
erlerinin yalnız temsile 
ait olanlarında değil. 

tep takımım oyun oynamak
tan menetmiştir. 

Adliye müfettişi 
Adliye müfettişlerinden 

Necmittin Zahir bey bir 
kaç gündür şehrimizde bu
lunmaktadır. Müfettiş bey 
şehrimizde bir işin tahkiki 
ile meşguldur. 

Daimi vilayet encümeninde 
Daimi Viltiyet Encümeni 

diin öğleden sonra vnli mu
avini Ekrem beyin başkan

lığında toplanmıştır. 

Bu toplantıdu hu8usi ida
reye ait işler üzerinde gö
rüşülmüş icap eden karar
lar alınmıştır. 

================ 
Bu maddenin de devlet işi 

konser ve radyodaki ca
lınmalarında da telif hakkı 

getirebilmeleri. 
7) Türk bestek~rlarının 

*'serlerinin tabı suretile de 
memleket dahilinde ve Avr. 
upada yayılması. 

1 

olması. 1 
8) Musiki eserlerinin telif ı 

Tefrikamız: 4 

Yazan: 

Vilhelm havi 

h::ıklarmın tadil ve te:piti. 1 

9) Bütün bu organızasyo
nlar i~~in encümenler teşkili. 

Tıirk~·eye çeviren: 
11. flvni 

«- Küçük Mıık! bende hizmetçi kalır mısıni' işin fazla 
olmıyacak; hem de benim yanımda rahat yaşarsın» 
dedi. 

Yediği yemeğin tadı damağında kaldığı için Muk 
madam (Ahavs)in teklifini kabul edip orıun yanında 
hizmetk~r kııldı. 

Göreceği hizmet hafifti. Fakat, başka işlerden farklı bulu
nuyordu. Madam {Ahuvsi> nin iki erkek ve dört tane de 
dişi kedisi vardı. Küçük Muk.'un işi hersubnh bu kedil-
erin tüylerini düzeltmek ve üzerlerint:ı p ıh alı bir yoğ sür
mek idi. Sorra, madam evden çıktıkta, o, kedileri . bekli
yccek; yiyecekleri zaman önlerine topacıklar koyacak; ak 
şanı oldumu onları yan yana ve ipekli yastık~:ıkl:ır üzer· 
ine yAtıracaktı, ve Üzerlerine kadifeden örtüler örttcekti. 
Evde birkaç tane köpek te vardı. Muk, bunlara da hizmet 
ediyo:du. Ldkin bu köpeklerin hizmeti kedilArink nden 
dnha az idi; çünkü madam, kedileri kendi evltttları gibi Ae
viyordu. Ve onlara o gözle bakıyordu .. 

Hulasa, Muk, burada da babasının evinde olduğu gibi, 
~ayet kapanık ve sıkını hir yaşayış geçiriyordu .. Hirçok 

1 defnlar , madamdan ve onun kedılerile köpeklerinılen 
boşka kimsoyi cröremiyordu. 

Bir müddet Muk: eyi yaşadı: 
idi. Az işliyor ve ihtiyar kadının 

Her vakit karnı tok 
onden hoşnut oldu-

Hırsız 
- 1 

Bir evin sandıklarını başaıtfl. 
Bir akşam önce Mustafa. 

fakih mahallesinde bir hır
sızlık vakası olmuştur. Pa
pucçu Halil İbrahim efendi
nin evine girilmiş ve san. 
dıklar knrıştırılarl!k kıymet. 

li eşya ve bu meyanda bir 
miktar para çalınmlştıır. 

Hırsızın eve yatsı sıraların
da girdiği anlaşılmaktadır. 

Zabıta tahkikata koyuL 
muı:?tur. Hırsızın şu birkaç 
içinde meydana çıkarılacağı 
umulmaktadır. 

Hal~evi güzel sanatlar 
şu~esi 

Halkevj güzel sanatlar 
şubesi cuma günü genel bir 
toplantı yapacak, kendi şu -
besine ait işler üzerinde 
görüşecektir. 

Susığnhkta ~avalar 
güzelleştı 

Susığınlık. 25 (Hususi mu
habirimizen) - Birkaç gün 
devam eden yağmurlardan 

ve soğuklardan sonra bugün 
hava a~:ılmıştır. Hu eyi hava 
kasabanın pazar.na denk gel
diğinden pazl\r her ka rtak i 
gibi köylerim izden, Kornea 
beyden ve Kemnlpaşadan 
gelenlerle olduk~·n kalabalık 

. Si 18• 
güzel bir mektep hına kıJ 

rdır. Burada erkek "
8 ~ 

Yüzlerce yavru kurlantnB 
tıtl ' 

tadır. Mektebin orta k• l 0 
f sçı J 

daki odalar bu de n ,,,_ 
• 01> 

köy çocui:ları yatı pans•Y 
8 

h . d' l . ayrıc una ta sıs e ı mış ve 
ıştıf· 

bir mutfak yapılııı 01 
Şimdilik yatı pansiyon;ir 

otuz talebe alınmıştır· d• 
aya dek talebe aıe"cu 
kırka çıkarılacaktır. 

rııaır· 
Mektep dört sıoı 

• 'bBf BO 
Gelecek yıldan ıtı , 

de"re 
beş sınıf ve tam 

01
,. 

li bir ilk mektep 
kll ... 

caktır. Bu suretle ibtİ' 
bamızın ilk. mektep ,. 

yacı karşılanmış h
0100 

caktır. 

Kooperatif: , 
·r ~ıı 

Korucu kooperatı 1 
11 

rulalı ü~~ yıl olduğu hıııdet:dır 
bir varlık gösterememek. ı;ı 

ban•' Geçenlerde ziraat t{O 

muhasebecisi H.iföt beY ·rıı 
rucuya gelerek 

vaziyetini tetkik 

Müdiir ve halk 

atı kooper 
etmiştir · 

1( 9ıııı 
Nahı.ye mu·· dürü Ali 8 

· • 1t>I 
k nd•' bey çalışkan ve e b1r 

halka sevdirmesini b~l~O ~ıı 
idarecidir. Fırka re ısı rt~ 

l ·ere 
Osman boylc ele e v . ıer 

.. el ıŞ 
nahiyeJo birçok guz 

geçmiştir. başarmıştır. Jılıı' 
• . k' ıc~u gunu görüyordu. Fakat bir zaman geldı ı ı~,r 
yaramazlık etmeğe başladı. İhtiyar kadın evJe~ çbBf 
çıkm.-ız onlar. odalar içinde yabani gibi zıplaşaı0S8 ,.ıı 
l ıyorlar ve önlerine ne gelırse kırıp döküyorlar Jıı~ı 
etrufı ultüst ediyorlurdı. Faknt, kad ının merdh c~ıe.r si· 
ayak seslerini işidince, kediler yastıkları üze~ 1~6 ~llf 
niyorlar ve sanki hiçbir şey yapmamışlar gıb~00sıJI 
ruklarmı sallıyarak sahiplerini karşılarlardı. c;(~B' 

(Ahnvsi) odalardaki dağınıkları gorunce çok ııııb'' 
lenirdi ve bütün bunlorılan küçük Muk'u d rdİ· 
h l. e e 

at ı tutardı. Muk kabahutsiz olduğuna yemın 

Fakat kadın, Muk'tnn ziyade kedilerine inanırdı. • jçill 
Kiiçük Muk burada da :ıraJı<iı kısmeti bulnnuıJıgı ıı.ıııı 

o ll lı" 
haline çok acıdı ve madam (Ahavsi) nin hizrnetk r 0 ııe 
bırakmağa karar verdi. IAikin parasız yola çıkrııoıııO 08 ıı 
kadar fena olduğunu bir defa denediği ıçın rnado~ bİ' 
aylıklarını istemeği düşiindii. Vakw madam (Ah~\'51~0 rlil 
çok defalar aylık vercıcegini söylemişti Fakat bır 
sozuuu yerine getiremiyordu. 0uıı 

&vde her vukit kıl itlı olun bir oda vardı. IW kB' 
içorsinc Muk hiç girmemişti. Yıılnız hir~·ok defol0~10ttt• 
dının burJıla birşeyler karıştırdığını işitiyordu. · 0dı· 
k d b . uyıı 

n ının uraya ne sakladığını öğrenmek hevesı 00ıı· 

Aylıklurı hakkında düsünmeü-o ba~lnvınca derho.I ~ ı.ııt 
• b ~ • J' tl .. 

mın bu odaya mallarını sakladığı nklma geldi... ~ıl~ 
odanın kapısı her vakit kilitli olduğıın<lan kiiçui 
bir türlü bu mallara el koyamıvordu. .. e~· 

Bir sabah, mad m (Ahavsi) ~vdc> yok iken, kO~ofl'I 
lerden biri Muk'u şalvarından çekmeğe haşladı. ~:öpe• 
bu köpeği diğerlerinden duha az se' iyordu. l\511Jı~ 
ise Muk'a, onu her zaman okşadığı için, çok ,,0r) 

(Devnın 1 
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Ayşegül 
Onu ilk deCa bir akşam \ 

üatü keçilerini evine g~ti· 1 

rirken görmüştü. iri sürme
li deniz renkli göıleri, kı
vırcık ıarı saçları, üç döpt 
Örme ile bağlanmış beline 
kadar sarkıyor, yemen isin
den ta takunyelerinin gülle
rine kadar maviydi. Bu ma· 
vilikler arasında parlıyan 
düzgün beyaz dişleri leke
aiz sarı tenine ıonsuz bir 
güzellik seviyordu. 

Ayşegül Cihadı süzdü, 
gözler biribirine bakıttıler. 
A.yte kızardı. Hızlı hızlı ke
çilerini hayJamıya başladı. 
içerideki bir damın kapısın
dan girdi Kapının aralığın
dan Ayş~gülün mavi entari
si görünüyordu. 

Karşıdaki sığırlar ağılla
rına girmiş güneş hergün
kü yerinde kaybolmuştu. 
Bu küçük Oynak köy kızı 
Cihadın kalbinde anlaşı 1 maz 
bir sızı yapmıttı. 

•• 
Ayşegül, bu keçiler 

kimin? 
- Annemle benim. 
_ Baban yok mu? 
Hayır der gibi başını ul 

ladı. Sonra ilAve etti: 
- Aıkerde kaldı. 

Hiç bir gün ona 141 söy
lerken bu kadar heyecana 
gelmemişti. 

- Söyle Anegül! 
O dütünüyor, önüne bakı

yor, cümlenin neresinden 
başlıyayım diy43 tereddütler, 
heyecanlar geçiriyor. keli
meler çıkmıtk İçin dudak
larını yak.tığı görülüyordu. 

_ Ağabey kalbimin fena 
bir tabıatı var, seni görün
ce hızlı hızlı çarpıyor. kendi 
haline getirmek istiyorum, 
elimde değil. Sen gözden 
kaybolunca kalbim bitgin: 
leıiyor, gözlerim hep senı 

arıyor. Bu haıtalık ö1Ie 
fazlalaştı ki ismini duyunca 
yine hızlı hızlı çırpıyor. 
Anhyacaklar diye elimle 
kalbimi bastırıyorum. bir 
türlü geçmiyor. Bunu söy. 
lerken gözlerinde büyük 
yaş damlaları belirdi. 

Saf zavallı köy kızı aca
ba Cihada sevgisini ani.atmak 
için mi söylemiıti, yoksa 
içinde bulunan bir mu· 
ammayı hulletmek için miydi?. 

_ Geçer Ayşegül. 
Ayşe seeini çıkarmadı,yal

nız yaşlı gözlerle ona baktı. 

Gözleri liHnından biribiri 
nin kalplerindekini okudnlar. 
Ayşe ayrılırken: 

- Mektup yazasın. 

TlJRKDIL t 

Orta 
Asyı patroı trostü konf e

ransmıı1 kararları 
Moakova, 25 (A.A.) - Or. 

ta Asya petrol trüıt konfe
ranıı Kokantta toplanmıştır. 
Sovyet Ruıyanın doğuda çok 
mühim ikinci bir petrol me. 
rktzi kurmak istediği malfl. 
mdur. Konferans itte bu i!i · 
in plAnını hazırlıyacaktır . 

Bundan baoka: 
1 - Ôkonomik işlerine 

bakmak için uluılar araıı 

bir konaey yapılması, 
2 - ~ltın esas ında bir öd

eme hükmünü toşıyıın hus
usi konCeronaların uluılar 

arası meriyetjne dair bir an
laşma ımzalanmnsı, 

3 - Avrupa piyusasının 

Asya vo Amerika rekubetine 
kartı oıüdafuaıı. 

4 - Tayarelere evelden 
müsaade edılmeksiıin bir ül
keye inmek veya o ülkenin 
üzerinden uçabilmek için 
müsaade verilmeıi. 

Konferanı bundan başka 
şunları da taniye etmt'k· 
tedir: 

1 - Avrupa devletlerile 
müstemlekeler araaında bir 
toplantı yapılmaaı, 

2 - A vrupada ökonomik 
bir menre tatbik edilmesi, 

3 - Avrupa paralarının 

altın esasına göre biribirine 
uydurulması. 

4 - Ôkonomik hukuk 
sahasınea Avrupa kanunla
rının biribirine benzetilmesi. 

