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-SAYI 4362 

CU-1\1.tAR TESİDEN ÖZGE 

Dil işinde de 
inan gerek 
. inan işi söz götürmez; ya 
ınanır ın, ya inanmazsın. 

Bir kişiyi seversin; neden 
dolayı sevdiğini sorsalar, ka_ 
rşılık vermezsin. «Ne biley
im ben, suviyorunı işte!» 
dersin. Başkn birine, daha 
ilk görüşte, ısınamıızsın. On 
un nasıl ki i olduğunu bil
mezsin; görüşüp konu muş
luğun yok; bir gün bile bi 
rlikte y..ışamış değilsin. ÔJ 11 

iseı neden ona karşı içinde 
bir soğukluk duyuyorsun? 
Bunun da karşılığı: «Ne biL 
eyim ben!» dir. 

Bu türlü oluşlar, Juygu 
oluşlarıdır. f uanmak, inanm
amak da sevmek, sevmemek 
gibidir. Bir varlığa mı inıın
ıyoreun? Onu gözünle gör
mek, kulağınla işitmek, eli
nle dokunmak gerekmez. İn
andığın nesne, var bile ol
mı yabilir; ama sen onun va
rlığına inanırsın; «v::ırJır» 

dersin. 
1 te inan işi böyledir. Biz

im gençliğımiz 1şkiller için
de geçtı; hi rçok yol, inandı
ğı mır. nesnelerin birer birer 
yıkıldığını gördük. Bundan 
ötiiru, çoğumuz işkilli kal
dık. 

Bugun de her irn oyumJRn 
onların çoğu bö)IP kuşkulu 

yaşar, durur. Böyle olmnlorı 
doğru mudur! Sanırım, bu, 
bir eksikliktir. Böyld •rine 
arınır: zn\•cıllıların ·~k ri esen 
değildir, hu c>sen'-izlık onlar n 
istoklerıni de kır&r; Pir işe 
yopı':>nmnz, bir iş boşar:ımı:ız
lar . Y eryüzündo lıirer gölge 
gibi ya ar, birer ot gibi gü
verip dururlar. 

Bugünkü dil dönenmesinin 
<le, çok erken, eyi bir sona \'9-

racoğınn inanmak gerektir. 
Dil donenmesini y:ıpnrı da 
Bay Önderimizdir. Düşüm-
üze bile girmiyen, usu
muza bile gelmiyen nice iş
leri o boşardı .. Ona inandı
·~tnn sonra, onun inanır ba
şladığı dil işinin do eyi yü
riiycceğine, eyi bir soııa va · 
racoğıno inonmnmnk olur 
mu') 

lnanmnk için ne gM ek~C' 
''ar. B na do, öz Tur~çc ya
zmak <•u~· crdiYor. Duşun-

" tı .. 
dukl rımı, duyduklarım .. öy-
lemck, yazmak için baş yo
ruyorum; emek ~·ekiyorum. 

A nıa ı in doaruluİi'una inan-
~ t"" 

dıktan sonra yoı ğunluk da. 
enıt k de tntlı geliyor. 

Bt·ni okuyanlar emek çe
kerlermiş~ cd~m~ks'z eğlence 
luzsur; uşo benzer» d yenlc:r 

do bizim ntolorımızdır. 
Ne olıır! Yazı yazanları 
ın z, kamu öz türkçe ya-
zsnlnr, ynzmok es<'ler, ok-
uynnlar bu yazıları okuma
ktan vaz mı "'eçecekler der-

• • t') ' 

sınız. Uıindolikler yeni yazı · 
011 zla çıkmaiia başlayıncn , 
ek' ~ b8 ı yazıya alışmış olnnların 
Unlnrı okumıyacağı söyle
nmemjş miydi? Şimdi görüy
oruz: Gündelikler gene eıki 

a 
Ef ~ar umumiyesi soguk 
kanhgım muhafaza e~iyor 

Gazeteler ne ler yazıyor? 
l\fo('ar 'l'elgrof Ajansı bil· 

diriyor: 
Mac r cfkt'\rı umumiyesi 

sükOn vo soğukkanlığını 
muhnfnza etmekte lir. 

Macar Hirlnn g-azPl<'~İ dı· 

''OT k ': 
"' Bunun kolay bir şey ol-
madığı itiraf <'dilmek lfı
zımdır. Fok t Mecar ulu
sunun YugoslnY hlicumlnrına 
bu sükun ve Yeknrlo muka
bele etmesi vicdanının açık 
}ılığını ve davasının <loğru 
luğunu göstermektedir. AJa • 
lelin hı:ır halı.le muzaffer 
olmusı lt'\zım geldiği hak-
kındaki kati kana-
ati Mııcaristana SO· 

ğukkanlılıkln beklemek ku\'
Yetini ve kendisine her tür 
lü şuur~uz ihtirastan çekin 
mck inıknnını Yerivor.» 

ol 

Bütün gnzetelı•r, için Cr_ 
nevrcde çnbuk bitirilmesini 
istemektedirler. 

Mrclis dış komisyonu ban 
on M. B •rz vıtz•, I\ .... trr 
Lioyd g ı z lf'sind' y.ız l f!ı 
bir moka ledf' 

(1 Yıı~o-ılnvy~ ithoml ır 1 ı 
bulunmuş '(l r knt Lu ıt 

hrım nrın delillerini ilt·rirle 
hilılir c •'ğtn ı v:ııictnı şt r.\> 
diyor. 

Bu 1 p sti llirl p g zrtrsı 

dıvor k : 
"' «Adnlt·tı vo sulhıı hnkık 

otrn i tiycn herkt s ithnm 
<'<l len m •ınlek c t ın ıllıcım lor 
ın acele totkıkıni istemesıni 
ancak tavsiy~ edebilir.>) 

Sucyg tlonseg gazetesi isn 
şu ~artları yazıyor: 

C<Tı:ılıkiknt bcı~Jaı;;ın, müm
kün olduğu kadar ~·nbuk 

ve açık bir tnrzdn görmeli
yiz, fakat her eyi görmeli 
yız. 

Soysal Demokrat Nep za 
wn gazetesi de Yugoslay 
not flına çohıık hnkılnıa ını 

istiyor ' \Ü• ku dıyor. lıu 
notn dur y. 1 nr şı \ n l ü
yuk lı r h lı kc· tı ıs~ ı trrc 

kt d r 

1yılar r ı ' r ti ıar. Y n d n 
okuyanl r ~ ~::ıl t\'•a ı ~ı. ı rr 

d' y nı yazı) ı kol yrJ öğ-r 

Pniı~ okur. yoznr olJufor 
Bu r un gılıı öz tıı h rn zi 

2<le prk güzd yazıp okuyabi 
lir iz: yt t• r k ı or o iı nr::ı'ı m 
D Jjnıiz in t::ıtlılığ· nı ) nl arcı 
.. özl rle k r ıJ..1 ğır do. hulôn
lar o ldn nıyorlıır. Guzdlik 
türk~·C'm 'zin özündedir. 

