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On binlerce halk dün Kubil3yın önünde ant • • 
ıçtı. 

Kubilay Abidesi Dün Reçeb Peke- Ecnebi U 1 u s 1 a r Kurumu 
rin Mühim bir Nutku ile Açıldı .• 

Merasimde binlerce halk bulundu. İnkılab şe
hidinin abidesine yüzlerce çelenk kondu. 

Auknrn, 26 l A A.) - Bug_ 1 
Ün Menemende Kubıldy Me · r 

nkütaşının açılma resmi 
Jopılmııtır. Abideyi C. H. F 
Genel klltibi Bay Heceb 
Peker açmışt ı r. ı 

lznıir, 26 (TGHKOILI) 
Kubiltıy abidesi bugun on 
binlerce halkın önunde Cü
nıu:iyet Halk Fırkası Genel 
kAtibi bay Heceb Peker ta
rafından açılını tı.r. Fırka 

Umumi k4tibi bu müoosebe
tıe:mühim bir nutuk söyle-J. 
IDİf. 

Merasimrie İzmir, İstanbul, 
Balıkesir, M oisa, Afyoni ve 
diğer yakın vildyetlerden 

Bay Reccb Pekeı 
heyetler bulunmu ve abiıl
eye çelenkler konmuştur. 

Balıkesirliler 
-- - ------

Dün bütün bir gönül olarak in
kılaba bağlılığını bir kez daha 

ant içerek teyid ettilt>r. 
Dün KubilAy abidesinin 

açılmasında bulunmak üzere 
bir heyetin Menemene gitt. 
igini yazmıştık . Heyet fırka 

başkanımız Fikret Sılny ile 

fırka vilayet idare heyetınden 

Feyzi Aksözen ve Halkevi az 
alarından Abdiden mürekkep 

olarn~ gitmiş ve Balıkesir 

atlına abideye bir de çilenk 

bırakmıştır. 

Balıkesir dün bütün bir 

gönül olarak Menemend ~ 

yapılan açılmayı rınıkJamış 

inkıldba bağlılığını bir kere dn· 

hn and i~:crek teyit etm İş· 
tir . 

Bu topluluk ve and icme 
münasebetile KabilAy abide_ 

sini açan Receb Pekere bir 
tel yazısı gönderilerek yap
ılan açılmada Balıkesir hol. 
kının ve gençliğin anılması 

yal varılmıştır . 
====== 

Genç 
Sporculara gösterilme~ 
üzere ~ir filim getirildi. 

Ankara, 26 ( A.A. j - Tur 
kiye i•lm'ln cemiyetl<'ri itt
ıfokı umumi ııu r "l'Zİ mem· 
leketin hor tcırıı{.nd a genç 
Hporculurn gö~ıerilııwk üıcro 
Aluıany<hlon hir fılim geti
rılmiştir . FutLol<lon moada 
hemen bütün spor şübele-
rı ıçın teknik bir 
ders mahiyetinde 
olan bu lılim 1okında idm
an cemiyetleri ittifakı 

tarafından Halkevinde tetkik 
edilecektir. 

f uka genel ~itipliğinin ~ir 
istegi 

Ankara, 26 (AA.) ay_ 
lav ıJeçilmek isteyib 3e C. H. 
F. Yüksek reisliğin ,·eya 
umumt kAtiplığe bu istekl
erini yazı ile bildirenlerin 
ikişer ufak lotograClorını 

birlikte göndermeleri, do ha 
önceden isteklerini bildir
miş olanlardan da bu lotogr 
afları göndermemi§lerse 
göndermeleri C. H. F. umum 
kAtibliğinden bildirilmekte· 
dir. 

Yo~ıullara yardım 
Erzincan, 26 (A.A.) - lia 

lkevi mekteplerde okuyan 
yoksul çocuklardan 50 sine 
ders senesi sonuna kadar 
yiyecek verecektir. 

saylav seçimine doğru 
Ne Kadar Saylav Seçilecek? 
Anlaşıldığına göre vilayetlerimizin hemen hepisi 

bu devrede faz/asile saylav çıkarıyorlar. 
Ankara, 26 (A.A) - içeri 1 

işleri Bakonlığıno vilflyetl
erdon gelen molüınotn göre 
eaos derterlerdc tcsLit olu
lon rıufusa gore bu i ıtih· 
nbda butiın vildyetlerdeo ~i85 
Boylov çık.ncoktır. 

\" ıltl -Ankııro, 2ö <A A ) 
yellerden D ı hılıye V•· 
kıllığine gell' n malfimatn 
göre s1yla'v se~·im ı i ınin t,u. 
günkü afhosı şöyledır: 

Nu(uq ıll· ftrr rinin tflfti~ 
heyetlerince tetkikleri bıtir 
ilrniş ve cedveller iılkenın 

hor bucağında 22 12 934 
günündenberi askıya çıkarıl-
rnı bulunmaktadır. Bsos de
Cterlerden elde edilen nüfus 
YekQnlarıno göre, Afyon vi-
14yeti eskisinden 1 !azlasile ı 

,,, 

Kurultay 
7, Ankara dört faılasilP 13, 
Balıkesir 2 fozlasil~ 
12, Burdur 1 fadasile 3, Bu· 
rsıı 2 fozlasilo 1 1, Çanak:k-

nto l fazlosile 5, Çankırı 1 
fazlıısile 5, Çoru?l 1 fözlosi
le 7. Çoruh 2 {ozltls

( Devamı ikinci sayfada ) 

Gazetelerin yanhş ha~ar- Iran-Irak hudud ihtilafını tetkılı-
leri tavzih e~iliyor. ve bir karar verecek. 

Ankara, 26 (A.A.) - Ank. 
ara civarındaki bir alnyın 

1 ~ 

deneme seferberliği dolayı· 
sile Anadolu Ajansı taraf
ından gazetelere vrrilen 
hnva<lisin bir ecnebi ajansı 
taraf nuen bize atfen yanlıt 
bir tarzda neşredildiği bu
raya gen Avrupa gazeteler. 
inden nnloşılmıştır O hnhe
rirnıztlı;ı 12 ada knrşısındn 

'~ker lnh İl edjldiği ş •k
imci• hi~·bir fıkra mevcut 
olmc..d ğı gibi esasen hu yo
hlaki havııdiude hiçbir ha
kikate istinat etuıiycn mıı
snnna bir iddia olmlllhğ

ından kıyafetin tavzihine lüz. 
um görülmüştür. 

Hollanda 
Sefiri hükumatimize teşe

kkür etti. 
Ankara, 26 (A.A.) - Lon

dra- Milbngin ha•a yarı~ları
na ittirık etmiı olan Ui••el 
adındaki Hollan~a tayaresine 
memleketimizde iken hökft. 

Afğan ve iran heyetleri~e hu~ud hadisesiniJetkik ıdiyir. 

-- , Uluslar kurumu 
l'nhran, 26 (A.A ) - lrak 

hük.Qmetinin İran • Irak hud
udunda ihtildf me'fcut 

olduğundan bahsile Uluslar 
arası derneğini yaptığı mür-

acıuıtın müzakerelerinde bul. 

unmak üıere Dış işleri Bak-
anının başkanlığında bir 

heyet Ceneweye gi-
tmifilr. 

p\tıncusunu yapmak ÜHft 

muhtelit.bir komiı1on tıtkil 
edilmiştir. 

Yugoslavlar 
Bulgarları 
Yendiler 

metimiz tnrıılıodon gösteril- Geçenlerde lran 
Atine,}28 (A.A.J - Balkaa 

müNbakaeının ikinciıi 'f diia 
Yugoslavya - Bulgar millf 
takımları ırasında yapılaıt 
Yugoıla-.yalılar • - 3 kasa
nmıılar. 

en yardımdan ve kolaylıktnn Efgan hududunda tah. 
d-Olayı Hollanda sefıri hü- ı attüs eden hAdiseyi yerinde 
k~me~in.in te§ekkürlerini bi- tetkik ~tmek ve ö~ınlerle be-
ldırmıttır. raber fırar ve zıyanın bir 

Vunanistanda hüküniet taklibi mi? 
..... 

Yunani•tanda miJhim vekayie intizar ediliyor. 
Pangonus tarafdarı bir çok Yunan zabitleri 
hükumetin değiştirilmesi için tertiba. almıılar. 

lstnnbul, 26 [TORKDILI} -

Atinndan bildiriliyor: SU ıh 
Pırı <le juri hPyotinin C\'• I • 

lorı yon.nJa p.ıtlıyon l o
mbn hdd.~cl'lindcrı doğ. n 

asabiyet dovom olml'kleıl · 
ir. Dün de liı.ıri c·ı) e nPz 

uretine, ~ zır Uen rı.I l\o 
ndılıse verılmck uz re bır 

paket bırnkılnıı vf' Lu 

pttket l<ondilisin y. H'ı i 
tarafından 0\01lınca scıntli 

bir boınbı çıkmı')lr. 

lluk\imet şiddetli h•tbirler 
nl rn • .:-tı r . 

tehlikede mi? 

Bay Benesin bir mıkatesı. 
Jlr g, 26 (A A ) I,ış i 1-

•Hİ Bokonı Bny Bcnes bir 
gozl"tf'v • yrızu•ğ• mnkalede· 

9J4 sene indeki baslıca htıd-
nin Avrup dakj sulh kuv

•k inin tekrnrcn toplan-
Ctneral Pa11gonos m sı olJ ğ .. l · · 

i ~tanLu l , ~6 (Tl) Hı<DILil - ====-oc::== =--====- =-===' u urıu soy cmıştır, 
Atinudan bildirıliyor. 

t:cn<'r~I Pangolos ve 

l'lnst ras tıırnftorı bir~·ok 

Yun rn zohillerinin hiikume
tın değiştirilmesi için ba

zı tertibat ı.ıldığı hohur 
al nmış ve hükOmet tid · 

etli tnkıbat neticesinde bu 

işi yapmak için kurubrı 

teşekkülü meydana çıkarmı · 

lır. Kannntlere göre, Yu · 

nanistnnda bugünlo~do çok 
mühim voi.olara intirez 

edilebilir . 

italyan ordusu Habeş
istanda ilerliyor! 

Uluslar kurumu vazıyetten bi1-
tün devletleri haberdar etti. 

