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Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş ~ 
sayılar 25 kuruştur. I 

-
on beş gün çalışacak. millet mecliSi daha Büyük 

------~----------_;..---------------------------------=--=~~ 
Et1ince 
Doğru 

Başkanlar Büyük Meclisin soyad_!_Alanlsr 
iki başkanımız ~ugun tre- D .. k .;-G .. .. I . Sanlar« İşlerin varlığı her yönde 

para etmediği yıllar uzak
laşmağa başladı. Ulusal öko_ 
nomimiz bugün arlık evince 
doğru gidiyor 

Sıkıcı, boğucu kalıklar 
(havnlar)gök bitimimizde arlık 
yetmek (kaybolmak) üzere
dir. 

Bitgilorimiz (zirai mahsul), 
urünlerimiz (ziraat sanayii 
mnhsullori), ürgütlcrımiz ,sı
nai mamuldtımız) kısa ~özle 
ökonomi bakımından J .. gerlı 
bütün veriınlerimiz isteklen
mişlerdir. 

Bunun en büyük sılta•ı 
(sebebi) koca acun darlı· 
ğına son gelmiş olmasından 
yeğin ökonomi siyasamızın 

doğuruğudur . Bir yönden 
bitgilerjmizi yabana sat-
mak yolunda bulunan 
ve alınan kolaylıklar 
öte yönden ürünlerimizi 
İçte örtemek (istihlit k et
mek) yolunda ver, yer yük· 
sultilen bacalar bugünkü ge
nişliği işte bunlar vermiş 
bulunuyor. Bugünkü geniş
liğin ulusumuz i~:in büyiık 
bir evincı:ı (rııfaha) gebe oL 
duğu ışkilsızdiı. İşkilsiıJ ir 
dedik de usu.wuza goldi.Bır yıl 

önce ulusol ökonomıınizin kur 
tulu~n vnrnıo" iizAre oldu_ 
ğuou söylediğımızde köliı 

,,örenler ( bedbinler) sözümtizt 
~muz sılkmi \erdi . Bugün 
ivioce doğrulduğumuzu eöy
lüyoruz. lkın ( acaba ) gene 
omuz silken olacak mı Jer

siniz? 
Sanmayız.. Çünkü bu 

artık el ıle tutubn ve göz
le görülebilen bir gerçektir. 

K. E. flkman 

nle gsliyorlar. un u oruşme erı. 

B ~ nlım 

İstanbul, 29 (TÜRKDILi) 
- Vali ve belediye başka
nınız Bay alim ve Fırka 

Başkanınız Konya ~aylavı 

:H.n T \I !.. l'ıkıı t 

Bay Tevfik Fıkret bugün Ba
lı kesre doğru yollnnılılnr. 

-
Dünk : toplantıda mühim 
nun layihaları görüşüldü 

kabul edildi, 

ka
ve 

Anknr.ı, 29 (A .A.) Biiytilı 

M ı l el Medisı bugün füsııt 
B ır anın b:ı~k ı ııl ğındo top
loııor:ık 934-35 y lı umumi 
nıuvozt·nesine duhıl hutçele
rirı bozı fosıllorı :ırasında 
125 bın liralık münakale 
y pılıııası, eşkiyn müeade
si~d·· rnolfil düşen zabitler, 
as~ıni memurları Ye efradın 

iktısadi buhran vergisi mu
afiyetine ve inhisar eşyası 
beiyesinden ho.rp malulleri 
gibi istifade etmeleri hak· 
k ndaki kanunlar üzerinde 
görüşmüş ve hunlorı kabul 
etmiştir. 

Gizli nüfus yazımı 

hokkındaki konun hükmü-

Yılbaşı 

nıün 1 haziran 1935 kodnr 
uznt iması kin hükumet~·e 
yapılmış olan kar.unun D.ı 
hiliye Bııkonı önüudP görül
m si münasip görülmüştir. 

Ankora, 28 (Muhabirımiz 
den) - B. M. Meclisi bugün 
toplanarak ruznameıleki ma
ddelerin müzakeresile uğrn-
sııcaktır. Meclisin İ\·-

timaında yenilenme karnrı 

vermesi muhtemel idi. Fakat 
elde mevcut müzakere olun 
acak kanunlar çok olduğu 

icin bu yenilenme kararının 
verilmesi şüphelidir. Mec
lisin on beş gün çalışma

larına devom edeceği anlaş

ılmaktadır. 

Piyangosu. 
Beş yüz bin lir·a ikramiye! 

Aynca, iki yüz ve yüz bin lirahk ikramiye da vardu. 
-----

Bir Anda Zengin Olabilirsiniz! 
Tayare Cemjyeti yılbaşı 

munasebetile bir piyııngo 

tertjp itmiştır bir proğranıa 
gôrc Biiyük ıkramiye 500 
b 1 , ikincisi 200,000 liradır. 
Muktlfut 100.000 ve ayrıca 

50 bjn liradır. 

Dığer ikramiyclıır şöyle
dir : ] 00,0UO 500 000, 30,000. 

li.ınerek satın alınabilir. On

da bir bılet kazandığı ik
ramiyonin onda birini. diğeri 
de yirmiıfo birini olacnktır. 
Eğer numara hem mükdfat 
hem ikramiye, hem amor-
ti kazanırsa en çoğunu 
alır 100 bin liralık 

=== ===-======ı Yorın öğleden evci Balıke-

F ra nslZ sire varmış hulunncoklar<lır. 
TilRrDILİ değ•'rli Bnşko. 

20,000. 150,000, 1000, 
2 ikramiye. 8000 lıradc.ın 

ınükAfat. 500,000 liralık ik
ramiye hangi dumllruya dü 
şerse o numaranın 50 aşağı 

ve 50 yukarısında, 50,000 
liralık müktifat ta 200,000 

liralık ikramiyenin düştüğü 

numaranın 25 aşağı ve yu
karısına verilecektir. Yani 

ı 6 000 5 ikramiye 5 binden 
25.000, ı O ikramiye 3o00 

binden 30, 20 ikra. 
mıyo 2000 binden 40 

nlorımıza: 

Ve le~ görüşmeleri Hoş geldiniz! der .. . 

Fransız safiri ile Leh Haric
iye bakanı görüştü. 

Varşova, 27 (ı\.A.J - He
snıen tebli~ ediliyor: 

Dış işleri bakanı M · Josf 
Bek dün Fransız elçisi M. ' . 
Lııroşla görüşmüştür. Elçı 
kendisine 27 cylfıl tarihinde 
fı'rnnsız dış işleri bakanı ta· 
tufından Cenevrede ,·erilmiş 
olan karsılıklı vardım pro-. ~ ~ 

Jesj hakkındaki Lch-Franaız 

konu maları lıulfısasına fra
nsız hü kfımetinin cevabı 
vermiştir. 

fi'ransn cevabının Fransa 
ilo Lehistan arasında bu 
Y01dıı öncoılen yapılmış 
olon görü mPlere yeni hır 
bkım unsurlnr ket rıp gctır
tirmıyeceğ'i belli dPğ'ı lse de 
l 0 histan hükfimotinın Fron
su arasındaki birleşme ve 
<lı;stJuk münasebetlerine uy
gun bir düşünce tetkık 
edcc~ği şüphcsizdır. Clusl::ır 
kurumu konsevinin yakın-
n k' J 

(
u ı toplnnt·larındnn bırindc 
Devamı ikinci sayfada ) 

hın, 55 ikramiye biner lira_ 
dsn 55 bin, JOO ıkr:ımiye 

be~er yüz liroıian 50 bin Yurtdaş 
' U U U y tlan 45 bin. 200 ikromiye 

l.ıu numaraların herbiri biner 
lira alac:ıklardır. 

Amortilore gelince: 'enJı'ne -1.ı·r-soy aJI SB"I. ı so ikramiye iiçer yiiı lira-

Ankoro, 29 (A.A.) - Soy iki er yüz liradan 40 hin, tüğü numarasının en son 
tlnrıeın üçüncü listesi şudur: 300 lira ikramiye üçtı r yüz rakamı ilQ biten 2,500 nu_ 

1 - 500 bin liranın Jüş_ 

As:ıtekin, Aseybulmnş. lirııdıın 30 bin, 6 bin ikra. maradun [50) şer lira amorti 
A.spenk \r, A~pıınuk, Asu- miye ellişer liradan 250 bin yani onda bir hosabile 5 ve 
tay, Atsuz. Atsız, Ats'z, lirn :ekun 1,656,000 lira.. yirmide bir hesabile 2,5 
Teleti , Ava, AvD nıış, A vaneş Piyongodn 25 hin lira alacaklardır. 
Aybek. Ayboğ. Ayberdi, Az numnrn var<lır. Piy- 2 - ıoo bin li.ııı hangi nu-
c€'le. Azrıl Mırza, Uz~·içek ango yıl buşı gecesi mnraya düşerse son rokaımı 
(K ) \ydor, Aydemir. Aydın, çekilecektir. Biletler onda ils biten 2500 numara 50 
Alp Aydın, Aydoğdu, Aygon Vl' y irmidi de birdir Onda. bin :ı morti. ynni ond bir 
Ayış. Alp Aym •z, Aynıı Ay bırlor 1 O, diğerleri 5 li- hesubile 5, yirmide bir he-

tekin , Aytümıır. Aza.. ---=--=-:r~a~lı=k=tı=r=. =B=u=n=la=-r--:-o--=r=tn~ı;;lo;;n~hi~id:=sabile 2,5 lira alııcııklnrdır. 

Silahları brakma meselesi 
• 

Alman devlet reısı lngıJız sefırın< kabul bu me-
seleyı bırlıkte görüştü. 

p, ris. 28 (AA ) Alma- roda başbak:ın M. Bitler de meselesi hakkında goruşm-
nyun.n, Lorıdra sefırı ıngilte ingiltcrenin, Berl n sefıri ü tür. Bu görüşmedon son 
redt, ham.·. ye bakJnlığında Sir Erik Phipsj kabul ede- ra lngiliz sefiri Londraya 
toşebbüslcrJc bulunduğu sı- rek kımdisilo teelilıat ( Devamı ikinci ıayfada) 

Adları ve 
Soy adı olan kardeşlerimizin ı 

bugün de ad ve sanlarını ba-
sıyoruz: 

Ahmet Huluıi KÜÇÜKLER 
Umumi vilayet mı <•!isi azası 

(Dursunbeyli) 

Mümtaz IŞIK - Bnlyn 
maıh•n kumpanyos ı mesul 
müdürü . 

İımail Hakkı GÜNHR
Ti<"nret ve Sanayi odası ha_ 
~kanı (Satgan). 

Mehmet Ali CAN- Mem
leket hastahanesi sari hnstal
ı klar mütehassısı (otacı) . 

Ihsan Ahmet BAYINDIR
Memleket hastahanesi göı 

hastalıkları mütehassısı (ot
acı). 

Mlımtaz lkıı 

Nazmi ALT AN - Mernle. 
kot hastuhnnesi rontgen mü
tchass. sı (otacı). 

Ömer Edip ÜNGÔR -
Belediye azası (avukat). 

Mehmet Aıım BILGÜT AY -

türk Dili ile duygular .. 

Ahmet lluliısi kUçUklf'r 

İnhisarlar başmüdürlü~ün-
de memur. 

Reşat BiLGiN - lahiear
lar Başmüdürlüğ ziraat ko
ntrol memuru. 

Kemal T ANYERl - in
hisarlar baımüdtlrltiğ'ü nau
hakemat şubesinde memur. 

Muharrem ZilhUi BAR
DAK - VilAyet matba&11 
kAtibi. 

Nazım TAŞKAN - VilA
yet matbaası batdiıicisi. 

Faiz ÔZAL Vildyet 
matbaası dizicilerinden. 

Kazım BALIBEY- VilAyet 
ınatbaıısı dizicılerinden. 

Şevket AYTEMIZ - VilA
yet matbaası dızıcı yamağı. 

Haaan BOZKURT - Em
niyet çevirg4'nliğinde (J 0oli1J 

Mehmet Ali l:ROL- Sın

dırğı yatı mektebi eıki k4tibı 
Zekai ŞAHIN - Daimi 

vilAyet encümeni ikinci kati
bi. • 

Haaan MERiÇ - Hü· 
ktlmet yolunda berber. 

Mehmet Alı 0NAL - Os· 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Ne Mutlu Bizeki 
Türk dili, yüzlerce yıl ya. 

hancı dillerin boyunduruğu 
altındn ycı~•ulı. 

Neden? .. 
Çünkü, Türk budununun 

her yöndeki varlığını deviren 
Osmanlı kanlığı (saltanatı), 

yubaneı dillere kucak: a\~mış, 

onu ise kapı dışarı etmişti. 

Bu yüzden bır kurunlar, 
(znmanİar) acunda (dünyada) 
eşsiz ol:ın Türk dili karma 
karışık ~·etrefıl bir dil kılığı. 

na girıli. Artık Türk dili bu 
(leğildi . 

1'ürk bu(lununun bir kaynak 
kadar arık ' (temiz) olan öz 
dili bu olamazdı. Bu dil, anc_ 
ak Osmanlı kanlığının (sal
tanatın) idi ve öyle oldu. 

1'ürk Ulu!lu (milletı) bu 
çetrefil dıle lık hır kurun 
(zarn&n) bağlanamadı, onu 
hep yadırğadı. 

Bu. budun, ona nasıl ha. 
r,.lanabilir<li ve onu nasıl ya· 
dırğamozdı ki o, bütün dil
lerin üstünde olan vo ken
ılisinin bütün harunını ( ku-
ılretini> yaşatan tek bir dil 
tanıyordu: 

Türk dili!.. 

Bu dil ki ewsiz bir kayna· 
ktı .. Arunun gözlerini kama
ştıra.n bir kaynak ... 

** 
On bir yıldanberi Ulu 

Cümurumuz 
' bir 

yandan her yöndeki ek-
siğimizi bütünlerken, bir 
yandan da sarayın [*) yoklu
ğa çevirdiği varlığımııı bize 
ta~ıtıyor ve yaratıyor. 

işte bugün de öz dilimizi 
yaban dillerin boyunduru
ğundan kurtardı ve biıi 
ona kavuşturdu. 

Ne mutlu bize ki Oımanlı 
kanlığının son artığını ıla 
sınırlarımızdan dı9arıya atı• 
yoruz . 

Yine ne mutlu bize ki 
artık duyğularımızı öz 
lrnynağımızdan çıkan öı 

dilimizlf! anlataca~ız, öı di· 
limizle yaşatacağıı... Ve 
öz dilimizle haykıracağıı .. 

Cevdet liydemir 
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Kentimtzın Suyn r Soy lı r·-··ş-E-H·r.;-v EM-ö.LH-;·;t·;-.;;;:·; J 
Soğuk pınar suyu. 

1 
Adlarınızı ·, =Ek~-;ki~-;---rk·ı··H·;;-~·-,-~···o·;·h-~! 

Kentimizin en eyi içme suyu olan ~usu nasıl bir su~ur1. ı 1: anıta~ağız! 
rORKDILI okuyucuları B 1 J' k 1.1 • • K 1 M ı. 'I 'b h k d f L Jl111 

d ı ğor dört memba suyununu 1 mn soy adlarını basaca- ı e euıye e m_eı er ıçm atı enmet 1 e arnavut 1 ra ime ar 8 aş il ,.. Memleket h Rstahanesi ki 
myageri Apti Tayıp beyin 
(Kaynak) ta kentimimizin «'yi 
ıçme suyu olun soğukp ı n n r 

suyu hakkında hir tetkik 
yu zı~ı basmı~ tır. Üf'ğ<ı rli bll
lduğumuz bu yazıyı biz de 
basıyoruz: 

Bir memleketin suyunun 
eyiliği halkın sağlığın ın ey
iliği demektir. Bunu eski in. 
!anlar bile anlamışlar, su ka. 
kk nda ta eski zamanlarda 
hile kanunlar koymuşlardır. 