Şimdi dil snvacıındayız 

'\tice B ıy OnJcrinıiz ~ene 
başımızdadır Bu savnşı gen
çlerimiz, çocuklorım z nasıl 
o!ta b:ı aracnk, i in sonuna 
vnracnklord ı r. Biz, onlara 
bu yol idn gerekli oinn ta. 
nıkJıklorı yapalım. Bunu bile 
yaparsak bize ne mutlu! 

KAZIM N!1Mİ 
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cileıln soy a~lan. 
Gazete-

mizin iğesi 
ve ha y z 
ganı Bıle
cik swlo. 

J 

vı Bıly l loy 
rettin l\a
r'lıl. (' k ,_ 

rım ~ m·l 
çe' rg •nı 
miz Bny 
Kenan E 
mi n Ak
man, yazı 

arkadaşı

mız ve <lu 
zel liri miz 
Bay İsmail 
Kampus, Ra~ H:ı) K l'nn 

yazı orkadaş-

1 a rı mız dan 
Bay Cevdet 
Aydemir, ida-

··--~"""""' re memuru-
ı muz Boy Sü· 
r ~·ya Tnlay 
soy adlarını 

nlnııştır. 

Bund:ın 
rnnıu ~nze

t mizin iğel'Iİ 

Hı) ı 1 1 1, n an yn ı l n rrn da 

lloyrı Koron·,..--~~~
gonel ç '11 • 

gen l<crıuı 

Em ıı Akm<ıı 

yuhut sad 
1(. l~. A k 
man ımz ,o 

7lıı kulıonu 
uıklnrJır. 

Diğer ya· 
zı :ırkadn":> l ~~e.~:!!!.11 
ar m11.ın d ı ı 

nJd.klar S•>J 
ynzarnğ" z. 

) 1 n aıl ı,arupus 

aılını ayrıca 

1 Türk Dili Evi Ba/Jkesir 11 

VE ER. ÇIK.AR... 

1 Yıllığı : 800, nltıaylığ-ı 400 kuruştur. Günü geçmiş 1
1 

ı_ sayılar 25 kuruştur. ~ 

• 
enız 

Hala köpürüyor. 
Vapurlar yolcularını durak 

yarıerlne çıkaramadılar. 
lnebolu, 27 (A.A.) - İki 

gün hir stiren fırtına şıd-

dctlenmiş hava yağmurlnmı
ya ve k::ırl Hnnğll ba~lomıştır. 

Liın ına g('lı n Suknryn vn 
puru )Oleusurıun Lır kısmıuı 
çıkıırnhılnıiş hnYonın şidde

t ndon h t• p .. rıi ~· ı k, ramndan 
~i oba gıtoıı·ğo mecbur 
kolmıştır . 

Artvinde ekim işleri 
Artvin. 27 (A A.) -- llıı· 

vnların •·yi gitmcsinJen is
tifade ederek çiftçilerimiz 

kışekinıi yap.yor. Buranın 

renk ve kokusu ile ün almış 
tütiin mahsulü bu sene ~·ok 
verimli olmuştur. 

~ 

V urtdaş K ndi ize 
bir soy adı çekiniz! 

iç işleri bakamn bir buyruğu . - -
Arıkara,27 ( A.A) - iç i§lerl 

Bakam flay Şıikrü Kcıyamn 
b11yurd11!/11 ile cıdlarını. kişi 
adi .: r11ı ı yiislcrir bir sırcı ycı -

:ı kcıymuf/<ı l>ıışlıyurıı: Hu 
adlar 'J"ılr J)ili Arıışltrnw Kur-
11mıırıı111 b11ytik d:eği ıiyesi · 
ndcn • .ı\ksaray Say/avı Buy 
Afolay111 ikinci kez basılmak
lıı olan Turk adlan adwdaki . ıs ıı E kanı Ha~ 1;ukru Ko)o 

biliijiıulen alı ndı. Bunun içerisinden lıtyencnlu, istly 
enler bir ad seçip alabilirler. Yalmz ayrıca bitik ola-
rak baslırama:zlcır, baslırarılar olursa sor{juya çekilir
ler Bu sıra adlar billfjinden sunrcı bu cıdlarrn ne de
mek oldıığun11, adı laşyamn kim idi!/inl, nerede yaşa
tdı[jını, nt'ler yaplıijım gö3terlr bıiyıikçe bir bilik da-
ha çıkaracaktır. 

1 
•• 

er 
Al a lar 

Ç o ğ ahyor . 

Ahabcy, Ahak, Akabey han, Abatny, Abay, Abdan, 
Aheş hatun (kadın adı) Ablak, Ablaç, Ablay han, Abike 
hnhşi, Abi, Ahı, Ado.r, Adın, Adıyeke. Admış, 
Adsay, Adsız, Afrasyop, Afşin, Ağabigüm (Kadın), Ağn
hııtun, Ağnlday, Akbıyık, Akboğa, Akboğrn, Akboru, 
Akbuğa, Akçabu, Akça, Kocn, Akçura, Akdemir, Akde
mir bey, Akdolun, Abıç, Abık, Abis, Abiz, Abukan, Abut, 
Abuskn, Bursu, Arar, Acny, Aceğanbey. Acıbucu, Acu, 
Acabay, Acnbuğa, Acık, Acı), Aclan Ağamnt, A2nmolla, 
ı\ğnt, Ağıç, Ağns, Ağıs, Ağlamış, Ağrat, Ağrıtmış, Ah_ 
nns, Akabık, l\.n Akntuy, Atay, A.kbacı, Akbalıkbey, 

Akhnhn, Akho§, Akbny. Akhanım, Kn Akıs, Akkunış, 

l\a \kk ıynl, Kn Akkuş , Akpulat, Aksın, Ak8unğur, Ak
şit, Ak .. onğn r. J\kta-. 1 Aktoy, Aktimur, Aktulun. Kn 
:ıky pu. \ku . Akyol. Aloboy, Alnk, Alakuş, Alukuş 

Pertev ~ey Gürgök, Sa~ı ~ey Deniz soy a~mı al~ilar. 

Bay Sadık Drniz 
Ankara, 27(Hu usi)- Ba

lıkesir 8 ylavı Bay Per
tev Uurgök, Buyuk L'lus 
kurult yı y s l r h:ılemi 

mtidtiru lhy ~1uz tffer 
C :ı.ğlı soy aJlnrını al mı lar _ 
d r. 

·ı· ·ı· "•' ... 
Şehrimizde do soy ndı 

t kın, lnnlıcy, Al::ıntnr, A.las, Alaşnhnn, 

,\l ı'a •. \ payn. Alprrtongo, Alpg-iruy. Alphan, Alp al<'ı, 

\ pt•·kh. Alp\'uruk. Altrıra. Alotnnay, Kn Alt:m han, 
.\'lı ıın t. Aul\lay, At l:ıy. Anbnzuk. Andurimun, An
g-ıy, \ng.şlıaıı Aııtı\·tır, Anuk. Apo.kl ıgun Kn Apokhnn, 
Alo''· \lahan, Al\11, Aloftekin, Algu, Aljnak, Al 1 nnhon 
Ali c.ık. Alkn, Alknnlı, Alknn Alknşi Ali k Al • • , a , pogu, 
~lh ırgun .• Alpors.lan, ~ltny, Alt n Ariğ Ko Alpn~y. 
l\O \\lu, \\a alturış, Korn Altu, Alpboğa, Alpun, Ka 
Ahunbey. Altınhuği, Ka Altıınlıan, Altunknru, Alfun 
tn~. Alt ı ndl'ri m, Alyu, Anı::ıgiir, Apatotkon, Apu
han Arahoğıı, Arntomur, Arda, Arga. Kn Argona, 
Argın, Argın doğan, Argı , Argun, Arğunnga, Argun 

Bay Pertev Gürgök han, Argun şnh Arı basun Arjğboğn. 
adlorını koyanlar çoğalmış- Not: ynnlorındn l<a yazılı adlar kadındır. 
tır Avukat B:ıy So<lık özüne ~----------~~-.......:~~-=-~~~~""===~~~ .. 
Deniz soy adını seçmi tir. 