Paris, 26 (A.A.) - Ton 
;{tızotesino göre ftolyan 
kıtaatı Hnbeş loprak-
lorındn ilerlemektedirler. 
Uluılarnrneı derneği Genel 
kAtibi Habeşistan notaainı 

bütün hükfimetlere bildfrmi
ştir . 

İetanbul , 25 (1 ÜRJ)ILl)
Royter bildiriyor: 

llabeşistandaki italyan 
( Devamı ikiıci saofadn ) 



TURltDILl 

Yerlere T ükürmeyiniz! soyadı 
--------- --

umumun sıhhatini düşünen her yurddaş sotıklıra tDkü
rmeıeli ve tükürenleri de ikaz etmeli~ir! 

Alanlar 
Hllml TÜRKER - Vill-

1et mektupçusu. 
-~---- Zölftye HÜNER - Beledi .. 

ye ebesi. 
Sıhhat çevirgenliğinin halkımızdan dileği. 
J - Verem mikrobu bir 

adam -tücuduna ekaeriye
tle burun ve1ahut ağızda 

girer, 'fereme tutulan bir 
kimıenin tükürüğünde fax
la miktarda mikrob bulun· 
ur. Ve bö1le bir ha1ta 
ıöz ıöyler ve ökıürür iken 
ufak tükürük damlaları etr ... 
ala dağılır. Bir iki metre 
kadar yakınında bulunanlar 
böyle mikropları havi daml
acıkları teneftüı ederler. Ve 
itt• bu ıuretle verem mikr. 
opları bu adamların da ciğe
rlerine kadar gidib yerletir
ler. 

Veremlinin balğamı hazan 
toı toprağa karışarak kurur. 
Hu toz danelerinin üzerinde 
Terem mikropları mevcuttur. 
İtte böyle tozlar ile karışık 
bir bava teneffüs edildiği 
takdirde verfim mikropları 
dab.l olabilirler. 

2 - Verem mikropları ço
cuklara yerlerde yuvarlanır· 
kın yahut piı ellerini ağıı
larını, burunlarına götürür· 
iten tırnaklarını yer ikin de 
geçer. Başkalarının istimal 
.ttili oyancaklar1 ağıılarına 1 
almak ve bardaklarından su 
içmek, kaııklarile yemek 
yimek dahi veremin ıirayetL 
ne aebeb olabilir. 

3 - Verem yalnıı insan
lardı bulun mas aynı zaman· 
da bu hastalık hayvanlar
da dahi vardır. Huıuıile 

ineklerde pek çoktur. Böyle 
h11talıklı hayvanların aütle
ri kaynımakflızın i~·ilirse 
verem intikal edebil;r. 

Sütler 'fastasiyle çocuk
lara geçen verem evvelA. bez
leri titirir ve aradan uzun 
müddet geçtikten ıonra 'fÜ · 
cutları safa du~·ar olur ise 
hastal ı k bu bic.:arelerde tek
rar parlar. 

Vereme karşı insan ke
ndini nasıl korumalıdır. 

Verem mikropları hastıla. 

rıa balgamında bulunur. Ve
reme duçar olan hastalar bu 
sebepten tükürüklerini öteye 
beriye atmamalı ufuk bir 
hokka derununa yahut me
ndillerine lükürmelidirler. 
Veremliye mümkün ise ayr
ıca bir odn ayırmak ldzım. 

dır. Huta diğer ıağlam ad
amlar ile a1la bir yatakta 
yatmamalıdırlar. Haata kad
ınların çocuklarile düşüb ka
lkmatı ve bir yat lkta yatmuı 
ula muvafık değildir. 

Bir adam aağlam olıun 

h11ta olsun ötey' beriye tü
kürmemelidir. Odalar derun. 
una ahalinin toplandığı ma
halde geçtiği sokaklardı tü
kürmek umumun ııbbatini 
tehlikeye kor. Tükürük luı. 
blorı olmadıtı takdirde m~. 
ndillere tükürmek ve ıonra 

bu mendilleri kaynatmak lA
zımdır. Veremlilerin yemek 
yeJiği kab, kaşak, çatal.bar
dakları ayrı olmalıdır. Sütler 
içilmezden mukaddem .. kayn
adılmalıdır . Yemekler kemali 
dikkatle istihzar olunmalıdır. 
Yenilen yemek derununa sin
ek ve toı dü~memesine dik
kat edilmelidir. 

.. Her kes vücatlarını, eller
luınıile ıınaldarıaı .mı 

temiz tutmalıdırlar . Her yem
ekten evel ellerini yıkamak 
lAzımdır. 

Evelce veremli bir adamın 
ik~met ettiği bir haneye çı
kmak ve orada ioab ettiği 
takdirde haatanm yattı~ı 

VQ oturduğu oda tathirah 
fenniye ye tabi tutulmalıdır. 
Bu tedabirden batka vücu
d"l dahi ayrıca kuvvetleşt. 
irmek llıımJır. Verem 
mikrobu aa~lam vücutlara 
yerleşemez. Vücut ne kadur 
kavi olursa o nisbette vere
me mukavemet eder. 

Verem mikroplarını tamı
mile öldürmek. eayri kabil
dir. Bu sebepten nazarı di. 
kkate alacağımız en mühim 
mesele vücudu tak'fiye etme· 
ktir. Vücuda nafi sade 
yemekler yemeli ineanı 

beslemiyen abur cubur şeyl
er yememelidir Rakı, kony
ak gibi insana zarur nrmek· 
ten başka biç bir faidesi ol
mıyan içkiler istimal oluom· 
amılıdır. 

Netice;ııokaklara tükürmek, 
bılğam atmak memnudur. 
Bu memnuniyet ııhhıti um· 
umiyenin ıelameti içindir. 
Muhterem halkın 11bhat ve 
afıyetlerini korumağa mab's
uı olan itbu balğam atmak 
yaeaıına riayet etmiyenler 
hakkında para ve hapiı ce 
ıaaı tatbik edilecektir. Ke· 
yfıyet huıusi memurlar ta. 
rafından takib edilmektedir. 
Sıhhat vt iı;timai mua\tnf't ııı\ltd üriı 

K. Y. V. Yücel 

Saylav 
Secimi ne , 
Doğru 

SalAhittin A YDINSOY -
Türk paıarı matbaası uh: ... 
bi. 

Şuuri ~OMER - Özel 
aa~lık itleri k4tibi. 

Salih SEÇKİN ·- Mu ha. 
aebei husuıiye merkez tah
ıildarı. 

Vedat TUNÇ - Ortame. 
ktek talebesinden. 

Hakkt DiLER - Balıkesir 
!Jıtma mücadelesinde. 

Cevdet UTKU - Balıkesir 
inhisarlar hatcevirgenliğin
de memur . 

Vehbi AYAN- K. mü-
himmat depoıunda altıncı 

ııoıf Hnatkar. 
lımail ARNIK - Manyas 

nahiyesinde muallim. 
Habib KABCAK - Man

yasta muallim. 
Hakkı MAT - Manyaı in

hisarlar memuru. 
K. ÜRKER- Manyas jan

darma k. 
Fuat ÔNEY - ~anyas tel 

graf memııru. 
Haıtm BOZKURT - Man

yas-Maltepe köyü muhtarı 
Halil BÜLTEN - Manyas 

telgraf memuru. 
Cemal AKTAY - Bandır· 

m~ muhaeebei hususiye tah· 
sildorı 

Memet TÜRKHAN - Mı· 
nyas Kulak köyü muhtarı 

Halil ŞEN - Kulak köyü 
ihtiyar heyeti azası 

Hasan AKTAŞ - Kulak 
köyü ihtiyar heyeti aza!lı, 

Ali AKTAŞ - Kulak kö
yü ihtiyar heyeti azuı. 

Hasan ÔZKAN - Kulak 
köyü ihtiy:.ır heyeti &zı,sı. 

Muıa lçôz _ Kulak kö 
yü ihtiyar heyeti az'lsı . 

r - --- -- - .. -- --- , 
( Üst tarafı birinc-i aayfada) 
ile 8, Denizli 2 fozlasile 8, 
Diyarbekir 3 fazlaeile 7, Kr- · 
ıinc·an 1 razlaeile 4, Erzur· 
\im 2 fazl&1iltı 9, Eskişehir 

Soy ·. 
Adlarınızı 

Tanıtacağız! 
1 fezlasile 5, Gaziayıntab 3 
fazla sile 7. Gireıon 2 fazl
aeile 8. Gümüıbane 2 f ..ıılasi
le 5, ltel 3 f11zl&1ile 5, İzmir 2 

fazlasile 13, Kara 2 fazlasile 
7, Krstomonu iki fazlarile 

1 4, Koc..ı <'li 1 fazlaıile 8, Kon· 
ya 4 f11Zlasile 15, Kütahya 2 
fazlaeile 9, Malatya 3 faslasi
le 9, Manisa 2 faılasile 1 1, 
Maraş l fazlasile 5, Mardın 4 
fazlası le 7. Ordu 
iki fozlasile 7. ~eyhan 

4 fazlasile 8, Samsun iki 
fazl~sile 8, Sinop 1 foılasile 

J, Sıvas 3 fazlasile 10, Tekir
dağ ı fazla1ile 5, Tokat 2 
fazlasile 7, Trabzon 2 fdzlas · 
ile 9, Urfcı 3 fazlasile 7. Van 
1 fazlasile 3, Yozğat 1 fazl
esile 6. Zonguldak 2 fazlasi · 
le 8, Muğll'l 1 fızlasile 5, 
Muş ı fasluile 4: Niğde 3 
fazlasile 7, Saylav çıkaraca
klardır. 

Yakarıda ısmı g~ç -

TORKDİLİ okuyucuları 
nın ıoy adlarım basaca· 

1 
ktır. Bunun için soy adı 
ta.~ı rıan okorlarımızın 1 

adlarım ve soy adlarını • 
ue oturdukları yerltrl bi-

1 

u yazmaları yeter. Biz 
böylece basllması istene- ·! 
cek soy adlarım bir kar-

• 
ıılık beklemeden basaca- · 
{jız. Ve böylece yurtdaş. 1 

lartmız içlrı eyi bir iş gör-
müş olacağız . . 1 

1 
Bize soy adlannızı 1 

1 bildiriniz, onları ta- 1: 

lnJfa~m. =-- j 

Bir ~üzeltme 
Dünkü sayımızda çıkan 

uKubillly gıınu» başlıklı 

yazıda bazı tertib yanlı

şlıkları olmuştur. Birinci st· 
tırda (dört ııene evel uyku· 
ıuzluğun ) cümlesi (dört 
sene evel büyük bir acı 

duyulmuştu . (Uykusuzluğun 

şekl i nde olacaktır . Düzelti -

miyen vilAyetler geçen inti
hapta çıkardıkları miktar
~a saylav çıkaracaklerdır. 

