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Konsey 
Tebliği 

. Balkan itildfı konseyin
tn dünkü gazetelerde çık-
an resmi tebliğini oku-
~uş olanlar, hiç şüphe-
sız derin bir sevinç <lu
Yrnuşlardır. Hiç birşey 
sözde kalmamıştır: Balkan 
devletleri, şaşırtıcı bir hız · 
la, trım bir elbirliğine 
doğru yürümektedirler 

En başta burış ve gü. 
venlik gı)liyor: Balkan de
vletleri barış ve güven
liği yalnız bulkanlarda her 
türlü tehlikeye karşı mü
nakaşa etmekle kalmıyaca
klar, eğer barış ve güve
nlik başka bir tarafta tehlik. 
eye uğrarsa, faaliyetlerini di
ğer sulhçu unsurları faali
Y0tlerile birleştirerek. ken -
di muhitlerinJe vnziyete hA
kim kalacaklardır. 

Henüz itil~f azası olmıyan 
Balkan devletleri ile itiltif 
azası devletlerin münasebet
leri gittikçe terakki ve inki
şaf bulunmaktadır. ltilllf 11z. 
ası devletler, komşularile dn
ha halledılmiyen ne kadar 
mesele varsa bu mesele
leri her tarafın menfaatini 
'""Özeterek halletmek husus
undaki korarlnrını da ildn 
etmektedirler. 

Bu iki fıkrn Balkun ::rnln
ş Hns:nın burış ve giıYerılık 
uavnsı ne olduğunu nçık ol
r.ık gösterir: Herkes irin 
vo hiç kimseye karşı! 

Bunun :;;ıu zamnııda bütün 
dtinya )çin ne kadar ehem
rniyeti olduğunu l:!öylemck 
ltizurnsuzdıır. Çünkü :\ vıupa 
Balkanlar tarafında rahat 
uyuyacaktır. Bu mıntııka 

gerçi bir kıta değildir. Fa_ 
kat kıtaların sulhu, bu mın . 
lakadaki barışıklık veya 
karışıklık havası ile sıkı 
sıkıya alı'\kalıdır. 

Balkanlar sulh ve "mni
Yetini asla sarsılmaz temel 
lere dayamak ta lAzımdı. 
Bu anlo~ma, yalnız bir hu
dutlar emnivetinden ibaret 
kalmamnlı jdi. Sağlam te. 
rneJ, toprağın Jaha a.lt kat
larındndır: ilk kozmoılo. şüp
hesiz, Balkan devletlerinin 
iktısadi menfnotlerini yak· 
laştırmak, uzlaştırmak mese
lesi ile karşılaşırız . Konsey 
hu maksntla hir teşkiltit yo
p:lmasına karar vermiştir. 
Ru teşkildt hemen kurularak 
iş vermeğe başlamalıdır. Bi
rlikte müdafan edilecek nıe
nf na tlerim iz ne kadar çoğa· 
lırsa birliğimiz o kadar 
kuvvet bulur. 

Konsey, nakliyat meselesi 
ecnebi mem1(1ketlerde bir 
Ralknn bankası, turizm, aza 
devletlerin k ınunlorını birl 
eştirmek, mümkünse birleş· 
tirı:nek giLi hususlar için 
d? . teşebbüs alm•ştır . Her 
hırınin müstesna değeri üs· 
l" Unde ılurmnk fayJa· 
sız. Bütün bunlar bal-
kan anlnşmasının ne 
kadar realist olduğ-

Türk · Elen Görü mesi Belediye Meclisi. 
TütiJn ve Kuru üzümün satışı ve nevilP.rinin 

bir teşkilata bağlanması mukarrerdir. 

Tur~ - Elen ticaret müzakereleri de en müsait şerait içinde ilerf eme~tedir. 
Resmi tebliğ. 
-Ankara 4 (A.A.) - HPsmerı tebliğ edilmiştil': 

1nkaradaki ikaıiıctleri e~ııa~mda M. ~laksinıos vP Pflsnıez oğlu Hz. 
Türk meslektaşla•·ilf~ oldu~u ~ihi BHŞH)kil İ~nıt•t Pa~a ilP dı· lıin·ok ko
mısmalar vaınnışlardır. Rtı koııuşmalar tısııasıııda Ettırı \t' Tiil'k ııazırlnrı .. . 
kendiJt~ı·irıi bilhas~a ah)kadar etlen iki nıaddcrıi11 ~aıı~ı n~ 11evıfrl'irıin 

Meclisin toplanması vilayet ta
rafından mevsimsiz görüldü. 

Meclisin toplantısı usule !!Januna mugayir görülüyor 
Balıkks ır Belediye reislıği başka bir zat uhdesine mi verilecek 

• • 

düzeltilmesi hususlarının bir te~kilata bağlannıa ... 1111 ıuilz ılm·t~ elnıi~lerdir. 
Bu maddeler tiitiirı ve kur·u iiziinıdür. Bu netİC<'YC dP-V<tJH ieirı ma~rafı 
iki hükt'mıt'l tarafmdHıı temin edill't't1k hiı' Elen-Tiil'k tt•şkihitı;,m lıa~arıl
nnı~ı uğruııdaki faide) i güz örıiiıw ala11 Nazırlar ilk toplar:tısıııı gelt·cek 
15 l\:inunucvelde Aııkarada yapmak iizere bir mulıtPlit tNkikat komis- · 
,·onun ihclasında mutabık kalmışlardır. 
• J)j~er t ·ı raftan bir ticaret anlaşması 
en mü ait bir zihniyetle devam etmekte 
a rılaşılmaktadı. 

akti için yapılaıı mihakf'rel~r 
ve yakında bir itilafa erişece!ti 

.\ nkara, 5 (A.A-) - Elen ı·icaliniıı hiikt'ımetimizle yaptığı konuşmalara 
dair çıkan tebliğde tötiin ve kuru iiziime dair yapılacak teşkiJat masrafı 
nın tarafımızdan tediye PdilPceği ~Tazılmışsa da alakaılur mehafildt·n yaptı
~ınuz tahkikatta hundan maksadın iki devlet taı·afmdau vazedilecek bir 
t 

serıııayc ile hu işiu tedviri olduğu anlaşımı~tır. 

Misafirlerin Ankaradan Hareketi. 
Ankara, 5 (A A.)-Elerı Hnriciyo Nazırı !\I Maksimosla Madam Maksimos vo beraberlerindeki 

zevat diin olcşnm letanbulu hareket Ptmiştir. M.Makeimos istu~iyonda B. M. M. Reisi Kdzım, 
B:ış,·elcil İsmet P.ışalor hazoratı, Hariciye \'ekili ve Riy:ıscticümur U.Kdtip vekili, Başyaveri, 
muhafız kıtaatı K., lforiciye v~kdlcti ve Yunan nezareti crkftnı torafından uğurlandı ve 
bir kıtu asker tarafınd. n selllmlandı. Muzıka Yunan ve Türk milli mıırşını ~·almıştır. 

Elen iktısnt Nazırı müzakerelerine devam devam iizere şehrimizde kAldı. 
İstanbul, 5 (A.A.) - Elen Haridiye ~azırı Ankaradan gelmiş ve merasimle karşı-

lanmıştır. 

R omanya ve Yugoslavya Nazırları . 
- lstonbul, 5 (A.A .) - Romanya fforiciyo Nazırı ile Yııgoslavya Hariciye Nazırı muavını 

dün ~ehriınizden ayrılmışlar İstosiyonda Vali, merkez kumnndonı, emniyet müdürile Bari. 
ciye hususi kalem müdürü tarafından uğurlnndılar. Nazırlar muzıka ve polis müfrezesi 
seldmlam ıştır. 

Amerikanın Endişesi. 
Ameri~a, ingiliz -·Japon ittifa~rn ın yenilenmesin~en 

endişe ediyor. Ruzveltin yeni ~eyanatı. 
~e\'york , 4 (A.A .) - ln

uıl z - J ı:pon itt.f.ıkının YP
~ılonrıH'Sindt•n cnıiışe eJt:n 
Amerika efkfirı umumiyesi 
büyük" Bri• ıır. yanın dPniı iş 

lerlndo Jap~nyaya karşı 
Amerıku noktni nazarını 

miidafö:ı ettiğini ~örmekle 
ferahlamışlardır. lngiltore 
nio bu müzoheretine knr -

nmn mümanaat ctmiycceği 

zunnodiliyor. 
Vaşin!rlon, 4 (AA) - M 

Huzvelt heyanatındo, Londrn 
ıleniz konr~.-ansının evi bir 

"' 
netice \'ermesinden ümidini 
kesdiğini söylemiştir. 

Silah Bırakma konfera nsı bu ay 
sonunda toplanıyor. 

şılık kurvazörlerinin ade- Cenevre, 5 (A .\.) - Silahs-
dini Londra muahedesince ızlanma konferansıreisi konf e-
kobul edilen oJljden faz-
1 ıya çıkarmı:ıs na Amerik-

rnns bürosunu bu ayın son · 
unda toplantıya davet etti. 

c 

unu nnlatmnktadır. Bütün mekte olanları o kadnr se-
bualar memleketler nrasında_ 

ki sınırlnrı, hcırşeyi gori 
atan bir tnkıın setler olmıık
tan çıkarır; havaya f,., ralılık, 

yiireklerc genişlik, bnlknn
lılığn ıitletn vatandaşlık ma. 

hiyeti verir. 
Menfıı:ıtçe, kültürce hirh-

irimize ne knclar yaklaşsak, 

Balkonlar istıkrı:ırır.ı o ka. 
dar kökleştirmiş, insanlar ı 
jçin sulh ve saadet iste-

vindirmiş ve cesaretlendir
miş oluruz. 

B:ılkan itildlı konseyinin 
Bolkanlor ve dünya sulhu 
numınn hu suför Ankarııda 
otmış oldutru adım büyüktür 
Kararlar tam bir akıl vo 
o'gunluk eseridir. ller tara
fta yalnız al kış lan ması, ö \'Ü
lmesi cleğil, örnek olarak 
alınması ve uyulması ldzını 

ol:ın misallerdir. 

Falih Rdkı 

Memurlar: 

Gümrük 
Ve in~isarla r i ~a resinde 

Yeni te şki13f yapıl ıyor 
Anknr:ı, 5 (llususi) 

Wimriiklor \'ekilir.ti yenı 

memurin kanunu projesi ha. 
zırlanmaktadır Bunda gö. 

mrük~·ülorin terfi , tecziye 
ve tultiftrrine Jair hususi 

hükümler bnlunac tktır. Ka

droda yorulacak değişiklikler 

te~pit edilılikteıı sonra ldyi-

ha Büyük Millet Meclis:ne 

sevkedjlecektir. 

Yeni kadro ile lüzumsuz 
bıızı memııriyetler lağvedile

cek ve bu suretle temin olu

nat·ak tflsarrufin memur ma. 

aşlorına münasip miktarda 

zamlar yapılacaktır İstanbnl 

ve İzmirdcn ba~kn diğer hıı
şmü<lürlüklerin lt\ğvodilmosi 

muhtemeldir. 

Belediye binası ve çadırvan 
Belediye meclisi birgün evel 

meclisin ekseriyetile beledi. 
y>j reisliğine seçilmiş fakat 
m,,muriyeti henüz tasdik 
cdtlmem i ş olnn Kandinuz za~le 

Naci beyin davetile İ\:tima 

etmiş reis vekilleri, k6.tipler 
ve encümenler intihrıbını ya
pmiştı . Haber aldığımıza gö. 
re belediytt meclisinin bu 
suretle toplanması ve inti
haplor yapması mevsimsiz 
telakki edilmiştir .. 

Viln.yet rlün bir tezkere 

ile tasdike intizar "tmek 
mevkiinde olduğundan be
lediyeyi haberdar etmiştir .. 

Bu vaziyete göre beledi
ye meclisinin bir gün evel
ki içtimaı kanuna ve usule 
muvafık olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Diğer taraftan belediye 
reisliğinin başk.n bir zat uh
desine tevdi edileceği hak
kında bir müddettenberi or
tada dolaşmakta olan şayia 
iki gündenberi yeniden ve 
çok kuvvet bulmuştur . 

===-

Titüleskonun sözleri. 
Romanya Hariciye Nazın Gazi ve ismet Paşa hakkm

daki hayranlığ ım anlatıyor. 
İstanbul, 5 (AA.) - Rom- ttefik şah~iyetine knydığıdı 

anya Hariciye başknnı M.1'i- kaydetmiştim, 

tülesko hareketinden evel ismet Paşaya 
gazetecileri kabul ederek gelince, 1) benim tanıdığım 
beyanatta bulunmuş ve de- insanlar arasında insan kal-
miştir ki: binin en büyük Cntihidı r . 

- Mesaimizin neticesinden Dürüstlüğü, ındakati muhn-
momn un olarak Anknrudın kemesindeki ciddiyeti ve bü-
dönüyorum. Calkan itiltlfı tün bunların f~vkinde sade-
omniyet noktoi nazarından likten ileri gelen sevimliliği 
alelAde bir ittıCok olmaktan dohıyısile uzun müddottenberi 
cıktı . Bu itilaf siyasi taazzug kendisine karşı ~öynümde 

inkılap etmiş ve bunun derin bir sovgi beslemekteyim 
fualiyE\t ~rnhasındaki munta- Tevfik Rüştü bey ise 
ZHm hayntı müşterok yalınız kendi memleketine 
ihtiya~~larımıza uyğun ola- değil birçok memleketlere 
rak tayin edılmiştir. ve boynelmilel hayatın ken 

Ankarndn büyük Gazi tlisinc karşı istiğna göstermi· 
Mustafa Kemal HazretlerL yer.eği hizmetler yapmıştır. 

nin ve onun yanında Tü- j Bütün bunlar memleketiniz-
rk siyasetini idar~ eden de bulunduğumdan dolayı 

bütün şahsiyetleri gördü - neye kendisinin me. 
ğiim i~~ in ~·ok memnunum. sut saydığımı tekrar 
Türkiye Reisicümuru Gıızi buraya mümkün mertebe 
:\1ustofa Kemal Hozretl~ ri süratle dönmek nrzusunu 
ile komşuların me8ele ne nP.den beslediğimi pek güzel 
olursa olsun onun dehnsı göstMir. 
k::ırşısında hayran kalmamak ======-==,===-= 

mümkün drğil. Onun inceliği- Bu·· k reste 
nin şayonı dikkat olan nok-
tcm as ı l ile feri birhirindan 
ayırmak ve her mevzuu 
derinliğine baş döndü -
rücü bir süratle nüfuz 
etmek ~onatHfır. Bu 
sebepten Anknradn söylediğ
im nutukta c;azinin zamanın 
boyunıluruğunu sarstığını ve 
onun kakkını vaziyetten m\i-

Bir Hırdavat tethlşç i sl yakalandı 
Hükreş, 5 ( ı\.A.) - Zabı

ta hüvivuti me~·hul bir Hır

vat tethişçi yakalanmıştır. 

rrethişçi Yugoslııvyn suikast
larına iştirak etmiş olduğu
nu itiraf ve fakat Marsilyada 
suikusle iştirakini ink~r etti. 
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SAYFA: 2 

HALK BiLGiSİ DERLEMELERi ' Balıkesirde Doğum Göreneklerı 
ve Çocuk. 