Asrımı zda şehircilik işlerinin 

başında su gelir. Bugün me
deni memleketlerde suyu ve 
rilen kıymet pek büyüktür. 
Z man zaman yapılan budu
nlar arası sağlık kurultayla. 
rında sular için görüşmeler 
yapılarak her memlekette 
suların aynı usullerde mua
yene ve tahlil olunmaları 

karar altına alınmıştır . Zam
anımızda bir suyun içilebilm
esi hakkında söz söylemek 
için önce suyun 
çıktığı yerin Jeoloji bil
ginleri tarafından ara§tırılm-

ası ve toprağın cinsinin 
tayini ldzımdır. Bu yapılma
dıkça verilecek hükümler 
hiçbir esaaa istinat etme-
miş ve daima ret ve cerh 
olunabilir sözlerden ibaret 
kalır. Jeolojik araştırmadan 
sonra ancak kimya ve bak
teriyoloji bakımından araşt
ırmalar ve tahJiUer yapılır . 

Bunlar yapılmadan bir su-. 
yu şehre getirmek için tel'!. 
isat yapmak ve hele şehre 
getirip halka içirmek en 
buyüt bir hatad ı r Fenne, 
ihtisasa hürmet etmemek 
demektir. 

Arazinin araştırılmaEıı, cin
EIİnin tayini, yeraltında suy_ 
un akışının bilinmesinden 
sonra membaı besliyen topr
ağın himayesini ve flörssein 

tecrübelerini yapmak lAzım
d ı r . Bunlardan sonradır ki 
arazinin mesamatlı , eya 
kireçli olduğuna göre 
kimyevi ve bakteriyolojik 

halini yapmak ve su hakkın
da söz söylemek kolaylaşır. 
Yoksa bir kimyevi ve bakte
riyo lojik tnhlil yaptı kt~n son
ra ımyu şı· hre getirmek ve 
halk • içirmek yukarıda söyle
dığimiz gıbi büyük bir hata 
dan başktı birşey değıldir. 
Yapılan tesisat ve masraflar 
on binlerce lirası heder edil
miş demektir. 

Şimdi biz Balıkesirin içme 
sularından Soğukpınar suyile 
geçen sone bu suya katılan 

~:~~~I :~e;iı~;çi~1~0;:;~1~~:~z , 7~~-n~:nuno~~~a~~~u~~ ı ~ir talimatname hazırladi. iki kişi daha yatalanmıştır. ., 
araştırmaların özünü aşağıya adlarım ve soy adlarım . Belediyemiz, belediye en- Mustafafakih mahallesinde nın evine sııklanaıışlar)ı!Jlf 
yazdık.Bu nrııştırmalardan ve ve oturdukları yerleri bi- 1 cümeninin sıhhi zabıta ta- pabuççunun evine girenlerin sabaha dek burada ka 

bir kere de yerinde yaptı gı- ze yazmaları yeler. Biz ı limatnamesine uygun olarak yakalandığını dün duyurm- lardır. . feb-' 
mız araştırmadan edindiği 1

1 böylece basılması istene_ hazırladığı ve 11 - 11 - 934 uştuk. Yakalanan Babaköyliı Dün başkom1ser ·det,-
mız kanr.ıate göre suyun cek soy adlarım bir kar- ' tarihinde karar altına al- Mehmet jle Arnavut IbrahL Çayırhisar köyüne gı fiııJ" 
tflsisatı . gayri fennidir. Gerek şllık beklemeden basaca- dığı ekmek ve unlarda mden başka bu hırsızlık iş. ~1ehmedin popuççanuo e bıO'' 
soğukpınar gerek diğer 50. ğız. Ve böylece yurldaş. aranması )Azım gelen şart- inde pabuççunun kapıbir çalıp burada koro ~~şdir 
nradan katılan suların çık- larımız için eyi bir iş gör- 1 ları gösterir talimatnameyi komşusu Morcu ~foıtalanın da oğlu ldrisin evine 

8~8rı01t' 
tığı arazi hakkında yapılmış 1 müş olacağız.. tatbika koymuştur. parmağı olduğu zabıtıının eşyaları meydana çı ııo•o 

1 B ,, j B t ı· t d b ' · · t ı ·ı ı tır. Böylece evden çuat"'' Jeolojik bir tetkik yoktur, il ize sov adıarınızı u a ıma name e ırıncı araş ırma o rı ı e an aş. '" 
J ı ·k· · l l l ı M M f bütün eşyalar bulu.oıP ı.e•ll 

yaz ve kış mevsimlerindeki 'I bildiriniz, onları ta- 1 ve ı ıncı nevı un ar ara ı mıştır . orcu usta u Zabıta bütün bır bU• it' 
suyun evsafının deii'İşmesi birinci ikinci nevi ekmek- i le karıs: Nazmiye dün zabı- k n '"' t / I ılinti içinde bıra n tarı• 
bilhassa kişın suyun bulun- nı a ım. }erdeki bulunacak evsal taca sorğuya çekilmişlerdir. değer verip araştırın• sr-
ması bu Jeolojik tetkikin ~ __ .ti ayrı ayrı gösterilmiştir. Asıl hırsız olan Mehmet ilerl etmiş ve hu sona f 

biran evel yapılmasını amir· Belediye bu talimatnameye Nazmiye ile yüzleştirildiğinde: ştır . . ·s fi 

dir. Hem de halkın sağlığı Soyadı uygun olmıyan un ve ek_ - - Bize gözcülük yapan Emniyet çevirgenııPd~şll" 
roek satanları cezalandıra- d ğ" l · · d · t' ı k ıırk8 ... bunu icap ettirmektedir. Za- sen e ı mısın emış ır . onun ça ış an ,. 

man zaman Balıkesirde gö- alanlar caktır. MehmeJin söylediklerine başkomiser F~hm!Yi~öosİ" 
rülen intani hastalıkların her [Üst tarafı birinci sayfada] göre hırsızlar evi soyduk- araştırma komıserı 
halde içme sularile ilişiği tan sonra Morcu Musta_ra_-__ o_·v __ e_r_iz_. ____ ~ 

~~:=·~ir8:!1ğı~11 .~~::. b;:~ e.~~~~~ A~~~~~~cüme- 1 D Ü n s a b ah ki Kaza· 
güzel göstermiştir. 1 

, 1 .:0h~:~~m:::··1~;;i~i~;!~ :~!~:::~:~ ~~~ur~~:~~~ ı At üstünde yÖldaİİ geçen bir köylü atla bera~ıı 
başkanlığında toplanmıştır. . 

farklı olması. aynı mıntaka- Encümen bir gün önce Ad- l dü~erek ölüm tehlikesi geçir~I. ~,. 
da birbirlerine beşer onar 1 'I b• ,. 
metre aralıkla çıkan bu sul- !iye Bakanlığından gelen Lün ıabah Paşa cami bu gez hayvan ds. e ~ 

kadro işini görüşmüş ve çı. J yolundn acıkJı bir kaza ürkmüQ ve bütün bızzıl JI 
arın biJhossa d 11-IIL V) nu- k 1 k: d "' t b k 'b' -s •""' arı aca or za ıt dtı ı- olmuştur. Tepecik köyünden şmıya başlamıştır . 1rr 
maralı menbaların tahlil ne- 1 \d ı .. 

nin kim er o uğunu açık- Muhsin oğlu Kadir atla adam ı" kı' yu·· 9 metre 1.a, 
ticelerinin bildirene uymam. 1 " ~ ..-

amıştır · I yoldan geçerken atın ayağı dar yerlerde sürii .A 
ası, yağmurlu mevsimlerde Duyduğumuza göre Balı parke döşeli kaldırım üzerin- h tat"-

bulun masl soğukpınar suyu kesir adliye kadrosunda de kayarak ht ve Kadir yere mış ve . . er ksJrJJlfll' 
içio bir kusur ve ve halk bundan böyle 30 lira aylıklı yuvarlanmıştır. sonra at yara here ıçınde 1(-dt' 
sağlığı için bir teh- bir başyazıcı, 20~ lira ay- ürkmüş Kadirin ayağı özen. yansı ağır olan d fİ ~ 
like yuvası teşkil et- lıkh bı"r başyazıcı yardım- t?ide kalmıştır. Bu sırada hastaneye kaldırılıJ' te il :\aznı i (Otar.ı) ,J 
miştir. Fikrimizce en cısı. 16 lira aylıklı bir ya. halkda kaza yerine toplanmış, 1 tına alınmıştir . _ ~· 
eyi bir içme suyu olabilecek k- k"'t•'k 14 ı · a l ki ı·ki ya lıı sız 1 
olııo bu su için alınacak te- m~d~y T ~ZANme:_ur~.dmil ::~:'ve 1 ~r~ira ~;lı~l ı doku~ Daimi Encümende T usığuhkta bir uır 
Jbirlc şunlardır: çayhanesinde. yazıcı bulunacaktır . Müba- Susığırlık,(TORK o.lLdl')~ 

ı _ Membaın çıktığı ara- Daimi Vildyet Encümeni 
şir ve odacılar eskiıai gibi- dün Vali muavini Ekremin pazar günü pazaryerıP t11' 

zinin Jeolojik araştırılması BiR ONARMA - Dünkü dir. hırsızlık vakası olmU! ~o 
Ve membaı besliyen toprağın d b 1 J ki başkanlığında toplanmış bi- ô ·ıııo sayımız a azı yan ış ı ar merköy nahiyes1 

0 
9'. 

çevresinin bilinmesi. olmuştur. Doğrusu şudur : 
8
. d h ,I' • riken işleri görmüştür. lan köyünden Ali Qsoı8 ,dl 

2 - Bu Jeolojik araştır_ ır ôğme auısesı K d ki vuş oğlu Mustafa ps•
11 ~' 

malnrın sonunda membaı be- Ali Riza KARADENiZ- Dün belediye temizleme avğa B en ÇOCU ar. bir elbise sergisinden i•" 
sliyen topragw ın himaye altı. Memleket hastanesi haşhe- işçilerinden Nuri onlu Hasan alon çalıp kaçcnskt• ı 5 Hacıishak mahallesinden ••'' na alınması. kimi [operatorJ. Umurbey mahallPsinden kar- t l J d l ız • • 

Kadır çavuş oğlu Hakkı ile aa an arma arım •" 
3 - Membalar etrafında cı Ahmet çavuş ile oğlu ndan çabucak y11kale0 

Yaparak suyun arzdan çıktığı Sırrı PALAZ - Balıkesir Yusuf ve İsmail tarafından Selinıiye mahallesinden nalb- dl" ~l . t' 
l R h . a ıyeye verı mış ır- • 

hakiki noktayı bulup gayrı merkez jandurma kumandanı döğülmüştür . Hasanın gelip ant Zekeriya oğ u a ım ar- cJ.r1" 
kabili nüfuz bir örtü altına Sadık ÇITAK - Hükumet söylemesi üzerine 7.abıta bu asında kavga ~:ıkmış Hakkı yaralamıştır. Kavı~ r· 
alınması. yolunda berbAr . meseleye el koymuştur. Rahmiyi çivi ile başından ikiside onüç yaşında '1.,, 

k b . b . s11ar 
4 - Bunlar yapıldıktan Tefrikamız: 7 ucaman ır aş, uzun bir cübbe, geymış .ş ~·"" 

sonradır ki kimyevi ve bakte. kuşağın arasına geçirilmiş uzun hır ol•' 
riyoloji tahlıllerinin yaptırıl- kayık kadar kunduralar içinde küçük ayaklar bütün b1l gii~ 
nıası. il,•• • ınmt•• • ıı' Ilı~'' J il' okadar gülünç şeyler idi ki, seyirciler kahkabalarl.

8 alılJ' 
Netice olarak şunu söyli llıll ,/ııl4ıu.-''il' ıll ır'rı U ıllıı mekten kendilerini o.lamndılar. Fakat kü~·ük Muk, bıç di•İ" 

yayım ki her hangi .,- mıyordu. O büyüklük satarak bastona dayanmış, keP 

bir su hakkında roütehas- Yazan.· yarış edecek adamı bekliyordu. Türkçeye çeviren: 
do· 

sısların mütalaa ve fikir- ll'J'L. / h f 11 11 dur I ue m av . V ni Nihayet, ikinci yarışçı da gelip cücenin yanınılıı 14,dı lerini almadan hiç bir · r .. 
Şimdi her ikisi de koşu işaretinin verilmesini beklıY0 bİ' 

icraat yapmamalıdır. Zira Başmemura Muk'un söyleriiklcri gülünç geliyordu. Evelden konuşulduğu üzere, prenseslerden «Amarz•:sfl' 
asrımız ihtisas asrı, bilgi O, ~1uk'a akşam imtihan için haz ı rlnnma sını söyledi. Ve mendil salladı. Yarışçılar yaydan atılan iki ok gibi, uc•~ f' 
asrıdır. Bilgi ve ihtisasa yer onu mutvağa götürerek eyice Joyurmalnrını emretti. çtı· . 

na koşmağa başladılar. Baştan Muk'un rakibi onu ge J>I' 
verilmiyen işler çürüktür, Kendisi de hükümdara gidip cüceyi ve onun ricala_ kat Muk kocııman kunduralarile ona yetişti. Ve r••· 
köksiizdür. rını anlattı. e B 

Sılahları Bırakma Meselesı Hüktimdar~ şen ve zevkine düşkün bir adam olduğundan 
Muk'u alıkoduklarıno sevindi ve sarayın arkasındaki 
büyük çayırda yarrş için ldzımgelcn hazırl :ğın yapılma-

raz sonra da geçti; geride bıraktı ve gidilecek yer ,.r••· 
daşından pe9in vardı, orada onu bekledi.Neden sonra 
daşı da soluğu soluğuna yetişti 8eBi1J

1 

(Üst tarnfı ·b irinci yüzJe J 
gitmiştir. Berlinin d iplomasi 

mehalıli hu görüşmeye bü_ 

yük bir ~hemmiyet Yermek
tedirler. 

Londra, 27 (A.A.) - Dış 

İşleri Bakanı M. Snymen ile 
Almunyanın Londra orta el
çisi arasında bir goruşme 

yapılacaktır. Bu hususta res 
mi olarak birşey söylenmi
yorsa da Royter Ajansının öğr· 
end ğine göre M. 
Saymen ve Edenin 

geçenlerde M Hitlerin ada· 
mı olan M. Rıbbenropla ya. 

ptıkları konuşmalar üzerine 

aydınlanan siln hsızla:ıma işi

nin bugünkü durumu görü
şülecektir. 

Fransız 

Leh 
Görüşmelerı 
(Üst tarafı birinc·i sayfada) 
M. Bek ile M. Lava! arasın

da bu uğurda doğrudnn 

doğruya konuşmalar yapıl

maıı umulmaktadır. 

sını ısmarladı. Ve yarışta kendisinin de, saray halkile be
raber hazır olacağını söyledi. Aynı znmanda yarış zo_ 
manına kadar cüceye eyi bakmalarını tenbih etti. 

Hükümdar, prens ve prenseslere onları çok eyi bir 
eylence beklediğini müjdeledi. Onlar ela aynı haheri ke
ndi adamlarına söylediler. Çayırda, kendini beğenmiş cü
~enin koşuya nasıl salınacAğını daha eyi seyredebilmek 
için biribirinden yüksek, tahtadan oturulacak yerler ya
pıldı. 

llükümdar ve ı maiyeti gelip yerino oturduktan 
sonrıt küçük meyrlana çıktı ve bütün seyırc-

ilere yer ile beraber bir temenna etti. Cüceyi görünce 

herkes bir kahkaha kopardı. Çünkü, o vakte kadar 
, orada kimse böyle bir sima görmemişti. Ufak bir vücut . 

Bütün soyireiler şaşakaldılar. Bir müddet kiınStt yof' 
çıkarmadı Hükümdar ilk el çırpınca, her taraftsP « şlııd• 
sın yarı şta üstün ~·ıkan Mukh> alkışları yağmağtı ~il dilet· 
Bu arada. küçük Muk'u hükümdarın yanına. getı~edi: 
Muıc hükümdarın önünde sayğı ile eğildikten sonra 

- Fehametlu elendim ! Sen benim 
terimden yalnız birisini gördiinüz. Beni 
sına alırsanız diğerlerini de görürsünüz. 