57 vilAyetimiı 9J 1 seçimin- riz ) 
de 301 ııtylav çıkarmıştı. 

Ilga edilen Artivin, hakAriş, 
tar ki Karahi11r,Cebeli bereket ~l~!~? _saylav da il Ava 
Akaaray, Mer•İD vilAyetleri- ı idilincu mevcut sayla" adedi 
aia 931 HOİ•dlıie çakarıca- 317 oldu. 

-, ·· ·· ·· ·· ----·· ·· ------------····-··-····--···· ! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA . -------- - - -·· -··-------·· -·· -·· •• •• ··-- •• •• •• •••• 1 
Yatı Belediyenin Y a r d ı rıt 

,.----7~ - ,, 

Okulları 
Konakpınar nahiye merkezin .. 

da da bir okul açıldı. 
Bu yıl vildyetimizin mu 

h telif yer le rinde acılan yatı 
okullarına bir yenisi daha ka
tılmııtır. Bu okul birkaç 
gün önce Konakpınarı nabi .. 
ye merkezinde açılmıt ve 
buraya Susığ ı rlık köylerin
den on dokuz ~!ocuk alın-

mıttır. 

Bu suretle villyetimiz,le 
yatı okulların ı n adedi on bi
re varmış bulunmaktadır. 

Bu okullarda atı yüzden fa
zla köy çocuğu okumakta 
ve çok eyi neticeler alınm · 
akladır. 

(s~i Mü~~aiumumimiz 
Eski müddeiumumimiz Zeki 

<;angır dün yeni memuriyet 
yeri olan lstanbula gitmiş 
adliyeciler ve kendisini tanı· 
yanlar tarafından uğurlanmış
tır. 

Sm~uğı f n~a ~aşkım 
Uümuriyet llalk Fırkası 

Sındırğı kaza idare heyeti 
başkanı Ali Reşat dün kent
imize gelmiştir. 

• f 

Kıça~ tütün ~ullananlar. 
Şamlı , 26 (TÜHKEILİ) -

Havalar yuğmurlu ve so
ğuk gitmektedir. Bugün pek 
~·ok yağmur yağm ı ştır . 

Dün allşam A.rmut.ıl •ln kö 
yüoJe yap.lan bir yoklama
da on sekiz kişinin kaçak 
tütün kullan ı l ğı anlaşılm ı ş

tır . Bunlar hakkında kanuni 
takibata girişilmiştir. 

it~ o~ullır. 
Vilılyet kültür çevirgeni 

Salim ilk okulları gezme. 
ktedir . <;evirgen dün de Ali 
Şuri okulunu gezmiş ve mu_ 
allimlerle görüşmüştür. 

Muallim maHebinin müsa-
• 

meresı 
Necati bey muallim mek

tebi son s.f talebesi dün ak
şam muallim ve talebe ark
adaşlarına bir müsamere ver_ 
miştir . Müsamere muvaffuk
iyetli olmuştur. 

Belediye dan de f akirlerı 
yoksullara kömür da,ıttı~ 

Belediyemizin kentimizde- kadar bir eşıoı ~.;.-. 
k:i yoksullara yardımı devam kleri bu büyük ye ~ 
otmektedir. Bu hatta içinde yürdımlardan dol•1

1 ;,fi 
· kk" ıer • pide ve iftarlık dağıtılarak yemıze teıı ur 

ıevindirilen yokıullarım ı zn dün rdir. . . . b .. ~ 
de(dört ton)kömür dağıtılmış Beledıyemızın •. 1 "il'_ 
ve oldukça eoğuk olan şu olduğu büyük ıtl•~I' ti_ 
günlerde bu~lıca ihtiy. çları- çıılışmuı ve daA'ıt~rı iJt. 
ndan olan yakacak.tarı temin leri kendi memur Jil.. 
edilmiştir . Beltıd iyemiz, eli· sile her yok•01 U- ; 
nde mevcut olanlarla berab - bizzal kendiıine te~ ~ 
er yeni yaktırdı ğı ve Balı- mek suretile. ib\l1 ;;t 
kesire getirttiği kömürleri gidermesi cıddeıı bit.., 
de yoksullara dağıtacaktır . takdir ve tükr•P 

Bütün yuksullar, şimdiye madır. 

Okullar 
Yeni yıl münasebetile bir 

hafta ıa~il edileca~ler. 
Kültür işleri Bakanlığınd

an Vilayete gelen bir buyr. 
ukta yeni yıl münasebetile 
orta ve ilk okulların bir ha · 
fta tatil ed ı lmesi bildirilmiş

tir. 
tık ve orta okulların tatili 

1 Kdnunsani salı günü başlı . 

yacak 8 Kdnunul'an i akşamına 
kadar sürecektir. 

feyzi Öz~an 
Umumi se. 

yyar muha. 
birimizi ke

ndis inP Öz-
kan soya· 
d ı nı se ~·mi · 

şt i r. 

Arka da-
ş ı mızın 

yeni adın ı 

kulluları zr . 

-'--'=~ı:JGır-=--

Havalar yağmurlu 
Havalar yağmurlu gitme

kteılir . Dün bütün gün ve 
gece kentimize yağmur ya_ 1 
ğmışt ı r . 

--------
Erdektl 

Kızılay va iöftİllİ ı 
mlaıı toplantı Jt' 

Erdek, (TüRKD~Lb~ 
dek K ı z ılay (ll i lAlı• ~ 
Ökonomi kuruınl•'ı;( 
kongrelerini Y8P

1111 ~ 
Her iki kongreye:;~ 
kam ım ı z bay 8aat i!fc 
etmiş, güzel kararl~ 
ve yeni idare be1' 

çilmiştir. 

'd; 
Kı z ı lay kuruıo0 1 

yetine şeçilenler f 
SalAhattinr Erdik ( 

~ d•" sıhhat memuro Er ,. , ..... ,.. 
gan), halık 1D 

Caniçi (vezn"dar)ı 
b . h . eınorO 
e ı usuııye oı 

b• 
Akgün, mahkeme 

BeyclDı . ,a. 
sır• memuru Aklaş, 

muru ~'eri ıl Güng6' 
Ökonomi kur011111 

heyeti de şöyfodir: I 

H ıfz ı 

. bu•oti1"..ı 
Muhasebeı a• ,, 

muru İsmail >.kg~' 
111" kan}, s ı hhat 1118 

ammer Erdelll ~--
nüfus memuru lb_r• ,& ·~ 

sır• ' taş (veznedar), , ··of>'.' 
muru Ferid GU ~~ 

bakkal s::~ 
= .====== "' 
ltalyan oreusu Habeşistofl 

ğru ilerliyor. I•' ~ 
(Üst tarafı birinci sayfudn) bir yazıda : ita1Y80 ~~ 
askerleri lıyartlerin himay- hareket ederler::ec•~ 
esinde Habeş topraklarında da J ııpo nlrırı .g J•~ 

Çünkü Habeşlıler ~ 
ilerlemektedir. Diğer taraft- lı)matlarından de''·d• 
an İtalyan ı n Paris sefiri bu ve Habeş askerıerı 
haberi tekzib etmektedir. zabitlerinden ıal~,. 

Pravda Razetesi yazd ı ğı tedirler, deoıekt 

Devlet Demiryollan 
7 nci işletme Müfettişliğinde 

İzmir - Baudırma volunun 294 . cii kilo nıetr, sindeki Mu5!3'~1~) 
mal Paşa isnıiudeki m~ıvakkat durak 1 kauunusaui 935 tarilıiııııı ~ 
:ıtinden itibaren se~-ri hafif \'e seyriseri \'e ıııesajeri ıııuaıııelAll::ıil 
tılacak ve oradaki memur da kaldu·ılacaktır. Fakat yolun, nıu.h dirİr 
leri durağm bulunduğu noktada e\'\'tılki gibi durarak ~·olen 111 

direcek ve ~·olcularıo bagajlar11u da alacak ve verecektir· 
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----------------------------············~······································~ 
~ ÖZ DİLİMİZLE ! 
·······································~············ 
Bir tek yabancı söz katmadan 

Türk !Dil inkılabımız veyabancı gazeteter 
Kadını. ı Osmanlı isimleri arapcalaşmıştı-. Artık efendi 

Öz dilimizde karşılıklar mı yok? 
-4 -

B Jd r hir sağlıkçı ( 1 J ile pek kolaydır. Onun için yok 

Prufesür Halç~e güzel ~ir l ve bey kullanılmıy~~a~-· ~azeteler de a~larını . 
tonferans terdi. deg~~tırdıler. • 

konuşuyordum . Söz sağl ı k yere öz dilimizi kötiilemeye 

b l ı.1 çal ışmak Joğru doğildir . Bund Ab . Balutt, Reme ilgisinJcki korşı llL ar çe-
vresine döndli. O. kendi koy- Diyelim ki: Ôz <lilimizı:le l 2 ilkkdnun 1934 
ma 12) !arının uluslar orası- hepsinin korşı lığını bulmak eu mevzu hakkında 
ndo onaylanı p kullnnılan ?e: güçtür. Öyle ise uydurmak perşembe g ünü akşamı 
lim(3] lerdcn -olduğuğu gıbı- yakı şt ı r mak da gıi~· d eğil o! «kadınların sc~me huklıuını 
- al ı nmasını ayak direrek jstL yabancı dillerden nldıkfarı- müdafaa cemiyeti» de Pro_ 

~ mızı t,öyle )'opmamış mıyız? fesör Dr. Malche bir konfe-
yordu Diyllrdu kı : 

_ Biz ım sağlık koymol- Bugün dılim ize sokulan ya rans Termişt ir . Bu konfero-

1 b ban cı gelimleri kendilerinden nsta Türkiye de kadının ya. 
ar ı m ı z eksiktir. Bunun n e. 

