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=== Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü ırcçmiş /! 

. . sayılar 25 kuruıtur. j 0U:h4AR.TESİDEN ÖZGE GUNLER.D.a=:: VE ER. ÇIK.AR.. 1 - -
Tevfik Rüştü Aras ve MaksimosAtinada Görüştüler 

Atina Görüşmeleri. Ökonomi İtalya - Habeş Anlaşamamazhğı. 
Dıı bı~ammız Atmaya varf Yunan dış ba~anı ile 

bir çift görüşme yaptı. 
Bay Çaldırıs görOşmılerden ötürü kıvancını söyledi. 

Atinada görüşen Türk ve Elen dış b~kanları bay Tevfik Rüştü 
Aras bay Maksımos 

Atina, 15 (A.A.) _ Türki- Moksim~su gidi~ ~örerek ken· 
ye Oış Bakanı Bay 'l'evfık disil · hı ~· ft go•uşme yap 
Huştu Aras buraya gelmiş, nıı~tır. 
durakta Elen Dış Bnkonı M. ı\tınn, lti lA A.) - Türk. 
Malı:simos, Türkiye, Yugosla- iye Dış Bakanı Bay ~e~fık 
vya, Romanya ekileri, Dış Hüştu Arn llun gı laııştır. 
Balı:nnlılı: ve elçil ı lı:lcr yüks- ı\tina, 16 (AA.) - Türki_ 
ek memurluklarıncn karşıt- y•' Dış Bakanı Tevfik Rüştü 
anmıştır. iki Dış Bukon kııc- Arn8 Yunan Baş ve Dış ha 
aldoşmışlardır konlaril' görıışn tı~tür Baş 

M. Makeimos. Bay Te,·Cik hukon l oy Ç ıldoris bu rrörü-
Rüştü Arası Bu yük Brıtanya şmelcrden öLür lİ kıvoncını ve 
oteline götürmüştür . Bugün neticenin verimli ' 'O mutlu 
Bay Tevfık Rüştü Aros, M. olacağını söylemi tir. 

----=:==== .. 
Okonomi ')'edi gününde. 

Ziraat Bakanımızın 
Radyoda verdiği söylev. 

Osmanlı imparatoıluğu meiiiiB~etin e~iminin ~ile b~yü~ 
bir kısmırıı ~ışar~an ah~oı ~ t ~ımol ~ışarı~a gondeuyor. 

Ba~ammll ve Sovyet elç
isi Kayseriyi gezdiler. 

Ve dün Ankarıyı döndül1r. 
Kayseri, 16 (A.A .) - Ök

onomi Bakanı Bay Celil! 
Bayar ve So,·yet Büyük El 
çisi B ıy l. r •• lınn di.ın bdl'
diyenin verdiği öğle yeme 
ğinden sonra Vildyet, Kol
ordu ve C.ti.F. sını ziyaret 
etmişler ve M Ôkonomi arttır
ma yedi günü munoscboti 
le sinema binasında açılan 
yerli malları sergisini gez 

Bay Karahan 
mişlcrdir. Akşam fabrikanın 

lokantasında ziyafet verilm -
iştir. 

Kayseri, 16 (A.A ) - Ok
onomi bakanı C ldl Bayar 
Sovyet büyük elçisi 86mer
hank çevirgeni bur{ün Anka
raya dönmuşlcrdir. Geldikle-
rinıle olduğu gibi giılişferinde 
de candan uğurlanmı lardır. 

Kan diyede 
Ankara, 16 (AA) - L'~u 

sal okonomi nrtırm:ıyd giı

niin münosebetilo Ziroot Ba· 
k nı ~tuhli Erkomeıı l1un 

:ıkşom radyoda öyl ıliği ~arşaf ve peçeler ~aldı-
söılede Osmnlılık dcHinJ ı• 

Ulusal Ükonomiyj Ol toya 
1 

• nl~ı, manto giyilece~ 
\'ıkarılarok knrşıy::ı olıııo<'nl Kandiye, 16 (A.A.) -
bir sene bir varlık olmadı- Belediyede yapılan büyiık 
ğını anlattıktan sonra 0 za- bir toplantıda çar af ve pe-
ınanki ve bugünkü on iki Bay Muhlis Erkemen 

1 1 k milyon dönönümc karşı 93 ı çelerin kaldırılmasına ve 
yıllık iki devirde 'J uso 0 

• 1 . 1 · yerli maldan manto giyil-
onomisinde tarim bakımda ı de ı 5-5 mılyon c ~nu; mesjne karar verilmiş ve 
şu bir iki sağdisi okumuş- arpa, . 909 .. . yı ın a heme tatbikine geçilmiatir. 
t ı yüzde 7 mılyon donume karşı ~ 
ura. ı . rotorluğun- 931 d" 1-18 milyon dönuın Hari. "orçluı. sman ı ımpn 

909 1 1 2 5 
ı U U l'I 

da. bu 'İlnkü Tiırkiyo sınırla yulaf, yı 1111 0 
• - mı - Hıgn, 15 (A.A.) Leton· 

rı İ"ingde ancak 47-48 mil- j yon dönü. mo knrşı 31 6 mıl-
,, d k ı yıı lnikt1meti Amcrika)'U ol-yon do"nu' miı'n tu .. tün ekilirken von döiıum ça,· o.r o ı mış-

J an harb borçlarını öJem· 
•cnede 65-70 milyon doni.ım tır. iyeceğini, fakat bu borçlorın 
ekilmektedir. 909 yılındu Bakan <.:uoıuriyetın . 1 ~ yeniden muzokcresi umidin· 
Yirm · d .. t mılyosı tiönümr ve son yılları eserler mı 

ı or 1.. ld de Lulunduğunu bıldiren no-karşı 931 Je 38 milyon t 0 • karşılnştırdıkttın ve.. yı an 
ı d 13 ·ı ı · ktasını Amerika maslohatg-lliıın buğday, 309 yı ın a yıla huyük ortı . ı er eyı 

olduğunu koydettıkten so- üzarına vermiştir. 

Isparta 
Oemuyoluna ~ağlaruyor. 

ispırtalılır suJnçlerini Ata
tOrke " Kurultaya bıldirdilar 

lep.ırta, 16 (A ) A)'• 

dın demiryolu bıığlanmosı 
bokkında kurultayca verılen 
karardan ötiırii büyük se
v· 
•Q~· dı1yan Ispartalılar say-

f(ı ve scıygıl mnı Lüyuk On
:er Atatiırkii ve yükse~ ~~
Ultaya tel yazılorıle bıldırı

lıııiıtir 

nrıı Cumuriyet ı,ıe kcrini ke Vı:ırşova, 15 (A.A.) - Le-
ndi yapmakla Turk kô) lii histen. Amerika ya olnn ha-
süne de çok verimli gelirle rb borçlarını ödemiyec"P-ktjr. 

yeni bir tip şeker P IO\"arı milyonu geçtiğini işaretle dc-
kozondırmış ve O mıınlılık mi tir ki: 
devrİntle sıfır olan şeker Osmanlı imparatorluğu 
pıınçarı ekimin 96 da elli ml"mleketi ekmeğini bile 
bin donümden hn lamı ve buyuk bir kısmını dışardon 
bugün 2j9 bin donümc çık alıyordu'. Gerıel sııvoştan 
mış olduğunu söyh•nıiş ve ha. eve} yabancı ellerden bir 
yvanc JığJ geçerek 933 l.e yıld:ı 80 milyon kilo buğday 
923 koyun sayırnınn go t65 milyon kilo sokulmustur. 
re bir ınıl)on yedi yüz Bugnn size bunları hiz 
bin fa~dılık g0rüldüğunü 

1 
çıkarıyoruz. Y<'di ay için-

·r 928 ıl • 4 6 milyon bulu- de dışarıya yaptığımız hug. 
1 ~ımyıın sınırını 933 de bıt ! ( Devamı ikinci sayfada ) 

Habeşistan kiJkıimeti uluala~ kurumuna bir 
nota vererek İtalyayı protesto etti. 

