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Buğdayı 

Koruma 
Yasası 
Buğday; J9J4- 1918 sav

aşından sonra, yurJ bütün
lüğünü koruyan bölümlerin 
başına geı;miştir. Denizyoll
arı kapanınca birçok ülkel
er buğdayın top, tüfek, 
süngü gibi değerli olduğu 
nu gördüler, bu büyük den
emeden sonra buğday yetiş· 
tirme her yerde ulusal bir 
iş oldu. 

Çok fabrikaları olan ülk
eler bile, yabancı buğdaya 
gümrüklerini kapadılar. Ke. 
ndi dar ve kısır toprakları
ndan buğday almağa çalışı
yorlar. Bıına karşılık ekilir 
yerleri Uluslar, dışarıya sa
tamcıdıkları buğdayları odun 
yerine yakıyorlar. 

Gümrük duvarlarının bir 
yanında güçlükle, ağır 

değerle yetişen buğday, öb
ür yanda bütün yıl onunla 
uA"raşanların alın terini ku. 
rutmuyor. 

Turk buğdayı da köylünün 
giyeceğini vermez, borcunu 
vergisini karşılamaz bir de
ğere düşmüştü. 

Koy, ulusal alış Terit dış
ında kalarnk çok gni, bir 
ya,ayıta dönüyordu. 

Toprakta uğro~an milyon
ların çalışma ı d~ğ1ırlenmrz 

se artık alım çevresi daral
acak ulusal verim dor bir 
çember içinde kalarııktı. 

Tek kurtuluş yolu topra
ktaki emeği, buğdayı de~e 
rlendirmekti. Ziraat Bankası 
bunu üzerine almakla yıll. 

nrdanberi köylüden gördü
ğü hüyük yardımın borcunu 
ödemiş oluyor. 
J3uğday alış yerlerine ya

kın köylerde vergilerin öd· 
on liğini, bor\·ların vorild
diğini, yatomooın bile deği
şı iğıni görüyoruz Uzak 
yorler ise kendi yakınları
nda başlıyacık alım günü. 
nun uzak olmamasını içleri
nden dileyorlar. 

Banka huğdaylorımızı 

dış ıllcrde köyluden ıı 'dığı 
<lt'ğerden çok aşaf{ıyo sah
)or, buğd ıy alımını ulu ea 
korumasaydık böylA satı lor 
iş ~·oktan duracaktır. 

İ§le buğdayı koruma ver 
gi İ; köylüden buğdııy alım
ını kesmemek, birı:tz Ja gon
i !etmek ülkusıle kondu, kö 
yluler verginın d şında bıra
kıldı. Ancak, ufak kentlerde 
oturan fakat toprakta uğra 
Şması ve yuşaması bir k.öy · 
lunürıki.ınden ayrı olon ı;ıtç 
İlerımiz pek çoktu Bunların 

• hır köyludcn nyırdedilecek 
nPsi , ırd? Bunları yns ı ya 
Jı nl ır lııliyor l an<·ak ver-
ginin golirını nzaltmomak 

g'Mrekti. Vergi kor.dukton 
"'onrn geçen aylar gösterdi 
iti verginin büyük kentlerd
eki geliri, huğtinyı koruma· 
ğa yetecektir. 

l fak kentlerde vergiyi 

-
iç ve Dış sıyas~mı: Fırka Kongresi Toplandı 

Başkanımız Soyluyor. 
Oik~atli bulunmak yolundan aynlmıyacağız. Sul~un. in· 
Kila~m. ökonomi~ genişlemenin yardımcısi olan milli 
müdafaa masrafına Türk milleti daima gögüs gerecektır. 
Geçen yılhk ökonomik vaziyetini size ge

niş yürekle ve kıvançla anlatacağız. 
Ankara, 13 (AA.) - Dün sonra sanayi progra-

Başbııkan ismet lnönü Ulu- mına geçerek geçen yıl 
sal •rlJrmn ve yerli mallar düşünce diye söylenen 
yedi gününün beşinci yılıoı sözlerin bu yıl temel atma 
açarken geçen yılın ökono- 1lc tuhokkuk etmeğe konul· 
mik vaziyetini size geniş yü. duğu boşlandığı 934 935 yı
rokle ve kı vançlcı söyliyeb- llıırında beş senelik sanayi 
ilecek vaziyetteyiz, sözlerile programının büyük bir .kıs-

Kongre idare heyetinin raporunu tasvip etti:, 
büyüklerimize tazim teli çekti. 

Encümenler de dün ayn ayn çahştıf ar. Bugün öğleden önce tekrar toplamlıcık. 
Cümuriyet Halk Fırkası Ba

lıkesir koza kongresi dün 
saat on dörtte fırka merkezi 
nde toplanmıştır. 

Kongreye merkez nahiye
leri Hacıilbey, Karaisa, Yıld · 
ırım ve merkez köyleri 
murahaslarile lvrindi, 
Korucu, Giresun, Yeniköy, 
Şamlı, Kepsüt, 6igadıç, Ba
kacak murahhasları iştirok 
etmekte idj. 

hoşladığı söylevde yurdum- mının meydana geleceğini Je- Fırka vilAyet idare heyeti 
uzdu geçen yıl içinde öko. mir sanayi eserlerinin de şi- Başkanı ve Konya saylavı 

nomik kurumun eyiliğe ındiden geniş mikyasta göz. bay TavCık Fikret kongreyi Ôkonomi haftasında mektepliler. 
dönduğünü iç pazarının oldu- den geçirildiğini önümüz- açmış Ualıkesir kozasının bahsedilmekte İdi. Rapor 
kça canlanmasının memlek- deki yaza temelleri atılacağı ihtiyaçlarile en yakından ve tasvip edildikten sonra biri 
ette Cıatlar üzerinde eyi bir böylelikle cümuriyet Türk- genış bir surette alftkadar hesapları tetkik ve bütçe 
tesir yaptığını rakkomlora do- iyesinde ökonomik sağlığın olacağını söyliyerek yapma diğeri riilekleri tet-
yonarak göstermiş ve hıra- gözle görecek bir şekilde, kongreye muvaffakıyet dile kik encümeni adılc iki en-
kanlorın memlekette başlı Uluscıl p::ıranın değerinin miştir. Sonra kongre riyaset ciımen seçilmiş ve bugün 
yan gani§lık için ümit verici mutluka olarak tutulacağı divanı seçımı yapılarak tekrar toplanmak i.ıze-
hir delili olarak göz önünde asla di.ışmcsirıe mey - ikinci başkanlığa O\' U- re doğılmıştır. 
bulundurulmak ldzım gelec- dan bırakılmıyncrığını sö- kat Sadık Deniz, yazgıın- llesopları tetkik ve butçe 
eğini eöyliycrek içteki ök- ylıyekek pnrn arttıranlorın lıklara do Kenan Akrnnn ve yapmu encfımeni şöyledir: 
onomik siyaseti öyJe anJa- par.ı bjrıktirme yerlerine ya- Zühtü Keskin seçilmişlcırdir. lsmoıl lla'kkı (Bacıilbey) 
mışt r· tıraeaklarmı sağlom paranın Daha tıonrn Atalurke, i - Vehbi (Bigadıç), lemoil 

Yurt içinde takip et- bugürıkü Türk parası ol- ı met lnönü, Kllzıoı Özalp vı1 Demiralp (lvrindı), Ahmet 
tiğjmiz ökoı omi sahasında duğunu söylemiştir, Bnşba fü•cep Pakere kongrenin (Şamlı), Mustara (Merkez 
iç pazarını genişletmeğe kan bundan soorıt d ş si- t ızimlerinin bildirılmesi hak- köyleri), Hamit (Giresun) 
~·alışıyoruz. fç pazarın geni- yasetini anlatın ş, uluslnr lı:ırıdaki takrir knhul edilmiş Dılekleri tetkik encumeııi 
leme i sunayi pro;;ramından durumunun bu yıl içinde koza idare heyetinin yıllık şöyle kurulmuştut: 
ötürü yatnndandoşlar için ~ok gtrgin günler geçirdi- çalışma raporu okunmuştur. Kenan Akman (Hacıilbey). 
istifodeli olacaktır. ğini fukat bu son günler Raporda bir yıl İçinde Hiza (Kepsüt), Mustafa (Gi- Bay Tevfik Fikret 

ismet lııönü bundan ( Devamı ikinci sayfada ) kongrece verilen rosun), Ali Osman (Korucu) ve akşam toplanarak reiı 
====== •• === = direktif vechile yapıl.1n iş- Vehbi (Bigodıç), Ali (Baka ve mazbata mubarrirlerini 

Okonomı sıyasamız. ler birer birer anlatılmakta ve cak), Emin (Yıldırım). secmişler kendilerine verilen 
halkın Fırkaya kartı gös· ** işleri tetkik ve karara bağ-

•• terdiği teverühten şükranla Encümenler kongreden sonro lyuşlardır. 

Kazı~Oz~ınSöylevi. ~A~fy~o~n~da~n~.,~Ö~.k~o~no~m~i~H~a~ft~a~s~ı.~ 
Ne mutlu b.zlereki Türk ulusunun yeni
den kalkınma, yeniden genişleme, yeniden 

yükselme çağında yaşıyor. 
Ankara. ı3(A.A.) Kur zin kurtulu!l sa,oşına ka -

ultay ''O ulus ökonomi arttırma dar geçırdıği durumu anlat 

kurumu haşk rıı K~z m Ôz- mış ve ergenliği kazanan ulus 
ulp yerli m ıJlnr yedı ~ünu ön siyasal bakımı gibi ök. 

boşlnng.rı dolnfısile dün onomi bakımdan do yüksel-
ıkş ım radyoda bOJIL·diği meyi ülku cdındiğini söylü-
oozleıdr. uluısul okonomı ku· yerck: 

rumuiıun yuce koru) uc·usu 

Al ıturke uygı ve s rs lmnz 
ıuanını sundukton ı-nnra 

ıırııdın grçln bır yıl 

daho okonönıiye karşı Clus 
bak mındun lD ozon yı. da

hn genişle dığimizi,dnha gt•n
çlendığ'ımizı E-öylemi" ve 

~34 yılının belli başlı veri 
mlerini anlıtm ştır. Kı'lz ın 
Özelp bundan "Onro inişioıi-

toplamnk gü~·tu, ol nanlorı 
<la \'er~ıyi topl ynrılara vnı
yorduk 

lstı• hu ik1yönılrn hı 1-
arı lsmrt lnonu )ıuğdo' ı ko
ruma yacıasının dPğ "tiriime
sıni buvük kurultoyd ın d 1-
edi. 

y.,ni ya. u g no bu 
ğJnJ' y lN't>f, kadar koruy-
acaktır. Anenk biitun çiftçi· 

- Ne rııutlu iJ,zlere ki 
Turk Uulusunun höylo yen 

ıden kalkm.ı, yenıden genç 
leşmc. yenıdt•n yükselme 

~·ıığınd.ı ya~ıyoruz Butün 
hu ışlıerin uluğumuz Atahi-

rkün yüksek ögenliği ile 
başarılmakta olduğu düşün-
• 
Prf'k ona karşı minnPt bor-

cumuzu her yer<le anmalıyız 
demıştir. 

!erimiz vergi dış ndn kalarak 

korunacnğı gibi vergi de az 
güçlükle, az yiıkle toplannc 
oklır. 

G çcn d,.neme aylarından 
sonra alınmak istenilen yeni 
düzenin, bütiın yurdda :rnvj_ 
nçle heklendiA-ini görüyoruz. 

Kemal Ona/ 
lıpırta Saylavı 

Antalyaya demir yolu 
Afyon-Antalya hatt111n bir kı

smı daha ihale ıdildı. 
Ankara 13 (A.A) - Bu 

hafta içinde Afyon Antalya 
hattının Aydın hottı üzerinde 
Koraköye kadar alon bc~inci 

6 <'ı kıs mlnrınında ı halesı 
' pılınıştır. Burdur:ı kadar 
ıhult·si yup lon Afyon An
t ılya s ıt.::ı yektln 112 bu~·uk 
kilometredir Kar.ık uyuya 
kadar olan AyJ n hattı
nJan istifode oderck olan 
Aydın - Antalya hattının 

Baladızdan Burdura kadur 
olan ı 3 kılometrelil ro-
lü kısmının eksiltmo 
art rma hazırlıkları yapılm
aktadır Afyondan Burdura 
ve lspnrtaya kadar olan kt
sımları önümüzdeki 930 
yılı içindo behemahal bitiri
lt'ccktir. 

Hılaliahmerin yardımı. 
Ankara. 3 (A .A) Trak 

yn muhacirlerin en Acil ih
tıyaçlarına sorCedilmek üze
ro hildliahmer müCttttişlik 
emrine 3000 lira gönderil· 
mittir. 

Bugün öğle~en sonra hükOmet ônünda ~Oyuk bir ihtifal 
yapılacak, kentimizin başlıca yollan dolışılıcaktu. 
lhtıfala bütün orta Y8 ılkmıktepler. kurun, hılk iştirak ~ıd•k. 

Cümhuriyet Halk Fırkası vilayet merkezj 

Ôkonomi ve yerli mallar tam on dörtte isliklAl ma"ı 
haftası münasebetile bugün ile merasime başlanacaldır. 
biiyük bir ihtifal yapılaca- Marşlar ve nutuklar ıöylen-
ktır . dikten sonra buradaki mera1ime 

Ôkonomi kurumu tnraCın- son verJlecektir. Alay bun
dan ıonra önlerinde tutum dan hazırlanan proarama 

"" kurumunun timsali ile diğer 
göre bugün öğlı•den sonra timsaller olduğu halde hük-
liso. muallim mektebi, kız . . Qmet ve ıstasıyon yollarından 
vo erkek orta mekteplerin geçerek sırasiyle Kumonda-
biihi n talebeleri, ilk mekte- ı k C 

n 1 • • ~· Fırkası, Belediye 
ph~rin son sınır tolebeleri, ve Hulkevı önlerinde durnc-
kurumlar ve halk hükumet ak buralarda da nutuklar 
önünde töplanncak ve sııat söylenecektir. 
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HükCımetimiz Aydın 
hattını da satın alıyor. 
Görüşmeler neticesinda dostca 

' bir itilaf elde ediliyor. 
Ankara, ı3 (A.A.) - Bay. 

ındırlık Bak.anı ile Aydın 
ho.ttı şirketinin hu<rünlerde .., 
Londradan gelen mümessil 
murahhası arasında vukua 
gelen temas neticesinde hattın 
satın alınması ıçın ta . 
rafca dostane bir alışana 

haeıl olmuştur. Bu defa 
L~dradan haUın idare 
meclisi reislığinden bayın
dırlık makamına gelen tel
grafta satış müzakeresine 

I bir muruhhasın geldiğini 
, bildirmiş, müzakereye bı.ıii . l

ması kararlaştır:lmıştır. lzmire 
kadar seyahate rıkm:: olun 
murnhhosın Ank:ınıya Jörıii 

şünde müz akere bnş\ıy:ıcuk

tır. Mıır:.ıhhas ılo'3t(·a bir 

hava İçiude husule gelen hu 

illt temas müzakeresinde 

eyi Lır şekilde divanı ve 
neticelendirileceğine delil 
söylemektedir. 

Bayan Hikmet Gengurun Hal
kevindeki güzel söylevi 

Ankara, 13 (A A..) _ Dün 

halk.evinde yapılan toplan

tıda bayan Hikmet N. Cen. 

gor artrımın ne de

mek olduğunu anlaya şu öz 

Türkçe sözleai söylemiştir. 

-Bayanlar baylar; Llus so

ysallığı sıyasasının birçok d~
ğerli verinlerini aldığımız şu 

sırada beıinci artırım yedi 

güne başlamış bulunuyoruz. 

Kurtuluş savaşında Uuluı

culuk özlüğüne acın budun

larını aşırtan Türk bugünde 
ulusçu ökonomj tutumunda 

soysal yetginliğini göz ka

maştıran bir parlaklıkla gö

steriyor. Acunun dün Ulusla 

bugün de soysal yönden 

alkışladığı Türk yine o 
Türk, vine o Türktür. 

