
SA 1 4343 
2 IKINCITRŞR N Cuma 1934 Dukuzuncu sene --

ÇIK.AR.. 

• .. tli" • : ..... • - , :-... • ": i . ... • -~···· -

Sahip ve aşmuh.arriqri: Blleclk mebusu Hayrettin 
Umum Neşrıyat üdürü: K&nan Emin 

iDARE EVi: Ballkcsir Şahmehmet sokağı dairci ı 
m_ahs~s.a TELGRAF~ Balıkesir Türkdili, TELEFON: 
Turkdılı ABUN~ ŞERAiTi: Seneli~i 800, altıaylığı J1 

400, uruştur. Nushası 3, geçmiş nüshaları 25 k~ 

Büyük Millet Meclisi r sQyiıki::i:- ı Londra görüşmeleri 
B ·· ·· k o • • -; • Ö ·· k N ·t k ! Teşekkür . l İngiliz ve Japon tekfil[eri arasındaki~fark .. 

. . . . ' .... " ~ . . - . 

Uyu "eısırr ızın ztur çe u u . : Ve M_uka~ıl 1 Japonların .ke.di doaanmalarınl takıiye edecek Angllosakson 

larile Kış Çaltışmasına Başladılar 1 Tebrıklerı l dnletletlerıninkinden ~issedilir bir derecede bir rakam teklif 
• , Anka~a, sır AA. J edrlecaklerl anlaşılıyor. 

1 
füyastlıciimlıur wıwmi LonJro, 31 (A.A.) - in- layısjle bugün hah i ·· 
k ·u il""· d r muza-

_euyük Ba~buğumuı Mecliste nutuklarını irat l uyuru} oı l . 

Ankara, ı (Muhabirimizd. nicesinin değeri geçen yıl- candan ralışılmakta olduğu· 
::) :- Büyük Millet Meclisi lnra göre daha elverişli ol- mu fÖj'~~meliyim. Bu calış.ma· 
Mu gun büyük Reisimiz Gazi muştur. Yapıl.~n .. iilol_~rm. da lıırın goz kn~~aştırıcı. ve~ım· 
.. stara Kemal Hazretlerinin yurdumuzun ustun guzellık- lere erecegıno şımdıden 
<>z 'I'ürkçe çok güzel bir nut- te olon urunlerini piyasa lorda inonabilirsiniz. Güzel snnat-
~klarile kıt çalışmasına baş- tutmakta çok yordımı ola )arın hepıi de ulus gençli-
trnıştır. caktır. Bununla birlikte ğin)n ne türlü ilerletilmesini 
. ~nkarA, 1 (A.A.) _ Rei- ekim işinde urunlerimizin istediğinizi bilirim. Bu yapıl 
~~litnhur Hazretleri Büyük arıtılmasına bütün özoni- mnktodır. Ancak bunda en 
t' ıllet Meclisinin 4 üncü ic- mizi vermemiz çok yerın. çabuk en. öndo götürülnıefli 

1 1 ıno. dovresinin 4 üncü top- de olur. Yurılnn beyin- gerc•kli olan Türk musiki· 
ilanına yılını n~·urken aşadaki Jirliği progrnın da Hiyük sinde bir ulusun yeni 
lllku ırat buyurmuşlardır: emekle durmadan yürü- değişikliğirıe musikiJo 

' 

a p ~ın_ erı : _ gi1iz resmi mehafıli dün de- kerelere devam edilemem· 
Reisıcum/ıur Hz. cum niz nıüznkerelerinin kati ka- ve hi~·bir içtimn olmamıştı~~ 

1 Jıurlyel bayramım kutlu- rarın .Japonlorın ileri sür. Lond 31 {AA) 1 • 
J layıcılara Leşekkı'ir IJt.' ltb· <lukleri topta tonildto hacmi l°' ral, .1 A, · -:- ngı-

1 
.,.

1 
i , . ız nazır arı e merıka de-

fi/\ tr mn Anadolu A1arısı rnkamıno kığlı olduğunu ih- n ·z ı h ı . '[ 'l t '/ , , 1 ı mura ı as arı arnsındukı 

l 
le le l rııes!m emır buyu saı ve şunu ildve o iiyorlar· d- k.. · f · .. 
rm ışlardır. 1 - Uu rukom Japonlar ta~ hu~ .u ıs._ışnkreyı mute.akıp 

... n trı muzu erat yanı bir 
t ~ 1 rJ(ı 'ldo.n güçliıkle crişileLiL sııfh y -:ı ,.,i · r 

1 
Ankcıra, HJ (AA)- JJ. J ect!k ılerocode yiiks1:k ise, = · t> rmış ır . 

.11. M. reisi I<dzun Paşa hu ki İııgil ızlerin ıııuka,em-
1 llz_ cıiııı/ıuriyP/ ba!Jf01111 1 eti nzol hı lor. !'akut J j ponl- M isaf,· r 
1 

nıurıasebelilc aldık/an iti· 

1 
or fngıliz C loaunun mühim 

grajlara. karşı teşekkür miktarda ozalmasını icap 

1 
Jerinl ve mukabil iebrlkler·ı ettirecek bir rakam teklif 
ini ibldğa Arwclolll Ajans· ederlerse lngil iz muko.vı.ıme-
1111 lauslt buyurmuşlardır.f ti kırılmaz bir şek.ilde olac-

1 Haşuekil ismet Pş. Hz. 1 aktır . 
climlıurlyet bayramım kull· Zannedildiği ne ıöre Japo-
uyanlara Anadolu Ajansmı nlar kendi donanmalarını 
tausltle mukabtleten ltlı· takviye edecek ve Anglosa· 
rlk ve teşekkür ederler. kson devleılerfoinkini hisse. 
------- dilir derect!de azaltacak 

M. Kara~anm ziyafeti 
Ankara, 11 (A.A.) - Sov

yet Rusya büyük Elçiıu Ka· 
firahan taro~ndan dün verL 

len öyle yemeğinde Roman
ya Hariciye Nazırı M. Titile-

sko ile Hariciye Vekili TP.v
fik Rüştü bey, Dahiliye Veki-

bir rakam t.eklif edecekler-
dir. Bu tekliften başkn te
dafüi ve taarruzi silahlar 
hakınd.ı iddiaları da vari
ttir ki. bu Ingiliz ve Ame
rika tezlerinin aksinedir . 

Londra, 31 (A.A.)- Ame
rjkan murahhası M. Norman 
Do.visin rahatsız olması do-

Gazeteciler 
Matb~at Umum MüdOr\Olü 
misafırlere bir ziyafet verdi.! : 

Ankara, 1 (A.A.) - Dün 
akşam Dahiliye VekAleti Ma-
tbuat Umum Müdürlüğü 

tarafında şehrimizde 
bulunan ecnebi gazeteciler 
şerefine bir ziyafet ~verilmiştir 
Bu ziyafette,.Da biliye Vekili 
Şükrü Kaya bey, Bükret se_ 
firi Hamdullah Suphi bey 
ve refikaları, sabık Roman· 
y(Nazırlarından M. Pepe
sko, Romanya Mntbuat um_ 
um müdürü, Yugoslav ve 
(Devamı ikinci sayfada) 

l . ~ p 
ı 't· l"\.tıya bey huır bulunm-
uşlardır. Bayram tezahüratı. 

, - Büyük Millet Mecliıi· ti.ilmektedir. Bugün yapıl- değişikliği obbilmesi, kavra. 
~ın anym üydleri;Büyük Mil- makta bulunan yeni de- yabilmr-si<lir. Bugün tlüzdlt-
8'.l Meclisinin 4 üncü devre· miryollnrı beş yüz kilo- mo[ıo yelt ·nilon mus:ki yüz M. Voroşilof ve Cümhuriyet 
•nin 4 üncü toplanma yılını metreyi geçmektedir. Sa- ağartacak derecede olnıakt-

::••ken ulusun değerli ve- tın almanlarla birlikle •o uzoktır.Bunu açıkça bil- bayramımız. 
Büyük bayramımız 