·1 l aldıii 1 m z uluslar bizim gibi kı n mazideki durumu tedk-
rıı ber o koymaların b ı ge er- (') 

l l değıl , hnşko türlü kullaıııy- ik edilmiş vu o vakitler ka-don başkasını•a an aşı maması ., 
gerektir. Bilgiyi yiıksek du- orl r. htc hir iki örnek: dının yüzü sımsıkı kapalı 

o, d d .. ·· · ı ·m ı·.rııınleı· olduğu halde sokağa ~:ıkab -
rnflın an u urmıyo ı · 

Ben hu düşüncede deği- lkıı r. tr ı ~kını etm<'k ildiği , kadının kocnsı ile 
lim. ~edo n derseniz size anla · 1 h r r Al ) lıta ı k beraber bir ora baya binme· 

inınl ı> > 1 rıı k si caiz olmadığı , ancak ayrı 
tny ım : =-:ıın.u l\n " 1 b. b b '- k 

ı _ Bizde sağlık bilgi- Mı vs m l'aı::r ır ara aya inerea. ocıl81-
d m ,sum u!!ı ı nın arobasıni arkadan t .kib 

si kar ıl ıklnrının yiizde o- 1 E',ırıb ... e,ırmPk ,_ b · · d ld mua ('c e l'ftı~ .. etmea. mec urıyetın e o u-
ks nı (Arapça) dır mukaddem ,.- •· 

0111118 ı..,ır ğu, kadınların ı n haremlerde 

\ı·alır '\o'< r!Pnıll'n 1 ıırk,e•'l 

hıtc birknç örnek: 
-ı mesafe ınc ııh •1 allıl\ l<' mahpus buldukları şeraid 

nıuıımel.lt nılllhııkkl\l k } i. l · - -
\ aru Bıııı;ıl laJ, 

~l nf ol ıı hıılıı 
Kıllı 141 t)Ullll hıı~ı 
~nlı 'i'l'I katanı)!' IJ<•I k cmı;.... 

\ı·zıyc 1 ) hık 
1 11 1~ 0 l\U)tUk okunu 

'ımıı Hrl'k 1'ıı)n:ık ~l'mı~ı 
rldaı·ı ı nl ı 
udgı .akak 
, rrent A 1 rna• ık (SJ • 
'"ted Tc mel 
kırbalı r.enıı 
ınkU\ ıı KopUrcı k 

ıı aıeal aıludıı 1<'1 dı Tır l'k 
~ m samülJl' I Rıl k ~ 

itam lmıl ı )C' A)S keııııl.!e"ı 
~u l~e TııkrUk kııJııatı 
l k i Bez 
nııa l mıı ıaı,ı m lıııdf'.'ıı [ Ba~ırsak J 
ııfrn oı 

) olu ot ) 1tlu 
kc Ptl Otluk 

11.n ıı cı [oı \ ınıcrr 
" ı rboıı (7) '\ a•ııknrıı 
ilam ' ı l ıııı •k 

Bu örnekl<.'ri Çf)ğnltmek 

guç değildır . Hen 1lk l11z
dn (Türk Dili) ne yazdığım 
yaz lorla hunu onlotmoya ~a
l ışmıştım. Ynln ız soğlık dili
nde değil bo ko bilgilerde
de p k güzel kar~ı l ı klo rımız 
va rd ı r . Hem hu kn rşılıklar 
onodolonun öz türkçcsi iled· 
ir . l oanmıynnlara inandırmak 

fil (lı ıktor) dcmrktır. (Fmc ) 
tir b ı ılemckllr. Anrık onu (eczoc ) 
yerıııd knllaıının k daha UJ guıı oluı 

(2) (lst lah '·aıl'tmr) dl'mektır D0-
ıtrııdan (ı ulalı ) da dı)• bılırız. C'ünku 
lırr (ı tıl:ılı) lnr (\87. k•ı\ nıa) d ır. 

13 <kelıme) drnwktır <tırım) den 
dolıa doıtrudu r. lnaı mıy.ınlor:ı 
ıııandırırım 

141 \ ıbc~lorıııın \O;.!ıııla ) a ıı l ı-tır. 

~) F:.uı:ı ık de~ıl 
(6·7 ) Aıolwa ı1 i?ıJd,r. 

l\atr ":ıhl} "· caıııh ve uran ıü üm erınc göre 
• rfe ııc ı Rr.) insızl ık kadının koqosından boş dü 

Eyi düşünelim . Biz söz şerek e\'İui terketmeğe me· 
gelımı [91 - arabcadan bir cbur olması için kocanın 
çok gelimlcr almışız. Ve hirbir arkasına ü~· defa <~se· 
düne dek al ıyorduk, bu ni boşad ı m )) demesinin kAli 
olmrı. bir suç olmuyordu geldiği hikdye olunmuş ve 
da şimdi öz dı l i mizden bug ünkü vaziyete geçilerek 
almamız m ı ek ildik ola- şunları söylemiştir : 
caktır? Bundan on yıl önce Bugün horşey bambaşka · 
ist nbulun en sanlı bir soğh- dır. Kemal Paşa büyük 
kcısı İç sayrıklarıno yarayan ve müdhiş bir enerji sarf 
bir bitik yazmıştı. O, bir ederek memleketin çehresini 
yandan yabancı dillerden 

büsbütün deği ştirmiştir Ar
yanlı ş olınan golimlcri ılüzelt-

tık bugün 'l'ürk kadını ile 
meye savaşıyor, bir yandan Gnrb Avruposı kadmı ara-
da Arn p cııtlnn yeni yeni ge. 
limler nlmnyn yelteniyordu. 8ında büyük bir fark kal -
Rirkoc gelimini do benden mamıştır. Çok karı alına 
sormuştu. O gürüş ne, bu yasak edilmiştir . Çarşaf 
düşünuş ne? ve peçeler kaybolmuştur . 

Ben soğlık c ı değilım . Bi- Fabrikalarda binlHrce Türk 
lgi ısı da değilim. Anc iı k kadın amelesi çalışıyor. KA-
( haydi bakalım d ediğini sa tib, lisan bilen Stenodak-
ğlamla) disinler, onlora tilograf ve saire olıırok 
birçok gelı mler verebilirim. 1'ürk kadınları idare işle · 
Bunlar uydurma ve koyma rinde ~:alışıyorlar . Ticaret 
dctr jl öz ıınaılolu d ıl i Jir . On- evlerinde de Türk kadınına 
nu°o ~ç in çok y 1lvar ırız ki di - tesadüf ediliyor. Kezulik 
limizi yok yere hırpulamosın- 1 

Türk kadınları muhtelif mes
lnr Onu h rpal mıık ulusu- 1 lek işlerinde de çalış. 
muz ı incitir . Ş imdilik söy· makdadırlar. lstanbulda 
liyeceğim bu zabıati ahlakiyede 13 

H. Ç. kadın memur çalıştığı gibi 7 

ısı (\bne) d" mrktır. 
191 \!e Ilı d('mı-k t ır. Hunuıı ( oz>- 1 

UllU ( lm]P, kCJftru) ) t.rırıdo (t( lını)
Hll d (kel oıe) )etıııde kullanalıı· 

hr•z 

Türk musikisi 

avukat ,5 Jolttor vardır. Bun· 
lardan başkaca gazeteci, la. 
boratuvarlarda asisten, do · 
çent olan kndınlar da vardır . 
Bütün fakültelerde de yüz
lerce kız talebe yetişiyor . 

Hatta bir Türk kadını kimya 
pro!esörüdür. Bızde olduğu 

gibi izci kızlur , kadın spor 
kulüpleri olduğu gibi Pari· 
sın en yeni şeyleri goru 
len son derece zarif moda 
atelyeleri de vardır. 

Bir Fransız muharrinin yazısı 
Ln Tribune de Notions 

gozetcsi M. Hobcrt Bondou~ 
iınzosilo , T ıi rkiyede musıkı 
ink ıla bına dair bir ynzı yn-

znı ı tı r 

Muharrir bazı A vrupıı l ı l-
or ı n mali Afrjkodo, Suriye. 
de veya müstemlekeler ser
gis:ncle dınlenm iş oldukl~rı. 
inC'o sozın s.rnnt ve ınusıkı 
bakımından hi~·bir doğeri 
olmadığ ı gi bi Türk ruhunu 
dıı ok ettirmekten çok uz
o.k olduğunu bu bosit ve ipti 
dui B zans nrl ığı yonında 
müteltftmil , rp musikisinin 
munevvcrler orasında nası l 
yer olmıyn b ş nd ığı nı onl · 
altıktan son Büyiık Türk 
Önderi Atotürk'ün bunu bir 
ink ıltlp iş i olorok ele 
alrnasındoki ohoınmi yeti ca· 
nlıınd ı rıyo r vo diyor ki: 

- Hukıknton Türklerin 
At~ıı olan Gazi bir kere 

dalın kendisine has hulunan 
sarahat ve nzmu karar ile 
bu iiıkıl ı'i h ı h o k i kotleşt irmek 
istiyor Bu yıll ı k ilk od ım 
ulu lora rası musi kı için ha 
lk orasıntlıı bir zo,•k vı· hoz 
ydrotmak, musiki sı ,·gisini 
uyandırmaktır. 

Atakıirkün nüfuzu n:ı zn

r ıno ve karorl rın ı n daima 
isnbot ve mi.ıkcmmeliyetin o 
Turk nıelletin in der in itima
dı vardır. Bu it imnd ona yn· 
rd ımc ı ola ca ktır. 1\ c riıbe 
ıak · b ed i lnıcğe l ftyıktır. Atn
turk doima muva{fok olmu
tur. Buglin hu tün sonat~ !\. 

rlor d ı kondisilc herabo rdır 
vo gene muvnrr.ı k olnc klı r. 

Almanya~a neler oluyor. 
Paris,25<AA .) - Le Ju. 

rnol gazetesi bütün Alman · 
yada ulılAk meselesi yüzü
nden birçok ıd11mlnr yakı_ 

Profesör Dr. Mulcb sözle
r ini, hnzırunun bizzat mo
dern lstanbula gelerek bura· 
da söylenenleri mahallinde 
görmeleri hokkındnki sami· 
nı i arzu ve temenniler ile 
b itirmiştir . 

bndığını ve bunların başın · 
da Sle zyıı voliai Brukner 
ile elli kadar taraftarının 
bulun.tuğu ya zılıyor. 