" 
Üılüğü değismemiştir. Ulu-

sumuzun bu özlüğünün biL 
gisi yumruktur. Türk ulus 
soysallığını artırım ekono-

. mik olmaaındadır. Taş, ağaç, 
tuğla, kireç diğer kireçlerdir 
A~cak taş, ogaç, tuğla, kireç, 
demir zığın ev demek değil
dir. Yapıcıların hepsi bu ge-• 
re~~ ler kullanırsa orta-
ya çıkan işler 

içinde yaşadığımız ökooomi 
acunu para ökonomisisidir 
Ancak bu artırılmış paraları 
verimsiz bırakıp kalma
malı ulusla kurumlara 
güvenle akmalıdır rünkü bu 
kurumlar bugün olduğu gi
gelecekde de Ulus varlığını 
yaşatandır Üyelden beri bir 
Ulusun varlığının seysal ol
anlarda güvereıinin ölmez 
izle.ı bırakması ile ölçülür 
ökonomiyi kendi başına 
değil ulusala varlıklar ara
sında değerlendiriyoruz. Bu 
varlıkların genişlemP.sinde 
küklemesiode en büyük 
gereklik ökonomidir. Bütün 
bunlardan sonra Ulusun 
yardımı ile ulusun öko
nomik alımden kazanacağı 

ecımsal yetğinliğin ne 
denli değer olacağı kılı. 
ğından ortaya ~·ıkar ökonemide 
ilerlememiş budunlular var
lıklarını koruyamazlur. Oko 
nomi zevkinliğidir ki ulusa 
oluş biritilmek kin kişiye 
ulusun ulusal olsun ansel 
duyularını tanıtmak gücü
nün kıvancını verebilir. Llusal l 
ökonomi yapınız. Yücelirken 
her 'l ürkün alın terini değ
erlerinin gözden kaçırmıyo. 

ruz. l ' luscu sıyasamız kişi

nin benl :ği silmek değil ge
rçekleştirm t: k yolundadır ki
şi kole olduğuna bilgisine 
yaralığ'ına dayanırsa Ulusta 
acunıın en dirilikli, ulukulu 
en ku turlu l ; lusuııu kura 
bilir. Türk kadını ulusun 
bu e\'rc-nsel işinde 

yeri ı ·şsizdir. Türkün yakın 

geçmışteki gerileyişi ulusun 
güzel taramu aykırı olarnk 
Turk kndınının işten uzaklaş

~ası ile ba;;lamıştır. ·ı ürk iye 
cümhurluğu ulusumuzu bugün 
bütüleştirmiş bulunuyor yu
tdaşlar artırım yedi gün 
türkleM ulusn. Okonomik 
yükünlerini bir kez daha 
düşündüren olmalıJır. 

TURKDILı 

Bir kayıp 
Genonl Kazım öz Alpın amuc

ası Emin Fikri öldü 

Merhum Emin Fikri 

Ankara, 13 (A.A.) - Ku

rultay P.aşkanı Kfizım Öz:ıl· 

pın omcası Bursa saylavı 

bay Emin Fikri Erolan dün 

gece ölmüştür. Cenazesi ya

rın kaldır ılacaktır. 

ue::m 

•• 
Okonomi 
Haftasına 

Gırerken. 

(Üst tarafı birinci snyfede) 

içınde uluslar arası havası

nın bu gerginliği oldukc:ı 

yumuşattığını, sulh havası 

ıçın gösterdiğimiz duyğu

nun daha ziyade Uluslar 

arasında Türkiyede olduk

ca büyük bulunan mesele

lerden dolay• dünyanın ba

rış içinde yaşayışının bozul

masından endişesiz ileri geL 

diğiain bayramını yaptığı

mız Balkan andlaşmasının 

komşularla münusebetleri

miz i eyi hava içinde olgun 

bir hale getirildiğini söyler

ken demiştir ki: 

- Eğer 

havası 

Uluslar arası 

bu memleketi 

memleketin kendi harici si

yosetinin husoüniyetine uzla

~ma fıkr inin olduğu knJar 
mi)lı miiclnafııs. nn istiııat 

ettirmesini zaruri kılıyoıs~ 

bütün dünya politikasının 

tab ii ve zaruri bir noticesin-

de bu istikamette gene yiı

rüyeceğiz. D ıkkatli l.ıulunmak 

yolundan ayrılmayacağız. 

Sulhun inkılabın ökonomik 
genişlemenin en eyi bir yar

dımcısı olun milli müdafaa 

mesruCı onun sahibi olan 

\ 
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K1;1pa 
Maçlanmölkinci devresi 

~ugun ~aşlı yor. 
Kupfi ınaçlurının ikinci ılı~ 

vresi hu gün başlı yacaktır. 

Bugün İdmanbirlıği ile A

lay İdmanyurdu birinci ve 

idman gücü - ld.manyurdu iki

nci takımları karşılanacak

tır. I<lmangüı:ü ile İdmanyu 
rdu birinci de\'reyi sekizer 

puvanla berabere bitirmişle
rdi. Bakalım hu devrede hu -
nıri takım daha çok puvan ::-
alıp kupayı kazanacak:' .. 

Eski Maarif müdürümüz 
' Vildyetimiz maarif çevır -

aenliğinden Yozgoda tahvil 
ı ~dilen Vasıf Akttın bugün 
Bandırma trenile yeni me
muriyet yerine gidecektir. 

Vasıf Aktan dün veda zi_ 
varetleri yapmış bu arada 
idare evimize uğramıştır. 

Kendisine seli\ metler dileriz. 

• 

Beıe~iye binası 
Belediye tarafından hükll

met yolunda yaptır ılmakta 
olan binanın inşantı epi ile

' rlemiştir. Bu binanın İç kıs
mında bazı değişiklikler ya
pılarak kentin ihtiyacını ka-

1 rşılıyacak mükemmeliyettı! 
bir otel huline getirilmesi 
düşünülmektedir. 

Hafla fen memurluğu. 
Niğde vilayeti nafıa fen 

memurlarından Saffet Balı
kesir nafıa fen memurluğu
r.a tayin ~dıf mi~tir. 

Hamiyetli bir tütçarımız 
Türr.arıian uncu kı rımlı 

oğlu Ali k z t:ıleboye veril
mek üze ı e M itut pu~ , , mek
tebine yüz on bc· ş defter ve 
altmış kalem armağan et
mi~tir. ~1ektcp haşmuullimi 

Ra!f Erdemden nldığ ı m z bir 
mektupta hamiyetli tüccara 
teşekkür edilmektedir. 

Asri ezarlık. 

1 
Mezar!~ğa duvar çevriliyo~· 

· istanbulda~i asri mezarlığın nizamnamesi bele~ıJIO 
tetkik ediliyor. Mezarlıkta aile kısımları da bulunıci 

Asri mezarlıkta ~·al şm ı yu Bundan sonra mezarlığıll 
b'· de\·n m eiijlmektc<l.ır. ~l ezar- i~· kısmının onarılmru:ıns l 

lığ ı n duvarları epi yüksel- ' şlannca ktır. Mezarl ı kta 81 

miştir Şu birka~· gun İ çın- kısımları da bulunacaktır·• 
de çalışm ıya yenı bir hız İstanbul asri mezrırlığ111 

9 veril~<·ek ve duvar ı~n ~·ok · · · · ıınif ( nızamnnmesı getırı . ,el 
on be~ güne kaıl ttr b itir ı le· bunun üzerinde beledıf 
cektir. , t.etkikata başfonmıştır. 

Susığırlık duyumları: 

Susığırhk a Çalışma· 
S~sığırlık baytarlık -.işleİi çok yolunda gidiyar. Bi~ 
ıçmde mezbahada ne ~adar hayvan kesiMi re sall"' 

S~sı~ı~lık.' (Tl~ RKl>il~I~ - G_ leri çok yolunda git1JJ8
:; 

eçmış ık.ıncıteşrın uyı ıı;ınde dir . Bir o.y önce bur ti 
Sus ğırlık mezbahasında 49 baytarlığına verilen Mehdi 
Sığır, 3o Manda, ı5 Koyun, Al' o · ı kl11r gö 
25 K · 36 K l 9 D ı nan <')'' " 0 r ı • eçı, uzu, ana . • diik~11 

toplu olarak J 74 kasaplı k stermektedır. Kasap. tt' 
hayvan kesilmiştir nları ile sucuk evlerı sık I 

Aynı ay içinde türlü has- gözden rreçirilmekte \'C "' 

talıklardan Ö' ürü 3 Sığırla lıQ'a a~ykırı yolsuılukl•" 
4 ~tında ayrıca yine has- dir 
talıklı olduğu anlaşılan :~6 meydan verilmemekte · 

Akciğer, 22 Karaciğer, bir 
kalp ve bir dalakla ü~~ ba
ğırsnk ildçlanarok yenilmesi 
ve satılması yasak edilmiş 
tir. 

Ku~·u k hayvan kesen bir 
sucukçu hakkında kanuni 
takibat yuptı rılm;ştar 

hasta/Jk/a mücadele 
. lerl• 

Bugünlerde de beygır b•' 
merkeplerde mankafa ıf 
talıirı savaşına başlonılll'H 

tı o~-
ve bu hastalı ira tutuld ı1 

t:ı • ··Jd»-
anlaşılan dört beygır 0 ,t 
rülmüştür . Savaş devalll 

mektedir . 

Kasap dükkan/an 
Kasabamızın baytarlık iş-

'~===~ . 
ismet İnönü diyorki 

Güzel TrakYa Cennet 
Olacaktır. 

• 

'l'ür k mi ileti daima göğü~ ge - 1==-===--=~=~~:::o==-=------='--'= ~==;:=~=~==~lfit=ıe:.Zli~ijiı=~ 
rP.cek ve sağlam tutmoğa ça- ğümüz vo isledigim:z 
l ı~acak.tır. Yeni Lir r.emiyet amaca varması i~~in bütün 
olmak idn yurdun inkıl:lp meselelerin, bütün ça-
yolunda her yıl · aldığı lışma isteklerinin aynı zaman-
hamleler ı~·;ndc bulunduğumuz da halledilmesi ve takip 

Guz<'I. Traı,~:ınıızda Ed r•,. bir 
Başbakanımız diin lstan- kat hepsi muntazıılll. e&&I 

bul ~azetecilerine Trokya faaliyetle <:yi bir "azı110, 
için şu sözleri · söylemiştir: yerleştirilmiş bulu00 d• 

Jl rıll 

biribirine benzemez. ' lus ku
rumu da böyledir. lus ya
pısında başlıca kireç öko
nomik düzenler işte bundan 
ötürüdürki Türk ulu~ yön
demi soysal ökonomi te
meline dayanmaktadır. Ulu. 
sun ulusu ölconomidir. Bü
tün varlığını Türk gemre
sinin geniş ulcudna kulla
nırak çalışabilmesi ıçın 

giiveocimde ıual varlık old
uğu ümidi olmalıdır. Biz 
Türkler sıyasal. sıyeal ala_ 
nlarda eldu~u gibi ökono
mik alanında koklu verimli 
işler yapacığız Bu yolda ne 
yetre verimli işler yaparsak 
ulusumuz yere yükselmiş 

o denlü yükselmiş gençlik 
bulmuş hem de mutlmış olur 
umalnız yalnız çok yetiştir

mek çok yapmak olmıya{·a. 
ktır. Ulus bakımından enğe
rekli veriwli olan işlere 

en ileri teknikle sar ılacağ

ız. Kendimizin öz değerimizi 
biliyoruz . Bunları gelişi gü-

.. - - .. senenin güzel eserlerile ayrıca 

il AVUKAT 1 :i~~lemiş ve genişlemiş-
edilmesi l:izımgeldiğini göz
den ayırmnmnkl ğımız lı1zım 

geldiğini söylemiş ve söy
levini şu söz.terle bitirmiştir: 

- Fazla vaktim olmndı- T<t'iyliilerimizin yur 8 ol 
·ı Pleşg 
ı e oo 

eııJO 
için• 'frnktayaıla ancak dört iş ve güdori 

. zel kullanacağımızı sanmak bizi 
tamamaktır. Biz öz değeri 

kakel düşürmekten gelen 
olursa bir düzen \~evkesi 

içinde ulusun gelirimi artı

rıcak yollarda İ!lttmıkt,,yiz 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKİLİ 

YrSUF KENAN 
Yazı hanesi hüküm et caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat-
le neticelendirilir. 
----------

Sözlerile k siyasete 
geçen, ismet İnönü kadın -
Jarım ı z ı n Saylav se~·me ve 
serilme hakkını almaları em

niyet ve birlik içinde ~'.alı~
mağu devam eden yurdumuz 
için ayrıca bir genişlik, ra
hatı ık ve yüksel nıoyi temin 
edeceğine inanını ~öylemiş 

ı yeni Türk üyenini düşündü-

-l;lus hııyotının hkbir 

istikameti ihmal kabul etm
ez. Yeni :ırttırmıı ve yı.rli 

mallar yedi gününü o.~·arkcn 
gelecek yıl bugünlerde ger
ek ökonomik gerek siyasa
larda yurdun daha yük
sek daha ileri olacağına :ıs

la tereddüt tjtnıoden güvençle 
bakıyoruz . 

güz kalabild im. Fakat bu olarak hallerinden ın be" 
k aoırı . olmaları ve Tra Y jıtı· miiddet zarf nıla sıkı çalışa· 

rak yurdumuzun bu çok de_ 

ğerli parçasının hor tarafını 

gönlüm. Alıl ı ğım neticeler

den ~·ok memnunum. Trak-

yam!:r.ın her torofını yemye

şil halkını büyük bir gay

retle işler in in b uşındn bul

dum Az zamanda pek ~k 

muhacir getirilmiş, Ca-

reketli toprnklarınd110 
410 

ı bil; 
iade etmek ve yur< u Ji• 

·· ıaı11 6 
dırlandırmak i~·in mu o) 

b ni ç 
yen çalışmaları 0 ·ıeri•' 
sevindirdi. 1'rakyaııın •1 ('o• 

1 hakkında umutlarım•• eeO 

kuvvetlidir. Trakye1JJ•• b; 
net olacaktır. ZateJJ. ıit 
hazırlanmaktadır. deaı>•f 
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r······;:·o·E·e··rv··;·;:·~·.····· .... 1 Konferans Ruhanilerin kıyafeti meselesi .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Edebiyatı cedide» ye bir bakış. Konferans devam edecak mi1 Elen Gazeteleri Neler Yazıyorlar? 
~· . , . . . .. . .. «Le Meseoger, Athenes» ---...,...-----------
Kıtapları karıştırırken, hır :Sevgılılcrın gozlermde go-. Atina. El ' ~İ k • · ·' k J h J ' 

hitiğ parmaklarım ar.ısından r~len c<aş~ıperdnz handeler!>ıı «Birçok· kimseler, Balkon en gazeteları ı.SYB anununun gozettıgı mı sat an oca arla katolık papıslan 
kaydı yere yuvarlandı. hır on ıçın karartan; «bı- l ld k d"' .. • 1 'J • d y· k • L J" 1 - • b" h k • J L b J !I 

,~lır.kin, gözüme ilişen boşlı= ~i~am. ve b~per~~. zülüfler» ~:v~:~~~; i'~')ı~~ ~a~:n;:rın~~ ıçm .. ·~am~ 8 yerm .a 18 ur mıı. ap~ı .ıgmm. eyı . ır ar~ etı o araı u duğu haıdı. 
gı, ıçımc bir sevinç· koru du. ını, hır dokıka ıçın nrapsa- an 0 . • K k ld L Turkıyede ruhani kısvele. mezunıyetının vcrılmesı Lo- ısar eılen tek istisna Elen .. .. 1 aımı <1nsey uru ua.- . . . . . . . , 
şürdiı: çına donduren bazı mısra a- tan 8 lk K ~ rın mabed ve Ayınler dışında zanda ımza edılmış olem ek-~ hıtsıyatını tamamen tatmin 

d •. 1 sonra ıı an onıerans_ . .1 • • k d k 11. · 
EJebiyetı cedide... rlo karşıloşm~yoru~ eg: ... ının rolünün sona erdiğini sö- gıyı ~~sını yasa e an . nn- a ıyetler ~ukavelcsınde me- e~ecek. mahiyette değildir. 
Gözlerim, parmaklarım ar- Fakat, dedık ya... ylemektedir. un ~utu? El_~n gazetelerınde v~.ut P.atrık.hane ~u~~kuna Fılhakıka, Sensinodu teıkil 

asında kıvrılan, çevrilen sa- Bunlar devede kulak ka- M. Papanastasiyu bunun genış hır munakaşa mevzuu hurmet.ın ıcabet~ırdığı .. ~n eden birçok büyük ruhani-
hifelerde merakla dikkate binliden. • ortaya ç k ğ _ d olmuştur. ufok hır harekettır . Buyuk ler, Elen noktai nazarına go· , , k. ı oca mı once en . . . · · · • 
dolaşmıya başladı ... Edeb yatı cedıde yapra · gözönüne aldığından Balkan Kanun 8. M. Meclısının on- Mıllet Meclısı tarafındıın ya- re manası anlaşılmıyan bu 