ıllerine sayğılarımı suoarı- devlet elindeki demiryol- meliyiz Uluslar ince duygu. )loskova, 1 (A.A.) - Mü- Bürhaniyede ve Havran nahiyesinin Küçükdere köyünde 
rn. Ger•en yıl ı"çı.nde yurtta l:ırımız beş bin kilometre- ları, düşünceleri, anlayışları d ( L· f k 1 r a aa nomiseri ~ı Voroşolof ev 8 a·JA . t h. t'I 1. ti f d ~-ok gerekli i~ler görülmüş. yı g-c•r yüksek değişikleri oöyliyco ile lzmir belediye reisi •r•. ua sevınç aza ura 1 8 .u u an ı. 
ur. O ı ş işleri aılu ki nra sız Ark ud aş la r • G çen y ı 1 işleri top lanı ok on la rı hi r sın ıl a Tür kiye oıü "'huri yeti- Bür haniye (Mu hah irimi z- kam İsmail~ Hakkı• beyin ir. 
C•lışıualorım.zıl• genel siya- bütç"1 ı aıınoıı ıuıumlnrd ın. gün öneo g :ncl son musiki rıin ı ı inci yohlöoümü mü- don) - Cümhuriyot hayra- at ettiği nutku fevkalAde 
;•ıu,. ulusnl ülkümüze uy- ; ölçülordc n nyrılmıı or, kural '""""·" gör o işluloı· nasibetile som imi telgraflar mı busenede coşgun bir he- hararetli idi. Hotip Cümhur-
Bu n o la r ak başa" 1 m ışı ır. • oy r ı l mı yarak yürü n. c ğe ek ge rok tir. An cu k L u gü- teati edilm i şiir. yeca n ve iç ı en gelen bir se· i yet idaresinin l feyyaz eoer-
u n ı ı 

1 
· kt ı Oevlet zeydc Türk lJluRal musikisi · l k tl I d S t d k •1 · · b' • 

0
•n ötüıü llüyuk llecli- ço ış :ıo · •• ır. vınç • u u an " on o uz- • erını ırçok misallerle ani. 

sın ulus işlerınJeki özeni, 1 gelırin ernnl• ndığı gibi ge- yükselebilir. Enen el musikide mu~afll güçlü ~İSİ~letçifer da kaymakam beyi erkdnı ;atmış ve Cümhuriyet ile di· 
~lu ~•ıuzun eanlılığ. gerçek- rçekl ştirileccği çok u~ıulur yum olnbı.ir. Kültür işleri hükilmet, cemiyetler mümas. ğar idnre şekilleri arnsınde_ 
~en oğunme ılo nn.lmıya dı;.- il Türk parası s .ğlJm degcrı~ı bakunl ğını·ı hunu Jcrinco öz- Ankara, 1 (AA) - İlk silleri tAşrifat sırasile ziyıı- ki mukayeseleri yaparak an-
ger. tutmukt .. dır. tlükOmct bu Sl- en verırı\?f-JDı kJnunun Jofıı yapılan bisiklet Tür- ret ederek tobrikdtta bulun-

' 

d b d 
.ı kiye turunu bü .. ·u··k bı'r ı"ntı'- laşılmıştır. lstiklAl harbine 

ı\rkadn 
1 

·· ık . k ,.08 ay~l büyük değer verm- a un n ona yaruımcı ' muşlardır. Merasime cümhu- t d h ar u enrn e o- J 

1 
z " b ı: 1 LI b emas e en ntip nutkun 

noınik ku ' 
1 

k't. k ektedır. Uundan böyle de olmus nı <lı o.iu. Uluslor ar· am_ve çn Ull U& a itiren riyet meydanında talebelerin . rumunu >er ı ere . 
1 1 

M h f bu noktasında harıuetle ve 
Ren1ılet k .. d bu si'j·asadan ayrılınıyacsktır. ası sıynEa acunun geçen yı · u a ızgücü bisik • istikldl mnrşile ba,ıanmış .dd tut me on on e .. .. .. .. .. . . d k k 1 t · ı . C şı etle alkışlanmıştır. Yu-

tur•um . 
1 

l d' 
0 

Eraani ödüncunun ucuncu ıcın c orunma nygusuna e çı , erı ümhuriyet il. F.dn ve manzumeler okumuştur. 11 
i . 6 uz ış ~r< en ır. nun 

1 

o 
1 

ı·r..· d .. ı· · f> •• d b"'l" ··ık 1 , nan t nrın Ayvalığı isıgal Çın snno . .ı bölüuıüJo bu yıl bek enuıgı uş u 'uyuz en u unu e e C. H. Fırkasının 933 934 Hü kuınet namına müddei um- -s Yı ıırogrnnııınızı uu- <l .
1 

hl } "ld etmeleri üzerine Bürharıı·ye-tınudan .. .. k... . T O'jbi kapuıım ıştır. Ulusumuzun r o s. d anınıya ıız vcrı i. Tiirkiye turu için Muhafız umi Hnydar Osman bey kür· 

8 

yuıutmt: toyız. u- C? .ı 
1 1

. C · t 
1 

.. k. t' d L de başlıyan milli faaliyet ve O.rlun~n r b .k 
1 

l _ böyltılıkie pem uev ot ma ı- umurıye rn umc ı 0 u- Gücü bisiklf·t~ilerino taktık- !'üye çıkarak hitabesini irat "u a rı a nn .:ın çogu· .. . .. nd:ın Jol b" ll d 1 ~· . . u· ı h değerli mücadelenin ilk ha . 
" n te il . h ,•ece olan gucuno guvenen 1 Y1 ır Y r an u - ı "L ı· atmıştır. ı t\ ere belediye k 1 

8

• . mo erı atılmış cp- J • • • • 
1 

k .. .. .. k arı 1 are ı ve tur:ı iştirak re et o duğunu ve bu milli ının ku 
1 

, 
1 1 

. . hem de boyındırlık sıyasnn11- usa ·orum:ı gucunu pe - d namına reis Muhittin bey 1 
in r ru up 1§ otı mesı ıç- d' . d - .- b. dnho. iştirmeğe çnlıfırken bir ya· e en sporcuların isimleri t f d .. h . . ga eyandan evel henüz bir 
1 ence, maliyece gereken - za ver ığı egerı ır 1 k d d b 1 yazılmış bir plAka hediye ara ın an cum urıyet reJi- cereyan olmadığını bu itib-
erde b 

1 
O . göstermiş olması unutu o.en n an ::ı arışın snrsı m<ıma- d minin belediyeler bakımın-

e 
u unmuştur lkenın 

1 
. 

1 
. · · · 

1 1 
h" l'kt e ilmiştir. arlıı haklı ve yüksek ı:ıerefin 

n belli ek "ki" .. ·. k bir erginliktir. Uev etış erını 81 ıcın u us orın ır ı e ça - dan ıslahını canlandıran " 

01 
Si ığını aıderece • b. 1 l ı t 1 r·~!!!!!!!!!!'"'I~~!'!!"""'!"'~~~ yalnız Bürhaniyelilere ait 

an bu r b 'k 1 ı:ı k mııliyere saglam ır teme ışı mrısına umu vcran yo , - .. ehemmiyetli nutku takip ld " o. rı n arı ço gc- k . . · ıı t d ı k - d o uğunu ve bununla her zam-~ıneden k . .. üzerine kurma ıçıo mı e an ayrı mama ugrun o " etmiştir. Hunu mütenkıp ma· '-o urup ıı:ıletmek hu· ı· d 1 · · · Qzu· d'I • an iftihar eden Bürhnniye-

lıc illetin o'"nde ".. - . . meclisinin gösterdiği uyanı· e ın en go enı esırgememış- r 1 8fll. arif nll.mına muallim Güzin gorecegı ,.- f u · ı T" k' · · li.lerin bu hususu büyük 

ğelrden olacakt T' t ba- klıa· ı ongulerlo onarım. Ulu- ır. umurıye ur ıyesmın l'J ld ... hanım irfan hayntınıızJa cü_ k k 

1 

ır ıcare 1 kl · l JUSl ıywuz maibaamrı b1r ıs nnçhk ile muhafaza 
' ıklarımız k . 1 ki d k u; ulus O'enç-lcrin ~~ocuklerını dostu nrınn \'Ozi.ı mez bağ derlenme işi oldıı.<ııı ı'çfıı mhuriyet idaresinin vücude nrııo arş ı ı en s n - 1 kl . lılıg· ı ueçmiı. yıllarda türlü IA- • p;.· l h 1 ve müdafaa edeceğini harar-

di Şıuntnr devresi içinde· sağlıkların sogla".' ' ~rı v ' ' yaze/enıiz çarşamba gıl- gotır< '•' •s 
8 atı cen endır· etle ve irticalen anletan het-

r. Oko .k ıı·kl . uzerıne erde Jenenmiştir. Ulusumuzun - ı. mış ciimhuriyetin feyizlerini lııy no'llı sıkıntının or- kuro ı erı kl' b" t .. 1 .. ğ.. .. ııu çııwmarmşlı. Aym se- ip halkın sürekli alkışlorile 
o. ,..ıka d - . du'ştu"'i!ünıiiz c;·ı>k gere ı ır nruncıı anınını~ Ot. u unu l f b . hornretle ifade etmı\ı.tı'r. Pro-~ı·d· ~· r ıuı yenı o 