Sılahlarda 
Beraberi ık 
[Üst tarafı birinci sayfada J ı 
lngiltere Joponların iıtediği 
beraberliği vermelid r. 

Oiğer taraftan Novyork 
Heralt gazetesi dıyor ki: 

- Vaşington muahedesi
nin Japonya tarafı ndan fe!lhİ 
deniz silAh y.trışı sıynsas ı na 

dönmek olacaktır. Japonya
nın bu muahedeyi kaldır. 
mak kararı bugünkü dünya 
buhranı ve karıııklığı içinde 
ancak derin bir teeHürle 
karşılanabilir . Bu harek.t t 
dünytt wlhu için doğrudan 
doğruya bir tehlikedir. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Ne-
vyork Herald gazet sinin Vu
şigton muhabiri, M. Cordello 
Hulun Sir con Saymen 
tarafından söylenmiş olan nu
tku hararetle karıılam&1ının 
Londradan gelen ve deniz 
konuşmalarına giren ln~il~z 
ve Amerikan heyetlerının 
Vaşigton antlaımuının dev_ 
amı için birlik bir vaziyet 
almaya karar vermit olduk
larını bildiren telyasılarından 
sonra olduğuna işaret etme
ktedir. 

Aynı gazete M. Hulun be
yanatının n Japon sefiri 
M. Scltonuo Japonyanın de
niz konuımalarından sonra 
hiç beklemekıizin Vaıigton 

antlaşmasını ortadan ka1dır
mıya karar -.ermit olduğu 
yolundaki beyanatından bir
kaç ıaat önce yapılmış ol
duğuna da dikkati celbet
mektedir. 

Nevyork Hernld muhnbiri 
M. Hulun lngiliz Hariciye 

27 IKINCITBeRI 

Balkan komfularımız: 

Balkanlar Anlaşması. 
Bulgaristan da Balkan anlaf

maaına girecek mi? 
M.Alber Muıenin 

Santral gazetesinde 
ynzısından aşağıdaki 

aları alıyoruz: 

Ôrop 
çıkan 

par~· 

Halkanlarduki psikolojik 
ve soysal tekAmül, ihtiyatla 
ölçülmüo bir 11ra merhalel
elere doğru gürültüsüz pat
ırsız iterlediği için garp ef
kArı umumiyeıince buna IA
yık olduğu ehemmiyet ver
ilmiyor. Fakat yolnız üç se · 
ne geriye bakılsa ne kadar 
yol alındığı ve ne çok güç
lüklerin ortadan kaldırıldığı 
anlatılır. AIAkadar resmi 
mehafilin Balkan ko-
nferanslarının program ve 
kararlarını o zamanlar ne 
kadar bedbinlikle karşıladık
larını hatırhyalam; küçük 
ihtilAfia aıyaeal bir anlatma 
yapmak düşClnceıine Ankara. 
da 'Ye bilha&1a Atinada, ne 
kadar kuvvetle karıı konul
duğunu göı önOne getirelim; 
muahedelerin değiştirilmem
esi yolundaki tesahürlerin 

- kolayca anlatılacak sebepler 
yüzünden- ne gibi ihtiyat
larin kar91landığını düşüne· 

lim; bu gibi birleşmelerin 
dışında kalmak veya bunla
ra temayül etmek gibi düşü
nceler arasında mfitereddit 
kalan Avrupayı, hatırlıya-

hm. 

rı eyi tanıyanlar için aııl şa
şılacak nokta, 11yaaal tesa
nüdün ökonomik tesanüde 
yol açtığıdır: Yani çok ağır 
neticeleri çok mühim olan 
bağlantılarla, uıun zaotandan
beri geciken yaklaıma it 
meydana konuluyor. işle rin 
yürümesi için gerek olan da_ 
imi kAtiplık, ökonomik iıti· 

9are konseyi gibi teıekküller 
işe başlamıtlarc.lır. Balkan 
ulusları arasındaki münose
bet ve mübadeleleri resyona_ 
lize etmek için önceki gibi 
Balkan konferanslarının ka_ 
rarlarından birçok ilhamlar 
alan bir program yapılacaktır 

ikinci görünü9, balkan 
anlaşmasının timdiki çerçe
veeinden taıan Balkan uluı· 
ları araaı bir it beraberli
ğidir. Gene 2 ikinciteırin 

tarihli tebliğe göre anlaşma
ya giren üyeler komıu Bal
kan devletlerile [yani Bul
garistan ve Arnavutluk ile 
muallakta olan bütün itlerin 
memnuniyet verici bir tarz
da halledilmeaini kararla9-
t1rm1şlardır. Bir taraftan 
Yunaniıtanla Bulgaristan 
araeındaki malt anlaıama
mazlıklar, diğer ıaraftan Bul· 
garistanla Romanya ara. 
sındaki güçlükler bu-
günlerde faal konut· 

Cihat bir yarayı deşmişti. 
Onu kapamak için: Cihat tabii der gibi başını ı---=-======-===-= 

bakanının nutkunu tasvip 
etmesinin diğer ülkelere 
Amerika ile lngllterenin U
zak Şarktaki it birliklerinin 
daha 11kı bir yola girmekte 
oldutuna dair bir nevi ih
tarı demek olduğunu yaz
makta ve Mi Hulun bu be
yanatının umumiyetle iki 

Bulgaristan, Balkan anlış · 
ıİıasının temelleri olan lor· 
müllero yaptığı itirazlarda 
ısrar ediyor. Fakat buna ra
ğmen, cenubu g1trbi Avru
paaında Marsilya cinayetinin 
doğurabileceği karıtıklıldarı 

mnlara zemin teıkil etmek
tedir . Balkanların u~umi 
ahengin• mani olan bittün 
anlaımamuWar ve kaTga
lar, b• konuımalarıa eonu
nda or\adan kalkacaldar. 

- Bu mavi boncuklar da 
ne gtizell 

Bir az mahçup tavurla: 
- Annem şehirli kızları_ 

nda görmüş, hoşuna gitmiş 

alıvermiş. 
- Kaç yaşındasın? 
- 14 yaşındayım . 
Ayıe yaşına niıpetle küç-

üktü. 
- Sen kaç yaşınduım? 

- On sekiz. 
Ayşegül şimdi düşünüyor, 

· parmakları ile hesaplar yapı
yordu. 

- Ne hesaplıyorsun Ayş· 
eıül? 

O kızardı, sonra ellerini 
hiç der gibi açtı. 

Cihat dahıı Cazla durama
zdı. On adım ilerideki ~·ah 
iiimesinden bir ihtiyar gör
ünmüştü. Ayağını otlara 
\'Urarak Ayşegülün yanınd
an ayrıldt gitti. O bu hesap· 
lardan lıirşey anlamamıştı. 
Düşündü, acaba! ... Bu kızın 
hunları bilmesine imkAn va· 
rmıydı?. Bahusuı bir köy kı
ııntn, imkAnı yok deJi. 

Cihat iki gün sonra köy. 
den ayrılacaktı. Onu bu H 

bah pınar başındı elinde 
teatisilo gördü; yanına gi. 
tti. 

. Ayşegülle C1hat içli dışlı 
ıkj tlrkadtış gibi idi, biribirl 
erine bütün sırlarını döke
rlurdi. Ayşenin yAlnız bir 
sırrı vardı. Bundan böyle iki 
0Ydan beri kürük kafasında 
sakladığı sırrı, hn tfl)ha pınar 
başında söylıyecekti. Onu 
bu düşünce içi-
nden kemiren bir kurt 
gibi kemiriyor, belki mezara 
kado r götürecekti. 
k Yeni açılmı ş bir ldle gibi 
•zdı, sonra kekeliyerek 

ag.abey dedi. 

salladı, n: 
- O na ne şüphe! 
Sonra Ayıegülün saptığı 

patikanın ucuna kadar baktı 
baktı . O tepede durdu, baoı

ndaki yemeniyi çıkardı . Ni
hayetsiz sevgilerini yolluy. 
or. Oda mukabele etti . Cihadın 
Ayşegiılii bu ıon görüşü ol
du. 

** 
- Anlat bakalım Mehmbt 

onbuşı sizin köyü biraz bıL 
irim. Bundan beş altı sene 
evel her yaz tatili ( . .. . ) ye 
giderdim. G \jncliğimin en eğ. 
lenceli günleri orada gecti . • 

Mehmet dalgın dalgın du 
ruyor, gözleri bir noktada 
düşünüyor. Şirin köyünün, 
güzel genç kızları, erkekleri, 
evleri, hayvanları birer birer 
gözünden kayıyor . 

Cıhut o sene liseyi bitir_ 
miş ü~· seno ı:onra gen~· bir 
müli\zım olarok harhiyoden 
çıkmiş, iki sene sonra böl
üğe gelen Mehmetli yanına 
almıştı. 

Ayş "'gülden ayrılalı<lan be -
ri iki mektup almış hiçbiri
nin cevabını vermemiıti. Dö-
t sene sonra gelir seni alı. 
~ım diye verdiği vaitleri pek 
~·abuk unutmuştu. Buna so: 

b na iılir Bu kaJar hercııı 
ep l ;ı 

olmanın manası vsr mıyı ı .. 
Şimdi kendi kendine düş~n 
üyor. Ne fena yaptım .. Kı~
bilir Ayşegülüm hnngı koy 
delikanlısının ~oynunda yoksa 

. d '? şu bizim Mehmette mıy ı. 

- Mehmet söyle bakalım!..· 
Dalgın dalgın düşünen Me

hmet birdenbire kendine ge
lurek elindoki c : garayı yere 
attı. 

_ Ne söyleyim beyim. 
_ Sizin köyde bir kız gö-

rürdüm, iemi de Ayşegüldü 
galiba. 

Mehmet derin derin içini 
çekti. 

EYet nrdı. 
_ O ne yapıyor? 
- Anlatayım beyim ... Ay· 

ıegül çok güzeldi, yüzüne 
bakıın maşallah demeden ge
çmezdi. Civar köylerden on· 
un güzelliğini görmeğe gel
irlerdi. Ayşe 18 ya9ına kad_ 
ar şen, şuh büyüdü, ondan 
sonra Ayşegüle bir durgun
luk geldı. Annesinin yanınd
an ayrılmaz oldu . Çok kims
eler iıtedi, varmadı. Ayşeyi 

bu solğunluk yedi, bitirdi ... 
Mehmet derin bir nefeı 

1 aldı. 
- Sonra, sonra . 
- Beyim, annesi bir gün 

erkenden kalkmı' yanına va
rmış, dermiş ki «Gel beni ku · 
rtar, gel beni kurtur! . » Üç 
giin sooru kız<·nğız ölJü. An
nesine vasiyet etmiş, C1Ôldü. 
ğümde beni şu tepelh•ki çe. 
şmell başına gömün» demif. 

Cihadın gözlerinde bü· 
yük yaş taneleri birikti, 
sonra yanığından aştı, çene. 
sinin çukrum yerinde birik
ti. 

- Dokunduysa eöylemiy
eyim ... 

- Söyle .. . Ne varsa söyle 
demek Ayşegülüm toprak 
oldu hal. . 

Odayı derin bir sükut kn
plamışta. ~imdi her ikiıi de 
ağlı1or .. Mehmet hıçkırıklar 
arası'nda: 

- Bütün köylü m11ka da 
«nazaran tesir etmiyor •.. 
d1Jdiler .. 

Lise 

T, OiJ/ip 

ülke genel ülkülerde tama· 
men birlik olduklarının bir 
delili saymakta olduğunu 
ilAve etmektedir. 

Nevyork Time& gazetesinin 
Vaşington muhabiri de yeni 
ahval karşısında ne gibi te-
dbirler alınırın alınsın, şim · 
di Amerika ile logilteronin 
Londura konuşmalarından 
Uzak Şarka ait dıhı genit 
siyasal bir anlaşma yolu bu· 
imalı: ıuretila ç1kmıt oldu· 
klarını 1&nmak gerekliğini 
y$)zmaktadır. 

Bununla beraber Amerik
anın ııyaeal ananesinin ica
pları doloyısiyle ilı::i ülke 
arasında bir birlik yapılm
ası imkdnı eanılmamaktadır. 