Soy adlarını tanıtmak İ\·in 
ı:ıı~tığıınız çenbere katılmak 

uzno bize biti gön
deren okorlnrımız<lan ü~·ii
nün soy adlarını ve adresini 
yazıyoruz, 

- Adı: Hnlit Bedi. Soy 
a<lı: Uzan. l~i : Erkek 
muallim mektebi musiki mu_ 

allimi. 

2 - A.dı: Hüseyin Esat. 

Soy adı: Mutlu. işi: Viltlyet 

telofon len memuru. 

3 -Adı : Hafız Ahmet. Soy 

adı: Tüfükçi" oğlu. Yeri: 

Hacl İshak mahallesi. 



SAYPA 2 28 JKJNCIT~ ... ~ ~··••••• .. •• ...................................... •••••••••••m••••••• 1 
• Ş HİRV MÜL TTA J 

=·eı;-t ~~b~i .. ~B~i;k······ i ~- ········ç~·;;ç~·İı~ 
Soy A~ Yasası. f Soy -~ 

Her Türk öz adından başka soy adını da ıasımıya mec- Adlarınızı 1
1 

~ur~ur. Söyleyişte, yazışta. imza~a öz a~ ôn~e soy ' T anıt~~ağız! 
J J 

11 1 
L TORKDILI okuyucuları-

- - ----
Telef on görüşmesi bu ay başı ~aşhyor. Dün kaçakçılık yapın Wı 

adam ıuıul~u. rD•· 

8ul Sonua KU 8nl acadır. mn soy adlarını basaca· ·ı 
Soy adı yasası (kanunu) baba cihetinden olan kan ktır. Bunun için soy adl 1 

bu ay başından itibaren hısımlorından en yakın la.~rnan okorlarumzın 

.. - -
Uç dakikahk görüşme yetmiş beş kuruş. 

tatbik edilmeğe başla- erkeğe ve bunların en yaş - adlarım ve soy adlarLnz Acele görüşmelerden üç kat alınacak. 
İstanbul - Bahkesir tele- müstacel telyazılarında ol· 

Dün Hacıismaıl . 
1 

hnllesinden kuyucu 1•~,o 
lin evi zobıto "t~~afıJJkı1 
aranmış, bir tutun ff 

nacaktır. Yasanın tatbik ll'nna yok ise vasisine aittir. ve oturdukları yerleri bi-
yollorını gösterir nizam_ Mümeyyiz olon reşit soy 1 ze yazmalarL yeter. Biz fon devresi (çift hat) biti- tluğu gibi tiç misli yani iki 

namenin şu günlerde vi· adını seçmekte serbesttır. ı j boyLece basılması istene_ 
Hiyete tebliği beklenmek- Akıl hastalığı ve akıl zaif- 1 cek soy adlarım bir kar-

rilmiş ve üç gün önce tec- yüz yirmi beş kuruş üeret 
rübesi yapılmıştır. Tecrübe alınacaktır. Görüşmeler altı 
eyi netice v~rmiştir. dakikıtdan !azla uznmıyaca-

mağa mahsus havan 

tedir. ligi dolayı sile vesayet al- şılık beklemeden basaca- 1 

Balı kesir· Istanbul hattı Su- ktır. Şehrimizde snntral olma 

sığırlık, M. Kemalpa~a, Ka- Jı~.'~~~~ şimdilik postahan~denl 
racabey, Bursa, Gamlık, Or- goruşulecek ve bunun ıçin 

yirmi kilodan fazla kıyıllll 
Yasaya göre, her Türk tına alınmış olan reşidin §ız. Ve böylece yurLdaş- 1 

öz adından başka soy adını babası yok ise anası larımzz için eyi bir iş gör-
tütün bulunmuştur. ~-

Tütün kıyıcılığı ve ka ~O' 
cıl ığı yaptığı anlaşılan ~ 
yucu lsmail derhal y• 

adını da taşımıya mec. bu da yok ise vasisi seçer. •I müş olacafjız.. I 
burdur. Söyleyişte, yazış- En büyük: mülkiye memurunun a· dl ıze soy a arınızı 

hangazi, Yalova, lzmit üze. de on beş kuruş ihbariye 

lanmıştır. . r~" 
Bugün evrakile bı~~d 

ta, imzado öz ad önde, isteğile Cümuriyet müddei b 1 
soy adı sonda kullanılır. umumisi ırk ve millet adla- iı'diriniz, onları fa-

rinden geçmektedir. Şehri- alınacaktır. 

mizle Istanbul orasında gö- Duyduğumuza göre şehri-
Hütbe ve memuriyet, aşj_ rile umumi edeplere uyğun 1 nJfa/Jm. 
ret ve yabancı ırk ve millet olnııyan ve tarihle ün alm ı ş ~---= _ _ __ -..1 

rüşüleceği gibi hattın geç- mizle İzmir arasında da bir-
tiğı şehir ve kasabalarla da kaç güne kadar hat çekiL 

ihtihas mahkemesi ıııu 
um umiljğine verilecektir· 

Vali ve belediye başt~ adlarile umumi edeplere uy- olanıarn ilişik anlatan adlar- Kısa hı·zmetıı·ıerı·n askerlıu-ı· 
ğun olmıyan veya iğrenç ın hildfını iddia ile kullanıl-

ve gülünç olan soy tıdları mamasını istiyebilir. hakkında 

istenilen saatte telefon gö · meğe başlanacak vo ilkba-
rüşmesi yapılabilecektir. hardan evel bitirilecektir.Bu 

kullanılamaz. iki yıl içinJe gerek soy 

Soy adı seçme vazifesi 
ve hakkı evlilik birliğinin 

r Jisi olan kocaya aittir. Ev
liliğin bozulması veya boşa· 
nma hallerinde çocuk ana
sına verilmiş olsa bile baba
sının seçtiği veya seçeceği 
adı alır. Koca ölmüş veya 
karısı evlenmemiş olursa 
veya koca akıl hastalığı ve 
akıl zaıfliği sebebile vesayet 
altında bulunuyor veya 
evlilikte devam ediyorsa bu 
hak karınındır. Kocanm ölme-
sile karı evlenmiş veya koca 
evelki lıkrada yazılan se_ 
beplerle vesayet altına alın

mış ve evlilik te bitmiş ise 
bu ha'lt ve vazife çocuğun 

adı olmayanlar ve gerekse 
soy adlarını değiştirmek ist· 
iyenler toşıyacaklarl adı hü
kumetin tayin edeceği şeki
lde nüfus kütüğüne geçiril-
mek üzere bildirirler. Bu iş 
için verilecek her nevi evrak 
pul resminden muaftır. 