Edebiyat cedide ... Bu ter- lorı arasında, Süleyman Na- Konf~rnnsının geçen yıl Se- oğınn sunulmnılan evel boş · p ı ldığı s~ylenen gü.zel ha~e- kanun ne~icesinde nüfuzları 
kip, hemen her edebiyat se- ' zif bjle, o mağrur adam bi- Janikte yapıl~n toplantısında lıyan bu yazılar kanunun ket, ~ug~n !~pıldıgı vazıy- kırılmış hır vaziyette, bu ka-
verin önüne koskoca bir ha· le, gônlünün kadını ile konu. KonCera k . J. 12- 1934toplantısında Me- ette 1 atrık ıçın haudı zatı · nunun hükümleri altında bu-

ns urum nızamnam. 1. L b . . .. ,\ d h' . . 
yat, bir varlı k serer... ~uyor: esinde yapılmaıı gerek olan c ısce ~o ul edılmesı uzerıne n a. ıçbır k_~ymetı clmıyan lunduğunu dıişündükce, Elen 

Hele, son dil d e ğişimi s.r- :!~~~,:ı·~:·~:~~l.'l:;~~ın:ııı;.~)ıan uyut· değ işiklikler hakkqıda tekli- daha zıyade açılrr~ış.tır. .. .. hedıye ve Turk-Elen dost)- dünyası büyük bir keder hi. 
alurındu onu, anmamak, yade· tıım, rJerde bulunmuştur Elen gazetel~rını.n butun uğunu~ Ele~ un~uru. h.ııkkı- ssetmektedir: çünkü yaptığı 
tmemek mümkün mü?.. .ı ~ııııtlırdım ılıl · :ıskı - Jlıtıs;.sı M. Papanastasl"yu kon~era- hu yazılarında uzerın<le dur- ndıı Turklerın hır ıstıh(afı. bütün protestolar, Türk hii-

· ~·uı 11 ol b.ıılt ına \OH'm ••. t:nuttum • 1 d ki k O d k p d 
Dilimizin, en (azla çetre- Ara sıra fhımitten de: nsın yalnız ve yalnız par- u arı no ta rto o s ap- ır.)> kumetinin bu tetbirinden hiç 

f~lleştiği, en (azla. kozm?po .ıı~r z~\ kımı su ılt n ılıı) tıl orıını lmanter mahfıllere dayanm- aslarının ve bunlar. a~asındı Aynı gazete Atina Metro- o~~az~a .patrikhane ruhanile 
lılleştiği bu devrı , yenıJen ıcıı .. 1 ns1 düşüncesini kollamıAtı.Bu ~.n başla R.um patrığı olmak. polidinin yukarıtla mevzub- rının ıstısna edilmesine kUi 

c(ıoıılUnı wu. lıayalımwı. ııe ili Sl'll! . > "$ uzere Sensın t A " ın n " nl s ola b n t d L 1 gözden geçirmek, hana, son. düşünceye göre Balkan konf& ti . . . o uzus ı v ... zı- ı ı n eyuno mı yaz ıa.- ge memiştir. Fakat tamamen 
gibi mısrnlur okuyoruz... ye d t .. .. ·· ı d 

suz kıv. uç (zevk) verecekti .. Hele Ce1fll Sahirin o yal. ransı Balkan devletlerinılen ~rı J ı. . nn sonra sozune şoy e twam samimi olmak için şunu da 
BilhosE>a, bütün «E<lcbiyah l herbirinin parlmnnter moh· .. Bı~ kısım Elen g.'a.zc. telerı ediyor: «Ruhani mahakamlnr söylemek lAzım gelir ki bu 

varışları , o ağlamalı hitap a- T k 8 M ~1 1 d.. k L d T k h 
ceılideciı>lerin en mükemmel fıllerine dayanıcı bı"r Balka · ur ıye · · ' ec ısının on- un n şoma .. o ar ür ü- kanunun Rum Ortodoks pap. 

l rı, o inleyişleri.. . ayladıg· b k .. tt kt1 t ' . vı h"" k" .. 
eserlerıle karı-ıma çıkmo arı nlar parl ıı mentosu olmalıdır . . . ı u anunun goze - me mın , r, en u ıımetının aslarından hntka, bunlardan -;; Zt\fını kendisi de itiraf edi· u r. k ı · 1 
ne eyi bir fırsattı. yor: Böyle bir kurum yapmak •n•. mn sat arı .h~calarla ka- rıcıı arını isaf edeceği- daha çok diğer bütün ruha. ** •Ben m kaılınl rn ıfıaı lıılrm•tıuı için iki moılel vardır . Bun tolık p~pasları l\'ın .. ta~ıı~- nı ve kanını proJesını nileri de nlAkadar ettiği dü-

Bitiğin yapraklarını her ur ılır. lordan biri parlıımentolar ar- en ~er~nde ve • Turkı~enı.n ileri sürmekten vtızgeçece- ~üoül<lüğü zaman bu kederli 
~·evir işimde, hayretler idnde .n ıtuıı ı:u ~ll'mc mcı.sup olan ı.m· ası bir lig·· d'• . l Ul 1 genış ınkılı1bc·ılıgının eyı bır ğini ümit etmek ve hu iimi· his azalmaktadır 
k l d :tcll.klP.r 1

1
• ıgerı <.e us tır- hareketi olorak buldukları tlt~rini Türk - Elen dostlurru_ J)'ğ h ·ı. · }Ak d 

a ıyor um ... •RPnim ı!•ızıımde ka 1111:117. 1ı0yald:r.• arası pır manter tıcaret ko- h . . ~ ı er ru anı erı a u a ar 
Baş taraflarda.Mehmet Emin: Bu kadarı do (azla doğ- nferansıdır. Bunlardan birinci· alde bılınemez nasıl bir dü- nıı istinat ettirmekte idiler. eden altı aylık mühletin Tü_ 

•hl't <hır, taze. ~nıııız 'e guzc•I rusu .. Kadınlara karşı hür- ye yalnız mebuslar ve ozal- şünce ile Rum papnslarının Böyle bir dostluk rojiminde rk hükfimetini, hu tedbirin 
hır mNar bundan ayırt edilmelerini imı•aratorluk tarafından hile rıı br 00111 ı:.:ıbııcncık kaııatılnıı met gösterilir, amma, Celal arı girer: ikincisine de, bun. yersizliğinden diğer mezhe-

l•ır toprak, Snhirinki hürmet değil, me- lardan başka, porldmentolar istemekte ve meseleyi iki hiç bir zaman :ılınmıyan plere karşı din aleyhtarı hi· 
Ta kendısı o ıııodaıı oın~~; ra~'ı:~. clubiyet. . dışında bulunan kimseler de millet arasında sıkı dostluğa böyle bir karar heklenmiyo. Hİyotı açığa vurduğuna ye. 

:.. . bir deneme olarak ortaya d o·· t Ct '-' · • T · k.k · işte,' tt· ha~ u unda ılıktııdıı;ı 0 Erlebiyatı cedide devrinin gırerler. Böyle olmakla bera· r u. ıger ara on • unnnıs- nı iır ı eoın terakki yolu-
lıayrak • koymakta idiler. • t - k k h A h d 

Tertemiz bir 
tıurken, Arka 
Alinin: 

dilile konu- en büyük nasi ri Hali t Ziyan- her bu ikinciye gönderile- anın yu ıe ru tını rne ı n a gösterdiği yüksek gay-
tarJ(ta FıHk ın meşhur mensur şıirlerin- cek murahhas heyetlere Yine Elen gazP.teleri kab. fıli. Elen hük11meti mesele rete muhalif bulunduğuna 

den aldığım şu pu~·ado , ne girecek kimseler, çoklu- ulünden sonra ktınunun , ru- ile daha ziyade alılkadnr ol- ve aynı zamanda Türk 

g·nzel bir aşk ve ne ltltif bir g"unun parldmentolar aza- hanilerin hu kayıttan ayırd sa ve kendisine irae olunan hükfımetinin eseri-
• Leblcrınılurı rıılılk hu e alan d 'l l · · · } db. ) 
•ller telMne ılııınııı mMlıum genı; kız var . sınılıın olmaları şarttır. Bal- 6 1 me erı ıçın ° an hükmünü te ır eri alsa meselenin da- nin hari~~te takdirL 

c\ c U7.U lıır nll'!l!l•'I lı Praıı· (( .. Gözlerinde o kndar aş · kan konferansı Yunan gru- de yanlış bir görüşle tahlil hıı ziyade lehte hallolunabj_ Dft yardım etmiyeceğine ik-
((.\lnn ve uzuk birn keli- kı perılaz handeler göriilüy- buna göre hu ikinci şekil etmişler ve bu yüzden yanlış leceği düşüncesindedir. Di- na eyliyeceğini ümit ederiı. 

melerinden hnşko Türkçesi ordu ki bnhar en şairane ip- daha elverişlidir . Bugüne neticelere varmışlardır . ğer bazı ruhani mehafıl de Çünkü Yunanistandan bafka 
olmıyon bir şurı ile karş- tisnmlarını onların rc·ngi-lln- kadar yapılan denemeler, Elen gazetelerinin bu yaz- bu tedbirin, Sovyet Rusya- bilhasaa İtalya ye Fransa da 
ılıı ıyoruz... civerdisine• bahşetmiş zıınno. murahhas heyetlere profe- ılarını aşağıya koyuyoruz: nın din aleyhtarı siyasası- düşünecek ki vticude getiri-

YinlJ yaprnkloTı çevirmek. lu nuyordu. Yeni inkişafeden siyonel kimselerin girmesi- Her mezhepte bir Huhaniye nın bir ilhamı neticesi oldu· len terakki JDOdern mıden. 
te devam ediyorum: güllerin elvanı ltHife:ti topla- nin konferan~ büyük kurul- verilen istisnayı ileriye sir- ğunu zonneylemektedir.» iyet fıkirlerine muhalif bazı 

Cenabın « seyyal. sehhor» nmı yanaklarında mew Ör· tayının ve ~omisyonlarının en Kirjks gazetesi diyor ki: Hükumet taraftarı Kati- unsurları da havi bulunmak&. 
nesirlerinden bir parça ok- üyor<lu· değerli hizmetlerde bulu - «Rum patriğinin tek başına merini ise vaziyeti şöyle adır. 1 

uyayım, dedim: «Gözlerimin önünde gen\' omalarına yaramakla oldu- istisnası, Elen hükumetinin anlatıyor: Venizelist imıriıyoı Kirikı, 
c<Snhaif belagate şerha şe. kız şiirden, bnhardan müte- ğunu ortaya atmıştır. arka arkaya yaptığı teşebh - «Huhaniler hakkındaki ka- ruhani kisveler hakkındaki 

rha dökülen her eser bir şekki! bir levhai ruhu perver Saydığımız düşünceler üsler neticesinde Türk hük- nunu dün Büyük Millet kanun Patrikhanenin feoer-
toze idrakin lllyihai isyanı te şkil etmekte idi . benimsenecek olursa bal- tlmetinin verdiği yegAne im. Meclisi, Ortodoks kiliessi de kalmasını menedec~k bir 
iıli Kalplerimiz son elhonı kan konferansı kurum tiyazdır. l reisi P.ıtrij[ lehine bir is- mahiyettedir dedikten ıonra 
mP.deniyeti tecriibe ederken «Düşündüm ki oşk bir vü- nizamnamesinde oşıığı.iaki Bu istisna bütün diğer 1 tisna ve tathik için ahı Türkiye böyle bir kanun 
muhitatımıza karşı pür isti- cut olsa idi böyle olurdu. değişikliklerin yapılması ge· mezhepler reislerine de teş- ı ay mühletle kabul etti, bü- çıkarabilir mi diye ıoruyor 
kralı ... » «Şitabetmek, ayaklarına rek olacaktır: Konferansın mil olunmuştur ki bu hıılde ı tün muhtelif mezhep ruha- ve Lozan muahedesinin ve 

Oh, çekilir gibi değil : atılmak isted ı m . Ldkin, kor- adı «Balkan Parlmonter Bir - ''erilen imtiyazın kıymetini 

1 

nicaerini bir seviyede tutan ekalliyetler mukavelesinin 
Bir manzumesini okuya- ktum ki kanatlanıp uçmııs- liği» ne çevirilecektir. Her azaltmaktadır. hu kanundan _ son dakikada mani teşkil etmesi lhımge-

yım ; belki içimi ~çur. . ın .. » Bakan memleketinde kurul - «Mellon» gazetesine aynı dohi olsa - Rum patriğinin leceğini söyleyip söıüne §Ö-

lşte «hanlleler» ınden bır Ve Mehmet Houfun da kı- muş bulunan ulusal gruplar meseleye temas ederken Ati- istisna edilişi bizi memnun yle devam ediyor. 
prırçn ... 
•Hu ştc l•u\ le oıı lıt sındC' l ır şPyda. 
• eza bu). \ c ııert·~l ı l ır ateş 

dua ruh. 
•llıı ıır tıılıı u kıı na~ıııas \C 1'11 el\a 
• Kı her 1') orııda l ır ur~veı 1 :udıı 

~:ıtulı • 

Ne kadar karı ~ı k bir dıl! 
Bun 1 Türkçe denilebilir 
mi hiçi. Arapçı ve Acemce 
de , hiç diyemPyiz .. 

~u halde, bu acuzı:ye «Üs

oı nlıca:& yaftasını yapı tırm-

akton başko çare kalmı~o~ ··· 
Fnknt, bir Mehmet Emının: 

• !1ııllı) rdu. ma' ı u~e bulutlarıı 
gollen . 

lııılu\ordu mıııarcye. kıl P)C hcr)Prt' 
<•ıllü)·urdu. akıır Ruya. ıı~·ıııı kuşa 

ı;iı,:c 'i'. 
flllltı ordu: ~ nııgııılaı ıı haı ~crlrrc · 

bl l'ı;P\C• 

Kullundığı şu ılilin, Os
oıanl ıcanın yonında sönük 
kalışına ,.0 ı ttd tahkir 
oluşuna şo mıım k elde de
ğil. .. 

** Artık , dil meselesini 
bır11karak, mcvzulorı tetkik 
od' ıyorum ... 
Aşk , aşk ... Hop kadın aş

kı ... 

so kısa mensur şiirleri göze oldukları gibi kalactıktır. na Metropolidioin şu sözlerini etmelidir. Bu istisna Rum iki memleket arasında 
çarpıyor: B.u~lardn orta1a \'tkacak bi- yazmaktadır . «Yalnız Patrik patriğinin yüksek mev- cari dostluk ve yapılmıt 

<ı .... Buse bir leranei tem- rıcık değişiklik, gruplara istisnası manasızdır; ~·ünkü kiinin tonrnmobınn bir delil- misaklar dol«yısile, Hum-
elhik, buse bir neş~lei işti ya_ girmiş bulunan mebus ve kilise yalnız patrikten değil dir. Münakaşa edilmiyecek bir ların dini hislerine bilhH-
k, buse bir ah saadettir; buse ayan nzulurının kendilikleri- fakat bütün ruhanilerin he- hakikııttjr ki Türkiyenin dos- hürmet edilmesi l lAzımdır. 
yaln ız temastan ibarettir. nden aza knlmalorıdır. Fa- yeti umumiyesinden teşek- tu bir milletin mezhebinin Elen ruhunun dini hiHi· 
Faknt o kadar cansl1s bir hu gruplara parlmunter ol- kül ıder ve bu ruhani mü· başında bulunan zatın yatına karşı Ortodoks pa-
temastır ki temellük tur ... )) mıyan kimseler ıle (J'irchilme· essesenin başı olan Patrık istisnasını Türk~ye ile Yuna- pulnrım bu tedbire riayete 

* * lidir · Huna hukuki ~e manevi sivil giyinmiş bir heyetle niston arasındaki yakınlığa mecbur etmek suretile 'fUru-
Edebiyotı cedide, 'I'tirk gi· şahsiyetler de girmeliydi. Mu- ihotu olunamaz.>) medyunuz. Bir Türk _ Elen lacak darbe Türk - Elen 

bi duymıynnlorın. bizim ol- rahhas heyetler çokluğu «Elefteron Vima» gazetesi hakikntı vücude getiren bu dostluğunu öldürmesi muhte-
mıyan renkleri kullanarak işbaşında bulunan mebuslar ise diyor ki: «Vakıa hiçbir yakınlıfın mAna ve mevsim. meldir. Bu hal Türkiyenin 
meydana getirdikleri eserle- ve azalarından olması şarti- tebliğ verilmemiştir, fakat siz hiç bir tedbirle zayıtJa· beynelmllel mesuliyetten ve 
rin heyeti mecmuasının ifa- lo, değişik siyasal yollarda buna rağmen hükumet me. tılmaması lazımdı. llalbuki hassatan beynelmilel vicdan 
desidir, remzidir . yürüyen devlet adamların- karşısında, Milletler Cemı· _ 

don yopıltıcaktır . Mur"hhaı hatilinde, Ankarada yapılan eğer Ortodokosların ruhnni 
Belki de, bir muharririn h 1 " d · · L' d 1, t ·Lh d yeti tarafından muıoddaL eyet er kon fer ansın verece- ostone teşabbüslerin seme- reısı "ener e a rıa. ane e .. 