1 
- ·d k 

1 
k' · ı · Jep en ugiirı de sekiz ~ kıırı:ıılunmıatır. Bu·· rhanı'yeJı·-~ .. ışler j,..ı.nd b • t" t dı"rlik iştir. Sağlık soysa yu- geregı e arşı ı ı ı verı mış gram hnrici olnrak İdman " " "o"'d ~ ı; ycnı ıcnre ,·· d- .. ·· t t kt B ı·· sayfa çıkamıyoruz. Ônii. lerin hissiyatına tercüman 

.; "' enılerı'nı·n. ·ı ki .. ·1 rdun hoknnlıgının bu yon sozu u mu ır. una ne u - J d h lk L rtıu" .. ıvı ı t 1 goru · 
1 

ı·· " k JA • b muzc eki salıcları itibaren yur u namına u &.Ürsüs olan muhterem kaymakam 

d 
Ştur.Ancnk b"'. , d d en bı'z" kıvnnr verecek yo - r u ozenmu. uzım ıso un- (1' ı . üne çıkan bı'r genç bu mes· , ır ) on on a ·" d b"' 

1 
d ., · - b 

1 
ıi.rı\/Jlll) ımılaclen salı lsmnil Hakkı beyi tebrik 

ş tic ret'ım · d k da "alışmakta olduğunu gör. ::ıu oy e e ozenııecoğı e - t - l ut günün kendiıine ı' lham ru 

1 

ızı )llr ımcı u- ~- . . . l'd' B Ik 
1 8 

v cuma gıın eri ıekfz say- - ederiz Merasime halkan hep 

ı rn ara doğr b"I ·ı . k mektcyiz. Kültür ış1erımız : ır. a on an aşması o_ r k ... ettı'ğı' duyrruları ve hı"slerı· ayı u ı O'I erı o- . Ik d 
1 

tl · · L' · b' · . J a çc ·acam:. Elimiz_ o birden söyledir.j cümhuriyet 

ı aştırmnk il tı t u~zerı'nc uluslo gör.iillcrimizın an eve rırını ırı ırının ifade etmiııtı·r. Nutkun o··z ~ rn 
1 

yo arını nraş ırı- l 
1 

b de oi1111yarı scbepfrr yıl- -s mıır~ile nihayet verilmiştir. 
"•ılır 1 tı'tred•aini bilirsiniz. Pu i~ie- var! k nrınn öze ' oyğı es- - d ı türkçe kolimelerJen olması B'l h A o • • d zım <!il lııstl olan şu va- ı A ere knym:ıkıım beyin 

rkado.R) ır· h'l' . . k' d ı rin bon de 'fiirk taribin'n lemcsını göz onün o tutan ziyel dolayısı'Je o··zı-ır c//. dikkati nazarı cnlipti. İktısat .... d larıy ı , ı ır~ın z ı ı- l . .. .. k utlu bı'r b cl.rcdı"r Bunu onun en cemiyetler, talebe-
a a sattıklo b 

1 
doğru temel erı ustuno ıt. m rı · • ve tasarruf cemiyeti namınn ı h sı r•mızın nş ıc- k d'l' d ğ sınırlnrın korunmo.s ında ger- ıuız . h b L er ve alk geçit resmi yap. 

Su ekim urunlorimizdir. rmnk öz Tür ı ıne o. ~u D 'k" . r d ) L. ocn ey nut..unu irat etm. arak seldmlamışlar ve mem-
Yıl uranlerı"mı'zden bı"r ' olan l}'enişliği vermek ı~·ın ( e amı ı ıncı suy ıı a .. .. iştir. Bundan ıonru kayma- D " ( evamı ikinci aayfado. ) 



Büyük Reisimizin öz Türkce , 
nutukları 

(Üst tarafı birinci sayfada) olanların yüzde yetmiş beş-
çelt bir değeri olduğu bes_ inden çoğu reylerini 
bellidir. Ankaradn toplan- kullanmışlardır. Ulus -
mış olnn Balkan anlaşma larda hirliğın hem belli 
divanının verimli · yerinde hem denenmiş olması gele-
çolışmnsını ulusunuz sevgi cek için büyük günnçtir. 
ile karşıl:.ıdı. Ulusunuz ge- Arkadaşlar. 4 üncü Büyük 
nel okonomik genel Millet Meclisi ulus birliğinde 
siy(Jsal karşılığı büy- d l · d ·· k k 1 ev el sıyasasın a yu se ça -
yük olgurılukl:ı karşılanmış. d ğ · · ·· t · t' Bu 
tır . Kendine göslerılen yolun ışma e erıdnı kg?s e1 rmış1 ır. d .. ı r_ 1 ) ·' 'd toplantı yı1ın a ı ça ışına arınız ogru ugunu arı amıştır enı en . 
çıkabilecek güçlükleri yen- ~ıras.ın?~ sıze gelecek ulus 
meği de anık olduğunu gös- ışleı ı ıcın de en doğru yol-
termiştir . lar bulup göstereceğinize 

Son belediye seç - güvenimiz vardır. Toplantı. 
imlerinde rey kullanabilecek nız kutlu olsun. 

Nutukta geçfn Türkçe kefimalerin karşılıkları 

Türkçe 

Sayın 

Üye 
Ulus 

Osmanlıca 

Güzide, muhterem 
aza, unsur, uzuv 
~ıllet 

Fransızca 

Honorable 
M~mbre 

nat•on 
general 
pelitirgi1le 
national 
Procede 
attentirn 

umumi 
yasa, siyaset 
milli 
usul 
itina, dikkat 
ifLihar 
fahretmek 
iktısadi 

fi erte 

Genel 
Siyasa 
Ulusal 
Yöndem 
Üzen 
Öğüne 
Ôğmek 
Okonomik 
Kurun 
Berkitmet 
Gerekmek 
Gerekenler 
Denk 

kurmak, teşkildt 
tahkim etmek 
icap etmek, )Azım 
icap edenler 
Muadil, müsavi 

economiğine 

organisation 
consoleder 

Caconebtiom 
Eğnibbre 

Balanca 
ağrıculturc 

prodiit 

Ekim 
urun 
beyindirliJr. 
beyindir 
arltmak 
eranlamak 
ödünç 

Ziraat 
hasılat, mahsul 
imar umran 
mamur 
tasfiye etmek 
tahmin etmek 
istikraz 

)) 

seleltıonner 
provoır 

genç kudret, kuvvet 
em pir ant 
ferec 

sena etmek 
hayatiyet 
İ\:timai 

lav er eğmek, evmek 
diriklik, dirk 

soysal, soy 
bakanlık 

bakan 
kural 

vekdlet, nezaret 
vekil, nazır 

kar de~ 

vilAl 
secial 
mistere 
ministire 
regle 

Güzey 
Evren 
Evrensel 
Gekiştirmek 

Barış 

Gorege gibi 
Ant 
Anlaşma 
Özel öz 
Uzel 
Mutlu 
Belge 
Siyasal 
Anımak 
Anık 

Güvenç 
Güven 
Kutlu 

saye, gölğe 
felek, kdina.t 
6.lemşümul 

takviye etmek 
sulh 
icabı gibi 

aht 
misak 
hususi 
ezel evel 

bahtiyar 
hüccet, vesika 
siyasi 
hazır olmak 
amade, hazır 
jstinatg~h 

itimat 
müteyemmen 

Siyan proto~ollan davası 
Bern. (A.A.) - Ha-

vas Ajansından : 

Siyon protokollarına ait 

davanın ruyetine dovam edil
miştir. İtham şahitleri biribi
oi takip etmekte~ir. Ezcümle 
bolşevik olayları Komün ga 
zetesi müdürü M. Burçef eda. 
yi şehadet, ederek bu protokol 
larm Rusyada Yahudi aleyh
tarlığını teşvik eylediğini 

söylemiştir .. Jeneral Globiçe
fın i(adosine göre bu proto-
kollar J896 ile 1990 se-

neleri nrasındn cnri Ya-
hudilere karşı kışkırtmak 

maksodile hariçle tertip edi· 

imiştir. Protokollar Yahudi 
h.ekemonyasını temin ıçın 
galihazırdaki içtimai müeı· 

gracea 
univirse 
univerael 
fortifier 
Poise 
Commcil 
faudrait 
gaete 
gartıcuber 

Hemruse 
document 
golitiğine 

etrepret 
gret 
appruı 

confıonle 

beni 

Misafir 
Gazeteciler 
(Üst tarafı birinci say!nda )" 
Yunon g.ızetecileri Tcmps 
ve Deyli Telgraf mııhabirle_ 
rile Türk motbuat rıın ,şehrim
izdeki başlıca (lrktlnı ve bu 

meyunda Yunus Nadi ve 

Asım ·beyler bulunmuşlar

dır. 