·te'" ar• 
sa yJsız IJl 9r•' 
tatarlarını O 

Hükümdar cevap olarak dedi: 01f' 
«- Hayır, sevgili Muk, sen benim baş tatarılll 8eıı1 

çaksın ve ayrılmaksızın yanımda kalacaksın. Her beri~ 
bin altın alacaksın ve sofraya en baş adamlarla 

ber oturacaksın! ıtlJııO 
· buld1lf' ıJ 

Muk, en nihayet, çoktanb<1ri ar:ıdığı kısmetı 00u' 
görünce artık canı rahatlandı. Sonra hükümJarın,dı \ftf) 

(At 
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Acemi oğlan 
Kupa maçları bugün ld

mangüçü ile nlay ldmanynr
du birinci ve f dmanyurdu -
İdmanbirliği ikinci takımları 
arasındadır. 

Yugoslavya hükumeti Kral Aleksandr:.n feci 
ölümünden Macar hükumetini mesu/. tutuyor. 

Yılmaz, onu Vitoşlorda(*) 
pntcn yarışına gireceği sırn 
da tanımış ve derhal sev
mişti. Zdrafka güzel, se
vimli bir kızdı. Yaşı on se. 
kizdi. Ruhu da yüzü kadar 
temizdi. Genç çocuk bu kıza 
bütün varlığı ile bağlanmış
tı. Hemen hemen her gün 
buluşup bir arkadaş gıbi 
görüşuyorlardı. Onsuz bir 
saııtınjn geçmemesini isti
yordu. Fakr.at, içinde taşan 
bu sevgiden kızın haberi 
bile yoktu. Ona, bunu anlatm
ak istiyordu. Fakat nasıl? 11 
yaşında idi. Kadınla, kızla 
konuşmuş, sevişmiş bir ço
cuk değıldi. Bu hususta hiç 
tecrübesi yoktu. Yalnız, bas
ma kalıp, birkaç oşk keli
mesi ezberliyebilmişti. Bun
lardan acaba onun o güzel, 
o mütenasip vücudü karşı
sında istifade edebilecek mi
ydi? Ümidi kmlıyor, üzülü
yordu. 

Yılmaz, otel Vitoşanın 

ikinci katında bir odada idi. 
Sevdiği kız da yambıışındn
ydı. Bir gün yine karşı kar
şıya geçmiş konuşuyorlardı. 

AtAşli çocuk bu fırsatı 

kaçırmak istemiyordu. Bü
tün İçini dökmeğe karar 
verdj. Gramofonları bir fo-
kstrot havası çalıyordu. 

Bugüne kadar ko -
nuştukları mevzular dai-
ma ciddi idi. Düşüncesini 

tnthik etmiş olmak idn: 
Z lrafkn benimle bir 

dans etmez misiniz? dedi. 
- Ne münasebet. 

için münasebetsiz ol-
sun? .. 

yer kaplamış olan sevgisinin 
bir anda yok olduğunu hiss
etti. Artık onn nefretlf' bakı
yordu. ihtimal hu hal gtmç 
kızın gururuna dokunmuş 

olacak ki, bir güıı: 
- Yılmoz, sana son ihta

rım olsun ben senin eğlen
cen değılim. Rana neye kinle 
bakıyorsun? G..ılibe. küçüks
ün, kelimesinden hoşlanma
dın. Fakat. hokikotin daima 
ocı olduğunu d ı unutma!.. 

Demrk ki bu sporcu kız 
Yılmoıı aşk, sf\vgi nc,lir bi
lmez bir çocuk zannediyor
du. Hakikat holde acaba o 
böyle miydi?.. liayır, onun 
da bir sevme turzı vardı. 
Fakat. bu belki züppe gen· 
çlerden daha basit, daha 
sade veya daha sessiz olabi
lirdi. Yılmnz artık bu kızd 
an nefret etmeğe boşlamıştı. 
Onunla erkeklik şercfıni, 

kurtarmak, sevgiden 
az olsun, unlıyan bir genç 
olduğunu ispat etmek için 
konuşuyordu Ve bir gün on 
acemı fakat, dehşetli bir iti
rasla sarıldı; Kadın, kız lf:line 
deymemiş ağzını onun boy
asız dudaklarına yapıştırmak 
istedi. Bu defa da fazla tahkir 
edildi. Erkeklik şerefile 

oynanıyordu. Bu hakarete 
dayanamazdı. 

Her ne pahıısına olursa oL 
sul ona çocuk olmadığını is
pat etmek istiyordu. Fakat 
ne yazık ki, iki giin sonra idi. 
Zdrafkn Vitoşlo.rı terke hoz
ırlanıyordu. Bunun üzerine 
zavallı gencin kurmuş oldu
ğu pldnlor suyn düştü. Ve 
o ılo bütün kiminı kalbine 
gömmeğo çnlıştı .. 

, .. "''"' .......... ... ,, ,, .. 

mazl Ş mdi geçen soneki 
hadiseleri hatırlıyorum da 
kendimden utrınıyorum. Seni 
bu kadar ırnvdiğimi bil
sen beni ocnba afretmez mi 
sin Yılmaz' diyordu. 

Au yolvnrmo.lar, seni se· 1 
viyorum demeler gence hiç 
bir tesir yapmamıştı O sert J 

sert mukabele ediyor, kızın 
açmış olduğu mevzuu bir ı 
an eve) kapatmak istiyor 
gibi görüniiyordn. Fnkat bu 
güzel olgunlaşmış vücut 
karşısında PTidiğini de hisse
sedıyordu: 

Yolculuk ne ka-
dar hoş! llele bir kadın 
veya bir kız!n birlikte olursa 
ne kadar heyecanlı \'e kor
kunç.. Bilhassa hi6lerimize 
hAkim olamazsak ne kadar 
dn tehlikeli. 

Sant on ikiyi çeyrek geçi
yordu. Kız hı1ltl: 

- Bak bir yaş büyük 
olmama rağmen seni deli. 
cesine seviyorum diyordu. 

Yılmaz artık bu güzel kı
zın yalvarışlarına dayana
madı. Onun çektiği ıstırabı 

o da çekiyf)rdu Vll zaten bir 
sene cvel ona karşı olan bu 
sevgısını Vitoşlnrda anlat
mak istememiş miyıli? 

Yugoslavyanın Gluslıır Ce
miyeti Umumi klltipliğino 
verdi<,i notnnın metni şudur: 

b 

Hiıtün soysal ulusları vic-
danen müteessir eden men· 
fur Marl5ilyo cinnyeti, Yu· 
goslavyn hüktlmetini bu me
selenin birçok devletler 
polis teşkiltı.tının sorup araş· 
tırmaaile ortaya çıkan ve 
Yugoslavya ile komşusu 
Macaristan arasındaki iyi 
geçinme ve barışı tehlikeye 
maruz bırakacak mahiyette 
bulunan hassaten mühim 
bazı safhalarını uluslar ce. 
miyeti umumi kl\tipliğine 
duyurmıyo. mecbur etmiştir. 

- Yorulur terlersiniz de .. 
Bunun üzerine Yılmazın 

bütün ümitleri altüst oldu. 
Demek ki bu genç kız onu 
bir spor arkadaşı sayıyo

rdu. 
Zdrafka bir gün sporcu 

arkadaşlarına bir çoy ziya
feti verecek ve dolayısilc 
eğlenereklerdi. Yılmaz ken
disinin de muhokkıık çnğ 
rılacoğını zannetmişti. Fakat 
çağrılmadı. Onu ilk gördü
ğünde: 

Yılmaz n bnşından bu sevda 
vo.kası geçelı bir sene olm 1 
uştu. O artık eski Yıl~oz de-

1 
ğildi Aşk tecrübelorı artmış, 
kadın ve kızla fazla düşüp ka. I 
lkmış, .;·apkın vf! daha ynkı-

Nihayet her ikisinin de 
tahsil müddeti olan üç sene 
sonunda evlonec.:cklerjnc da
ir söz verdiler. \' e bir sene 
evel yarıda kalmış olnn 
öpüşmelerini tamamladılar. 

Zdrafka artık kendini bilmi
yordu. Bütün vücudünü aş
kınıı ve karşısındaki genç 
çocuğa bırakmıştı. Her iki. 
si de zevklerinin hayğınlığile 

yığıldılar. 

** Artık sabah olmuştu, bi-
letçi kapıyı vurdu. 

Yılmaz uyanarak, kızın 

ellerinin ha.il\ boynunda sa
rılı olduğunu gördü. Ve o.k-

Geçen haziranın dördünde 
uluslar cemiyett koMeyine 
yaptığı bir tebliğle Yugoslav 
hükumeti Mıcaristanda yer
leşmiş bulunan bazı 

tethişçi unsurların cinayet
kdr hareketleri ve bu un· 
surların bazı Maçar maka
mları nezdinde bulunduğu 

yardım ve cürüm ortaklığı 

üzerine konseyin nazarı dik. 
katini celheylemişti. Konse
yin 4 haziran turihli celse
sinde bu meselede Macnr 
taazzuvlnrının cürüm şerik 
liğini izah ettikten sonra 
Yugoslav hükı1meti, mesııli

yetleri ile karşı karş1ya ko
nan Mocar hükumetinin Mı. 
caristanda teth işçi unsurla
rın gördüklAri yardıma bir 
nihayet vermek kin lfizım

gelen tcd birleri alJcnğına 
katı suretts kani olarak, 
Mucar - Yugoslav hududun
da vaziyeti heyeti umumi
yesiyle doğrudan doğruya 

müzakerat neticisinde halle. 
tmeğc amfide olduğunu be
yan etmişti Ancak 
bu fıkir altındadır ki Macar 
hükumeti ile müzakerelere 
haşlandı ve bu müzakereler 
Belgrntta 2 ı temmuzda imza 
edilen bir itiltlfla neticelendi. 

Bununla beraber. Yugos
lavya kralı haşmetlfı Alek· 
sandr hazretlerinin ve Fran. 
sa hariciye bako.nı Louis 
Barthounun katli üzerin~ 

yapılan tahkikat. bu cinai 
vakaların Macaristana iltica 

- Bravo. Zdrofka!... Si
zin gibi ince ruhlu bir kız
do.n böyle birşey bcklem~
zdim. Demek ki bana hır 
çayınızı bile çok gördtinuz. 
Teossüflc•r!. . Dedi.. 

Kız fena holde ut nmı~ 
hnfıfçe kızarmıstı Kendini 
toplıyarak: 

- Böyle düşünm~ Yılmaz, 
(in evvcld sen aklıma g 1-
lllİştın. Fakat duşundum, 
taşındım kızma oma -

' 
seni bu ziyafete l.iyık gör-
rncdim. Çunku pek iyi bi
liyorum, böyle yerlere ilk 
defa gidecektin. Aşkın, hJ
Yatın inceliklerınj bilmezsin, 
hnnüz kuçüksün. vakıa yaşın 
1 ! fakat bunlar yaşla olmaz. 
Bır çılğınlık vopnrsın da 
Q ,_ • 

r &ndo larımın vnnında benı 
ınahçup •·dersin; - ıye düşün
<lum 

Yılmaz bu sözlerin kar
ısında şaşırmış. verecek bir 

('evap bulamamıştı. 
lıakat, içinde büyük bir 

buı (') Vitoşo; Sofyaya yakın 
Unan balkanların ismidir. 

ş klı bir gen\' olmuşt~. s_o_r
yaya tahsıle gidecektı. Fı •
bede trene bindi. Mevkide 
oturacak yer bulamadı. Pen
nçerelerden etrafa baka boka 
bir aşağı bir yukarı gidip 
gelıyordu. Bu ka\abalıkta 
canı sıkılmoğn başladı. İlk 
istasiyondrı trenden ııtlo.dı Ve 
gidip bil tini yataklı vago
nlar için d ğiştirdi. 

Artık rnhr~tt . Tesadüfe 
bakın ki bir PDf! evel onu
nla ola.y eden, erk<'klık şer
cfıl, ayn.yan gc-nç kızla bu· 
rod bulu~tu. Bu porcu k z 
Yılmrızı gorune" tuhaf bir 
hııl g çirdi Bır şeyler . öy! 
emek istİ)Or, f kat dılı hır 
türlü varmıyordu. Y ııln z o, de
niz mavisi çıldırtıcı gözlcrıle 
) dmozı suzüyordu. Genç ço. 

cuk t sessiz sessiz ona 
bakıyordu. Yılmaz y~zürıü 
as ro.k bir f>.)' söylemı ol 
mak için: 

_ Yokuluğunuz n reye? 
_ Avrupaya tohsıle ~idi

yorum Yılmaz' 
Gcizl rini lıfıl!l ondan ::ı yır

mamış h yran ha) rı:ın bakı
yordu. Nıhayet konuşınoğa 

başladılar. Kız devam edi
yordu: 

Seni çok, aınn tahmi-
ninden çok ı:ıcviyorum, Yıl-

şamkini derhal hatırladı. 

Kolları arasından yavaşça 

kaydı. Ve kalktı. Kendinde 
bir dermansızlık hissediyor
du. Kapılara, pençerelere 
dayana doyana gidiş luva_ 
Jetini yapııbildi. Geldiği zaman 

Zdrafka da uyanmıştı. Açık 
göğsü çürük içinrloydi. Bald_ 
ırlnrı çıploktı. Benzi sarar
mı hatta bir iki yoş ihtiya_ 
rlJmış görünüyordu. Trenin 

düdüğü Yılmaz 3lttlst etti. 
Kapıyı hızla açnrJk. Sofyo.ycı 
yakla~t.klorını öğrendi. 
Ba•rnlunu olıp vedalaşırken 
ona karşı içindeki eski sevg· 
isinin bir kat daha arttığını 
hıssetti. Ve mermer vücutlü 
sevgilisine sarıldı, öptü, öptü 
Güzel kız du ona sarıldı, öptü 
ôptii .... 

Tren durmuştu. Yere atla
dı. O da(biroz kendini toplı
yarnk pencereye koştu. l lar
eket çanı her ikisini de titre
tti. Son bir defa daha bakış
tı ır. Z1rofkanın gözlerinden 
danıln damla yaşlar sızarken 
tren yavaş ynvaş yürüdü. So.
llnnıın beyoz mendil bir mü
ddet sonra trenin kirli dum
anları sırasındn kayboldu. 

Peş tereli 

etmiş ve geçmişte olduğu 

gibi bu memlekettfj ay-
nı yardımlardan istifa· 
de etmekte devam eylemiş 

bulunan tethişçi unsurların 
iştirakile kurulmuş ve yup 
ılmış olduğunu ve an<'ak 
bu yardımlar neticesinde 
menfur ~tarsilya fiilinin yap. 
ılabildiğini ispat etmiştir. 

Fılhakikn, katilin cürüm 
ortakları orasında Yugoslav 
hükumetinin Macaristan hü
kumeti nezdinde yaptığı şi
ktı.yetlere mevzu teşkil eden 
tethişçilerde bulunmaktadır. 

Bunların ifo.delerinden kend
ilerinin Macaristonda yalnız 
bir melce bulmakla kalmay
ıp aynı zamanda suikastın 

arıfesinc kadar bu memle. 
ket dahilinde toplu bir hal
de olurmaktn olılukları ort
aya çıkmıştır. Tahkikat ne. 
ticesi hicret eden bazı Yug_ 
oslav tebaasının tethişçi faa-
liyetlerine verdiği yardım 
ve müzaheretten dolayı 

Macar mokomlarının mesuli. 
yetleri çok mühim ve açık 

bir tarzda göstermiştir. (Yu- , 

gosla'' hiikOmeti, tnfsiltltlı 
bir muhtıra ile hu hususa 
dair olaru '· elinde bu Iunan 
bütün lleliller ve vesikaları 

Konseye tevdi t•dilecektir.) 

l 

Hissiyatının derinliklerin
den yaralnnnıış olan Yugos 
lav ulusu suikastın hazırla·· 
nış ve yapılışı şeraitinin ta
mamen aydınlanması lllzımg
eldiğine kanidir. Yugoslav 
ulusunun büyük acısı yuka· 
rıda zikri geçen vakıalar 

netir.esinde euikastın yapıl
masını ilham eden ve kolay
laştıran ve ulusn1 arazi dışı

ndu bulunanlara karşı derin 
bir nefret -ve umumi bir ga
yza tahavvül etmıştir. 