İtalyan başvekili Mussolini kendisif e görüşmek istiyen Ha~es elçisini kı~ul ıımed1. 
lıtanbul, 16 (Tİ~RKDILI) 

Romadan bildiriliyor: 
M. '1us ol ni, ltolya 
nın 1 ı ıbeşi:starı nrazisinin 
işgali dolayısile Hnbeşiston 
protestosunun tebliğe me· 
mur Habeş elçisinin ziya
retini kabul etmemiştir. 

Alınan malumatoto göre 
ltolyıı. hnlyn - Habeş hudu
dundaki son htidiseler do 
loyısile Habeşistandan t11-

minnt istiyecelr, Hobeşistan
do Uluslar kurultayına mü
rara t edecektir 

Cenevre, 16 (A A.) Aba 
do ve Orebirom ltolyan tn
yoreleri tarafından bombar 
dımon edilmesıni pro-
testo etmek üzere 
Habeşistan uluslar lrnrumu 
na bir nota vcrmişt ı r. Kuru. 
munun üyesi olan bütün de 
vletlere bu nota bildirilece-
ktir Kurum Genol kt\tiplıği 

Kültür 
bıkanlığtndı dört genel 

çe•irıenlik kuruluyor. 
Kültür çuırıen1ari de kunat-

1ındiriliyor. 
An kora, 16 (TCHK DiLi) 

- Maarif teşkilat kanununa 
neşriyat, beden terbiyesi gii-

zel san'ııtlrır vo hususi ıne. 
ktepler isimli dört umum 

müdürlük iltıvesi hakkındaki 

Ho;;~·~: 11~11;·: 1 ı·okm~~~~~ / T ekirdag .. a 
hiıkılmetinın Ulusnl derneği 

~:~:~~:ttin\:şe\~Ob~lmn!to:l~~~ Yeniden altı yüz ıltmıı 
isesı hokkındokı horoketini altı yurıdasımız geldi. 
değiştırmekledır. Yarı resmi 
italyan gazeteleri İtalya
Habeş mukavelenıımeıile 

Valmal üzerindeki hülı:m~ 

Tekirdağ, 16 ( A.A.. ) _ 
Son yedi gün jçindt Romaa
yadan şehrimize 664 kiti 
gelmit ve ayrılan yerlere 
hemen yerle9tirilmek için 

isbata yeltenen nınddelerini gönderilmitlerdir. 

neşretmoktcdir. Taklrdafda bayındı lık çılıııası 

fransa ile İtalya ırasmda 
bir ınlıımı mı? 

Tekirdağ, 16 ( A.A. ) -
Kırklarelinin Midye kuaba. 
sında bir iıkele yapılacak 
ve iıkelenin işliyebilm11i İCİB 
eyi ltir yolla Saray ka11bı-

Paris, 16 (A.A.) - Tunus- sına bağlanacaktır. 

taki ltaıyanlar ve ttalyanın pOCUkllfl yardım, 
Afrıkanın §İmnlindoki müs- Y 
temlıko sın ı rları hakkında Ankara, 16 (A.A.) - Ço. 

cuklnrı esirgeme kurumu Fransa ile İtalyıı orosındn 
genel merkezi birinci kAnun 

anlaşma yapıldığını Lotnn ~34 den bugüne kadar 2334 
gaıetesi yazıyor çocuRa yardım etmitt.ir. 

=~====-~~~========'""==================== 

Ekspres Trenlerinde 
Mevki vagonları değiftirildi. 

Yolcular rahat ediyorlar. 

IAyiha Bakanlar Heyetine Tren balıkesir istasyonunda 

gelmiştir. lzruirle Bandırma arasın- ı gonlarile değittirilmittir. 
Yeni teşkilAta göre, mnorif da itliyen ekspres trenleri- Yolcular bu vagonlarda tim . 

müdürlüklerine de mühim nin mevki vagonları Hay- dj daha rahat etmektt • 
şahsiyetler getirilecektir. darpaşa hattının lüks va- . dirler. 

===~:~=~-=====~~=~
0

ı=:;=uş· ,. Vazı M_ü!_abakamız l 
Birinciliği ((Orınm kızı•, ikinciliği «Son ~arar», 

Kurumuna yardim kuru- üçüncülüğü da ((insaniyet» kamdı. 
mun~a Cemberlayenin sö- Bugün ya:ı ııuisabakamı:m SOllllllll veriyoruz: 

Y
ledikleri. Gôndulltn hikdyeluden blri11tll9l y numaralı hlk<iyt 

«Oranın kızı» kazammş/lf. 
Londra~ 15 (A .A ) - lJl ikinciliği kazanan lıilaiye mıiıal1akarm:da btı nu-

uQlar kurumuna müzaheret 
maro ile çıkan lılkdycdir: «Son karan). 

birliğinde söz nlan Cambnr 
ıain demiştir ki: üçıincıilüfiıi de rn 1111111ara1ı «İnsaniyet>· ycızııı , 

kazammşlır. - Eğer bütün ulusal hava 
Sonradan dğrendi[jimi:t göre ikinci vt uçuncli 

ku,·vetlerıni kaldırıpta uluolar gelt•n yoz.ıların ya:yam birdir. Yazılaruun birinde ilik· 
:ırası bir hava maad kullannıışllf Öncedı•n bir yazgamn iki yaz111 
kuvveti kurular.ak · · 

ıçtn ne yapılaca!/ım gösttrmedlğimlzdtn ve e•a•t• nui 
sa uluslar kurumu bir savaş sa/Jakaımz imzalar dtjjll ya:ılar arasmda yapıldı!/ın~ 
patlak verdığ'i takdirde hu- dan ikinciliği ve üçünclilu!iıi bir arada utrmtklt fe-
na knlılocakdır . rtddtif olıınmamııtır. 
onun uluslttr arasındaki bi- Gtnçltri kutlıılar yazılarrnı iltrltlmeğe, yurtta eyi 
rçok davalı bu donlü barış- birer yazf/an olmak için çalışımya çağırırız. 
kan bir biçimde düz,•ltmesi- .'Juallim mektebi suuf 4 ltrı St41fi Alprn blrlnclliyi 

kazanan lılkayesi bugtin lklrıci say/ a1111zdadLr. 
ne olegan eden manevi nü· 

fuzu yok olacaktır .. 



.. 

SAYPA 2 

Orta 
Avrupamn i~i başvekili 

~aş~ şal 
Macaristan Başveki in n ziyata
tınde iki başvekilin söyfevıari. 

Budapeşte, 15 (AA.)- Ba- ı 
şbukan M. öml öş diin a k-
şam Avusturya başbakan 

ile dış işleri bakanı şerefane 
bir ziyafet vermiştir. Gömböş 
( c;afa geldiniz ) mu kamında 
söylediği bir nutukta iki mil· 
let ia tarihi birliğine Te bil· 
yük harp zamanında bir
likte yaptıkları boğuşmala. 

ra itaret ettikten sonra bu 
tnrihi birliğin ve ailAh ark
adaşlığının ve bu iki mille
tin çt km iş oldukları iktısadi 

zorlukların Roma protokolu
nun haz rlanması §eraitini 
vücuda getirmiş olduğunu 

söylemiştir. Mumaileyh, Ro
mada imzalanan anlaşmanın 

hiçbir memleket aleyhine 
müteveccih olmadıı'.!ını vo 

'-' 

hunu imza eJenlere büyük 
siyasal ve iktı~adi menfaatl
er temin etmekte bulunduğ
unu söylemiş ve: 

- Zaman bu düşüncenin 

doğru olduğunu gösterecektir. 
Bionetice Macar milleti Av
usturya başvekilinin ziyafe
tinin mücamele hududunu ge
çen bir hareket olarak teHL 
kki etmektedir. 