Soy adı seçm~ işlerinde 

çıkacak ihtilAfları halletmek 
ve kendilerinden soy adı 

seçmiyenlerle anası, babası 

belli olmıyan çocuklara ad 
takmak ve bir adın yasanın 
isteğine uyğun olup olma
dığı hakkında karar ver. 
mek salllhiyeti ana kütü
ğünün bulunduğu yerin en 
büyük mülkiye memuruna 
aittir. 

= 
Cenevre toplantısı arf esinde 
«Le Temps>> yazıyor: 
«Uluslar Cemiyeti konse

yinin yakında yapacağı top· 
lantı prensip itibari le, tam
amen Sar meselesine hasr
edilecek olmakla beraber 
bu toplantıda Marsilya suik
astı mesuliyeti meselesinin de 
ileri sürülmesi muhtemeldir. 
Nitekim Yugoslavla hükum
et;nin Macaristan topraklR
ında yapılan Marsilya suika
stına müncer olan tahrikAt 
hak kında Uluslar Cemiyeti 
umumi kdtipliğine bir muhtıra 
vermek niyetinde oldıığu 

Röylenmektedir. •Avrupa ha. 
vasını bulandıracak diplom · 
atik karışıklıkların onune 
gecilmek isteniyor ise, bun_ 
un gnyet nazik ve tutkiki 
her türlü isticalden kaçınıl· 

masını emreden bir mesele 
olduğunda şüphe edilmeme
liılir. Şayet bu hal vukubu_ 
lur ise yııpılacakç münaka
şalar, abl6.ki ve siyasi bir 
mahiyeti hniz olacaklardır. 
Bu münakaşolar A vrupo sulh
nnu gayet teh tikeli bir sur
ette tehdit eden tethişçiliği 

samimi bir surette takbih 
etlen herhangi bir milleti 
ltlkayt bırakomoz. Bu fer.ialı 
1934 senesi zarfındıı, 

Bükreşte M. Du-
ka Viyanııda M. Doll-
fuss, Mnrsiyada dn Kral Al
eksanclr ve M. Bartou öldür. 
üldü . Bütün bu cinayetler, 
zamanımızın en menfur ohl
dki bozukluğu tezahürlerinden 
biri olan tethişçiliğe artık 

bir nihayet verilmesi ıcop 

etliğıni kdri Jerecede ispat 
eden şeylerdir. 

Belgrnt hükumetinin düş
ündükleri hakkında henüz 
kati bir şey bilinmemektedir. 

Yugoslavyadaki ruhi haleti, 
Krallarının öldürülmesi yüz. 
ünden heyecan içinde bulu
nan bir mılletin her soyğıya 
değer duyğularını göz önün
de bulundurmak lôzımtlır. 

Görünüşe bakılır ise Belgra
tla hı1kim olan fikir; Yugos
lavya hükumetinin duyğula
rına mukabele etmiş olmak 
için Ulu~lar Cemiyeti konse
yine, muavyen bir devletin hiç 
olmoz ise manevi mesuliyetini 
teren tahkikat evrakını tev · 
,f j etmek istiyeceğı merkez_ 
indedir. Eğer Yugoslavya 
dosyası iddia olunduğu gibi 
fevkalAde şaşırtıc.ı hakikatla
rı ihtiva ediyor ise. Marsily· 
ada yapılan menfur suik::ıstın 
nasıl hazırlandığı ve nasıl 

yapıldığı hususlarının ergenç 
aydınlunması Avrupa yatış

ması bakımından l§zım ve 
faydalı bir seydir. Her şey 
Yugoslavynmn, Küçük itilaf 
tarafından himaye edilerek 
Cenevrede yapmak istediği 
teşebbüs şekline bağlıdlr. Te 
vfık Hüştü beyin Belgrattaki 

beyanatı, l ürkiyenin «Her 
ne olur ise olsun» dostane 
münaseLetlorioi idame ettir
eceğini teyit etmektedir ki, 

bu da Ankara hükumetinin 
aynı hareket hattını takip 
adeceğini teyide giden bir 
şeydir. Herhalde hu 
mesele goyet soğuk ka
nlı hcırekct edilmesini emre. 
tmektedir. » 

«Temps» Yugoslavyanın 
şimdiye kadar büyük bir soğ
uk kanlılık gösterdiğ;ni ve 
şimdiden sonra do böylo har
eket edilmek ltizım geldiğini 
söyliyerek sözüne nihayet 
varıyor. 

Tarifesine göre üç dakika suretle iki mühim ticaret 
lık görüşme yetmiş kuruşt- merkezi telefonla birihirine 
ur. Fevkaltide görüşmelerden bağlanmış olacaktır. 

Susığırhk Fida 

Istanbulda bulunan 1 saJi" 
belediye başkanımıı dl 
bey beklenildiği halde 
gece gelememiştir. 

Ertesi yıllara bırakıldıkl

arından dolayı muameleye 
tabi bulundukları doğumlul

arla askere gönderilmeleri 
kanun iktizasından olup me. 
ktep tahsillerini bitirmiş ih
tiyat zabiti yetiştirilecek kı. 
sa hizmetlılerden memuriye-

1 Ortamektep tabiiye ılt 
Susığırlıkta bebedi)·e tarafın- ı kanlığı . ~ 
dan bir asma ve meyva fidan· 1 

te geçmek istiyenler 
Erkek ortamektebinın 1.; 
b.. k sı 

to ııye o utğaalığınn. "b" 
askerliklerini yapmış 
olmadıkları için memu-

lığı kurulur. kız muallim mektebı ~,i 
iye muallimi Ayşe rd~,. 
d~s hanımın tayin ol rJ' 
ğu Kültür Bakanlığı~d~lle ~ 
ta mektep çevirgenlığıll 
dirilmiştir. 

rin kanununa göre hizmete 
alınamamakta ve bundan do· 
layı mağdur olmakta idiler. 
Bunu göz önüne alan hük
umet askerlik mükellefiyeti 
kanununun 36 mndJesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında 

meclise bir kanun teklifinde 
bulunmuştur. Eklenmesi ist· 
enilen fıkra şudur: 

«Bunlardan ihtiyat zabiti 
yetiştirme şartlarını haiz 
olanlarla birlikte muameleye 
tabi oldukları doğumluları

nın celbi beklenmeksizin 
talep ve müracaat vnkuunda 
ilk açılan h:ızırlık kıtası 

veya ihtiyat zabit mektebi 
devresi b:ışlanğıcında işbu 

kıta veya mektepte bulun
mak üzere sevkedilirler.» 

Ana vatana gelen yurtdaşta
rımız. 

Tekirdag, 27 (A.A.) -- Bu· 
raya Romanyadan 289 mu
hacir gelmiştir. 