Aynı muhabir, M. Hulun 
Sir Con Sayrnenin nutkunu 
candan alkışlamasına se
bep olarak bir de ingi
liz hariciye bakanının ken
disinin Amerikaya korıı pek 
az uyğun bir yol tutmuş 
olduğu yolunda bazı Ame
rikan ve lngiliz mehafil ve 
gazetelerinin tenkitleri do· 
lııyıeiylü Juymaktıı olduğu 
rcıyı bastırmış olduğunu 

ilAve etmekteJir. 

bertaraf etmek için Balkan Bulgari•tamn ba aalaıma-
anlaıma11n1 imzalıyanlar, dan usak kalma•ını .dotu
bo anlatmayı tatbikte tere- ran 11beplerden biri de, bu 
ddüt etmediler. Bulgar hü- . anlıımanın yapılma.uaa ko· 
ktlmeti de basiretine tak- laylaştıraoak lemis bir se. 
dirler kazandıran ııyfllal minin hasırlandığını görmek 
bir duygu ile anlaşmaya arzusu idi. Şimdi bu temiz_ 
olan muhalefetinin bu an- likle oğraoılıyor. Makedo
laşmaoın güttüğü ülkeden nya meeelesi yüsünden 
ziyade biçiminden doğduğu- Bulgaristanlı Yugoılavya a· 
nu komşularınıı ihs&1 etti. raeında doğan anlaıamamaz
Anlaşmıyu giremiyen Balkan lık hakkında da Belgratla 
ulusların ıoın anlaımıyı im- Sof ya araeanda dotrudan do-
11 lıyan hükt1m'ltlerle olan ğruya konaımalar yapılmak
münaaebetlerinin daima iler- tadır. 
lediğini ıöyliyen 2 ikinciteş· Makedonya ihtilAl komite
rin tarihli tebliğ de bunu ıinin Mareilya cinayetindeki 
anlatmak istiyor. meıuliyetini tayin yolunda 

Şimdiki devresinde Balkan Georgiyef kabineıinin göst
anlaşmosının üç görünütü erdiği çok açık, çok azimAr 
vardır : tavur, inklr kabul etmez 

Anlaşmayı imzalıyan ulus. bir anlatma iıtediiini göst. 
lara münhasır haklan ve ku- eriyor. iki hükumetin bu an_ 
rum biçimi küçük itilACın- laşması Balkan anlaşma-
kine uyğun olan iç görün- sının timdiki inkişafının 

üş, sıyasal ve ökonomik ala· dışında kılmakla beraber, 
nda biribirine muvazi olarak bunun yapıcı gayretlerinin 
takip edilmektedir. Bu, baş . çerçevesine girmektedir. 
arılmaaı gereken hayli büy· Üçüncü görünüt de Balkan 
ük bir iştir. Fakat bunun ba- anlaşmıtsının ul•ılar arası, 
ljarılm'1&ı yolunda, Belgrat, yc.1hut «Avrupai» görünüşü
Bükreş, Atina ve Ankarada na. dür. Balkan birliti barış is
sıl çalışıldığı düşünülürse, teğini mevhum ve nazari 
bunun sonu hakkında hiçbir \ tekiller altına de~il. açıktan 
şüphe beslenemez. Balknn\o_ açığı göıteriyor. 

En son bu gazete, M. Sa
itonun Japonyanın yukınJa 
V aşiugaton anlaşmasını kaldı· =====:ıo-=============---=----------
racağmı haber vermesinin Va
şingtonun sıyasal mehaCilin
de hiç bir hayret uyandır_ 
mamış olduğunu çünkü bu 
mehafılin Japon elçiıinin bu 
beyanatı hükdmetinin izrıi 
ile yapılmış olduğundan biç 
tilphe etmemit oldug-unu 
yazmaktadır. 

Halkevi Reisliğinden: 
Güzel sanatlar şubesi (30-11-934) Cuma gü

nü saat 011 beşte umumi hir toplantı yapınağa 
karar verdiğinden bu şubeye kayıtlı olan arka
da.Jarım1zın aelmeleri rica olunur. 



SAYFA: 4 TORKDILI 

Yabancı gözü ile Yeni Türki}·e 
•=:=o:tr:rr ~ 

K ü ç ü k A s y a n ın Büyük Şehri. 
«Yeni Tür~iyenin ruh ve dimağı A~karada \ş' i\ tr. Km ki ~u ıuh ve nimağ ha~~m

da ~ir araştuma yapma~ isterse, ken~ ı ni AnKara~a onun tesirlsrme arzetmelidir. » 
Alman istıbbarat bürosu 

iı.~ ve dı~ yazılar ne riyat 
ıcrvisinin 3 ı ilkte~rin 

1934 günlemc~·li bültenindo 
Ankara h kkındn fstonhul 
muhubiri tarafıaılnn gör:
derilmiş güzel bir yuzı ~·ık 

mıştır Bu yazıyı olduğu 

gıbi bn. yoruz: 
«H r vnkılki Ü$manlı stıL 

tanotı ile bugünkü Tür _ 
kiye Ciimııriyeti nraı:ıınılıı 1 

mevcut olon farkı, i tan· 
buldan Ankaraya 17 sacıt sü. 
ren tren seyahatinden 

Yeni Ankufıl doha bariz ve müessir 
bir tı:ırzda meydana ~·ı· 

karacak bir~ey yoktur. 
Comile.ri, muhtcsem sıı· 

rayları, Jelık deşik ve 
bakımsız soku ki arı, in kı-
raz bulmuş devirlerden 
kalma snnat hüzineleri 
il~ İstanbul: Klişe huli· 
ni o.lmış bir mefhum, 
yalnız maziden rniirekkep 
ve güzellik içinde can 
çekiıen bir şehirdir. Bu· 
na kartı Ankara muk8at 
ve gayesine uygun de. 
vasa inşaatı, geniş ve 

olan fövns Erzurum denıiry · 

olunun bir gedt nokt, s d ı r. 

Bugiinkü Anko.rıı ıs

tusiyonu, . Avrupa vo As. 
ya Jış politikasında sabit 
bir mtfhuındur. Yeniden 

kuvvet bulmuş 'fürkiyeyi 

z;yuret için bir rnüd<lctten
beri buraya nıii lemaıliycn 

siyasi büyuk ~ıdamlar ge

liyor: Sovyet Ilusya mu
rahhas heyeti 2 İran Ş'lhı. 
Efganistan kralı, llerriot, 
Çaldaris, Tıtülesko, Yevti~· . 

E~ki Ankara j 
havaılor ceddPleri ,.e ma_ Meksimos, <;ömhör:, Kanye, 1 

holleleri ile eski Roma ~foşnnof, bııranın BJna gibi j 
devrelerinden kalma kalenin İç dümdüz asfolt. caddesi ü1.0· 
ve dışında ki eski şehrin ya- rinden gf'~ mişler ve Arıksra 
nında halin ve istikbolin bir Palııs otelinin lüks binasında 
tehri ve aydan oya büyüyen oturmu lurdır . Mevki ve 
bir metrttpol<lur Vaktile şan sahihi h ıç. hir ec-
1919.1923 isliklal muhare- nebi yeni metropolun bu ye· 
helerinin karargdhı olmuş g§.oe resmi ziyaret ve misa. 
Anadolunun bu tanınmamış flret oteline uğramadan go-
dağlık kaeabacığını Gazi çem Pz ve bunlar burada 
Mustafa Kemalin yeni dev- mahir bir Almnn müdür ta · 
lelin mr.rkezi olarok intihap rafından izaz ve ikram edilir . 
etmit olması çok derin si- Otelin geniş ye muhteşem 
yasi bir manayı haizdi . Yeni salonunda hergün politika, 
Türkiyenin maziden <'ezri d i p'om::ısi, matbu .t, iktısnt 
bir surette ayrılarak varlı. Ye s::ınuyi adamları yekdiğ'e-
ğını uydurmak istı•yi:;-i, garp rile buluşurlar. Bütün cihu· 
terekkiyatının h;,kiki ·iar- nın kuruluş ve yiikstli~ hn-

1 
tarını Anndolurııın kulpgd li!1clıı hulunon Türk devleti 
hınılo yiiksPltmek mulhlp iJi. ile yapmak j tediği işler. 
Yohul ve fuldr AnOlfolu boz burocln konuşulur. Yolıancı 
kmnıla on. s ·notle ınoılern noz rların burada hu iun<luğu 
büyük bir ş hir nı eyılann sırıHla, ha.ikan d,.dP. tl" ri mii · 
getirmiş olrıı :ı k sihir ' 'C ke- zakore idn toplnndıklorınıl ı 
r.ııneti Turliiyı nin < n ~'OK yahut ilkteşriıı eümurİ)'Cl bny 
sııyğ vo itibara tleğı.• r bir ramındn ecnobi ılevletlerin 
eseriılir. Bu eser claha hen- hususi delegasyonları geldi-
üz tnıo:ımlıırı nıoınıştır. llemon ğinıle, biiyük siyusi günler· 
hır ayda b' r defo yeni de, miilt\katlar yapılır. 
bir binanın a~· ılmn ve diğer Ankara büyiimPğe nom· 
yeni bir binanın temel tcışı zettir. fptidada şt>lırjn snhrı-
atılma merasimi yapıl ı yor. sı bir<'lz fazla ger.iş tutul· 
Küçük. fukat temiz bir istos- muştu . Nıhayet Tii ı k lıiikii · 

iyon, duhn 19 l4 ıle Anadolu mcti, A lmnn şehircilik mü-
icerlerine giden tele bir de. teh ııs sısı prefetıör .lansGni 
miryolunun ~on noktası idi. bir ı,;;ehir p ~dn ın ı n tarızinıine 

Şimdi ise bu ietasiyon J 935 memur etti. Bu p!An birko~· 
tenesinde bitirilmiş olacak 'senedenberi tatbik edilmek-

teılir . Bu sr-ne ic.'indo <le su 
t edariki rııesclesi , büyük Lir 
beııdın in~asının ikmnlile 
halledilmiş olarukl.r. B:ın· 

ka lar ve ti car et evleri eski 
şehirdı, bırakılmış , Eskişehir 

ile yeni ~ehir aroı:ıında iku
mete mohsus muhallele r vücut 
bulmuktndır. Yerfi şehirde 

plfın vq·hile Jurup dinlen
meksizin devam oden mesai 
'ile vekaletler için büyük 
binalar kurulmaktodır. Bu 
,·ekt\let binalarının cıv:.ırır. -

ti' memurlar or.iusunun ika
meti için meskonlcr yapılnc· 
oktır. geniş ~;ankaya bulv
arın . r. ı-. : ğ ve so1und.ı 

ecnebi sefaretler vardır. O a
lın ileı ido yukorı?n bir 
tı- p} iiz··rin<le de l;ozinin 
ık~mct crı\ hı vükse!mck tı:<l i r. !"> ., 

H<;ylc biiyi.1k \'O gorıi · bir 
dağın ı klık içinde mür.:.ıku'c 
\ 'C mu ,.~j l ıırı. rı na~ıl tı enin 
edılt!c<'ği Jalın hfıln oni._
kiil hır nwscleılir. Tınırl\·ay 

olmuJ ğ rıJ .ı n ve ynp.lma 
sı da to~n"ur C'dilıııuliğin 
don olomobıllerlo lıırlıkte 

iptidoi "şokilde bir otobüs 
miinakoldtı vcırJır . Yani oto

mobil şasi s i üzerine 8 kişi
nin oturnc•·ğı bir ahş ıp 
sandık konmuştur. Pek rn
hat değil fa kut bu şehrin 
hiiyük mesııfcleıi arasındak i 
miinakule ve muvaı;ıala ihti 
yarı için <·ok lüzun lu bir 
şeydir. 

Büyük İ:;kenderin, impar. 
ntor Carocullnnın, lforunurr
eşidin, Ehlisalibin. Tjmürlerı 
g-in ve r.ihayet Osmanlı hük
ümdarlarının etrafında muh 
arebeler ve yoğmal'ıkl.ır ya
ptıkları ve hüküm siirdükle 
ri eski hoyhetli kulenin ya. 
nınlla Ank:ırn şehri nz hir 
zaman ovcl yoni bir ıH;er 

duha kazanmıştır; Haric;ye 
Vekaleti karşısında claimi bir 
sergi sarayı viicudo getiril 
mi~tir. Hu binanın 50 metro 

yüksekliğindeki kulesi Ank
:ıro yaylas ı n ı n g.,niş uz Jklor
ınrlan görııliir . Yeni l iirk 
zekll ve kudretinin y.ırnll ı ğı 

bu on yeni eser, Bulkan pa
ktı devlt:ıtlerinin Jıoririye 

bakonlarının Ankurnda topL 
andıkları bir zamanu tesadüf 
bu Haneki Cümuriyet b.ıyra · 

mında beş senelik iktısat 
piti nın nıiib0şşiri sıf:1tile Türk 
H ı ın ı y ii nin hir ı;ergisi halın

Ju n\·ılmıştır. Bu binu ile 
Ankara şehri lı e r neviden 
sergiler irin oh·erişli bir yer 
kazanmış olmokla kolmnyıp 

aynı zomnnda umumi toplo
ntılar, merasim vo konser- · 

Posta 
ldarelefi~de yenilik 1 

Mtktvptar merkezlere h11va 1 

tazyıklı bornıarla verılac~k. 
Arıkara : 25 [ muhobirimizuen] 

Avrupndn büyük şehirlerde 
oldu2u gibi İstunbul: Ankara 
ve izmir posta merkezinin
de alınan mektupları mer· 
keze hnva tazyiklı borular
lu sevketmı3ic için bazı İn· 

şaat ynptırılarakt ı r. 13u te
sisatırı 11<·uzu ~·ı kıp ~·ıkmıyıı

cıığı tclkık ettirilmcktP<l ir. 
Tl•s isal yt'r:ıltınd~n olllcnk 
,·o ayr ıca menıurlarln ŞU· 

lıclerdı·n merkeze ~önde
rilen mektuploı· bu tesisatla 
morkeztJ yollanacak ve ora
dnn diğer postalara dağıla

cakıır. Şehir dulıili m• ktup
lar bu tesisat sayesinıle da 
kikasınıln :ıit olduğu !iubo
lı re yollanacak ve ırnhiple · 

rino da~ ı tılıca . tır. 

ler i~·in dahi büyük bir kti. 
ma yeri elde etmi~ oluyor. 
Sergi binasının etrafındaki 

boş ve kır arazi umumi park 
tesisntı, spor meydanı. yüz
me havuzu, oteller ve eğl 

ence yorl eri ve emsali tesi 
sat ile bezenecektir. 