Demiştir. A vuıturya Baş
vekili M. Şuşing kendisine 
karşı yapılmış olan hararetli 
kabul resminden dolayı te_ 
şekkür ettikten sonra iki 
memleketin zahmetli senel
erJe yaşanılmış müşterek 

tAli arkadaşlığı ile biribirine 
bağlı olduklarını söylemiştir. 
Mumailey, iki memle
ketin siyaseten herııber old
ukları zamanda kaygulnrınm 
Tuna havzasında sükun ve 
asayişi temin olduğunu ve 
bugün Je bu kaygularmın de
vam etmekte bulunduğunu 

ilAve etmiştir. Avusturya ha. 
şvekili netice olarak demiş
tir ki: 

- Şu halde biz Roma 
misakını yalnız bu misakı 
imza etmiş olan devletlerin 
menfoatlerinEI hizmet eden 
bir vesika değil belki diğer 
milletlere açık bir siyasi 
ve iktısadi istikamet gö. 
stereo ve diğer kom;. 
şularımızın işlerine yarıyacak 

olnn bir vesika addederek 
selAmlıyoruz . Avusturya ve 
Macuristan asayışı temin 
edecek bir siyaset takibi 
arzusundadırlar ve hjcbir 
zaman kapalı siyaset gütmi
miyorlar. 

Budo.paşte, 16 (A.A.) -
Avusturya Başbakanı Vıya 

naya gelmiştir Resmi tebliğe 
göre ıki devlet adamı pek 
dostça görüşmeler ve iki 
uulus Ü\:elerinin birjb ı rin e 
tamamen. ııyğun olduğunu tes 
lim etmiştir. .. ~ 
Okonomi 
Yedi 
Gününde 
(Üst tarafı birinci sayfede) 
day satışı 45 nıilyon kiloyu 
bulmuştur. Bu yalnı z bug
day ve unda tfeğil biitün orun 
lerde de höylPdır. Y~diğimiz 
pirincin üçte ikisi dışartlnn 
geliyordu. Senede dışarıya 
gönderilmektedir. 

Sar de 
Reyiam 

Papan ~e rey verecek 
Amerikad&kl Almanı r da rey

lerini kullanacaklar. 
Sarreburg, ı 5 1 A.A.] -

M. Von Pnpen Sorda, yapıla. 
cak reyiamdn seçici olarak 
Bakerhanda tescil edilecek· 
tir . . Kendisinin orndıı adı ve 
yeri vardır. Yüksük mahke
me bu talebi kabul etmiştir. 

Vaşington, ı5 (A.A.) -
Hariciye Bakanlığı Amerika 
tabiiyetine geçmiş oldukları 

hallle ·rey vermek için Sara 
giden Alınımların Amerika 
milliyetini tanımıyacaklarmı 
bildirmiştir. 

Nevyork, 15 (A.A.) - A
meriknda oturon hin kadar 
Almnn Surda rey ver-
mek ıçın bu gece 
Brem en vapurile hare. 
ket etmişlerdir. Any Poel 
gazetesi bunlar arasında 
Varsay muahedesinin imza8ı 
esnasında Sarda oturduğu 
kin şimdi reyiamıı iştirak 
hakkını haiz bir de .Japon 
bulunduğunu bildirmektedir 
Rey sahibi olanların toplan
ması yüz bin dolara mal 
olmuştur. 

Ooniz silaMannm ayaltıl
ması hah~ında 

«The Natıon» yazıyor: 
Japonyanın tam bir birlik 

istemesi arzunun tazyikle de
niştirilmek imkllnı olmasına 
rağmen Amerika ve Japonya 
hiikO.metlerinin deniz siliihl· 
ahlarının tahdidi hak.kında 
:ıldıkları cephe arasında bü
yük fark olduğu da inkilr 
edilemez. 

Tokyonun istekleri Japon
yaya yalnız müsavat değil, 
hali hazırda l:ıakşark sula_ 
rındıı sülünlük de verecektir. 
.(aponlnr. taarruza tahsis olu-
nan zırhlıların 61 çapdan 
yukarı topları olanları da da. 
hil olmak üzere kati tahdidi
n~ ve her memlekette yeni 
miktara müsaade edilmesini 
teklif etmişlerdir. 

Müdafaaya mahsus adde
dilen diğer bütün zırhlılar 
küçük kruvazörler, destro. 
yer ve denizaltı gemileri 
için her memleketin bu to
najı faydalı gördüğü tarzda 
dağıtmakta serbest olması 
istenmiştir. Japonlar yukar
ıda mevzuubahs gemiler için 
nazari müsavat isterken, in. 
şaatta muahedenin çizdiği h
dlere kadar ancak zaruret 
dahilinde çıkacaklarını bild
irmişlerdir. 

Diğer taraftan birleşik A_ 
merika devletleri Washington 
muahedesinin 5-5-3 nispeti 
dahi Japonya Uzakşark kati 
faikiyet verdiği cihetle dnhcı 
fazla imtiyazın kabil olrnıya
cağını bildirmektedirler Sto
tupuoya .Japonya nishi emn
iyut noktoi nazarında riayet 
ettiği takdirde Amerika <mis· 
pet» meselesinden vazgeçe
ceğini bildirmiştir 

Deniz silıls ı zlanma konie
nsmın temamile sükutu jh_ 
timali knrşısındrı İngilizler 
heyecanla bir itil§.f çaresi 
aramaktadırlar 

İngilizlerin Japon silAhlar
ının fazla m ikdnrda artmas-
ına tabiatile mani olmak is- 1 

tem"lerine rağmen muhalefet 1 

!erine birleşik Ame_ ı 
rika devletlerininki de-
recesinde çare buluna rnar. 
değildir. F8kat şimdiye kn
dor makul bir anlaşma va
sıtası bulmıyn muvaffak ola
mamışlardır. 

TURKDILı 

oy dı ' 
alanlar .. 

Eyup Sabri ÇUT AK - A. 

vukat. 
Ömer AKSU - Fmniyet 

ı;evirgenliğinde ikinri komi
ser. 

Abdullah TUNCA - Ali. 
şuurİ mektebi muallimlerin-

"' den. 
Sırrı Dinçer - Gazi mek

tebi muallimlerinden 
Mustafa ZEYBEK - Gı

resun nahiyesi mer ' ez muh
tarı. 

Osman MANGIR -- Öm r· 
köy nahiyesi Batak köyü 
muhtari. 

Halit SUNCUR -Yağc ılar 
nahiyesi nüfus memuru. 

Adil TOPRAKÇI - Ömer 
köy nahiyesi Batak köyü ihti
yar heyeti nznsı. 

Şükrü AKINALP - Pos. 
ta, telgraf ve telefon mü· 
vezzii. 

M. MUTLU Manyas 
nahiyesi telgraf teli bakı· 
cı ve mektup dağıtıc ı sı. 

İsmail ÖZDEMİR - Be· 
lediye yazganlarından. 

Sıtkı ÔZDEMİR - Vila
yet matbaası dizicilerinden. 
(lsmail ile Sıkı karJeştir.) 

f ransada radiyo neşriyatı 
«Le Temps»den: 
«Franıoa'da radyo teşkildtı_ 

nm fevkalade geri kalmış 
bir halde bulunduğu inkAr 
olunamaz bir hakikattir. Al
manyada beş ve lngilterede 
altı milyon radyo abonesi var
ken Fransadaki abonelerin 
sayısı ancak bir milyon beş
yüz bindir. Bizden başka bü
tün bü~ük Avrupa 
memleketleri hakiki şümul sa
haları cidden Uluılararası 
mahiyette olan büyük radiyo 
istasiyonlnr ı na maliktirdirler. 