dediği !!ibi , <•Bir çıkartma b' hb olan h t 
' · ği kararları kf!ndj parMmen re verdiği kanaati mttvcut ır ma us vaziyetine geti- ve 11rp en sonra 

kolleksıyonu» dur. . Avrupada b 1 ·ı 1 
tolara bindirmeğe kurum bulunuyor. DiğP.r tura(tan rilmiş olsa idi· çünkü Patrik eyne mı e n· 

M. Tuğrul nizemnomesile mecbur tutu- bu mesele salllhiyet sahibi Fotios Fenerden dışarı çık- ziyetin temelini teşkil eden 
l l d beYnelmilel mukanlelere 

• -e• 

isveç velia~tı. 
Kudüs, ı 2 (A.A. ) - İsveç 

veliahdı Gtistnv Adol( ile f 

prensesler , uri:reden buraya 1 
gelmişler ve lngiliz fev- 1 

kaldde komiserine misafir 1 

olmuşlardır . 1 

ma 1 ır. Her me- olan mahCellerin fikri, Rum muk için elbisesini çıkarma- .1 
l k 1 riayet etmediğinden dolayı 

m e et u usal grubu_ Patriğinin istisnnsın . n Türk ğa hi~· bir zaman razı 'llmı-
b .. alacağı mesuliyetten kur. 

ugun taşımakta bulunduk'- hükumeti tarafındun nrileıı yacaktı - bu hal, Yunaoistana taramaz. 
arı «grup» adını bırakmıya- kıymetsiz bir imtiyaz oldu - ve bütün Elen milletine Çal<lariı hükOmeti ikna 
caklardır . ğu çünkü Patriğin.. esasen karşı oldukça ağır bir darbe etmelidir ki eğer Yunanlı 

Bu değişiklikler grupların gayet seyrek feneri terkett. olacaktı . kOçük sanat erbabının hicreti 
balkan birliği ülküsünü yap. iği merkezindedir. Yine aynı Mamafih komı;ıularımıza T" k El d l 

~ ur • en ost uğuoun üı-
mak İçin komisiyonlar yap. mehaCıle nazaran bütün Rum karşı tamamen samimi olmak ·· · 

tune hır gölge getirdi ise. 
pılmasr dü§üncesindon ayrı- Patrikliği Papaılarına iıtiı- İçjn şunu soylemekliğimiz ld-
1 k ruhani kineler kanunu, Tu··. 
mağı gere etmeı.>' n&11z kiıvelerini giyebilmek zım ki, Patriğin ııahıına inb. ( 

-s DeYamı altıncı aayfada) 



S~YPA: 4 

Tutum 
Kurumu .. 

Bir gün öncedenberi yur
dun her kötesinde ökonomi 
ve tutum kutlulanıyor .. 

İçinde yaşadığımız kurun
da tutumun uluslar için 
ned6n güçlü bir rol oy
aadı ğını topumuz biliriz. 

Tutumu, ökonomiyi gözet
miyen uluslar her yönden 
geri kalmışlar ve en ıon 
ııığı biten lAmbalar gibi 
sönmeğe yüz tutmuşlardır. 

Avrupa tutum ve ökono. 
mide dev adunlarile iler
lerken dün biz, dünün bu 
gidişine ırak kalmıştık . 

Şimdi dünkü aykırılığımı
sın acılarını daha eyi duyu. 
yoruz. Şu var ki bu dııygu. 
muz bizi uyandırıyor. Aykı 
rılıklarımızı doğuran bu hal 
önünde ulusal tutunumuzun 
daha güçlenmesi için yıJludan 
beri Cümuriyetimiz tutum ve 
Ôkonomi işlerinde büyük 
güçlülük gösteriyor. Burada 
uluıal evincin artması için 
nurlu çarelere baş vurmalı-
yıı .. Açıkçası ıya~ımızı ken. 
dj yorganınıza göre uzatmalı 
-ye k:e11di yağımızla kavrul. 
mnyı bilmeliyiz . 

Yurdun düşmanca çöker· 
tilmiş yönlerini bayındır-
mak n baykuşların yuva 
kurduğu yerlerde fabrika ba
caları yükseltmek birinci ül. 
kümüzdür. 

Bilmeliyiz ki ökonc.mi en 
sağlam cephedir. Onun için 
kendi örek:lerimizi se•e seve, 
6ıöne özüne almalıyız .. 

Türk: oğlu; Uluaal nkono 
mi, Ulusal tutum seni bekle
yor. Bu yönde ka.zan~ıo, her 
huyunda kazandıklarının parl
ağı olacaktır. 

hatunoğlu 
~ 

Cezayirde 
Ulasal hareket ıenisliyır. 
Ar1plır çıcukl1rına ıllllyıt 

1$kı aşılıyorlar. 
«Le Temps»İn yazdığına 

göre Şimali Aferikada ulu-
ttal hareket genişlemektedir. 
Son günlerde Konıtantin te
hrinde ortaya çıkan hAdise
ler bu ulusallığın a)Ametler
indendir. 

B• propaganda Cezayird
eki Franııı nabip mektflp
lerinde bile yapılmamaktadır. 
Konıtantin vilayetinde mek
tep kit.plarını se~meğe me
mur olan ve yerli bir miife- . 
ttiıin batkanlığı altında bu
lunan bir komiıyon tarafın
dan seçilen bir tarih kitabı
nda Poities savaıı hakkında 
tunlar okunmaktadır: 
«Eğer Araplar daha güçlü 

al1&lardı Pranıayı daha gü
zelleşecek ve zengin eder.ek
lerdi. Bu takdirde Araplar 
büyük tehirler yapacak if 1· 
eme levhalardaki kadar gü. 
ıel binalar meydana getire
cek, Fransız itçileri güıel 
halılar işfiyecek ve oymalı 
ıilAhlar ortaya çıkaracakla
rdı. 

Evet Araplar barbar değ
illerdi ve Fransı zlıırdan da. 
ha medeni idiler. 

Yalnız Fransızların başka 
bir dini vardı. Araplar Frr
nsızları Arapların dini ile 
onaylamağa zorlamalı idiler.» 

Bunu yazan (Le Temp!) 
diyor ki: 

« Eğer Arar.tar me -
mleketimizde ka mış olsala
rdı belki biz de bugün başı
mızda ıarık 'f'e sırtımızda 

bornuı taııyacıktık.» 

TÖRKDILt . 
Mısırda neler oluyor? 

Kanunu Esasisi 01-
mıyan B i r HükQmet! 
Yeni ~aşvekil Nesim paşanm yapmıya giriştiği işler 

tecrü~eler büyük özenle takip edil~or. 
6 ilkkilnun tarihli (Nir 

İıt-yakın şark) gazetesi şu 
başmakaleyi yazıyor: 

Mısırda çok enteresan bir 
iradesile 1930 kanunu esas
isi kaldırılmış ve ona göre 
toplanmış olan parlamento 
dağıtılmıştır. Bugün Mısır. 

kanunu esasisi olmıyan bir 
hükumet halindedir. Fak.at 
Kralın bir iradesile hükumet 
şekli ve Mısır yurtdaşlarının 
yapmağa mecbur oldukları 

vazifelerin kanunu esasi da. 
iresinde yürütülmesi emri 
verilmiştir. 

Bu müstesra rejimin ne 
kadar süreceği henüz bilin. 
miyorsa da Kralın, Mısıra 
uyan ve onu · kaldıran bir 
kanunu esasinin bir an evel 
vücude gotirilmesine taraf. 
tar olduğu anlaşılıyor. 

Yeni bir kanunu esasi 
yapılıp ta parlamento seçjlin
ciye kadar, memleket, kralın 
verdiği iradelerle idare olu
nacak; bunları bıkanlar 

meclisi tatbik edecektir. Ka· 
nun mahiyetinde bulunan 
bu iradeler sonradan seçile· 
cek ve toplanacak olan par. 
1Amentoya tasdik edilmek 
üıere arzolunacaktır. 

uğu hıılde bütün halkın iki 
gün süren tezahürleri Vefd 
Fırkasının eski şaşaalı gün
lerini hatırlıyordu . Yalnız 
Elezher Medresesinde bir 
mikdar hoşnutsuzluk eseri 
gösterilmişti. Fakat biraz 
sonra Başvekil bütün bu te. 
zahürleri durdurmuş. okull
ulara okullarına dönmek em. 
rini vermiştir. 

MısırJıların büyük bir kısmı 
logilterenin Mısırda şahısla
ra değil, başarılan işlere de · 
ğer verdiğini anlamakta mü
şkülfit çekmektedirler. 

Herhalde Nesim Paşanın 

bugünlerde yapmağa girişt

iği tecrübeler, büyük bir Öz· 
enle takib olunmaktadır. 1930 
kanunu esasinin en büyük 
yanlışı Mısır tacına fezJa sa_ 

lAhiyet vermesi idi. Bu yü
zden Kralın hastnl ı ğı sırası

nda kabine işleri saray mP-. 
nsublnrının elinde kalmıştır. 

SalAhiyet sahibi adamlar.o 
söylediklerine bakılırsa sar
ayın salflbiyeti ile kabinenin 
saldhiyeti arasında bir muva
zene vücude getirecek ve bu 
suretle yeni kanunu esasi, 
daha ziyade kanunu esasi 
anlamına uygun bir şekle 
girecektir. 

soyadı 
alanlar .. 

Nedim ÜLGEN - Balıke-
ser askeri hastanesi baş 
eczııctsı kaymakam. 
Kazım ÇETİN - Giresun 

nahiyesi nüfus memuru. 
Vehbi MENKÜ - iş ban-

kası Balıkesir şubesi mu· 
ş.melAt amiri. 

Şükrü BORA 
mtıhkeme azası. 

Eski 

Ahmet BORA - Omerköy 
tahrirat ktltibi (Ahmet Şük
rü Boranın oğludu.) 

Zihni VAKIRMAN- Hü
kumet yolunda müskirat ha. 
yıı. 

Mahmut AKIN - Hükumet 
yolunda asri kunduracı. 

Kazım ŞEN - Şapkacı 
Süleyman yanında. 

Mehmet Timürçin ARM
AGAN- Müskiratçı Osman 
yanında. 

Ercüment GÜNER - Er. 
kek ortamektep 171. 

İsmail DEMİRALP - İv
rindi nahiyesi fırka idare 
heyeti reisi, merkez muhtarı 

İbrahim KA .' AGÖZ -
İvrindi köy katibi. 

İsmail ÇETİNALP-lvrin
dide şoför . 

Halit GENÇTÜRK- Em. 
niyet çevirgenliğinde sivil 
polis memuru. 

Hüseyin KAYA - Aygö
ren mahallesinde belecJjye 
müstahdemlerinden. 

Mahmut SAYHAN - Nale· 
liye yüzbaşı. 

Hilmi SERCAN - Balıke-
sir inhisarlar ' başçovirgen-

Bu yeni durumdan anla
şılan şudur ki şimdiki Baş

vekil Nesim Paşa, ne de 
1923 de yapılan kanunu 
e1B1ininin, ne de 1930 da 
yapılan Mııırın hakiki ihti· 
yaclarıne cevap vermedi· 
ğine Kralı ikna edebilmiş
tir. 

Kralın hastalığında snray 
memurlarının işe burunlar. 
ını sokmaları yüzünden yol 
alan mutlakiyet idaresi Kra
lın eyileşmesi bu müdahalel
erin önüne geçilmesi ve mü
şavirlerin tavsiyelerinin di· 
nlenmesi üzerine az çok 
bertaraf edılebilmişti. 

1 

liğinde ziraat kontrol me. 
muru. 

İbrahim DURAL- Hüku
met yolundu yeni berber. 

Bugünden sonra durum 
yeniden ve esaslı tetkik 
edileceğine göre Mısırda ül
kü bir kanunu esasi şekli 
tespit edebilmek epi zaman 
olacaktır . 

Yeni başvekil Nesim Paşa 
kabinedeki arkadaşlarını ha· 
şaracağı mühim işe kifayetli 
adamlardan seçmiştir. 

Nesim Paşa, bugünkü ka
nunu esasinin aleyhine bulun
duğunu hiç bir zaman gizle . 
memişti . Fakat onun iktidar 
mevkiine geçtiği sıralarda 
halk ·n birçok kısmı Vefd 
fırkus.n ın dört yıldan beri 
güttüğü bir amacı gerçe. 
kleştireceğini, yani 1923 ka. 
nunu esasisi olduğu· gibi ka_ 
bul edeceğini sanıyorlar-
dı. 

Beşvekilliğe gelmesi ve 
kabine arkadaşlarını eyi se· 
~~mesi üzerine hasıl olan 
~onPl sevin~: ve heyecana 
rağmen Neıim Paşanın yeni 
pro~ramını hiç bir muha
lefete uğramadan tamamla
yıp tamamhyamıyacağı gö 
rülece ktir. 

Onun VefJ fırkas ı na olan 
meyli . maltlmdu ve onun bıı . 

şvekdlate gelmesi fırkanm 

bir zııferj ıayılmış. hattı\ 

«ulus dileklerinin gerçekle
şmesi» diye tasvir olun 
muştu. 

Nesim Paşanın ve Bakan
larmın lskenderiyede bulun
an Kral Fuadı ziyaretten 
Kahireye dönütlerinde mek-

l tep çocukları da dahil old-

Nasim Pa~aya karşı duy
ulan güvenç duygusu, kend
isinin bir intikal dovresini 
en eyi idare edecek adam 
olduğuna inanılmasından 
ileri gelmektedir. Yeni 
başvekil bir koalisyon kabi
nesi yaparak ileride işleri 

çıkmaza uğratmaktan çekin
miştir. Bütün bakanlar birer 
şahıs olarak kendi idari iş. 

lerlo uğraşacaklar ve Nesim 
paşa kabine için Mısırın 

menfaatlerini en eyi koruya
cak bir sıyasayı seçecektir. 
Bu hafta içinde Vefd fırkası 

bir kongre aktetler.ek ve bun· 
da mühim kararlar verecek· 
tir. 

Ulusal musi~i va 
a~a~ımisi 

talım 

Clusal musiki ve talim 
akademisinin teşkilatı hak
kındaki kanunun bazı mad. 
delerinin değiştiriJmesi i~·in 
kültür bapanlığı bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bu pro
jeve göre kanunda gösteri· 
len vasıf ve şartları haiz 
namzetler bulunmıyaC'ak olu-

' rsa bakanlık~·a tayin ulunacak 
bir ihtisas komisyonu tara
f.adan yapılacak bir imti· 
hanin musikideki iktidar ve 
ehliyeti anlaşılanlar Cümur
riyaseti filarmonik ökestrasi 
k,adrosuna ücretle alınacak. 
)ardır. 

Orkestranın J 24 kişilik 

hir kadrosu olacak ve bu. 

İsmail DURAL - Hükıi
met yolunda berber (İbra
him ve İsmail kardeştir.) 

Bandırmada 

Kanlı bır vaka 
Bandırma - Bandı rman

ın Moltpe köyünde alüfte 
bir kadın yuzu· 
nden feci bir katil vakası ol
muştur. Köy eşrafından Ha· 
san oğlu Mehmet Ali köy 
kadınlarından Hayriye ismin 
de bir kndını sevmekte imiş. 
Hayriye ise s11ğlam ve ahL 
Aklı bir kadın olmam· 
akla beraber aynı 

köyde Hasan oğlu Durmuş 
isminde bir delikanlı ile se
vişmekte imiş. Evelki gece 
Hayriye Ourmuşu evine da
vet etmiş ve evde rakılı, 

~urkılı bir alem yapma
ğa başlamışlardır. Bu hali 
haber alan Mehmet Ali da
yanaqıamış ve gece gizlice 
Hayriyenin evinin bahçesine 
girmiş ve arka pencereden 
de eve girmeğe teşebbüs 
etmiştir. Fakat pencerenın 

camı kırılmış ve Durmuş da 
gürültünün geldiği tarafa 
tabancası ile birkaç et ateş 
etmiştir. Durmuşun kurşun

larından birisi ~1ehmct Ali· 
nin kalbine girmiş ve hem
en ölmesine s~beh olmuştur. 
Katil ve günahkdr kadın 

ya kalan mıştı r. 

nun 88 kişililc kddrosu he· 
men tatbik edilecektir. Ha
zırlanan projede okestraya 
tayin tartları geniıletitmittir. 