8 

Toplıgan: A. OSMAN 

ÇocukJıır topu biri birlerine vur rnnk 
atrırl:ır. Sırn movzubahs olmarlıaı gibi ehe n 
rast g •le her çocuk tararınd:ın u\ıluLilir. 

şartile kuvvetle 
d13 yoktur. Top 

Ç .viklıği ve fazla harc·kctj istılznm eden bu oyun Ja 
topun boşa, yuzı.: , kulağa gelerek bir s:ıkotlık yapılmak 
tehl kef\i mrvcuttur. l3unun için gerek topu atan ve gerek
se top atılan ÇO<'uğun dikkatli davranması ve nazik bir 
yere gelmemesine ihtimam edilmesi lazımdır. Nitekim ço
ruklnrda huna oyunda biraz faz]acn dikkat ederler. 

Top sert olduğu ve vurduğu yeri acıtt ğı için on ya
şından küçük çocuklnrın oynaması doğru değildir. 

Bu bildiğimiz bilyalarla oynanan hır oyundur. Muhtelıf 
oyun nevileri v11rdır. Başlıcası şunlardır. 

1 - Dizme usulü 
Oyuna iştirak etlen her çocuğun birer (huması) vardır. 

Bunlar yn mermerden, ya cnmdan, yahut ta otomobil te
kerlerinıieki büyük bilyalardandır. 

Evvela muayyen mesafell'rde birer veya ikişer uzunluğun 
e<bilya» konur. En öndeki bilyadan yine muayyen bir 
uzaklıkta çocuklar durur. Tayin edilen sıra ile humalarını 
başparmaklarının uçlarile vurarak ilk bilyeye doğru atar_ 
lar. Bılya vurulursa vuranın olur ve diğer bilyalara do 
atar. Vurulmadığı takdirde diğerleri de atarlar. Hepsi at-
tıktan sonra yine evelki sıra mucibince herkes «huma>) 
sının kal<lığı yerden bilyalara atar ve vurmağa gayret 
eder. Vurulan bilya vuranın olur. Oyun bu suretle devam ı 
eder. 

il - Dairt usulü: 
Zemine çocukların büyüklük ve güçüklüğüne göre de

ğişen kuturda bir daire ile bu dtıireye 1. 2 metro mesaf
ede bir hat çizilir. Bu daire ve hat hazırlanJıkton sonra 
daırenin kutru üzerine her çocuk bir ıki veya üç bilya 
diıer. Bu diz1len bılyeler hattı mustakim İbtikametindedir. 
Bu iş bittikten sonra da herkes dairenin muhiti üıerindo 
durarak ilerdekı düz ~· ı zgiye huoıasını &lor Çızgiye en 
yakın mcsarede olursa o birinci olur. Bazun iki humadu 
çizgiye aynı mesafede kalır. O zaman o iki ~·ocuk yalnız 

birincilik ve ikincilik İçin tekrar ulurlar. 
Uyun sırası boylP tnyin ed ldikten sonra sıra ile ve 

humaları baş parmuğ n ucu ile vur ı nek suretile dairenin 
kutru üzerindeki bilyalara atarlar. Bilyayı daireJen çıko
rabıleı. ulır, ~akaramıyan tabii kaybetmiş olur . . 

Bu ve yukariki oyunda oyuncular fazla bulunabıleceğı 
için sıı nya çok fazb ehemmiyet verilir. 

lll - Karış bir, vurma iki: 
Bu iki şekilde oynanır. Huma (bilya) ya el ile atılmak 

yahut tıka (fiske) ile vurulmak suretiiedir. Her ikisinde 
de şekıl birdir. 

Evelu oyuncunun biri humasını atar. Diğeri de onu 
vurmak için kezJedikten ( nişan aldıktan ) sonra atar 
Vurabilirse vurulandan iki, vuramaz ve iki humıının mesa
fesi bir karış dahilinde bulunursa bir bilya alır. Hiç biri 
olmazsa diğeri atar ve oyun bu suretle devam eder. 

Vl - ı ek mi çift mi: 
lil içine alınan gayri muayyen miktarda bilyeler muka

bil oyuncu bir] ttk mi, çittmı?] diye soıulur. Bundnn son
ra ı,l uçılarak bilynlar sayılır. Hilyaların tek veyR çıft 
olduğunu bılmişse mezkur bilyaları alır. Bilemediği tak
dirde o miktar bilyayı sorana verir. 

Hilyalurın tadadinde sayı yoktur. Çifte, çifte, sayılır. 

4 -- PEL TEN KA VDRAK 
Oyun 

Mok .. ı. 
arettir. 

vusıtusı ·Pelten• de..ıilı•n 

denilen yuv.ıırl:ık veya 

iki türlü oynanır: 
1 - Ebeli, 

il - Sayılı, 

l - Ebeli: 

birer yussı taıı 

sıvrı bir taştan 

ile 
ib-

·Moka. düz bir yere ve ekseriya bir taş üze
rine dikilir., Çocuklar (Moka) ya !) . JO metre mesa
fede çizilen bir çizgi üzerine birer ayaklarını bas
arak ellerindeki ( Pelten) terle ((~toka» yn atarlar . 
«Mokayı vurarak bulunduğu yere bir ayak kadur 
ııyran ebelikten kurtulur Hepsi de rnrursa tekrar 
atıl rlar. En sonraya kalup du vuraıııayan ebe olur. 
Eb~ «~foko» nın başındu durur. Diğerleri «~1oka» 

ya atnrlar. «~1oko» vurulunca ebl' onu gittiği yer
den a lır gı•tirır V l' yerme kor • :\loka• yi yerine 
koydukt m sonra çocukların birini atılan yerd,m ıl 

erde d İİ' c bılirse ebelikten kurtulur . 
t'7 

Çocuklar (peJtrn) terinin ü1erino hasmıık ve onu alıp 
knçmnk için çnlış · rlar . (Pelten)in üzerine uyoğıle basa hi · 
len deırılse bile ebe olmaz Bu takdirde [pelteıı] ya alıp o 
tutulmnclan k tıçılır. Yahutta el dt'ğirmcılon ayak üzcrino 
:ılınıp nyakln hovoya atarak tutmak suretile [ pr·lten ]i ala 
rak giıier. Ddşürdiiğü takdirde ebe olur. 

Bazan bütün çocuklar atıp mokayı vuramazlar. [Pel-

TURKDILI 

Mısırda · 
•••••~•••••••a•••••• .. •• .. •• .. •••••• .. •••••••••••• ...... •••••••••••••••• .. 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATTA . --................................................ ~· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· 

Siyasi buhran var 
Mıs1rla ingilterenin arası fa

na halde açıldı. 
Mısır Kralı Fuadm hasta 

olduğu malilmdur. Fakat 
Kralın hastalığına dair olan 
haberlere ayrıca siyasi bir 
buhran meselesi de karışı
yor. Bazı İngiliz gazeteleri 
nin verdiği molumata göre 
buhranın sebebi İngiltere
nin Mısırdaki fı•\'kalAde ko 
miserliği ile Kral Fuat ara
sında hasıl olan atlaşa
mamazlı ktır . Hattd bu nnlaş
am:ımazlık geçon h:ıftn o 
derecede ehemmiyet peyda 
~tmişti ki Kral ile Ingiliz 
fevkalAde komiserliği arası
ndaki münasebat tumam on 
kesilmiş, fevkalilde komiser 
vekili Mavrjce Peterson Kral 
Fuattat müldkat istemiş, fa
kat Kral bu talebi reddet_ 
mişti. Bu suretle fevkalade 
komiserlik iJe Mısır Buşve
kili arasında münasebat son 
derecelerde gerginleşmiş bu
lunuyordu. Başvekil Yahya 
Paşa gazetelere verdiği bir 
beyanatta İngiliz fevk
alAde komiserliğini Mı
sırın dahili işlerine müda
h le etmekle itham ediyor
du. 

Son haberlerde İngiltere 
Mısır münasebetinin henüz 
düzelmediğini anlatıyor. 
(Teymis) in Kahireden aldığı 
malftmata göre İngiltere ta
rafından MısHın vaziyetini 
düzeltmek için vuku bulan 
teklifler ~ısır kralına arzedil
miştir . (Taymis)e göre bu tek
lif her münevver Mısırlıyı fev 
kalıide memnun edecek ma . 
hiyettedir. İngiltere, Mısır 
halkının hislerine tamamile 
uygun bir şekilde hareket 
edi1or ve Mısır ile İngiltere 
arnsındaki münasebetleri 
iki tarafı hoşnut edecek bir 
esasa dayamak istiyor. 

Gene Taymise göre Mısır 

Başvekili Yuhyıı Paşanın ya

kında istifası beklenmekte-
dir. 

1 

Koşular 
ll~bahar at koşulan çok 

güzel olacak, 
Bu cuma yapılacak olan 

sonbahar at koşuları etra
fında hazırlıklara ılevam 
edilmektedir. 

Koşuların kayıt ve kabulü 
başlamıştır. Koşulara Kırk

larelı, Samsun ve Konyadae 
ve daha birçok yerlerden 
güzide atlar g~lmektndir. 

Koşular çok güzel ola-
caktır. ŞimdiJen her türlü 
tertibat alınmıştır. 

Oeflerdanmız teftişe çı~tı 
Defterdarımız Behçet vi

IAyet dahilinde bir müddet 
evel başladığı teftiş ve tet
kiklerine devam etmek üze
re dün Edremide gitmiştir. 

Behçet bey Edremitten 
sonra Bürhaniye ve Ay
valığa gidecek ora maliye
lerinde de tetkik ve teftiş

ler yapacaktır. 

Sıhhat ve emniyet müdürleri 
Vildyet Emniyet müdürü 

Sait beyle Sıhhat müdürü 
Dr. Yunus Vasfi bey 
tetkik ve teftişlerde bulun
mak üzere Edremit havali
sme gitmişlerdir. 

Maarif müdürlüğü 
Vildyet Maarif müdürü Va

sif beyin Konyayu tayin 
edıldiği hakkındl! dün veril · 
miş olan bir ha er üzerine 
tahkikut yaptık. Öğrendik ki 
bu hususta henüz Vııayete 

resmi tebliğat yapılmamış

tır. 

İki ~elediye reisimiz 
Hakkı beyin <3önen bele_ 

diye reisliğine , SuJahattin 
beyin ıle ErJek heleıliye rt'_ 
isliğine seçimleri vilayetçe 
tasdik edilmiştir. 

faik bey Bayramıç ~ükü
met tabibi oldu. 

Resmi zarflar ~a~~mda. Balıkesir hükt1met tabibi 
doktor Faik hey Bayramıç 

Resmi zarfJar içinde hü-
hükumat tabab~tine tayin 

kfımet işlerinden olmıyan edilmiştir.Faik bey hükumet 
bitiklerin ve kıiğıtlıırın 

tabibi olmazdan evel de şehgönderilmemesi, gönderilen_ 
lerin cAzaya çarptırılacağı rimizde serbest tabiplik ya-
post.a tolgraf baş\arwılı • pmış ve kendi8ini halka se-
ğı ndıın vilayet posta idare- vdirıııış çnl q~kan ve Jeğerli 
dlerine bildirilmiştir . bir doktoru muzdu . 

ten} lerde bir aruda toplanır . O takdirde ebe ile kendin e 
g üve.nen çekişirler . Ebe ortaya çizilen çizgiden ileri ç:e
kip te el ile arkasına temas edebilirse ebelikten kurtulur. 
l}ekemediği takdirde o çocuğun [ p el ten 1 ini bizznt vermek 
ıslırorınfo kalır. 

13azan da moka her atışta vurulur. Ebe bir türlü ebe -
Jiklen kurtulmak yolunu bulamaz. Yorulur, mış:ır (mızık
çılık eder) ve oyundan çıkar. O zaman bütün çocuklar 
ebemin başına toplanarak ve ellerini çırparak: 

- Hey mışırdık, mışırdık 
Davul gibi şişirdik 
Demek suretile kızdırırlar. Baznn o derece ileri gider-

ler ki ~·oc:uk ya ağlamaktan veya oyun yerini bırakıp ı 
kıiı;maktao başka çare bulamaz. 

Oyuna dev11m edilmek istenirse yeniden atışmak sure- 1 
tıle ebe seç:ilir ve oyuna devam edilir. 

il - Sayılı: 

Bunda da yine [pelten] ve [moka) vardı r . Moka bir 
yere dikilir ve beş metre kadar ileriye bir ç·izgi 9izilerek 
pelten makanın htzasındon o dzgiye atılır. Çizgiye en yakın 
ata hilen birinci, diğerleri sıra 1le ikinci. iiçüncü ... Olurlar. 
Birinei olan kendi pcltenini alarak dığorlerinin peltenleri
ne ııturak vurur. 8onra mokaya atorak onu da vurur. 
Her peltene vuruşunda ve mokanın dikili olduğu yorden 
gitfıği yere kadar ayak ile töyle sayar: 

Nik~hsız Birleşip 
Karı koca olanlar. 

Dahiliye Yıkaletinin bunlar hakkında bir tıl-1 
2330 numaralı rıf kanunu nunun ] 6 mcı madd:, 

hükümlerine göre kanunu B fı krası mucibince te o)it 
medeninin meriyetindenı 1'ü- ri tarihinden itibaren h ,a 
rk vatandaşlığı kanununun ki mahiyeti iktisap ede;,, 
me~i~ete, girdiği 1. 1. . 929 Ieri bildirilmekted_ir. Bu~ 
tnhıhıne kadar evlendırme maksat öterlenberı de ~f'. 
memuru huzurunda yapılmış edilmekte olan fili ve ~ 
akte müstenit olmıy~rak bir- hukuki vaziyetin te•0 t/I, 
leşen karı koca halında yaş_ salAhiyet vermek ve . • 
ıyanlardan çocuk olduğu nde etmokten ibarettır. ~ 
ve erkek hekdr bulunduğu hole göre tescil tııırihi ~ -
tak~ irde bu ya~ayış ~vlenme sayılı kanunun meriye&ı -
ak~ı sayılarak bu . bırleşm_e_ manına müsadif ohn••'cll-' 
lerm evlenme aktı suretıle bn kanunun 3 üncü 111•1'1 
kanunu medeninin mor- si ecnebilerlerle evlenen .-
1.yetinden evelki tescil T k k laomt: 

kadınlarının ür ~ .:- :il 
harici kalmış evlenm- · b ı tıb"'": 
1Jlerin de alelıtlak vesika 01 dmır u unması 1 

-
mevzuubahsolan k•- ..t 

veya ilmüho berlerle kanunun ı 1 ~: 
ecnebi erkeğe izaıet e ti 

koyıluğu müddet içinde mü- yetimizi kaybetmesine 
racaati olanların i<luru heye-
ti kararile kayıt ve te- bir sebep yoktur. ıt!İ:. 