Fran~anın Uluslar hayatı 

ahengindeki yerine alabilme-
mesı için Fransada 
büyük ve teknik bak-
mından kuvvetli radiyo ıs
tasyonları yapılması gerek . 
tir. Bunların programları 
cazıp olmalıdır. Bu suretle 
Fransız dinleyicilerin sayıeı
Ja der hal coğalacaktır. 

Mukulede Fransız radiyo 
istasiyonlarının kifaycteizhği . 
ortaya konulduktan sonra 
deniliyor ki: 

c< ... Bıı büyük gerilik göz 
önüne alınınca P. T. T. lda· 
resi muhtelif hizmetleri eru
sındaki insicamdan şüphe 
etmek" haklı olur. Bilhassa 
neşriyat, müdüriyet ve bi
mılar hakkında bu şüphe 

daha kuvvetlidir. Bu bin:ı 
lar hizmetinin bulunduğu 
muhtariyeti münakaşa rt 
meden bunlar arasında, Ulus 
menfaatlerine uygun bir boğ 
olup olmodığını sormnk doğ
ru olur. Bunlar ar.ıısınJaki 

bağlar diğer P. T. T. Hiz· 
metlerine faydalı olacak • 
şeylerdir. 

... Program meselesi şüp
hesiz neşredici istasiyonlar 
meselesi ile bağlıdır. Fena 
bir istasiyon tarnfından neş. 
rodilen eyi bir programın 

ne Cnydosı olabilir? Manrnfıh 
program hazırlamak işi de 
en ehemmiyetli bir iş zan
nolunmamalıdır. R<tdiyo ne
şriyatından isttnilon netice
lerin elde edilmesi için pr-
ogr:ımların tiyat-
ro, musiki konferan6ı 
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Seçimi hazulıklan. 

Nahiye müdürlerile nüfus me
murlan davet edıldi. 

VilAyet tarafından yapılan 
davet üzerine merkez kaza
ya bağlı nahiyelerin müdür 
ve nüfus memurları kenti
mize gelmişlerdir. 

Nahiye müdürlerile nüfus 
memurlarının gelişi saylav 
seçimi işile ala.kadar bulun
makiadır. Hazırlanan defter· 
ler üzerinde tetkikata baş

lanılmıştır. 

belediye başkam çarşıyı 
~olaştt 

Vali ve belediye başkanı 

bav Salim Gündoğan dün 
öğleden sonrn çarşıyı dola
şarak belediyece alınan sıh

hi tedbirlerin yerinde olub 
olmadığını araştırmıştır . 

Balya taymakamı 
Kazasına ait işler hakkı

nda vilayetle görüşmek üze
re kentimize gelen Balya 
kaymakamı Rifat Yenal diin 
yerine dönmüştür. 

Sıh~at çevirgenimiz 
On beş gün izin alarak 

lstanbula giden Sıhhat ve 
ktimai Muavenet çevirgeni
miz Dr. Yunus Vasfi kenti. 
mıze dönmüştür. 

Umumi evler. 
Sıhnnt meclisinin kararile 

Dinkçiler mahallesinde 
bir umumi ev açılmıştır. Bu 
suretle fahişe kadınlar sıhhi 
ve inzibati kontrol altına al-

• 
ınmış bulunmaktadır. 

B · k ·· · · d -b · k kaJ" ır ac gun ıcın e ırco 

lar· fırkayd istek ~erdi/er•• 
Buakşam fırh mer~ezinde bir toplanfı- yapılacal. 

Belediye Başk1101 J, Kad ı nlar Cümuriyet Halk 
Fırkas ı üyesi olmak için bü
yük bir istek göstermekte· 
dirler. Bizim araştırarak 

öğrendiğimize şu birkaç gün 
içinde birçok bayanlar fır
kamıza istek vermişlerdir. 
D iğer taraftan fırka kent 

teşkilatı kadın l nrımızın yn
zılmalurını kolaylaştıracak 

tedbirleri almoktadır Kent 
teşkildtına bağlı heyatler 
bu akşam fırka merkezinde 

yeniden toplanarak kadınla
rımın fırkamıza yazılmalarını 

kolaylaştıracak tedbirler 
üzerinde tekrar görüşecek
lerdir. 

flyva/Jk ve Bandırma 
Fırka kongreleri 

Cümuriyet flulk Fırkası 

Band ırma ve Ayvalık kaza 
te*ki!Atları da kongrelerini 
bitirmişlerdir. Bondırm:ı 
Fırka heyeti eskisinin aynı 
olarak şöyle kurulmuştur: 

Roma ile ~udapeşte arası
nda 

«Slovo» gazetesi yuka· 
rıkı başlıkla yazdığı bir 

başmakalede İtaly.ı ile 

Yugoslavya orasındaki mü
nasebatı tetkik ederek di
yor ki: 

Son birkaç sene içinde 
İtu ly..ı · Macari ı>tan miifıa-
sebetleri arasında o kador 

samimi bir dereceye gel

diki, iki devlet siyasal 

adamların ı n karş: lıkh ziya-

şif, Süleyman, zef"'1 
İbrahim, Mustafa "ıtJr' 
Süleyman, Hasan, 1110 r'. 
Her de KAşif, Süleyın•0ı_;; 
rci Hüseyin, Doktor 

Kızıklı Mehmet. (# 
Ayvahk kaza jdııre: fi' 

or Fadıl Doğan, si, 
cmıttin, Komılli Sl1 
Kadri. Safi.. . va'. 
Enver, mümessıller. 11' 

l "'8h 
Fadı l Dugnn. ka ODJ 

eczacı Hami. he 
Fırka kaza idare 

Cümuriyet Halk (f ır~al' 
··o 

za idare heyeti bir gu .JıJJ 
~·r. 

ce toplanarak Hasan lıl' 
oğiunu yeniden başkan 
çmiştir . 

,es 
Sındu:ğı kong 

grefl 
~ındırğı kaza kon 

l oıtJıfı 
ilkktlnunda yapı aın 

tıt· 
ilkkfinunn bırakılını§ 

Mecmualar: 

Karmca, . .;_ 
Türk kooperatifcilılt --' 

karıl,.~ mu tarafından çı 

olan KARINCA nın 1 
Yıısr 

sayısı da diğer .:ıs r 
dolo-un olorok çıkmıştı 

o . 
Süheyp Nizaminııı . 

·010 
kredi kooperatiCJerı 

.,Je' 
düncü y ı lı» , Dr. Ce ~ 1rl ·c be" suhinin «koopero.tı S' 
köyler», Aydoslo 

1 ef' «İzmjr sebze ,,e J1l y1 

1 retleri aleltlde ziyaretler 
Ziraat bankası çevirgeni : 

• Bir ölüm. operotifi», Ali sur~ııl 
«Türk şekeri», Aşk• 

0
"-. 

«İnsan isteyince ynp•1 1,f. İsmail Akbaşın anneleri bayan mahiyetini aldı. İtalya - Ma. 
Zeynep yetmiş beş yaşında caristan idarecilerinin bu 
olarak ölmüş ve dün cena· görüşmeleri iki memleketi 
zesi kaldirılmıştır. Merhume- alakadar eden bütün mese
ye cenabı haktan mağfıret lele~de prııtik bjr birliğe 

· de 0 
yapmak isteyınce 1 . ·n' mu<ı)) Dr. Ozdernırı 

-s ' l{srı 
hast:ılığ!» yazıları b~'I 
nın bu sayısında 

dıler, İsmail Akbaşa ve ke· deltllet ediyor. 
derli ailesine taziyetlerimizi 

49 
Bizim anlayışımıza göre 

başlıca yazılardır . rıl 
ıorl• 

Karıncayı o 
sunarız. «İtalya - Macaristan ça_ tavsiye ederiz. '-

Bu iki memleket ~r1 Çocu~ bakımı hakkm~a 
öğütler. 