14 tik "' 

İngilterenin siyasasf 
İngiliz dış -bakanı söyf iJyot• 

Genel yarışı gerek kendiİİİii ve gerek çocuklanlllZ • 
~ütün dünya için sağlamak azmim.izdir. arP'!! 

Londra. 12 {A.A.) - Dü.n ~l-~k~_adr'..n .. tuyler Yu~ 
okuduau bir söylevde Sır I olumu yuzunden ~-_..M 

b "t .~ Con Saymon uluslar kuru ya ile Macarıs an tlef~ 
munun genel barışa gös· acı bir dava çık~1 • • .,,.JI 
terebileceği yararlıklardan me.mleket biribirıne ~~ 
yana göz alıcı iki örnek ettı. Bu kar~ılıklı. hail, 
getirmiştir. Sar hayzasına o türlü savruldu k~ oıi f 
dair olan birincisi hakkında mseler bundan yır. 

1
f: 

demiştir ki: önceki başka bir cıo;; 
-Rey1nm esnasında karışı_ neticelerini hatırlattı. 'kİ ' 

klık çıkmak tehlikesi İngiltere uluslar kurumu her e:rı't/ 
İtalyo. Hollanda ve İsveç in- rafa konsey masası .-,,,, 
giliz kumandası altında kura· toplanarak aray.•. g;~ 
cakları Uluslararası bir ku_ re de seslerını. otl 
vvetin ortaya konması için mek fırsatını verdt· I' 
varılan uzlaşma yüzünden neticesi olarak bO ;,/. 

hal ve faslolunmak ö•·~ artık kalmamış sanırım. Bu ~ 
kuvvet sayesinde hiçbir aü_ ve hiddet yüzünden b;.,;_ 
Çlük çekı'lmeden denilebilir vermesı ı ıma 1 " · 'ht' r ti 

.. uo• ki reylerin toplanması sük_ facianın nihayet on 
ün içinde geçecek hrm de imiştir. ~ J 
bundan doğacak netice ra- Genel barışı gere~ 
hat~·a tatbik olunabil rcei:tir. imiz ve gerek. çocU ;,f_ 

~imdi Uluslar kurumunun ve bütün clünya kiP 11 1 
· mak üzere her fır" .-.J lngiltereye yine barışa hiz. o~ 
met etmek fırsatını veren makta n her fırsattı ",il 
ikinci muvaCfakıyetjne gel. ade etmekte devalll ~ 

iyorum. Yugol'\lavy =K=r=a=l=ı~h;:;,,"i=z=. ======~" 

Barış uğrunda 
çalışmalar 

Duçe barış içinbir pitin ~a: 
rliyor. M. Hendersonun sol 

1 
Homa - M. Musolini, sa. bulundurmuştur- Nobl ~ 

vaş yapmamaları için daimi 
bir Avrupa birliği antlaşma. 
sın ı imza ettirmek istem9kt
edir. Verilen haberlere göre 
sulhu pekiştirmek i~~in Duçe 
yeni bir plAn hazırlıyor. Ar
bk değerden düşen Fransa
nın yapmak istediği şark 
Lokarnomnd:ın daha mühim 
görünen bu projeye . bütüu 
siyasal ar.un ft1zla değer ve
rmektedir. 

M. Mussolinin projesindeki 
başlıca esaslar şunlardır: 

Harbetmemek için daimi 
bir Avrupa birliğ'i antlaşma · 

ıı, bütün Uluslar arasında 

siyasal bir d:ınışma ve Avr
upa ökonomisi için birlikte 
çal ışmayı temin etmek. 

Oslo, l 2 (A A ) - Nobel 
komitesinin verdiği bir ziya
fette, M. Henderson şu bey
anatta bulunmuştur: 

Hendersonun 
sözleri 

« - Silahları bırakma kon
feransı akamete uğramama

lıdır . Uğradığı takdirde bü. 
tün dünyn yese düşecektir. 

Bize düşen başlıca vazife 
yeni bir zihniyet yaratmaktır. 
Bu yolda ise şimdiye kadar 
ehemmiyetli neticeler kayd. 
olunmuştur. Konferans he
nüz sağdır . Onun en son ga
yesi barış il o emniyeti sağl
amlamaktır. Bir konferans 
~ilselesinin iki olan bu fin
fernnsta , bir ba~langıç ant. 
taşmasının husulü gerektir.)> 

Morning post gazetesi di
yor ki: 

«M. Henderson l~enevred_ 

eki makamını boş bırakma
mış, hem de daima konferans 
maaa11nın etrafında kalabalık 

mükdfatını gidip alOI 
kkı idi.» 

Ticaret 
Anlaşması~ 

Fransız - Sovyet ~ 
protokolunun i~z~ıı bİ~ 
da düşündüklerını .;, 
lzvestiya gazetesi fr t~ 
Rusyanın karşılı~lı. ~ 
mik münasebetle~ıoı:b2 
masına verdiklerı " 
yete işaret etmek~e,joof J 

uzlaşma ile M. L1
\, ~P. 

M Lavalin Fransa 1 l 
yet Rusyanın. s.ıyas:.~~ 
ma beraberlığı Ft1 
imzalamış oldukları ·•, 

· b ıet•r I kol arasındakı en .. 1ıı 
ydcttikten sonra şo I 
µıektedir: . . aı~ ~ 

Bu iki belge. ıkı &'~ 
1 111•1• il asındaki yakın ·~ Aood--" 

edecektir. Bjrincık r"'aıt 
içinde bu iki belge el~ 
ninde Fransız - So"~ıe~ 
ma berıı berliğinin 1 ~~,.-,_. 
oldu t'Yunu kıvançla 

~ . 
mekte ve her ikı f 
bundan CaydalaDOlı ".J 
duklarını söylelll:~ ~ 
rt-ıttir. Aynı zamaP ~ı8df 

d 
.,,,., ~ 

acunun bar ı şı a} be~,....~ 
miştir . O barış kı, flO,,...J 
Fransız ve Sovyet <ti I 
harcamakta oJdukl•~o~ 
ecekleri calışoıalar _.,A 
himdir. tJll' I 

v Doktor 
Memduh Ah1111 

çocoK ~ 
~u/1"' 

hastalıkları m~oi 1 
Muayenehane&ı 

1
o 

. da Zelll , ane cıvarın ·r 
1 • tı . 
: kağınn nakletmıf 
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Çocuk masalları: -------------

Güvercinler .. 
Uüvercin anne il~ gü;er. 1 

cin baba yüksek hır dırek 
uzerine yerleştirilmiş evle 
rinde iki yavrularile yaşıyo
rlardı. Her sabah evlerinden 
çıkarlar güneşin zıyası altı 
nda uçarlar. istedikleri yer
lere gider, gezerler, fııkat 
akşttm olunca muhakkak gü
vercinliğe dönerlerdi 

Bir akşam yine güvercin
likte toplanmışlar: 

- Kuku, kuku! 
Diyerek tatlı tatlı konu 

şuyorlardı. Güvercin anne 
hepsinin bir arada konuş. 
masını sevmiyordu 

_ Ç'.ocuklar dedi, hepinizin 
anlatılacak bir hikAyeniz 
vardır. Gündüz bu kadar 
ıeyler gördünüz. lla~di ~ı
ra ile birimiz söylıyelım 
diğerleri dinlesin. 

Bunu hep beğendiler ve 
güvercin baba sö!e haşladı: 

_ Ben, bugün ormanda, 
a~açlar arasında pırılpırıl 
yanan küçük ırmağa kadar 
uçtum. Yeşil otlar iki tara
fında da o kadar güzel 
olmuşlar ki .. 

lrmağın ıuyu güzel n se
rin . Ayaklarımı içine soktum, 
keşki hepiniz ornda olsayd
ınız diye düşündüm. 

Günrcin anne: 
- Ben ırmağı tanıyorum, 

bütün gün akar, gulıbn il11r
ide büyük dereye bitişip su
larını vermek jçin acele edi 
yor, duruyordu. 

Bu aralık yavru güvercL • 
nlerden biri hikAyesini anl
atmağa başladı. 

Yavrunun sesi o kadar 
güzeldi ki adını «Tatlıses» 

koymuştu. 

- Ben bugün bütün kuş-
larla konuştum, diyordu. Sa· 
ka kuşu, Sdrçe, Kırlanğıç 

hepsi en güzel şarkılarım 
söylediler. Ben de onlara ku-1 
kuladım. Kırlanğ ç bir güneş 
şarkısı söyledi. Serçe harm
anları anlattı. Saka kuşu en 
güzel sesile bir yuva 
şarkıs ı söyledi. 

Tatlısesin küçük karde
şi de söze karışmıştı : 

Onları ben de dinledim, 
kardeşim, Jiyordu. Bugün 
şu gorunen minarenin en 
yüksek yerinde oturuyor
dum. Orası okadar yukseK 
ki bütün dünya ayağımın 
altında gibi idi. O aralık lı:en 
dimden daha yüksekte du
ran kimse yok zannediyor
dnm. Yerden göğe baktım 
ki güneş gülümsiyerek par
lıJor, küçük beyaz bulut!ar 
da tıpkı göklerin güvercın
leri gibi uçuşup duruyorlar· 
dı. O arttlık ayağımın al
tında gördüğüm şeyler~e~ 
en güzeli haogısı, 

diye düşünüyordum. Birden 
bire gözüme bizim beyaz 
Juvamız ili§tİ. llemen yuva· 
ya uçmıya b ~ladım. Düny~
da yuvamızdan güzel hır 
yer yok gihi geliyor. 

En ıonrı anneleri söze 
baıladı: 

- Ben hiç bir gün evden 
cok uzaklara gitmiyorum. 
Çocuklarım diyordu. Evde 
çolı: itim Tar, bugün fU gö-

rdüğünüz kümese kadar git
tim, tavuklar konuşuyorlardı, 
banu «sabahlar hayır olsun» 
diye öyle tatlı selAm verdiL 
er ki . Horoz baba «nasılsın, 
eyımısın. güvercin anne» 
dedi. O aralık gelen küçük 
kız el ndeki sepetten bize 
birçok mısır serpti. Hep 
beraber yidik . Ben kendi pa
yımı yerken hep sizi ı.lü;iın 
düın. Keşki yavrularım da 
burada olsoylardı da beraber 
yiseydik dedim 

Artık vakit geç olmuştu, 

hepsinin uyku zamanları 
idj. Anneleri hepsine 
'< geceniz hayır olsun» 
dedi. Güvercinlik ses. 
siz uykuya daldı. Hir ara
lık kışladaki kumandan er· 
tesi gün hnreket edecek, iş
lerine başlıyo«ak, askerleri
ne yol gösterecekti. Kuman
danın kü\·ük kızı Jale, baba
sından ayrılacağı i~:in ke
derlenmiş düşünüyordu. Ba
bası da kızını çok seviyordu. 
Onun keılerlenmemesi için 
ne yapmak lAzım geldiğini 
düşünüyor, onu eğlendire
cek, sevindirecek bir ça
re arıyordu. Birdenbire 
aklına hohçesindeki güver
cinlik eeldi. Beyaz güver
cinlere mektup toş mlyİ öğ
retmişti. Onlar en eyi posla 
memurlarından daha hızlı 

giderlerdi. « Tatlıses» in 
kardeşi o kadar hızla uçar
dı ki, çok hızlı giden tren
lere verilen ismi ona koy
muşlardı. « Tatlıses )> in 
kardeşi « Ekspres » herza
man kumandandan kız n« 
mektup taşıyacak, Jule de 
sevinecekti. Kumandan 
nöbet\~i askerlerinden birini 
çağırdı, snbohleyin ~ıiver
cin yavrularının da hır se
pet içinde arab~sın~ ko~ma· 
sını tenbih ettı. brtesı sa
bah erkenden bir el «Tatlı 
ses» ile «Ekspres» i tutmuş
tu. Zovallılor ne olduğunu 
bilmedikleri için öyle kork
muşlardı ki güzel seslerile 
sabnhları söyledikleri «kuku, 
kuku» lu şarkıları bıle söy
lemediler, bir rlokika son
rıı ikisi korkudan biribirine 
sokulmuş, sepetin içinde 
<Yjdiyorlardı . Kumandanın 
~ . d 
karşısına geldiklerı zaman a 
çok korkmuşlardı; fakat o
nun tüylerini okşamasından, 
onlara tatlı sözler sö
ylE>mesinden yüreklerine su 
serpildi. Artık kendilerine 
{ena birşey yopılmıyacoğı· 
na innnmışlnrdı. Kumandan 
istediği yere gelir gelmez 
sepeti açtı. Kızına yazdığı 
iki küçük mektubu güzel lu
rmızı kurdelelerle güvercin
lerın kanatlarına bağladı, 
ve elinin i.istunden hav-
aya bırakıverdi. «Ucun 
mini mını güvercinlerim, 
u~·un benim evime, kızı · ' ..... . 
ma scl,\ınlarımı goturun-
üz )) diyordu. 

«1'atlıses» ile «Ekspres» 
hemen kanatlarını açtılısr. 

«Pır» diye yükseldiler. Ev
lerine dönmeği onlar da çok 
istiyorlardı . 

iki kardeı uçtular, uçtular 
yollarında yetil, Hvimli or-

TCRK DtL1 IA.YJA 1 
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,_........ . .......................................•....... '\ 
: Türk Dili çocuk için olan bu say! ayı her cum• 1 : tertip edecektir. minimini yavru/ann alakasın t•p- ı 
! /Jyabilmek bize haz verir. : 

Kırlar 
Çıçeksiz 
Kaldı. 

Geldi artık Sunba/ıar, 
Uçuyor Kelebekler. 
Soldu biittin zambııklar 

Boynu biiklik çiçekler ..• 

* Ne Menekşe. ne lale, 
Ne Karanfil , ne Gül var 
Ya:ık soldurdu bütün, 
Çiçekleri ~onbalıar ... 

* Sanbalıar geldi kırdan 
Gü:ellikleri aldı ... 
Sarardı soldu lıer yer, 
Kırlar çiçeksiz kaldı ... 

manlar varJı, güveı cinlik
lerine yakın yerlerde sade kır
mızı damlar gören küçük 
kuşları bu bitmez tükenmez 
uzun ve sessiz ormanlar 
korkutmuştu. Tatlıses kor
kusunu kardeşine söylerken 
Ekspres «ben her zaman hu 
ormanları minarede konduğ. 
um yerden görürdüm,evimiz 
artık uzak değilılir, m~rak 
etmo kardeşim» diyordu. 
Bu kadarcık konuşmıı onlara 
kfif.ydi. Hemen başlarını ev· 
lerinin yoluna çevirdiler. 
Artık bir lakırdı bile etme. 
den kanatlarını çırpmıya 

ve uçmıya boşladılar. 
Ormandan geçerlerken 
yabanı güvercinlere rastla
mışlardı. Onlardan biri: «ar
kadaşlar; bizde misafi• olm
az mısınız , ormanın ne güsel 
yerleri var.o diye ağaçlara 
çığırıyorlardı. Fakat, iki ka-
rd~§ boş vakit kaybetmek 
iıtc mi yor lardı. «Teşekkür 
ederiz, evimis yakın da, ora-
da dinleniriz.» diyerek uç· 
mıya başladılar. Biraz eon· 
ra babalarının çok sevdiği 
küçük ırmağı geçiyorlardı. 

Tatlısesi kardeşine ıeılen
di: «Bu pırıl pırıl 

yanan ırmağı tanıdın mı? Ha· 
ni babamız bir akşam anla. 
tıyordu .» dedi. Ekspres te 
bunu lRnımış, artık eve ÇOl 

yaklaştıklarını bildiği için 
seviniyordu. Nihayet şehre 
girmişlerdi, akşam güneşi 
yavaş yavoı batmıya hazır_ 

lanıyordu, bütün camlarda 
güzel, kırmızı renkler par
lıyor, küçük cocuklar, evle
rine giriyorlardı. Yavru gü· 
nrcinler de onlarla beraber 
yuvalarına yetiştiler, yu
valarına girer girmez an
neleri, babaları sevinmiş, 
«kuku, kuku» diye yavrula
rını karşılamışlardı. 