Eğer Yugoslav ulusu ge
çirmekte. olduğu bu elemli 
imtihanda bütün vekorını ve 
soğuk kanlılığını muhafaza 
etmiş ise, bu, sulhun n bu 
sulhun desteği olan ulusl
ararası ahldkının bekçisi bu
lunan uluslar cemiyeti müe- 1 

muesseseleıinin müesseriyo
tine inanmakta olduğundan 
dolayıdır. 

Uluslararası mesuliyetini 
olduğu kadar ulusuna karşı 

vazifesini de müdrik bulun
an Yugoslav hiikOmeti, ken. 
dini, feci Marsilya hlldiseler
inin sarstığı uluslararası ad
alet ve ahldkına karşı itima
dın yoniden kurulması idn 
uluslar cemiyeti konseyine 
müracaat etmeğe mecbur 
görmektedir. 

\ Mesuliyetlerin, uluslarara-
sı cemiyetinin en yüksek ta
azıuvu huzurunda ortaya 
konması muhakkak surette 
lazımdır. Çünkü uluslararası 

sulhu ve eyi geçinmesi İçin 
en şanlı şefınin şahsında 

mesuliyetleri lldil bir cezaya 
carpmıyon cinai Yakalara 
maruz kalmış bir milletin 
tatmin edilmemiş hislerin-

i den daha büyük bir tehlike 
mevcut olmaz. 

ikinci bir mesele olarak, 
~forsilya vakaları, gittikçe 
artan bir ehemmiyetle, değil 
yalnız Yugoslavya faluıt bü. 
tün soysal dünya aleyhine 

kabul edilemiyeeek ulusla
rarası siyasasının bazı me
totları davasını ortaya ko. 
ymaktadır. Mesele ne mün
ferit bir şahsın işlediği sı
yasal bir cinayet, ne de sı
yasol mültecilere verilen 
iJtica meselesi degildir. Ha. 
kikatte ortaya konan dava, 
mu vazzah bir siyasal gaye 
için seri ile cinayetler ve 
suikaslar yapmağı iş edin
miş fesat erbabının yabancı 
bir ülke topraklarında çalış
malarıdır. inceden ınceye 

uzun hazırlık devresi esna
sında cinayetlere Macaristan 
içinde bağışlanmış olan kol
aylıklar ve himaye inanılı
mıyacak gibidir. Eğar bir 
ulusun en iyi kulları ve ul
uslararası barışının en sar· 
sılmaz destekleri, vazifeleri
ni yapar halde, yığınla ha· 
zırlanmış ve tercih edilmit 
bulunan ve yabancı bir ülke 
makamlarının teveccüh ve 
yardımın\ gören caniler tlır· 
afından öldürülebilirse taaz
zuv etmiş hiç bir hükOme· 
tiıı yaşaması kabil değildir. 
Filhakika bu vaziyette soy-
sal dünya için bir enerji 
ve uluslararHı barbarlığı 
devri başlıyacak ve bu devir 
içinde uluslararaaı barışının 
en iptidai esasları sakınılm
ıyacak bir şekilde yıkılıp 
gidecektir. 

Barışın idamesinde titiı 

olan ve ulu8lar cemiyetinin 
otoritesine itimadı bulunun 
Yugoslav hükfimeti, bu va
kıalaran büyük ehemmiyeti 
karşısında misakın on birin
ci maddesinin ikinci fıkras
ına dayanarak Yugoslavya 
ve Macaristan araıındaki 
münasebetleri vahim surette 
bozabilecek ve uluslar arııı 
ndaki barışı ve eyi geçinm. 
eyi tehlikeye koyacak bu 
vasiyeti konaeye havale ey_ 
ler. 

Bu meseleyi konseyin ge
lecek adi toplantısı ruzna_ 
mesine koyarsanız size ziy
adesile medyunu şükran ol-
urum. 

Halkevı Okuyup Y a.zma Kursu 
llALKEVİ HEISLIOINllEN: 

llalke,imiz Kurslar şubesinin Ali Şuuri 
rııekıchind~ Prkeklt·r it;!rı ll\~tı~ı okuma, yazma 
derslerinde . mıflar dohhı~undan bundan sonra 
yazılmak istiyt•ıılt•r f~azi mektebiııt~ açtığımız 
... rnıff:ıra de' am etmek ii~.ere Gazi mektebi Ba. _ 
mualli nıliğinc miiracaat etmeleri rica olunur. 

** IJALKE\ J HEİ 'LİGiNDEN: 

(~iizel sanatlar şubesi (30-11·934) Cuma gü
nii ~aat 011 he~h· umumi hir toplantı yapmağa 
karar verdiğinden hu şuheyt} kayıtlı olan arka
daşlarımızın gelmeleri rica olunur. 

** Sov adı vasa ma ,:öre her kes kendisine 
uygun· bir so~y adı buiac~ktır. . 

Bu i~ için Bil, Edebıyat, Tarıh şubemiz öz 
Tiirkcc adlar amklamıştır. 

Jstckli olanlar IJalkevimiıe ha~ ''urarak ktı
ndine bir ~ov adı secebilir. .. . 



, 8A.YPA. 4 TURKD1Lt 

E c n e b i Gözü İle Yeni Türk iye .. 
Türk milleti hükumetine f eda~arane ~ir sada~atle nağlt olduğunu isti~lal muhare

belerinin ~ahramanhk destam teş Kil erlen tarı~i günlerde ispat etmiştir. 
de hol l ·fıyle idi. l ' oc·t.ların 

dini kisvelerini y:ılrıız camide 
demiryolu planlı hır ~urette 

yapılmaktu<lır. Afyonkara 
Alman istihbarat börosu iç 

ve dış yazılar neşriyat ser
visin in 31 ilkte~rin 1934 gü
nlemeçli bülteninde Türkiye 
hakkında İstanbul muhabiri 
taruf ından gönderilen mekt
upların ikincisini de bügun 
basıyoruz: 

ıbud e t smıı-.mla giy mı•k ve hisar ile Antalya urıı ~ında 

art.k sokukt:ı bu kisveile idol- yapıl ıeak demiryolu in~aatı 
aşmamak i~·in kararlar ver~ başlamıştır. Ankarayı K..t-
dikleri lıukkı ı. ıla mı~mleke tin radenize birleştiren ~att.n 

Kemalist Türkiyede, kur
ulan Ctimuriyetin geçen sene 
bugünlerde onnncu ) ıl 
dönümü kutlulanmıştı. Osm
anlı imparatorluğunun yüz 
yıldanberi ihmal ettiğini ye
ni Türkiye büyük bir gayret 
ve süratle telAfi etmeğe 

çalışmaktadır. Yeni Tür ki ye
nin on yılının , garbi Avrupa 
deTletlerinin birçoğundan 

ancak yüz senede başarab
ildikleri bir inkişaf safhasına 
tekamül ettiği söylenebilir. 
Şimdi 1943 ilk-
teşrin i ile 1934 ilk teş-
rinin 29 zu arasındaki 1 l 
inci yılda da Türkiye, yine 
süratli bir marştemposu ile 
öyle geniş bir mesafe adım· 
lamıştır ki , bu m~safe baş

ka yerlerde normal tarzda 
belki on yılda alınabilirdi. 
Hem Avrupa ve hem de As
yada kdin bulunan bu devlet 
merkezi Avrupudan ön Asy_ 
anın derinliklerine kadar uz-
anan sahanın siyasetinde da
ima artan bir nüfuz ve ehe
mmiyPti haiz olması itibarile 
Türkiye Cümuriyetinin on 
birinci yılı üzerinde biraz te-
tkikat yapmak gerekli ve 
fayda1ı olur. 

Her sahada esastan ve te
meld*'n başlanarak yenilik 
yaratılmış l'e belli hedef ve 
gayeler göz önünde tutu
larak tayin edilen merhale 
ve menzill~re varılmıştır . 

lstanbulda garpteki emsal 
ve nümunelere göre ünivrr
site a~:dmıştır . Bu ünivers ite
de birçoğu Alman olan ec
nebi muallimlttr çalışmakta
dır . Siyasi değil, devam 
eden kültürel ve ökonomik 
inkılap fıkrini gençli
f{lll knf:ısını\ yerle tirID:ek 
için bu üninrsiteyA bir «ln
kıldp Enstitüsü» ildve edil
miştir. Üz ve temiz bir Tii
rk dili yaratmak için eski 
osmanlıcnnın temizlenmesi 
ve yenilenmesi yolunda ya_ 
pılmakta olan büyük iş Ga
zi Mustafa Kemal tarafından 
bizzat idare edilen dil kon
gresinin mesai ve direktifl
eri ile doğru bir i!'tik:ımet 

almıştır. ~1illi inkı\ılp Fars 
ve Arap kelimelerinden ku. 
rtulmak ve mili! bir dil ya -
rutmak istiyor . Türk millPti 

için kültür srı hasında L;r 
nevi «Setti~· !n » teşk il eden 
arapça yazı artık t amamen 
ortadan kalkmıştır . 

Resmi makamlara ldtince 
harflerle yazılmamı\? olarak 
<relen evrak vı) istiıl:ılar da 
ı--

birkaç aydanheri kiiğıt se-

hı:r tarafından haberler gel
mekt~dir. Fes O'iyme<re 

l) n 
mezun en son hoca kafılesi 

Jo bu 8Urctle artık rnkakl:;. 
rın manzarasından silinecek
tir. Bu şeyle r, Avrupalı 

~özü jle bakılınca ehemmi
yetsiz küçuk tıayılabilirse de 
şarkta yapılan büyük bir 
dahili inkılabın mühim olan 
akı:;am ve bukiyelerindendir. 

.\lemlehtin sanayileşmesi 

dev adı mlnrı ile ileri-
lemektd ve beş senelık 

ökonomik plan hayretle-
re değer bir gayretle tatbik 
edilmektedir. Ankaranın kı-

raç bozkırlarınd:ın fabrikalar 
. fışkırmaktadır. 934 yaz mev

siminde öyle bir hafta oL 
muştu ki, Başvekil ismet 
Paşa bu Iı:ıfta içinde biri
biri ardınca miit:rn<.11liyen 
birçok fabrikul ırın a\·ış 

merasimini yapm ~tı. İzmitte 
bir kağ'ıt fabrikası, yine ls
tnn bulda bir mensucat fabri
kası, yine lstunbulJa bir 
cam fabrikası. Zonguldnkta 
bir kok fııbrika~ı. Kuyseride 
Rus emtia kredisi ile bir 
mensucut fabrikası. Isparta 
bir g-ülyağı fabrikası, 'fur
halda bir şeker fabrıknsı. o 
hııfıa içinde :ı~:: lan fabrikol-
anlondır. Hükumet merkezi 
olan Ankaraclıı vekaletler 

ve diğer resmi makamlar 
kin her ay ılevasa binalnr 
yerden mantar gibi f.şkırm
akt:ıdır. Ankara yakınında 

~·ok büyük bir ~u bendi ya
pılıyor. Cümurıyet bayramı 

nıla abidevi bir bina olan 1 

sergi evinin a~·ılma mPrasi- ; 
mi ismet Po~a tarafından ya
pılmıştır. 

Türk tiC'aret f ı l0!" ıın ,ı an 
eski gemiler ayrılmakta ve 
yeni satın alınmış biıyiik 

gemiler bunların yerine ko
naru k yeni seyrü~efer hntL 
arı arılınaktaclır. lzmırde 

rok rağbet görmüş ve ziya -
ret edilmi · bir şark panayırı 
açılılı. llenüz mevcudiyetlerini 
mu' :ır:ıza edı>n yabancılar 

e lin ıl kı imtiyazlı şirketler 

ükonom iğin millileştirilmesi 

ve kısmen de devletleştiril. 
me~i yolurıdn ilk hedPfi teş
kil etmektı>ılirler. Devletin 
bu i~leri kendi uzcrine alm-

:.ısı. ynkın bir zaman mese_ 
les•ılir . 'l'ürkiveıle yalnız 

~ J 

1'iırkiin k: znnmusı mutlup-
tur. D miryol şehekesirıııı 

tamamlanması i;; inde t:ıkip 

eılilen ımrut tem posu rHleta 
lıiic·um tarzındaılır 1924 se· 
nesinde Türk tlevletiniıı 

1700 kilometre ılerniryolu 

petlerine atılmaktad r. Soy 
adı olmı'"anlar önümüzdeki 
aylar içi~de kendilerine bi_ 
rer soy adı knymağn mec
bur. tutulma ·lardır. Bu su
retle eski bir Adet kaldır ı · 
lacaktır. Baha ve oğulları 
aynı ısını tnşımıyan bir~·ok 

ailelerin bulunması, bize 
nadir teso,lüf olunur bir 
hal olaralc görünür ise de, 
yakın zamana kadar Tür kiye. 

varılı . Bugün İıso devlet 4000 
kılometreyi mÜtt!cnviz demir 
Jollarını işletmektedir. 

Ergonı Bakır m:-ıd-

f>nince ulnşn<'a k oları 

tlemiryolu bu sene Elnziz 
noktasına kadar yapıl

mış ve i~letmiye a~·ılm ıştır. 

l 2 in('i Ciimuri_yet yılında hu 
clemiryolu tamamdı~ biti -
rilmili olacaktır. En ııı;ihinı 

şark - garp muvasalası olan 
ve Sıvastan Erzuruma giden 

son bir şubesi Ju bit
mek üzeredir. Birkaç ay 
evt>. devlet, Fransızların eli
nde olan İzmir - Kasaba 
hattını ve şubelerini satın 

almı:?tır . Avrupa 'l'ürkiyesL 
ndeki şark :,?imendiferlerin
den başlca yalnız garbi Ana
doluıla ehcmmiyetsız bir ln
giliz imtiyazlı demiryolu ka

lmı~t ı r. Bununla beraber 
Türkıye bu sene yıJlcu tari· 
f el erinde hemen yüzde 50 
nispetinde tenzilat yaptırma_ 
ğa mu vaffJk olmu:_? ve bu 
yüzden hükumetçe, demiryo· 
llarınu tahsisat vermek su
retile yardıma bile lüzum 
husıl olmamıştır . 

l\~ politika bakımından Tü_ 
rkiye F ı rku, münuz rnl:ırına 
maruz olmaksızın otoriter 
bir şekilde icrayı hükılmetle 
tedbırlerini ::ıiikürıct i~·inde ve 
endişelerden uri olarak uzak 
istikbaline ş:ımıl bir şekilde 
ittihaz ve tatbik edebilen 
bir hükıiınotc rnnlikiyctle 
dıö-cr birçok devletlerin 

r'l 

g. pta edeceği bir vaziyotte-
dir. Y cg:I ne bir devlet part
isi, Parlamentoda yüzde do
ksana yakıo bir ekseriyeti 
haizdir vo bu suretle halk 
reyinin mücessem timı:rn}i,lir. 

'l'ürk milloti hükumetine 
fed:ıkdr:ınc bir sadakatle bn. 
ülı olclu•;unu istikldl muhar_ 
t> tı 

ebelerinin kahramanlık tles-
tnnı teşkil eden tarihi günle
rde i5pat ntmiştir. 