Matbunt Umum Müdürü 
Vedat Ne<lim bey tarafından 

söylenen nutukta ecnebi me

slektoşlardnn bazıları hara
retli mukabelede bulunmuş 

lar<lır. 

sesenin ne suretle tahribi 
lAzımgeleceğini tasrih eyle
mektedir. 

Bayram 
Tezahüratı 

(Üst tarafı birinci sayfada ) 
leketin etrafı dolaşılmıştır. 

Gündüz civar köylerden ve 
uzak köylerden gelen köylü
ler milli oyunlar tertip ede_ 
rek eğlenmişlerdir. Fırka sa
lonunda köylülere cümhuri
yet,milliyet fırka ve fırkacılık 
mevzuları dahilinde aynı ve 
Nedim beyler tarafından ke
ndilerine konferanslar veril 
miştir. Geceleyin Yurt salo
nunda bir ziyafet verilmiş
tir. İdman yurdu tarafından 
fener alayları ve milli eğle
Dceler tertip edilerek geç 
vakte kadar bu sevinçli gün 
geçen seneki gibi içten gHL 
en bir heyecanla kutlulan
mıştır. 

Köyde cümhuriyet bayramı 
Havran. (Muhabirimizden) 

- Nahiyeye bağlı Küçük 
dere köyünün mektep tale
beleri ve muallimi Gür hey 
tarafından tertip edilmiş bir 
müsamere verildi. 

Köyde mektep talebele
ri tarafından verilen· müsa
mere millı bir temsil oldu
ğundan pek fazla takdir ed
ilmiştir . Talebelerin anneleri, 
babaları ve büyük valideleri 
dahi müsamerede bulunu-
yorlardı. Mühterem köy· 
lülerin şerefine Havran 
idman yurdunun mu-
siki kolunun 1ştirakile 
müsamerede istiklAl ve Cü
mhuriyet mnrşlarile başlandı 
ve hararetle allınşlanmışlardı. 
Köylüler Cümhuriyetin on 
birinci yıJdönümü unutulm
az bir sevinç ile kutlulamış
lardı. 

Vilayet maarif müdürlüğü 
tavzih e~iyor. 

Aynen gelmiştir: 
Merkezden ayrıldığım ve 

teftişte bulunduğum bir sır
ada 26 10-934 tarih ve 4339 
sayılı gazetenizin ikinci sa· 
hilesinin son sütununda: 

SA 

4t1•••••••• .. •• .. •••••• ...... r-•••••• .. •••••••••••••• .. •••••••••••••••• .. ••-ı 
f ŞEHIAVEMÜLHAKATTA j . --•• •• •a •• .. ·~ ·a •a •• .. •• a• •• .. •• •• •• •• •• • • •• •• •• •••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Fırka 
Reisimiz bugün An~araya 

hare~et ediyor. 

Fırka Reisimiz TeYfik ı-·ıkrct bey 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Vildynt idare heyeti reisi 
Konya mebusu Tevfik Fikret 
bey Fırka ve Balkevine ait 
işler için bugün Kütahya 
yolile Ankarııya hareket ed
ecektir. 

Fırka reisimizin Ankara
yı yapacağı seyahatin on 
gün kadar ıürmesi muhte
meldir. 

Merkez tapu memurluğu 
Polatlı tapu memurluğu

ndan Vildyetimiz merkez ta
pu memurluğuna tayin edL 
len Mehmet bey şehrimize 
gelerek vazifesine başlamış
tır. Kendisine yeni vazifesi
nde muvaffakıyet dileriz. 

Bir memura işten el çek
tirildi. 

Bandırma Vairdat memuru 
İsmail beye görülen lüzum 
üzerine Vildyetçe işten el 
çektirilmiştir. 

Spor 

Kupa 

Balya Muallimleri 
Bir kongre yaptılar. Muallmifer hu kongrede çok ld· 

dah bir teşek~üle vücut verdiler. 
Hılya kaymakamı Hilal bey muallimlerle bir hasbıhal Y~ 

1 Balya, (Muhabirimizden) Kongreden sonra ınu Ui 
1 - Bulya merkez muallimle- limler toplu olarak kıyıne1i 

ı rile nahiye ve köy muallim- kaymakamımız Rifat b~. 
leri 1 üyük bayramdan bir mokammdo. ziyaret etııııt1 gün sonra birinci mektepte !erdir. Kaymakam )>e~ 
bir kongre yapmışlardır. muallimlerle görüt~re, 
Kaza maarif memuru Hasan muallimin köy ve k~1~ 
Hilmi beyin riyaset ettiği cülük üzerindeki 111ub , 
kongre iki saat kndar aür- rolünü anlatmış ve ~ 
müş bu müddet zar!ındu metli irşndatta bulunın•~ 
mesleki hosbıhal~er yapıl~ı~ lardır. ~1uallimler kay~ak• I• 
ve çok faydalı bır teşekkule beyin yanından eyi intıbalt' 
vücut verilmiştir. Bu teşek- ayrılmışlnrdır. 
kül (kaza muallimleri birik. 8 1 d L. • L L. sOrd 
tirme sandığı) dır. Kongre a ya a ullYUI\ un 
bu sandığın nizamnamesini 1 
tespit. etmiş ve i.dare edecek 8VI yapı IJ~r.' . e•) 
heye~ı de seçm1şUr. H~yet Balya, ( Muhabırıoıızdiibl 
~a~rı~ memuru Hasa~ Hılmi, .Bura ovcı kul··ot' 
bırıncı mektep muallımlerin_ vahşı hayvanlarla oıU r' 
den Yusuf beylerle Nadire dele etmeğe karar ~•,. 
hanımdan meteşekkildir. Mü. miştir. Haber aldığıdlJ• 
st~cap köyü muallimi Hasan göre .. avcı kulübü bu b ~ 
Rıza beyle Orhanlar mualli- ta ıçınde ayıların ~1 mi İsmail Hakkı 'bey de olduğu anlaşılan Pa.zsrk0

, 

müfettişliğe seçilmişlerdir. nahiyesi civarındaki 0~, 
Nızamnamesine göre, sa- manlarda büyük bir ~~, 

adığa dnhil olacak her mu- rek avı yapacak ve 8 
allim ayda en az bir lira yanın bütün avcıları •• 
vermek mecburiyetindedir. civar köyler halkı :o 
Sandık her muallime ihtiya_ ava iştirak edecektir. 

0 

yacı nispetinde muavenet avdan eyi neticeler slı--
edecektir. nacağı umulmaktadır. 

B i r K ö y Düğününde 
Kanh bir vaka oldu, bir köylü ağır surette yaralanı
rak öl~ü. diğer ~ir ~ôylü de ~afif olarak yaralan~ı. 

Yaka Yenice köyünde oldu. Adliyec( üç kişi tevkif adildi.~ 
Birkaç gün evel Yenice ye kadar Yakubu öldil' 

köyünde köy delikanlıları ren Mustafa ile Uaoı•9• 
arasında kanlı bir vaka ol- dan maada izzet isıninde 
muş, bu vakn neticesinde biri de vakada nlAi•' 
iki kişi yaralanmış bunlar- ıl....r görülerek tevkif edil' 
dan biri sonradan hasttıhn mış tir. Köy halkınd•: c Bir ilk mektepte bir hdd_ 

ise oldu• başlıklı yazıyı av
dette okudum. Meselenin ta-
hkik •af hasında olduğunu Maç lan ~ugün başhyor, 
öğrendim. Tahkikat meseleyi Mıntaka kupa maçları bu 

nede ölmüştür. Yukup oğlu Mehnı8 ' 
tıs · Mustafa oğlu Ho.san, Kanlı vJkıı bir gelin ala

yında vukun galmişt r. Gelin 
alayı gelini nlıp güveğinin 

cı Fahri oğlu Mehaıetı 
Abdullah oğlu Nail, k•~ meydana çıkarmıştır. Buna gün başlamaktadır. Futbol 

nazaran meselenin hakikat. evine göndü
0
<rü bir sırada 

k k 1 k t heyeti tarafından tespit edi· 
ten ço uza o ara gaze ,,_ b Ahmet oğlu Yokuı> 
nize aksettirildiği görülmü- len fıküstüre nazaran ugün . . d 
ştür. ilk maç ldmangücü ile id· ısının e biri ulayın 
Meselenin hakiki şekli: manyurdu ikinci takımları ve önünde bayrak taşımakta 