Kumandanın kızı her za
man güvercinlere bakmıya 

gelirdi. Bu akşam da yuva-
ya uğradı. Tatlııes ile 
Ekspresi gorunce 
o da çok sevinmişti. Hemen 
güzel kırmızı kordeleleri 
çözdü. Babasından aldığı 
mektupları öperken küçük 
güvercinler de teşekkür edi
yordu. 

Ertesi sabah bu havadis 
bütün bahçeyede yayıl-

.. _ •......••..............................................•..... : 

Zürafanın 

Boyu 
Nicin uiun? , 

Züref anın boyu uzundur. 
Çünkü Züreianın ön ayak
ları uzundur. Eğer boyu 
uzun olmasaydı başını yere 
eğmiyeceği için aç kalırdı. 

Esasen otsuz ve çorak 
yerlerde yaşadığı için ağaç 
yaprakları ile geçinir. Bo
yunun uzunluğu aayesinde 
en yüksek dallara uzanarak 
gıdasını temin eder. 

** 
A~ba~anın bası niçin 

tüysüz~ür. 
Akbabanın başında tüy 

yoktur. Çünkü bu kuş gı . 

dasını gübreliklerde arar. 
Bunun için de ba~ını gübre
lere sok.ar, çıkarır. Eğer tüy 
olsaydı, başı da o vakit p s 
olurdu. 

•• 
Deniz ıkrıhinin niçin bn- 1 

cılan var? 
Deniz akrebi örümceğe 

benzer tuhnf bir hayvandır. 

Bunun kabuğunun etrafında 
kanca gibi çıkıntılar vardır. 

Hayvan bu kancalar sayesin
de istediği yerde asılıp ka
labilir. Bu sivri uçlar adeta 
kuyruk vazifesini gorür. 

Yağmur 

Karardı bak yök yu:ıi 
Her tarafta bulut var, 
Damla damla akacak 
Ntrde ise ya!}murlar .. 

* 
Yerden su dumanları 
Uçuyorlar havaya, 
Bulutlar da su olup 
Başlayorlar yağmaya 

* 
Yaymurları çok sever 
Küçük mektep yavrusu, 
Ağaçlara. oilara 
Her şeye o verir su . . 
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GAZI BABAMIZ 
Bundan bircok sene önce • 
Yurdumuza düşman dolmuş. 
Güneş batmış, bayrağınuu 

Şefak rerıkJi yüzü solmuş .. 

Vatanmım her köşe i 
Yanmış, yıkılmış yıkılmış. 
Babamız ve kardeşimiz 
Canıilerd~ hep yıkılmış .. 

Bu zamanda Büyük Gazi 
Çı1ğm Tiirke demiş şöyle .. 
Yeter artık çektiğimiz 
Arş ileri!. Silah ele!.. 

Bütün Tiirkler bir olarak 
Yurtta düşmam boğmuşlar. 
Tiirke kurşun atanları 
Ölkemizden hep koğmuşlar .. 

(;azimizin ışığile 

Ülke bulmuş yeniden can 
Bilirim ben kimdir Gazi! 
Yurdu düşmandan kurtarau ... 

YARAll~Z .. =======.....:::-:.;;..:::::=-.:=- ==========::::=.• 

YEDi NUMARALI 
BILMEDEMIZ. 

Yedi numaralı bilmecemizin halledilmit ııkli 9udu: 

A1ATURK. 
Bilmecemizi doğru halledip mükAfat alan ok117un-

larımızın adlarını ve 1&nlarını yasıyoruz: .,, 

Birinci Suaığırlık ikinci mektep üçüncü aınıfiaa 
107 Emine (Jolma kalem), 

ikinci Balıkeıirde urgancı Fehmi oğlu Mustafa Ata
lay (bir kitap). 

Üçüncü Afyon Cümuriyet mektebi betiDci 11nıfındaa 
Haluk& Şekur (bir kitap), 

Birer dı1fır alanlar: 

Gazi mektebi üçünc(i 11nıf 160 Adnan, lıtikltl mektebi 
üçüncü sınır Nebahat, Kız orta mektebi 202 Münen•er, su._ 
ığırlık ikinci mektep üçüncü sınıftan 98 Halil, Erkek Orta 
mektep 3 sınıf A dan 198 Nesip, Ali Şuri mektebi 4 
Eınıftan 208 Şükrü, Mithatpaşa mektebi 4 sınıf A 9ubeıi
nden 5 Şefık Yılmaz, Erkek orta mektebi, ıınıftan 35 

Birer kalım alanlar. 

~rkek:orta metep sınıf 2de Cıhad, ıubeıinden 140 Y.ebmet, 
Mithat paşa beşinci sınıf I02 Emin. Dumlupınar mektebi 
ikinci srnırtan 68 Tacettin, Bigadıç ilk mektep bıımu
allimi oğlu Aykut doğan, Mithat paıa mektebi dördüncü 
sınıftan 30 Fikret gümüşü, Ali Şuuri mektebi 4 ıınıfdan 
280 Sadiye. 

•• 
Sekiz numaralı bilmecemis. 

mıştı. Herkes yavru .- -· 1 

8 harfJiyim. Parlağım. 1. 2 . 3. 5 tinci harflerim 1ahildıki 
ev, 1. 2. 4 ncü harflerim uyku emri, 8. 7, 6 ncı barnerim 
ş11h irden dıtarı, 1, 3, 2 nci harfierim de gitme, 1, 2, 6, 7, 8 
ci harflerim toprakta güneşten olan açıklık; 1 ,2,4,5,6 ınoı 
harflerim evliyaya 4, 2. J inci harflerim at yavruıu, 6, 
2. l inci harflerim tren yolu, 4, 5, 8, 4, 2, 8 inci harneri• 
saat ıesi, 7, 2, ı, 5, 8 inci harfierin mötorıös vapur, z, 3, 
7, 8 inci harfierimde budaladır. 

güvercinlerin ne güzel iş 
gördüğünü öğrenmiş. eTler
ine döndükleri için sevinm
işlerdi . Ağaçlardan birınde 
havadisi dinliyen Serçe ku
şu kendi kendine mırıldanı
yordu: 

Güzel temiz yuvamdan 
Her nereye uçsam ben, 
Onu hemen özlerjm, 
ETiaı benim cennetim. 

Halkevinden: 
Soy adı yasasma göu 

herkes kendine uygun bir 
soy adı bulacaktır. 

Bu i~ için Dil, Edebiyat, 
Tarih ıubemiz öz lürkçt 
adlar amklamı~tır. 

istekli olanlar Halktvl-

ı 
baı vurarak keudlne bir 
soyadı ıeçtbilir. 

Biliniz ben neyim?. 

.................................................... 

i
l TÜAKDILI ııin bilmece kuponu No a ! . ' . . 

•tMMHM .. HMHMHMHMHMMMMMMMMMMMI 
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Görüşler: 

SaJrlerle Bir Konuşma: 
Şairin. kurun ve me~an 4ışmda bir Yarhk olduğunu sôy
liyenler .. Kadrnm saylav seçme işi.. Şairlik ölüyor mu1 

Yazan: Seniha .Turhan 
- Yooo, olmadı bu, deli

kanlıcığım, olmadı.~ Elhette 
olmıyacak .• Gözler1me, bön 
bön bakma, öyle ... 

- Sözlerimden birşey an
lamadın mı? Canım yavrucu
ğum, dudBklarımdan sapır 

sapır dökülen kelimeleri 
canlandıran bakışlarınla, içini. 
kalbinin karanlık dehlizleri
ni, ruhumun ıssız. cmama-
1Um» iklimlerini seyredece
ğine, o dalğın gözlerini haya
ta, hakikate, şeniyete, kısa
ca yanıbaşına çevir .. 

Muhayyilenin dar çerçive
si içinde bunalıp duracağı· 

na, «İstemem, istemem!. Sizin 
olsun onlar.. Bana, o çirkin 
hayatın iğrenç yollarını gö
stermeyin: hayır, ben i~~imin. 

gönlümün adamıyım .. )) Di y· 
eceğine, biraz olsun, o cdst
eme'3inl» diye haykırdığına, 
bir dinamo kuvveti 
ile her varlık.ta bulunan 
hay1ttın , seyrını gör, a 
çocuk! .. 

-1 Kızma, iki gözüm. ka_ 
şiarını çatma ... 

- Perii ilhamına mı ses 
~ b 

çekiyorum ... 

Hakkın var... Zaten yanı· 
na gel~ekteki maksadım bu 
idi .. 

- Ev.et, ya.. Neye ate:j
leniyorırnn?. Senin şöhre

tini mi kıskımdım? Ah, \'OCU

ğ'um hakkımda ne kadar 
fena düşiinüyorsun ... 

' - Hayır, hir birini değil. 
Seni eııdece - tabirinle söy
liyeyim - hayat güneşi ile 
İrşad etm~ye geldim. İrşad
etmiy~ .. 

Belkj, bu ·kibrine, onuruna 
dokundu. 

« İrşad»a muhtaç olmadı
ğını anlatacaksın. doğil mi? 

Fakat, beni dinle yavrum: 
Sen gazete okumuyorsun; 

çünkü düşüncene aykırıdır .. 
Üyle ya, bir şair, şıırı~

den başka l>i~ nesne ile 
meşgul olursa, « şair! » liği 
nererle kalır onun ... 

Lfi k: in, nede olsa, her 
türlü acılarla, edatlı ıztırap

larla», çirkinlik ve güzel· 
tiklerle dolu olan şu ((ha· 
yat» donen di.,li çarka. 
sen de eteğini kaptırmış

sın ... 

Şair ve rahibin, zaman 
ve mekanın haricinde bir 
varlık olduğunu söyliyen -
ler halletmiştir ... 

Bunun oluru var mıi1 
• • 

Delikanlı, şunu unutma ki 
yirminci asır. balıkları su 
üzerine rı kar ak dinamitler 
gibi, rahipleri koğukları· 

ndan ~:ekip aldı; insanlar 
arasına kattı .. 

Şu halde, :ıair no diye 
hAlfi, içinin maneıstrında ölü 
gibi yaşasın... Bu, 'akıa, 

senin i~:in lıir nimettir .. Fa
kat, ht\disatı hiraz da, ~önlü
nle degil, kafanla tahlil et .. 
)~inin peri. kızlı çennetinde ,, 
ya9ıylln, aç yatıp kalkan, 

paraya. daha doğrusu mad
deye nefretle bakan şair, bu 
asrın adamı değildir .. 

- Oooo, nereden nereye 
atladık; ne diyordum? .. tiırn 

,,.azete okumuvorsun· çünkü 
~ J , 

diişünccne aykıra.lır. Fakat, 
yazmağa çalıştığın şiirinde 

kullandığın «şitabetmek» 

kelimeleri , rtık ötgüce ka
rıştı \'Ocuğum .. 

Art k, dil savaşındayız ... 
Senin, bundan da duyumun 
yok ar.laşılan .. 

Ah, sen gerçekten, « mek. 
i\n ve zamanın» dışında im
ışsın ... 

Canım kardeşim, gazete. 
lerin alkı~ seslerinden ku . 
\aklarımız sağır oldu ... 

Hiç olmazsa, benim kon
uştuğum dil ve söylerken 
döktüğüm terde mi sende 
bir bnşkalık doğurmadı. 

Ondan dahıt kötü bir J.u_ 
yum: 

Kadınlar saylav oluyorlar. 
Senin anlıyacağın mebus 
se\;İliyorlar .. 

-- . . ... 
- Niye şaştın?. Evet. ar

tık, kadınlar eri ile her 
yönde omuz omuzl\.. Bun· 
ı<lan öte, kadına: 

«- Perii ilhamım! ... » 
« Ruhumun ilk perisi . » 
«-Cananım ... » 
Ve: 
<'.-Sen benimsin, yalnız 

benimsin.•> Diyemiyeceksin .. 
<;ünkü,kodın,artık iş alanında 

dır. Sevdn, uşkı garam, kalp, 
ruh bunlar, ötgüce karışıyor, 
çocuğum ... 

Kadın. senin sevgine, ce -
vap vermiyecek, alayla bak· 
acaktır ... 

Onun için, «ilham peri» ni 
kov, delikanlım, kendinden 
uzaklaştır. 

Unutmak:. senin bugünkü 
mevkiin kadının dünkü yeri 
idi ... 

Aman dikkat et, kadın 

yarışta seni geçiyor . 

- Ülküo, sanat eseri ya
ratmaktır, öyle mi? Fakat, 
bilmPlisin ki, JUltitunu!l şu 
sözıı, :ırtık unutulacak: 

c(Sanaı eseri, şehevi vo 
hayvani ihtirasl~rın mah~e
rinde kemale eren bir mey· 
vadır .. Ve o meyvnya ltlnet 
olsun .. 

«Biz ilfihlar meclisinden 
dünyuya bu arzunun tatmi 
ni kin geldik .. » 

Ve, aşk. sanuıın anası, de· 
ğil artık.. Ağla, delikanlım. 

bahtına, ağlu.. Ydnız, ka 
dm ic,:in, ic,:ıni ~·ekme sakın . 

•••• 
Viyanıda bir ~adise 

Viyana ı 2 (A A ) - \'i
yuna operası orkestra şefi 
olup Furtvaeglerin yerine 
Barlın opernsı orke8tra ŞtJf· 
liğino tayin eılilen l\raus 
dün gece Viyana operasını 
idar~ etnıek üzere ortaya 
çıktığı zaman halk tarafın

dan yuhalarla karşılnnmıstır. 
Krauı kiiltür brıknnlığına 

istifasını vermiş ve Berlin" 
gitmek i~·in konturatosunuır 

biran evel feshini istemiş· 

tir. 

TURICDİLI .............. ___________________________ _,,......,,,,_ 

~H-ik-~-e-]----ô-·ını-e-rE_v_i_. ____ _ Ruhanilerin .. 
/yafeti 
Meselesi 
( '°'st tarafı üçüncü sayfada ) 
rk - Elen dostluğunun yalnız 
Yunanistıın taraf.ndan sami
mi sureltA güdüldüğü hak
kında Yunan efkdrına bir 
delil teşkil eJec.ektir. Türk -
Elen dostluğu Türkiye tara· 
f ından gö.sterilecek böyle bir 
delile mukavemet edemiye
cek ve yok olacaktır. • 

Eloftron vima gazetesi de, 
Elen hükıimetinin Ankarada 
yaptı ğı teşebbüslerin seme
resiz kaldığını, meselenin 
Yunanlılar i~· in çok büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
ve bu meso lenin Türk- Elen do_ ı 

stluğu için btr mehenk taşı 

teş_kil eyliyeceğini !löyledik
ten sonra <liyr ki: «Eğer Tü_ 
rkiye. bizim dini hissiyatın
ıza hürmet etmezse bu dost
luk yeniden kalkınmak ihti
mali mesut bir tarzda ezile
cektir. Çünkü bu hadise, 
dostluğun yanlış olarak ak
de'dildrğin i ve 'l'ürk hükum
etinin bu ılostluğu Yunanis
tanın biribiri ardına fedaka
rlık etme8i için bir bahane 
telakki eylediğini gösterecek
tir. Bu, bir siyasayı kurta
racak veya mahvedecek ye
gdne bir harekat olacak ve 
aynı zamanda patrikhane ta
rihinde tarihi bir dönüm no. 
ktası teşkil edecektir. Yuna. 
nistanın diplomatik tarihinin 
bu vaziyetten müteessir olm
aması kabil değ:ldir, çünkü 
Yunanistan, hiç bir zaman 
patrikten gayri bütün pat 
rikhano papa8ları ruhani el
biselerini ~·ıkarmağa mecbur 
edildikten sonra. milletinin 
dini kanaatlerine karşı ya
pılan bu tahkiri hazmedemi
yecek ve kendiı:ıini Türkiye
nin dostu olarak terakkide 
devam eyliyemiyecektir. Bu 
vaziyete rağmen , mesul bir 
surette meseleyi idare eden 
M. Maksimos, hiç bir heye
can hissetmeden 1 ürk hu
kllmeti Elen tPşebbüslerini 

reddederBe Elen hukılmetinin 
ne gibi bir vaziyet olacağı

nı daha ılüşünmediğini ve 
bunun için zaman mevcut 
olduğunu söylemi~tir . 