Bu gıbi kadınların tı 
scil edileceğine göre bu d•..,.. 
gibi kuıl ı nlardan kocaları linden evel yabancı ._, 
yabancı devlet tebalı olan - tebausından erkeklerle il, 
)arın eski tnbiiyet kanunu nasebetinJen doğmUf ~ 
mucibince yurtdaşlığımızı çocuklarına gelince ~oD1 
kazbedip etruiyeceğin<le ve tabiiyetini tayin içıO ·~ 
bu vaziyetteki kadınlardan numaralı kanunun oıerı 
doğan çocukların yabancı g; rdiği tarihten evel ın:, 
devlet tebaasından olan hah- sa sonra mı olmuş oJdd 1 
alarma tabi kalarak tescil rına bakmak lAzırnd•~ 
har ici tutulup tutulmıyncok- tarihten evel ise ya 
ların<la bazı vi!Ayetlerce t e- devlet tebaasındon ol~~~ 
redılüt edılmektP olıluğu g - ı balarına izHfc> tle ecnebıd~.., 
örülnıü~ ve buna tluir Dahi- Bu itib :ı rJa kütükler•.,, 
liye Vekdletirıden vi11'yete tescil rdilemezler. Bu ~ 
bir emir gelıııi~tir. ten sonra hu kanun ft ~ 

Bu emirde nikahsız hirfo- Türk tebaası olan çood ~ 
k ·b· alel ı tlak tebaamız<lan s• şip karı oca gı ı yaşıynn- 1' 

Jarın hu yaşay ı şlarının an ğı için Türk tebarısı sı 
cak 2330 numaralı af kanu- tescil olunurlar. 

Berat 
Gecesı 

Dün akşum berat gAcesine 
müsadif bulunuyordu. Bu 
münasebetle c• ımih·rdo mev· 
lüılüitnif okunulmu:j ve ınü 

emminler bu mübarek ge
ceyi ibadat ve taut ile ge
çirmışlerJir, 

Daimi encümende 
Daimi Vildzet Encümeni 

dün vali muavinimiz Ekrem 
beyin reisliğinde toplanarak 
hususi idareye ait işleri gö· 
rüşmüş ve bu hususta icap 
eden kararlıırı vermiştir. 

Maliye bakanhğımn bir 
tamimi. 

Maliye bakanlığı (Vekllleti) 
Vilayetlere bir tamim yollı
yarak mühendislerden ne 
gibi ahvalde kazıınc ver
gisi kesilmiyeceği ve hay -
vanlar vergisi ikrami) es . 
inden hususi idareler his
sesin;n ı:ıyrılnıa şekli hildi
rilmi~tir. 

Mutlu bir akit. 
Balıkesir nıdiye hukuk 

h§kimi Ata beyin kızı Fehi
me hanımefendi ile Doktor 
Şakir beyin Börek~·i 

ler mahallesindeki evinde 
güz i ıle bir huzur önü 
nde icra edilmiştir. De-
ğerli gençlerin sandetı hak-

i Küçük dere 
Köyün ele 

1 Mektep. 
f hvr:ın nıulrnbiri~İZ ~ 

yor: ~ 

Havrana yarım saat 

af eue olan Küçükdere. ~ I 
namile maruf hafif bıt t/ 
üzerine kurulmuş taıP~ 
hnvndar ve suyu old of! 
bol ve manzarası gü_zel # 
nüfuslu 160 hanelı •~ 
manifatura dükkdnı bir ";/J 
kaliye bir de kahveb• ,/J 
olup ahalisinin bir ~·,, 
ticaretle aldkadar diğer " 

mı çiftçilikle iştigal et~..J 
tetlir. Köyde dört adet '·f, 
tahsilli ve iki tane ib'> 
zabiti vardır. Bilhassa b 1' 
umumi senelerinde Alnı•• Si' 
da tahsil etmiş Mehoıe& f 
dık efendi Almanca ve •fi 
zamanda Rus lisanlarına '. . ,,. 
na olup mükemmel bıt .,, 

cümandır Köyün en ın•~ ıt 
ralı mahallinde köy '.~':1.,, 

heyetinin fnaliyeti ve kof ''' 
gayretile dört odalı '~: ~ 
ve muntaıam bı b•' 
ektep yaptırılmı ştır.Mektedı' 
bodrum katı dahi .,sr il" 
Mektepte kız ve erkek ~,. 
benin adotli elliyi mütec• 
dır. 

=~ 
$ld 

kındaki dileğimizi bu ıo:,.ı 
hddise münaseb"til tt te ~ 
eder ve muhterem ebeve1 
lerini kutlularız. 
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Kadın Ruhu 
Gecenin sessizliği uzun bir 

ı:ııııddet bir çirt mahmuzun 
şıkırtısını binledi. 

Gene süvari mültlzımı Mü
nir seri aJımlarla evine gi
diyordu. Köşo ba§ındaki 
şekercidl!n Nccltlnın sevdiği 
paıtalardan bir kutu yaptıra
rak tünele doğru yürüdü. 
:üzünde bir neşenin derin 
ızleri parlamakta idi .. 

Karanlık bir sokağın baş
ındaki evin önünde durdu. 
Zıl, yukarıya Münirin gel
diğini müjdeledi. 

Necld karşıııoda göğsü 
ilerde, saçları ortadan ayrı. 
lmış genç hir müldzım gör
dü. 

bıraktı. Yatak odasına gir· 
diği zaman karıs ı nı hdld 
uyur buldu. Uyandırmadı. Sa
dece alnından öperek mer· 
divenleri ağır ağır indi. 

** ~cıc:d lı ızln kalktı. Pijama· 
lnrını IJuruşt u rarak c ski bir 
koltuğun üzerine fırlattı. Boy 
aynasının önünde kumral 
saçlarını kabarttı. Vücudünü 
ve esm"r bir boyadnki mer
mer sütununu andıran mun 
tazam baldırlarını seyretti. 
Sonra çoraplar, bu zengin 
h•ızineleri saklamak ister gi. 
bi bacakların üzerinden ka
yarak bir j:ırtiycni~ parlak 
madeni bir düğmesıne sarı· 

ldılar. 
Evvelll evden adeta ko-

.... Neddl... 
- Münir! .. 
Müldzımın aşkı, karısının 

dudaklarından bir ceryan 
gibi geçti. Bir müddet 
öyle kaldılar.. Münir, ar
kasında sakladığı pasta 
kutusunu gülerek uzattı: 

şarcnsına ayrıldı. Köşedeki 
j bakkal Petkofa .ole\:us~l b~.r 

seltlm vererek koşoyı dondu. 
Yürüdü .. Yürüdü. Yurüdü. 

- Cicim.. . B:ık sana ne 
getirdim·.1 

Necla paketi açtı. Fa · 
kat yosunu andıran göz
lori teessürünü saklamıyn 
calıştı. Kocıııının böyle 
bir şey getireceğini hiç le 
tnhınin etmemişti. Kutuyu 
hızla ittı: 

Münir.. Genç mü!Azım 
bunun farkına vnrmedı 
b'l ı e ... 

Çünkü o bir zevkin hay
ranlığı içinde, kalın sı
garasının dumanını sey· 
rediyordu. 

Birden doğruldu, gerindi, 

gerindi ... 
Duvrırdaki asma saat. ya· 

rolı bir hnsto gibi on iki de
fa inildedi. Sonra uzun bir 
sükllt!.. 

Artık yatalım 9ekerinı. 

A1.. o ne niçin ağlıy . 

oreun? 

·Ko9tu.. KarısıPın önüne 
diz "'kt·· ÇO U. 

- Ağlama meleğim çirk-
in olursun. 

- Münir senin için ağlı
yorum. Bana müsaode cder
misin yatayım? Bilsen ne 
kadar yorğunum. 

- Peki. 
NeclA yavaşça kolktı. ller 

akşam ddetı olnn pusey i 
vermeden gitti . Genç çocuk, 
korııının bu hnreketino bir 
ınona veremedi. S:ıJece yor
ğunluğuna ntfolti. Biiyıik 
saatin yelkovanı, rakamları 
bir defa dolaş ı ncıya kadar 
bir heykel gibi durdu. 

Gonç kadın, yatağa boşa
nmış bir yay gibi yığılıver
di, Bu sıkıntılı günler.e ne 
zaman nihayet verilecekti. 
istediği şeylerin hiç biri k
ocası tarnfından alınmıyordu. 
Bir kııclın ı yapılan en büyük 
cinnyet, onu arzularından 
mahrum etmekti. Neclli hu
nları ve tlııhn bir takım m
eçhul şoyler ı düşüne, düşü
ne dal fı Fik rleri mahdut 
bir fıkri nşamaılı. Fakat bir 
koror verdiği şimdi onun 
sakin yüzünden okunuyordu. 

** Münir erkenden kalktı. Tı-
raşını oldu, ıslıkla başladığı 
kıvrak bir «valsi» yarıda 

Araholllr, tramvaylar, ot
omobiller iki yanından bir 
sel gibi ak.yordu. 

Evet verdiği bu tehlikeli 
kararı ilk ı1~ra yapncoktı . 
Müniri ,fü~ünmüyordu bile .. 

Biı ka~· mağazanın önünde 
durarak göz alıcı kumaşları 
hayran hayran hakt ı . Sonra 
gene yürüdü. 

Tuksim nrknlarındn bir 
genç kadının münnsehetsiz 
evlere girip çıktığı görüldü .. 

** Akşnm ... Beyoğlu sokak-
lnrını yıkıyıın yağmurlu er
ken bir nkşnm . 

Knranlıktn Alekt.rikler yn
nı p sönüyor .. 

Sokoklıırılo kimseler yok 
Hazan ıslak bir otomobilin 
hızl .1 geçtiği görülüJor « L ... » 
barının camlı kop s o. l lı. 

!çerden üç g"rı~· 1Luldzım 
çıktı: Münir, Doğırn, 'l'ahir ... 

)1ünir paltosunun düğme
ltJrini iliklerken: 

- Çocuklar bana müsaa-

de .. 
Dedi. 
- Yok ~1ünir hu akşam 

«orayo» gideceğiz. Bnk ·de
rslerJen yorğun \'ıktık. Acı. 
sını çıkaral..n .• llom SPD ne 
tuhaf çocuksun ynhu .. Musrafı 

. Doğan coktiği halde kay
nanam gibi naz yapıyor

sun. Kul nereye giderse 
cüz onu t'lkip l Jer, hny-

\1ülôz m .ırkı laşlnrının 

m ı ks ıtlnrını nı in mı yor de
ğilJ . nıtıniyı l'Oktj. Fukııt 
onları J r ılt .. cağındnn kor
karak arko]orın<lnn yii riidü. 
Bir evin önıinde durJu-
]ar. işmarı bir rum ka. 
rısı çocukları gülerek kar-

şıladı: 
_ Buyursunlıır posam 
Nedt\ ilk defa yapa-

cağı fena şeyın acemili· 
iTi içinde kız ırıyorılıı. Fa-
~ 

kat ytını bir tıı valet sa-

hıbi olmuştu. 
Ateş rengin !ek• dudak-

lnrınının nrosınu düz be
yaz Lir sigara sıkıştırdı. 
Saçlarını itina ile turadı. 
Bekle ıniye haşlad ı . NPcld. 
günahı alfııdilmiyP.cek gü
zel bir knd.n.f ı . 

** Münir şişman rum karısı-
nı knranlık hir koridorJa 
istemiyorek tnkip t1tti. Ni-

Ruzvelt 
Ameri~ada yepyeni ~ir 
hşkilat vücu~e getirdt. 

Amerika Heisicü nuru 
M. Ruzveltiu icrai bir ka
r.ula hüktlmet kurumların
da yoptığı ıslahat Amerika 
efkarı umumiyeıinde pek 
derin bir iz bırakmadan ge-
~·ıniştir. 

M. Huzvelt 33 azrı lık bir 
ulusal meclis kurmuştur. Bu 
meclisin başkanlığına M. 
Rihbergi getirmiştir. Mecli-
se bütün kabine aznsile 
eskidenberi mevcut olan ve 
son zamanlarda Reisicüm
ur tarafından kurulan fov
kaldde teşekküllerin baıkan
lığı dahil bulunmaktadır. 

Halbuki devlet kurumu 
yasası mucibince Amerikodo 
reisicümurln beraber ve ay. 
nı şnrtlar altında seçilen ve 
reisicüınur bir yere gittiği 
veya herhangi bir sebeple 
işini görmedığı takdirde 
ona ,·ek6.let edecektir. Bu 
zul şimdi M. Garnerdir. M. 
Ruzvelt bugüne kadar nsln 
~. Garnerden kendie:ine 
yardım vttya vekiilet etme-
sini istemediği halde M. 
Rihberg için devlet kurumu 
yasasında mevcut olmı· 
yon yenı bir başkan 
muavinliği ynpmış ve onu 
çok geniş icrni saltlhiyet ve 
bütün meclis aza11na emır
l 3r vermek hakkını tnnıl
mıştır. 

Öte yandan eski kabine 
parldmentocn kabul edilen 
muhtelif kanunlarla teşkıl 
edilmiş bakunlıkların başkan-
lıklarından terekküp ediyor. 
du Şimıli bütün bu ulusal 
mecliı namı verilen ve lıa 
kıki bir kabına olan kurum. 
dıı birleşmiş oluyor. 

Bu ıslnlıat mühimdir ve 
karışması olmaksızın hükü
met suldhiyetinin gonişletil· 
mesi ve kuvvetlendirilmesini 
teyit etm?ktedir. 

iki casus 
Hn vas ajansının aldığı bir 

habere göre iki g•mç Ame· 
rikalı casusluk suçundan 
dolHyı tutulmuştur. Biri er
kek M. Yonson ve diğeri 
kadın mis Lister olan bu 
iki A ener ikalı Obt}rvisenfolt. 
tc manevraya gitmekte olun 
bir hücum kıtusını seyred~r· 
ken lıir zabıt Amerikalı ko. 
dın n kolunda fotograf ma

kinesi görmüş ve bunları 
yakolıyt&rek kllrakola gönde-

rmiştir . 

huyetıe hır knpı U\'tldı 
Oıııç vüc•ut . oıinya Ja1'i ı. 

Noclfı karşısında: 

Saçları orladun ayrılmış 

tıraşlı bir yüzü VIJ pırıl , pırıl 
yanan bir çift gözün snh 
ıbi bir zabit ı~ördü. Gözl · 
crı hiiyiidii. Boynz sigara 
ateş dudaklardan döşemeler 

üstüne ıliiştü. Yuvarlandı. 
Günahkfir kadın sa~ece: 
- Miinir <liyebilıli, 
Somynlı karyolanın üzeri· 

no kapandı. llı\~ kırıklan 
somyaların çıkardığı pes 
snslere knrışıyordu. ıo.vallı 
rniıll1z m birşey söylemedi 

Koridorlıırı koşarak kate. 
tt i. Ne olduğunu kestircmi 
yon ruın kadınını gi)ğiisledı. 

Ağır bir kopı h zla kapandı. 

"'Gecenin s 'ssizliği uzun bir 
müddet bir çift mohmuzun 
şıkırdısını dinledi .. 

M. mektebi No. 265 

M Ertuğrul 

Fransız 
Ka~inesi ısla~at projesini 

~abul t tti 
Purie,4 (A .A.) ~ı·Z rl .ı r 

meclisi tarafından ekseriye
tle kabul edilmiş olun devl· 
ete ait ıslahat projesi, bn k 
anların adedi azami 20 ol. 
arak tnhılit edilmektedir. 
Başvekil bn miktarda dahil 
değildir. Boşvekil neznrelsiz 
olarnk kabine rei8liğini ya
pacaktır. 