Eko dö Pari gazeteside 
Çekoslovak mecmuası Velt 
Bahadan olarak geçen 
hoziron günlerinin tekrar 
boşladığını bildiriyor. Ve diy
or ki : 

- 306 Terihindenberi Sle
zya valisi Bruknerden, 
başlıyarak 250 kişi asılmıı 
ve birçok eski milis nazi 
ile hücum kıtalarından üçbin 
kişinin sillblırı alıoaıııtır . 

. 
Berliner Tageblatt ga- olarak ıstıkldl muharobele. bu kendiliğinden "Vaki ve 

lrneıdıız bir şekilde tali bir 
tezahürdür. Türkiyenin eyi 
hesablanmı~ bir 11ra ile 
mütecanis tiir şeliilcle yek
piğerini takib eden bütün 
ıslahatta parlak ·n vazih 
bir anahat halkm uluslaı
tırıJmasıdır . Memleketin 
modarnleşmesi gibi diğer 
hatlar da bu kuruluşta yer 
ulmakda ise de bunlar hedef 

zetesinin İstanbul muhabiri rinde kazandığı büyük bir 
Paul Holzinger taro{ından zafer meydanının a.lı 
gönderilen ve gazetenin 4 olan (inönü) ismini 
ilkklinun 1934 tarihli nüs_ almıştır Kdzım Paşa 
hasında çıkan yazının aynen hakiki kahraman manasına 
tercümesidir: gelen (Özalp) adını almışt-

Artık bundan sonra Tür· ır. Bu suretle hemen bütün 
kiyede Elendi,Hr.y, Ağcı , Po· vekiller kendilerine birer 
şa unvan ' 'O lekablnrı aile ismi olmışlardır. Haric· 
kullanm ıyocaktır . Bir kanun iyt! Vekili Tevlik Hüştü Bey 
ile bütün bu nezaket tabir
leri, sınıf ve rutbe ifadeleri 
kaldırılmıştır. Türkler o rtı k 
yalnız aile isimleri ile 
anılacaklardır. Daha eve} 
neşredilen bir kanun hük
müne göre de şimdi h'er 
Türk bir aile adı almoğa me· 
cburdur. Bu suretle geçen ve 
menfur say ı lan Osmanlı 
rievrinin son bakayneı do 
yeni ve büyük bir ıslahat 

dolgosı ile temizlenmiştir. 
Gazinin Gülhııne pıırkındn 

Sarnyburnunu dikilmiş ola_ 
rok duran limana girib 
çıkan gemilerden 
görünen bir hAykeli var
dır. Bu heykel vakıa fazla 
bir dikkate şayan değil ise de 
Gazinin varl ı ğındaki en mü · 
bjm manayı pek doğru olarak 
vermektedir. Bu mana ond_ 
aki dinamizmdir. Heykel 
Uoziyi hareket halinde gös. 
teriyor, Uazi bu heykelde 
hareketsiz vo sakin değil 

azim ve irade ve kati kar
arla büyük oJımlar atar bir 
halde görünmektedir. Haki
katte Gazinin onderliği altı . 
nda ıslahat işlt-ri durmekıı
zın ilerliyor . 

Gazetılır de ıdıarır ı Geliştir
diler: 

Bir halk, bütün bir halk 
isim arıyor. Bu h!dise 
kültür tarihindd her halde 
yegane bir hddise olsa ge· 
rektir. Bir takım öz 
Türkçe aile isimleri yarı 
resmi olara'k haz ı rlanıb ildn 
ediliyor. Herkes bu listeler 
orasından kendi zevkine 
göre bir isim ayırabilir. 
Gazi kendisinin en yakın me· 
sai arkadaşlarına aile isim
leri tevcih ediyor. B n ş
vekil ismet Paşa ttile ismi 

pazar giinü manasına gelen 
Aras adını almıştır. Büyük 
)1 illet Medisi hususi bir ka_ 
nun ıl e Gaziyt! [Ataturkl 
adını vermiştir . Ata, baba 
manıııınndır . Arabca tabirl
erden olub muzaffer monos
ıno gelen «Gazi» lakabı ile 
yine erabcn olan «Mustafa 
Kemah> adları ortık söylen
miyecektir . O Yalnız Atotü_ 
rk olarok çağırılmak istiy-
or. Ona imtisalen muhnk-
kak diğer kimselerin 
de yavaş yavaş 

Arnbcn kü~·ük isimleri orta. 
dan k.elkacaktır . Türkçe gaz
eteler bu ususal cereyana 
tobi olorok kendilerinin · 
arabca isimlerini Türkce 
adlar ile değiştirmeğe boş

lamı şlordır. (Vakıt) ·gazetesi 
(Kurun) adını almış, hiikıl m_ 

ve gaye olmnyıb yelnıı 
vasıtadır. ıı 

Artık «Efendi» YI «BIJ» ku
llanımıyacak. 

Millileşmek hedeCioe ulıı- · 
tıracak bu yoldaki vaaıtala. 

rdan biri de Osmanh ·mazi-

sine ait ruhun - görünüş
te zararsız gibi olan gizli 
köşelerden bile - çıkarılıl) 

koğulmasıdır. Türkler ıcın 

ndetn genel bir ııd mahiye
tini almış olan (<Efendi» 
sözü bir kanun jle lok edi
liyor. Bununla beraber bu 
sözün 1'ürkce olmayıb (feı) 

kelimesi gibi Yunan menşe
inden olduğu muhakkaktır. 
Türkce bir ... bi
tab olen «Bey» sözünün o.-= 
manlı lehcesindeki . telAffuz 

et gazetesi olaa Ankaradaki şekli kaldırılmıştır. Yalnlı 

(llakımiye\i Milliye] ~nzetes- Orta Aıyada söylenen Bay 
ine U ızi «'.\!illet» manasına şeklinde kullanılmaet caiıdir. 
gelen <.lJlus» adını vormi- Ancak hu lAkab husuıi mtl-

ştir. a1&ebetlerde knltanılabilirıve 
Bu· suretle Turkce aile • 

isımlerı konmakla ve dince Türkce~e. '.''?diye kadar ol.! 
takdlı. edilmi§ olan arabca doğu gıbı ısım ıonanda de-
isimlerin atılmaaı il~ Tiırk- ğil, yabancı diller3eki «Möı
iye ulueol bir hayata doğru yli» ve <<Herr» g(bf ismin baı
yeni bir adım atmış oluyor. , ında kullan,lacaktrr. Tipik bir 
Bu ıslahat haklı ve isabetli Osinalılı ta1>iri olan (Paşa] un-
olarak feıin kaldırılması ile •anı kaldırılarak yerine Av-
bir sıraya k'on.,uştur. rupada umumiyetle kullanı-

Dinin devlet İ§lorinden lan gtmeral , amiral ve mar· 
ayrılması ile başlıyan biitiın eşal unvanları kullanılaca-
bu ıııılahat Türkiyeyi müs- ktır . 
lümnn <'amiosı (Jkyanu'eunun Türkleşme ve modernleşme 
içinılen bir mercan nJosı hareketleri ekseriya yekdi-
gibi pek mütebariz milli ğeri ile·te,zat tetkil edecek 
şekilter gösteren bir ~·ehre bir vaziyette biribirinı karı-
ve hatlar ile ' gündengüne şıb dola§ıyor . Yalnız ulnıl-
daha yükselmektedir! Bu aşma kareketidir ki doA"ro 
suretle Türkiye bu cami- bir hat üzerinde ilerlemekte 
adttn gündengüne daha ve bu anohat ve esHı teıkil 
ziyade ayrılmkktadır. Fııkot ettiği görülmektedir. 

Türkiye - Franız miinasebetleri 
A <•Le Memorialı> • Saint

Etienne (Fransa) 29 Sonteı
rin 1934. 

«Paris)) (llususi Muhabir
imizden) Türkiye Dışişler 
Bakanı. M. Titülesko ile bi
rlikte, Macar. Yugoslavya 
ihtiltlfı ve aynı zamanda Tu
rkiye ile Fransa arıııındaki 
müstakbel rııünasehetler ha
kkında M. Laval ile görüş
mek üzere P.oriıe gelmiştir. 

Türkiye, Avrupa düzeni
nin güçlendirilmesinde gitt 
ikçe laal bir hal alan bir 
rol oynamaktadır. ki hu da 
Türkiyeyi tabi i 

1 
olarak bize 

yakınlntmaktadır . Küçük 
itilAfın mutlu bir 
mütemmimi olan halken an
laşması Türkiyenin gayretli 
teşebbüsleri sayeıinde mey · 
dana çıkmıştır . Türkiye ta 
kib ettiğ i hareket hattının 

ne ko lor dürtist olduğu hak· 
kında açık delilleri göıter
mıkte geoikmımiıtir. Bunun 

delili de Kral Aleksnndrın 1 

öldürülmesindenberj Yugos
lavya ile tamamen mütesanit 
oluşudur. 

Bundan maada lran ve 
IUganistan vaııtosil 'l Asyn· 
daki tesir ve nüfuzunu kuv
vetlendiren ve inkişaf elti
ren Türkiye, uzun yıllardan
heri Sovyetlırin müttelıki 

hulanmaktadır. Bunn nanran 
Tfırkiyenin Fransa ile yokın
lıışmosı aynı zamandn heli 
ha1ırda Sovyellere karşı ta_ 
kih ettiğimiz ıuyasasının 

· müleralıkıdır. 
Puris konuşmalarındon bir 

Türk - Fransız ittifakının 
hoz.ırl ndığ ı oeticesini çı
karmak doğru olur mu? 
Hayır bu mıvıuu bahıol
makta değildir. Buaun ba. 
ıit aebebi de b9yle bir 
ittifak yapılması lüzumunun 
hiseedilmeyişidir . Harbi u· 
mumideki eski düşmanla
rımızdan olaa Türkiye (Tü-

ı 

rkiye Bulg ııristan ve Avus

turyndnn sonra Almanyaya 

doğru yolu göstermeğe bQf
lamıştır.) jle aramızda vü
cud bulan yeni dostl~k 
Balkan - Türk blokunun 
içi~de inkişııfını temine 
kACidir . Bundan maada böy_ 

le bir ittifak ltalyanm 
şübhelenmesini mucib ol. 
maktan hali kalmaz .ki böyle 
bir şübhe uyandırmak za. 
manı değildir. 