1934 Uluslar arası vaziyeti 
memleket müdafaası vasıtn 

vo teçlıizatlarının siiratle ta
mamlanması lüzunıurıu şidd
etlendirdiğin<len hükumet ver
gileri hissetlılı!bilir bir sur
ette yiıkselınıi~tir. 17 milyon 
nüfusu olan bu devletin va
sati ol · rnk senevi 360 mil
yon marklı)c bir biitı;esi olu
şu ve bu tJÜt~:enin mulevazin 
bulunuşu, memurlarına 

muntazaman maaş verme-

si zikre değer, dahili bir bo. ' 
rcu olmayışı ,.e harici bor 
~~ı~rın hisselere nyrılı~ında 

da meharet ve mukavemet 
göstermi~ oluşu hemon ina
nılmıyacak hallerdir. Türk 
lisanı da snbit durmakta ve 
hiç bir temevviiec tobi olm_ 
amaktadlr. Bu tarzda okono· 
mik ve İç politika bakım n 
dan ırnğlum olun bir ılevletiu 
harice knrşı kuvveili bir 
ın t•vkii olması !'a~ıla<'.ık bir 
sr•v ılı t•ilıli. 'l'iirkıve ılosL 
~ el :-, "' 

luğu lı erkpg tarufındnn aı -
zu eıl ı lnn hir ıinvJettir. 'l'ür· 
kıye hor p ıkta imzasını 

, koyuyor Türkiyenin hariciye 
naz rı Tevfık Rüştü bey bu 
gün Uluslarnrnsı sıyasa~ı 

siın:ılardan biridir . C ~ariin i-
leyh bu sene ilkhnlınrda 

Bnlkan pakt.mı inızı.ılaılı. Ke
ndisini hıı paktın babası ol
arak tanımak lı1zımJır Nisa-

, nıla Yugosluvyu lınri<·iye na
z: rı Yevti,·in Ankar.1 zivareti . ~ 

lıL1 r iki <levlet arn~ındnki do-
stluk miinusohetlı•r.nın t:ım · 

aıulanmasına yarılım etmiştir . 

~foyıstn Yunan harbiye naz_ 

Fra sa 
Hava kuvvetler ini de arttır· 

mak yolun~adır. 
Paris. 28 (A.A \ - Meb- ' 

usun ıııt· clisi ıleniz büt~·esi

nden sonra hava büt~~esini 

de kabul etmiştir. flııva İŞ

ieri bakanı ceneral Dennin 
gütmekte olduğu sıynsal ha- , 
kkındn şunları anlatmıştır: 

- Ham maddeler almayı 

ve toplamayı; ~:abucak mod
ası O'eC'en ve difrer memlek-o . '"" 
etlerinkine nazaran kifayet-
siz bir hale gehm tayareler 
biriktirmekten üstün tutnıak 
gerektir. .. 

Hava ordusu malzemesinin 
üçte biri her üç yılda bir ar
ttırılacak geriye kalanı da
ha asri malzeme ile değişt
irilecektir. 

'e<Lm 

Ulus 
« Hakimiyetimilliye » 28 

günlemeçli sayıRı ile ((Ulus» 
adını almıştır. S:.ıyın arkada
şımızın yenj adını kut) !arız . 

ırı Kondilıs Ankuraya gelmi~, 
bundan az bir müddet sonra 
Tevfik l-lü~tü bey Bükreşe, 

sonra tekrıır Cenevreye git
miştir. Bu sene sonbaharın
da da Türkiye Genevrede Ul
uslar cemiyeti konseyine in· 
tihap edilmiştir. Haziranda 
İran şahı Tür ki yeye 
ziyaretle Tiirk devlet 
reisinin ref.ıketinde 'l'ürkiye
de büyük bir do~nluk tez:ıh

uratı içinde ılola~mı~tır. Son 
baharda bir 1'ürk askeri hey
eti İran ile Afganistan arası
nda movcut bir hudut ihtila
fını t~sviye İçin davet edil -
miştir. Türkiye ön Asyada 
nüfuzlu Lir mutev:ıs~ıt rolü 
:ılmı~tır. İstanbuldn toplanan 
Parlamentolorarası birliği 

kongresinin pek parlak bir 
surette yııpılmı~ olmıısı da 
uluslar ara:-;ında Turk itiba
rının daha zıya,le artmasına 
yaramış ve lstunbulu uluslar 
arası konferans ~ehirleri sır_ 

asına gcçirnıi~tır. Bundan 
sonra du İsveç velıahtı 
ve zevcesi 1I1ürkiyoye 
gelerek merasimle karşılnn

mı~lar ve Türkiye i~·inde zi
yaretler yapm ışla rdır. Jupon, 
Amerikan. Fransız vo iogİ
liz harp geuıiltıri Türk li
manlarını ziyaret ederek 
yakınşarktnki genç devleti 
hürmetle selfımamışlar<lır . 

Oış sıyasa bak mından da 
bu !iencnin Cümuriyet bayr
amı yüksek bir mana ulm;ş
tır . B,\lknn ılcvletlerinin har
iciye nuz rları mühim miiza· 
kereler i~·in Anknrnıla loplu

nmışlanlır Hu ıniizakarı>lerin 
Küçük İti l tHla tlalıu sıkı bir 
mesai birliğini intn~· edeceği 

muhakkaktır . 

İşte 'l'ürk ıievleti, vurlığ 
ının on ikinci yılına böyle ku
vvetli emniyetli ve yanılmaz 

hı r baldo ve ökonomi !'!ahas

mda beş senelik planın 

çizdiği hut iiz(lrinde ve e<ıln · 
hihle ve hari~·te sulJl)) diis-

turu ile :.ıvnk basmaktadır. 
J 

Bu düstura ökonom; pl:lnı

nın ve kültürel yt>nİl<'şme

sinin -tatbikinıle gösterılen 

lıağlıl. k ve ~arla knt den ce
ısinılc buğlı ve sudık kalına
cağından şüphe yoktur. 

30 lKINClTRŞ~ 
s: 

Sesler: 

((Çocuklar İçi .. » 
Çocui}cı kim demiş kıiçtik şcyd~r; 
Bir çocuk belki en büyuk Şt'Yd~rT. 

Cuvcet Ayı lıJ mirin <<Çocuklar 
lçin» adlı kitab ı , ilkhahor ko. 
kusu ta:.?ıyan rüzgdrlar gibi. 
bana, ~·ocukluk günlerimin 
hulyalı kokular .nı getirdi! 

ilkmektebın ıi~:üncü ve t.lö. 
rdüncü sınıflorınd:ı, masal 
vo hiktıye okumak hastalığı
na tutulmuştum: 

Elime geçen kitabı okuyor, 
önüme gelen ynzıyt bir göz 
gezdirmeden bırakamıyordum . 

Okuduklarımın ekseriyet · 
ını, Nat - Pinkerton 
külliyatı, Server Bedi -
nin ~·ekirge zebraları, Şarlolc 
holmesler te;?kil ediyordu ... 
Onlardan sonra, binbirrrece 
masalları, bilh1r köşkün es
rarı gibi masallar geliyor· 
du ... Bunları okurken ken · 
dimden geçiyo.·, polislerin 
hırsızları t~ıkip ederk•.:n du
ydukları heyecanı lıun de 
duyuyor, sanki hırsızlarla 

beraber ben de takip edi 
livordum ... 

"' 
Hattfı.. ne yalan böyliye

yim, o zumnnlar, bütün ül
küm polis olmaktı ... 

Bizim ~·ocukluğumuzda, 

okumak zevkini yeni yeni 
tadanların ellnjndP. bun
lardan başka kitap görül
mezdi .. 

Fakat ~imdi:1 • 
Vaziyet, yine 

") 
mı .. 

Kend sinde. 

aynı, değil 

okumak 
kıvuncını duyan çocuk. polis 
hikayelerine, a~:ık so~:ık 

romanlara el atıyor ve 
okumak kıvancını bu gibi 
hitiklerJe ııteşlemiye bıışla. 

yınca, kafasını. nğır y:ızılar

ia yormak istemıyor .. 
~imdiye dek, bizde bu ~·ok 

AUDÜLIJAK If.4Mi 

l.e\ det Ayueıııır 

muhavere O'e"ecektir.: 
t> ... isti· 

«- Bir ~·ocuk kitabı 

yorum... ·ıa· 
«- .Nosıl bir çocuk kı 

bı? 

«- l}ocuk hikaye <1e1' 
şiirleri... şıs 

« - iyi ama, kaç Y0 

kiler i~in~ ... 

S. . dd l" .. oıııJ• 
ızın tere Ü\ unuz. der 

ızahat vermiye mecbur e. de 
« - Efendim kitop e\'j[l)I~ ·o 

' ıÇI 
7-9 12-13 yaştukiler 

1 
rı 

muhtelif ~·ocuk kitor 
8 

vard ı da. lla .» 

** 'cu~· Cevdet Aydemirin, l<Vo d• 
Jar İçin>> i, biz<le. bu scıb 9.,., 

·· 1ceP" 
verilen eserler in en ıııu 

meller indendir... ,I· 
Bütüıı ilk mektep ın°11,, 

lerine ve ~·ocuk babo)orı 
hararetle tavsiye pdcrİZ· / 

Mehmet TuğrU 
NOT: per 
Doğrusu ya. C)ökalp et 

hangi bir yazıyı hulilS8 

mekte oldukça usta.. jdJ 

K l . · · · ·· 1 dikler ene ısı ı~·ın soy e 
0
ot 

hayli bnyağılaştırılıkton 9 .ıt· 
k )cU 

bana ka şı ~ilah olaro 

anmış . . ıerı 
mühim mevzu üzerinde, ilmi llele: «Bilmedjğı şeY dİ· 
bir surette yazılan eserler her k" · · d bı'lıPe 

ı~ının e ~· 
yok gibidir... ğini s::ınıyor.» Deyişi yo 

Çocuklar iı;in yazılmış, tam 1 mu ya. 
1 

iS'll 
çocuk ruhuna uygun eserle- A birader. sanrı )ı:ısl~ 1;.re 
re O kudur muhtacız ki... · b 1 • dıY orrrettım· öy O SO; .ıı• 

~ , lfi•IP" 
Okumak ıstıyen, herşeyi ğine tPşekkür etmen 

sevmek, herşeyo ısınmnk ıs · dı. ese' 
tiyen ,. ' her t;unlin cevabı- Neyse, 0 bir seviye (Jl 

rı beklıyen rocu0t
1 un oline le ·d· <') ı.l 

- Si ır . .. 1,lıJ' 
haııg-i kitabı verccefrimizi F ı ı k b · ·oc\I .. .., ..., az a o nra ·, enı.~ . ri1o 
bilmiyoruz. ittıham ediyor. l lı:ık ' 0 trıJll 

l lalbuki. birı;ok ırıemlek_ rum! Faknt, bir çoc~~tl~ 
etlerdu her yaştuki ~·ocu .~- yczısındn. tutturacak P tıı'' 
lar i~·io ayrı eserler vardır. bulamıyınca, birkaç ~B' 

Bu hal, Alınanyad:ı. lngil- siye üzerinde du~ac3 k09,.,~ 
terede. İtalyada böyle oldu- dar bilgisiz olrın hır .,~ce~ı~ 
tıu aı.bi su kü,:ücük <ıolgun ki~i!.» l>t'ncrnı_.. ~s' 
n ..., ~ ~ , . btfl f 
Bulgrıristundn du aynıdır. ve o « ~·ocukn tan yuı r ~1 

daha cı ço<·u k>)Oldu irunu.hC Meselô, bir kitapevine ı::ı -tıt· 
· ı d ıribi kendisi <le onlnrı11 ~ gidiniz; kitap~\ ! ı e arımız o, e AA. 7. 

muhakkak, ~u şekilde bir ırı 

Ça ış a Bir Köyürrıüt 
Davutlar halkı töylerineoüzel ~ir su getir~iler.,.~· 

Yağcılar, (TÜHKDİLİ) - ile göylerini üı; sa:ıt ·~ ~ıl 
D.ıvutlar kövü Yıll:ırılan hori lıkta hulunan BJlıkesıı,,,oıııJ 

- ., • • tOS J f 
susuzluktan sıkıntı çeki- tnhya tlemırbolu ıs 1 ~B . ,·o J ,. 

Y?rdu. Bu yıl köye. altı Mezıtlere .... dek. b~~ ti'n ~oıi 
kılonıatrA uzaklıkta ycnı v~ mı~lardır ~ımdı but 1'1• ~ 
hol hir su hulunar:ık hemen lıı bu voldan kolaylı. terıflıJ 

" ı- b 
suyun ~öye getirilmesi i~ine di!' gelme.kte ve üLii~f. f 
g-İrişılmış ve dört gormektedırler. B 0 }lt9 

kilometreye ,)ek yı>ri işlerde bilg.li J1l tııı1e1 
yapıl~ı~lır. Köylü ~imdi l~m~_ı~ i1.e .ihtiyn·~ıtı;ırıoıı10 
ekim ışıle uğraştığı ıçın :;;u tı l~g<'lerının ç 
işine biraz ara verilmi~tir. överız . si 

r::: k kongre. "''1 
Ekim i~leri biter bitm(lz suya I Jr a ıııt'" '~ 
ba~lanacak ve en uzak Cümurıyet Uolk l"odl 

'$ 1 · top " t 
l"ki aya dek lıu ı'..: tP. bitirilmiş köy ocak heyetı ;;ııtiJ 

_ ~ " •' •(JlLI) ' ' 
vr bu güzel su köye g.1 ti köy işlerini gorıı;ojbrab1 

rilmİ\? olacaktır. Heyet başknnlığ 1~0 ·stir· 
Köylü ökonomik düşünee oğlu llı.ışim se~·ılPll 



• 
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TORK OILl 
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o c u K 
•••••••••• •••••C•••••••••••••••••••• 
S Tür~ Dili çocuk için olan bu ~~-Yİ~y;•h;~··~~='\ 
: teı!Jp. edece~tir. minimini yavrulann alakasın tap- i • • ç -- : /JyabJ/mek bıze haz verir. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ··················~······ 

~?r.i "İv~"&. 1s;• ~''Iİ" .... 1cı ~VIİ" ·:.., ~' r.~ ~· ~·Tt;- •;• ~''~ •,• ~\(~ 'i@. ..Ad..ıTI ılCte.~a. ..,;)~ l(lcı,Gf- &JıU ı ,c # ı L !) • ..._ ~ l('cı #• ...,., l(lc .., ., ~ U:<. 

j Cümhuriyet bayramı Yıldızın temizliği. 
~ 
~ Swfmu:, süslendi. 
~ Bugün bayrarmmı: var. 
~ Çiçekl,,rle. dll llarla 

Yıldı:. ktiçü.k bir kı:dır. 
1 emizli{ji çok seuer. 
Pislikten çok çekinir, 
Her uakil temi::. gc:er . ·'.j Her köşemi: bir baha .. 