Mevzubahs çocuk cAzalı 1Jmanbirijği ile Alay İdman- olan izzet oğlu Mustafunın 
olarak mektepte bırakılmıımı yurdu birinci takımları ara- yanına sokulmuş ve: 
ştır. Yalnız; talebeler son de. sın<ladır. Maçlara soot 12,5 - Ba rağı ben taşıyaca· 
rsi müteakıp mektebi terk· ta hoşlanacaktır. ğıml Diye bayrağı elinden 
ederlerken bu çocuk, urka· r'~=~~~~~~~~, çekip almıştır. Bunun üze_ 
daşlarından bıızıları tarafın- Miraç gecesi rine Mutıtu!anın arkudaşı 
dan (sen cezalısın) denilmesi Hamza Yakuba bir çelme 
üzorine, yaşı küçük olmuk Müftülükten: takarak yere düşürmüş 
.tıbarılo bunu sahıh zannede- Rasathane müdürlüğü- -'lusto.fa da tabancasını 1a-
rok akşama kndar " mektepte nıin tespit ettiği veç· kubu doğrultarak ü~· dört f.'l 
kalmış olduğu; hademeden hile Recebi şerifenin ip- boşaltmıştır. Bu sıradu Yakubun 
birisi bu çocuğu görmüş ise ti dası 11 _ 1 O - 934 arkaduşları da suahlı olarak 
de bilahare mektehe ait ba-

Perşeınbe gününden ipti · işe karışmış vnkanın çıktığı 
zı işler için mektepten ayr- dar edilmiş olmağla yor müthiş bir knrğu~ı.ilığa 
ılırken mektepte kalnn dığ-
er bade ne tarafından bu co· 5 _ 6 - 11- 10 - 934 Pa~:ar- sahne olwuştur. Vakn yatış · 
çuğun evine_ gönderilmiş ol- tesi günü akşamı ya- tmhliğı vakit Yakupton ha · 
masına ihtimal vererek me - ni Salı gecesi fahri şka Yenice köyüne dtiğün içın 
ktepton ayrıldığı; mektep kaiuat saHühü aloyhi gelen jlahmuJiye köyünden 
idaresi tarafından hademl'.'ye vesellem efendimiz ha- Mehmet uğlu Ahmedın de 
ve çocuğa cezalıdır ve ak- ziretlerinin miraç gece· yaralandığı görülmüştür. 
şama kadar kolacaktır gibi si olduğu ilfin olunur. Yakup vakodan sonra de-
bir emir verilmediği, bu ::iU- ~ bal şehrimize getirilmiş 
re•.le mektept 1 kulan çocu- L,=========~• vo memleket haatahonesin· 
ğun unutulduğu ve baldha- <luklarınu şüphe etmem. d · l l 
re mektepten çıkarılılığı an- de te uvı n tına o ınmış 

Binnenuleyh. matbuat ko.- ise do ertesi gün aL 
laşılmıştır. Esasen mekteple- nununa tevfikan işbu favzi- ... 
rimizde böyle bir cozo. vaki hin o"azetenizin aynı sütü· dığı yaraların tesirile 

lmad ·ı 'bı' vaz'fele ı'nı' ölmüştür. Ahnıe<İir, yarası 0 ıg gı 1 r nunda dorcedilmesini rica · 
çok eyi bilen ve yapan hafiftir. 
muallimlerimizin de böyle eder, bilvesile hürmetlerimi Vokayı müteakıp zabıta 

sunarım efendim. dl' hk'k bir hatayı irtikap etmiycce- ve a ıyece ta ı ata 
Maarif mılclUrU 

klerine sizlerin de emin ol- Ht'S!:. YIN \'ASIF vazıyet edilmiştir. Şimdi. 

ra Mustafa oğlu ~ı-
zo. ve ibrabıdl 
oğlu Ahmet isminde al'' 
kişinin de vakada alö.kalsrı 
olduğu anlaşılmaktadır. auo· 

8' ların adliyece sorğuları Y 
pılmadığı için bu vakada oe 
dereceye kadar alAkad8.~ 
bulundukları henüz tesP1 

edilmemiştir. 

Vaka hakkında adliyece 
yap.lmakta olrı.n tabkilt~t 
şu birkaç güu içinde ink•· 
şaf edecektir. 

- ., .. , 
iktısat vekaletı müsteşarı. 
Ankara, 31 (Mulıobirı· 

mizuen) iktısat ve· 
kl\l"ti müsteşarlığına tef .. 
tiş heyeti reisi HuyreUİO 
bey tayin olunmuştur.-::?' 

===========--• 
ilan 

Bir müdd~t gazeteoıiziO 
seyyar muhuhirliğini ynpıll1ş 
olan Ahmet Remzi efendinİO 
gazetemizle hk bir aldk1181 

kalmadığını görülen IüzUOl 
üzerinA i)dn ederiz. lllln ~e 
abone i~leri için şimdilİ~ 

·yat doğrudan doğruya neşrı .
1 mfülürlüğüne miirMaat edı · 

meıini rica eJeriz. 



o c u K .. 

Bir varın ş, hir yokmuş. 
1 Evel zaman içinde bir Cur
curhı ana v ·ırmış. Currurlu 
nna bir gün kıra çıkmış, buğ· 

~llnlar soğuklan yılıp ' ı dayları yeni biçilmiş bir 
8 cak yer ararlarmış . tarlaya yumurtlamış, bir 
/(, u kuşlarw içinde müddet sonra da yedi tane 
ırlanğıçlar da varmış.. ı ' yavru çıkarmış. Bunların Y.e-

rini kurnaz Tilki öğrenmış, 
teyfek, 1 urna, Kırlanğıç fakat yavrular da~a. küçük 
l ônmemiş ilkbaharda 1 olduğu için hiç sesını çıkar-
uon . y ra yuva kurarak mamış; sabretmış . .. .. 
aparlarmış yumurta.. j Nıhayet yavrular buyu-

1 

meğe başlamış. Bir g.ün kur-
, ~na k ı C O uş yumurtanın naz tilki tıırlayn ge mı~. ur-

S Zerinde yatarmış. curlu anaya domiş ki: 
'lonra vakti gelince - Curcurlu ana! Bu tarla 
avruları çıkarmış... benim. Şimdi yavrularını 

buradan kaldır! Ben yarın 
Yaramaz ıl burasını sürdürüp ekeceğim. ==---="' _ Aman Tilki k:ırdeş Bir 

l( 

__ Güner' ıle Afacan.. kaç gün sabret. Ytlvrularım 
_ daha uçeçak çağa gelmedi. 

ia .uçük Günerin Afacan demiş, ~kurno.z Tilki: 
tnınde . l' b' L d' . - l y "' d eevım ı ır a.e ısı _ Uen lA.f din emem. a 
r 1 K d'l .. 1 b d h e ı er6 çok haşan bugün yavru ııı ı nı ura an 

k:'."~n~ardır. Bir gün Afacan kaldırırsın, yahut birini bana 
Gij dııı. ıle §akalaşan küçük verirsin diyince Curcurlu 
Pe nerın yumuk eline bir ana n~ yapsın? Öteki 

nçe attı. . yavrularını kurtarmak için 

ler~iinerio canı yandı, göz- birini vermeğ'e razı ol -
tıi ı Yatla doldu. Fakat sesi- muı. -
~ Cıkaroıadı. Düşündü acaba Tilki yavrucağızı keskin 
O fııcıına ne ceza:vermeliydı? ditlorile yakaladığı gibi 
b ... 1a~aoıazlık yaptığı zaman ınıne götürmüş, ~·ocukla· 
-..aeıı: rına yedirmiş . 

- B .. ğ Aradıın birkaç gün geç_ 
göt" .ugun seni gezme e t

1
' 1-tcn sonra Tilki yine 

11 
Urnııyeceğim, derdi. Gri· "' 

..,:r bulmuştu . Yaramazlık gelmiş: 
. Pan Afacanı bahçe- - Hadi bakalım Cu, cu-

:ın köşesindeki odunluğa lu ana! demiş. Artık yav-
11Pledecekti ve kararını rularını kaldır! ben tar-

Yetine geı irdi. Afacanı kap- lamı sürüp ekeceğim . 
attı odunlug-a. Üç gün sonra Curcurlu ana: 
G.. - Aman Tilki kttrJeş 
,:~erdbirden afacanı hatırl- birkaç gün daha bukle, 
.\f • 0 unluga koştu fakat ne olursun diyince Tilki: 

acan -1 ·· t ·· J t b k G" o muşu . _ Üç gün a ıa e -
y Unerin bu defa da canı lerim amma bir yavrunu 
ç·~ndı gözleri yaşla doldu. bana verirsen.· Demiş. 