Çocuk esirgeme kurumu 
(Himayeiotfal) unMlcre ~~o

cukltırının bakılması usulle
rini gösteren öğütler huzır-
lamıştır. Bu öğütler süt ça
ğınd~ki bebeklere birinci 
aydan başlayıp 12 inci aya 
kadar ne şf'kilde bakılaca-
ğını bildirir. İstiyenlere her 
ay için bir öğüt parasız ola
rak gönderilir. AnkarndA 
çocuk esirgeme kurumu baş
kanlığına bir moktuplu ad
res bildirmek kM.dir . 

haberleri gibi kısımların 

sal6.hiyettar kimseler tnr:ı
fından tanzim edilmesi l§_ 
zamdır. Programları tntbik 
edecek olan kimseler zeka 
ve kubiliyetl rina göro seç
ilmelidir. Bundan maada 
programların her gün mü
tenevvi olabilmesi i~·in Dev
let taraf.ndnn iılare olunan 
ra<lıyo istasiyonlorı neşriyatı 
programları orasında bir 
a honk mevcut olması şart

tır. 

lışma birliği>J iki memleke
tin sulhun korumasındn ve 

UI uslar a rasındn hak birli-

. )iği 
daki çalışma bır 

havzasındaki halli jcBP / 

ğini temine m tuf d ı ş siya. · l ··L noınilc ı1J 
sıyasıı ve oa.o Jdf' 

salarında miihim bir dmil lerin hallini~e kol31 
oluyor. caktır. 
~==-=-==============·=============== 

da~: a a 1 
Kımt içinden akmakta olan kasaplar fe ~ 

1 1 . . 1 ~.... 1 ·ı - . ... 1urlıı ; c ere erınm agun su arı ~ vagau va~n . . ' . . ,ı 

mevdaııa aelerı ufak hataklndaruı ~İ\ rı , 
1 LI ' 

ytıliştirmesirıe amil oltluğu vp hu runı~r~1,~ 
da sıtma hasıalı:<rı vaı•tıtrı maltını buflıJl• ,, 

~ • ~ C•• 
~ağlığıııa d üşıııa ıı ola ıı lı:ı sı :ılığın ün ii ne ıır j i 
için sıtma ıniic~dele talimatmtme inin (15 rrl 

d 1 . .b. k.. .. l ·ı •· ::ıldl ma t esı mucı 1ııct• .ucu k ea ı~ma ı <) I\• ,,, 
• • .. l~ .. 

ası mii111kürı olacağı dlişürıiilnıiiş ve s1111 :bİ 
cadeJe ka1ıurıuın111 (6) ıncı madde. i nıucı) 
( 15-yaşından aşa~ı ve 65· va~ı ndaıı yuk3!1 ,ı " ... .. • . rı 

1 f • 1 k ·· 1 ·· ·· ·· k 11efııı 1 • ıı ar ıarw oınıa llZN'e rntırn mu •) . l ll• • .. • • )l ' 't 
aynı karıunu ıı G-Hıt•ı nıadd('sııı~ ~uı < • 'bB 
için ve 20-12-934 ıwı·~emh<· giiuiindrn 111 

posta posta iş ha ıııa t;ağrıhıcaklaı·dır. 
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Müsabakamızın birincisi: 

Oranın Kızı. 
- Ritn .. Rita .. ~ 
Mühendis Sühnnın gürse

s köşkün geniş bahçesinde 
bir yandan bir yana akiıler 
~·nptı. Yayıldı ve uzokloştı. 

Gozl rinı pnncurlnrdan oyır
tnıyarok çokıllor üzerinde 
acele acolo yürüyen delikanlı 
iki tarafında ikı narin hey
kel bulunan mermer merd
i\ enleri sanki uçarak çıktı. 

Elindekileri kop yı açan 
hizmetçiye verdikten f'!onra 
deminki hızla solona girer
ken karısı ile karşılaştı. Se
vimli bakışmolorlo en içten 
gelen nteşli kur.aklaşmalar 
bir nnda olJu. 

Evine günün bi.ıtun yorğu
nluğunu omuzlarına yüklen. 
miş bir iş adamı olarak gelen 
genç mühendıs, knr ısını bir 
kuş hafıfliği ile birden knl
dı rdı. Kolları orasında onu 
bütün kuv•:etılo sıkaruk gel
di Denize bo.kau pencere
nin önündeki gcmiş kollu
ğa oturdular. 

Akşam olmuş güneş bat
mıştı lstonbul, heyulA gibi 
göklere tırmanan minareleri 
ve bütün heybeti ile gölge. 
lenmiş, bir yandan Marma
raya bir yandan boğaza do
ğru uzanıp yatmıştı. 

Rito başını kocasmın o
muıuna koydu. Bir eli ile 
de onun en çok sevdiği 
siyah saçlarını okşamıığa 
başladı. Ko.pınm narin pa-
rmakları saçları arası -
nda dolaştıkça deli -
kanlı kl ndinden geçiyor, sa
de yorğunluğunu değil büt
un dünyayı da unutuyordu. 

delikanlı karısını göğsi.ınde 

sıkta Yine dudHklrırım onun 
ensesinde, saçlarını.in dolaştı
rdıktan sonra, birisinin duy
masından korkuyormuş gibi 
yaveşca r s Jdadı: 

- Ritu gidiyoruz. 
Ne zamand:ınheri Parisi 

say klıyan. koC"asını orada 
bir ış bulması için şıkışdıran 
Fransız dilberinin gözleri gü
ldü. bakışları değişti. Kolla- • 
rını kocasının boynuna daha 
sıkı dolayarak içinden gelen, 
kaynıyan bir coşğunlukla: 

- Oh sevgilim dedi Nı 
hoyet Parise knvuşocağız do 
ğil mı? 

Mühendis knrısmın hPye 
canı karşıs ı nllıt gu lın• ğ · ba
şladı. SonrJ h ıf,f f kelf'rlo 
onun pembe eşmiş y~noklo 

rınn vur rok: 
- lfoyır Hıtol dedı. Sen 

in PJrisdt rı dnh ~·ok sevec
rğın bır )'Crc, Anndolunun 
ölJiır ucuna gıdeceğiz. Ayın 

tab:ı tayin edildim. 
Hito bütuıı dikkatini top

lıyurnk nkşumın koyuluğun 

da daha ziy d· kararmış gö
rünen gözl~rine baktı, boktı. 
Bu knrn gözlerin daima es 
rorlı, daima manalı duran 
parlaklığından ve bu çıl
dırtan bakışlardan hakikati 
sezmek istiyor, şoka ya· 
pıp yopmaaığını kalbi çar
parak anlamak istiyor<lu. 

- or Süha dedi, bu kor. 
kulu rüyadan uyandır • be
nı. Rica ederim doğru sö
yle. • 'e reyo gideceğiz? 

Delikanlı karısını dnlğın 
dalğın süzdü. Kalbinin bir 
yerinden sanki bir teli ko
pmuştu . Kendi vatanı, vota
nın.n bir parçası konuşulu
rken korkulu riıya göniyQ 
rum zanneden şu kadın ke
ndisinden nekndor uzaktı. 