Hep çocuklar süslenip Eli, yli:Li. dişleri, 
~ Olduk birer kelebek. Ağ:ı. burnu. kulayı 
~ Bugün buyramm11: var, 1 erltmi:dir, akpaklır. r 
~ Hi=im için sevinmek . Kir tutma:. hiç ayağı.. ~ f;:\'° 

~ IJ11gıi11 büyıik bir bagram. fler snba/ı kalı<-ır kalkmaz ~ 
1' Cumlıuriyel bayramı.. /lol su ile yılwmr. ~ 
ti Oymyarak. gülerek Saçlarım laraqıp r. 
~ Yapaca!]ı: akşamı.. .lleklebine yollamr.. ~ 
~~~FZ'!Ji(~l:'!PJ,(~7.'~~:r-~ıl'! t ~~~~r~l~T~~~ ~y;;~':f~(~~J:"~r~ 

çocuk masalları: r e· . 1. L 
1 

f .. IZt uıraKan l\UŞ ar ... 
Kar Baba. llaualar so~ııyıın~a 

Üç gündenberi gökten p 1 
ınu k korlar dökülmetre bnş 
1 ö 
nınış, ortolık, evler, ağaçlar 
b~yaz, bembeyaz elbisesini ı 
gıymişti. Çocukların en çok 
sevdikleri knr topu, bil· 
lınssn, knr bahn.. yapmak 
fırsntı gelmişti. Sabih, Neclfi. 
Nedim, aralnrır.da en küçük 
Handan do bernh~r bnhçoye 
kostulor. Arkalurında kalın 
paltoları , başlarında şnpka
lnrı , ellerinde vün eldıven
leri olduğu halılc ı·ıılışmağa 
başlııdılar.. Kimi knr yJğını 
büyultiıyor. Kimi içine onu 
dik tutacak kemikler yerine 
bir değnek haz ı rlıyor, küçük 
l lnndan du gC.>zleri için si
yah könur getiriyordu .. 

Çok eğlendikleri hugü 
niin ok nmındn ncıktıklarını 

bile farketmemişlerlli. Evden 
yemeğe çıktıkları zaman yal~ 
nız kü~·i.ik Handan müteessir 
olmuştu.. Şimdiye kadar 
hiç karhabn yapmadığı jçin 
gecenin karanlığjndn yalnız 
kalrno.sıno göıılu r.:ızı olmuy· 
Qrdu. Annesi yntağınn yatır· 
dığı zaman l lontlan yino k:ır 
hahJyı tlüşurıüyordu .. 

Uzaktan ynlvaron l.ıir ses: 
- 1 üyorum başıma şap 

knlnrınıdıın birini getir!. Üşü 
Yorum, hnstnlarıacoğım. 

llop uu ... Hapşuu ... 
11.ındnn butün oyuncnk

lurındon daha ço" sevdiği 
karbnbns ını ii~üteru ezdi. 

- Bok şu karşı ki beyaz 
sarayı görüyor musun?! Bur 
ada Ayaz p .ışa oturur. ifan· 
dJn bu !>iıyiik evi oğnbl"yle 
rinJen işittiği mektep zon
netmi:ıti Halbuki burası her 
yeri buzdan olan Ayaz puşa. 

nın köşküyıiü ... 
içeriye girince Ayaz pa

şa sert sesile: Bu küçuk 
gece vnkti buralarda ne arı

yor? ~için bu saatte uyu· 
mamış; diye azarlumağa baş· 
!adıysa da Knrbnba onun 
eyi hır çowk olduğunu ve 
bugecc bir rica için geldik· 
lerini anlattı. 

U=aklara gıdenmş. 
Leylek. turna bunlara 
Muhacir kuş derlermiş. 

Bunlar SO!Jllkian ytlıp 
Sıcak yer ararlarmış 
Hu k11şlorrn içinde 
Kll"lanfjıçlcır da ıwr1111ş 

Leylek. turna, kırlarıgıç 
Dönermi'ii ilkb<ılıarda 
Sonra ymıa kurarak 
raparlarmış yumurta 

Ana kuş yumurlamrı 
O:erirıdc ynlcırmı§. 

Sonra uukil gelince 
Yavruları çıkarmış 

Kiiç·ük H ,ından ynlvMan 
sesi le: L 

- Efondim yarın soğuk 
bir rüzgdr essin: karbaba . 
mızı çok seviyoruz, bızo hiç 
olmazsa birka~: gün dııha 
ıırkodoşlık etsin, erimesin 
diyordu. 

vodPtti İki arkadaş y•>hla 
eğlenerek dönerler kon uz.ık. 
ton horozlnrın «kokoriko .. 
kokoriko ... yoter uyku» di 
yen seslerinı duyar gibi ol· 
dular. 

Kurük !fondan bu sesle Ayoz paşa düşiındti . On 
unda kudretinin yotmClliği gözlerini açtığı zaman dı-
hüytik dünyamızı ısıtan bu- ~ardaki korbnbn dn h.ıkikat-
yiik giineş vardı. Faknı ı en soğuk rüzgıirlu donmuş, 1 

yarın bir soğuk y.:ıpıwıığını sırıta kolmışt . 
= =---== 

İtalya İle Habeşistan. 
Ha~eşistan ~ü~Ometi italyanm iste~iöini ka~ul etti. 

Böylece iki memleket münasebalı düzene girdi: 

----

Roma, 28 (A.A.) İtaly - tça olmu~tur. H.1disenin iki 
memleket arasındaki müna
sebetler uıerinde hiçbır te 
siri olmıyucııkhr. 

. '°''"" .... --~ 

Nasıl duyanı? ı 
Nasıl düşünürüz? 1 

Nasıl duyarız? Nnsıl işıti 
riz? NJsıl Jüşiınürüı? Ve nıı 
sıl göriişiirüz:1 

Bunları elbette merak et. 
mi~sinizdir. 
Duyğuyu V'.Wm sinirler, ze

kfı.yı verende beynimizdir. 
~imdı bu ikisini kısaca an 

l.ıtalım: 

Beyin knfo tasının içı!llle 
birçok girintileri ve ç·ıkıntı

ları olan yumuş.ık bil' uzuv
dur. Ost t lr ır.n l ı iki b iyıi k 1 

dilim halinllcdir. Alt torrı frn· 
lla (lu yuv ~rlok :ıyrı bı r par- \ 
~·n vardır. iki buyuk dılıme 

«DimJğı> altın lnki pan;ayn da \ 
(<Küçük dimağı> denir. 

Bu kü ~·u k dun ığın önünıl -
en çok kalın bir sınir çıkar. 

Bu kalın ı:ıinire (Murdar 
ılik) denir. 

Beyinden 
12 çift 

:>:a~ı dimağdan 
sınır çı knrnk 

yüziimüze dnğılır. 
Murılrır ilikten ise 35 çift 

sinır \:ıknrarnk kövJeınize. 
kollarımızıı, bacaklarımıza 

dağılır. 

işte beynimiz akıl ve 
duygu ycriJır . Buradaki 
sinirlerin de her biri duygu. 
larımızın mcrkt.'7.l(iir. 

Eğer bir kazn veya hir 
h.ıstulık sonunılu Ltjyııimiz 

zedelenirse ölmeyiz Fakat 
bir duyğumuıu knybede
rız. '.\leseld lıarptı) maşına 

deyip geçen bir kurşunla 
butün bildıklerini eskiden 
öğrendıklerirı i unutuveren
ler çoktur. işte bu lloğru
Jan doğruya ıceaklamııı> sinir· 
in.in kopmus.ndan başka 
hırşey detrildır. Görme 

~S 11111'lııJ11114~' llAla. I 
lfıl 1111 .. "~ ISCEMIZ. 

Altı numarıılı bilmecemizin doğrusu şöylH olacaktı: 

CÜMURİYET .. · 
Bu bilmecemize kırk yedi kü~·ük okuyucumuz girmit fa

kat bunlardan oncak kırkı doğru olarak yapmışlardır. 

.. Bunlarda~ dördü kuponumuzu c~vaplarını eldememit öç
ude adrcslerıni yazmamışlardır. Geri kalan kırk okuy\lcU
muzun arasında çekilen kurada kendilerine hediye dütea 
yırmı beş okuyucumuzu.1 isimlerin yazıyoruz: 

Bir dolma kalam kazan11: 
Su8ığırlık ikinci mektep üçüncü sınıftan 

efendi; 

Birer kitap kazananlar: 
<;azi mektebi üçüncü sınıftan 168 Adnan, 

(98)Halil 

Hnlıkes'.r kı~ ortamektcp ikinci sınıftrn 177 Te•hid~ 
Balıkesır Mıthııt paşa mektebi talehHinden 102 Kmm 

.::>usığırlık jkinci mektebi sınıf 3 Nane ve Kenan efendi. .,~ 
hanımlar. 

Birer cep defrari alanlar 
Bulıkcsir erkek orta mektebi 184 Hikmet kız orta me

ktebi ikinei sınıfton 183 Sacic..le, Gazi mektebi betinci 110• 

ıfrnn (4 ı O) Fuat ef~ntli ve hanımlar .. 

Birer kalem kazananlar 
Dumlupınar ilk mektebi dördüncü ıınıfıan 2J Masaffer 

Kcmnl, 
Balı.kt.si~ isti~ldl mektebi talebesindttn 126 NelNlha\ 

BolıkeıH Alı Şuurı mektebi dördüncu sınıftan (355) Şökri, 
ye, Balıkesir kaptan sade 
otelinde Kııdir o fe nıli kızı Leman, oğlıı Yılmaı, Balıbıir 

erkok orta ikinci sınıf talebesinden 15 Mehmet, Balıkeair 
urgancı ve iplikd Mehmet li'ehmi mahdumu Muıtafa efenı 
di ve hanımlar .. 

Birer kart kazananlar 
Balıkesir ~rlı.ımoktebi 301 Cudi, Balıke•ir ta• aalt oet: 

rne .nu~ora 3o ,fa Abdiılkadir, Ba lıkesir Mitatpap mek .. bl 
beşıncı sınıftan 325 KAmil, Balıkesir ortamektebi ikinci .... 
nıf .tal? besinden l 40 Mehmet, Balıkesir Mitatpaıa mekteW 
beşıncı sınıf talebesinden Ali Kaya, BalıkHir emık 

orta . mok~e~i . ikinci sınıftan ( 35 ) Cihat, 
Bal ı kes ~r A~ı ~uurı mektebi dördüncü sınıfından 28 Şlkrit 
Balıkesır İstı klfil mektebi tnlebtısinden 129 Omer Bahk · 
K O t k b' "k 

1 ••w .'.z .: nme te ı ı inci sınıfından 2112 Münevver, AyYalak Kt. 
~~ukkoy h~yet odacısı Elmas oğlu Haşim efendi •e haannl•r. 

. 1.h ı okuy~ıc~ lardan hur,ula n olanlar hediyelM'i
uı ulart: t~v ı u~ıztlerı alabili rler. Diğer okuyueola
rırı lı edıyt~lerı adreslerine gönderecektir. sinirleri hn~o p olursa in sa. 

nın gözlerı kapanmaz, n\·ık 
kal ır Fakat oirşey ~(ire· 

mez yani (bakarkör) olur. 
Anlaşılıyor ki bize lluy

ğuyu yoni görmeyi, işitmeği 
koklumoyı, Jııkunmayi , tnt. 

1 BU HAFTAKi 
BİLMECEMİZ .• 

mnyı veren sinirlerdir. 

Elbi o dolabını uçtı. İç 
irıJe bir yeni kırmızı ba~lı. 
kla bir gemici kasketi var· 
dı. Kocaman k ırhabanın ba
Şırıa, kasketini geçirirken 
gulnıektcn katıldı. Günkü 
kar Ünbanın başına kasket 
\'ok küçük gelmişti. 

onın Hnbeşistondoki orta el
çilığindon bildirildığine göre 
bundan bir ınüıldot evel ge 
celcyin Gondor Jtolyn kons · 
oloshanesine karşı şehir za
bıtasınu mensup 1,nzı ınenıu· 

rlar tnrnfından yapılan taar
ruz üzerine ltalyorın istedı
,-,.j maddi ve m nevi tazmin . 
~tı llabeşislan hükumeti ta 
mamile knbul etmışlir Bu 
tazminat şunlardan ıl arettir. 

lsveç veliahtl Ta~ran~a 
Tnhrun 28 (A A ) - lsveç 

Veliuhtı 'I ,ıhrnndan BoğJn_ 
da gitmek üzere yoln çıkmı
ştır. Prens huduttan İran 
Şahınn bır tel yazı ı gönde
rerek lrnnJa görmüş olduğu 
konuk sevı rlıkten ötiıru t e
şek kti r etuı i~, j rand::ı, gör
mii. olduğu Asy..ı hazineleri· 
1.- ;;ahın ıduresinde ehle ed-

ı . Aklı, düşiiıımcği. bilgimi· 
zı uzun müddet saklumıı 
kuvvetini veren ıle beynimiz 

Nuıara: 7 

. Cc; hect>lidir. Onu yt·di harften, iki büyük ke
lımcden yapnuşla rdır. Semra. hiiyiik bir nıeclise 

Kt rbaba ;sınon hıışıle 
ne~clendi. Hıındono, gec-
crıın nydedcyle parlıyan be 
Yıız knrlıırı üzerinde bir 
gezinti teklif etti. 

k Ünlerine bir hendek çı
k '.nca telfişn düştüler. Çün-

11 sarsılan Kar lıııbanın bir 
gözü dü müştü. Mandan ne 
bnpsın.. Ker11linden büyük 
ııbayı ta ıynmoz lı. Allah· 

tnn h t" er zıımun ımdadınn ye-
1 en Joli yine ha ıının ba-

cnkl li nrı arasında hav, hav .. 
_ov ... Bcn topunu bulur go 

zudeg t " • . B. o ırırıııı ; diyordu.. ır 
Oz SO • ı_. nra sadık Joli aazındakı 
~Om" b 

11
• ~rle nrkodnşlan sevin-
ırıl1 ('" .. b b · •ozu tanıamlnnıın kor 
Q uy · ı k h enıl on kcyflenmiş kah 
6 aları arol!lında: 

llaheı.?istan hükumeti 
numınn üondor Valisi tarafı
n lon ltalyn konsolo una re. 
smen tarziye ,·erilmesi. Hn 

beşistnn askerleri tarafından 
ltalvıı konsolo!;hnnesi i\·ind~ 
ital~nn bayrağının 
scıim1onması. nondor 
po ' is ıı iilliıru jle taarruza 
i<:tirnk edenlerin tı• ,·kifi. \'n. 
li ve İtalyan konsolosurınn 
beraber tetkjkat y.ıpmıı::.ırı 
ve tıııırruzn ugrıyonlnra pa. 
rn t ıznıinatı \'erilmesi. 

Binoenulcyh htldiseyc ka
panını nazarile hokılabilir. 
ı\ılisrıboduki ltnlyıı sPfıri ile 
llubeşistun hariciye hakanı 
arasındaki konuşmalar uos· 

ilmiş olan öniirıneler hakk· 
ında hayranlıklarını bihlir
miştir 

Belçika alımlan 
Brüksel. 27 1 A.A] - Bel

ga njııns1. Belçika hiikllme
tınin herkesin elinde bulu 
nan altınlara ambargo koya
cnğın:; nair olan haberlerin 
yııntı olduğunu bildirmek
tedir. Para toplomanın öniı- , 
ne gl'\·mek için gerekten 
tedbirin alınmış olıhığu yo 
lundn İngiliz kaynnklarından 
haberleri tekzip etmektedir. 

dir 

Kaç günoe1 
Herkes bılır ki kuşlar yu

murta ile çoğ..ılırlar. Dışi kuş 
yu~urtalur. n uzerirıe yatar 
ynnı kulut·ka oıur Bunlurı ı 
bir zam1n ısıtır ve ynvru on. 
dan sonrn çıkar . Fakat bu 
ısıtma müddeti yumurtanın 

büyıiklüğime ve kü\·iikliit,iine 
göredir.Mcsolfl gövercin °(17. 
1 ~) •• tavuk {yirmi bir,);ördek 
yırmı b(>ş, leylek otuz be , da· 
veku u d:ı kırk dokuz gün 1 
yumurtanın üzerinde yattıktan 
sonrn yrıvrular ı:ıkar. 

Kuşlar kaç yumurta yum
urtlarlar? 

giH üı·m iişlet'.. . .\ 1 k ı~lamış lardı r .. 
O, hiitiirı diirıyadaki t'll h liy liğlin 

• ,.'.rn gürtın st• \· irıciııdt~n t•I t;ırpıyor. 
nuller orıa lwl hağlı vor. 

• 

Hedıyelerimiz. 

kendisidir. 
Bütün g6-

Bu lıikemizin müıldeti on be"' au··ndu·· D .ıw., l 
";\' I°' r. o&"• yapana 

nras nda kura çekerek birinciye kuru 00,. •-L ·L· · ·ı · .. ·· J a wa&lml, l&ıDOIJ'8 
ı " ~çııncuye birer kitap diğerıerine t ürlü hediyeler datı:. 
tn~·agız . 

Kopomı ve adr~sinizi unutmayınız. 

Okuyucularımız cevnplarma adreslerini yumayı n 
koponumuzu do birlikte göndermeyi unutmamalıdır. 

Uövercinler !2J, kargalar ' 
ı l ·· t k 1 (6 ıOJ ı•••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••• o "n n ... ar - , tuvu- : • • •••••••••••••M 
klor l4o soı kador yumurta ı: T u AKDi LI nin bilnw ·e k N : 