Ankara bir i~ vı:ı mesni 
şehri olup eğlenti bakımın· 
dun fakirdir. Fakat buno kn. 
r!j-ı canlı ve faaliyetli bir ce· 
miyı1l lı nyatı inkişaf.otm i~t: r . 

Çok spor yopılmr.ıktadır 
Erı başta binieilik Fpo-
ru gelir ve lıu sporn Jn, 
kendisi mükemmel binir.j 
olan Başvekil İsm <'t paşa 
teşvikkAr bir surette mü
esc:;İr o'u:or. 

Yüksc-k z'raut mPklebin-
.ı ... n hD~ka Alman tal im 
VP iı lnr('si nl 1 ı •ıtln bedt• n 
tnbiy11ı:.i iı,· in d · yiiksek bir 
o cktep \'Orılır ki lıu mek
lı' p y ııi valişc>n Turk gen~·
! ği t :ırııfından hiiyiık bir 
roğ lıcl görnıl'ktedir. Şdhrin 

d ı ~ında Gazi nümune !;İftlıği 
bulunuyor ki gezinti ve 
,ı ğlentiyi hGyırı ve fay
duyı sinesinde birle~tirm iş · 
t ır . Ş ·hir halkının bir kıs· 
mı süt. yağ ve diğer zirai 
n.ahımll\tı buradan tedarik 
etmektedir. Az zaman eve! 
bu çiftliğın Lira fub -
rikası çok eyi birosını 

ilk tlefa olarak piynsoya 
\·ıkurdı ÇiCtliğin geniş arazisi 
üzerinıie iki büyük yü.7.· 
me havuzu vardır ki 
Karadoniz ve Marmaranın 

şekillerini temsil etmek-
tedirler. <;iftliğin henüz 
genç olan oğo~· mevcu-
du daha şimdidttn gezin
tilere saha •>loıuk tadır. 

Zira Ankara yaylası 
bo'.i'k:ı yerlerdo ağoçsız-
d ı r . Şehrin caddelerine 
dik i lmiş olun milyonlarca 
gon~· ağa~· büyüdükten 
90nrn Anknru şehri yoz 
ınıwsiminde de tozo ve 
ye şil bir manz rıl arzcde
coktir. Eski İstunbu ' ılu bo. 
ğ' ı1 ziçinde ~ain ş •hirlt rin 
lıfikimesinin hüküm vo sı.ıl
tonatına artık nihayet veril
miştir. Burnı:ıı şimdi yalnız 

bir liman, ecnebileri ı.:eken 
bir nokta, knlabolık hir vi. 
lı'\yet Şi>hriılir. Yııni Tiirki. 
yenin ruh vı> ılimoğı küçük 
Asynda, Ankurnıln isliyor. 
Kim ki hu nıh vo Jimağ 
lınkkınıla hir araştırma yap
mak it: terse, kPn dini An kıı ra
dn onun teıirlerine arzct. 
melidir. 

Tez ne demektir 1 
- bir yazı münasebeti/e 

Y.ızm •ynca kt ı m f.ıkat: ihtiyaçtan doğmuyor,. 
Fukut: muhurrirde cıUropholJl 

Bizim hikAye miisabn- denilen ruh hnstul ı ğı 
kasına giren gençler, kah- demek.tir .. » 
raman münekkitlerimizden « .. Grophomune'ın İ 
R. Gökalp efendinin <ttez. Ammenin dikkatini 
li h ıkdye)> başlıklı yazı 

sına hayli k ız mı'.?lar ... 
1 bttf\, birkaçı, cevop 

ynzrn nk zahml·tine hile 
katlnnmıt: 

- Bu çi:t.mı den yukıırı 

s çrıyan boy:.-uzun nıçın 

hadd ı n i bi ldir miyo sunuz? .. ı 

Diye bize ıl.ırılıy11rlar .. 1 
füıkat. ~·ocuklor, o ynz ı. m· 

cselu ynpmıyu değmez ki ! . l 
Madem ki sizi bu derece 

hiddellcnılirmi~; o hnlıle, 

bu «Hiç» e ş<>yle bir göz 
gezdirelim .. 

Şu şaheser(!) ciiıulc i ~·in ıl~ 

sırıtnn «Tez»İn, rmsalsiz(l) 
tarif ini . bir uahn okuyalım: 

<t... Yı zan, hikdye ve ro. 
manın her hongi bir düşün· 
üşü korumak için yazarsa 
ve yazılan yazı bu biı;imd~ 

bir tezi - d ı kkat ! - içine 
alısu burın. tezli hikaye ve· 
ya roman denir.» 

Eeeeh, gördünüz mü; tez, 
Löyle tefsir edilmeli işte .. 

Bir daha; dikkatle bir <lo. 
·ha okuyun ki, kufanıza. 

üıerine celbetınektir. eti 
i~~mJir ki, ekseriya 1' 
beğtınmiş olur 101; koodı 
nin ehemmiyetine k 
irler.,, 

" .. E ı ohcınmiyct~iz .,1 
ne ile ıcul t! mi ı~lıne alırı 

kendıni tnnılmak maks,JI 
binbir dereden su gtıtl 

kudre tinin kafı geldığİ 
gelınod ı ği-olur yu! b 
den <lem vurur.>> 

Bılmem ki: belki Y· ~ 
rum.. Ah, ke~ki ya 
olsam ve günuhu girsı*' 

Uir dos uıuun bu şe 

olmusır.ı l.U zu etmiyoru' 
••• Fakat , ne olurdu. bı• 

otrnf.nı, hatta omuz ~ 
görs~.. . I 

(( lnkiJ6pçı gençliğııı,;: 

gulurrn ile hiç müo•t,t 
olmıyan o y:ızı)ara 

~·evirerek baksa.. 1'. 
Kısncu, «en eheoınııfF .. I 

bir belıana ile» etrafıı 
cağınu, kendi gözüode~İ 
pü ~·ekip alsa, sn SB·· 

/\1. Tul 
bütün şahane güzullıği ı l~ ** 
n11kşolunsun. . Hamazıın efendinin fı 

Vallahi. ne diyeyim çocuk. sını biz do okuduk .. ~o 
l ..ı r; bu v z yet k:ır~ıs . nılıı bir guzetenin diğet.I 
kalemımi kıııp ulııcuğım . Ve gazete tarafından f 
size de: müsnhoka hakkında ' 

- Suh·ıyı şu knrşıo1Z1L.ıki yerMiz fikir yürüt.dl~ 
knh r:ınınn:ı b ı rakın, sorb. .en o~ ığı- münasebetsı~,-
ı Hl serbest ve dolu diz . duğunıuz için bunu ıP 

g ı n ut oynutı:ıın; d ıy ecl• ğ' met ettiği meslek hn1 
im geliyo:.. kuryı bilgisizl i ğ i ne btı~ 

F •• k .t. c. s .ı ret. Cl'Sllret!. mıştık ~1iisobokanın h3 
/. 

Bu, leli tı·zl..ı, meçhulü le·i vurd.r. Bu hıı~'• 
meı;hulle izah ı dı!n aılumı Hamazan efondinin ~~ 
lıeo. d .ıimn cı(.İrı phonısrıic» ho.yntındu rııualtinılerı .

1 
Jencn lı 'l stulık j~·irıılc çırp· ğu i~·in ttızli mi, tez•'' 
ınırken görüıiım.. yerli mi. yersiz mi onla~ 

Kendi hastalığının ismini sabıkamıza giren Y "" 
belki kendisi de yeni işiti- salılhiyetle nyırt edec•l 
yor.. dir. \lüsabnkıımıza ~ıf 

Onun jçjn, k .. ılemi bu mn- yazıların lıepsi bjzce f.. 
tbuut hastal ğını teşhia edt- n met' idir, Bunu işti.bu~• ~ 
ve isimlendiren « Daurie» hul hı~nkmamok j~··1'\e yo b ı raksıl ı m; hassa kaydederiz f 

(( .. y ı zmak fıili. ruhi, kadar. e 
zihni, ı lmi bir nrzu ve - 7 ahrir heY 

Sırp-Bulgar anlaşama,,;azl~ 
Sofyada çıkan «81ovırn g.ı· 

zetesi yazıyor: 

Bütün Slav ve A vrupn 
gı:ızetcleri, 8ofya ile Belgrut 
aras ı ndaki anh \ima hnkkındıı 
mütalea yürütrnekto dev Jm 
~tmckte ve bunlur<lun bir 
~·oğu du bu anlaşmada siyoei 
g.ıye nroşt ırınaktuJır. 

Bu unlaşma ile temin edi
lmek istenen hcrşeyden 

evel eyi komşuluk huzur 
ve ~ükiln i~·inde yuş:ımokt ı r . 

\:ünkü uzun eenelerd ·nht: r i 
devum ettirılen düşmanlık 

ve ~·nrpışınal:.ır, Bulgar ve 
Sırpbrı felakete süıüklemiş
tir. İkisi ı!e hüyiik bir do -
vlet in i~ti!'mnrıno uğ 
rnını~t ı r . l<l n li hükunı'"et 
ve ulu !arının fııy<lalorını 

unuturuk şuursuzcasınn ba
~kalarının faydnlorına <·alış. 
ınışlurdır. İki taraf arn
sındaki münasebat son zam
anlarda duynnılmıy:ıcok hir 
hnle gelmişti. işte bu vrızi. 

yet eyi geçinmek vo an_ 
laşm:ık g:ıyPsini uyantlırılı. 

Bu nnlaşmndn ilk dü ·ii
nülen nokta halknnlnrdo ~uı. 
hun muhafazasıdır. Bunun 
için de her şeyden evel 

balkanların huzur ~' I 
ünunu hozan Sırp-Bulg•:., 
loşmam a zl ığın. n ortad• 
lkması lıizımd ı r. ~ 

Fakııt bu cınl'f ,d 
tahk imi ve hukıki .""

8 
;,' 

lik haline gelnıesı 8;.ı
Yug-or-1.ıvyn dJ. yoşaY'011 il' 
ırarlu rı n Bul ı•arl klur1111 
o o 
nınmas ı icap eder. • ~' 

Baıkan ve unwP'l' ~'' 
• rJJ 1 

rpten sonra adetlerı lgsr '_t 
bir yekıinu bulan BU ,,, 
Yugosl ı..t\yayı terJ1~rd'' mec·bur ı yetıwle koJwıŞ _,r 

l. ~8 d 
llır\'at Sloven kı ıs0 •111 -

leplerı nıuhtaı iye.ti~• ~tıll [ 
h;ıf.ı zu ettıkleri gıhJ, js\ılo 
lar ıhı uynı hokt ın tıttl~ ', 
eloHdıdirler. Bulgot t 01oı0 _. 
bu tubıl haklurının °~,,tlıı 
silo Yugoslavya i1ec•~ 
hiç birşey ku!?etrıı feti ~ 
tir. Bili\ kis ,ıa h ılı ıcu ~ ~· e 
uluslar nrası kıyrııe fJtl ı0 

emmiyeti :ırtncoktır yug~, 
retle millettnşlarınııZ zİf 

60 luv hükı)metino t1ah 9 J 
ba'•lı kalacaktardır· ad•· f 

rı . Bor . t'f 
yop ıldığı tokdır bl' 1 

Yugoslav çolışnıa dııo• f 
daha kolnylıkln meY ,c•~ 
lecek ve tohkiın ohıP 
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! Bu sayla her sa/J günü bası/mktadır. Bu say!a-i 
: yı yapnıak/a güttütümüz ülkü köye, köylümüze ! ve KOYLU. • ! fayd~lı olmaktlf. Umuyoruz ki köylü kardt:şler i 
: kendı sayfa/annı sevecekler, benimsiyeceklerdir. 1 
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Veli Dayı Diyor ki: Köy Köylerimizden göriinüfler. 

Evlatlar kııın bilgimizi arttırmak için güzel bir Ka.nun~nun mutlu. veri~leri. 
Fırsattır. Boş durmtyalım bılgimizi, ar_ ıralım. Koyterımlz artık gözelleşıyor. 

\ ' ılimiz Snlim beyin köy 

1\ ş gnliyor, tanrı yoksul
ların yar<lımrısı olaun . . 

\'clı ılnyı köyü ıçin lıış 
progrnmı yapını~ ıliyo i9il
tık . Kendis.110 bir lııti mı'" 
ktup yoz\l ı k yolladık .. c( va
hı geldı .. 

Veli dayı diyor ki: 

Kı ·ın kü,·Jiiııiirı ı~ı 1 . 
az olur. 