Reiaicümur, teşrii devre_ 
nin ilk yılında mebusan me· 
cliıini ayanın müsait mütal
easını almak suretile teşrii 
devrenin geri kolan yılların· 
da ise ayanın mütaleasmı 
anlamaksızın feshedebilecek
tir. 

Devlet, memurlnrı hizmo· 
tlerindo istikrnrı temin ey
lediği gibi onlurn meslekle
rinde hertürlü teminatı da 
göstermekte olduğundan me
muriyet hizmetinin kanunsuz 
veya müçtcminn ter kedilmoai 
memurları devlete bağlıyan 
rabıtaların kırılmasını intaç 
eder. Hükumet tarsCından 
yapılacak teşebbüs dışında 

masrnf ihtiyacına ait yap.-
lecok hi~· bir tı,kliC 
kabul edilmez Meğer 
ki mebus an mec-
lisinden bu masraflar.n ka. 
rşılığı olacak olan gelir 
önceden kabul edilmiş ol
ıun . 

Bir yılın bütçesi meb· 
busan ve ayan meclisleri 
tarnfın<lan o yıl kdnunus· 
anısının birinci günü kaö .. 
ul edilmediği takdirde nn
dan evelk i senenın büt -
cesı şurayi devletin bir 
kararnıımesile tamamen veya 
kısmen temdit edilir . 

M. Doumergin bir beyanatı 
<«Le Temps» yazıyor: 
«Ayan azasından ikisi ile 

vaki olan miılAkatı hakkın. 

du sorulan suale Başvekil 
M. Ooumer gue aşağ:<laki kar
şılığı vermi~tir: 

«M.Bienvenu Martin ve M. 
Cuminn\ arkadaşları aras
ında mevcut ruhi halet hak
kında beni haberdar etmek 
için gelmişlerdir. 

Ben kendilerine yalnız ne 
yapmak istedığimden bahs
ettim. Maksaılarımı hiç bir 
zaman gizlemiş değilim. Fık 
irleriını ve maksatlarımı al
enen söyledı m ve meclislerin 
topl nmasından eve! rudyo· 
da yeni bir miisahnbetle bu. 
lunmak suretile bunları tek. 
rarlamak karar . nılnyım. 

Fikirlerimi Jeğiştirmiş 
<leğılim . Devl~t reformuna 
müteallık olan programımı 

izah edecek ve kanunu esıt · 
sinin bııhşettiği bütün vosı
talarJan istıfade cde1'ek bu 
proğrnmın tahakkuk otme· 
sine çalışacağım. 

Bu toprağımın tahakku. 
kuna yardım edecek olan 
vasıtalar arasında meclisi 
mebusanın dağıtıldası vurdır 

lcap ederse hunnda boş vu
racağım. Ancak bütün vası· 

taları tecrübe ettikten ve 
her cephede mağlup ettikten 
sonra çekileceğim. 

Kanunu esasiye teca\'ÜZ 
etmiyeceğim, onun tatbikine 
hayatımı hosredec<1ğim. Ha
sılı kellim onun son miidaii 
benim.» 

Cümuriyet Bayramı 
.... ,. 

«Bir köylünün kaleme aldığı bu de
sianı bıitün sanal noksanlarına 
rağmen içten gelen bir duygunun 
ifadesi olduğu için hiç kalem oy
natmadan n~~rlnde büylik bir ::evk 
duyduk.» 

İşte ynptık Cümuriyet bayramımn onunu 
Bütün lliinya Juyncnktır bu b:ıyra.mın ününü 
Tarihler de ynzocoktır bu bııyramın gününü 
Ulu Gazi sen yarattın Tiırkıyeye bugünü. 

Bayram yapıyor bugün millet hep baştan başa 
Donatılmış her toroC kalmamış hic bir köşe 
Durmadan kutluluyor bayramı koşa koşa 
Gazimiz çok gösterir millete böyle günü. 

Bin yaşa Ulu G zi, Türk milletinin başı 
Bu milletin iri ufuk, hattA toprağı taşı 
Hayvanat haşerntı , havada uçon kuşu 
Kutluluyor sana işte bu büyük bayramını. 

Sultanlıırın gününde çok. ezildi bu millet 
Baştan haşa sarmıştı cehalet denen illet 
Gazi Paşa doğrusu etti bir büyük himmet 
Bu illete bire bir geldi Gazi dermanı. 

Bu millete Gazinin duha çok dermanı 'far 
Pok azını vermi9tir daha vereceği var 
Onun için ey Gazi millet sana minnettar 
Hem de tutacaklardır ıenin her fermanını. 

Gazimizi fU dünya baştan başa tanıyor 
Ünlü adını bütün dünya halkı anıyor. 
Düşmanların ciğerleri ateş gibi yanıyor. 

Bütün dünya silecek ıana düşmanlıQ'ını. 

Bize düşman olanın aklına biz ıaşırız 
Düşmanların ardından aslan gibi koşarız 
Gaıimiı emredene denizleri aşarız 
Düşmanların başında savruruz dumanı, 

Tayaremiz, topumuz bizim hepsi tamamdır 
ismet ve Fevzimizin öfkesi pek yamandır 

Düşmanların onlara diyeceği amandır 
Bize düşman olanlar bulurlar balAsını. 

Garp medeniyetini siz akıttınız 9arka 
En önce aşladınız bu vatandaki ırka 
Başımızda bulunan çok değerli bir fırka 
Tanrı ömürlü etsin özlü Halk Fırkasını. 

Tarihin Atilldlı, Jskender, Napolyonu 
Ulu Gaıiden üstün değil onların ünü 
Uazimiz sen dirilttin öldürülmüş Türkünu 
Türkler gönlünde .ağlar senin adın, 1anını. 

Amarika nazi propagandası 
<(Le Temps»J n Nevyork 

muhabiri bildiriyor: 
<(Amerika aleyhtarı tahri . 

kı\t ve daha Joğrusu Anıc·· 

rika topraklarında Na-
zi propagandası lınk_ 

kında tahkikAtta bulunan 
porlomanter komiıyon işini 

ikmal etmiştir 
Tahkikat Herlinin talimatı 

dairesinde ~·alışan muhtelif 
grupların şiddetli bir pro
pagandadn bulunduğunu in
kftr kabul etmez bir şekilde 
teRbit etmiştir. Bu propa
gnnea te~kıldtının no kaılnr 
mükemmel bir halde bulun
duğunu tahkikat komisyo
nunun son içtimaınd& vuru11 
gl!len bir lıl\dise göRteı ir. 
Şöyle ki komisyon tarafın
fındun Nazilerin istimaı hi
tom bulduğu zrman dört 
yüz Nazi «Yaşaşın llitler!n 
diye bağırmı~lardır. 

Komisyonun Nazilerin 
Amerikaılnki propngandaRı 

hakkında Amerikan konğ

resıne bir ropor vermı> sı 

muhtemeldir. Kongrenin de 
bu baptn Berlin bük Om -
eti nezdinde tiddetli teş
ebbüslerle bulunmasını ta
lep edeceği zannolunmuk
tadır. To doy gozetesiııin 

talıkikHt komisyonu tarnf.n· 

Sadettin 

Almanyadı yiyecek işleri 
M. Hitlerin valilerle yap_ 

mış olduğu bir toplantıdan 

sonra Pruıya başvekili M. 
Göring, polis müdürlerine 
ve diğer alakadar memur_ 
lara resmen verilmit mezu
niyet dııında fiatlarJa ve 
bilhaHa yiyecek maddeleri 
fiatlarında görülecek yükse· 
lışlere hemen ve tidJetle 
müdahalede bulunmalarını 
ehemmiyetle tavsiye odan 
bir buyruk çıkarmıştır. 

Nazır, bu buyruğunda yi· 
yecek maddeleri Iiatlarının 

durmaksızın kontrol edilm · 
esini ve hayat pahalılığını 

arttıracak her türlii teıeb
hüıü şiddetle cezalandırılm
asını da iJtlve eylemiştir. 

<lan ispat olunan iddiaları, 

Alınonyanın Amorikadıtki 
niifuzbnu fevkahhle sars
mıştır. 

Hu hal Almanyanın Ame. 
rika sefirinin vaziyetini de 
müşkülleştirmiştir. Bu zatm 
tarzı hareketi boynelmilel 
hukuka karşı tecavüz addo
lunmaktadır. Amerika Aya
nın dan biri Almanyonın Be
rlin sefirinin yalnız Alman
yayı temsil ile kalmadığını 

ve aynı znmanda Alman na
zi r. rkasını do temsil ettiğ. 
ini beyan eylemiştir.» 



8.lYPA 4 

Dışarda Tarkiye Hakkında. 