TURKDJLt 

' ne emrederse boyun eğib, ha- de edeceksin. Sözlerini 
ttil isterse bu cana feda etm. gerı al. Ceri al da borışa-
ekle Ritn. Bunu esırgersem, lım ve tekrar iki sevgili 
üzerinde henüz, şehit bnbamın olarak vıızıfemizin cımrettiği 
kanı kurumsılığı bu yuttu ot_ yere gide im Bnk nl' kador 
uromom. Beni ve bizi yaşatan memnun olacaksın. Hoyuli-
aziz ölülerin hatıralarına hür- nde canJanon mnhzenlerle 
met için benden , hepimizden viraneler, yılanlar, Türklüğe 

vazife bekliyorlar. Unutur- yılan olanların iftirasıdır Ri· 
sak, onların hl\)I\ k.ıınlı du- ta. Orada ne güzel buğlor, 
ran kefenleri ile ayaklanma- bahçeler vo ne esrarlı bir 
larından korkarım dedi. şark havası bulacaksın, orn· 

Kadın beynine kurşun sı- do Ja senin gibi güzel kı· 
k lmış kad ar sarsıldı. Çeh- zlar var Hila. 
resinde bir damla kon kal- Kadın kocasının EOO, söz-
mamıştı. Dudakları titriyor- leri üzerine silkindi. Bileği-
du. Gözleri dolmuştu. Birkaç ni kurtardı. Ve hırsla geri. 
dakika ne yapacağını şaşır- ledi. Kıskançlıkla, grurla ka-
mış ~ibi öylece kaldı. Biraz lbi didikleniyordu. En çıl-
sonro kendini toplıyarak ğın bir haykırışla: 
müstehzi ve ht\kimiyetinJen - Oraya oranın kızı, 

emin bir eda ile: güzel dediğiniz allı pullu, 
- Oo mösyö dedi Sizi din · şalvarlı ahmak kızlarınız 

lerlerken gözümde Jnndark yakışır. Ben ddi değilim 
kadar ilAhlleştiniz. Biraz dedi. 
durdu ve daha ciddi olarak Süha yerinden kurşun gibi 
devam etti: fırladı. Anadolunun masum, 

Fa t evlendiğımiz za. melek kızlarını lekeliyen 
nıan Türkiyenize ancak bir şu Poris yosmasmo karşı 

iki sene lstnnbulda yaşamak kalbinde ne kodor sevgi 
'"· co:ırn PnritH' dönmek varsa, hepsi sönmüş yerine 
şqrtıle gelebilectğınıi söyle kin dolmuştu. Onun nllı 
mış ve sız de k...ıbul etmişti- pullu, şalvarlı ve ildi Je. 
nız . Bu şartınızı hotırlalırım. diği dünyanın en masum, en 

Süha hi~· kımıldamadı· Ne temiz Türk kızları, Türk 
yüzunde ne do bak•şlrırında Kezbonları içinde kendi an:.sı 
değişıklik yoktu Soğuk ka da vardı. Gözünün öniınde, 
nlılı klo cevo p verdi: dcstisi omuzunda çeşmesin 

- Korığıcım! Birıbirini se den al yanaklı, yanık yüzlü 
vt·nler aralorındıı şart bu- ve içinde melekliğin pa· 
lunmı.ısıno tahammül ede_ rıltaları tutuşan korlu karo 
mezler. Aşkım ı zıı htlrmet gözlü Anadolu kızları, Ay-
kin bugunden itibaren o şeler, Zeynepler canlandı. 
mukaveleyi hozuyorıım. Sen Bunların ardından kendi an-
liC Türk ol ıcaksın. Art k ası bükülmüş boli, tozlu ~~e -

Tiirhe konuşmnm ı zdn mani hresi ile göriindii. Hepsi si-
yoktur. Zannedersem benim lindi. Yeşil nvolor, yalçın ko
kadnr mükemmel Türk~·e öğ- rlı doğlar arasından. cephc-
rendin. lerdc gAvurla vatanı ]çin 

Kadın ayağc kalktı. Bir döğüşenlero mermi taşıyan 
iki adım gcmledı. Düşmem- kağnıların gıcırtı.arını duyar 
ek için kanapenin birini sı~ı gıbi oldu Bu sos bir Puris 
sıkı tuttu. Boğazında hıçkır- oşi(tesinin beğenmediği 
ığo benzer birş11yler dölr.ü- Türk yurdu için, gözlerini 
lüyor, gözleri yanıyordu. yo9nrttı. Sonra yine allı pul-

da var. Anam da, onlar do, 
hepsj de senin palyoçolnrın. 
dan çok tem"z, çok yüksek
tir. Vir~n drdiğin Anadolu

nun en ynkın köşesi yine altın
da bir şeref dnmğotıı taşır Sop
an p "şincle ehlileşen kızlara 

döğüş sonunclo yıkılan yur 

ıhımun masum ~·ehrr.sinc lo 
ke sürmı>ğe hakkın yoktur 

Al geri sözünü!. Beni delirt-
mc. 

Hila hdlô mağrurdu . MAlA 
dudaklarındaki ıstihzn kay
bolmamıştı. Kustah bir tavır
Ja: 

- Evet mösyö Orayo or
anın kızı, bataklığa allı pul

lu, şalvarlı i2ren~· kızlarınız 
ynkıiır. Dedi. 

Delikanlı çıldırmıştı. Bir 

hamlede knrısını yere yuva-

rladı. Gözlerj önünde 
dünya alt üet oluyor-
du. Binbir çeşit pılya~·o, 

allı pullu, ıalvarlı Ane ile, 
vatanı ile tılny ediyor gibi 
hayalini koplamı,lardı . 

Artık, ('} masum kızların 

lekelenen Şereflerini temiz
lemek ve onları lekeliyen şu 
akak gdvur yosmasını da 
tepelemekten başka birşey 

düşünmüyordu. 

Ağlamakla kükremenin 
karıştığı korkunç bir ıeıle 
mırıldandı: 

- Oranın kızı, oranın 

kızıl Snno uzşnan dilleri 
yok edeceğim. 

Tiz bir kadın çığlığı gec
enin karanlığını, sükutunu 
yırttı. Bir hırıltı bunu takip 

SAYFA: 3 -

r= ... 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

vrsrF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve Jrnzalardn her 
nevi rlovn kabul ve surat
la neticelendirilir. 

Doktor 
Memduh Ahmet 

1 

1 

çocaK 'j 
hastalıkları mülthasıııı. 1 

Muayenehanesini postalı-
' ane civarında Zemen eo- 1 
1 kağana nakletmiştir. 

~ .... 
etti. 

Ay pençer,den ıüzülmi§, 

odanın ortasında boylu bo. 

yuna yatan kadın n kireç 

gibi beyaZlaşmı' yuzunu 
aydınlatıyor; delikanlı kana 
bulaşan ellerine deli gözler

le bakarak ağır ağır cese
din üzerinden kalkıyordu . 

Oc ay sonra lıtanbulun 

genit meydanlarından biri

nde (karısını öldüren mühe· 

ndis ) idam edildi .. 
Muallim mektebi sı•ıf 4 

Seyfi 11/p 

'lff~, ~~~~~~~ ... ,, 

t 1 · Sihhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden: 1 Balıkesır Doğum ve çocuk 
1 bakımevı 

Suhn, uç senedir sevmek· 
ten usanmadığı karısının bu 
munis sokulğıınlıklnrına çıl 

ğın bir aş k gibı mukabele 
ediyor, yanan dudaklnrını 
onun kumral buklclerınJen, 
dudaklarından ayırmıyordu. 

Dakikalar geçti . ikisi dl·· 
sanki müthiş bir yanğın iç
inde idiler. Odoyı esrarlı bir 
karanlık basmış, eşyalor ko 
yulaşmıştı. 

Onu çok sevdiği bir kadın 
ve karısı olarak diışi.ındü . 