İş"izlik daiuın frııa
clır oğul.. Kumar. it;ki, 
kavğa. tlt•dikodu.. Bu
nlar lwp işsizliktt·ıı ge
lir.. Adını diyivrrmi
Yeceğim .. Nalı işte hi
ziııa J..fiviin hatısıuda 
hi r knv ·daha Yar .. Kalı-. 
Yt• ·inde d 11 manda 11 in- 1 

~a ıı ~()(•Hmrz. . 
K<iy deliktuılılar·ı. ~e-

cu·n köya~aları pa~a .c . (. 
k11ıua1· o\ 1111' orlaı·. . . 
Burıfar aı·,n.-ırıdarı ~·ok 

dı·fa hiitiiıı hir ~cı.~lik 
puuıgiııi kurııar·cla ka) IJ_ 
ed('lllPı' ohı yor·. N l' ) a
zıt... U ic i ıı~a 11 alın tP-

• 
riııi zarırı, k:iğıdııt ta-
liiııe bağışlar ııu~ iitiiıı 
bir '"'ellt' (•alı~, didiu, . . 
kazan sonı·a git hi r 
~·tat it•iııdP kumarda ,-:,tl. (. b 

biiıiiıı kazaııeırn mah-
vet. Bu nH acıklı haldir. 

Bi»yle yapaulaı·rn 

aldı \'t ktul'. Türt.. J..üv-. . 
liisiinli hf•ıı lıö.' it• akıl-
sızlıklaı·daıı daima uzak 
~ii rii r ii ııı. 
• 

lla.. ,,t' divtıt•t•1'tirıı . 
hiıiııı kö\ lii haııa: . 
«-Kış ~.wlcli t;auı al'! ık 

U.ı~ı dedilPı'. Bu 1-.ı~ 

ııe ~ a paı·ağıı 'aktinıizi 
nasıl ~t'<'İI t't'rfriz.. >ı .. . . 
BPıı de oıılal'.ı t•ll i111: 

- E'1:ltlar kı ·rn 
bilgilerimizi ar Uır -... 
mak içiu güzt'l bir fır-
sa ıtu· .. Bu ~ ı1 t;alıştı ~, 
çapalaladık. ~ tı .. Allah 
hin hel't'kPt versin .. Ek
si~iuıiz, gediğimiz pek 

·----=====·-=-====:=:s=s=:=~~_..-=--===ı kalmadı .. Şimdi hirkaç 

Maarif Sever 
Köylülerimiz var olsunlar! 

Susığuhğrn Reşa~iye, Umıteli ve Yıl~ız ~ö~lüleri 
köylerin~e ~irer mektep yaptırmıya ant içtiler. 

Bu yıl Susuğırlığın bir 1 Lir köydür . Bir mu ilimi 
çok köylerinde yı• ni ye- ve rpe-yco tolPhesi vnrdır. Bir 
ni mektepler ya~ılmakta- koç y.l eve( Cmitoliler 
dır. Ger.en lı ı(ta Yağcı bir meklE'p binosı sat .n nlm~~-
koJ·u m kt b" . }arsa da ~1ı:ı.arıfın ıstod gı e · e ını yazmış-
tık. gibi bir mektep kurmak·, 

Bu defa da Yıldız, ı tan kcndilorini ıılama-
l.. · · mııı.larJır llu yaz 
ınıtelı vo Reşadiye köy- ! )" · .. 

lül · . jçersindo mekteplerını 
erının mcktP.plerini yop -

lllak l\'in büyük bir ı! ıy- yetiştire<'cklcr 
r 1 " yeni yapıdn çocuklarını 

l
et 0 \'alıştıklarını sevirle okutacaklardır. 

t uyduk. 
Heşadiye köyü 200 evlidir 

d·· Y:ldız köJünün mektebı ve Om er köy nnhiyf"sine bağ 
ort dershaneli olacaktır. lıdır. Şimdılık 65,70 kadar 

Bu ynz temeli atılmıştır. talebesi vnrdır ve bu dn diğer 
R 1c· ~ı 1 meJtt .. ple 53 t.ılebe ikisi gibi bir mu'.J ll imlidir. 
okumaktadır. iki yüz evli Reşadiyeliler bu y.l mekte-

olan Lıu köyde mektep bimizi bitirecı ğiz diye ont 

ve 

Yapıldıktan sonra ıloiın jşınişlı:ır<lir. 

birçok ~·ocuk çıkabilir. , \'arolsun maarif sever 
~mitcli 70 Evli şirin 1 \'alışkan köylülerimiz. 

ay diıılt·ıwt•eğiz. Fakat 
hic bir zaman sırt iis-

0 

tii yatıp durmıyacağız. 

Bilgilerinıizi arttır·aca~

ız. Ben muallimle kon
nştu ıu. O bize faydalı 
kitaplar gctiı·ip gPcPlc
r·i okuyacak, gliııdlizlcri 
t-n ve eli leri ilt~ lwra-
h r uğraşırız. Ualıa -
ra kü)1 İİ m lizii11 hf· r e' i 
arınrnı. olarak cıkmaJı. • • 
Bütün evlerimizde 
nok a11,gedi k 'ar.. Buu
lal'ı hazır i ·ten baş al
mışken oııaı·mahyız .. 
Evlerinıizıu i<;inde insa
nların raha tc-a ve tenı-

• 
izce ot urat"ak ypr)er 
yapmah~·ız .. Kad111laı·ı
mız örgii, tezgtıh işi ya
parlaı·.. Böylet•(• ıatlı 
tatlı kışı gcçiriz. 

Bu kadar güzel <liişünceler
lc kışı gcçirmcğe hoz rlonan 
Veli 011yımn köyüne biz de 
birim~· kitap gönderiyoruz:_ 

Hava kuvetlerimizi çoğaltalım? 

'r .. .. I· f·ı·tsırıırı •'il ha~ .. silMudır. Kö)'lii, t'hirli hü-
ay·trtı b er 111 VUl'l llHH ,ı l l.._ • 

lii · • H;-ı · • , , )rdiklerini hurnda ~ok yf'riııdt> lnılduğumuzu 
. ıı )'tırhLt. l:ırırı ıavart·~t H 

·ö~·lemektt·n kendin1izi aıa ... ıadık. . , .. . 
.,.. · ·-· · kllV\PtlendırPll fork kflvHi~tİlliİll yardımı ISC 
'•Umuı·ivfAt tayarecıhgını 

her .. ... " - · - d l · deaer ·ınlallr. .. ogrıw111n ustun e ur -rı • 
l'nlii Tiirk köylüsii· · · k • k 
T. . 'd et Taya re .. emn ot•ağım oruyaca tır. 

ayareye yardımda evanı · 

ve köylııyo verdikleri öze· 
nın bPlırlı i:r.lı ri gorünme_ 
ğo b şln<lı O köyümuzılo 

köy konuk arı yapısı ı l t· r · 

!emel tedir. Uunlnrdon Ova 
köy, YoLupköy. N tipli, Ak
tnrm ı vo Bey kö1 lerirıdı·kİ 
ynp ı lor plı'lnl r rın göru ih·or 
odulı ol:ıı ak fııtirilm · <'ıım 

vtt çer~·ivelt rı tokılmıık UZ•:

reJir. 

Küpeler rıuhi)C:3ı merl.e
zılc ~..ımJı merkezinJu kış n 
ı;o.ınurdan koruıım ı k ve gi
diş ve g€'lişi kolrıylanıak 

üzare kald rım di1icnmokte· 
d ı r. 

Küı;e l t rde beş bin metre 
murHbLaı, Şu mlıda ise 3400 
metre nıurohbnı k.ul<lırım 

döşenmiştir. 

Köy tarla/an ekin1i 

Köylerimizin ök.onomik 
kı.ılkınmnsını ve bayındırır _ 

Yukarda eyi bir köycü alon vıldyot maiyet memuru llaldu 
beyle vilı'lyet telefon mütehassısı Eeat beyin aruı

nda resmini gördüğiiniiz ihtiyar Durak nahiyesinin Sayacık 
köyünılon 126 yo.şındıt ffolıl ağadır. Bu yaıa gelinciye 
kadar içki, sigara kullanmamış olan bu ihtiyar bugün de 
torunlarının başında çiftdlikle uğraşmaktadır. Daha 
,Çok yoşo.eın .. 

Biır, Köye. küyHiye dair re"mı ~öndererel 

sa~ rluıızı sfü~leyiııiz. 

lığını anıklıyacak köy l====--=--========-----------
tıırlnları her köyümüzde 
ayıklanmış ve sürülerek 
ekimine bıışlanmtştır. Bu 
hrloların ekiminden alı-
nacak ürün de yine köy
lerin bayındırlığına harca 

Sağlık bilgileri: 
--~------------------

Kuduz hastahğı. 
- -noraktır. 

1 
Kuduz eğer korunulmızsa sonu muhıkkık ill11 ılıı 
~ir hastaltttu. Fakat teobir ahnusa bir ıey aJıız. 

Merkez nahiye-
nin ötedenb~ ri torlosı 

mevcut köylerinden on 
dördünde de köy pnzor
larile köy konakları, köy 
mektepleri do yaptirılmık- I 
tadır. 

Köyde 
Elektrik 

Bugün size bizim ~·ok 

beğendiğimiz sizin de rok 
güzel hulae ,...ğın ı zn şüphe

miz olmıyan bir haberi vere
lim: 

Geyva Akhisarının Turgut
lu köyiiııo köyden geçer 

suya hüyük bir dolap koy. 
mak surotile hir elektrik 

santrnlı ynpılmış .. Şimdi 36 
kuruş verc.~ n köylü evini 

olı,ktrikle ış k ttohiliyorm •ış .. 
Ef ktrık )Ur n bütün köy

leri mizin işini görN·ek. ya. 
rın lıiıtün köyl .. r imizi ışıkl 
and.rnr· k, hırı k<ıtlcnılirı•l'f'k 
ve nrışı>l,-.ndırreek ktı\'\'ottir. 

Eğ.•r hol \ 'O kuvvrtli nknr 
sulurınız varsrı s iz d'1 köyii
n1iz3 1'urgııtlular gibi kol 
nylıkltı clı•ktrik temin eıle
bilirsirıiz .. 

Gnz ıılmaktau kurtulur nurn 
kavuşursunuz. j 

Kuduz Jıastolığını hepi
niz bilirsiniz.. Hayvandan 
hasa köı.ek.ten insana ge
çer bir hastalıktır. Kö· 
pek, kedi, öküz, beygir 
gibi hayvttnlarda görülür. 
Bu hnstulığın mikrobu 
hayvanların salyasında bu
lunur. 

Kudurmuş bir köpek 
tarafından ısırılan bir in
sana kudur. hastalığı ge-
çer. insan dn kudurur. 
Bu tehlilrnli hnstalığın 
vaktü zomonile öniirıe 

ge~·ilemezse tutulana rok 
yuz ı k olur. 

köpeğin kudurduğunu 
nasJ/ an/anz? 

Köpek sahibine çok uy 
sal bir hayvandır . . Fnkııt 

bir kere kudurdu mu n r
tık sahihini (ı lon ılinlo_ 

mez onn dohi teca\ iiz 
clm ğe, etr.ıfınn saltlırrrın-

ho~lor. Bu CBnada nğzın 
ılın ı;ıılynlur nkor. 

Kiipck bu lı ·ılıle ikon ara
sır:ı nöbut g··~·irir . Bu nö

bı•tler tı· k er riır c<lo cd~ nıha· 

yet lıir nöbet osn ı s ı nd~ 

h oyv..ırı ılo ölür giJer. 

Bazı.in kuduz hayvan pek 
ı: ıkindir. Yalnız boğazından 
ses çıkmndığı icin bağıra-

moz. Sudan korkar. Bu da 
kuduz alAmetidir. 

Kuduzun ısırdığı insan. 
Kuduz bir hayvan tara

fından ısırılan inaan altı 
halta veyahut iki ay aonra 
kudurur. Kudurunca da ar
tık iş işten geçmiıtir. Onun 
içindir ki köpek yahut her
hangi bir hayvan tarafın· 
dan ısırılan mutluka en 1a
kın merkeze gidip haber 
vermelidir. 

Ne yapmalt? 
Bir hayvan tarafından 111• 

rılan insana ne yapmalı? ET
veltı, köpeği tutup göz hap
sine almalıdır. 

Hayvan kudurmuşaa he · 
men onu öldürmelidir? 

lsıran hayvan kudurma. 
<lan ölılürülmütse ölüıünti 
hükumete haber vermeli
dir . 

Bu da olmadığı takdirde 
ısırılnn nılam hemen kendi · 
s inin muoyeneıi için hük1L 
rnete koşmulıdır. 

ls ı rılnn yeri hemen dağ
lomnk tıı olJukça faydalı hır 
şeydir. 

t<..uduz eğer korunulmı11a 
honu muhakkak ölüm olan 
bir hastoJık.tır. Fakat tedbir 
alırsanız bir ıeycikler ol -
maı .. 

Köylü; seni birçok yüklerin altında ezilmekten 
kurtaran c6murıyetti1. Yıne yükseltecek olan 
Cii.muriyettir. 
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Görüş ve düşünüşüm: - --
Hatıraların anahtarı müzik .. 

«Senbolisme» nin tenki- ı 
dini, tahlılıni yapan senbolist 
üstatlar, şiir ile müzik ara
sındrı, hemen hemen hiçbir 
f ırk bulunmnd ğını iddia elli
ler ve dediler ki: 

«-.... il Ar iki sanı tın 

vazifesi, eşya ile ruhumuz 
arasındaki «lcs secretes af
f inites = gizH sihri yel>> i 
ifade edebilmektir.» 