Yeni Türkiye Ve 
Veni Almanya .. 

~~~----~~~-

Yazrın: F RIEDRİCH VALLISCH 
1l1ürkiyede biz, dostları

mız ıırasındnyız. Memlekete 
ayak La2ar bnsmaz hesıl ol
arı ilk tesi r VJ intif, l hullur. 
Burudu ikamet uzııdık~· a hu 
tosir ve intiba o nispette 
kuvvetlenir. Yeni Tiirkiyede 
hükumet ve millet, yeni Al
manyııyn karşı samimi dos 
tluk hislerile mütehnssistir
ler. Burada ckseriyn şu söz 
i~itilir: <(Siz Almanların i.5te. 
Jiğiniz şeyi, biz t ü kle · ~·o

ktan beri elde otmiş bulunu· 
yoruz » Bu FÖz mutl~k sur_ 
ette Jeğ 1, ancak bazı kayı

tlarla ıioğru ise do hor iki 
memleketin iç ve dış politi
kasına ait esaslardııki calibi 
dikkat benzerlik inkAr edil
mez Türkiyede sultan ile 
onun etrafındakiler (Muta vaat 
politikası) na taraftar idiler. 
Fakat Mustafa Kemal daha 
l 920 de, yani memleket ve 
milletini mahvolmaktan kur_ 
tardı. Milleti uyandırdı ve 
itildi devletlerinin arzu-
larını icraya memur 
olan Yunun ordusunu 1922 
de mahvetti ve Temmuz 1923 
tarihli Lozan sulh muahede
sile, Türkiyeyi mağlup mer
kezi dev!etler :ırasında yeg
~ne olarak itildf devletleri 
karşısında, onlarla müsavi 
hukuk ve mevkie sahip bir 
akit sıf ati le ikame et ti. 1923 
te Cümuriyetin ildnile Gazi 
Mustalu Kemnlin Cümhur Re
isi intihap olunduğundanberi 
burada şu esas kaide haki
mdir: 

«Dah ile karşı kuvvetli bir 
el, harice karşı müttehit bir 
irade!» Burada yalnız bir fı
rka vardır ki o da Caz inin 
Halk Fırkasıdır, yeni devlet 
tamamen halkçılık esası üz_ 
erine kuruluyur. 

l 924 senesinde Almanya 
ile Türkiye Cümuriyeti ar
asında siyasi münasebet te
essüs ettiğinde Almanlar bu
rada seksen senelik bir Fr· \ 
ansız kültür faaliyeti ile da
ha gene bir ltalynn kültür 
fanliyeti ve çok mühim olan 
eski Avusturya nüfuzunun ha· 
kayasını bulmuşlardı. SilAh 
arkadaşlığının hazin Akıbeti 
ve bir de bilhassa saltanat 
idaresinde cari olan ve Tü. 
rkiye Cümuriyetince bittabi 
tevarüs edilmek istenmiyen 
eski Alman emperyalist nü. 
tuzunun acı hatıraları evci -
ce mevcut Alman· Türk mü_ 
nasebatına bağlanmoğı güç
leştirmi~ti. llarp sonunun 
ilk senelerinde burada Alm
anlığın, mevkii bir hnyli ge
rilemişti, hkat sonral ı•rı 
Alman nüfuz ve itilrnri mem
nuniyete şayan bir tarz.fo 
artmıştır. Ve hatta Almanlık 
şimdi burada harpten evelki 
mevkiindon daha ileri bir 
mevkidedir. Bu muvaffakıy
etle başlıca Amil Alman se
faretinin hedefmi bilen ted
birli mesaisidir. Burada Fra
nsız ve İtalyan kültür ve 
iktısat propog ... mlasının çok 

büyük nakli v.ısıtalarla ça

lıştığına ak.n . .l.:l ı\lm ın se· 
faretinin bu mcsais ini o nis-

. pe takdir etmek lAzımbırFukat 
ihtiyatlı olan ve bir. 

aıırdanberi ecnebi nüfuzun
dan zararlar görerek son 
dere(' fl şüphe ve itimatsızlık 

1 esliyen Türk , bu hususta 
Almanyodan korkusu olmn· 
dığını pek tıltl biliyor. 

Yeni Tüı ki yenin medeni 
kurtuluşund l - ki bu iş Jaha 
on senede bitmiş olmıyaca

ktır - Alman ilmi mesaisi ha
iz olduğu doğru ve hokiki 
katiyct ve mahiyeti ilo reh
ba olm uştur . Türk mab. 
sulAtının rationaliser edil
mnsi , Tüı k fıkir hayatı ile 
iktısndiy&tının siklet marke · 
zinin Trakya<lao, yaci Avru
pa kıtasındaki Türkiyeden 
Küçük Asyaya Anadoluya 
nakil gibi ilmi ve sınai sa
halarmdaki işler Alman me. 
sai iştiraki ile yapılmakta

dır. 

Berlinli Prof. Jansen, yeni 
hükümetin merkezi olan An
karanın~ şehir planını yap
mışhr. Bu plAnın tatbikatı 

işinde <le Charlottenburglu 
Prol. Ehlgöz calışmaktad ı r. 

Küçük Asyadaki en mühim 
arkeolojik tetkikatın mühim 
bir kısmı Alman alimlerinin 
elindedir. Zirai tecrübe ens
titülerinJ~ ve nümunelik fa
aliyetlerde Alman mütehas
sısları görülmekte.dir. Yeni 
sanayi müessesel6ri Almıın 
mühendis ve ustaları tarafı

ndan yapılmaktndır. Rektör 
Gehesimart Falke, Leipzigin 
idaresinde Alman profesör 
ve . asistanlarının calıştığı 

Ankara yeni ziraat yüksek 
mektebi son derece kıymet 
ve ehemmiyeti haiz olup bu 
mektep bütün On Asya için 
bir ilim merkezi olmak isti
dadındadır. 

Hususi Alman mektepleri 
yalnız İstanbulda vArdır. Bir 
ilk orta ve ticaret mektebi 
ve bir de kız mektebi ve bu
nlardan başka bir de A vust · 
urya himayesinde Almanlık 
için takdirlere şayan lı.ıal
iyetler gösteren St. Georg 
mektebi vardır. Bunlara karşı 
adedi yüzden aşağı olmıyan 
Fransız mektepleri bulunu
yor. Maamafıh bunlardan 
bir kaçının ancak bir avuç 
talebesi vardır. Burada İtal
yanların da öted~nberi bir 
çok ve mebzulen yardım 

gören mektepleri vardır. 

Bunlardan gayri Türkiye<le 
artık ecnebi lisanında mok· 
tepler açılmıy:ıcaklır. 

'fürk mekteplerinde Alm
anca lisan tedrisatının dai
ma genişlemesi momnuniyeti 
muciptir. Evelce orta mek.· 
teplerde yalnız Fronsızcn li 
sanı mecburi idi. Bugün ise 
Frnn-ızcıı ve Almanca aynı 

hükümde tutuluyor, fakat 
Almancnyı öğrenmek husu
sundnki alfika ciaho ziyade
dir . lsta rı buldn birkoç sen<: 
eveline gdl inciye kudar F ra
nsızca Leynelmi!Pl bir lisan 
idi Bugün burada Almanca 
dahi en nşağı uynı do recede 
münteşir ve müteammimdir. 
Kcznlik AnkarJdu <lu hayret 
edilecek derecede çok Alma-
nca konuşuluyor. . 

İs tan bulda bugün 4 A i 
man cemiyeti vardır . 

Alemania, Teutonia, Alman 

TORKI 

Delilerle mülakat: 8,9,10 
• • 
Uç Deli Birden .. 

Kadınlardan hoşlanan Mehmet- Sessiz, daima 
düşünceli dolaşan deli Hüseyin - Ve ... 

- Ulan kerata; çekil ora
dan bakayım ... 

-Ben, bir şey yapmıyo· 

ru ın ki amca .. 
- Ulan köppoğlu bir de 

yalan mı söylüyorsun? .. Gözü
nıo mi inanayım, yoksu bir 
delinin sözlerin·e mi? .. 

Yemiş çarşısında idim. Vi· 
lılyet matbaasına giden yolu 
n dönemec:nde, Mehmetle 
bir yemişçinin atışmalarını 

görünce yanlarınn gittim: 
- Ne o, Mehmet bir kah. 

ahnt mi işledin gene? .. . 
Yemişçi bana döndü: 
- Sormayın beyim .. Hani 

deli dolu, diyoz amma, onlar 
değme akıllılara taş çıkartı-
yorlar alimallah .. . 

- Oyle, öyle ... Ne haltetti 
Mehmet? ... 

- Şu, yumurta, tereyağ 

satan kadınların yanına so
kulmuş, önüne geleni sıkışt

ırıyor ... 
Gayri ihtiyari Mehmede 

baktım ve güldüm .. 
- Doğru mu ulan Meh

met? .. 
O, başını sallamak, ve otuz 

iki ditini birden göstererek 
gülmekl"' iktifa etti .. 

Mehmede bakarak: 
- Bir daha yapmaz bel

ki; dedim .. 
Yemiş9i tiddetle itiraz et. 

ti: 
- Durııbilir mi hiçi.. Kac 

defu dayak, tekme yedi bu 
yüzden .. 

Bilirsin yar, meşhur bir 
söz vardır: İt haltetmektırn 
vazgeçer mi? .. Hani söz te-
msili •. bu da onun gibi .. 

Her gün gelir, nerde ka. 
dın varsa oraya sokulur, mu
hakkak bir halt yer .. 

** Anlattıklarına göre, Meh-
met Ayşebacı köyündenmiş .. 

Bütün. yaz Balıkesirden 
köyüne gitmemiş .. Sorunt·a: 

- Orada karı yok; ceva
bını kestirip atıyor .. 

Burada, geceleri, nerede 
olursa yatmıya; nerede ve 
ne olursa yemiye razı: 

futbol kulübü ve Avusturya 
lılar cemiyeti . Bu cemiyet 
ler gayretli ve faydalı bir 
faaliyet gösteriyorlar. «Nas · 
yonal sosyaliat mahalli guru
pları» ve <lİstinat noktaları» 

Türkiyede (4 Faşist mnhalli 
gurupları» gibi siyasi hede
fleri dol&yısile Türk kanuni 
hükümleri muvacehesinde 
cemiyet olarak sayılmazlar 

lstanbulda Almanca günde
lik «Türksche Post» gazete
si çıli.ıyor iri sevimli ve kıy-

metli bir gazete ve bütün 
Şark icin iktısııdi bir enfor
m:ısion orgunıdır. Türkische 
Postun on brş günde bir 
çıknn «Yakın Şarkı isminde· 
ki iktısadi ilAvesinin pek 

büyük bir şöhret ve kıyme
ti vard:r. Türkiyede mütea
ddit Frıınsızca gazetelerin 
baskı adetleri bu Almanca 
gıızetenin boskı adPdinden çok 
uzaktır. Türk cfkılrı umu 
miyesinin Almanlığa karşı 

dostnne vaziyeti, bir arahk 
bu dosluğun acı bir tecrübe 

! vo imtihan .geçirmit olma11 

Ali ağa 

Tek Balıkesirde kalsın .. . 

Anlatıyorlar: 

Bir doktorun 
avukatın mı, her 
kızına bayılıyor ... 

mu, bir 
kiminse 

Birkaç defa ardından gi · 
diyor ... 

Birkaç defa söz atıyor ... 
Hatca, birkaç defa da 

zavallı kıza: 

- Sımi ben alcem gı, .. 
Bana gelcen mi gı ... 

Diyerek evlenmek teklifi
nde bulunuyor, .. 

Fakat, kızda surat bir 
karış .. Nihayet kimin kızı ol· 
duğunu öğreniyor ve baba· 
sı oa giderek: 

- Efendi amca ... 
Diye beşlıyarak allahın 

emri, peyğamherin izni ile 
kızını istiyor ... 

Tabii, derhal sille, tokatla 
kaldırımlara atılıyor ... 

lıte böyle bir deli bu ... 
Yemişçinin dediği gibi, değ
me akıllıların yapamıya cü -
ret edemediklerini o, derhal 
tatbik sahasına koyuyor ... 

** Bazı muharrirler, büyük 
deli doktorlarının ortaya at· 
tıkları fıkirleri: kendilerini
nmiş gibi satmak i'lterler •. 

İşte bir münekkidimizin 
naklettikleri: 

« .... Zaten, nihayet bazı 
delilerin söyledikleri de ce 
miyetin bir takım kendince 
ıle hususi bir kıymet kazan
mıştır. Almun dili konıışan 

bazı muharrirler geçmiş yıl· 
larda Türkiycde Alman itib· 
arını ağır surette ızrar etm· 
ek için her şeyi yapmışlardı . 
Emil Ludwig Gazi Mus 
ta fa Kemal tarafından 
kabul dilerek toltifkdr bir 
surette muamele gö müştü. 
Halbuki mumaileyh misafir
perver Türkiyeye karşı şük
ran borclu olduğu halde öy
le kin ve husumet dolu ne_ 
şriyat yaptı ki bu yüzden 
kızan Türk efkı1 ı·ı umumiye
sini, E nil Ludwig ile Alma
nyonın bir tutulması lüzumuno 
innndırmıık hayli müşkül o!
du. 

Fakat öyle görünüyor. 
Gazi hala bugüne katlar 
kenJisine bu adamın 

hazırladığı nahoş sürprizi 
unutmuş ıleğildir. Ludwig 
gibi aynı veçhile Tho
mas Mannin burada AL 
manlığa karşı zararı do
kunmuştur. Mumaileyh Türk 
makamatı tarafından me· 

bilinmiyen arzuhrı, temayül
leri d ('ı ğil mid ir? Ancak bu
nları, lıüyük şairlerin, dl\hL 
ltırin 8öylediklninin akı:ıine 

olarak, in,.ıanlığın veya cemi
yetin kuvveti dışında bulu
nan, yerine getirilmesine 
imkAn bulunmıyacak, böyle 
olduğu idn do !!Önüp gide
cek arzu ve temayüller <l •:· 
w 'l .. ı · ;> 
gı mıu ı r . .. » 

Evet öyle amma, Meh -
mette, hiçte, «cemiyetin ke
ndince bilinmıyen arzuları, 

temayülleri» yok .. 
Canım, zaten bu adamlar 

deli değil ki... İş hastası. .. 
Var mı hazır yatak, yeme

mek ona ... Gelsin, sonra da 
delilik ... Rahat yatAk, hazır 

lop yemek bulunca, kimin 
deliliği tutmaz ... 

** Gelinde, şimdi buna da: 
- Deli! .. 
Deyin ... 
Bu adam hakikaten, bilin

miyen arzular taşır; anlaşıl 
mıyan temayüllere esirdir!. 

Daima, başı önde, gözleri 
yerde dolaşan bu ndamın 

neler düşündüğünü kimse 
bilmez? .. 

Onunla konuşmanın im
kdnı yoktur... Na E>orsan 
cevap vermez .. 

Yaz, kış yalın ayak 
başı kabak dolaşır, böyle 
olduğu halde, yıııe kıp 

kırmızı, yıne turp gibi 
sağlam ... 

insanın Allaha isyan ed
eceği geliyor: 

- Ya hAlik, bu ne hi
kmet? . Hikmetine akıl er
mez, derler... Ne kadar 
haklı sözmüş... Bir yanda 
kat kat yünlüler, pamuk-
1 .lar, kürkler giyenler, 
soğuğa duyanamıyorlarken, 

diğer tıı rafta, yarab
bi hu ne hikmeti> .. 

** Bu adam, Balıkeairin 

yenısı ımış. . Ekseri1otle, 
Hacı Ali camii yanına gi. 
rasimle kabul olunmuş iken 
sonra yazdığı ynztlarda 
kendisine yapılan bu sa
nıımı reımi kabulü alay 
ve istihza ile tasvir et
meyi lüzumlu görmüş ve 
bununla Türkleri kırdıktan 
bnşia Şark ahvali hak
kında kendisinin mürek
kep cehlini de ispat et
miştir. 

Türkiyenin geçmiş zaman
larda tdbi olduğu zararlı ec· 
nebi nüfuzuna korşı yeni re
jimin açtığı mücatle, iktısa

diyatı millileştirmek yolun· 
da kanuni hüküm1er vazını 

istilzo.m etmiştir. Ge-
nçleşmek. yenileşmek ve 

yükselmek arzusilt~ meş

bu olan bu memleketteki Al-
mım ınis1fırlerin «'l'ürkiyede 
ecnebi düşmanlığı vardır» 

ıliye ecMbilerin kulağına fı
sıldıımuları ve şikdy .., t etme· 
leri kııtiyen, yersiz, idaresiz 
ve haksız bir hareket olur. 
Burada oturan ecnebilerden 
bazılarının memlekot işleri_ 

nin yeniden tanzimi dolayısi-

Delı ~Jt>tınıcl ur 
der, askerlerle konul 

muş... d•' 
Bir kaç defa ar• 

takat bulamadım... , 
Alfetsin ... Kusura baklll 

** l,.. Daha deli varmış, ; 
in, onları arayıp bullll ~ 
kendilerı ile anlaşınak~·ç it 
1i ile deli olmak au 
doğrusu ... 

Ben çok üzüldüJJJ··· dl' 
Artık, deli arke•ıDı. , 

1 tU'' 
do'aıacak takat kail 

(Sen-"TLI' 
-===============-=~ 
İngiliz avam ka111arısı" 

görüsmeler. ,,, 
A vem kamarası İngilt. d' 

nin sildhh güçleri jçı•,ı
fesat tahrikdtında bul0~, 
masmı yasak eden (laıt f 

65 muhalife karşı 241 rf. 

ile kabul atmiştir. ~· 
Muhalefet fırkaları b? bf 

nuna büyük ölçüde bı~ıerl' 
cum yapmışlardır. tşcı f.. 
liberaller bu kanunun ·~ıl 
reksiz ve hattA tehlı ff 
olduğunu söylemişler ~ 
delil olarak . da bizzat . r! 
vekil M. Makdonaldın b:or 
savaşta neşretmi9 ol dıt· 
bir nıektubu okumuşlar b~ 

M. Makdonald o.roda ; 
bir münaseLet otaıadı~ 
bu kanunun zaruri bd rf' 
duğunu ve lehte rey •'l" 
ceklerin vazişelerini 18 

caklarını söylemişlir.4 
le müteessir olacakları :~· 
es izdir. Fak at şu aı ub~l t ~ 
ktır ki Tür ki yede ecnebı. ebö 
tabi tutuldukları kanuoı b·r 
kümler cihanın diğer b' 
çok m"'mleketlerinde e?"6

0J, 
ler hakkında vazedilınıt . .,. . •ı. 
an hükümlerden daha 't1~' 
dı) himayekdranedir. b~ 
Almanların bugün bütiiP ; 
işlerde Türklere, bilh 9

1,rı 
hak vermeleri ve 0" 

1 
, 

anlayıp tasvip et.oı,d, 
!eri icap eıler. Tür1'•1

1 
ı 

çek kuvvetli olan Fr00 bl 
ve ltalyan prop:ıgand8~1f fi 
ıim hor hangi bir z. jçİO 
kuıurumuzdan kendi~erı bıl' 
fayd:ı ç ı karmığa daıın8 . ill' 

. 1 bı• 
zırclırlar. işte bu ha, jçiıl 
Almanlık ve Almony0 

..... 
'ğ'"' şimdiye kadar elde ettı ıerl• 

iz büyük muvaffakıyel bıl' 
iktifa etmiyerek bilhassll lı~ı· 
rada, yeni Almanya. h:l jle 
nda pek dostane his.~ıy. ed' 
mütehassis olan, TurkıY 

8
J&

kıymet ve itibarımızı çoğ 
1
,. 

mak için d:ıha ziya~e !ı~•· 
etle çalışmamıza saık 
lıdır. 
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-.. SAYPA: 5 

KÖY ve 
~fi dayı diyor ki: 

KÖYLÜ. 
~·•••••• w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"\ 
: Bu sayfa her sah günü basılmktadır. Bu sayfa-: 
~ yı yapn1ak/a güttütümüz ülkü köye, köylümüze S 

• : fayd~lı olmaktır. Umuyoruz ki köylü kardeşler i 
: kendı sayfalannı sevecekler, benimsiyeceklerdir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tasarruf Vapahm! 
Köylü 
Gazinin 
Yolundadır! 

Eyi 

Aletle htat tasarruf çok çahşmaklUok para kazanmakla olur. 
Yoha çoluğunun çocuğunun nafakasından kesmekle değil. 

Memiş Veli Otıyıya sor. tarla sürer. Eğor o insan 

Vildyute köyl<'rJen eyi 
haberler: goliyor. Vi!ılyet 
sın ı rl ıuı ı çtl'ki tnm köy 
bayırı.ııtlık yarışına cıkmı~. 

Gazetemizin bayram nüa
hosı .. d:ı okumuısunuzdur. 
Okumadığınızsa o sayıyı 
bulup o:Cuyunuz.. Hemen 
bütün köylerde harıl, harıl 
yollar, meydanlar, ahırlar 
aptesthanel,r, köy konukları 
yapılmaktadır. 

Çahşahm!. 
du: bir dönüm tarladan as 

. - Veli Dayı. . Sen bi
lır nıisin taaarruf mu var
lll ı ş neymiş.. Diyorlar ki 
köylünün en buyük k.a-
bahllti tasarruf etmeği 
hilaıemektir.. HattA bir 
Dıüdür de bir yerde bun
dan bahsetmil} . Sen ne 
dersin bu işe? 

Veli Dctyı gülümsedi .. 
- Oğul. Dedi.. Türk 

köylüsüne tasorruf öğüdü 
Yerenlerin ben aklına şa_ 

farım . . Tuarruf onların 
anladığı gibi yime, içme 
Para biriktir.. Değildır .. 
Henı böylesi en büyük 
günahtır . 

Biz köylüler zaten fu
zuli yere para sarletti-
A'iıniz yok ki. Gaz, tuz, 
biraz şeker, bir arşır 
bas111a i şte pazardan al
dığımız bunlardır . Evimİ
ıe tarhana yahut hamur 
8tı da pişti mi değme 

gitsin keyfimize.. Bundan 
daha ziyade tasarruflu 
Y•§amak melAjkelere msh 
ıua .. 

- Eyi amma Veli Da
yı. , Öyle ise neden böy
le söylüyorlar? 

- Ben ne dediklerini 
hilnıiyorum amma. Memi~ 

lA.Cın gelişi anlaşılıyor ki 
onlar düşüncelerini yanlış 
anlatıyorlar .. 
- Noaıl? 
-Naaıl olocak; bu dünya 

hergün ileri gidiyormuş .. Bi 
ıirn de dünya çiftçilerinden 
Y•bancı memleketler köylü
lerinden geri kalmamamız 
lbınıdır. 

Bunun için her vakit söy. 
lüyordum ya .. Çok çahşm'1k 
lbımdır. Tasarruf işte hu 
cok çalışmaktır. 
. Bir insan günde Ile kadar 
ış çıkarır? 

Farzedelim ki bir dönüm 

Köy haberleri: 

sürene kendi iÜcünden tam 
olarak faydalanmamış olur. 
Eğer bir dönümden fazla 
sürerse fazla sürdüğü kadar 
kazanmış olur. 

iıte bu gibi kazançlardan 
istılade etmek te tasarruf 
yapmak demektir. 

-Veli Dayı.. Ayıp amma 
aklıın pek yatmadı benim 
bu işe? 
-Ziyanı yok oğul.. S~n~ 

başktı bir örnek daha dıyı· 
vereyim: 

Fnrzec.lttlim ki senin on 
tane tavuğun var, bu on ta
vuk sana haftada otuz yu· 
murta veriyor. 

Fakat sen iş edinir de 
bu on tavuğuna ba -
karsan . Tul.ıanlarını duva
ra dayayıp tenbel tenbel 
oturmaz çalışırsan lavuk'. 
ların esna bu defa haf
tada altmıt yumurta ve· 
rirler.. İşte tasarruf hu· 

Ya şu yatılı mekteplere 
nı3 dersiniz? 

Doğrusu köylnlerimizin 
çocuklnrınn bu mekteplere 
seve seYd yazd.rmaktaki yar ._ 
şiarı göğ3ümüzü kabartıyor. 

Tiirk kö,·lüsü 
• 

Ulu Gaziniıı 
Nurlu yolundadır. 

Sağlık bllgilcrl: 

Zehirlenmeler 
Yediğimiz şeyler ha-

berimiz olmadan bizi zehir
liyebilir. Böyle zehirlenme
ler olursa sebep ne olursa 
olsun yapılacak ilk i§; Dok
tor çağırmaklı r: Amma 
diyeceksin i ı ki köyde do
ktor ne anr. Doğrudur o 
halde yapılacak iş doktor bu· 
luncıya kadar tedbirli davra· 
nmaktır . Zehirlenen bir in

dur.. Ardını arkasını gö- sanm evvelA her halde mide 
zetmediğin için sıma haf- sini boşalt imal dır . Bu da ku· 
tada k ı rk yumurta veren \ sturmakla olur. Kusturmak 