yumurtlarlar. ı · ( I uponu, o. 7 • •••••••••••••••••••••••••••• • ....................... : 
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Mektep hayatından: 1 

Sı .ıfa Bir Saat 
« ••• Aşkımı ve seni .. Ayaklarım altına serece
ğim... Öyle bir kork .. u k!·, karşımda hltnkür 

hünkür ağladı; vallah, sevgilim dedi .•. >> 
Tekrar 

hangi meslı ği 
sinız? 

wmçleşseniz ı alimallah... Bırak, diyorum 
tercih eder- 1 sana, bırak be, bırak.. ! 1 

ayınız ... Çünkü, Almanca ve 
Fransızca «Geometrie» leri 

Sualine: 
-Talebelikten ayrılmaz· 

dım. Cevabını veren ihtiyar
lara, şimdi, hak veriyorum. 

Hakikaten, mektep muhi
ti gibi tortusuz, sevgi, ve bir 
kıvılcım gibi yanıp sönüve
ren hiddetleri ile dolu bir 
muhite, hiçbir yaşta ve hiçbir 
diyarda tesadüf olunamaz. 

Binbir macera geçirmiş, 

her zevki tatmış, her acı ile 
kıtrdeş olmuş geçkin bir ada
mın, küçük bir vesile ile 
talebeliğini hasretle anması, 
mektep hayatının sökülmi 
yecek bir şekilde içe per
çinlendjğıni ispat eder. 

Hele, leyli mekteplere 
doyum olmnz .. 

Yatakhane sohbetleri ye
mekhane gürültüleri, sın . f

lardaki kargaşalık unutulur 
şeyler midir? 

Deyişine de ehemmiyet 
vermeyiniz... B6Ş dakika so
nra, herşey unutulacaktır ... 
Yine, birbirlerilo can kardeş. 
kan kardeş olacaklardır. 

Şuraya kulak kabartınız: 
Ne kadar dertliyim bilsen 
Acımıyor musun sen 
Hasretle kıılblmı dıı;:tlıyorsun 
Gelmıyorsurı, gelmiyorsun .. 

Ne güzel söylüyorlar .. Hep 
mektep marşı söylenmez ya! . 
birar. da zevk verici şarkılarla 
içleri ıı~·ılsın ~·ocukların, de· 
ğil mi efendim? .. 

Talebelik bu.. Ne zannet-
tiniz siz!. 

Şu başbaşa, kulak, ku
lağa vermiş beş kişilik grup 
mu dikkatinizi celbetti? .. 

Ooo; mühim çok mühim .. 

«Algekre»leri yalnız anh;a-

hilir . . Yanındaki sarışın ge· 
nçte mütalen ders dinlemez, 

boyuna yazar yazar .. , luall
im, not tutuyor, zanneder; 

halbuki.gelip te şöyle bir göz 
gezdirse zavallının ağzı hir 

karış açılır; çün ki, kendisi 
derste ::ışki sahneler anlutma
mıştır ... 

Önündeki tomar tomar 
kfiğıtları knrıştıray ım, de
meyiniz;aralarmda, bu delik
onlı gibi kendinizi kaybed
er::4iniz .. 

Köşedekileri görüyor mus-
unuz? . Evet, evet, boşları 
öne eğık olanlar .. . 

Ah efendiceğizin, onlara 
kaç defa söyledim: 
Bütün gün hiç kalkmadım 

çalışmtik fenadır, diye. 
Fakat, kim, dinler. Müba_ 

Sabah mütalenlorı ekseriy
etle sessiz geçer.Fakat sınır bir 
karışırsa susmak, susturmak 
güç olur. 

Kulağınıza söyliyeyim, işit
mesinler: ı\şıklar grubu .. 
Evet şaşmayınız.. Dün cu
ma idi. Her biri sevgilisi 
ile buluşmuştur. 

Nasıl buluştulıır, mektubu 
nasıl verdi. neler konuşt
ular, ve... filtlnca şairin fıldn 
aşki şiirini sevgililerioe, be
nimdir, diye nasıl yuttur_ 
duklarını birer birer anl
atırlar ... Önlerindeki çiçek_ 
1i zarflar da sevgilılerindtın 
aldıkları mektuplardır ... 

rekler, sanki sıralarına çivi
lenmişler. Sınırın bekçileri; 

sıralrın muhafızları. Bu ka

d.nr da çalışmak olur mu 
canım; değil mi efendim?. Bilhassa, perşembe sabahı 

mütalen bambaşka bir ren
\ 

ge gırer. 
İsterseniz, sınıfa şöyle bir 

göz gezdirelim. 
Kapıdan girince birdenbL 

re yüzünüz buruşarak: J3i
ribirine kaynaşmadan, kuv
vetli bir uğultu haline gel· 
maden yükselen sesler, ku_ 
laklarınızı pnralıyacak, si
nirlerinizi gerecektir, çün
kü. Fakat aldırmadan yürü 
rüyünüz. 

Kapının arka tarafınd3, 

önlerinde kalın bir kitap, 
kollarını yukarı hafif, aşnğı 
sert hareket ettiren biri inı:e, 
diğeri kolın sesli iki deli
kanlı göreceksiniz: 

Arzu edersen iz, bütün 
dikkatimizi kuloklıırımızda 

toplıyarak onları dinliyelim ... 
Yalnız, bnşka birşeyle meş

gulmüşüz gibi hareket etm_ 
eliyiz: 

Peki, peki, ben susuvorum 
dinleyiniz: • 

Şu biribiri ile kavga eder
cesine, bağıra haykıra ko
nuşan 15 - 20 kişinin spor 

münakaşası yaptıklarını an
lıyamamışsınızdır her halde. 

Bütün gürültü de onlardan 
çıkıyor ya! 

- Yahu, susacak mtsmız, 

yoksa. idareye vereyim mi?. 
Eeee, cnnım sizin sprorunu· 
za da şimdi .. Diye bağıran, 

yırtınan da sınır mümessili
dir, 

Koridorda bir bağıran var. 
Nöbetçi muallim olacak .. 

Ağzımı kapıyorum artık 

müsaadenizle ... lşte nöbetçi 

muallim, kapıda: 

- Do, mi, lfü'il. Yok ol- 1 
madıl... 

- « Onlar da bizden açık 
göz.,. Baksana benimki, Fa· 
ruk Nnfızin bir şiirinin altı· 
na senin icin «yazdığım son 
şiir» demiş ... Prasacının, bak 
çevnna prasn satması gibi bir 
şey ... 

-« Diin öyle bir numara 
yoptım ki, şimdi ben bile hay_ 

- Nedir bu rezalet?. Bur
ası maholl~ kahvesi mi, yoksa 
mektep mi? ... - Fa, sol, miiiii!. Haydi 

baştan. 

Onlara da kulak as· 
mayınız: 

Sınıf kü'.üphanesine yas
lanarak gazete okuyanı mı 

sordunuz?. Can ım, daima fizik 
kanunlarını cebir meseelele
rini, jeolojideki jipsleri, isltlm 
dan evvelki Türk edebiya
tını ezberlemek için kendi. 
sini yormıyacak yo!.. Biraz 
da, günün hadislerini öğ

rensin, aşki hiktı.yeler oku
sun... Hakkıdır; değil mı. 

efendim?. 

Pencere dibinde, uzun 
uzun ufkn dalan ve arada 
bir şeyler yazarken mırılda
nan şu genç te şairdir ... 

Görmüyor musunuz, elle
rini nasıl sallıyor... Belliki 
şiirindeki heyecan bütün 
vücudunu sarsıyor ... 

Hayır, bu çocuklar, boğu
smıyorlnr ... Yalnız bir gü
reş tecrübesi, ehemmiyetsiz 
ve ncemice bir boks maçı ... 

Altta kalanın hiddetten ha-
ykırışma. yumruk savur-
masına ve: 

- Of, kolum, kolum; u
lan vallnhı kolum kırıldı. .. 

1 rettoyim ... Kaşlarımı çattım; 
yumruğumu masaya öyle 
bir vurdum ki. .. Eğer, dedim 
M':lhmede yüz verirsen bıl· 
ki, evet bitki,- ynhu gülm
eyin be .. Aşkta Napolyonum 

ben ... Evet dedim ki:- aşkı
mı ve seni .. ayaklarım altına 
sereceğim .. Öyle bir korktu 
ki. . Karşımda hüngür hü
ugünr oğladı .. Vollahi, sev_ 
gilım, dedi.. İltl. » 

Anlıyorsunuz ya! . Şimdiki 
18 20 yaştakiler kltlsik aşı
klar gibi hareket ediyorlar, 
fakat İç yüzleri bambaşka_ 

Sınıfta tek bir fısıltı bile 
yok .. O halde, ben ne diye 
haltı söyleniyorum ... 

KızJ/ok 

,.- _, 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yt.:SCF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

dır. nevi dava kabul ve surnt-
Zaman, efendim, zaman 

Merkez ve kazalarda her 

bunu icap ettiriyor. . Biri le neticelendirilir. 1 

olmadımı, diğeri yüzde yüz.. :i:iii;;;;;;;;;;;;;;;========1 ı 
Malum, ya memleketimizde ====~================ .. 
bin erkeğe bin yüz kadın .. , 

düşüyor ... Gençler, bu muk-
1 Doktor 1 

ayese ile hareket ediyorlar. 
Eeeh, hnk verirsiniz tabii. I 

Lütfen beni takip ediniz: Memduh Ahmet 
Sınıf hu .. Her çeşit insan 

bulunur. Çalışkanı, tenbeli ile;I ÇOCUK 
riyaziyecisi. edebiyatçısı hastalıkları mütehassısı. , 
ile aynı sırada oturabilir ... 111 Muayenehanesini postah- 1 

MesellL şu uzun boylu delikanlı ane civarında Zemen so-

nç o 
Japonya Mançuriden bir 

türlü vazgeçmiyor. 
«Japon Times» ynı;ıyor: 

r-
Ç o c u k la r ı mızı ' Koruyalıttl· 

~ et· 
İnsarlar zaiflere. acizlere karşı insaflı ve ınerb•~o-

Mançukonun önünde bir 
çok zorluk vardır. Fakat bu 
Mançııkonun Japonya hiç bir 
fayda temin etmiyeceğine de· 
Ialet etmez; çünkü bu yeni 
devletin kuruluşıı. ökonomik 
kıymetinden başka birçok 
faydalar daha temin edebilir. 
Bunlardan birincisi yeni im
paratorluğun, izaha lüzum 
olmıyan askeri kıymetidir. 
ikincisi de yenj dev Jetin Jap. 
on Mançuko blok ökonomy- ı 
asınJa mühim bir zencir ol- 1 

masıdır. Eğer büyük devletler 1 I 
serbest rekabet prensibinde '

1
1 

lidirler. Gücü az olanlara acmır, kızılmaz. Onlı:ır;ıılet 
rumak merhamet dayğusundan ileri gelir. Has ılıt
çocuklar ve ihtiyarlar zaif ve aciz insanlardan saY dı· 
lar. Bir hasta. bir çocuk veyahut bir ihtiyar • ke~u· 
sini tehlikeden koruyamaz. İşte bunlar korunmagtt b•· 

1 

htaç kimselerdir. Biz hastalara ve ihtiyarlarıı ıne~111 
met ve şefkat gösteririz. Fukat çocuğa karşı bu duy.ğU ekil 

1 

r. d••ğiJfıJl azdır.ZnYallı yavrucuklar ne yıışta olursn olsun o' tııtı· 

ısrar edecek olursa, ı 
Japonyo.nın Maçukoya 

daha küçük yaşta büyük adamlardnn ziyade çıı ok· 
rılmaktadır. Dükktlnda çırak olarak kullanııan ~,0~ if 
ların çoğu on yaşından küçüktür. Ve bunlara ııgı 0ı8r 
ler gösterilmektedir. Seher vaktinde dükkliD 1 ~ ğ" 
açar akşam karanlığında onlar kapar işin ağ~~ ~e~ 
düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş gor cıık 
kimse düşünmez. Bu kadar a~ır işlerde çalışa~ çoy d 
ların eline günde üç beş kuruştan fazla bırşeksd• 
g~çmez. Avrupa budunlarının bazı)a:ı ile Atn°~0gso 
ana baba bile ç~ocuğunu döğemez. Çocuğunu dırılıt• 
ana ve baba mahkeme to.rafındnn hemen cezalan ·ıel 

Halbuki bizde evinde çocuğunu döğmiyen 61 ~ff 
hemen hemen parmakla gösterilecek kadar nzdır· · b 
upad::ı 13, Amerikada 10 yaşından aşağı çocuklar 

0
go 

bir yerde ~·alıştırılnmaz. ilk okuma çağında ço~sl-' 
mektebe göndermeyip işe gönderen ona ~e bB Or .. 
ile eocuğu çalıştıran hicoar ve esnaf cezalandırılır· ıbf 
larda çocuk nr.n ve babadıın ziyade Budunun mulı 58~ek' 
Ana ve baba çocuğunu döğemediğı gibi mektebe gıt k}sr 

karşı tavru hareketi bugün
künden farklı olacaktır. Çü

nkü o zaman Japonya büyük 
bir fedakô.rlıkl:ı Mançukoyu 
tesis etmek lüzumunu hisse
tmiyebektir. Dünyanın ba
şka taraflarında, daha eyi 
pazarlar bulabilecektir. Hal
buki İngiltere, Amerika ve 
Eıair büyük devletler ökono-

mik naszonalizmi kati bir 
sıyasa olo.rak kabul etmiş
lerdir. Bu vaziyet karşısında 
Japonya gibi küçük bir me-

mleket te, birinci sınır bir 
devlet vaziyetinde kaldı. 
Dominyon un, pazar ve 
tabi membalo.rı knybetme

mesi için bu şekilde bir si
yasa tak ip eylemesi· gerekti. 
Bu ökonom.ik nasyonalizm 
akıntısı karşısında yeni bir 
devletin varlığı .Juponya için 
kati bir lüzum idi. 

ten de vazgeçiremez. 15 yaşından küçük ço~~e dl 
kendi işinde bıle ~·alıştıramaz. Gönül btZ ~o 
çocuğa boy le ehemmiyet verilmesini diler· Ç feO• 
ğu yumuşak, sert, cılız veya gürbüz, iyi veya sf' 
yapan ana vo babadır. Çocuğunuzu nankör yopJIJ11r nız. Her ana ve babn memlekete nankör değil h9 ıoe• 
evlat vetiştirmeğe çalışmalıdır. Çocuğu eyi yetiştırol' 
güçtür. Sert davransanız olmaz, yumuşak olsanız, ( 
az. Çocuğa yüksekten bakar iseniz sevilmezsiniz. ooc~ 
kin beraber olsanız sayılmazsınız. Çocuğun bizı-ten b1~11s diği şefkattir. Bunu hiç bir zamo.n esirgeınerrıe t'' 

Bizde çocuklara ikide bir: - Üzerine ait oloııyan 
1
,, 

ye karışma, patırtı etme, atlama, zıplama, koşın°• st" 
1 bastın, çamıra battın, sağa sola baktın diye daya~ . f' 

l/ ana ve buba uz değildir Çocukların bu gibi haller~nı b'' 
1 

ünce daima kendi ~·ocukluğumuzu hatırlamayız. \ e ~11' 
ş~yden evel çocuğu sevmeliyiz Çocukları fcnalıkt9llyorl 
rtarmakta her insnnın vazıfösidir. Çocuk yurdun, 1~· 

Aynı şey Jopanyanıa yakın 
kom~usu Çill için de söyle
nebilir. Bir müddet evel dü
nyada serbest ticarete ri:ıyet 
edildiği zamanlnrda Japol
onyanın Liberalleri Mancuru. it. 

ta çocuğundur. Buııu hiç bir zaman hatırımızdtıll ç
1
,, 

armamalıyız. Çocukları sağlam olan budunların sırtı 
re gelmez. . ~ 

Balıkesir Himayeietfal Cmiyctı r 
Dr. Kamil J 

t•"~ ya ile Mongolistandan vazg
eçilmesini tavsiye ediyorl
ardı. Japonya imrarator. 
luğunun, Mancuruyn ile Mo· 
ngolistanı feda ederek Çin 
pazarlıtrını ktimilen tutmasının 
daha doğru olduğunu ileri 
sürüyorlardı. Bu düşünce 

Çinin §konomik nnsyonahzm 