Tefrikamız: 5 

Susığırlık, 26 (Hususi mu
habirimizden) - Kazamızda 
hususi idarenin beş yüz 
lira yardımı ve belediyemiz· 
in çalışmasile bir fidnnlık 
kurulmuştur. (Belediye fida
nlığı) adını taşıyan bu fidanlı
ğın bütün hazılıkları, bitirilmiş 
çeşit meyva ve dut fidanları 
dikilmiştir. Çubuk ve fıdan
lar yetiştikten sonra halka 
bedava dağıtılacaktır. Fidan
lar hususi olarak Bursadan 
getirilmiş, şeftali, kaysı, el
ma, kiraz, vişne, dut gibi 
güzel meyva!ardır. 

Fidanlığın kurumunda ka. 
ZH ziraat fen memuru Nazmi 
beyin güzel çalışmasını alm_ 
ak gerektir. Nazmi bey çal
ışkan bir ziraatçidir. Bundan 
önce de sırasıle Sındırğı, Ba
ndırma ve Bulyada bulunm
uş ve buralunla biıyük var_ 
lıklar göstHrmiştir. 

Fıdanlıktan başka ziraat 
memurluğunca zararlı hayv
anlar v'e ekim işleri 

ıçın yerinde ve sağlam 

tedbirler alınmakta ve her 
köyün ziraat kabiliyeti araş
tırılmaktadır. Araştırma so. 
nunda her köyün ziraati 

d~~a ~yi ~ir yola döndürül- '! Bir namus düşmanlı•" 
muş 0 

nen tı:~ Susığırlığın Kuru•'0ıır 

Yas düzeltme davalarından 1 ::ıu0ı~.~ ~~;.·~:ğ::~ 
alınan harç , Ali oğlu Arif taraCı~ır 

Nüfus kanununun 1 1 inci 
maddesinin ad kayıt ve yaşı
nı düzelttirmek i~~in açılan 
davalardan harç alınmıyncn
ğınu dair son fıkrası hükmü· 
nün harç tarifesi kanunu 
ile kaldırılıp kaldırılm ıyacağı. 
kaldırılmış olduğu takdirde 
dılValarda müddeiumumiler 

tarafındoa ııçılması veya da
vacı lehine hüküm verilmesi 

' ka~·mlmış ve namusu k ~ 
tilmiştir. Cümuriyet ---
de iumumiliği bu 11~,.-
düşmanını mahkemeye 
etmiştir. 

Adıma, 27 l A A. J -:bif 
il. Fırkası ocak ve ıı dıt 
kongreleri bitmek uıerB ıf 
Kaza kongreleri toplaP~ef 
başlıyacaktır. Mebu• 

1 
,d 

halinıte harcın ne suretle mine ait hazırlıklaro baŞ B ı,f 
alınacağının tefsir yolile Adana şehrinde me-vc0 ' gor 
tayin ve hallini hükumet tün fırınlara hamur 1° 
Meclisten istemiştir. ma makinaları k~!!/. 

nim artık çocuk olm11dığımı ve çocukluk ayakknpterı.-ı 
çoktan yırttığımı anlarlar » fi 

Bu düşünce ile ~1uk, kendi ııyakkaplarını çıkardı bir 

1111[ ilui 4::;ili 111
( 14'lıJ1111[.1 

Yazan: 

Vilhelm havi 
Türkçeye çeviren: 

fi. flvni 

idi. Hayvan, knl, dilile Muku ardı sıra gitmeğe 
ç ~ ğrıyorJu. Muk ta yollandı. Köpek, Muk'u ihtiyar ka
dının kilitli olan odasına, ozamana kadar farkına va_ 
ramadığı bir kapıdan, götürdü. Kapı yarı oçık idi. Köpek 

bulduğu kunduraları ny:ığına ge~~irdi. Sonrn k<>~edc ·(ı& 
ı bas~on gördü. Bunun yukarıki ucunda büyük bir mııtı8d 

ve ıncelikl e dökülmüş b ir arslan başı şekli vardı. f' 

baston da ona yol için lüzumlu göründü Onu dn ~~ t' 
rnyarak odasına d·Jğru koştu. OdasınJa babasının elb

1'11 
lerini giydi. kılıcını kuşağının aras•ndan geçirdi ,,e b•' 
evden • ·ıktı . ,., ba· 

ileriya yürüdü. Muk ta arkasından gitti. Çoktan -
beri merakını uyandıran kilitli oda içerisinde 
kendini gorunce Muk çok sevindi. Para ororken 
etrafta olan horşeyi elledi. Yalnız eski püskü elbi· 
selerle birçok ucaip biçimlerde kaplar buldu. Bunlar. 
dan biri görülmeğe değerdi: Bıllürdan yapılmış ve 
üzerinJe oyulmuş çok güzel şekiller vardı. Onu aldı 
ve enine boyuna bakurken pek hafıf tutturulmuş 

olan kapağı nasılsa yere düşüp paramparça oldu 
Küçük Muk, korkudan titrcmeğe başladı. Kaçmak· 

tan başka çare yoktu: zira ihtiyar kndın, işle dıği 
bu kabahatten dolayı onu, fena halJo cezaland ıra
caktı. Kaçmazdtı.n eve!. belki madam (Ahuvsi) nin eşya
sı arasında ona yolda lt1zım olacak birşey bulur ümL 
dile, bir defa daha etrafına bakındı. Gözüne bir çift 
büyük kundura ilişti. Sahih, onlar pok o kadar gü
zel değıldi; fakat kendininkilerdo de hiç yola 
takat kalmamıştı. Bu kunduraları un ziyade büyük 
olduğu için de belki beyeniyordu vo kendi kendine diyoru: 
« Ortalık ayağımda böyle kocaman ayakkabı görünce be-

Arkasına kimse düşmesin korkusile soknktll .,ı 
tün kuvvotile kaçıyordu. Muk bu kndar h ı zlı kııçt1~1 ,, 
h. h . ""e ıç ntırla mıyorJu. Sankı onu gorunmiyen bir kU • 
hep ileri itiyordu. En nihayet farkına vordı ki 9-18

6
• 

kaplarında bir keramet var: Onlar hep ileri gi~·ıı>iJ• 
istiyorlar ~e onu. ~n nrdı sıra sürüklüyorlnrdı K7:ç~sl 
Muk, durnb1lmok ı~·ırı var kuvvetile zorlanıyonlu; 1 ,_. 
Ner ede!' Büyük bir ümitsizlik içerisinde 0 , kendi ~~8r 
dintı: Dur, dur diye söylendi. Birdenbire kundur9 o• 
durdu, o da yere tekerlendi. Kunduralnr Muk'u pelc ç ~ 
sevindirdi Demek ki aradıcrı kısmeti elde edebilıtıe, 

o ·rşeı 
ıçın boşuboşuna doloşmamış ve netİt'ede yine bı ıJll 
kazanmıştı Böyle büyük bir se\'inç içerisinde. yor~,. 
düşen Muk çarçabuk uyudu. Vücudü; büyük baş~n ~e 
rdiği ağırlık altında ezildiği ıçın, bitkin jdı r• 
çabucnk yoruluyor idi. Rüyasında, büyük kun°0011ı 
ları çnlmasına yardıın eden köpeği gördü. Köpek 
diyMdU: 

((Sevgili 
lanılacoğını 
döndünmü 

~ol' 
~1uk ! Sen daha kundurıılnrın na~ıl Jel• 
bilmiyorsun. Ükçelerin üstünde ur 