tavuklarının biraz üzerine 1 büyüklerin boğazlarını par -
düştüğün onlara baktığ ı n makla_,_ ~.ü{'ükl~.ri~ tP.~~z bir 
i 'n bu defa sana yirmi \ ku~ tuyuyle kuç_uk dılı ~ı -
çı . cıkl:mmak suretıle olur. 
Yumurta fnıla "erıyorlar.. z h' 1 ı .ıe 'Ik za • . 1 e ır enme em , ı · 
Yırmı yumurt~yı pazardı 1 manlarda euda fazla milı:ta _ 
eatıp onun yerıne ~u.m~rt• 1 tarda eritilmi~ kömür tozu 
lıyan bir tavuk olabılırsıo.. veya süt içiriliree zehirin 
lşte biraz *'mek vermP.kle tesiri yavaşlatılır . 
on bir tRvuğun olur. Civa ilA zehirlenmitlerP, 

Bir daha haftnyn hir ta- dayanabildiği kadar çiy yu-

k d h dalı n öbür haftaya murta akı. t.ımtiriyotla zehi-
vu a a, • 1 1 . 1 l ·ı· t t . k daha bir sone 80 _ r enmış ere ngı ız uıu, ~z 
bır tovu ' 1 ruhu veya amonyakla zehr 

a Yu .. zlerce tııvuğun o ur . 
nr .. 1 rlinmişlere sabunlu ııu vAya 
lşte Memiş .. Porn bo!1? ka- ı karhonat verilir. 
zanılır . lktısat dedığın de Bunlar bulunmadığı tak
böyle olur. Yokaa çoluğunun dirde hastaya ln~iliz tuzu 
çocuğunun na(ıkasından kes gibi miiıhil verilmelidir. 
ara biriktir, buna ne kul Ancak mümkün olduğ .. u 

~e de Allah razıdır. Anll'dı tekdirde doktnr çoğırmogı 
unutmalıdır ha. 

• 
Tiirk 

Çiftçiaini 
Zengin 

Edecek 
Eyi 

"' Alettir. 

Her vakit söylüyoruz: « Eyi aletle iş görmenin hali başkadır.» diye ... 
Sözün doğrusu budur: Eyi Aletle iş görn1ek insa: 

_ Vakitten fazla kazandırır. 

Temiz ınahsul aldırır. 

Rahat ve saulam iş gördürür. 

" Şu yukarıdaki resimlere dikkatle bakınız.. Balıkesir çiftçileriıtin en 
başta geleni olan Arap zade Sadettin beyin çiftliğini tanıdımz mı~ 

Aşağıdaki resimde görülen Sadettin beyin oğlu Salih heydir. Kolları 
sıvamış, harnlan makinesi başına geçn1iş ne keyifli çalışıyor. 

Cümuriyet çiftçisini zengin edecek eyi alet
tir. Sizde biriniz başaramazsa bef onunuz, bef 
onunuz başaramazaanız batiiniJniJz birleşip 
köyiJniJze eyi alet getiriniz. 

«Kem aletle kemalat olmaz» derlerdi. Bu söziiıı manası şu ki, 
kötii aletle insan diinya rahatlığına kavuşamaz .. 

nmı~ 
-.\nladım Veli Dayı .. He- 1=-- --...... -==-=====-=-=------==---------------·---------·---

m de eyi anladım. Ben de 
artık zengin olmanın yolu
nu biliyorum .. 

==--""='=== Göğsümüz kabardı. 

Şirin Karaçam. 
Karaçam UyüÔde fülikdüzenlik işleri çok eyidir. 

(TÜHK BiLİ) niu büyük bayram ~a~·ısrnda ge
ÇPn sene köyliilerimiziu gördükleri işl(ll' yazılı 
idi. Köylerimiziu onarılması için gösterilen ga y
reıleriu tafsilatı öıılin<le doğrusu göğ~ümüı ka
bartı ı .. 

ramı yurdun her kö~esinde candan, yürekten 
kutlulaudı. 

Köyler, kasabalar şehir tam bir gün, bir 
gece neşedeu, seslen, sözden coştu, kabaı dı. 

Nahiyeye telef on da yapıldı. .. 
. . . k ld Köyümüzde dırılık 
Kora~·a 1udan tTürkdılı) ne 1 so u u .. 

1 
. . 'Ji 

düzenlik ış erımız eyı r. 
yazılıyor: . . · h · 

Biribirını savıyor, er eyı 
Köyümüz Gireırnn nahiye 

sinin çok şirin köylerinden 
biriılir. Air tarafta çamlı 
)ama\·lur, önünde zümrüt ~i
bi bir küçük ova kırk h ı· 
neli olan köyümüzü gü

zelleştirmektedir 

Köyümüzde muhtar ve 
ihtiyar heyeti \~Ok çalışıyor. 
·ı e)efonumuz çok evel kurul

muştur . Nahiye ile her gün 
güzel güzel konuşuyoruz 

uu sene bir de boğa satın 

aldık . Köy konuğu düzene 

işi beraber çalışarak b~şn
rıyorlar .. Muhtnrımız Huse
yin efendi kö~ü~~ hor ışını 
cunta başlH goruyor ... 

TÜHKl>ILI: Kıtraçnm 
köyünden verilen . şu malu-
matı okurken sovınç duy-
duk. Karaçnm gihi bütiin 
köylerimizin ker.di gazeteleri 

olon ( 1 ürkD:li) ae böyle 
havadis göndermelerini, böy-

le ne i ler yaptı klnrıııı her. 

taraCo yaymalur ı nı bckliyo-

ruz .. 

- Ya~asın köylü kard(\~ler .. Biye bağırdık .. 
Bu gidişle gel('Cck seııe kfiyleri mizi hireı· cenııet 

yapmış hulunaca~ız. Yarolsun Ctimuriyet köylii
su .. 

Bayramını Nasıl 
Geçirdik? 

Bii vük bavranıı nasıl kutlu ladık 1 Simdi bili-
• • • 

yoruz hepiııiz hep hir ağızdarı şöyle ceYHp 
Yerect>ksiniz: 

- Candan, ·yürekten coşarak gülerek Vf~ Pğ

leıwrt·k .. 
Jlakikaten en biiyiik bayram Cüınuriyet bay-

Biziın vilayetin tıerlarafıııdan aldığımız ha
berler bÖ)' le di~·or .. Biiyiik hayranı hu .. Tiirkü 
Türk yapan bayram hu .. Yurtdaşlar elbet hu 
büyük günün hakkım ~öklere değen sevinclerle 
vereceklrrdi... • 

B:ıyram Bahkesirde de çok güzel oldu. Balı
kesir ovasmda n yfizlflre~ atlı Balıkesirde yapı
lan şenliklerde buhınmağa gelmişlerdi. 

Atlı köy delikanlılarımız ogün nereye gittiler
se alkışlandılar. Takdir gördüler.. Cünmriyet 
hayramı nı şehirli kartlf~şleri arasında bulunarak 
kutluladılar .. Sonra merasime \'e geçid~ girdi
ler .. Onların öyle yiğit yiğit geçişleri vardı ki 
seyrine do:yuın olrnu\'Ordu .. . . . 
-Yaşasın Cümuriyet, köy ve 

delikanlıları ....• 



SAYFA: 6 TORKDILI 

On Adı • • Alman 
Yer yuzunun yükaek bu .. 

dunlurı tek, denk ve ortak 
bir ün udile anıl ı rlar. Bu 
od yurtdaşhmn tek, denk 
ve ortak en yüksek rabıtası 
ve birbuçuk milyon dünya 
insanlarınca tanılacak en yü
sek ormnlarıdır. Bu ün adı 
soy ve öz adlarının önünde 
veya sonunda söylenmezse 
en büyük snyğ.sızlık sayıla
rak gücenilir. Bunlnrm 
huriun duyğulu en yüksek 
kıvançları bu adlarıdır. 

Amerika başbuğu veya 
bir milyoneri ile bir gaz 
veya otomobil fabrika işçisi 

ve sapan kullanan hir ç·ift
çisi için de bu ad birdir. 
Hepsine de (Mister) derler. 
Ve hepsi de bu adla onur. 
lanırlar. Mister Ruzvelt, 
Mister Vord, Mister Horder, 
Mıster Vilson gibi .. 

Bir İngiliz Başvekili ile 
bir kömür amelesi söylendi
ği zaman yine böyle olduğu 
görülür. 

Bir Fransız vatanperveri 
ile bir Bordo şarap fabrikası 
amelesi de bir tek ün adile 
tanıla bilir. O da (Mösyö) dur. 

Fransız ününü gösten bu 
kelime onlar için çok 
sayğılı ve dünya i~in de 
bellidir. 

Bir ltalyan diktatöründen 
tutunuz da bir makarna
cı~ına varıncıya kadar 
(Sinyor) ile söylenir. 

Bir Sovyet kızıl or-
duları ceneralı ile bir 
neferi de bir ün adile 
ünlenir. 

Bizde ıse bu uğur-
da çeşitll kelime-
ler kullonılır. (Ağa 

beyefendi. beyefendi, beyef
endi hazre\leri, efendi haz· 
retleri!.) gibi.. 

Yurtdıtşlar arasında sanki 
bir ayırt ve basamak var_ 
mış gibi zorbalıktan veya 
kubbe ve dört duvarını aş
mamış, çadırı sımrını taşma
mış 'fürk budunu üzerine 
cullanarnk bir kefen ve sü
lük gibi beslenmiş köhne, 
eskilikten gelmiş olan bu 
adları cümhuriyet ve halk 
idaresinin ateşli güdücüleri 
olduğumuz haldA insanlık 
maskaraları olan Hint mih
racelerinin elmaslı, incili 
süslenip bezenmiş duyğusuz 
başlarının başlıkları gibi 
daha başımızda taşımamız 
çok gülünçtür. 

Bu adların kullanılması ile 
her yöntemdl•n bir s nıf farkı 
gösteren bn kelimeler yerino 
cana daha birleşik ve her 
yüzden denklik ve ortaklık 
gösteren yepyeni bir kelime 
bulup kullanmak ilk ynpı
lacak bir iştir. 

Bunlardan başka gündo • 

. 

ğu budunlarında kullanılan 

(han ve hnkan) gibi k<>lim
eler varsa do. Türkün canı ha· 
şı karşılığı kazandığı 

istik lAl ve Giimnriy< tinin 
kara ve k zıl düşmanJn -

rı olan ve düşünüşü 

yalnız kendi sef ilı yaşa
maları için sarayları sur
lur nı aşmayıp yüzlerce 
yıllar budunU1Duzu yıpra

tıp geri bırakmış. Sultanların 
odlarile kirletiJm;ş olan bu 
kelimelerin Turkçe olen bile 
kullanılmasını istemeyiz. 

Çok samimi ve altı okka 
inanıcı bir antla sunarız ki 
bu uğurda soy ve öz nrlı

mtzJan sonra (ün adı) ola
rak <skilerin hepei yerine 
(kardeş) kelimesinin kullanı-

lması ile hem kendi 
soy ve soydaşlarımızın 

şayğı ve korumalarında 

ve gerçekten aram1zda ol-
mıJan ve tanınmıyan sınıf 

ayırmanın sözlerde görülme
mesinde ve hem de dünya bu 
dunları arasında da düzenlik, 
eyilik ve sevgi göstereceğin
den dıştn dn sayğılanacoğ ız. 
Budunumuzun ünü için çok 
uyğun ve büyük bir adım 
atılacaktır. 

Bir dilin dolayısile bir 
yurtdaş dükkdnına giden di
ğer bir Y.Urtdas- biribirlerini 
soy ve ün adı arkasında 

(kardeşim!) di~·e anarsa se· 
vişgenlığin son basamağ.nı 
gösterecek r>lan bu dille iki 
yurtdaşın her halde <lilf k
leri pok çabuk vo doğru görü· 
lecektir. Ve yine hjr iş uğruo:ı 
hükfimcte gid· n hir yurt
daşımız masası hıışınn 

vardığı memuru hu kıl k 
ve kıyafette sorğuya çe 
kerse o iş öğleden son 
ra, yarın v yahut be-
lirsiz hir vakte atıla-

rak değil gelen yurL 
daş ilı>; cicili bi-
cili ve geyim kuşam 
kendisi arasında hiçbir 
ayırt olmadığını düşünecek 

t)lan memur, hemen işin 

görülmesine koyulacaktır . 

Öz yürekten diler ve umn· 
rız ki soy adlarile uğraşan
lar yüksek budunların kul
la~,Iığı «~fister, Mösyö, Sin
yor, Yoldaş .. » ın karşılığı 

olarak bizi günbatı bu 
dunlarına gün doğu budun
ları gibi bol atan, dalkavuk, 
k vıılak göeterccek bu es 
kilıkleri c.ıtart1k hı>pimizi sö. 
z.le, öz le, i~te gösterir yep
yeni (ün adı) mızı takarak 
her yöntemden A vrupalılaş
tığı mızı dünyaya göstermiş 
oluruz. 

Saı.dıkcıo~lu 

M. Edip 

Mektepçiliği 
---

Almanyada sanat, meslek ve 
ihtisas işleri ne vaziyette? 

«Voelkischor Bcobachter» 
yazıyor: 

Almanyada sanat, meslek 
ve ihtisas mektep işler;nin 

başında bulunan Hermann 
Ziegler, bu işlerle alakadar 
zevatın iştirak ettiği bir lop · 
lantıda Alman sanat ihtisas 
ve meslek mekteplerinin üz
erinde yürüdükleri ana hat-
tlar ve gözett.ikleri hedefler 
hakkındu maltlmat vermiş 
ve bilhassa 6 teşrinievel 

de «Maarif. terbiye ve halkı 
yetiştirme NezaMti» tarafın_ 
dan sannt, meslek ve ihtisas 
tedrisatının idaresini tanzim 
için neşredilmiş olan karar
nameyi mevzuu bahsetmiş 
ve şunları söylemişti: Uzun 
mücadelelerden sonra n i hay.! 
et bu tedbirlerle Alman 
sanat, ihtisas ve meslek 
mekteplerinin organik inşa
sı temin edilmiş ve bulunla 
sanat, ihtisas, meslek ve bil· 
hassa teknik tedrisat sahas· 
ında ilk ıslahat adımı atıL 

mıştır. 

Yeni kararname4e başlıca 
alAmeti f ariko olarak şu no_ 
ktalar tebarüz ctmekteJir: 

Evvel! bütün sanat, meslek 
ve ihtisas mektepleri toptan 
mütalea ed.lerek bunlar ic
abına göre yekdiğerile tev
hit veya tefrik edilecek sa. 
haları yukarıya doğru yük
sok mekteplere ve aşağıya 
doğru da sanat mektepleri
ne nazaran tahdit edilecek_ 
tir Sıınat mekteplerinin kendi
lerini bizzat iclare etmeleri 
hususunda esas ittihaz ediL 
mek üzere kararname bazı 
nb kdmı ihtiva etmektedir. 
Ru kabildon olarak her sa
nat tnlohesi için «hizmet cü
z lanrn tothik edilPcektir. Bu 
vosika ile her talebe bir ta 
raftnn )'Üksek mektepleı tıı . 
!ebesine karşı resme onlarla 
müsavi hak kazanacak 
ve diğer taraftan da bu 
hizmet vesikası. hdmil-
inin siyasi ve mesleki 
ahvHl ve sanat, harekdt ve 
hidematı ve hangi kamplara 
iştirak ettiği ve saire hakk. 
ında malumatı ihtiva edece. 
ittir. 

Fıansa Harbe Hazırlanıyor. 

Talebelerin bir kıHmı mil
let ve cemiyet için fazifele
rini sadakatle ifa ettik !eri 
halde diğn bir kısmının kend-ı 
ilerine şahsi menfaatler temin 
eden mevkileri işğal et
meleri gibi haller artık 

vukubulmıyAcnktır. Binaon· 
aleyh hundan sonra dip· 
loma imtihanlnrına gireb. 
ilmek, hizmet vesikaları

nda kt\fi derecede hizın· 

etlerin kayıtlı olmasile 
meşrut tutulncoktır. 

Son güolerJe Fransadıı 

niden tıskcıi lıazırJılılar ba
şlamıştır. Fransız harbiye 

Nzır. birka~: gıin evol meb- ı 
usan mnliy•! encümeninde 
ordu ihtiyoçları hakkında 

izahat vererek Almenlerıo 

mütemadiyon sildh kuvvet. 
lıırini arttırmaları karşısın_ 

da Fransanın da müdafaa 
vasıtalarını takviye etmek 

lüzumundan babıııeylemiı, 

Frans z ordusunun te~·hiznt 

ve mühimmatının kllfı deru
cede bu\uooıadığını söylem 
i. tir. 

Ceneral Peten yetmiş se 
kiz yaşındı ol mas na rağ 

men izah a tı hir ~aatten fnz
la sürmüştür. Yakında ordu 
ihtiyaç1nrının ikmali için 
hnrbiyu 'hezareti ' turafındnn 

munzzam tahsisat istenecek
tir. 

Sanat mektepleri tnlch
clorinin hadden aşırı bir 
tarıda S. A. Jıizrnelerile ve 
soır hu kabil milli işl

erle mükellef tutulmııhrı· 

nın önüne geç nck ıçırı 

bun lan sonra haftonın 

heş günii mutlaka tahsi
le hasredikcek vP. hnft
orıın günü vo ihtimal ki 
cumartesi günü siynsl ve 

-mesfoki tıılim ve terbiyo · 
ve beden'! idmanlara tah. 
sıs eılilecektir. 

Fener 
Takımı beş sayı ile seref 

~upasım kazan~1. 
lstanbul, 5 (AA.) - Şeref 

merhumun ailesine bir yar
dım maksadile Fonerbahçe, 
Galatasoray 1 Be~i ktat kulii p
i eri arasında yapılmakta ol~n 
maçların sonuncusu dün Ga
latsarayla Beşiktaş arasında 
yapılmış ve tokımlar bera
bere kalmışlardır .Golatasarayı 
yenen ve Beşiktaşla bera
bere kalan Fenerbahçe beş 
sayı ile şeref kupasını· kaz_ 
andı. 

• 
Haf ıa ~akanhğmın bir karar 

Nafıa bakanlığının çevir
genler kurumunun bir kar
arına göre. mühendis ve fen 
mektepleri mezunlarından 
ysbancı dil bilenlerinin ver-
miş oldukları altı ay namz
etlik çağrnı geçirmeleri ve 
sayınlık gösterenlerin birer 
derece yükseltilmeleri nam. 
zetlik çağında mühendislere 
30, fen memurlarına· 20 lira 
verilmesi sözleştirildi. 

Ticaret ve para işleri 
Nevyorkta toplanan lJulu

sal dış ticaret meclisi kon
gresi kabul ettiği karar su~ 
retinJe kısmen altın ölçüsü_ 
ne dönülmesini ve bunun iç. 

M. Heriyotun mühi~ beyall 

Eskı fransız başVekili milleiieıi bir dünya ~ar~i. 
kuıtarmak için Rusya ile f ransa elele vermelidir~~ 

Pruvda gazetesi hususi sız - Sovyet münas~b~ ~ 
muhabirinin M. Herriot ile muhtelif safhalarılakı ıt"' 
yapmış olduğu bir mülakn- of yolunıia gabi Avrupa'*' 
tı neşretmektedir. M. Herri- iktisadi buhran ile bu 
ot, Fransız - Sovyet yakın- ram mütevellit şera~tİll ~ 
laşmasının halihazırda önü- knrabileceği engellerı ,dfl 
nde on eyi ihtimaller bulu- saba katmaları iktiza ~ 
nan sağlam bir esasa day- Bu engelleri orta f 
anmakta olduğunu söylemi- kaldırmak için )tlzııP . ., 
ştir. len vasıta ve çarelerı 

M. llerriot demiştir ki: raberce arştırmak ve-" 
«-Ben Fransız - Savyet nu yaparken de Fra~ 

münasebetlerinin istıkbalini Sovyet yakınlaşın ~ 
en büyük bir itimıltla derpiş takip etmekte olduğu f 
ediyorum. Zira ~una kaniim ük işleri unutmamak 11 
ki, her iki taraf ta şimdiye rektir. Umumi suJhUJI 1 
kadar olduğu gibi bundan mini için başlanılınıŞ ~ 
sonra da :ıynı hüsnüniyeti ve müşterek mesaimiz:e .; 
mütekabil menfaatleri hakkın- evrede hem de ın?' t' 
da aynı nnlayışı gösterecek- kıyetle devam edebilirJ~ 
lerdir. lki memleketin müna- nsız - Sovyet yakınl 
sebetlerini dahn ziyade jnki- sının her iki memleketti ,t 
şafa mazhar etmek ve daha aynı zamanda A vrupad• 1' 
ziyade d~rinleştirmek irin hun idamesi davasına b' 
iki memleket devlot adnml- mış olduğa vo yapmak&• b• 
arı arasındaki şahsi temasla- lunduğu b izmetleri k• 
rı arttırmak kuvvetlendirmek ve teslim ederim 
Hlzımdır. Şuna kaniim ki, Frao.",, 

Aynı zamanda iki memle. Sovyet Rusya milletler~). 
ket arasındaki iktısadi mü. bir harbin fecaatlerı», 
nasebetletlerin gerisinde ka- kurtarmıya muktedirler· il 
lmaması için bu münasebet· yle bir hars, her ıe1, 
leri tanzim etmek icap eder. eve) büyük amele kütleJ-

Hiç şüphesiz iki memlek- men:ıfıine darbe indire 
etio devlet adamları Fran-. tir. 

in diğer devletlerle ve bilh- J 
assa İngiltere ile anlaşma 24f-~~ .. ~~~~~~~~~Fıı 
yapılarak doların bugünkü ~ 

de~~rinin. ~au olarak istikrar -ı: Sıhhat ve içtimai muavent mü~ürlüüün~en: 
ettırılmosını uluslar .arası mu· » 1. 

ame1e.~erde doların ıbrazın~a ~ Balıkesır Dog., um ve cocıt" 
altın odeme yapılmasını, bu- it,. , 
tçenin denkle,tirilmesini ~ bakımevı 
cebri ve kayıtsız olarak it T' ,.. • k , "(} k sebİ( 
paranın düşürülmesinden va- ·~ 1 - \ ılc1yetın mer ez \e mu ıa atı,·. 
zge~~ilmeıııini istemektedir. ~ ve köyleri ahalisinden. müracaat eden gebe' 
. Kongre Amerikadu ya- it. lerin tahii ve miişkiih\tı her uevi doğunı~~rı: J 
bancı eıhamının çıkarılm- ~ m ve alelumum kadm ameliyatlarmı nıueS ~9. 
asına dair olan yeni ka- il. c~ k d .. .. oıe~ 
nunun Amerika piyasasına '1ı sesedc meccanen yapar . ~ ocu uşur 

1 
yatırılmasının kolaylaştırıl- ~ tehlikes;indc bulunanları da kezalik uu-ıecB' 
masını ve çiftçilere fazla it.. neu yatırarak leda vi eder· 
tıitünlerini dışarıya göndere- j 2 __ Siit cocukları ve j ki vaşrna kadnl' O'~ 
hilnıek irin prim verilmesini • ~ d*' 
do istemektedir. ları kiicii~ hasla vavrulan dahi müessese 

Son olarak kongre bütün 
iılkelerle ve bilhdssa Çin, 
Japonyo, Fili pin, A. vustural
ya ve Yenizelunda ile deniz 
ticareti anlaşmaları yapılma
sını ve deniz ticaretinin ko 
runmasını tavsiye etmekte
dir 

Kongre dış ticaretin iler
lemesi irin Amerikan bonk
acılari cemiyetinin tayin et
tiği komisyon ile işbirliğinde 
bulunmak üzere hususi bir 
ith&ldtçılar ve ihracDtçılor 
komisyonu teşkili hakkında
ki teklifi ka!:ıul etmiştir . 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yl'S[F KEN.\N 
Yazıhanesi hükumet caddesin-

1
1 

de Ahmet çeşmesi karşısında 

1 
Merkez vo kazalunla her 
nevi dava kabul ve surnt- I 
le neticelenJirilir. f 

' .. ................ ' 

yat.ıı·ar:;k her zaııı'au ıııeccaııeu tedavi eder·' 

~ 3 - Siiı cocukhu·ıuın bakını ıarzları 1tak' 
1 kında miista

0

k twl validelere Ye ~ebelik es~3j 

~ lazım gelen tedavi ve tedbirlerin ahnn~a.sıfl' 
it.. da gebelere üğrt!lmek. üzere dersler verılıt· J. 1 4 - Cuıııhnriycıiıııizin Balıkesire tıııl'. ~ 

1 scvlcdi~i faideli ve havırh nıües~esede1

1 • ., • • 1 r 7 
~ nıulıtercıu halkımızın istifadeye koşma 3 ~ 
#!:. lazımdır. _ di.I 
~~~~~~ ... $!. ·~~~-§4~~r 