Unltü ·1· Al Curcurlu ana da kalen ka. b . ıevgı ı acanını 
ıa y etoıışti. Zavallı Güner beş yavrusunu kurtarmak 

~llı Afacan. =-~' ~iç:,:i:n~b:,:i;:,,;ri~n~~i =d=a=ha==ve=r=m::::ıı:ı=ş=. 

3 Numaralı bilmecemizde 
Hediye kazananlar .. 

küçük Üc · · · "ıden fazla 
OL numaralı bilmecemızı yırın -.uy · · Bunlar arasın-da. Ucumuz O::doğru olarak halletmıştır . 

cekilen kuruda: 
1 • Balıkesir - Mitat o a ilk mektebi sınıf 4 ten 268 11.u
IO.s.1 efe.ndi , lfovrıın ~e~tebinJan 37 Fuat elendi, Bnlıkes~r-
bıı.tıkld) mckt b' C 3 rl n 247 Mukadder hanım sırasıle 
ır· . . e 1 sını 0 • • ,· .. l bir al · 

L lncı , ıkinc · .. .. .. olmuşlardır Bırınc ı guze 
t.ıij • ı ve uçuncu · 1 J 

ltı , ıkinci ve üçüncüler birer kitop kazanmış ar ır 
B ı d 355 Şükrivc ha-

rı a ıkeııir-Alişuuri mekt~bi sınıf 4 en ~ d ,;rn. Balıkesir-Altıeylfıl mektebi sınıf 4 den 22!
5 
~y ın 

e
,endi, Balıkesir-erkek ortamektep s nıf 3 den 1 asan 
1en11· . 1 bırer defter 

Bal k . ' r 2 J n 30 Cuh.t efe-
ll.d· ı esır erkek orta mektup emı 8 f d' 

ı , Bal k . . f 3 d 168 Ad o an l en ı, 
Baı k 1 esır-Ga zi ınektebı sını en ff l 
end1

• esir • erkek orta mektep sın ı f 2 den 437 Muz? er e · 
8 1' Altıeylfıl mektebi sınıf 3 den 23 EJjbe Nacı:anı7· 
fJ~ndıroıa huıuıi orta mektep sınıf 1 den 11 O usta 
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1Uscy· ın efendi birer kart kazanmışlardır . 
u~ Okuyucularımızdan Balıkesirde olanlar idareevioıize 

rıvarf\k hediyelerini almalıdırlar . 

BiR RiCA 
Bazı .. d meyi bazıla rı 

da okuyucularımız kupon gon er . . ki 
htı adreslerini yazmay ı unutmaktadırlar. TnL ıdır . . 
Bev ~?kilde olanlar kuraya girememektedirler . Onun ınn 
t gılı okuyu 1 b 'k' mühim noktuyı tekrar ha-
ırlat cu arımıza u ı ı 

ıyoruz. 

har4 ~ 11 maralı bilmecemizi ıı ıw ticı·~i ıı i ~·· lecek 
ta ılan edeceğiz .. 

Kurt Dayı •. 
Tilki ynvrucağ . zı kt•skin 
dişlerile tuttuğu gibi ini
ne götürmüş. çocuklarına 

yedirmiş . 
Tilki ıırtık işin kola -

yını bulmuş. Her üç gün-
de bir gelir , Curcurlu 
ananın bir yavrusunu alır 
gidermiş. Böyle ala ala 
nihayet üç yavru kal-
mış 

Curcurlu ana onları da 
Tilkinin elinden kurtara
mıyucoğını anlayınca almış 
yavrulıtrıoı ağlıya 
ağl ı ya ~~;tm eğc başlamış. 
Yolda lı i r uyuz Kurda 
rastlnrn ı~ Cıır c urlu ananın 
oğladığın ı görünce sor
muş: 

-N~ ağlıyorsun Curculu 
ona? Demiş. O da olıınlart 
anlatmış. Bu sefer Kurt: 

-Ben seni Tilkinin şerrin
den kurtarırım nmma, sen 
de beni bir dertten kurtarır 
mısın? DJmiş. Curculu ana 
da söz vermiş. 

Kurttan söz alan Curculu 
ana dönmüş eski yerine ge
lmiş . Kurt ta bir çalının içine 
saklanmış . 

Bir müddet geçtikten so-
nra Tilki görünmüş. Curculu 
anaya çatmıya başlamış . 
Oolar kavğa ederlerken kurt 
çalıların arasından bir fırla-
mış , Tilkiyi y.ıkaladığı gibi 
p.ıram parça etmiş. Sonra 
Cur<"ulu anaya: 

-Haydi bakalım. demiş, 
Şimdi sıra senini. 

Yola çıkmışlar . Bakmışlar 
ki katran tenekc>leri yüklü 
katırlar geliyor. Curculu ona 
hemen Kurt dayıyı sak-

ı lamış. Kendisi de uçarak 
bir tenekenin üstüne kon
muş . Sivri gagasile tenek?
yi yan tarafından delmıt· 
Ba~lamış katranlar akmıya 
Kurt saklandığı yerden çık -
mış. Katranı her tarafına 
adam akıllı sürmüş. Bu su
retle Cu rculu ana. TilldJen, 
Kurt dayı uyuzluktan kurtu-
lmuş. 

O. Nazif 

Mecmualar: 

Olkü. 
llalkevleri namına çıkarı

lan Ülkü nün yirmi birinci 
sayısı dolğun olarak çık
mıştır. İçinde şu yozılar 
vardır : 

Cümhuriyet bayramını kut 
Julama _ Nafı Atuf bey, Ana-
doluda en eski Türk mede
niyeti: Eti imparatorluğu -
.\1ehmet Saffet bey, Anadolu
<la Grcgoriyen ve ortodoks 
Türkler - Mehmet Servet 
bey, iktısadi devri 
Alem - Aydoslu So.it 
bey. otomobil mi, şimendife
r mı? · Ali İlhami bey, Ço
rum- Ömer bey, yürek has
talıkları - Zeki Nasır bey, 
yaratıcı artiıt ve sonatta 
muvıızene • Ali Sami bey, 
Ryıa politikası Zeki Mesut 
bey, arkalaş (hikdye) - J.A. 
Hamit bey, idarecilik ve 
köycülük - Nusret Kemal 
bey .. Bund rn başka bir de 
cümhuriyetin onuncu yıldö-

nümünün Ankaradaki kutlu
lanmasına ait ildve bulun-
maktadır. 

Olküyü okuyucularımıza 

tavsiye ederiı 
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Kişe Memuru .. 

ndi her gün kör kütük sar
hoş sinemaya geliyor. Yine 
mahallenin en namusluları
ndan tanılan Zeynep hanım; 
her gece başka bir erkeğin 
kolunda başka başka kıya
fetler ile sinemada para yi· 
yor. Daha neler •. Neler . 

Sedat beJ ; 
Kardeşiniz ile gönderdiğ · 

iniz t~zk erAJi ald ım ~1anle
Eef bu höylo devam t derse 
para göndermek gt'ğ ;ı sizi 
işinizden çıkarmak mecburi
yetindeyim. 

Avlar var ki gazeteyıJ uf
ak, tefek havadislerinizden 
başka hiç bir faydanız olm-
uyor. Size son defa olarak 
söylüyorum: Meraklı bir 
mevzu bulup bir tefrikaya 
başlayın ı z . Kişe memurluğu 
gibi içjn ıle bir değil hinbir 
mevzu bulunan bir yeri bu. 
ldunuzde, utonmadon, yalan
cı mazeretlerden bahsediyo
rsunuz Siz bilirsiniz evldd
ım. Eğer haftaya cumartesi 
gününe kadar idarehaneye 
eli boş dönerseniz işinizden 
ç ıkarılacağınızı şimdiden biL 
direyim. 

Başnıuha rrlr 
M. r-; . 

Odayı süktlt kapladı Sedat 
·Üstünden bir şeyi atmak 
ister gibi doğruldu. Sonra 
yava,, yavaş ot yastığına 

dayanarak uzandı. 
- Ah... Yalnız o olmasa, j 

hiç bir şey düşünmem, biç 
bir iş yepmam .. Amma. de-
di. Düşünceye d ı ldı. Gözleri 
pencerenin yanında asılı du
ran ulak~bjr kadın resmine 
ilişti . Düşündü; uzun uzun 
düşündü. Ürktüğü bir şey
den birdenbire gözünü ayı
ramıyan küçük bir ~·ocuk 
gibi duvardaki resme bnktı 1 
baktı. Sanki resim ona 
bir ::;eyler anlatıyor, o da 
resmin sözünün yarıda kaL 
masından korkarak gözünü 
resimden ayırmıyordu. 