Kafosında biı onda yüzlerce lu şalvarlı genç Anadolu 
1 fikır şimşeklendi. V~r kuvve· kızları kurşılarıno smılondı - 1 1 - Vilayetin merkPz ve rniilhakatı, şehir 

ve kfiyleri ahalisinden müracaat eden gebe
lerin tabii ve nıiişkiih\tı Jıer nevi doğuıuları
m ve alelumum kadın ameJivatlarını miies-

Kndın bir Parisli dılile 
cıvıldar gibi konuşurken bir 
aı durdu. Mahmur gözler 
lo\ Denize baktı. Sonra: 

Dur elektriği yakayım 
ıl d" Ve kocıısının kolları 

e ı h "k. 
nrıısından sıyrıldı. On . a ı ı 
ıdım atmamıştı ki delıkonlı 

.. u""zsüz bir Fransızc oynı pur 
·ı , 
ı e: 

- Giızel Rito.. Oedı . Hu 
nkşnm koronlıkton öyle ho"-

lanıyorum ki • . 
Fransız dılberı 8i.ilıanın 

uı u onun bu gurip orzus 1 ' 

zıımıın zaman parlıynn şaır-

lığine vererek döndü Tek
rar demir gıbi sıkan kol 
ların arasına atıldı. 

Hıta. kalbinin vuruşlarını 
bile kı•ndi göğsünde duy-

d b. başkalık duğu kocasın a ır 

hissediyordu. Saatlerden be 

ri konuştuklurı hal le, onda 
ııo l d. - . söylemekten yeme ıgı, 

urktuğu bir hub r bulund~-
ğunu soz yorrl ı Dıkknt Pttı. 
Siyuh gôz b b klerind kar
ma karış ık par tıl:ır yonıy
ordu Rita öğrenm · şti Koca. 
sı ne zamun nes sini kırar

ak hirs y söylese. c:oyley~~ 
ı·iye kad ... r i.ızühir, du untır 
gözlPrİ btwiinkii rrihi mu:ım-,.., :-ı 

tıınlı olurdu. 
Kadın böyle Jü,üoürken 

Düşündü: 
Dört sene evel Poristr, 

(Sen) nehrine yoslonnı •ş bir 
köşkün gı-'nış ve süslü solon
unda don ettiğı kadını 'e 
0 O'Un delicesını. llşık olduğu 
Hı~ovı hatırladı Arada bir yı-

"' Jdıı rıı hız iP geçen llşıkl k 
devret ınden Eıonra nasıl evle
ndikleri ve oncok İ&tanbulda 
iğreti hır znmon kulıp Po
rıso dönmek şort il o 1'ürk ı
yeye nasıl geldıklcri bir sırı· 
emo şcridı gıbi gözlerı 

önünde yiariidöler, ko tular 
Bu dalğrnlık ve sukut Rı 

tayı doho çok korkutmu~

tu. Yerinden birıız doğru 

l larok • kocusını omuzlurııı-
don tulup s rstı: 

- , ·eden susuyorsun. ~e
ler düşumiyor un. 'oyledik· 
ferin değru mu~ Cevap 
versene 
cağım. 

meraktan çıldıra-

l>elikunlının yüıundo çok 
ciddi çizgiler karıştı, fak t 
karısınu olan s1.1vgisim Lütun 
oğırl ğile tuşıyan bakışlarını 

deği t ırmcden: 
Hıtu yavrum deJı. Be rı 

bu tupro~ın eknıcğı ve ınıl 

letimirı alın terı ile buyüdtlm. 

Yine onların ekmeği beni Pa 
riedeı )ll attı ve okuttu Bu

criınku rJhatl ğırııı "oh relimi 
~ 

de ona Lı..ır~ lu) um. Hu bor~· 

nasıl ödf nir biliyor musun? 
\'ut.rn n n"resinde yor ı Yarsa 
koşup onu sarmakla. Milltt 

tile haykırdı: hır, hep bir ağızdan : 
- liayır mösyö!. Taham- - Sustu onu.. Sustur. 

mül edemem. Beni tahkir ot Sastur ... 
meğe hakkınız yoktur Ayı- Diye sanki yalvarıyor, oğ-
ntob dediğin ı z yerlere gıdıb l yorlardı. Nihayet bunlara, 
yer nltı mahzenlerinde. vir- kırmızı beyaz elbisesi içinde 
anelerde yılunlarla. nkr- bakir bir kız olıırak vatanın 
eplerl~ koyun koyuna yata- tımsali de karıştı, o da ko. 
mıım. Gübre içindo doğma ndine edilen iftiralar için ağ-
dım ki orada yaşamaktan lıyordu . 

ze, k olayım. Hem mÖS) ö Delikanlının şuuru korıştı . 
siz benim Fransız olduğumu Başına birdenbire bir oğrı 
unutuyorsunuz dn Tiırk olm- saplnndı. Kocasının tehlikeli 
ok teklif ediyorsunuz Rira at•l:şını gördüğü holde, onun 
ederim şerefımle oynamayı- kalbindeki tıthtındon emirı 
nız anlUllınız mı? 

Hitonın gözleri aulonmış 

bütün 'i.ıeudü tıtriyordu. As· 
nbiyetle devom ettı: 

Size son defa ihtar edı
yorum ki . . Hemen Pıırise 
dönelim. 

Delıkonlı da ayağa kalktı, 

yunidü . Kur sının bıleklo-

olan kadın old•Jğu yerde ma
ğrur duruyordu. 

Süha kadının omuzların ı 
koparırcasına tutup sarstı. 

- Rita, Kita beni çıldırtmn 
geri al bu sözlerini... Adı 
dediğin o allı pullu, şalvorlı 
kızların İçinde benim ananı 

1 .. 
·esedc nwccaueu ~·aılar . Çocuk diişürmek 
lt>hlikesiude bulunauları da k~zalik mecca
nen yatırarak tedavi eder· 

2 -- . .,,lit t;ocnkları ve iki ya. rna kadar o
ları kiiçiik ha. ta yavruları dahi mfürsesede 
vatırarak her zaman meccaıu•n tedavi eder. 
· 3- ~iit c·ocuklarımn bakını tarzları hak-• 
kında ıııiistak lwl validelere ve gebelik e na-
~ırnla vukuu melhuz arızalara karşı tathiki 
lfızım geleu tedavi \H tedbirlerin almruasırıı 
ela ~.wlu\lt\re Hğr•·tnwk iizc•rH d .. rslt1 r verilir. 

4 Cumhuriye•tiıuiziu Balıkesire bah-
SPVk·dii1i faideli H' havırlı miie sr. edflu " . ~ . 
muhterN11 halkınuzrn i.. tifadeye koşnıaları 
lazınıdır. 