(dremit asliye 
Ma~~eınesin~en: 

Edremidirı Gürıı kurvesin -
den. Çakır lsmail kızı" Cıva
hir hanım vekili Hayntı Nu_ 
ri beyin aynı köyden Hosan 
oğlu H 1lil aleyhine ikame 
eylediği boşanma davasında 

mü ideioleyh rııumnilAy hin ık-
arnetgtl hının meçhuliyetj ho
s~bilr hokkıncla nl nrn teb 
lignt icrasmn karar vcrilm_ 
ekle muhakeme giınü olan 
26 - Teşrinisoni.934 ta-
rihine müsadif perşembe 

Kayıp Mü~ür 
·ııi' 

Tatbik mülıriiınii 'f'e~:jd' 
evelin on beşindo kııyb0 bıl 
Yenisini çıkaracağımd&fl rill> 
kmü olmadığını iIAn eJc ~b 

Gircsunun l<araçoın 

yünden Ali oğlu Yıısufz45) 
=====~ 
günü saat on:ı mualliık ~or 
lunduğunılan vakti ~e~e~ıl 
de hizzat veya hır bB~ 
gönılermc9j oksi holde 

1
,. 

. !! 
kında muhakemenın L ti'' 

· da''t ı ben devam edcceğı aıe' 
makamına kaim oınııık 
er ilanen tehlig olunur· 
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-._6 IKlNCİTEŞRIN 

,_---= ___;,__..;:.-....-..;;.--• 
Şehir Sinemasında 

6 teşrİnisani sah akşamı 

H.\ 'İT HİZA BEY TE~ISİL llEYETİ 

ikinci temsil 

KENDİSİNiN GÖLGESİ 
Komedi 3 perde 

Nakleden: Yusuf Sururi 

Hevetin icindeDariil heda viiıı tanın mı~ ve . ~ ~ 

kıymetli artistlerinden Şaziye, Halide 'e H · 
Keıual bev , ardır. T tiınsilkr ~·ok mükemmel 
ve cok er'ıtressaııdır. 

• 

Ovurıa tam saat 8 de başlana<'nktır. 
Fiatlar: llususi ~I. 75, hirirıci nwvki 50, 

halkoıı 40, l<walar 150. 200, 300 kıır·uşıur. 

A~rıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha
kiki ASPİRİNdir. 