Silkindi, usandığı sekiden 
kalktı . 

- Ne yapalım, ooun hatırı 
için... Diyerek ortada durıın 
küçük masanın altındaki çe
kmeceyi çekti. Ufak bir pa
rça kağıtla bir kalem aldı 
ve şu St1.tırları yazdı: 

Başmuharrir M. N. beye; 
Efendim; 
Teklif edilen kişe me

murluğunu kııbul ediyorum 
Hamiş: Rica ederim beye. 

fendi , oturacağım .. inemanın 
kişesinde benden başka ki
mse bulunmasın . Ve hattA 
sinema müdürü bile benim 
kim olduğumu sorması n. Hü
rmetler. 

s. c. 

** Sedat 24 ya91nı daha he-
nüz doldurmuş~ genç bir gn
zete muharriri idi. Yirmi bir 
yaşında iken yo.ni heııüz li
seyi bitiriyorken; babası öl
müş, Sedcıto. ikı küçük karJ· 
eşle bir anne bırakmıştı. Za
ten evin reisi sağkenKde zor 
zahmet geçiren hu nile, r~is

lori de ölünce tama.men fakir
leştiler. Sedatın liseyi bitirm
esine vakit kalmadan; haya
ta atılması, evde süt ve ek
mek bekliyen kardeşlerine, 

annesine hakmaıı IA.zımdı. 
Uzun bir müddet süren iş 

arama faslından sonra niha
yet güç belfi bu muharrirliği 
bulabildi. Sedatın kalem tut
mıya , yazı , hikdye yazmıya 
elı yaraşıyordu . Zaten muha· 
rrirlik te bundan ibaret değ
il miydi kı? .. .. Fakat evdeki 
hetap çarııya uymasJı. Sed-

al gittikçe s ı kıştı . Nihayet 
öyle bir hale geldik, mevzu 
bulamaz, yazı yazamaz oldu. 
Aksi gibi üç ay evel mah
allenin zenginlerin,len Abdu. 
lluh efendinin k ızı Leman ile 
de nişanlanm ı ştı. LemQnı de
licesine seviyordu, Leman da 
sihirtlmiz bir kuvvet bulundu
ğuna kani idi. Lamanın küçü
cük dudakları, allahtan sür-
meli «hem de allahın kendi 
elile çektiği sürmeli» kirpi-
kleri cildlı göz kapakları 
altında gizlenen gök gibi be
rro.k, deniz gibi hırçın göz· 
leri, girinti çıkıotılılerı az 
vücudü ve hele. Hele o in
cecik ııesi ; Sedatı her şeyi 
unutacak, anosını, kardeşler
ini, vazifesini unutacak bir 
hale getiriyordu. Onun için 
bütün her şeyini fedaya ha-
zardı. 

HattA o tatlı c anını bile .. 
Lemanın da onu delicesine 
s_,vdiğine emindi. Bir aydır 
çektjği sıkıntıyı belli ettir-
memek, Lemanı azmemek 
için neler çekmişti. Eğer 
bu ayda maaşının hepsi ve
ya bir kıımı kesileecek olu-
rsa tabif idi ki Lemanı da 
ebediyen kaybedecekti. Öyle 
ya eşraftan Abdullah elen. 
dinin kızı on paraıı olmıyan 
kiilüstür bir muharrirle evl
enemezdi ya. 

Düşündü. Taşındı , sırf Le
mandan, ayrılmamak için 
bir hafta olsun tebdili kıya· 
fet ~derek kişe memurluğu 
etmeğe karar verdi. 

** - Yasık 1ana be KAmil, 
Kırk yıllık arkadaşın Sedalı 
tanımıyorsun. Halbuki se
ni mektepte iken «sınıfın 
dürbünü» diye çağırırlardı . 
Artık eyi görmüyorsun Seni 
bu vazifeden azlediyorum. 
Ve dürbünlük unvanını üze
rinden kaldırıyorum . 

- Ooo.. . Sen misin Sedat 
sen burada? 

-Evet ben buradayım KA
mil. Gel içeri bakalım, Bizi-~ 
m haneye misafir buyur. 

KAmil Sedatıo mektep ar
kadaşı idi. ikisi de aynı ya
şta idiler. Sedatın babası öl. 
düğü zaman KA.milin de ba
bası ölmüştü ve ikisi de mu
hnrrirliğe başlamışlardı. 

KA.mil birkaç o.y muhar
rirlikte çalıştıktan ııorıra bı
rakmış. babasından kalan beş 
on kuruşla bir ticarethane 
açmış, geçinip gidiyordu. 
KAmil Sedııtı ÇQk severdi. 
Sedııt da KAmili. 

Ben de deli gibi bunlar
dan sana bahıediyorum . Bu
nlardan bana ne. Ben kendi 
nışanlı~a. bakayım. Methet
mek gıbı olmasın KAmil, şu 
kadar kız , kadın gördi m; 
onun kadar terbiyelisini. on . 
un kadar ... 

-Bir loca bileti verir mi
siniz? ön localardan olsun. 

- Pek AIA 23 numara 
nasıl? 

Sedat; Lemanın yüzünü 
bir misafirlikte, karşılaştığı 
erkek arkadaılarından biri· 
•i.?in kinli bıkııı karşısında, 
boyle kızardığını, bir vaziy
eti aldığın ı hatırladı .. 

- Sıramı atlattım, diye 
mırıldandı ve hiç birıey 
olmamış gibi KAmile döndü, 
yarım kalan cümle&ini tam_ 
amladı. 

- Evet KA.mil, bu kadar 
kadın , kız gördüm Leman 
kadar terbiyeıizini, Leman 
kadar namuHusunu, Leman 
kadar yalancısını görmedim. 
dedi. 

Eyi .. 
Aaa... Bu kadın da 

kim? O ne? Leman? ... 
Sedat durakla«iı , dikkatle 

baktı, sarardı, morardı, loca 
iıtiyen beyin yanındaki ka. 
dın Lemandı... Birinci niıa
nlısı Leman .•. Erkeğin yödne 
baktı . Onun akrabalarından-
da değildi. Leman da ıaıkan
lıktan ağzı açık duran Seda-
t ı eski elbise altında da ta. 
nıdı. Kızardı. .. Akıam ü11ri 
güneşin batarken yalancıktan 
bir gayretle ufku ıtiılediği 
renk gibi kısardı. Yanındaki 
erkeği ıürükliyerek oradan 
uzaklaıtı. •• Sedat t imdi artık jhtiyar-
ladı. 

Yine eaki ••inde oturuyor. 
Dört oğlu var, ona bakıyor-
lar. Mahallede detil, hatU 
kasabada evlenecek her genç 
nişanlandıktan aonra ona da
nışır ve ondan ıu tıvıiyeyi 
&lır. 

- Kiıe memurluğu etme
dinse oğlum (l_<ııım) e•İenme. 

Sonra kendı elinle kendi 
ocağına incir dikersin .•. 

Sırrı Şükrü 

Bıhkııir icrı.dlirııinin: 
Halıkesirde tüccardan lbr

ahim Sami beye borçlu Mu-
harrem Haıbi bey labrikaıı
nda şoför Feyzi oğlu Hayri 
ve kelıli kuyumcu zade Sıd
~ı . ef endi~.er namın~ yazılan 
ıkı adet odeme emrine ma-
halli ınübaıirinin verdiği 
me~ruhatta borçlunun halen 
ikametklhı meçhul bulundu. 
ğundan hilA tebliğ iade edil
~itt~r. Va alacaklının talebi 
~zerme borçlular hakkında 
ılalen tebliğat icrHına kar-
ar verilı;niş . ~lduğundan bu 

Epey konuştular Sedat hep bapta hır ıtırası varaa ilan 
anlatıyordu . ta 'h' J 

KAmil onu muharrir bili
yordu. Kişede görünce şaşı

rdı. Sedat onu içeri aldı. Ve 
naeıl kişe memuru olduğunu, 
Lemanı nasıl delice sevdiği
ni, bu kişe memurluğunu da 
sırf onun hat ı rı için yapt ı ğ
ını ballandıra ballandıra an. 
laUı. 