1
,.r 

istediğin yere uçabilirsin . Bastonun V t) 
(Ardı ş 
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Borç 
- Yılmaz, yavrum nerde rulmuş, vicdanlarını midele-

kııldın? rjne kurban etm;ş olon bu 
- Mektepteydim, bazı bi- mahluklar aynı teraneyi ge-

rikmiş işlerim vardı; onlar· , lirken hıına da okudular. Cüm-
la uğraştım. lelerinin sonuna sıkıştırclıkları 

- Ne o? Bir tuhaf ol· 1 nezoket toslnğı kelimelerle 
rnuşsun, betbeniz kalmamış. geçmişteki bir şeyi her an 

- Birşeyim yok anne, hatırlatmağı kendilerine zevk 
sana öyle gelmiş.. edinmiş bu ruhsuz seciye 

- Yok yok, besbelli .. Sak- düşkünleri aynı şeyi bana da 
lam ağa çalışma; gözlerin tekrar ettiler. 
bile başkalaşmış.. - Yavrum niye binlenbi-

Gece saat 12 .. Genç mu- re ateş aldın. Biraz kendi· 
nllim sessizce odasına gi- ne gel. ne yapalım bu onla-
rerken birdenbire annesile rın hakkı .. l'unlar olmasay. 
karşılaştı Hi\' ummadığı dı belki köy mektebini hiti-
bir anda, bu rastlııyışa büs- rince tahsiline devam edem 
bütün hnyıflnndı. Şu dnki- iyecektin. 
kada saf, temiz kalpli bu -Sus anne sus!. Sen o1s-

Çocuklarımızı Koruyalım! 
fnsarlnr zaifiere. ı'icizlere karşı insorlı ve morhnmet- j/ 

lidirler. Gücü az olanlara acınır, kızılmoz. Onlnrı ko
rumak merhnmet duyğusundan ibri gelir. llostnlar, il 
çoruklnr ve ihtiyarlar zaif ve Aciz insanlardan sayılır
lar. Bir ha!ta, bir çocuk veyahut bir ihtiyar kendi
sini tehlikeden koruyamaz. işle bunlar korunmağa mu. 
htnç kimselerdir . Hjz hastalnr l ve ihtiyarlara merha
met ve şofkat gösteririz. Fakat çocuğa karşı bu duyğumuz 
azdır.Zavallı yavrucuklar ne yoşta olursa olsun döğülmekte, 
daha küçük yaşta büyük 01lamlardan ziyade ~·nlıştı

rılmaktadır. Dükktin<la çırak olarak ktıllanı}an çocuk-
ların çoğu on yaşındnn küçüktür. Ve bunlara ağır iş
ler gösterilmektedir. Seher vaktinde dükktlnı onlar 
açar akşam karanlığında onlar kopar işin ağırlığını 
düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş görmeyi 
kimse düşünmez. Bu kadar u ır işlerde çalışan ~·ocuk· 
ların eline günde üç beş kuruştan fazla birşey de 
gı~çmez. Avrupa budunlarının batıla:ı ile Amerika<la 
ann babu h1le çocuğunu <löğemez. Çocuğunu döğen 
ana ve baba mahkeme tarafındnn hemen cezalandırılır. 

28 IKINCfTBŞRttc 

Halk evinden: 
Soy adı ya asına ~öre her ke 

uygun hir soy adı hufacaktır. 
kendi... ine 

Bu i için Bil, Edebiyat, Tarih şubemiz ()z 

Tür~cc adlar anıklannştır. 
istekli olanlar llalkcvimize ba!' vurarak ke-

ndine hir sov adı secehilir. • ' .. . 

ı~~~~~~~~ 

1 D~~~u ~ol.. 1 1 \AZAN: ~I. CE\ DET 1 1 Bir perdelik mektep temsili 1 

ihtiyar anneye ne demeli. un söyleme .. iki sene cvleri
Bütün sevgisini, şefkatini nde yatmış ilk tahsilimi bi
kendisine bağlamt§; ancak tir.mişsem şim~i bu şekilde 
kendisini mesut görmekle 1 mı mukabele ıstemek ldzım 
sevinen bu içli kadınt nasıl 

1 
gelir. Milletin kanını emer-

Hnlbuki bizde evinde ~ocuğunu döğmiyen aileler 
hemen henıen parmakla gösterilecek kadnr azdır. Avr. 
upada 13, Amerikada 10 yaşından aşağı çocuklar hiç 
bir yerde rnlıştırılamaz. ilk okuma çağında çocuğu 
mektebe göndermeyip işe gönderen ana ve babalar 
ile eocuğu çalıştıran hicaor ve esnaf cezalandmlır. Ora
larda çocuk ana ve babadan ziyade Budunun malı sayılır. 
Ana ve baba çocuğunu döğemediği gibi meklebe gitmek· 