Birçokları, bu adamların 
fikirlerini hakikate aykırı 
bulurlar. 

Fakat senbolistlerin yu_ 
karıya aldığım sözlerindı-ı, 

hukikato aykırılık var mıdır, 
allah aşkına!.. 

Şiir cephesini bırakalım ... 
Müzik, hakikaten, yürekten 
yüreğe gizlice akan, nağ
meleri ile :mhların küflen_ 
miş, paslanmış kilitlerini lu
rnrak içeri giren ve ruhu
muzu karış karış zopteden 
bir dil değıl de nedir? ... 

Bilhassa, olğun bir ke-
man sesi, hangimizi başka 

alemlere sürüklemem iştir? ... 
Neyse, asıl mesele o de. 

ğil.. 

Maksadım, bir konserde 
muhtelif yaştakilerin neler 
düşündüklerini anlatmaktır .. 

«İşte, dakikalardan ber
1 

hınc hınç dolu salonda 
yalnız nefesler duyuluyor .. 
Hayır, bir ölüm bu sükutu 
bir an için bile temin ede· 
mez. 

«Herkes, kemanın yayın 

dan damlarken titriyen ve 
inceleyip kopnn sesine 
ruhlarının bütün kapılarını 

açmış .. 
«Bir an için kendimi bir 

kdhin farzediyor ve yanıbcı
şımdaki, şu, başını hlifıfçe 

çarpmış, gözleri nemli, ba 
kışları hulyalı genç kızın 

neler tahayyül ettiğini, ~angi 
diyarlarda dolaştığını keşfe
der gibi oluyorum: 

«Hatıralarının uyudukları 
karanlık bir dehliz .. Kema-
nın ışık Jamlalnrı, bu sims
iyah dehlizde yıldızlar gibi 
parlamıya başlayınca aydın
lığı gören hatıralar biribir-
lerini dürterek, esniy~rek 
uyanıyorlar ve kaynaşarak, 
itişerek, karanlık köşelere 
koşuşuyorlar ... Bunlar, göz· 
leri aydınlığa dayanamıyan 

zaif, ehemmiyetsiz olanla_ 
rıdır. 

«Kubbede titriyen ses ış · 

ıkları vasıtası ile, 
da kalan tek 

orta. 
hatıra 

' Hafızam zail olduğu için 
kolun-genç kızın varlığının 

itimadım yoktur. Her gitti-
dtın tutı:mık onu, kendisini 

ğim yerde, gördüklerimi, 
delice seven sevgilisinin 

mühim addettıklerimi, not 
yanına götürdü. 

defterime kaydederim. 
«Genç kız, gözlerinden ya_ 

Yahudi, pırasız kalınca 
naklarına yuvarlanan yaşla

eski hesap defterlerini ka-
rın fu.rkında değildi bile. O 

rıştırırmış .. 
Ben de, mevzu tükenince kadar maddi varlığından sı-
ı k. l k r yrılmışıı ... not arımı, 1tap arımı, a am 

(\Çünkü, sovdiği delikanlı 
gibi allak bullak ederim .. 

tarafından aldatılmıştı .. 
Akşam, muhtelif toplan-

tılarda yazdıklarımı karıştı- «Yanımda ağlıyan genç kı-
rırken birdenbire, bir kon- za şunları söylemek iste-

dim: 
serde acele ile aldığım not- ) ' 1 
l k k 

. «- avrum ağ omanın sı-
arı o uma arzusunu, ıştah 

1 

? ,, . ı . k d' . 
· · .. l l · .. · k rası mı •. ı.'e uıye en ını 

varıcı cum e erı uzerıne çe ·- .. ·· ? Eğ )d t l · 1 h . . . . uzuyorsun .. er,n a an ar, 
tı. (\ şto. verıcı» tabırı bana ld l l d k . . . o anan ar o masııy ı aş ın 

aıttır, herk.esın zevki bir ol· d t tl t ı d ? . a ı u ı ıs ırııp o ur muy u . 
maz yal. Benım hoşlandığım B' .. ·· d k' 
b

. . . . . 
1 

i' . . « ırıız onum e ı sarışın 
ırşey sızı sınır en' ırebılır. delikanlı, bakışlarını duvar-
Neys~, bunlar, antrparantez daki bir levhaya mıhlamış 
söylenecek sözler.. doğmıtk üzere bulunan t.ışk 

Okudum. Üstün körü bir güneşinin kızıllı klarile sev . 
rötüşten, perdahtan sonra, diği bir genç kıza uzun 
onları eize sunuyorum: bir mektupla ilAnı aşk 

«~rtık, inandımki, müzik, etmişti. Faknt ondnn hilld 
dünyadaki gizli kuvvet- covnp yok ... Delikan'ı, bokl
lorin en büyüğüdür. Hiçbir Amek azabını kısmen tattı ... 
medeni vasıta, hiçbir Lakin bir ümit, küçük bir 
casus şebekesi ve hiç bir ümit kendisini teselli ediyor. 

O, müziğin tesiriie gönlünü 
şey onun kadar kuvvetli 
değildir. dinliyor: 

«- Bütün maddi ve maccHangi gizli bir kuvvet 
novi varlığımla boğlnndığım 

yüzlerce ve binlerce insan 
şu genç kızdan bir evet!. 

üzerinde bu derece bariz bir 
işitebilecek miyim? .. 

tesir yapabiliyor. Bu duyuşu lemiz dcli-
«Buhran mı?. Buhran an- kanlıya: 

cak, bir zümreye hükme- <'A cvltldım, diyecektim aş-
debilir ve geçicidir. kın yalan olduğunu, sevgi-

«Hnlbuki musiki en vahşi lerin çabuk öldüğünü bilmi
bir Avusturalya yerlisinden, yor musun, sen? Bırak. tam 
çekingen bir eskimodnn zamanı jken vazgeç bu iş-
tutun da ölüm döşeğinde ya- ten .. · 
tnn bir insıınn, t'Il ozıh ka . «0 hanım hanımcık seni se· 

tillero « hissiz » sozunu vseydi, herhalde cevap ve-
rirdi mektubuna .. Zorlu acı 

tomomen haketmiş insan şok-
icat etme be oğlum ... 

lindeki hayvanlorn kader 
herkese hakim olan bir «Salonda dinliyenlerin yü-

zü bir tarofa, bakışı <liğor 
kU\'VPttjr. 

«Bir anda yüzlerce, yüz. 
binlerce insan kıskıvrak boğ
luyor, bütün düşünceleri 
kucnklaştıran, gözleri hayal
ttloml~rine, hatıraların kar
ma ko.r şık rutubet koka n 
loş koridorlarına scvkeden 
gizli varlık müzikten başka 
ne olabilir ... 

tarafa kaymış ; kalbi bir bn
şkosı ile, ruhu bir ılığeri 
ile meşgul... Herkes haval 
ardından koşuyor... • 

e<De<lik ya, müzik, yaman 
hir kuvvettir 

«Bon mi n~lAr düşünüyo-
rum?.. Ben?. Uzun, rok 
uzun ... » 

Mehmet Tuğrul 

TURKD!Lı 

Roo ve r =-- ==---~:=-

Çocuklarımızı Koruyalıin! Utkusu • 
1 

Amerika ayan ve mebusan se- lnsarlar zaiflere, Acizlere karşı insaflı ve merbıaıe•-
lidirler. Gücü az olanlara acınır. kızılmaz. Onları ko

çi'minİn entresan tarafları. 1 rumak merhamet duyğusundan il e; ri gelir. Hastaları 
«Times» yazıyor: reddedilmiştir. Eğer ticaret ve ço<ıuklar ve ihtiyarlar zaif ve Aciz insanlardan sayılı~· 
Amerika intiha.batının ne- maliye liderleri akıllılık gö. lar. Bir hasta. bir çocuk veyahut bir ihtiyar kendı· 

ticesi Mister Roosevelt için stermek isterlerse emri vakii sini tehlikeden koruyamaz. işte bunlar korunmağa 1110
• 

büyük bir şahsi utku olmuş kabul ederler ve Cümurre- htaç kimselerdir. Biz hastalara ve ihtiyarlara merb•· 
tur. Bütün intihabata hAkim isi ile iş hirliği yaparak bu 

11 
met ve şefkat gösteririz. Fakat çocuğa karşı bu duyğuD1111 

olan, şey onun tahsiyeti ve sistemi işler bir §ekle sok- azdır.Zavallı yavrucuklar ne yaşta olursa olsun döğülınek" 
siyaseti olmuştur mağa çalışırlar. Mister Roo_ 1 daha küçük yaşta büyük adamlardan ziyade çalıttl· 

Cümur reisine karşı seveltin bu zevata lüzumlu 
1 

rılmaktadır. Dükkdnda çırak olarak kullanılan çocuk· 
gösterilen muhalefet okadar gördüğü bir inkildbı kalıul l ların çoğu on yaşından küçüktür. Ve bunlara ağır İt" 
Aciz bir dereceye düşmüş_ ettirmek için sarfedeceği ler gösterilmektedir. Seher vaktinde dükkanı onlar 
tür ki intihabat faaliyeti emek ve karşılaşacafı müş- açar akşam karanlığında onlar kapar işin ağırlıA'10~ 
devam ederken, bilhassa küldt şiddetli tedbirler alın- düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş göraıe1~ 
garp taraflarındaki eyalet. ak için yeni kongreyi ikna ıl kimse düşünmez. Bu kadar tı ır işlerde çalışan çocıık 
lerde cümuriyet fırka nam· işinde rastlıyacoğı zorlukla- ların eline günde üç beş kuruştan fazla birşey :• 
zatlerinden birçoğu, göğüs- rdnn her halde daha az ola- gıJçmez. Avrupa budunlarının bazıları ile Amerika 

8 

lerinde taşıdıkları fırka renk- caktır. ana baba bile çocuğunu döğemez. Çocuğunu döğeO 
lerine rağmen Roosevelt ve aaw ana ve baba mahkeme tarafından hemen cezalandırılır· 
NeW Dealın taraftarları ol- Almanya bizden buğday satın Halbuki bizde evinde çocuğunu döğmiyen aileler 
dukları söylemekten çekin- alacak, hemen hemen parmakla gösterilecek kadar ardır. Af~· 
memişlerdir. Bütün bu inti- upada 13. Amerikada 10 yaşından aşağı çocuklar bıÇ 
habat mücadelesi içinde en Ankara, 25 (Muhabirimiz bir yerde çalıştırılamaz. ilk okuma çağında çocufl 
enteresan kısım, Pannsylva- den) - Almanyadan gelen mektebe göndermeyip işe gönderen ana ve babalat 
nia da Mister David Reedin haberlere göre bundan evel ile eocuğu çalıştıran tücanr ve esnaf cezalandırılır. Or•· 
ve Californinda da Mister memleketimizden mühim mik- larda çocuk ana ve babadan ziyade Budunun malı sayılır: 
Upton Sinclairin mağlubiye. tarda buğday mahsulü satın Ana ve baba çocuğunu döğemediği gibi mektebe gitoıe~ 
ti olmuştur. alan Almanlar tecrübe etmiş · ton de vazgeçiremez. 15 yaşından küçük çocukl•'' 

lor ve buğdaylarımızı beg" en- k , ı· · · b 1 b' de de _ Mister H.ted Senatoda cü- enuı ışmde i e çalıştıramaz. Gönül ız 
mişlerdir. Onun için bu ay h çoeo· 

muriyetçilerin eski bir lide- çocuğa öyle ehemmiyet verilmesini diler. • 
ri ve Mister Roosevelt ile 17000 ton buğday daha alma- ğu yumuşak, sert, cılız veya gürbüz, iyi veya {eO 

ğa karar vermişlerdir. Siper· b b d ç · k" paıs11• her hangi bir inkıldpçının yapan una ve a a ır. ocugunuzu nan or ya 11 
şiddetli ve muktedir bir mu· rişlor beklenmektedir. nız. Her ana ve baba memlekete nankör değil bayır~ 
haliCi idi. Memleketin en ko Sil3hlan bırakma meselssi evlAt vetiştirmeğe çalışmalıdır. Çocuğu eyi yetiştirlll•. 
yu cümuriyetçi eyaleti ola· Londra, 24 (A.A.) _Japon- güçtür. Sert davransanız olmaz, yumuşak olsanız 01111

• 

rak tanınan Pennsylvania ların deniz işleri görüşmele- 1 az. Çocuğa yüksekten bakar iseniz sevilmezsiniz. çoc; 
eyaletinde Mister Reedin va- rinde daha uysal davranma- kla beraber olsanız sayılmazsınız. Çocuğun bizılen b~~.,.. 
ıiyetinin asla sarsılmıyacağı ları kabil olabilecek gibi gö. diği şefkattir. Bunu hiç bir zaman esirgememelıY1'. 
zannediliyordu. Tanınmış rünüyor. Bizde çocuklara ikide bir: - Üzerine ait olmıyan t' 
bir romancı ve aşırı Radi- Amiral Yamamoto, İngiliz yedkarışma, patırh etme, atlama, zıplama, koşmo. Y" 
kal olan Upton Sinclair ise ve Japon bakımlarını uzlaştı- ı basım, çamıra hattın, sağa sola baktın diyeidayak at~0, 
Kalifornia valiliği için ilk racak bir nice d~şüncüleri 11 ana ve baba az değildir.Çocukların bu gibi hallerini göt 
intihnpla Demokratların na- olduğunu Röyter ajansına sö- ünce dai~ kendi {'Ocukluğumuzu hatırlamayız. Ve b9~ 
mzetliğini kazanması ile mu· J lem iştir. I 

1 
şeyden evel çocuğu sevmeliyiz Çocukları fenalıktan k,Oı 

halazakAr ve mutedil fıkir- M. Yamamato, bu diışünce- ' rtarmakta her insanın vazifesidir. Çocuk yurdun, yor 
lileri bir hayli teldşa düşü- terin neler olduğunu ortaya 

1

,.