Velhasıl Türkiye ite müs
takbel münasebetimiz bir 
Akdeniz anlaımaeı TÜ-

cude getirilmesine matol 
olmak üzere Hmimiyıt çer
ceveeine münhasır kala
caktır . Bu Akdeniz misak.t 
aynı zamanda ltalY,ayt d}l 
aldk:adar etmckte(iir ·· ve 
ortaya çıkmasına matuf • 
olan çiılışmo. dikkkate de

ğer bir dereceüe ilerlemit . 
bulunmaktadır . 
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Mektep hayatından: 2 

Yatakhane sohbeti .. 
Bir· filim ve benzeri - yatakhane sohbeti ne za
man başlar - Neler konufulur - Gür!: ltü - Saç

lar kesilmeli mi? V.s. 
R.aa fılimleriDin ekHriıinde 

1 t• •aazara ile karşılaımıı
••aıadır: 

Sırtlarında Ji bçik yaraaı 

\afıyu; i91erinde. Sibiryanın 
kar•, katkatı ıoğuğu ve öl. 
u korkll111 bulunan; ayakl
arnadı, bılck kalığında zia
eir ı\lrükliyen binletce ıür
güa ... 8uılardaa bir kıımı 

Mğuğa, n bir~·oklırı da da
yağa dayanamayarak karlar 
)çiacle cau •eriyor... Diğerle· 
Pi ölgün, bitkin, bezgin bir 
ialdı, adım ad1111, zincirleri
ai tıngırdatarak ilerliyorlar . 

tieoenin aaat dokuzunda, 
yataibıaeye çıkma zili ile 
laıtlaruu kitablarınJan ka
l4ırarak, ağır ağır ıınıfı te• 
r:kıt!ın talebenin -.aziyetj, 
Sibirya yolundaki esirlerin· 
kiadııı farkı1.1dır ... 

Talebeyi, bt1 kadar yorğ. 
ıa ~ötiireD, deralerin ağırlı. 
jı, 11uıallimlerin amanıız 
«yoilaaa» )arıdır. 

** l'ak:at, h• d1irg11uluk, ya. 
tıkbaD• kap111ndaa içeri 
ıiria•iy• kadar ıiirer. .• Bir 
.ieC., dolaplar a~ılıp kapan
aayJ, çeketler çıkarılmıya 
Hflaadı mı, bütün yorğun. 
lık uoatulur; artık, her ka
ra•• • bir ... ~ıkmıya hatlar. 

Ya& zilioe kadar,muıllimler, 
ae\lar, mektep idaresi, dtr
ıler hıkinada konuıulur; 

aüaakıt• yapılır. . LAkin, 
~•kiki 11111habbet. yıkanıp 
y.altaktaa ıoora baılar ... 

Neler koDUtıtlmaz nwerl 
OBüDÜD ~eya o haftanın 

eı elaemmiyetli bir ha·n di
tiaclıa tutan dı, en ehemmi-
yelliziH kadar her9ey ıöy
leair, . 

** t 

Perdeyi açıyorum1 
GÖRÜNÜŞ 

Ou, •zon, 25 yataklı •c 
25 dolablı bir yatakhane ... 

ltık hafif, salon loı .. 
Oolablarıa gölgeleri,yataklar j 
i H riue dü9mü§ ... 

Çoeukltrdan ekseriıi yat . 
•}ıtır ... l"akat ıuaan yok ... 
Herkes konuıuyor n 
araaara bn111 dinliyor. 

Konutmıyaolar, ya şarkı 

ıöyleyib ıslık 9alıyorl&r Y• 
yıbudda elleri ile gürültü 
yapıyorlar ... 

Yatakhane, 
itibarile ikt 
lır: 

gürültücülik 
graba ayrı-

Sol YO aağ cenah .. 
Orta k111m mütehaY'Yildir. 

Hıogi tarafın me"Yzuu daha 
ı)Akalt iıe. derhal o rruba 
dahil olurlar. 

JCn 9ok nıl"r mi konu-
111rlar? 

Her t•Y· her ıey .. 
lıte, kalemimi bir olta 

yaparak hayılhaneme atıy

or, .,e yakaladığım ltlett
•1ıa bir «yatakhane ıohb. 
etiai» örıünöıe seriyorum: 

Saat Jokoı buçuk ... 
(;ürültü, hnJA ketilmtıdi. 

~ 

BilAki• gittikçe alevleniyor .. 
Nebetçi muallimi, geldi: 

Solluk, gitti: Yine baıladık .. 
9u •k .... i münaap 

~·ok ha.rs retli ve yük ıek se
ıle oluyor ... 

~:ünkü, kültür bakanlığın
ı n bir tamimi görütülüyor: 

Saçlar iki numara ıle ke
ıil i yormuı .. 

- Kültür ha.kanlığı , kaf· 
anı n içice dt'ğil. Jıtına ehe. 
mmiyet veriyor, ozizim. 

Hiyen, cümlesini bitirıae· 

uen, üç bet kişi birden, mu 
htel it dü~öncelerle ortaya 

. 11tllıyor .. . 
Nihaytt, içlerinden biri, 

gürültüyü ıuıtırmıya muv· 
allak oldu ... Fakat, timdi o 
ba9ladı: 

- Çocuklar, bu haksız
lıkların en büyüğüdür. Eğer 
biz erkekıei: hakkımızı 
aramalıyız. 

Bütün ~·ocuk.lar: 

_ Naaıl, r.asıl ; di7e 
Jular. 

ıor-

- Naaıl mı; kolay .. Kül 
~ür bakanlığınlığına bir ıı
ıida yazarız: 

Bugün, deriz; kadınla er
kek arasında kıl kadar 
bir ayrılık yok ken bir 18Ç 

i:eailme emri, ne diye yalnız 
erkek: talebeye yerili yor?. 

Kadın kıamı. neden ayırt 
ediliyor?. Mademki. . K z ta 
lebenin saçlartd9. iki numara 
ile keıilmelidir . 

Fa kat, çocukların bh
kahaları araeındıı delik:an 
lının ateoli nutku ıöner ve 
nihayet kiil olur. 

cLAf IMı •<·ar» 
tak. haneler i._:in 
mittir, diyeceğim ... 

ıöıü ya. 
söylen. 

~;ünkü,öyle zamanlar oiur 
ki, bir dakika eTelki me-.
zu ile bir dakika sonraki 
araaı11da hiç münaeebet bu
lanmaz .. 

Biraz evel « kadın mebuı 
olabilir mi olamaz mı?» ıuali 
münakaşa edılirken, pek az 
ıonra, muallimlerin taklitleri 
yapil ı r, notlardan konuşulur. 

Ve arada sırada yatakha
ne müme11ilinin: 

-- Suaalım ! Uyuyalım !. 
DiyP.n «teıiraiz» ıeıi duyu· 

lur .. 
Fakat_. dinliyen kjm? 

Herkes kendi havasında .. 
Münakaşaya karışmıyan 

ıağ cenahı : susuyor zannet· 
meyiniz .. Orada da muhtelif 
sahneler göze çarpar .• 

MeselA, elindeki anahtarla 
k.~lor ifere vurarak, okuduğu 
aı uz bir şii re tempo tutan 
şu delikanlı, uyusa hem 
kendisi rahat odecek, hem de 
etrafı .. 
Bu hıyaban ebediyet yoludur. 
Failitın, failatün, failün 
Tiki taktak, tiki tak tak, tikitak 

D ıye söylerken, anahtar· 
la kalorifere vurman:n ıira-

. J" ' L f ı m : ş ım ı, yanı, o çocu& ... 
Buna, dersini yapı yor, di· 

yelim; fakat, ya yataktan 
&ıyrılarak. kafa kafaya sev. 
gililerini konuşan şu iki 
kişiye ne buyuralım?. 

Yolc. sevgilisi ona töyle 
demi~, yok:, böyle yapmış ... 

Bakıo,batleniyesi ile baş -
nı örtmüş olan yunlarıodıki 
delikanlı , harici~ meşgul 
oluyor mu hiç!. . 

O da eevgiliı ini düşünüyor . ı 

ya! .. Fakat bunlar gibi gü · 1 
rültü yapmıyor ki... Güzel, 
güzel hayaller kuruyor ... 

Gençlik, demek hayal üze
rine hayal ufukları oçmak 
demektir . 

Neyse, yürüyelim ... 
Şurado,sinema, artistler, bu 

haftaki Cılimler konuşuluyor 
Biraz ötede öz dil me
seJesi ve soyadları münaka· 
şaeı var .. . 

Daha ilerde de bir hend 
ese meselesi, ogüokü imti. 
ban mevzu bahistır ... 

Daha &aha sağla uyuyan 
bir kişi .. 

Saat on .. 
Sol cenah münakaşaya 

bitim vermişe benziyor ... 
Çünki çıt yok ... Sağda da .. 
Fakat timdi köpekler ba

şladı . 

Muzibin biri, mümessile: 
-Oğlum, diyor, bizi sus 

turdun, köpekleri de sustur .. 
Etraftan sesler: 
- Suı yahu, sus bee! 

Yen iden başlaşmı yalım .. 
Ve sükut .. 

KİzJ/ok 

FransızKadınları 
Türk kadınlaı ının sevincine 

ortak oluyorlar. 
Pariı , 24 (A.A.) - Husu- ve uluslararası kadın kur. 

ıi muhabirimiz yazıyor: 

Türk bayanlığına snylav 
seçmek vo sedlmek haklı· 
nın verilmesi uzun çoğlar

dıınb eri bu hakları elde et. 
mek k in snaşan ve ş ' mJi-

lilt amacına varmakta uzak 
bulunan Fransıl kadınlığı 

arasında derin izler ve duy 
ğular uyandırmıttır. 

Birçok Funsız bayanlar ı , 
telefonla, biti ile veya ken
dileri gelerek büyük ekimi-. 
zi kutlulamakln 11yasal ha
kların hepsine kavuşan Türk 
bayanlarının sevincine or
tak olduklarını en iyi Jilek
lerile anlatma ktadırla r . 

Bunların arH anda 11luHl 

umlarının ileri gelenl l!rİ 

Puris avukatlarından bayan 

Grimpere Bronsviek ve ul · 
u&lar derneği yanın-

da d&leğe Bayan Ci\ler 
sayılmıya Joğer. 