~ . ~'iatı: Bet kuruştur. 1 
1 ldareevi mizdc ve her kitapçıda bulunur. 

~~~~~~~~~~ 

İnondırmalı? ek elde ettikleri servetten 
Yüzünün uçukluğunu, bir kitap cılmışlarsa böyle 

vücudünün titremı;sini be- mi yapmalıırt lllzımdı. O pa· 
cerebih.liği kadar gizlemi- ra babamın, hirı.:ok babalar-
ye çalışarak: ın gaspedilen hakları değil 

- Anne, sen niçin yatma mi? •. 
dın? Bak ayakta duracak - Fakat evlAdım .. 
halde değilsin. Ben ne- - Zavallı anne .. Saf kö-
rede olurum. Nereye ylü ruhunla, onlarca yapm-
giderjm? .. aklığ ı m icap eden borcun 

-Ne yapayım oğlum?: Mer- fecaatini anlıyamamışsın. O, 
aklandım. Znten uyuyamadım . borç değil hiyanettir. Hem 
Hem de geç vakte kadar kime biliyor musun? .. Millete, 
misafirimiz vardı. cemiyete, mesleğime, ı,1ocu-

Ne misafiri?. Kim· ğa ... Katiyon asla. Yaptıkları 
miş onlar? ufak maddi yardımı suratla 

- Ayan zadelerin Ha- rınıı çarparak manevi duy-
san beyin ailesi. Seni ğularıo para ile satın alına-
görmeAe gelmişler.. Geç mıyacağınt haykıracağım. 

- Benim aklım e 
gelmek Adeti değildir dedim.. rmez 
Bekledik, bekledik gelme- evlfidım, nasıl istersen öyle 

ten de vazgeçiremez. r 5 yaşından küçük çocukları 
kendi işinde bile çalıştıramat. Gönül bizde de 
çocuğa böyle ehemmiyet verilmesini diler. Çocu_ 
ğu yumuşak, sert, cılız veya ' gürbüz, iyi veyıl lena 
yapan ana ve babadır. Çocuğunuzu nankör yapmayı. 

nız. Her ana ve baba memlekete nankör değil hayırlı 
evlAt veti§tirmeğe çalışmalıdır. Çocuğu eyi yetiştirmek 
güçtür. Sert davransanız olmaz, yumuşak olsanız olm
az. Çocuğa yüksekten bakar iseniz sevilmezsiniz Çocu· 
kin beraber olsanız sayılmazs ı nız. Çocuğun bizıien belde
diği ~eflcattir. Bunu hiç bir zaman esirgememeliyiz. 

1 

Bizde çocuklara ikide bir: - Ozerine :ıit olmıyan şe
ye karışma, patırtı etme, atlama, zıplama, koşma, yan 
bastın, çamıra hattın, sağa sola baktın diye dayak atan 

1 ana ve habıı az ıleğildir.Çocukların bu gibi hallerini gör-1 
ünce daima kendi çocukluğumuzu hatırlamayız. Ve her 1 

şuyden evel çocuğu sevmeliyiz. Çocukları fenalıktan ku
rtarmakta her insanın vazifesidir. Çocuk yurdun, yurt 
ta çocuğundur. Bunu hiç bir zaman hatırımızdan rık

ıl armamalıyız. Çocukları sağlam olan budunların sırtı ye- 1 

re gelmez. 
Balıkesir Himayeictfal Cmiyeti reisi 

Balıkesir Ziraat 
Çevirgenliğinden: 

Cinsi 

Buğday 
Mısır sapı 
Ciirük saman • 

Miktarı 
Kilo 

5900 
30 araba 
60 (( (Muhammen) 

Mülga Kepsiit ziraat mektebinde nıevcut 

yukarıda cins ve miktarları yazılı Buğday, Mı ır 
~apı ve çürük saman müzayedeye vazedilnıiştir. 

Taliplerin ihale giinii olan lo- 12- 934 tarihinde 
Ziraat Miidiiriyetine miiracaatları ilan olunur. 

[279] 

Dr. Kamil din. 1 te şimdi geldin. ya~ Sen hiç merak etme 
- Gece yarılarına ka

dar beklemeğe değer, be
nimle ne işleri olabilir· 

1 

anneciğim boynumuzu eğe- a.. Jı ..... 
cek hiç bir altlkamız knlmı- :. ~ 

miş? .. 
- Ben de anlıyamadım. 

Onlarca, pek mühim miş. 
Yarın imtihan varmış 

öyle mi? .. 

- Evet •. 
- Kdmil hnstn olduğu 

İçin eyi çalışmamış. Yardım 
edilmezse sınıfta 
kalacağı muhakkakmış. Hal
bukj bu sene mektebi bitir
?nesi behemehal Uizımmış. 

Peki bunlardon bana 

yacak. Açık alın, temiz H lk . R . ı·.... d . ~ Şehir Sinemasında ~ 
kalple vicJanımm, vazifem- a evi eıs ıgın en ·" B ı 
lD emrettiği yolda yü- • ~_!!.~! 

1 
A 

1 
u a_k_,am i 

rüyeceğim . Senin yanında lii.~ Smema a lamın b k ld h ' 
mesut bir dirliğin içinde öm .llt_·ılkevimiziıı Ali ~uuri Meklebinde açt ığı ha- fit in UJU • JI . iZi mu taşım ,. .. 
rümün sonuna kadar çalışa- lk k d l 1 VI kUd ti ı · l ..-.ı.t;ın _parasız _o ·uma .. yaz. ma ers erinin ırörtl- • ra 1 ar ıs f 
cağım. i\lkemin yo _ ıı J 
lunda. ynvrularım. çoluk _ ugu raghet ve ıstek uzerme 2n Teşrinisauiden .~ 
lıırım için... Sen hasta! · başlamak lizere pazartesi Yt' ıwrşmbt• günleri ~· GRJGJTTE HELMJN i 
anacaksın haydi artık odana ö~ledeu sonra okuma ve vazma bilmh·eu hanı- l&j ~ .. 
vakit epeyce oldu yatalım.. '"ı · · 1 b" d · • lil.l / " • / • K ** lll arımız ıçııı ( e ır t•rsha~e ~çılıu .. ştır. ~ n c ı ı a d ı n .~ 

- Mehmet nğa, snna har- __ Arzu eden haııınılarm Alı Şıınrı ıııektebine ,.~ . . .. . . " 
ınan altındaki tarloyı satay- muracaalla ka~ ıt oluımıaları riea oluuur. •4 ~ılyonlarca ınsa.nı. guze~lığı ve sanatindeki ~ 
ım. 1 ~ Jtlyemut kudret v~ ıhtışamı ıle kendisine cezbed. ~ 

Hüsniye honım, senin - Şakornı yapıyorsun m· -------------------- - - e; en muhteşem. ~rtıst B.rıgıtte. Helm Bu filminde~ 
Ynrdım etmeni istiyor. Senin uallim bey. Ha i k ev,· Re· ısı· ıg""· 1 n den·. c. ~:~~. kudretının fevkınde hır varlık göstermek- • 

no? 

i~·in«no de olsa oğlumuz sayı- - Ne şakası ciddi . Kaça 'f lır. Güvendiğimiz bir odur. alırsın. ~İ He şaheser film baştan nihayete kadnr Serg- ,.~ 
Her halde bu kadarcık yar- -Niçin efendim. Pııra iç- G ., özeşct .. Aşk.. Heyecan.. Nefis muıiki şairane , 
dımı esirgemez» de:di. So· in sıkıntıda isen veroyim. 1 •• rlizel ·~uıatlar şuhesi (30-11-934) Cuma gii- ~~ manzaralar ve yekdiğerini takip eden canlı sah_ ~ı 
nunda dn«yaptıkları eyliğ'i mu- _ Hayır teşekkür ederim. ııu saat 011 bcşlt) umumi hir top!aııtı ~·apnıağa =~ r.elerle doludur. 
kabil istiyorlar gibi birşey Satmak istiyorum. Zaten ek- karar verıli~iııdt•ıı bu şıılll'~ı· kavıılı olaıı aı·ka- i lleyacan ••_zevkle takip edeceğiniz bu fılmde I 
gelmesim> diye illivo etli. 1 ip biçr.mi!oruz. da~larııııızm gelmeleri rica oluııt;I'. ~ Brıgıtte helmı sızde alkışlıyacak, sanatindeki ku_ l-

- Y11ı... Demek böylı:: - Bu ışe pek aklım Mm- ~ sa~ dreti~o ~e. iltll~i güzelliğine hayran olacaksınız. ,. 
söylc•di. Peki sen ne dedin/. edi nmmn hatırın için nlnyım. !=======:.:......:====-=========== ~~ Tuvsıyesını zaı~ atlettiğimiz bu sanatktlrı ve yar- ~-