1 

ta çocuğundur. Buııu hiç bir z:ıman hatırımızdan çı:. 
rmüştü. Sinclair ortaya bir çıkarmak iıtemiş, ancak de- nrmamalıyız. Çocukları sağlam olan budunların sırtı 1 
sosyalist programı çıkardı miştir ki: 

1 

re gelmez. 

ve intihap edilir edilmez bu «Törümün bu düşünceleri 
pMgramı tatbik sahasına geçi- nasıl knrşılıyacağını daha 

Balıkesir Himayeietfal Cmiyeti reilİ 
Dr. Kamil 

receğini ilAn etti Bu zatın te· kestiremem. Bir de bu düşü. 1 J 
kliCleri; cümurreisinin düşün- ncelerimin çıkar olup olma_ .. =-~-=----·~ --~-----------------

1 

celerin·e o kadar aykırı düş- dığını anlamak için İngiliz H alkevı· Re·ısıı•gw ı•nde",· 
tü ki, Federal fırka kendisine oruntaklarile bir daha ko. 1 ' 
gösterdiği yardımı. kesti. 

ouşmalıyım.» bB 
Bunun üzerine Roosevelt Halkevianizin .Ali Suuri Mektebinde a~uğı. d' Görünüşte M. Yamawotn ~ Y 

siyasetinin sempatisini ka_ İngilizlerin kendi düşüncel- Ik ic.i n pat'USIZ oku nıa yazma derslerinin gô. r it 
zenmış olan bu demokrat de" 
namzet yalnız demokratların erini nusıl karşılıyacakları- iiğii rağbet ve istek üzerine 29 Teşrinisafll ıfl 

nı ög· renmezden, Tokyo tö . b l k ·· · 1 ··ııılt>. yardımına müracaat mecbu- as ama . uzere pazarlesı ve perşm >e gı ,. 
rüsüne dımışmıyncaktır. ~ h fi 

riyetinde kaldı. Alınan ne- ~=================~ öğleden sonra okuma ve yazma bilmi~·ctı ••9 

ticenin ehemmiyeti Mister "ı K ı mlarımız icirı de hir dershane acılmıştır. ,.J. 
~inclairin mağlup olmasında Do tor .. . b•·· .. 
değil aleyhine yapılan itti- Arzu eden hammların Ali Şuuri nıekte 
faklara rağmen birkaç rey 1 MemJul. Al.met 'I' müracaatla kayıt olunmaları rica olunur. / 
almaınndandır. il U il il _______.,,,. 

intihabatın neticesi bize 1 

gösteriyor ki Amerikadaki çor:oK 
1 
Ha&kev·ı Re·ıslı•g ... ·ınder1": 

tercih meselesi New Deal /zaslalzklar1 mütehassısı. 1 
ile eski rejim arasın- ii;Jı llalkevimiz Ali Şuuri Mektebinde Frnfl-- ., 
da değil Mister R'lo- Muayenehanesini postah- )3C8' 
seveltin islahat pro~- . öğrenmek _isti,venler İ<!İll bir der~haııe açı ' . a .. "' 

.... nne cıvarında Zem on so- • k" ,. 
ramiyle uşırı radikelların ih- , knğına nakletmiştir. tır. Arzu edenlerin mektebe n1iiracaatla • 
tildlci programları arasında- ~l====================.ıf. olunmaları rica olunur. 
dır. Mister Roosovelt husu-
si ticareti ve hususi teşebb
üsleri içlerindeki sui istima
lleri temizlemek ım ret il o 

işler bir siMtem halirı e koy · 
moğa çalışıyor. Bıına muka 
bil Cümuriyetçilerin göstere

bilecekleri hiç bir tedbir 
yoktur . Yalnız suiistimallerin 
mübnlığa e<lilıliğini ve hu 
nlorı ortadan kaldırmak hu-

ı:1usunıln yapılan teşebbüsle 

rin mevcut sistemi tehlikeye 
koyacağını iddin ~diy-

orla rdı. Bu program 
-eğer buna <la program 
diyebilirsek bugün Amerika 
halkı tnrafından kati surette 

ı--- .. o - -: -. ===-

1 TURKDILI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

11 
Hayat bilgisine uygun olarak 

1 zılınıştır, Her kit<ıp~ıda s<ıtılıı·. 
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27 fKjNClTRŞRDI ...... 

.!ORK Dili » nin hikayesi· 

Asker Dönüşü. 
Halkevinden: ır~~~~~~~Mi 

soy adı yasa~ıııa ı:örc her k"s kcıulbiım 'I TURKDILJ neşriyatından: 1 
- /in neme-

uygun bir soy adı hulacaktır. I~ D o g.., r u y o ı· ~ ~ 
Güzel bir yaz sabahı idi. di .. Fakak bu inilti odanın I~ 

Ufuk g itgide kızıllaşıyordu. 1 boşluğu iç ınde eridi. kaybol- .. Hu i ~ için Bil, Edebiyat, Tarih ~nlıemiz fiz ~ • • · ı 
Kuşlar neşe ile cıvıld ı yor, sn- du Kadın sustu. Son bir Turkcc adlar anıklamıştır. ~ Y.\ZAN: ~I. CEYDET ~ 
hahı müjdeliyen horozlar gayretle göz kapaklarını ka- f stf'kli ola11lar llalkevirııİZt' ha~ vuraı·ak kt'· ~ , '1 
eank i ses müsnbakasına gir- ldırd ı, oğlunu k n rsıs ınıla gö- udine hiı· SOV atlı ~(.\Cehilir. 1:, 8 . d f "k kt f ., . ~ 
rniş gi bi mütemadiyenötüyor. re ceğin i za nn etti. Fakot kim· ~ " fi lT per e l me ep 

1

emSl l ~ 
ağıllarından boşnnan ıürüler seyi göremedi: vücudünün /« 1 
~öyün yamacına doğru iler- her tarafınıJ ıı n ka nı çekili- ---------------------" Fi nt. ı : Beş kuruŞtur. .' 'lJ 
lıyorlıırdı . Ayşe nine, bu sa- yordu, son bir gayretle Ahmet 11,. ~ 
bnh uyandığ ı zaman bir haf- diye kekeledi ,.e yatağı D • , \ T • J , ~ ldareevi mizde ve her kilapt;ıda bulunur. '"il 
tadan beri hasta olan \'ÜCU · 1 içinde b.İruh d~ş~Ü • . . ?d~ya (lJ ıııl 1 (l yet ~ :1Jj 
dünde hi raz kuvvet buluyo· hazin Lır sese ızlık çoktu.· EtlCİİIDeDİOdeı1: ~~~~~~~~~~~ 
rdıı . Ak şam oğlunun gelece- Vukit ep ı:yce i le r lo aı işti, d iş - B:ı lıkes •. r Mı· ııı'' ·iL~ ııı la" .k 
ğini haber alın ca deli g ibi arıdan bir ses odanın çel ık .. I~ 
sevi nm iş onu ş~fkatle kollar ı gibi du\·arlorın u ~· arptı ve y11- Balık · · sirdt ! t'H~lce yaıımı~ ohuı Mital Paşa .. \IÜdİİrlİİg~ Ün(len: 
arnsında sıkacağı d ıık ikay ı yıld ı : rıu~klehiııirı keşifname \e şartnamesi nmcihincP • 
sabırsızlıkla bekle mişti. Ay - Anne, ıınn e , ben geld 
şe ninenin kocnsı istiklRJ ha jm .. Fakat bunıt cevap derin uıührt~ nı aksamırıırı yeniden inşası 3 K<\nunm•vel ~luhtelif nıiklar ve mevkide 21 par(_:H tarla 
rbinde şeh it düşmüş hayatta bir sukut.. . ETine scvın~· le ~ 04 tarı lıiıw miisaidf Pazartesi ~iinii saat 15 le ~ seueJik ve f vriııdide bir diikkamn bir seıwliği 
yegane istinatgli hı oğlu l\te. koşan Ahınedin gı>nlünü ma- ,~. I A k 1 · ·ı ~ 
h · b k ı· 1 d. · b' 1 il yc·t nıa anııııt a müteşekkil Enciinıenı "1 <ı- icara veril~cek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalP~ı· tnet kalmıştı .. i şte bır uçu j hiyetini tıı h ıl et eme ığı ır 0 

senedir askerde bulunan oğ · ı yt!is kaplad ı. Titre~ adımlarla ~'elle açık t·ksihme ile verilmek üzere I defterdarlıkta icra edilecektir. Fazla malfnuat al-
luna bugün kavuşacaktı.. evn doğru ılerledı ; kapıyı miinaka~aya konmuştur. ı 
Arkasınıı bir örtü a ldı .. Ve açtı . Karşılaştığı manzara ka. mak isteyeııleriıı Milli E•nl3k. ~liidiirlüğiine miira-

kapının basımağına oturarak rşısında dondu kaldı. Olduğu cJ l k f caatları. ( 2 7 lj 
naza rlarını uzanıın yolun mü- yerde duruyordu; ne bir nı.i- Bu inşaatın he e i · t'Ş İ 3 990 lira 70 kuruş 
ntehasınn tevcih etti .. Yol- ım ileri , ne geri çekiliyordu. ve temiııatı mu vakket~si ~Oo liradır. Mii-
~a . görünen her gölge O an~e:ini. bu vııziy~ıte gö· na kasa va meslek lıavsivel ve itibarı malisine 
ıhtıyar kaılınm kalb. receğını hıçle tahmın etme· . • • •. : • • • 
ine heyecan ver iyındu mişt i. Onı doğru ilerledi, an . 1 ılımal olunan ve heledıyt~ \'e ya devaırı saıreye 
Böyle dakikalarca yolun ni- nesin in göğsünde kilitlenen ve vahul serbest olaı"ttk birkac bt~loııarrua 
ha t" • ·· 1 d" '~ k d ı · · d f lu nk ÖJ)tÜ 1 • • ye ını goz 0 ı .. ne u nr e ını son e 0 0 r . , hinavı bile\ münazaa ntf'lin olarak viicudt• 0 e-
vakit geçtiğini bilmiyordu; Nemli nıız u rl:ırla ona baktı , . : ~ • . . 1' 

fakat birdenbire gözlerinin gözlerinde. i ~i ?a.mla. y.aş şe · I tırmış old ll~ll n~ daır ,·~sıka Ye lıca~et odasma 
kerardığın'.: ?.a~.m~.n ~rkay~ b~eml.er g ıbı bı.rık~ıştı.Ay.şe 1 muka~ yet ol<luguııc. <laır makbuz ı hraz edc11 
doğru duştuğunu hıssettı, oınenın cehresı mutebess ım I ·· ı ı· · k r 1 · · k d b"I' l 

. . . 1 • k . t d" .d. 0 .. .. . . b. mu ıeıH ı~, mıruar ve · atıa ar ıştıra e e ı ır er. 
vaııyetın ı top nma ıs e ı. ı ı. mrunun son sevıncı ır • . 
Bunıı muktedir olamad~.. tebessii·m· ha.lin.ue dudakları - 1 Bu suretl.e lalıp o~a~lar yevmı mezkt~rda \iaktı 
Duvara tutularak mecalsız nda bır ı kmıştı. Ahmet sa· muayyenın<lc vesaıkı mezk5re ve lenH~H\ll IHU-
dermansız ndı mlarla odasına ntlerce mephut annesine bıL kk kl · 
doğ · ı 1 d" v ~ d .. ·· k 0 1 k k 1 va ate nıa · nız ve va mektu plarıle makamı ru ı er e ı. ucu unu tı . rtıı ı ararıyorı u. , .. . • .. . . 
boş bir çuval gibi yatağına Odayı hir kabus kaplamı · tı . ı vı layellr. mute~ekkıl encumelll vılayete Ye hu 
attı. Gözler ini kapadı , kar~ıs- Ahmcdin gönlüne g urbet nk- il hususta rııah'ımat Nliıınwk ve hilft lıedf\l sart-
ına Ahmedin haynli dik:ilmi l 1 ·· .. b • • ' ~ 

• • • •. - 1 şam nrının ıuznune enzer name suretım almak ve plarıı 0 örmek istiveu-
ştı . Anneeıne gnluyordu. bir enelı1J doluyordu Uznk- 1 . •• .. • •• t) .. • • • 

Zavallı anne onu kucaklam. lardan.. köpeklerin sesleri ı ıhale gununderı evelkı ~urılerde Eneumenı vı-
ak icin kollarını uzattı . akşamın aluca karanl ı ğı ' l:tyet kalcmiıtP. miiracaat etmeleri ilftıı olunur. 
Heyhat .. lfoyal kımıldamıyor· içinde medit nkisler yaparak 
du: 1 uzanıyordu . 