ildnı üzerine tamamile kıy

metsiz kaldı. Bu şerait altı· 
nda Japonyanın Mançuryadan j 
vazgeçmesi imkdnsızdır. 

Yalnız .laponyanın, iki uz. 
ak şark devleti arasında iht
ilfif mevzuu olan Munçuryn 
meselesini kati surPtte hal-

letmesi ltizımdır. Bu mese· 
lede şimdiki halde yapılma- , 
sı liiz mgelen şey, yeni dev
letin yarın için nasıl yetişti- 1 

rileceğine knrar vermekt -

ir. Bu münasebetle Japonya. 
Çin ve Mançuko arasında 
iş birliği yapmak zarureti 

açtı ve bu suretle en müşkül müstakil bir d~vlet ·~~ 
bir meseleyi halletmiş oldu. himaye etmek Japoıı 

1 
J 

Bundan başka Korea Japonya xArınadır. Mançuryntılar tO 
· · ede ile Mançuko arasında muta- ponlarla aynı sevıy o•ol 

vassıt rolü oynamasile ticn- mak birçok siyasi ve d r ne ret ve sanayi sohasınJo bir omik zıırarlar ıev 1 1ıı 
haylı ilerledi. Sıynsn bakı- Çı.ınkü iki mıllet ıır99 ç~ 
mından, yeni imparatorluğun medeniyet bnkımınJcı~eff 
kurtuluşu, yarım ada halk- büyük.farklar vardı:· Jıııı°': 
ınını inatçı istikllll hareket- Mançukunun idarosJ lıJtf' 
lerine de nihayet vermiştir. ya ile birleştirjlecelc 01•f 
Korealılnrın kurtuluşu istik- Mançnkoluların Jopo~erı-' 

ve Koreaya hicret etıııe ~dır 
lalden ziyade bugünkü mani olun:ımnz. Bu tll b'-
siyasi şernitle dcıha de Japonya ile Kore11616ır 
kolay bir şekilde temin mesai hemde nüfu. 8 ınes .. 

1
, 6 

edilebilir. "a•' 1 
rinde pek müşkül pçıJr 

Mançukonun askeri kıyın- duşerler. Halbuki M~ ıııılİI' 
eti bir tarafn bırakılsa dahi, müstakil kaldık~·o, ik1 (•'~ 
Japonya İçin yeni imparnto- arasındaki mcJeniy<t 1' 11ıı0 
rluğun istiklalini müdafaa O'Umrük ve muhaceret ub•· 
etmekten başka çare yoktur. ~ları gibi tedbirlerle ııı 
Mamafı yeni imparatorluğu faza edilebilir. ~ 

~·~-..~ ~~~7~~~,.- ,, 
vardır ve Japonyanın siyasa-

sı bu yola doğru gitmelıdjr. !(ı; TÜR 
Mançukonun Juponya için ~ 

DİLİ neşriyatı~ 1 
son foknt en mühim kıyme_ J~ · 
tı de Japonyanın Korea idn. ~ 
resinde tecelli ediyor. Öko- ~ 
nomiya h:ıkımındnn, M::ınçur. ~ 

y . . 1 
YAZ.\N: M. CEVDET 

o 
ya meselesinden evelki za· 1 
manlarda Korea Japonyadan ~ ·ıi mektep temsı ziyade nüCııs fazlalığındcn /€ Bir perdel-k 
müteessir oluyordu ve bir ~ 

sürü manialara rağmen her ~ Fintı: Beş kuruştur. 
sene bir milyona yakın Kor- ~ 

ealı Japonyoya hicrat idiyo- ~ İdarenvi rnizde ve iter kitapçıda bulunol'· 
rdu. Yeni devlet Koreolılara ~ 

Knlknrsam seni öldürürüm 
«riyaziyon» dandır ... Önün- ı .. knğına nakletmiştir. 
deki kitaplara nafile bakm- .. geniş bir muhaceret sahası ~~~~~~~70 
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'iakaplan Ve Onvanl-,~·-
an Kaldıran Kanun 1! Şehir Sinemasında 
Birinci madde: Ağa, hacı, hafız. hoca, molla, efe

ndi, bey, beyefendi, paşa, hamm. hanımefendi v: ha . 
zretleri gibi lô.kap ve unvanlar kaldırılımşlzr. Erk!k 
ve kadın vatandaşlar kanunun karşısrnda Vt' resım 
belgelerde yalmz adlarlyle anılırlar. 

ikinci madde: Sivil rütbe ve resmi 11işa11Lar ve ma-
dalyalar kaldmlmışlır. l'e bu nişan ue madcılyalon~ 
kullamlması yasaktır. Harp madallJaları bundan mu
• lesn..ıdır. Türkler yabaneı devlet nişanları da taşıya
mazlar. 

Üçüncü madde: Asktri rütbelerde adım başına 

Hatkevi Reisliğinden: 
Halkevimiz Ali Şuuri Mektebirıd(> Frc.111sızca 

öğrenmek istiyenler için bir Jer.~hane açılacak
tır. Arzu edenlerin mektdw nıuracaatla ka~· rt 
olunmaları rica olunur. 

Balıkesir Milli Eınlak 
1\lüdürlüğünflen: 

Muhtelif miktar ve mevkide 21 parçH tarla 
~ senelik ve lvrindide bir dükkanın bir seneliği 
icara verilecek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalesi 
defterdarlıkta icra edilecektir. Fazla mahimat al
mak isteyenleriıa Milli E1ulak ~liidiirlüğiine müra-
caatları. f 2 7 ı ) 

!B; Bu akşam 
-~ 

11l Sinema ileminın büyük. yıl.dızı 
J ve kudreth arlısı 

:i~ GRJGITTE HELMIN 
==i 

li 
,. 

incili Kadın 

PEK YAKINDA 

Çapkın artist 

KLARA BOVın 

Çılğın Kız 
Filmini görecek&iniz 

ALTIN MAKAS 
Oç buçuk sene Almanyada tahsil etmiş sanatın bütün. i~c~liklerine vakıf Berl~n terzi akad~
nıisinin aliyyiilata dert~ceJe rnakastarlık şehadetnamesını ve ayrıca şeref dıplomasını haıı 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

u L b 1 d ğum h ınımla.r terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 
ı .. a .. astarı j u un u ' . . c d'l ·· · · · z ·r . . h efendiler en şık geyınmış beytı en ı er Altın makasın muhterem muşterılerıdır. Modellere 
arı ,g~yınl mış anım ·ım i ye~ elbiseler derhal tatbik edilir. . 

oıuvaı11L o mıy&n _ve sevı 

Giizd ve pahalı olan kumaşlarımzı yaluız ALTIN ~IA KA A biçtiriniz. 

Çünkü ıs senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerındc tık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

(rkek atelyas posta~ana ıokağ No. 50 
Hanımlar atelyesi Karaoğlan mahallesi ikneci sotağ No. 24 

--

YURTDASI 

AOrıların ve soOuk algınlı~ınır' sert ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime• 
lerinde ffi atim eti farikasını taııyan he· 
lcilrt ASPfRINdir. 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Balıkesir Sıhhat dairesi ihtiyacıiçiıı 500 li
ralık kinin münakasaya vaz ve müddeti temdit 
edildiği halde şerait d~rmayanı suretile talibi 
tarafında11 teklif ettiği bedel haddi layık görül
mediğinden 3 - k~uunuevel 934 tarihine mü
sadif pazarıesi giinii saat on beşe kadar bir ay 
ıarfında pazarlıkla verilmesine karar verilmi
ştir. 

Talip olanların teminatı muvakk.atelerile 
birlikle vevmi nıezk.tirda Encümeni Vih\vete . . 
gelmeleri ilan olunur. 

( 244 • 1) 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

CUMARTESi GÜNLERi 

Öğledensonra saat 14denl 6ya kadar dahili 
hastalıklar muayeuesi ( Doktor Ahmeı 

Emin bey) 
PAZAR GÜNLERi: 

Öğleden sonra saat 15 den ı 6 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları muaye
nesi (Doktor ~lehmet K:)mil bey) 

PAZAHTESI GÜNLERi: . 
1 Öğleden evvel saat 10 dan 12 ye kadar 1 dahili hastalıklar muayenesi (Doktor .. A°h-
" met Emin hey) 
it SALI GÜNLERi: 
1 Öğleden evvel saat 1 O dan 12 yt~ kadar 'I dahili hastahklar muayen~si (Doktor Ah-

met Emin bey) 
ÇARŞAMBA GÜNLEH 1: 

1 Öğleden sonra ~aa t l 5 den 16 va kadar 1 dahili hastalıklar muayenesi (D,;ktor Hal san Raif bey) 

1 
PERŞEMBE GÜNLERi: 

NASIL IKTISATCA Y4~1U MÜSTEMLEKE

LIKTEN KUllTVLUP ERKiN BUDtN İKTiSA
DINA GECIYORSAK DiL SAV AŞINA DA KÜL-

TÜR ~IÜSTEllLEKELIGINOEN CIKIP 
RCTÜNLÜGUNE GIDIYOR[Z. . 

1 Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
BUDUN " cildiye ve bevliye hastalıkları muayenesi 1 i (Doktor Mehmet Ali bey) I 

• 
l~~www~~w~~ 
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TÜRKDİLİ Neşriyatından: 
,, 

1 Okuyucularımıza Bir Ko~· 
, . . ' . . . , .. - . . lı 

Çocuklar için. Aşal?:ı,·a bastığımız rehber tablo halkınnzın l1er tülii ihti~'açla" 
<.J .J .... k'fl)" 

ruıı en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 1 

terden karşılı ya bileceklerini gösteriyor. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

lla)riıt bilgisiııe tıyg11n <,lııra.k 
1

1 zıhıııştır, Her kitapçıda satılır. 
ya-

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? ' ......... En Eyi Bayram Hediyesi! ~==,ı gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .• 

. iJIİ" 
TRl.KO T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayı ııı ~ ı 

1 

Yaklaşan bayram için hediy t> nli düşünüyorsunuz' rt • ye caddesi 11umara: 98 
o halde hükumet caddesinde şehir siuaması altında Klrn T' ASİYE· Mustaf_a Fehmi. Hiikuınet caddesi postalııt" 

f zmir - fstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat e(liniz. llcdiy{\lik hernevi KrTU ~EKEUI, 
~EKEHLEllE, ÇİKULAT ve ayrıca Ramazan iç.in IJELV.\ 
ve HECELLEHİ orada bulacak ve ucHz olarak tedavı edeceksi-

• 

.n. n · ne soka~ı. 
t 

O Te L : kaptan zade Oteli 
sinde .. 

K . · ıı· c·._ddf' .. uvayı mı ıve p . . 

. 
ıuz ... 

B•tlıkesiı· C1111111riyct 
l'J ü'I deiıı 11111ıııi1 iğiııden: 

Balıktı iı· ct\za eviııe :lhırneak eknwk beş 
aylık ola r.ık ve kapalı zarf usu lile irnlirmeye 
koıı ul nnı ş t U J'. Eknıei!i vcrmt)ğe istekli olanlar şe
raiti fl~rerımek icirı lwrgiiıı mii<ldeiunıunıilik dair-. . ' 
esinde toplanan korn ,iyım u ıı ıa lı~ıısurıa sormaları 
\n ı~·ıııiııatı 111uvakkatalar·ıııı )Hf>aı·ak Vt'rme gü
nii olan 22- 12- 9ö4 tarihine rHst g<'leu cuma
rfh;;i ~iinii s:•at. 14 de Konıisyorıda lıazır buln-
nmala rı iJan olunur. (285) 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llükümet caddesiııde·, 
.. kt'ııı 1e Sadık ve Hacı Tevfik beyler· llıı 

caddc~indc .\hnıet çeşmesi kal'~ısında 

BE R 8 ER : Moda berberi Sabri bey. fliikfınwt cadde' 
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: Hükı)oıtl 
caddesi Yıldız Karaatlıanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülf'~ 
• kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehnwı ~0~~~ 
nunıara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman fllı.lt~ 
Paşa camii caud()sindf'.. ~levltarıt• l o,Uaıı 11 . . 

• 

Bandırma brı kkaliyt>~i Ahmet Hilmi efe11.di-' 
Bihlmumiçkiler, koııserve vfl ~ 'kt·r· \'P!jiılrr1 • 

TERZi : Mustafa bey .. Postahane ~oka~ı No. 47 , 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kov:ı. 
milliye caddesi No. 163 

işbu ihbarnamenin tarihi 
teb!iğinden itibaren sekiz gün 
zarfında mahkeme kalemine 

• 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şe~er 
.., ı•"' cisi. Hiikünıet caddesi, postalu ıue sokaW 

n1ara: 24 

. ıı•' MANİF A TU r:>:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fanwıı . 1 

1 nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi ıuill•} 

• .. .... 
Daiıni Vilayet 

Encü menindeıi: 
Balıkrsirde evelce yaıımış •)lau ~lita t Paşa 

mektebinin keşifname ve şartııamesi mucibince 
mübrem aksamının yeniden inşa~ı 3 Kanunu~vel 
9 34 tarihine ıniisaidf Pazartesi ~iinü saat 15 te • 
Vilrıyct makamında mütflşrkkil Enciimeni vila-
vette acık ~ksiltn1e ile verilmek üzere . . 
münakasaya konmuştur. 

Bu inşaatm bedeli keşfi 3990 lira 70 kuruş 
ve temiuat,ı mu vakketf'Sİ HOo liradır. ~Iii

nakasa va meslek lıavsivet ve itibarı malisine . . . 
itinıat olunan ve belediye ve ya devairi saireye 
ve vahut serbest olarak birkac h~ıonarma . ~ 

hinayı hila münazaa nwtin olarak vücude ge
tirmiş oldu~urnl dair ve~ika ve ticaret odasına 
mukayyet olduguna dair rnak huz ihraz edeıı 
mühendis, nıimar ve kalfalar iştirak edebilirler. 
Bu suretle talip olanlar yevmi mezkfırda \'aktı 
muayyeninde vesaiki mezk5r~ ve teminatı rnu
vakk.ate n1akhuz veya mektuplarile makamı 
vıl:lyette miileşekkil encümeni vilayete ve bu 

caddesi numara: 52 

Balıkesir Ziraat -: 
Çevirgenliğiııde 

Cinsi 

Buğday 

~lısır sapı 

Ciiriik saman 
~ 

~li ktarı 

Kilo 
5900 

30 arah·ı 16' ( ıll 
60 « (~luh311 

,c~ 
~liilga Kepsiit. ziraat. mektebinde uıe~ıı"' 

vukarıda cins ve miktarları yazılı Huğda~', i~ıi' 
. .. .. k .. . 1 t)di111l 'J jj 
~apı ve çııı·u · saman muzayec eye vaz, ·ııiı"'· 

Taliplerin ihale ~iirıii olan ıo- 12- 93~ ıur;tıı•~ 
Zirnal Mlidiirivetiıw nıiiraeaatları ilan ° . 

. r2191 /., 
~r· 

hususla rnahinıal edinmek \e bilft lıetk~ ti,el" 
. . l k 1 ~ .. lek ıs . ~ name suretım a ına ve p anı gorn.. > ıi 

ihale giiııün<len t~vclki günlerde Encııın;, ı 11 ııt· 
lüyct kalemine müracaat etmeleri ihin °) 

11 

(262 