Biiyük eh·imiz Bay Suad 
Türk bayanlarının bayra
mından ötürü Fransız b:ıyn 

nlarını ekilikte bir çay to. 
plantısıno. ~·nğırm ı şıır. Güzel 
bir gün geçirilmiş ve yu 
karı da saydığım ı z yüksek 
bayıınlardnrdtrn roğu çayda 
bulunmuştur . Fransı z kadın 
kurumları bu nisanda 1sta
n bu1Ja toplanacak ulusla
rarası .. kadınlık. kongreıinc 

baıttrlanıyorlar . 

Yakın Kentte gezintiler: 

Komşularda p a Z a r Y e r İ n de .. 
Bulu~ristan bes yıllık öko- L Oğlum diyordu ... Bu Waicık şeye firmi ~·~~ 
nomı ~al~1nma plim ~a- ruş verilir mi1.. Bunlarm eli ne... Budu ne ... 111' 

zuhyor. ~a~ar. . Birşey ... 
Sofyada çıkan Utro ga

zetesinin istihbaratına naza
ran, ulusal ok önomi hakon
lığının bütün daireleri Bul
ga ristanın ulusal ökonomi
sini iç ve d ış voziyetlerinin 

icaplarına tevfik etme\c su· 
rctile yapılacak ökonomi\c 
kalkınma için beş yıllık bir 
program hazı rlamakla meş· 

guldür. 

Bu beş y ıllık programın 
başl ı ca kısımları hububat ye · 
tjştirme , ağaç yetiştirme, 

bag ve şarap yetiştirme, ha
yvanat yeti ştirme, sınat ne· 
batlar yeti ştirme ile bostan
cıhk:tır. PIAn aynı zamanda 
memleketin tabii zenginlikleri
ni de nazıtrı dikkate almak
tadır. Bu cümleden olarak 
devlete ait halen işliyen 

madenlerdeki istihsali nsri
lettirecek ve i şlenmiyen 

madenler de işlenmeğe başl-
anacaktır. Diğer taraftan 
bulgaristanın maden suları 

da ha asri vasıtalarla topla
nacak ve bu suların bulun
duğu yerlerde seyyah celbi
ni kolaylaştırmak için asri 
tesisat kurulacakt ı r . 

Bütün bu ıslahatın ihtiyac 
gösterdiği para devlet büt
çesinden ayrdacak ve plAn, 
bakanlar meclisine ökooomi 
bakanlığının bütçesile birli-
kte tevdi olunacaktır. 

Bir Bulgar gazetesinin pa
pas el~iseleri ~akkmdaki 

dusünceleri . 
Sofyada çıkan belli başlı 

gazetelerden Mir gazetesi 
Bulgar Papaslarının elbisele
ri hakkında yozd ı ğ ı maknl
ede diyor ki : 

« Bulgar Papasları ı~·ın 
başk:ı ve daha rahat bir el
bise ldzımdır . Çünkü Pupas . 
ların bugünkü elbiselerini 
temiz olarak muhafaza gıı 
yet güçtür. Papaslorın uzun 
saçlarını ~ i zliyen serpuşları 

içinde vaziyet aynıdır . Saç 
ve sakallarının bir kısmını 

kesmekle Ruhaniler nüfuzla. 
rındao hiç birşey kaybe. 
tmezler. Kilıse kanunları 

ne rahat elbise giymemeyi 
ne de hıfzıBsıhhaya riayet 
etmeıneği emreder. Şunu da 
unutmamalıdır ki Bulgar Pap-
aslarının ekserisi köylerde 
oturmoktadır, halbuki köy
lerin vaziyeti ruhanilerin 
giydikleri elbiselerinin ve 
kılıklarının temiz tutulması 
için ldzımgelen şartları ha
iz bulunmaktadı r . 

Diğer tarafton papasların 
bugün giydikleri elbiseler ı 
gayet pahalıya mal olma
ktadır ve bundan dolayı da 

• 
pap:ıslar sık sık yenisini 
yapamamaktadırlar . Halbuki 
eyi. temiz ve rahat giyinm · 
iş bir pnpas her halde {'Ok 

mühim olan vazifesini 
daha mükemmel olaruk 
jfa edebilir. 

llalıkt>sir ııaz:ırı-;......,,..~~ ~ • ' Jt 
Kurunun l en fevkaldde bir - Lahna beş kurUf• 

günü de p1zardır . hna beş kuruş .. ,,J-
Sabahleyin erkenden yol- Bir bayan önünde.. . 

farda yüklü hn yvan v" ara- horoz satan bir köyhı~ ,,. 
balarile kente gelen köylü- _ Bana bak oğlu~· 
lere rastlarsınız.. Gün iler- liçleri kaça veriyorıuoı· 
leyince kent sakinleri paza- Köylü: ' 
ra koşarlar. . _ Hangi~ini alır••:.~ 

Ogün yollarda ellerinJe Hepsi Je yirmi bet~ dit' 
sepetlerle pazara yollanan teyze gönlünüıı dıle 
erkek ve kadınlara tesadüf 
edersiniz Kente köylerden 
gelen köylülerle rıızara inen 
halkın teşekkül ettiği güme· 
ler her köşede kaynaşır 
bütün gün curcunalı bir alış 

veriş, hummalı bir faaliyet 
devam eder. 

** B:r erkek: 
- Hey hemşeri şu hin-

di kaça ... 
Mal sahibi: 
- Yüz elliye efendim .. 
Müşteri : 

-Amma dM yabıJın ha .. Ka
vurmalık kuzu mu? haydi son 
fıatını söyle de alalım .. 

Satıcı: 

- Kıırdeşim biz de fazla sö
ylemedik: ya... Ne ise sizin 
hatırınız ıçın yüz yirmi beş· 
olsun. 

{Hede bir hanım : : 
-Amca peynirin okkası 

kaça kırk kuruş mu? .. Val
lahi çok pahalı .. Ge ~·en 

hafta otuza almıştım . 

Peynirci: 
- Öyle amma hanım 

k ızım . Hu o peynirden 
dAğil. Bayan: 

- Haydi ne ise yarım 

kilo tort. 
Dah1 ötede: 

Yumurtaları kaçtıın 

ver irsin. Köylü : 
- Yüz pıradan .. Tazu 

taze al hanım teyze. 
Memnun kal ı rsın ihtiyar: 

- Haydi dayı ikişer 
kuruştan ver de aloyım . 

Daha ötede yağ yoğurt 

satan bir köylü kadın

la pazarlık ediyor. Ken. 
t n her yönünde muhte
lif satışlar yapılıyor. 

'Sebzec ı ler içine girdim 
Jolaşıyorum Zaman zaman 
sntı cı ların sesleri kulakl-
arımn ~·arpıy o r : 

- Haydi yüz paraya ıs 
panak . Haşloda ye.. Sonra 
tadına bak .. . 

Diğer biri: 
- Fasulya 

mndı, kalılı . 
beşe ... 

dokuza.. KaJ -
Baş soğanlar 

Başkn bir eatı cı : 

- (' züm on iki 
Beğenmez!3en alma .. 

Yine bir satıcı : 

seç .. 
Ha yon: d•jJ 
- A oğlum bu k• ' 

şeye yirmi beş kurut. 
rilir mi.. . Bunlıırın e:.t tf 
budu ne. . Kargtı k• fJ 
şey .. Haydi on bet'~ 
de alayım hadi oğlUlll 
eli boş eve döndiirOJ•··· • 

Sebzeciler arasıod•~ ~ 
rıldım. . Yolda gdirk~,tı'! 
çok nyak üstiı satıcı 
rastladım: 

Satıc ı lardan biri: bef 
- Haydi ağalar bi_ 

aldanmıyalım , oynsJar ' 
küpeler yüz paraY'' 
istersen beşe ... 

Bir simidci: . . çÔ"' 
_ Haydi sımıd. 

altı danesi bir çeyrek··· 
S1tıcı . ,ıı'. 
- Bayanlar,Bayla .. r [,';J 
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Çocuk masalları: 

Küçük Armagan 
«Madlinsey» dtn çtvirtn: M. SABRI 

Küçük Armağan seyahat gö.!ge veriyorlardı. Dallarda 
kitablarını okuyor, dünya- ku'iJar ötüyor. Arılar çiçek-
da ~üıel şeyler olduğu- lerde vızlıyor . Ağ~ç.la~ı~ 
nu öğreniycır, seyahate arasından geçen .. mı~ımını 
\'ıkmak, her yeri görüb, ırmak ta şarkı soylıyerek 
herşeyi öğrenmek istiyor- akıyord~ . .. .. 
du. Bunu herzaman onn- Armagan tekrar duşun
esine anlatır. ıınnesi ona ceye daldı . Bu küçük eu
hirnz daha Lüyüdüğü za_ yu ıslanmadan nasıl ge
man yapabileceğini söylerdi. çccektı? U aralık akıllı 
Armağan hemen hemen rüzgdr kul.Jğıoa lısıldan-
hergün yapacağı bu gü- d ı: 
zel seyahati düşünür, pi· <• lrmsğı oşmok için he· 
tlolar çizer. geçeceği yol. zraman bir yol bulur
ları hazırlar, çabuk bü. sun. Üzülme küçük Jos. 
yümek için dua ederdi. tum Lenim arkamdan gel.,> 

Bir gün bahçede dünya- Kü~·ük sevy ıh rüzgarı 
nın tekline benzer bir ta.kib etmeğe başladı . Rüz-
yuvarlak taş görmüştü. gdr kuvvetle esmeğe baş-
Onun üstünde denizleri. lam ıştı. Çamlardan birini 
karaları çizerek kendisine kökünden sallıyordu. Biraz 
yol hazırlıyordu. Bu iş sonra ~·om ırmağın üstüne 
cok uzun sürdü. Öyle devrildi. Adeta bir kü~·ük 
yorulmuştu ki gözlerini köprü olmuştu . Armağan 
kapatınt'a ağacın altında ~·em kütüğünün üstünde 
uykuya daldı. sıçrıyarak karşıya geçti ve 

Uykusunda biri ona <(kalk akıllı rüzgdra teşekkür 
Armağan, tam zomonı şimdi etti. Armağan: 
yolfl çık » diyordu He- Rüzgdr kardeş havıtlarda 
men kal ktı, doğru onne@ine gezerken 
koştu.Annesı ((paki Armağan Anneciğime rast gelirsen 
hemen korkma git Lütün yolda, 
fema şeylerden kendini ielAm söyle, eyı haber ver 
koru» diyor ve Armağanı benden 
alnından öpüyordu. Beni arar heb sağında, 