- Ahmet .. Ahmet bana yak· Hatun o •lıı 
laş yavrum diye acı acı inle · /-lak k ı Süha 
""===========---===-=-----=--==---===-=~ i , 

NASIL İKTISATCA VAHI MC TE~ILEKE-

(262) 

Balıkesir Ziraat . 
Çevirgenliğindeıı: 

Cinsi 

Buğday 

Mısır sapı 

Ciiriik ~aman • 

~liktarı 
Kilo 
5900 

30 araba 
60 « (Muhammen) 

~tiil~a Kepsiit. ziraat. mektebinde mevcut. 
yukarıda cins ve miktal'ları ~' az~lı Buğday, ~lısır 
~apı ve çiiriik saman miizayedeyı vazedilmiştir. 
Taliplerin ihale glinii olan ıo- 12- 934 tarihinde 
Ziraat Miidiirivetine ruiiracaatları ilan olunur . . 

(279] 

ı., 

LIKTEN KUHTCLUP ERKİ~ BCl>rN IKTI. A
DINA GECIYOHSAK OİL S.\ VA~I ~ A D.\ KÜL
TCn ~IÜ. ~TEMLEKEl.JfHNDE~ ÇIKIP Bl'ı ıU~ j 
BÜTÜ. 1 LCGU~E Gf l)İYonrz. ALTIN MAKAS 
----~----~--------~--! 
Daimi Vilayet 

Encümeninden: 

Bahkesir Sıhhat daire!'5i ihtiya(·ıit;irı fJoo li
ralık. kiniu nıiinakasava vaz ve müddt•ı i tt•ıııdil 
edilditt-i halde sPraiı · derrna~aııı ~urt•lilf' ıalihi 
tarafı~da11 teklif eHi~i hedcl haddi l:iyık ~nı·ii1-
11wcliğinden 3 - kan~ıntuH'c•I U34 tarihine rnii-
adif pazarte5'i günli saat on ht~ .• e kadar hir ay 

~arfıncla pazarlıkla vPrihııesine karar verilmi-
ştir. . 

Talip olanların tem iııaıı mu va~ka·l·P~t)rılt' 
hirlikt<• vevmi nwzkt'ırd.t Enciirueııı \ ılnyett· . 
S •lraıel(•ri ilfuı olunur. 

( 244 - 1) 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Edremit merkezi ı lc Edremit kazasnın Zeytinl i. v~ Kı~ı l 
kedlj mıntakasındaki mnzbutn ve mülhaka zeytın l ıklerın 
934 mahsulü on gün müddetle ın ~zııyedeye ~·ı kar ı l~ı ştı r . I 
lı _!esi 21 · 11 934 çnrşıımba günü ~ant 15 ,de ıç~a edılece- 1 
.l gı~Jon talip olnnlnrın yevmi mt\zkurde hdre~ıt Evkaf da-

1 
ı resıne mürları ilan olunur. (258 - :.:!) 

Üç hw;uk ~c ~ rıt• .\lrııanyada tahsil etmiş ~analın hütiin inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
rııisiııirı aliy~· iil:il:i derecede makastarlık şelıadtıtnamesiııi Yf ayrıt•a şeref diplomasını haiz 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Mnkastarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 

zıı ri! geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beytt!endiler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıy&n _ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik ed ilir. 

(;iizt•l V«~ pahalı ohuı kuma~larrnızı vahıız ALTIN ~IAK.ASA hicliriuiz. • • • 

. ?ünkü ı 8 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık ' 
bıçılmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemıştir. 

ı . . b~ek atelyesı posta~anı sokağı No. 50 
ı ~ammlar atelyesı Kara oğlan ma~allesi iknaci sokağı No. 2 4 ' =--- --=- -=-- -~~~~~~~---' 
~~ı·clek orta ıııt .. ktebi s•ıtın 

alıııa komisyonundan: 
Pansiyon erzakındaa et ve ekmekten maada kııımlarına 

tııl ip çıkmadığından . ikinci teşrin 934 ayının (29)cu gü
nüne kadar uzatılm ıştır. lstekl ı lerin :l9 - 11 _ 934 pe rşembe 
giinü tAmioat akçalariyle saat ( 14) te mektepte b ı 
l u unma. 
arı. 

(246) , . ' . ' ... 

' 



• 

idJiaaında bu 1 unanlar varsa 
tarihi ilAnüan itibaren yirmi 
gün içindo evrak.t müspitel-

• erile birlıkte satışa memur 
edilen mahkeme b&§kdtibi Dı_,.111mmııı111ııııııııı111ı~~mımııııııııı1111ıııııııı111ıııııııııı111ımmmııııııııııı1ııla 

-- .• ııunıı ........ ............... 111111 •• • ınlllıı. . rıttlhk ... ıttlllllıı .. rıllllllı •..• ılllllhı . ıılllllı1ı ..• 1111111ı .. = 
Foı k beye müracaat etmeJik- ::::E. !.-

ler ı takdirde hakları tapu ij Şehir Sinemasında (=.=; 
sicillile sabit o ' madıi~· a satış ::11 

bed· ı ı rıın payıa\;'tır ıı mas ndan J~ Bu akşam C 
hari~· k ulacaklarJır. =~ ~== 

• • • 'il :t\ 'il •• 

Okuyuculanmıza Bir Kolayhk. ___ ........ 
Aşağıya L>astığrmız rehber tablo JıalkJ1111zın la(lr tülü iJıti~·a~J~

rını en rahat, f'll eyi, en tu.·uz vr. rn sağlam ~artlal'la ııert\dr, k' 0 
-

lerdt•ıı ka l'~ılı ~ a bil<1 CPkl<·ı·i ııi gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

~ih i lt .ırll'ı ~uallPriıı t't'\'(ıplarırıı lıu tabloda arayıııız .. 

TDİKOT. AJ: Mehmet Servet örme evi, 
L\. ve c~ı ddt!SI ı 1111 ı a ı-tı: ~18 

ı: · ıııı·lli' 
f\ tJ ,- ~, ~ 1 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. llii . ı 'ıııı· · t 
• ııe ~o~agı. 

O T e l : kaptan zade Oteli 
~ind ı· .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llüktirıwı caddc~iııdf'· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· IJftkt\u•e' 
caddesinde Ahmet <;eşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. il iiktimet cadde' 
sinde .. Darhalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiktı 1ııet 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~n~ında . • 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşe~ 
• kolonyacısı .. A hacılaı· caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokant d sı: Şala ~leh met ~oka~' 
ııuınara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nurk 
Pasa canıii (•adclesirıdr.. )f PYlıarıe 1 o~:ızıııd~· . . . 

• 
. 

Baııdırıııa lı:ı kk:ıli~· si Ahmet Hilmi efen.dl·· 
Bilı'ımunıic·kilt•r, korı~t · rve ve s ~"t·r· c•·~iıJrrl· " . . . 

Bir)nci ortlırma : 24 - Karıu. 4 i l a h i A r t i s t ~ 
nu vel - 934 'arih.ne müsa- =-= ~= : Mustafa bey .. Po!"talıane ~ol" : ığı No. 47 i 
d .f pazartesi günü mı 16 r~ Lilian Harveyin muhteşem eseri ~ Tt>rıi "' iiriicii Celiilettin bey. Kııv:ı) 

TERZi 
olarak tayiıı edılm i ş olup i =-= nıiJIİ\" ı• caddmd No. ] ();1 

:o:,~:::in~~y ;~~:;l~ ti ;.~~~~ li Çıldırtan Dudaklar~:; ŞEKERCİ : Ahm~t Nuri efendi: Balı~('Sİl'İll eııe:d .. i ~vr· 
beşi bulmadığı takJir<le son ~ 

1 
:.~ l k ... , Jlll' 

arLtıranın taahhüdü baki ~ S i ne~111 sema~ırı ı n hüJ~k bir varlı~ı :e parlak ~= cisi. llliltinıPt l'fü d('~İ, pııs;talı\ ne SO agı 
kalmak şıırtile ikinci arttır- ''"' yıld ı zı dılber sanatkar LILIAN HARVEY ın en son ~ 1 mar:1: ~-1 

eaeri o]an bu fılim bütün uünynua ç ı lırınca alkı .. la- ~-==-
manın 9- Ka.nunusani- 935 ,_, -s 1 9' 
tarihine ~üsadıC çarsamba ~ nan büyük tadirler ve alAka celbeden emsalsiz ıııi - l==ıl MANİF A TU - •Tavşanhlı Zade Fahri bey. Fanta7.İ rıı 

=-~ zanscınli muhteşem eseridir. Bu fıl i mde LILlAN HA- [ ==, 1 . • ~ ·ııı·,·t 
günü ıaat 16 ya temdit edi. •• - r k - K · ıuı ~ RVEY aşkın ve güzelliğin nelere kauir olduğunu j mıatura ve . UllWŞ magzası. ll vayı ' 
1•it olduğundan almak ve 1.: gen<~ l ik , aşk, saadet, zevk, neşe taş ran bir :ıldka ~ 1 • caddesi numara: 52 
t•rtnameyi görmek istiyen- @ ile canlandırm :.kta ve seyredenleri ilı'\h i güzelliği ~ , • ~ 
lerin pey akçasile birlikte i teshir etrJlekte<lir ~~I WWW ._.......-
Balıkesir Sulh Hukuk Mah. ~ LIL1 \N llARVEY in bu fılirlllfok[ ş cyt:ınetkılr ~.§1 
kemesine müracaatları ilAn =§ ve rok Sı1vjlen rolleri, nef:s şark ıl arı eı.fı:~ duns ~ ... En Eyı· Bayram Hed·ıyes·ı.' '~ 
olunur. ı' ve varyete numaraları görülmesi asla i hm:ıl edilm- ~ ==I 

(28 t) ~ iyecek kadar güzel~li~ . ~ 
=1 Bu kıymt!llı artıstı ve ya r{llt ı ğ t ne şe kaynağı f ı 

r= ., =~ hu eserini görmtk fırsat ı nı kaçırmamala rını mu- t 

Avu KAT 1§~ bterem halkımıza tavsiye ederiz . i:::;a 
-~ lldveten Dünya haberleri ~-
= • ""=== § Suvnre Tam saat 8 de başlar . ~ 

H. Tevfik_ Sadık ~ Salonlar ı m ız k alur.re rle tı'sh i n e !ilm iştir. [ 

DAVAVEKILI ai J> E K y .-\ K I S 1) ,\ ~--
YUSUF KENAN § Muhteşem artist ve kudretli sıınatkdr ~ -

Y azıhaneai hükümet caddesin- J B R I G 
1 

T T E ( 
1 

E L M in ~ 

havranı icin Jıedivt·mi düsliniivorsurıuz'! • • .. • ~ dB 
hüktlmet eaddesin<le sf>hir sıınması alfıll 

l"' t b l 1... • • • Mehmet Reşat 

Yakla~arı • 

O halde 
.A 

lzmir - s an u şeRerısı ., .. ı:t:HI· 
adresi ne ıuüracaat erli niz. fledi yelik lıerrıe vi K l'Tl' ~E~ \'.\ 
~EKEHLE~IE, CİKl'LAT ve ayrıca Hamazaıı H; ııı 11Elki;İ' 
ve HECELLERİ orada hulacak ve ucuz olarak le<la vi NleCt' " 

• 

~ == 
de Ahmet çeşmesi karşısında -== s_J j n c i l i K a d l n ~~ 1' (.... . t • B 1 k -. 
'Merkez ve imzalarda her ~~ , , 
nevi Java kubul ve surat- 1 i ~1u nzzam eserini sab . rsızl ı kl n bekleyiniz ~- e ) r y (l re .Je 1111 J' e 1 (l 1 es 1 r . dı 
le neticelendirilir. ·"= 8 b dlJ" 

aıiWlii~iilıWiiiiiiiii~iiiıiiiiiiii~iıı.iiiiiiiiiifüiiiiiOOııii~iiiii~iiiimiii ., 11 es 111 
rr'il' 

Balıkesir Ziraat Mübiirlüğünfleıı: 

llülgtt Kepsü t Ziraat mekteııiue ait St>IJze halı~(·sinin 1 7- ı 1- 934 
tarihinden itibareıı bir ay icinde pazarlık surelilc icara verileceğin<lan 
ıaliplerin Ziraat Müdüriyetine müracaatları itan olunur. (266) 

'~a~ ar ı~ cemi~ <'Lİ11e ait hiik t'ıuu:l cadde~ioddd arsa nıüzayt~dt' ~~JirJi 
~aulı~a çıkarılnıış olduğuııdaıı peşrn para ıle alıcı bulurınıat.Jıgı 1?' sllre' 
nıezkür ars mn birinci berecede ve hiriudi sıı·ada cenıi,· ~t<' i1>0W~ 1·1•~ . ı f'l 
tile de taksitle satılacavındau talİJl olt111lar111 ~uhf'nıizc nıiirac~wt ~· ")/ 

~ • 9.Ö~ 
oluııuı·. b 
Balıkesır Vılciyet Matbaasında basılmıştır• 