- ııı k t . "")um 1 _ Yok hatırı bırak. lsto- irmek · · 1 I j attığı aanat abıdesini 0
·örmek fırsatını k 'I .. •' ern e meyın og secıyesız iğini .,sla lı :ırl.' kctjnizle tamamen ani- = · · t:ı açırmay- • 

gordiiğü eyiligw'i te11ecek ka. mezsen boşknsınıı satarım. yapamam ve yopmıyocoğım. aş lmış bulunuyor. Bunun ='; ınız. J. 
d ııır ll'ın bey cledı'g·ı·mı' il d · · d' k' 'k' 'L ......,;;:-=_: Suvnre Tam saat 8 de baRl"r. ~ .ar nankör değildir; o da - ,uuo 1 • erşey e ferogut sahibi ıçın ır ı ı ı senelıa yardım = ,. '" 
Ş•.mdi sizin işinizi görür de- anlamadın. hız muallimler, mesleğimizin, tutnrı olarnk 300 lira gön- I] Salon arımız kaluriferle teshin edilmiştir. 
dını. _ Ne olursa olsun kaça ülkümüzün icobettirdiği ,.0 _ deriyorum. Hundan sonra ~ ~ 

ld b. J siz" manevi, maddi hiçbir • J• v K "\' r, 
- Pek fena demisRİD an· alırsın~. ..an ır .an için sapamayız. k l ': l'.ı A K 1 N D A 1 neı 

1 300 1
. d • · donemevız. ayıt a bağlı değilim. Vicd-

. maa esef nu yapa- - ırn egerı var. y J nnımdaki yük artık ka kmı- Çapkın artist 
~ıyacnğım ve yapamam. - Pt"kİ Haydi noterde aptığınız eği1iğin vicdani ştı. Sorbe~tim =-s i 
O ı ~a hirşey olsaydı belki. senetleri yapalım. değ 1 başko nınksotlnrlo p- ( ..... )Muallimi ~ KLARA BO V ın ' 
.ernın surntımdaki teessür -.TH*- pıldığı evelce bnzı ve bu son YJ/maz -~ c 1 K • 

~IZgilerini mümkün olduğu Ayan znde ffa5on beye: ....... ··············-··-. f 1 ğ 1 n 1 z ~-h'ıardşar. saklamağa ~·alışmış, gfendim, it H o RT L 1 YAN Mu M YA • ~ fi''l . . .. i'~ •ö 1•yım yok diy• yalan iki s•nc yaptığınız yordım ı'I' " ı mını ~orec:eksiniz i,; 
l Y 0mıştim. Anne.. Mava- mukabilindo oğlunuzu hi~· bir 1f : = ·•ıııııııı1•• 1 ıtttlll"''''llUU••··•ıı1111ıw .. ,.., .. ,11111111, .. ,111 11, .. ,1 ,,.. ~== 
•rı hırı, haıet,riy• ıle y~ğ- 1 şey bilmckeizin sınıftan geç- ................. ....... umıı~~ııımıııı~ooıııııımmııı•ıııooımmıiı~iıiiiiiiil 
........... __.. .............. ..-.......... 
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ı: ı 1 Okuyuculanmıza 
l'I ı 

Bir Kolayhk. Neşriyatı dan: 

Çocuklar için. 
1 Yazan: Mehmet Cevdet 

llayat bilgisine ııygıın olarak ya
zıl ıış ır, ller kit•ıpçıd<t s<ıtılıı-. 

~---=-==-=-==--:.-=I 
<llı ,.esir Ziı·<1at 1\lüdiirlüğündeıı: 
Mülga Kepsiit ziraal nıekiebine ait sülüklü ve hendekli nıevkiindeki 

çayırların serıelik icarı 17 - 11- 9 34 tarihinden iti haren yirmi giin n1ii
addetle nıüzayedeye \'Uzedilmiştir. 8- 12- 934 tarihinde ihale yapılacağ-
ından taliplerin Z!raat Lllüdüriyetirıe müracaatları ilan oluııur. (267) 

Yaklaşan bayram için hediyemi düşünüyorsunuz? 

O halde hiiktimet caddesinde şehir sinaması altında 
A A 

lzmir - l stanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat eclirıiz. Hediyelik herne,1i Kt:TU ~EKEHİ, 
ŞEKEHLE~IE, ÇİKIJLAT ve ayrıca Hamazan için llEL V:\ 
ve HECELLEHI orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

~ . 
ruz ... 

~ 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın lıer tülü ihtiyaçla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kinı
lerden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.Q Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız .. 

T'Rl-KO T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayi ınilli
-"' • ve caddesi 11unıara: 98 .., 

KlR T, AS/. YE· Mustaf_a Fehmi. Hiikünıet caddesi postufıa' 
n • ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. KuYuyi n1illiye cadde -
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliikümet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· IJ iik\uııet 
cadde~inde .Ahmet çeşmesi karşısında 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. flükfınıet cadde' 
sinde .• Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ı brahim efendı: lliiktıınet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşer1 
• kolonyacısı .. · A hacılar caddesi No. 3 ı 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~leh met sok 3~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa canıii ca<ldesindfl.. ~le)1lıanc ı o~azıııdıl· 

TERZİ 

. 
SEK ERCi , 

11andırma bakkaliyt)si Ahmet Hilmi efendi·· 
Bihlnıumickiler, koıı~<'rYf' ve s )kt•r c<'sitlt·ı·i. 

" • • o 

: Mustafa bey .. Postahane ~oka~ı No. 47 . 
Terzi ve örücü Celalettin hey. Ku "3'

1 

nıiHiyc caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: 11alı~csirin en eski ş•·krr' 
~isi. il ükfımet caddesi, postalı( ne soka~ı ııtl' 
nıara: 24 

MANİF A TU : Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtazi rıı3 . ı· ıe nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi nul ı) 
caddesi nunıara: 5 2 

' 
·- ,:. .. . 

Daiıni Vilayet Enciimenincleıı: 

• 
VI 

llalkevinıiz Ali Şuuri MektPıbiııde Fransızca 
öçtrerımek istiyeııler içiu bir dershane açılacak
tır. Arzn edenlerin mektebe n1üracaatla kavıt ., 
olunmaları rica oluuur. 

ile verilmek üzeı·p 

ııakasa va meslek lıavsivet ve itibarı nıalisiııc . . . 
itimat olunan ve belediye ve ya <levairi saireye 
ve yahut serbest ol:.u·ak hi r·kaç bp,tonarma 

e.' 
1 ~ . ı k .. dt' ~ binavı bi a ruiiııazaa md.ın o ara · vucu ~:ı 

. ~ 11 - l . · ı . • t t)(j!l51 
t11·m1~ o ( ugu na ( a11· v e~ı"a ve lıca re )de'' 
muka~ ~'et olduğuna daiı· makhu~ ibraz. ~'.ıer· 
miilıendis, mimar ve kalfalar i~tirak ctkl11 l 1 '!l~ıı 
Bu ~uretle talip oJaıılar yevmi nıczktlrda ''11~ ... 
mua vveıı i n<le ve~aiki mezk5re ve tcnıiııall .. 

1
•11111 

. • '\I\' 
vakkate makbuz .. VH)'a mekt.uplarile ıı1t l ~ıı 

v ı h\yet.te mlittışekkil eueüm~ııj \'İhiyete ':,.r'' 
lnısu~ta malıimat Pdınnwk ve bile\ lıcdcl :·.rıı' 

. . ' k I ' .. •· i ~o' . name ~uretıuı aıma · ve p anı goruıel\. · . · ,ı· 

ihale giiuüu<lcrı t\velki günlerde E11diuıe•11 
l
1
r. 

l ' k 1 . .. l . 'l' >1° 11 ayet a emme muracaat et.me erı ı aıı t 

(262l._/ 
--------

Bal:kesır Vılayet Matbaasında basıfmıştıf' 

' 