rı ın en itibaren on gün 
- Allah versin Kdmil, se- müddetle icra dairesine bil· 

nin işin rahat. Rahat rahat djrmediği takdirde itiraz ha
oturuyorsun, işlerine bakı- kk k l 
yorsun. Bizimki öyle mi ya. . ı . 8 mıyacağı ve bu bap-

ta ıcraya devam "Ye intaç 
Bet günJür ~unun şurası- edileceği teblii makamına 

nda kişe memurluğu ediyo- kaim olmak u..,.. ilba k•y
rum. Neler gürdüm bilsen fiyet olunur. 
KA.mil. Mahallenin en namu· ı---~~--~----
sluıu diye ıanıoan , yüzünü GaiJ llllr 
erkekler görür diye karısını Hüseyin adlı mbhürümü 
pencereye yaklaştırmıyan kazaen kaybettim. Yenı·ıinı' 
attar Mehmet efendi; hani 

b 
ala .. cağımdan eskiainı'n bük_ 

canım , izim evin yanında ıl d 
evi var anladın ya .. Ha .. İşte mu 0 ma ı ğını iltın eylerim 
o efendi o, sofu dindar efe- Kasııp~ar mahalleıinden 

Nurı otlu Hüıeyia 
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Aşağıya bastığımız rehber tablo haU ımızın lıer tiilii ihtiyaçla

ru11 en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla nerede, kinı
Jerden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.~ Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirHi suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRİKOTAJ: Mehme~ Servet örme evi, Kuvayi nıilli
ve caddesı rıun•ara: 98 
' 

KIRT ASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hiikunwt' caddesi postaha
• ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye ca,Jde. 
sinde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktlmet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler. Hüktimet 
cadde~inde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükumet caddesi 

G A Z İN O: Merkez krathanesi: Paşa eamii caddesinde. 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hükt)met cadde
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: Hüktlnıet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokağı 
numara 18 

BAK K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

TERZİ 

Paşa camii caddesinde.. Meylıane boğazında .. 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi .. 
Bihinmmit;kiler, konserve ve ş ~ker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve örlicü . Celalettin bey. Knvayi 
mi liye caddesi No. 163 

• TUHAFiYE: Yeni çeşit~ tuhafiyeci Kadri bey.. Alem-
dar zadt•.. K u vayi nıiJJiye cndd~si No: 48 

IŞEKERCİ 

• 

: Ahmet Nuri efendi: Balık c~i rirı cu c~ki Şt> ker- ı 
ci "i. 11 iikti met cad<lrsi, postala; ne sokağı nu-
mara: 24 

1 lstanbul-lzmir şekercisi M. Re.jat. llükt)met 
caddesi rıde şehir sineması altında. 

MAN/F A TU rı: Tavşanhh Zade Fahri bey. F<ıııtazi ma-
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 

1 teşrinisani çar şam~a günün~en itibaren 

İKİ ZENGİN ve MUAZZAM PROGRA!tlı 
·- 1-

. ~kJ/lara hayret ve dehşet veren 

DOKTOR MABUSENİN 
VASİYETNAMESİ 

Meşhur vaz11 sahne F r i t z l~a n G ın riyaseti altında. 
• 

~leşhur artistler Jiu Geralo - Hene Ferle - ~I niout' HoJlnrıd - Thon 
Rour Danıel ~lerıdaille - Rudoleeiıın Hogge. T:.ırafmdau lt~m~il edil 
nıiştir. 

Bu fılim en ş yanı hııyret bir serküseştin muazzam bir surette vazı 
edilmesi surotile vucü<le gotirilmesirlir. 

Filimin ciirotkdrane, şeytani, müheyyiç v~ fevkuldJe olmnsınıı bılhnss t dıkk•' 
ve itina eJılmiştir. Şimdiye kn<lar gördüg·,ümüz en t srarı en eriz ve en heveconh fı 

tı .. 
!imlerden dohıı esrarı ong:z ve daha heyecanlıdır. 

Bir tavsıyc - .\sabı Zaif olaulal'la Co,•uklar Ru Filime Gelnw111~li-
dirler. · J 

-2-
İlaveten 

YILDIZLAR REVÜSÜ 
2 Kısım 

En güıel müzik, en büyük balo, büyük ve meşhur artistler, enfes varyeteler .. 
Doktor Mabuse nekııdar· müheyyiç ve şayanı· hayret ise Yıld .zla r Revüıü de o de 
rece zevkli, neşeli, eğlenceli, zarif ve istifndeli bir filmdir. 

Bu akşamdan itibaren sü,areye saat 8 de başlanacaktır. 

Ban~ı rma ta~ ~i~at •ıııııııııııımııııııııımıııııııııııımııııııııııııınıımımııımmııııımmıııııım• 
~i~imliüinden: ""'~~'"""·~~· .. ·--···-:-,..~·-··-·-·;_. 

Bursada altı parmakta B.i 1 tıf ad er iZi 
yahudilikte hAhveci Hüs. B1 1 

:~.ın~;nd~u~i!_vif ~~:°~y~\~ 1 ~ o Üş u•O n İJ. n U0 • z' 
Alı oglu Hamıt nezdınde 11~ ~ • 
Ahmet kızı ve Hasan ka- -~ 
rısı Sabriye hanıma. ·= 

Zevcinin llhnı.lırm..ının Pa. ~ 
şamesçit mnhallesinden Mu.. ~ 
staf:ı oğlıı !insan tornf.nJun ~ 
aleyhinızB ikame olunan bo· =g_ 
şanm1 tl tVa!!ırıın ıcrn kıt.n- lili~ 
moktn olnn muhakomesintl~ ~ 
ikıımetgdhınızın UlC\'hul kol- ~ 
dığ nJan dolayj lan- 11. 
en tubljgat icras nct r a lrmen ~ . . ~ -· 
gelmcdiğınız lukdırJe Jıakk .• ;. 
nızJ:.ı gıy J p karc.ırı vvr ılerek. la., 
i1Anc11 teuliğine mchkemece ı· 
karar verilmiş ve nıuh:ıkenıo ~ 
de 8 11 • 934 tnrihine müs j 

ndif perşembe gurıü 8. 14 do ta ~ 
yin lcıtır~mış olduğundun yevuı ~ 
ve vaktı aıezkürde ya bizzat _j 
bulunmadığınız veya tura· ~ 
fınızJ ~ .n~us:.ı~duk v~kftlet· ===r~'i 
nameyı h...ıız hır vekıl O'ön- Hl 
dermediğiniz takdirde ~uh· •-.: 
akemenin gıyaben rüyet ol- 11.4 

• 

unacağı tobliğ makamına ==~ 
kaim olmak üzere ilAn olunur 114 

Yarış ve ıslah encümeni na
mına Balıkesirde yapılacak 

SONBAHAR AT YARIŞLA
RI na ait kayıt muamelesinin 
handika kOfUBU 3 - 11 - 934 
diğer koşuların 6-11-934 ak
şamına kadar baytar dairesin-

. de .1apılacağı ilan olunur. 

K 2 s t Al m4 Bına yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defa ti-
• a ın ma =J cıırethaoemize uğrayınız. Binanızın ikmali için bü· 

Komisyonundan: =~ ıün ıeva~ım mağazanıızda m~vcuuur. . 
• . • . • ~ Dc:ımır. hırdavat, c..ım, ~·ımento, pulluk ve zı~ 

BalJkesır kıtaat efradının ıht.ıyaca ıçın 20 Şt~r- ~ nciralfit ı bulunduğu gibi yakın Zllm C ndan heri 
hin kilo }alına JH1'3~a İSf)anak Vt' 3 bin kilo k·t· ~ s"utmağ'l h'lşlod ğım z her nevi yağlı ve badana 

.' . " ' . ' '. ' ==~ boya vo ynğlarının l rniz ve birinci cinsinden ol 
rmbahar, 5 bııı kıla kercvız, 500 kılo be~az pe- I' mnsı ruüştu;ınizi memnun etmiştir. 
ynir, 400 zer kilo kaysı n.ı vişne,erik reçeli 24- =~ Hor nevı ökü v · tartı Aletleri <le satılmak· 
2. Teş. -934 tarih Cumartesi günü saat 14 den a~ t0tl r; 
itibaren açık arttırma suı·elilt• satın alın: raktır. =I Sara~lar başında hoya ve l ırdtnatçı 
Taliplerin şartnameleri görmek için her giin v•~ ==J Cumalı Ha ;an ~ 
arttırmıya istirak için de viizde '-'Cdi hucuk mu- ~ · ~ 

•· 'i ' ,T • .= ''11111111" •llfUlltr'•ıttfUll' "11111111' "'llllll I ' '•lllll111'"'1111Jlll"''lllllff11"1lllllll'!:~ftllll!'~ 
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ayyen ~aatte kolordu satın alma komis~'onuna • I 
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