İsrarıa ASPİR • 
'2 ve '20 kompr.me ık ambaıaııardıı bu unur 

~~ 

Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde Ej3 !& .._, ....... ,""" .. 
markasının mutlaka ,f: ~ ,_,..._ 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

Balıkesir Ziraat 
Müdürluğünden: 

~liilga Kcpsiit Zira.~lt "'. kt('hiı!e ait .. s~lne 
l>ahcP~İlt' y ılanh ıııt·vkıı ndt•kı oı lakı~ e hır ~Jııe 
ıuiitİd;,tle it'al'a veı·ilce · giı dt•ıı ıaliplerin 
l O- ı ı-~3 4 1nrilti 11 de Ziraat ıu ii ı l iiri ~· pt i ıı e mü-

ra<'aatları itan olunur. 3-239 

K. 2 Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkt\sir kıtaat efra,lıııın ihtiyacı i~in ~O ~Pr-
lıin kilo H\l111a, ıurasa, ispaııak Vt' 3_ lnrı kılo ka
rnıhalı;11·, 5 hin kila kt•ı·pviz, 500 kı~o l>t'~a'': pc-

. ' k f'H(•elı 94 ynir 400 , ı. k"lo kavsı , (' vışıH',t\ı ı , . .... -. ' zeı ı . .. .. t 14 1 
2. Tr . -934 tarilı Cnnı3rtr~i ~11ıı11 saa t r,n 

A L T 1 N M A K A .S 
.. ·· 

~ .· .. 

Üç huçu k sene .\lmanyada w hsil etmiş sanatrn hiit ii n inccliklrri rw vakıf Bf~rlin terzi akade
misi o in aliyyülalı\ dcreceLle makastarhk şehadt~lnamesini Vt~ a~· rıcll ~m·ef diploma~ını haiz 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzihanes 
Makastarı bulunduğum hanıınlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 

zarif guyinmiş h:ınımefendiler, en şık geyinmiş beyt\fentliler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıyun ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

(iiizd ve pahalı oları kuma~larmızı yalnız ALTIN M.\KASA hiçtiriniz. 

Çünkü ı 8 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelennde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkek atalyısi ~ntahanı sokağı No. 50 
~ammlar atelyesi Karaoğlan ma~allesi ikneci sokağı No. 24 

Bürhaniye Ziraat Bakasından: 
Aşağıda isimleri yazılı eşhasın bankamıza olon borçlsıını ödemediklerinden hizolarında evsafı yazılı gayri menkule 

ipoteleri ı 697 No: lu kanuna tevfıkan 3o - l O· 934 tarihinden itibaren kırk beş gün müddetle açık arttırmağa çıka
rılmıştır ihale 15 - 1 ~ - 934 cümartesi günü saat 15 de banka binasında İçra kılınacaktır. Fasla mal'Ômat almak 
istiyenlerin Bürhaniye ziraat bankasına müracaat eylemeleri ildn olunur. 

NOT: 
Bu malların apk arltırmağa ç karıldığına dair Türk Oili gazetesinin 28.10-93-4 tarih ve 4340 numaralı nuıhaslle 

yapılan il:in gün hatasından dolayı iptal edilmiştir. 

,.., İ:imİ ,,o, 
185 Tutluca K Ali oğlu Abdurrnhman 

230 K · z • klı kövünıl t.!n molla Mehmet oğlu Halil 

191 
166 

170 
171 

172 
173 
174 
180 
204 

162 
16 t 

194 

Kızıklı köyünden ~1usta kızı Hatice 
)) » Mehmet oğlu Hasını 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Karaağs. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mehmet oğlu İbrahim 
Kırcan oğlu Mustafa 

Çotmi Mustafa oğlu Hulıl 
Mustafa oğlu Mehmet 
Mustafa oğlu Mehmet Ali 
Sarı Mehmet oğlu İsmail 

~1ehmet oğlu Hasan Hüseyin 

İbrahim kızı Şerife 
Alı\iyeli İbrahim oğlu Ali 

Hüseyin oğlu Ali ve İlyas 

Ginsi Mevki 
Tarla Kızıklı K. 

)) )) 

)) )) 

Zeytin Dutluca 
nrla )) 

Zeytin )) 

Torla Kızıldı 
)) )) 

Zeytin )) 

Tarla )) 

)) J) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Zeytin )) 

)) )) 

Tarla )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) ,, 
, )) 

)) 

Zeytin )) 

Tarla )) 

)) )) 

)) )) 

Zeytin Gömeç 
)) Karagaç 
» )) 

)) )) 

)) )) 

Tarla )) 

Zeytin Göme~· 
)) )) 

)) Karoğaç 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

u. Dönümü 
Kavaklı 4 Ev. 
Kadın yolu 2 
Çile 4 
Ala lepe 2 
Şere•et 6 

)) 2 
Kavaklı kuyu 1 
Uzun karaağaç g 
mezarlık 3 
Köy kıyııı 2 
çileJkır 2 
Marmar tarla 6 
Göl yeri 5 
Kovalık 2 
Ok uf köprü 12 
Uzun karaağaç 3 
Kenan yeri 1 t 
Sinan dede 1 2 
Çile " Çukur tarla 1 
Sarı Hüseyin yeri 3 
Uzun karaa~11ç 
Ahlat 3 
Çilekır 8 
Kara demirler 3 
Kara ayıt 3 
Binek taşı 2 
Sünetçi kuyusu 10 
Kovalık 2 
Kovak çukuru 6 
Koca çayırlar 1 
Serinlik 5 
Koca mezarlık ivarı 5 
Emir Ahmet kuyusu 6 
Yassı tepe 3 
Kara yılan yatağı 7 
Kara Sinan 8 
Koşu başı l 
Babu dere 2 
Koca badem 9 
Yassı tepe 4 
Dam tepe 1 
Kuru İbrahim ~·eşmesi 2 1-4 

iti ha re 11 acık i n<l i rllle su n•t ile ~a.tı ! ı alın a e.~tk t ı r. 
rfalipltıı•iıı · artnanıelcri ~örmek ıt;ın her ~un ve 
uruırnııv·t İ"lliı·ak kin dt• viizdt• vedi huçuk mu- - . .. . 
,a~k· . : .• . ll· .-

1
: hil'liktt> :ırıt;nııa ~l'ırıii mu- N .\~lL IKTIS.\T(~A YAIU ltUSTEMLEKEl..f- nEÇIYOH~AK OIL S.\ YAŞINA OA KÜL TÜH 

~JÜSTE~JLEKELİ(ilNnEN CIKIP BruUN BÜTl> 
NLÜGÜNE nioiYOl\l'Z. 

0 • <lt tf mııı,•t dl 1 ( . , , . KTE~ KrHTl'Lt.:t• EHKiN nrnrN iK'flS.\UINA 
ay~·eıı ~aaltP koloı·du satııı alnıa komı~~oııuB<\ · 
nıiiracaatları. J - 243 



SAYFA: 8 TORKDIL 6 IKlNCIT~ 

~Nd.~R.A~. <~Mil~~i.k~aı~~ınm~a ~H~a~lk~~~v-ir~~iy~a~s~et~in~d~e~n~: 'Okuyucuları.rnıza Bı·r Kolaylık.ı 
·i aresi) nin yem vazıyeti. · 

The Notionden: 6·11-934 Ptırşembe gününden itibaren l:lalkevjmiz gü- -
'~ Ceneral Johnsone sahneden zel san' atlar şubesi tarafmdan tezyin in resım derslerine ~"' 

el çektirilmesi üzerine N. R. başlanacaktır. 
A. (mJli kalkınma idares}nin 
yeni teşkildtı akla hayret 
verecek bir hızla ilerleme
ktedir. Bu idare son zaman
larda beş azadan müteşekkil 
milli sanayi heyetine ha Vll le 
edilmiştir. İdarenin siyaseti 
Donald R. Richbergin riya
setindeki sanayi siya -
set komitt:si tarafından 

tayin edılecek ve hukuki 
meseleler henüz teşekkül 

etmemiş olan ayrı bir heyet 
tarafından tedvir olunacaktır . 

Bu nelice bütünN R.A. makine
sinin sanayi liderleri tarafından 
işletilmesini istemiyen libe
ral cenahı için büyük bir 
zaferdir. Aynı zamanda ye
ni şekildeki N. R. A. idare
tti teşkilAtının mesai ihtilAf
larında kaza! salahiyeti. ni· 
bai bir kararla kaldırılmış

tır. Yeni heyeti teşkil eden 
azrları nazarı itibara alırsak 
bunun pelt musip bir hare
ket olduğunu görürüz. Fa-

1 - Ders muallimi Sırrı beydir. 
2 - Ders her perşembe günü saat ( 15) ten ( l 7) di . 

ye kadar devam edecektir. 

3 - Hanım ve er kek talebe kaydına evimizde başlan
mıştır . Kaydolunmak istiyenler müracaat etmelidirler. 

' 

Sonbahar at koşulan 
Yarış ve ıslah encümeni na

mına Balıkesirde yapılacak 
SONBAHAR AT YARIŞLA
RI na ait kayıt muamelesinin 
handikap koşusu 3 - 11 - 934 
diğer koşuların 6-11-934 ak
şamına kadar baytar dairesin
de yapılacağı ilan olunur. 

~i~a:e~ ~:::i:~~lün n:m;~: aııı~~~!~~~~ı.!!!!!!!ll~!!!!!!!l~~~~!!~~"~~!!!~ı•ııı!J~~~!!!!~~~~!!~!!~ııa 
tesirler bırakacağı katiyetle ~ t:: 

be~~i.:::;!:;un radyodaki il~ istif adenizi '= 
müsahabesi, mahsulatın talı- fi;, D ~• .. •• •• J ::• 
didi ve bilhassa doğrudan ., uşununuz :ı 
doğruytt müstehlike satılan =~· • f:.-
mallara Ciat tayini mesele--==-~ --_-=f 
sinin idare tarafından tetkik -: 

~~:~:f t~i:~i~~::~f ~~~ ~ 1 
raketin herhangi birinden vaz ~ ~ 
gecil.p gelmiyeceği tdkike ı ~ 
muhtap mcsdedir, Maamafıh 1 ı -:; 
büyük iş sahiplerinin mono- =İ ~ 
pol kudretlerilö çarpışmak .=-1 ~ 

için müstehlik müessir bir ~ ~ 
sildh bulamıyacak ve iktısa- ~ ' ~ 
di bünyenin aalAbetini aı t- ~ ~= 
tırmağa doğru gösterilen s s 
temayülde mahsüs bir zafi- =:1 r~ 
yet görülmiyecektir. Açıkta C J..€§1 
görülmiyeo meselelerle uğ- t ·3~ ' ~ 
raşmak için bir arzu doğ- =~ I 
madıkçe, bu alfabe ajanla- -=--~ F=:: 
rının mütemadi faaliyetleri ~ ~==a 

Aşağıya bastığmuz rehber tablo hal kınHzın l1er tiiJü ihtiyaçla' 
k'Ol' şarllal'la nerede, 1 rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam 

terden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istı)'orsunuz., Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız ... 

·ıııT R İ KOTA J · Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi 01
1 

• ye caddesı 11umara: 98 

KlR TA Sİ y E· Mustaf .... a Fehmi. Hiik.fımel caddesi postalı<l" 
n · ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükürnet caddesinde· ! 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükllı•1t' 1 

caddesine.le Ahmet çeşmesi karşısında . 
1 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sabr 
Hükunıet caddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliikılmet cadde· 
sinde .. Barhnlı Otf?li nllında. 

Veni berber tbrahim efendı: 
c .. Hh•esi 'ı'ıldız Kar·aatlıancsi karşı:-'ırıda. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah '!elınwt ~0~:1 ~1 

ııuuıara 18 

BAK K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nurk 
Paşa camii caddesinde.. ~lflylıane l oğazıııoll·· 

TERZİ 

Bandırma b.ıkkali~ esi Ahmet Hilmi efendi·· 
BilCımumiçkiler, korıserve ve ş ,~ker ç~şilleJ'i. 

: Mustafa bey .. Postahaııc ~oka~ı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. KuYa~·ı 
n1i lliye caddesi No. 16 3 

TUHAFİYE· Veni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Aleıll' 
büyük bir vardım temin =~ ;E.iii!i 
edemiyecektir. f Bina ~aptırmak mı i~t i yorsun.uz? il~. d.efa t.~ - ~ r .. ~ carethaaemıze uğrayınız. Bınonız ı n ıkmah ıçın bu- ~= 

D kt il 
~ ~ün levazım mağazamızda mevcuttur. ~~ o . or ~ Demir, hırdavat, cam, çimento, pulluk ve zi- ~~ 

• dar zade •. Ku vavi mi il ive caddesi No: 48 

1 ŞEK ERCİ : Ahmet Nuri efe~di: Ba;ıkesirin en e~ki şıık81" 1 
cisi. Hükt\met caddesi, postah, ·ne sokağı nll" I 
mara: 24 ·~ nciralAtı bulunduğu gibi yakı.o zıımandnn beri ~S3 

~~ satmağa başlad ı ğımız her nevı yağlı ve badana ~-
jjjjfj!1 boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden oL ~~ 

1 =iması müştnimizi memnun etmiştir. ~-
' ~ Her nevi ölçü ve tartı §Jetleri de satılmak - ~ 

hastalıkları mütehassLsl. =.: tadır . s.=: 
~ Sal'aclar ba~mda bova \'( ' i ırdevatcı ~ == ., • tJ " === 

Mu~yenehanesini postah- ı l Cumalı Hasan r 1 

11 ::~!:~·:·~~~~ m ~;.:·" •o-~ a~iiiiiıiıi~~Wi~liiiii~iii~~ıiijiıiiimiiiiiiiiiiıiiiiiıiılliiiii~~iiiifüi~iifüiiliiMMi~iiiiWifı; 

Memdu~ Ahmet 
ÇOCUK 

Daim;· Vilayet , '/'-."-,,- ~ • " " • -· , J' • .- -..;.l! t L'f 
,, ' 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. llüktiu1c
1 

caddesinde şehir sineması altında. 

MANİF A TU '?: Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtazi nıw 
l • r(' nifatura ve kuınaş mağzası. Ku vayi nıil 1~ 

caddesi numara: 52 J 
•• • • 

~· ı_, ~~' t... . f .. ~ • 

' .' .. . . ·. ~. . 
·, .• . 

-, •' . ~..... . .. ----
Encümeninden: 

Balıkesir Sıhhat dairesi ihli)'acı icin 500 li-. ~ 
MERKEZ Ki ATHANESİ ı 

ralık kinin münakasaya vaz ve müddeti temdit 
edildiği halde ~erail dermayanı sur~tile talibi 
tarafıodarı lt>klif eıtiği bedel haddi h\~1ık görül
medi~inden 3 - kanunuevfl 934 tarihine mü
sadif pazarlesi günü saat on be~e kadar biı· ay 
~arfında pazarlıkla verilmesine .karar verilnıi
ştir. 

Talip olanların temi nalı mu va kkalelerile 
birlikte yevmi mezkurda Enciimeni VilAvete 
gelmeleri il~n olunur. ( 244 • ı)" 

MÜSTECİRİ M .. \I.J 

-~iim.9~~
Vilayet Matbaasında basılmıştır· 