Acaba M. Maksimos, bunu 
ne zamon düşünecek. olacak 
olduktan ve Tiirk hükumeti 
bP.lki µ-eriye dönemiyecek 
bir hale geldikten sonra mı? 
Bu vaziyette .~:aldaris hüku_ 
metinin ald ı ğı tavur patrik_ 
hune ve P.sasen kü~~ücük ka
lan ekalliyetin istikbali i~·in 

felaketengiz olmak ve umu
mi harpten heri devam eden 
Yunanistan ılış siyasasını 

ılevirmek tehlikesini göste
rmekle kalmamış aynı zam-

anda Türkiyeyo kar~ı l<lzı-

mgelen samim;yeti haiz 
bulunmamıııtır . Yu· 
nanistnnın h e y e-

candan şiddetle mahrum te 
şebbüsleri karşısında kalan 

Türkiye ıle hu te~ebbüsleri 

usul İçin yapılan te~ebbüs

ler gibi teltikki etmiş p,ıtri

~in ~ııhsı hakkında ufak bir 
istisna ile eski fikrinde is
rur eylemiştir. 

Venizelist Atinaika Ne,•. 
Etrıos bitaraf ff •stia ~azete-, 
!eri tle aynı me8ele hakkın-

da aynı mealde mütaleıılar 

yüriiterek Patriği şahsen iı:ı

tisnasının kdfi gelmediğini 

Deniz kudurmuş.. AıHrlar 

görmüş başını kayadan ka
yaya r::ı rpıyor. Susayan bir 
mahluk gibi ~ kumların du
daklarını ~~ılğıncasınu emiyor. 
~:ırpınıyor.. Çırpınıyor ... 

Sonra birden bire yorul. 
muş gibi sırtını kumlara 
vererek uyukluyor. Gök kı

zıllaşan rengini denizin mavi 
aynasında seyrediyor. Meh. 
tap yarı soyunmuş bir halde 
SU'Ja dalıyor. Uzaklarda uğ· 
uldıyan deli rüzgarın ~etir
diı'Ti nat~meler· ka)·aların 

r'"" h ' 

tunç göğüslerine çarpıyor. 

Kıvrılıyor. Teli kopmuş bir 
keman gibi hafıfce inliyor. 

Namütenahi ufukların 

derinliklerinden gelen titrek 
L r ses: 

- Baba! baba! \'abuk gel 
'-' 

diyor. 
Bu sese· kudurmuş rüzgar 

sanki: 
-Hayır h:ıyır baban gel 

miyecek. Sen ebeJiyen sefa. 
let çekeceksin demesini ist
ıyor. 

Tel tel ı:ıarı saçlarını kap_ 
ladıfü hüzünlü yüzü aölıre-, .J o \'.:' 
lenmiş: yalnız mavi gözleri-
nin avıklığına tc~ir etmemiş. 
Yırtık entarininden görülen 
cılız viicudü yıpranmış .. . İn-
ce bacaklarına geçirdiği 

kısa pantalonu onu 
eoğuktan saklıyamıyordo . 

Dağın eteğindtt rıcıkmış 
gibi sırıtan kulübenin açık 
sarılığında titrek .hir zi · 
ya beliriyor. Küçük yavru 
ellerini havaya kaldırmış 
babasının gelmesini bek· 
liyor. 

Baba o ge<'e balığa çık

mamış, milli ~·etelere ilti
hak etmeğe gitmi~ti.. Ya
vrular aç! zavallı annesi
nın memesinde süt kal
mamış . Haşrnı kulübenin 
rüzgdra gülümsiyen duva
rına dayamış acı göz ya
şlarını içine akıtıyordu. 

Uzaklarda köpek ulumal
arı ç·oğaldı. Ance; babanın 

arkasından gönderdiği Şad

anı g-eldi zannile biraz <'an
landı. Kuvvetsiz ayaklarını 

sürükliyerek kapı ya ilerledi. 
Tokmağı çevirdi; soğuk acı. 
kmış bir rüzgdr lamba ışı

ğına saldırdı. Anne feryat 
etti . Bir kütle halinde kapı
nın eşiğine y ı kıldı . Küçük 
yavru kucaktan düştü. De 
niz yine köpürılü. A~· yavr· 
ların aC'ı bağırışlarını göğsü
nde saklıyarak inledi, inledi! 

** Sabah olmuştu. Güneş uz. 
-

çünkü :,ensinoılu teşkil eden 
ruhanilerin hepsinin de pat. 
rik kadar muhterem oldukla_ 
rırıı söylüyor. bu hadisenin 
Türk - Elen dostluğunu 
şiddeti~ sarstığını teba
rüz ettiriyor ve Elen hü
kiimetinin üstüne düşen va
zifeyi eyice yapmadığını bil
diriyorlar . 

Buna mukahil hükılmet 

taraftarı Viradini gazetesi 
hükumetin tP~ebbüslerini 

saymakta ve bu te~ebbüs· 

!erin meseleyi dahili bir iş 

telakki eden Türk hükiL 
meti tııraCındnn reddedildiği
ni söyledikten sonra Elen 
hiikumotirıin bu i~te yaptığı 

hareketleri her tiirlü kontro
la tılbi tutnıağa dmade bu
lunduğunu beyan etmektedir. 

akta bir bakır 

gibi hafıf bir sı1:1 

yavaşca dağılıyor. 

çemberi 
tabakası 

Gen ~· çocuk Şadan başı 

nı bir kayaya dayamış u
yumuş . Babasını evet za
vallı babasını düşünüyor. O 
neden burada değil~ Yoksa 
gece kuduran deniz onu da 
mı doyman karnına soktu? 

Genç çocuk babasını rü 
yasında gördü Onu eve siL 
rükledi . Aç kardeşleri do 
yuruldu. Annenin duılakla

rında tebessüm dolaşt. ı . 

Güneş epey yükselmişti. 

Hafı( bir s ı caklık Şada

nın ensesını okşadı . Bir-
den silkindi. Uykudan j 
şişen mavi gözlerini oğdu . 
Uzaklara, denizin mavi sul
arına baktı. Bir kotra, bir 
yelkenli aradı .. llayır hiçbir 
şey göremedi. Deniz bomb 
oştu. Aklına annesi, a~· kar-
deşleri geldi, onları teselli 1 
etmek için ove g idrcPkti. Do.
ğların nüvazi§kfir Lakışlar
ına aldırmadan; denizin he
ybetli, müthiş ihtarlarına 

kulak a?.m.tdan yürüdii. Kü
çük kulübeyi uzaktan görd
üğü zaman bacaklarına ku_ 
vvet geldi. Hüz~~rın şiddet. 
li tokatlarına göğsünü siper 
ederek eve vardı. . Don-

. du. Damarları birihirlerine 
girdi. Dama oturan 
bir baykuş çılgın kahkaha
sını savurarak alay etti. Ev
deki manzara Şudanın bütün 
ihtiraslarını ılurdurmuştıı. 

Anne başını eşiğe dayamış 
dudaklarda düğümlenen son 
tebessümün izleri var. Kii
çük yavrunun başını rarp
tırdığı taş hafı f ce kırmızı 

!aşmış. Diğer iki yavru ku
cak k.ucağıı ~iltımin fü.ıtünde 
~erin bir uykuya dalmışlar
dı. Şadan hızla geri döndü. 
Arkasına bakmadan ileriye 
atıldı. Demiz so kin. Sahili 
yavaşca okşuyor . Rüzgar 
.(urmu~, uzakta köpek ulu-
maları kesilmişti. Artık 

güneş bir siyah bu4 

!utla örtülmüş , etrafta hafıf 

bir ak::;1m karanlığı var. 
Şadan durmadan koşuyor .. 
Çelik göğsünden ~·ıkan gür 
sesi kaya oyuklarında saat. 
ince sallanıyor .. Acaba ba
ba nerede?.. Neden bugün 
balığa gitmemiş? Birdenbi
re yolunu değiştirdi; ormana 

. ' daldı. llafıf hır rutubet ko-
kusunu toplıyan rüzgarı 

İ<·ine ~·ekiyor, iriyor ~öğsü
nde bir kan lekesi toplanm
ış. ~·ıplak ayakları del:k deş
ik olmu~tu. Yoruldu.. Zaten 
bir incirin altınn gelmi~ti .. 

Burası bahasın ı n hern·iin 
~ 

çetelerle buluştuğu yerdi. 
incirde derin bir oyuk var-

dı. Şadan arkasını ağaca 

vererek dinlenmek istiyor
du. Gözlerinin önünden an
ne ve kardeşlerinin hayal· 

leri" gcdyor. Babasını na· 
sıl bula<'nğını düşünüyordu. 

Yerde bir~ •y gördü. Eğildi . 

B::ıbasınrn yıpranan yırtık 

atkısını tan ı dı. ili~: şüphesi 

kalmadı. Evet babası oraya 
gelmi:?ti. Yavaş yava~, yere 
baka baka ilerledi. 
İşte!. Babasının kasketi Onu 
da aldı. Daha ileri· 
ıle ayak izleri 
görünüyordu.. Onları 

takip ederek ormandan ÇJktı. 

~ 
Fakat!. Bu da ne? izler fi 
leşmiş.. Biri dört ayaklı 1' 
izi .. Yere baktı.. Eveı e b' 
bir kurt izi acaba! Bu ao• .• 
Şadanın beyninde şiınşek ~ 
bi çaktı .. izlerin ikisi de 'or 
nı istikamete gidiyordU··· .. 
ha hızla ileriye atıldı .. "1~ 
ğına takılan bir taş s;~r 
oau ikaz ediyordu .. Sen e~ 
di.. Yüzü koyun yere k•O' 
ndı. Bir hıçkırık boğ111 ~,. 
düğüm lendi kaldı. BurnUdoJ" 
nad ı. Ellleri diken djken ti" 
Znten yırtık olan en; 
biraz daha yırtıldı. 1 ~ 
sürden küçülen gözletdl
zorla a~·tı. Dehşetle doğr ... '.) ıı• .. 
du. Eyvah! bu da ne ı ~ 

kaya parçalarındo kııİt' j 
kan damlaları 'vardı. ~ 
de burada karışıy1JrdU ii' 
rafına baktı, evet o .JI!. 
babası. Pıhtı, pıhtı k 
i~·inde sessizce y~tı~ 
«Belki baygındır'> deJı. ~ 
nına yaklaştı. Kula#ıoı ~ 
basının kıllı göğsune 

yadı. eM 
Orada hiç ses yoktU· '

ğazı tırmalanmı ş .. . Ellet rJ. 
parmaklar ı koparılouştl ~ 
ğsünü biraz daha açıı .. ~ 
burğa kemikleri biribıt 
içine geçmişti .. Yavaşo• 
ğruldu . Mavi gözlerindt 
ktan buz kesilmişti. .. tl•I 
bııktı .. Sema kara bulu~~ 
örtülmüştü .. Ellerini ÜIP

1 

so 
ce havaya kaldırdı . I 

birdenbire toplandı.Kuoır• ~ 
nı babasının sarı cansı• 
züne dayadı, dudakla 
dağınık uzun saçl• 

gezdird i. Kainat bird• 
• ıre tuşt ı , hafı( bir 

mur serpilmeğe b•~ 
Sınki hcrşey bu 
ailenin matemini ıuııı 

b'f du. Yalnız uzak.ta 1 
•1, kuş çılğın kahkah811 

ne gülüyor, eğleniyordıl• 

~ =t;Gı 

Karadenizin Bulgar si; 
terinde bahk afi 

·uA 
Bu yıl Bulgar sah• ~ ' 

de bal ı k avı ~·ok '°e~ 
geçmiş ve her yıl ıııun 
surette ge{:en uskuDlr~l.J 

"ror
palamut akıaları go pol; 
miştir. Bu sebepten aii' 
Lalık.c,:ıları çok fena '° 
tedirJer. f 

· iP B11l •~.ır (J'azetelerın , .. ,..., ,.., 1 ,., 
zdıldarına göre, Bu g ı 

· · bBlı~ tısat DP.zaretının . ,e 
teftiş idaresi bu tıalıll , f 

·~·· pleri lıakk:nda tetkı 
1 

f 
pılmusına ve balıkçılllf ,,I'. 
rdım edilmesine karar 
miştir . 

..-----1 vrnroA~! 
1 Z • L' k'r ıad'J enyın, ,.a L • bi,,.. 
1 Erktk huldsa Jı/Ç (Jlıffl' 1 mse ktndirıi Hildll /fi~ 
1 rin Şefkatli lıfmQYes Şt/:_ 

l u:ak sayamaz. B:,,,. r 
kat yurdunun ycır ,,..;-

1 /ine günıin bir/;ıdt ;,I 1 taçolabilece!/f mizl ,; i' 
1 mamalıyız! Sentle btJ 1' 

1 vel kurulmuş olan 11111ıf.: 
yır oca)ına aza .~ı, 

1 }ia lı kc~ iı· U• 

1 .. ......... ..., ... .-~~ 



Zorbahktan kurtulmak 
---~-

Bir diplomatın sözleri. 
~.,ransanın eski Roma elç- uluslararası bir anlaşamam-

iai ayan tiyesi Hanri dö Jov- azlık varlığında ortaya çık-
enel ılA bir görüşmellcn . m ş olmasını istemiyoruz, 

Marsilya cinayetindeberi böyle bir onloşomamazlığa 
Avruponın ustünde dolaşan dıı neme gerek deyip geçe-
bu bu kdbus ürkütülüp ka- meyiz bono kalırsa olsa ol -
~ırılmak isteniyor. Ancak sa ya birlikte bir onl'aşma 
rrıu~affak olunamıyor. Cinıı· yopmak vAya an-
Yetın arkıısıodan da davn 1, . I k O'enı'şle y .. ..şmam ız ı b 

ugoa~ovya ultimatorn go· mest içino yuvarlar1mnk ist. 
ndermedı. Arıcnk, odaltt ıst- ;.· k koymaktan bir. 
Ctnektedir ki, bu türlü hor- ~~ıne arşı . d ·ı 
ek t b b k b' d" mı seçmemesı 1.ızım ır. ste-e .ım aş a ırşey ır . . · k 
Bugün, büyük savaştan önce ğe karşı koymak tubırı a -
bılınmiyen, Uluslararası ko lını b~şın:ı almı~ olan ulusl-
nseyı ve bir de uluslaraası ara hır p cır.;a agır gelecek
aıial~t dıvanı gibi iki tane tir. ~e Fransa ve ne de lto. 
hukuk unsuru vardır. Bu lyıı kendılerı ni olan bit.en 
vaziyet karşısın<la bir sorğu şeylerden uz ık~oştırm~ak ı.s: 
Sormak ldzım gelıyor. Ulus ti yen devlotlerdır. . Ne bırı 
lar cemiyeti ger ·ekten bir vo ne de ött1k i ulkenın anl~-
aJıılet hükmü verebilecek ve şamaınazlık doğumundıı hır 
gönüşlerini kullanacak vaziy- ilişii•j vnrdır . Bundun dola-
ette midir? yı ~e beriki ''e nede öteki 

Bu sorguya ve'firecek ol· bu anlaş ın:ım:ızlığın. barışı 
an (evet) yahut (hayır) ka- sarsacak öl~ ide genışlemetı-
rşılığı Fransa ile İtalyııyıı ine müsnaı.le elıııcınelidirler. 
bağlıdır . lkı ldtıC kızkardeş H.9•er {t.Jlya YııÔ'oelavyayı 
ulusu~un üzerJerine bırlikte I Fra~Slllla ~l\1uc.Jri~tanı anla
rncaulıyet nlma.la~ı IOzım ğa çalışırsa sinir gerginlii?· 
gelen sert gclmıştır Bıırlu · r. · · , cmesiae çok 
•e krul Aleksıındırın ölüm- ın ıglının d'lge.v l Ancak 
Ünden önce de bunun gerce- yor< ım c 1 mış 0 u~k· . .. 

"" h d .. ·· l her ı ı yonc klenmeaini istiyorlardı . Bug- u uşunce er -
.. . . . . d h ede o•er~·ekten ele alınırsa 
un ıee bu ısteklerıfll a a . or l b 'r 
çok çabuklaştırmalıdır. verım 1 0 0 1 ır. l 

. , 1 1 Fransanın Macar u usunun 
. Bız l~alyanlarla I• ronsız ar . f' . korumak hakkının, 

cınoyetın arkasından yapılan şere mı . 
Jı.ak arama teşebbüslerinin onlnnmosı koılor Italya da 

B«alıkesir taptı 

Mahallesi 
Viccloniye 

Çe ,rir~·t~ıı 1 iği ııdeıı: 
Mevkii Cinsi hududu 
Mnhnlleaindc Ev sağı furuncu İbiş . 

solu Veysel oğlu Adil 
arkası nalbant Ahmet 
önü yol 

P.;ve fı yuknrıdn yazılı evin yeri esasen Sacit beyin 
tarloaı iken ev yapmnk üzere ısteklilerine sattığı sırada 
bu yeride miktarı belli ohı_ııyan bir bedelle 50, . sene evel 
Veysel ağaya salarak mumoıleyh torafın~on ken~ı para~ı ve 
levazimile ev yapılarak o zamundanberı senetsız ve nıznsız 

tasarruf etmekte iken 3 J8 tarihinde ölmesi le karısı ıübeyde 
ve evlııtları Adil ve Ayşeyi tcrkettiği ve işbu verese de 3_26 
tarihinde aldıkları madeni Y lira bedel'c \'icdanıye 
mahallesinden Ha~it karısı ve Ahmet kızı 
Emirzadeyo haricen ve · aıliyen satarak . bu 

Yugoslavya ulusunun acıla
rını adalet kefaret dilediğini 
kolayca duyabilir. 