»~~~ 
rinden yakaladı Bütün 
kuvvetile sıkarak 
o Z'lmona kadar duymadı

ğı sert ve dikenli bir ses
lo ve Türk~·e olnrnk: 

'rüRKDİLI Neşriyatından: 
- Geri ol sözlerini Hit 

dedi. :\1ezur to ındıı binlerre 
yılın destanını tuı;? yan <'cdn
dımm ruhu senin küftiriın 
kor ısında titriyor Ttlrk ol
mıyan, Ti.ırklüğün ve Türk
çenin buyüklüğünü vo in 
celiğıni onlıyoınnz nmnıo en 
unlıyneuk, tnkdır edeceksin. 
SPn millotimiıı tarihini ve 
dilinin yarattığı ş ılıikolorı 

okuduktan sonra onluı ı:ı aec-

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilg·isine · uygıııı tllarak ya- \ 
zılınıştır, ller kit•ıpçı(lit sıatılır. ı 

• 
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TtJllKOILI ' 

.,99.!!l!IJ!~!flı~!!ll~~]~~~--~!!!119.!!I!!• ; ' 
14 Romatizma ve soğuk algınlıklarından t 

• >.ı;ı,. • ... 
• 1 •• ··~ • ··~ 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. 
af§ korkmayınız .. h 
15!!' ~ 

~' Türk Elektrik t 
~! T ermof oru t;; 
~l ~~ 

!~ Balıkesirde yeşillide lo. 32 kuyumcu Ahmet Çantay;= 
~~ .. rl 

~ Okonomi Bakanlı"ımu 18 şubat l 933 tarih ve 1499 numara ~JI · 
:. ve on beş senelik ihlira beratını haizdir. ~luhtt>rem hekimlerimi- ~, 
~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlemede, f. 
C sıcal kum ve hava han o ve· pansumanlarmda Ltimal olunmak .. ~ 
~ tadır. Harareı içi ıı sa ııdalyala ra ve yatak iı;erisi ne vesair liizuııı lj ı 
• görülen yerlerede konulabilir. Heı· memleketin voltuna göre lwr ·~ 

-~şekil ve ebadda inıal <\dilir. - TE~llNATLllHR ;~ 
•4 S~tış yerl~ri: _lznıiı·de Pe_şı~malcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~= 
~4 Tevrık elektrık tıcurethaııesı. f§ 

~ Bur5ada Sethaşında Ahmet Tevfik ecza1ıanesi r-
~ lstanbulda ~lısır çarşısında attar H. Hü~nil ' 'e n1ahdumları ~ 
~ ve Galatada Yoyvoda caddesinde edkartlöJevi elektrik deposu. 1 

l
j Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. 1 
~ Sıvas ve Samsunda İbrahim Ferit ışık elektrik deroları. : 
~ Konyada .\li (.;l vi tn lıafive ve ~ramofon ticarethane~i I~ 
~ Afy~nkaralıi~arda lliisııü. Riza isıanbul eezahanesi. ·~ ı 
~ Uşakta diş tabibi Ba)' Yusuf. İ 

ijwiiiiiiiiiiiiiii@ııııiiiiiiiiiiiiiiijmii~i~iiimiiaı~ııııimiiiiiiiiJiiııi~mrııımiiiiiiijiJiiiioo• , ' 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

16 Kanunuevel pazar akşammdan itibaren 
İKi FiLİM BiRDEN 

-1-

KRALIN KÜÇÜK SEVGİLİSİ 
ller şe~·e hakim ve kadir olan kralın aşkta mağh)biyeti. 'faril.i bü
yük ihtişam ve debdebe, fevkulfıde dekor ve zengirılik, saray entiri
kaları, dünyanın en ~üzel sesi ve mükemmel musikisi, göz kamaş
tıran ttn·aletler ve şairane manzaralar .. Hu nefis filmi ~örmek fırsa
tını kacırma,·ınız. . .. 

-2-
• SAFAKYOLU 
Bu fil~ haydutluk. aşt, cinayet ve macera ve heyecanla doludur. 

İlaveten 

Deniz Kızı EFT AL VA ve .. 
Arkadaşlarının zt·yhek tiirküleri ve raksları. \'t· Foks jiinıal.. 

Gelecek program 
BEN HUR 

. . ....... 
Aşağıya hastığmıız rehber tablo hal~ınıızın her tiilii ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en saµlam ~arılarla nerede, kiOl'" 
lerden karşıh~'a bileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRiKO T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Ku\'a~· i nıiJIİ" 
~ • ye caddesi numara: 98 

KJRTASJ .... YE· Mustaf_a Fehmi. Hüki11nc l <'adtlP~İ l'o~t3 lı3' 
• ne sok:.ı~ı . .. 

O Te 4 : kaptan zade Oteli .. K u vayj milliye cadde· 
sinde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... lliiklimet caddesinJe. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•1 1118
' 

caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lllikfınıct eadde' 
sinde .. Oarbalı oteli altında. t 
Yeni berber ıbrahim Daral: fliikıioıe 
caddesi Yıldız K~raaıhanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gült'" 
• kolonyacısı .. A hacda r caddesi No. 31 

l O KANT A : Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokagt 
numara 18 

B A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane 1 oğazınd• 
Bandırma bakkalivesi Ahmet Hilmi efendi·· 

" . 

TERZİ 

. 
ŞEKERCi 

Bilumumiçkiler, konserve ,.e şJker çeşitlerı. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 ~ 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku "'r 
ıniHiye caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en e~ki şrker
cisi. il iikti met caddesi, p .>stalwrıe sokağı ntl 
mara: 24 .. 

. . , .. 
MANJF A TU ~:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaıı. ıı~, 

nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi 0111111 
caddesi numara: 52 ., 

, 1 , l "zell ' HIRDAVAT.· Cuma ı Hasan - 'apı v.~ rt~11t;per t u ~· 
• demir hırdavat hova cam ciuıeto vesaı ' . ' ' ~ 

Saraçlar başı . 

• 
Bcılıkesiı· ıııillieınlak 

çevi ı·g·t~nliğiııden 
~filli emhlke ait 2 ı parça laı·la ile bir diikkarı 

iki yıllık icarı 15-12-934 gün iinde ihale yapıl
ıııak içi 11 hir hafta uzatılmıştır. 

.\hcılarm Derderdarlı{ia müracaatları ilftn olunur. • 
296 

Balıkesir sul~ huk~~ . .Jıt 
Ha ki ınlıaı-:;: 

Balıkesir Börekçiler ,pa' 
allesinde mukim sıtıııll fe..,, 
dele memuru Receb 

8

1
. ~ 

er 1 ·.:.J 
nin Çankırıda Kays tl' 
Yustafn efendi kızı ef' 
hanım aleyhine ik9rııe .;_ 

. ~on .olarak yapıları sesli tarihi muazzam e~Pr. Sabırsızlıkla bekle- 1 ı~~~~~~~~~~~ı 

1 yınız. 1 1 
.. .. d•' uf 

diği sulh teşebbuso O" . 

nın cereyan etrııek~eteril" 
muhakemesincie g~s ~--r 
ikametgı'lhta olınaY1 

11 ;' 

raya gittiği ve adre te~ --------------.. 1 TÜRKDİLİ neşrıyatından: I 
,-En Eyi Bayram Hediyesi! ~ ı o 0 ğ r u y 0 ı . . ~ 

Yaklaşan hayranı için lıediyrıııi diişiiııüyorsuıııız? 1 1 
O halde hüktinıet caddesinde şelıir sinaması · altında ~ YAZAN: M. CEVl)ET 1 

İzmir - İstanbul ıeherisi Mehmet Reşa_t 1 Bır perdelık mektep temsılı ~ 
adresine müracaat e<liniz. Hediyeli~ hernevi KrTV ŞEKERi, ~ . ~ 
~EK El\LEME, Çl KCLAT ve ayrıca Hamazan için H ELV .\ ~ . Fıutı: Beş kuruştur. 1 
v:- REÇELLEHİ orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi- ~ ldareevi mizdt• ve her kitaı)çıda buluııur. :ı1 

nız... ,,~~~WWW~~~~ 

~·hul bulunuuğu bil:'\ # 
. e ıo '~-" inde olunan davalı}' iJV' 

halından anlaşılsn 'fe .. ,,1' 
tebligat ifasına k~rar b•~~ 
müddeialeyhe Hatıc'~IA~ ~ 
muhakemenin ınua .. eıY 
unduğu 24 kfinunue Jb ~ 

• sU , 
saat 9 dn Bnlık~sır gel-..a 
kuk mahkemesıne 01' 
tebliğ makamına kııİIO 
üzere ilan olunur. 

l ~ıt-• \'ilavttt Mat '" · 
ol 