Bartunun ölümü Fransaya 
bu kadar acı gelmiş olma
sına rağmen bu meseleyi 
herhangi bir uluslarası dava 
haline sokmak aklından bile 
geçmemiştir. Franaa dış işler 
bakanı Laval ile arayt bu
larak pıırltimento münakaşa

lar ı nı uzaklara atmak ve böy 
lelikle sinir gerginliğini ge
v*etmek <;orelerıni nrumış. 
tır. Mncnrfstanın üzerine 
yüklenen surun altında uzun 
müddet kalmak istemediğini 
çok eyi anlamakta olduğu
muz gibi Yugoslavya da bu
nu anlamıştıı . 

Hiç şüphe ff yoktur ki, bir 
Romanya bnşkanının bir 
Bulgar köylü diktatörünün 
bir fransız eümurreisinin, 
hir A vu~turyn başkanının 
ve Yugoslav kralının canına 
mal olan savaş sonu tedhiş 

1 dalğalarına karşı bütün hü
kumetlerin kendilerini koru
maları öz fayılalarındandir. 

Yabancı bir kralı konu-
ğunun canını, kendi mem
leketi llsilerine veya cııni 
tebaalarına karşı korumayı 
becerememiz yazık olduğu 
gibi yubancı memleketler 
polisinin eksiklerine karşı 

kendi polisimize çatabildiği
mizden fazla çatmaınnlıyız. 

Tedhişcil iğe karşı ulusla. 
rnsı bir anlaşmıya lüzum 
vardır. Uluslar cemiyeti kon. 
seyinde toplanmış olan dev_ 
!etler, Yugoslavya kralına 

ve yugoslnv ulusunun acı· 

larina karşı böyle bir anlaş
maya girmeden daha iyi bir 

snyğı göstermezler bu dii-

şünce bir birleşme olabil
mesi i~·inde gerek Yugos_ 
lavya gerekse Macaristonla 
pek Jostca bağlarla bağlı 

olon her iki ulusda yapıl 
mak istenilen' uluslarası 
tedbirlerin, yetecek ölÇ°üde 
nizamsız ve tehlikeden 
gerilmış olan Avrupayı da
ha çok karğaşalıkfcır içine 

SA.YJA.: 7 

fJoRKDiLl~N~şriyatından: 
Çocuklar için. 

\ Ya.zan: Mehmet Cevdet 

1 Hayat bilgisine uygun olarak ya
ı: zılınıştır, Her kitapçıda satılır. 

BALIKESİR PALAS 
Teşrif eden en müşkülpesent mÜfterilerini 
dahi memnun eden temiz,konf orlu ve aerviai 

•

1 

mükemmel, ücretleri herkese elverişli, yeni 
inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun 
fevkalade banyosile tavsiyeye değer bir 

1 

oteldir. 

r 
lı 

.\lt111da gaziııosu v<lrdır. üAZINOSPNI>A şerait . sıhhiyeyi 
haiz her nevi rııeşrubat hulunur. Memleketiıı her gazete ve mee
mualarrnı bulundurur. (;iizel sesli radvosu mevcuttur. .. 

1._~ __ 
ll<ılıkcsiı· D•ıiıııi Encüıııenindeıı: 

Yeniden ~ apılıua~ı eksiltmcğt• kou ulnıuş oları )'anan mitat paşa nıek.
tebinin talibi tarafından teklif edilen be(h·1l lıaddi h\)1 ık hörülnıediği
nden 10-Kanu nuevel - g34 tarihine miisadif pazartesi giiııü saat on beşte 
ihale edilmek iiz~re eksihme miiddeti lıir hafta temdit edilmiştir. 

istekli olaularrn temirıatı muvakkatelerile ticaret odası ve ehliyeti fe· 
nniye vesikalarilt· beraber yevnıi uwzktirda şeraiti ve bu hususa dair 
mahimat almak isteytrnlerin daha evel Encümeni VilAleye gelmeleri 
il:in olunur. (287) 

Balıkesir Ziraat ınüdürlüğünden 

evdeki hak ve alAlrnlorını kestikleri ve 326 sen.esınden-
beri mezbure Emirzode senet iz ve nizasız malık sı~a- mazlığa ~·evrilmemesine ça-
lile tasarruf ve tomellükünde hulunduğunıfon bahsıle hşmnlıdırbr. 

yuvarlanacak bir onlaşanıa-

Mülga Kepslil ziraat mektebin•~ aiı sülüklü ve hendekli me\·kiindeki 
çayırların ~·~ıwlik icarı 1 7- 1 l - H34 tarihinden itibaren yirmi gün mü· 
ddetle uıiiza~·edey<' vazedilnıi~tir. 8- 12- 934 tarihinde ihale yapılaragı
ndarı laliplerie Ziraat ~liidiiı·i~1t~tiue nıiirat·aatları ilan olunur. (267) 

namına Tapu senedi olmak .~st~diğinden tasor~uf hakk~ 
tahkik edilmek ıçin hnva musaıt olduğu takdır?e ~ 1 
12 • 93..ı cuma günü mahalleye memur gelecektır !tı.razı 

.~~~~~===::§§~~~~~~§§§~~~· 

1 ' k • hut buc,unler ıçınde o anların ya gelece memura veyn tı 

1) ı k · - ı ·· ı ·· · ·· ·· n •nallorı ıltln olunur. > ı ı cısır Tapu mm 111 ugune nııır < .. 

r/t'"~MMMMMMM~~ M« ı 
I Shhat ve lçtm mumnet müdürlüğündın: ~ 
1 Balıkesır Doğum ve çocuk ı ı 
1 bakımevı 

1 
ı - Vil:i ytıtin nıerkcz ve rnii)hakatı, şelıir 

Vt~ ki;yJcri a
0

halisiudmı nıiir:.waa~ Pd~ıı gt>h~·- I 
lt-rin tabii ,·c miişkiiliıtı her nc,·ı dogum!~' ı 

~ nı ve alelumum kadm anH'liyatların.~ .'.ulws- 1 1 e ·ede nıcccaıuııı yapar . Çocuk. ılıı:urın~k 1 j 

1 
tehi ikesinde lıuhıııa~_ıları t.l.a kt•zalık mt>ct·a- ı 1 

ııeu yatırarak tcda" edeı 
2. ~ iit cocukları v•· iki yaşma kadar o- 1 

1 
hırı kiiclik İıa ta yaYrulan dahi miirn~ .... e~t·dP 11 
Yatırar~k her zanıau nıf•ccaıwrı INl:-tvı t)der. 

3- Süt t'ocnklarrnnı hakmı tarzları h:.ık-

1 kında miistakhel validelPf'(' ve gehelik csı~a: 1 
'lllda vukuu melhuz arızalara karşı rnthıkı .. 

l 

··. 
·· ~·HAS6\ < ' 

Üç huçuk seıır- .\lmarıyada talısil etmiş ~a11at111 hiitiirı iuceliklerine vakıf Berlin terzi akade
misi ıin aliyyiil:Ha derect>dc ruakastarlık şehadetnamesini ve ayrıca şr.ref diplomasını haiz 

MUHARREMHsAB • 
1 

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

zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş bey~fendiler Altın makasın muhterem müşterileridir~ Mo4elltn 
muvafık olmıyun ve sevilmiyen elbiseler derhal totbik edilir. 

Giizd ve pahalı oları kumaşlarımzı yalmz .. \LTI~ ~l.\KASA bi~tiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde 91k 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemtşı;r. 

l=izını ,, •lcıı tedavi ,e tedhirlerirı al11111~<~s11ıı i 
1 da rrcı;;,lerP. i)crrf'tmck iizrrf! drr ler verıhr. ı' 

:-; l:'.' k. 11 ~ 
4 Cumhurivcıinıizirı Balı esıre la ı- ı EL L 1 f 1 hl k ... N 58 

şevt .. dii'i..4 faideÜ , 1ıa~· ırtı nıiie~ e ederı 
1 

. . rılı 11 JIS POS 1 ftl ID lgl 1. 

l IH~hte~~lll halkınırzm i~ıifadeye ko maları Hanımlar atelyesı Karoğlın mıhallısi ikneci sotığı No. 24 
l~zııııdır. ~ l •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~~~~~~~»14~~'1 = 

• 



.. 

• • 

• En .Eyi Bayram Hediyesi! ~ · ' Ok. •:ı 
1 v ki b . . 1 1. . J" •. •• 9 uyucu arımıza 

ı a · aşau ayranı ıçın ıet ıy . uıı ouşunuyorsuııuz. 

O halde hükt•ı uıet . caddesinde şehir sin aması altııı<la 
A A 

lzmir - lstanbul şeherisi Mehmet 
adresi ne müracaat eıli niz. Hediyelik hernevi Kt.;TU ŞEKElU, 

~EKERLE~IE, ÇiKULAT ve ayrıca Hanıazan için llELVA 
ve l\EÇELLERİ orada bulacak ,.e ucuz olarak tedavi edeceksi
niz-. · 

' 

-
ŞEHİR SİNEMASINDA 

12 Kanunue ,,eı çarşamba akşımin~an itibaren 
iKi FILİ~I BIHÜEN 

1-
Fen, mucize ve sanat abidesi 

· C E L.i K A O A 
CHARLES BOYER - JAN ~IURET - OAMİELE PAHOLA tarafın
d"a .tetns.11 edilıniştir. 
Bu ılHiıN fen, sanal nnwizesi olduğu kadar heyecan, aşk, sergüzeşt, 

• ~ .. •. . . .. i. ..···. t''. : . 

Aşağıya bastığmuz rehber tablo halkmuzın l1er tiilii ihtiya. 
rını en rahat, en evi, en ucuz ve en sa~lanı sartlarla nerede, kı . ... .. . 
lerden karşıJıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otsb 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlii suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. ., 
T'R1"KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi 0

11 

.H. • ye caddesi numara: 98 
"' 

KIR TA Sİ y E. Mustaf 31 Fehmi. lliikUınel caddesi pasıalı' 
• ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye caddf 
sinde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hiikfımel ı~dde~iııd~ 
Sadık ve Hacı · Tevfik beyler· Hukiı 
caddesinde Alıınet ceşmesi karsısında 

• • 
B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliik1lmet caddl 

sinde .. Darbah oteli altında. .~ 

1, 
. hayret ve dehş~t kaynağıdır. 

-2-

Yeni berber ı brahim Doral: Hiiktl,.... 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gOIŞ 
• kolonyacısı .. A bacJla r caddesi No. 31 

İ lav eten 

"M:.ılh '·· VİYANA ·ASIKLARI 
t~ d 111~ İ i. I I 

ROLEN TUT.EN tarafuıdan temsil edilmiş çok neşeli, zarif ve eğlen- ! 
celi bir ı o~neuir. · ' 

. Ayr·ıca 1 

J t • 

~! '· ·:' Deniz Kızı EFT AL YA ve .. 
1 - • • 1 

Arkadaşları tarafından ZEYEBK TÜRKÜLERİ ve rakısları bu filim konsere İAtan
bulun en mümtaz sanatkdrları iştirak etmiştir . FOKS JÜRNAL Suvara sııat 8 dedir ı 

_ ltişemiz daima açıktadır. 
. 
Ramazan münasebetil•· ~fatinderimiz. Perşembe saat 2 de Cuma ~ü-

. nü ~aat 1,30 dadır. ller metiıwde iki filinı birden gösterilecektir • • • 
tık mektep şehadttnamem 

zayi edilmiş olduğundan bu
kere Balıkesir maarıf müdü-

Yiti~ 
riyetinden yenisini alacağım 

cihetl~ işbu şehtıdetnam·emin 

hükmü kalmad ğını ilan olur. 

Balıkesir ~nrtlı mahallesi 
tabur kAt•bi Mustafa efendi 
oğlu Ahmet 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehmet so~sl 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman N&J 
Paşa camii caddesinde.. Meylıarıe l oğazıııdl: 
Bandırnıa' kıkkaliyesi Ahmet Hilmi efef1. 

TERZİ 
Bihi~ıumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitler•· 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. Ko" 
nıi liye caddesi No. 163 

ŞEKER
1

Cİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirirı en eski şe'ı; 
cisi. Hiikümet caddesi, postah; ıne sokağı ptl 
mara: 24 

MANİF A TU ,,:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi -: 
.nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi ıuill•f 

caddesi numara: 52 ,, •. 
"ı6 .. HIRDA VA Tı· Cumalı Hasan ~ Yapı vp, reııçpcr du ,,. 

• deuıir hırda' at, hoya, canı, çinıeto vesa 
Saraçlar haşı. 

'"f\. ç•.J _·:,., \ 

Balıkesir Evkaf · ~:ı~:~'"'~~~~M~~~~~~~ Balıkesir Cunıuriyet ' 

. . ı neşrıva ın an. ı> 1 k . . 1 ,.. 1 111*' 
Evkafı mazbutadan Havva botun vakfından mıllı kuv >ll ı t 1Sll' ceza evıııc a IJHlCH:I\ CI\ . 

vetler caddesinde 89 no. lı f~vkani yazıhane 31· 5-9J5 gü· l lf 1 k 1 k k 1 f ı·ıe jııdırfllf. 
~ k d "dd ti k' ·ı k - 1 12 934 o .., y ı ~ av ı · o ara , ve · apa ı zar usu ı t 

nune a ar mu e e ırayn vı-ırı me uz..,re O· • ~ o g r u o ~ • , ,,. . .., . . 1J8 
gününden itibaren yirmi giin • müddetle nrtırmoya çıkarıL J; • • ~ korı ulmuştnr. l~kmegı vernıege ısteklı ol3\~ il 
mıştır. ı- ı - 934 salı günü saat 15 de Evkaf Müdüriye- i ~ raiti ö~renmek icin lwr~iin uıü<ldeiunıuıu• 1 
tinde arttırma yapılacağından talip olanların müracaatları. YAZAN: M. CEVDET ~ . I I "k . ~ l ~orııı• ~ 

. . °;J esınc c top anan onr' ıyunu ma ısusuua... ıe r 
(303) 8 d l k k l ~ ve teminatı muvakkatalarırn y3parak verfl o-' -----------------1 ır per e ı me tep temsı ı l nü olan 22- 12- 9a4 tarihine rast geıeu cb.f 

Balike.sir Ziraat ~ Fiatı: Beş kuruştur. ~ l'tesi gliı~i~ ~aat 14 d(' Koıni~yorıda 11aı1r8~ 
Ç • ı · """ • d 1 ldareevi rııizde ve lıer kitap~ıda hulıııııır. ~ ıınıaları ılaıı olunur. (

2 

·ı evırgen ıgııı en: ~ 
1

Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut altmış araba it_ ~ llalıkesit• )JJİllt eınlali ~ 
çÜrük saman ile (5900) kilo buğdaya müzayede müdd~ti ~~~~~~~:Z~~~~~~ ~ dt' 
za.rrındd talip zuhur etme.ıiğinden bir harta müıldcııe tem. Kar ac .1 bey u· ·ı ı· ası ce vi ı·o·e ıı 1 i o-jıı 
dit edilaıiştir. Taliplerin ihale günü olıın 17-12·935 tari· ( ( · ( .:ı " ~ ~'-
hinde ziraat mü<lüriyetine "mürucautlorı iMn olunur 299 !\'J Üdİirf üğÜDdCD: ~!illi enıl:\ke ait 2 ı parça tarhı ile bir d~ 

Balıkesir Vilayet Matbaasın
da br:ı-fllmqtır. 

80.000 kilo kuru ot ve 190.000 kilo yulaf iki yıllık icarı 15- ı 2-934 gii11 ii rıde ihale 
ve sap samanı 50.000 kilo yulaf samanı toplan rııak icin bir lıafta uzatılnııştır. 
parça parça pazarlıkla satılacaktır. istiyenh~ı·irı Ahcıla~·m Defder·darhga milraeaatları Wifl j 
Hara ldareıine müracaatları (290) 