Armagan annesine gö- solunda. 
zılen kayboluncaya ka- Oiye sesleniyor. HüzgAr 
dar elini salladı. Şarkı bu haberi annesine götür-
•öylıyerek yolunda iler- mek için geriye dönüyor, 
ledi. Kortııına küçük bir esiyor, eeiyordu. 
dere çıkmıştı Armağan Biraz sonra küçük seyyah 
bu dereyi nasıl gocecl·ğini yine yürümcğe ba§lodı. Ov
bilmiyordu . O arnlık be- olar yeşillenmiş beyaz 
yaz bir kuğu sularda koyunlar yavrularile otlu 
yüzerek geldi. ((Armağan yor, güneşte oynuyorlardı. 
böyle dereler her zaman Armağan bunlara bakarak 
geçilir, arkamdan gel üziil- ilerledi. Yine epeyce yü. 
me» diyordu. rümüştii . Bu defa karşı-
Armağan heyaz kuguyu sına güneşten gümüş gibi 

tukip etti. Biraz l!lonra pcırlıyarak akan bir nehir 
büyük taşların sıralandığı çıkmıştı. Armağan nehrin 
bir yere gelmişlerdi. De- kenarında dolaştı . Yolunda 
re buradıı kuvvetli akmıyor. ilerlemesi IAzımJı. Fakat 
buyük taşlar bir kenar- bu nehri nasıl geçecekti? 
dan diğer kenara doğru o aralık bir marangoza 
dizilmi bekliyordu. rast geldi. Marangoz 

Kuçük çoçuk taşları nehre bır köprü yupmağa 
1 ğ gelmişti. Marangoz iki görür görmez at oma a 

boşladı . Bır taraftan çırağile çalışıyor. Kenarda 
· bekliyen Armağana sesle-

dıı sayıyordu. Bır, 
iki, ü~·. dört. beş. al- niyordu, 
tı , yodi, tanı yedinci taştan «KÜ\!Ük seyyah dünyada 
sonra karşı torda geçmişti. herşeye çare bulunuyor. 
Kenara çıkar çıkmaz arka- Üzülme, benim urkamdan 
sına döndü, kuğuya teşekk - gel qehri gece'ceksin.» 
ür etti ve annesine eyi ku. Armağan se\'iodi. Demirle 
ğu ile bir haber göndermek tahtadan yapılmış köprüyü 
iıtedi : geçerken marangoz1 te-
Nazlı Kuğu tıularda yüzerken şekkür etti. Kuguyo, rüz
Horat gelirsen anneciğime gıtra verdiği seldmı ma-

yolundo, rangoza da verdi. 
Sellim söyl,., .. eyi haber ver Şen marangoz ormanlarda 

benden gezerken 
Bilirim, beni arar heb sa- Anneciğime rast gelirsen 

ğınıla solunda yolun<'• 
Bunu duyan eyi kuğu he- 1 Seltım söyle eyı haber ver 

ınen geriye döndü. Yüzerek , benden 
bu haberi orma~anın annesine Beni orar hep sağında so
n-"t·· · d }unda .,o urmek ıstıyor u. 

Güçük seyyoh yolunda Şa- Marangoz bu haberi ıe. 
L vinçle annesine götürürken 

V&u söylıyernk ilerliyordu. 
\'oUarda görülecek öyle gü- Aarmağnn yine yolunda ile. 
tel şeyler vardı ki. Yeşil ça- rlemeğe başladı. Yol gittikce 
Yırlar arasında papatyalar, yükseliyor; yokuşlara tırma-
gelıncikler açılmış, renkli nıyordu . 
kelebekle.r ı.:kekten çiçeğe Bu ılefa dağlara rast ge-
koıuyor, ağaçlar en güıel !mitti. Ayakları eyice yoru· 
rııldi elbi1tlıriai giyinmit lmuıtu. Fakat o hiç aldır-
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Çemberim. Çiy. 
' ı Yeni 

Bilmecemiz 

Bir elimde c;eıuberim, 
Bir elimde bir deynek .. 
Dolaşırız her yeri. .. 

Sabahlayın otlarm 
Üstii nde birer i 11ci 
Gibi su damlaları 

Ben koşu b o dönerek ... Buna diyorlarmış t;i~· ... 

* * 
flit- süziinıii lutmuvor, • • 

Ota, ya praj{a değih 

Cemherim cok varamaz ... • • • 
llemen kosar ileri. ... • 
llic \'erinde durmaz ... 

Seriu gecede hava 
Damla damla su olur 
Pırıldar sanki cıva ... 

• • 

* • 
indirince bir deynek, 
llenwn ko ar ileri. .. 
Eğer gidih alnwzsam ... 
Dönmez bir daha geri. .. 

Bu giizde ilkbaharda 
Olur başka giin bilmez 
Ne kış, ne yazgününürı 

Sabahında belirmez ... 

~ 
madan sarp yamaçları geçi
yor. Katı kayaları tırmana

rak aşıyordu. Biraz sonra 
dağları geçmiş, ovaya inm. 
mişti. Bu def u yolunda he
psinden daha büyük bir ne
hir vardı. Suları simsiyah 
ve çok derindi. Hemen do 
atlarını hatırladı. Ne beyoz 
kuğu, ne akıllı rüzgar, ne 
de eyi kalbli marangoz yo
lu. Oııa kim yardım edece
k.ti? Etrafına bakmdı Ora
daki ağaçlardan hic.· birisi 
nehre köprü yapamazdı. 
Ağaçlar nehrin yanında ne 
kadar küçük kahyordu. 

Küçük Armağmn kendi 
kendine dütündü. Ona «her· 
ıeye çare balnur dememitle
r mıydi? Ben de bunları ata· 
cağım» dedi ve biraz dinl
lenmek için kenarda oturup 
düşünmeğe batladı . 

Bu aralık sular bir ke
narda mırıldanıyor gibi 
sesler çıkarıyorlırdı. Ar
mağan merak etti, dik
katle bakarkl'n bir ıöğüt 
ağacına bağlanmış küçük 
bir sandal adeta konuıu-
yor gibi mırıldanıyordu. 

Bir sahilden diğerine 
Taşırım ben inBBnları 
Kürekleri al eline 
Bulacağız biı keııarı 

Küçük Armağan hemen 
söğüde koştu, ipi \'öıdü . 
Sandala ııtlar atlamaz kü. 
rekleri ellerine almı9tı. 
Seyyah ırnların üzerinde 
kürek çekmeğe başlamış-
tı . Bu aralık üstünden 
den bir kut geçiyordu. 
Küçük seyyahın aklına 
hemen annesi geldi. Bu 
güzel kuş annesine bir 
haber götürür miydi? Kuşa 
seslenmeğe başladı: 

1 

dala teıekkür etti, onu yine 
bulduğu gibi SögG\lerden 
birine bağladı. :}arkııını 
söyliyerek yolunda ilerleme
başladı . Böylece epeyce yol 
almıttı. Uzaktan bir aeı 
« gel, gel, geh> diye ça
ğırıyor gibiydi. Bu aahile 
çarparak Armağanı davet 
eden denizin ıuyu idi. 
Mavi dalgalar kıvrılarak 

aarı kollara dağılıyor kü· 
çük eeyyalıa « gel gel » di
yor,Ju. Kenarda minimini 
bir gemi duruyordu. Ar· 
111agan bunu görOnce HYİn• 
cinden ellerini çırpmağa 
baıladı. Kendi kendine abu 
denizi geçmek ıçın elbette 
bir yol vardır. İşte gemi.,> 
diyordu. 

Hemen gemiye bindi. Ge. 
mi derin, mavi suların üs· 
tünde kuş gibi uçuyordu. 
Günler gecti, geceler ge~·ti, 
Armağan hep bu güzel, kil· 
çük gemi ile uçuyor, gecele
ri göklere bakıyor, küçük 
'ıldızlarla konutuyordu. Kü
çük yıldıı bozan gözlerini 

kırparak onu uykuya götü
rüyorlar, hazan da annesi
einin selAmlarını getirir gi
bi parlıyarak gözlerine ba
kıyorlardı . Böylece mavi 
sularda dolattı, dolaıtı. 

Bir gün rüzgar şiddetle 
esmeğe başlamıştı. Gemi iki 
tarafa sallanıyor gök gürlü· 
yor, timşekler çakıyor, bü_ 
yük bir fırtına her tarafı 
duman İçinde bırakıyordu . 
Armağan bu fırtınayı 10-

vmemİ$ti. Fakat kendi 
kendine: t< dünyada her 
şeye çare bulunuyor » diyen 
marangoıu hatırladı. Bu ar-

YAHAMAZ 

alık güneş yavaş yaV1ş, ba- ı 
!utları dağıtma, 11cıtk çeh
resini göıtermeğe bıılamıı
tı. Arkaaından yeıil, mavi, 
turuncu renkli, bir uıun 

kuıak kökden yere doğru 
gelmeğe bıtlıyordu, Buna 
annesi: «Eleği m11ğma» der
di. 

Armağan yürekle kuşağına 
tutunmut yavaş, yavaı 

ıöğe doğru yükaeliyor -
du. Tam kuşağın kök.deki 
ucuna gelir gelmeı evini 
anneıini görü ver mitti. Pen
çe reden bakarken kendiıini 
bekJiyen anneaine 11ılendi: 

«Anne anne •eni hiç 
onutmadım, bak ıenin dedi
ğin gibi kendimi herıeyden 
sakladıoı » 

Küçük ıeyyah bu uzun 
rüyadan gözlerini açar ac · 
mu karıııında annecillini 
bulmuş, eevinmitti. 

•Hl 1 ~· 

Şen sözler 

Kıplın ııll 
Ava gitmiyen ve fakat av 

hikayeleri anlatmaktan zevk 
duyan bir adam bir gün bir 
kaplan postu aatın almııtı. 
Post pahalı olduğu İçin, be
delini taksitle ödemişti. Son 
taksidi verdiği gün postun 
üstüne ayak basıp ayaklarını 
burdurarak şöyle ı~ylendi: 

- Artık benim molım oldun. 
Benden başka kimıe aeni 
vurduğunu iddia edemez. 
Bundan ıoora göğıümü ge
re ~ere «Ben, bu kaplanı -
Cungel ormanında avladım)) 

diyeblirim. 
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Birinciye kıymetli bir lae
diye diğer kasananlıra mu
htelif hediyeler terilectktir. 
Müddet on bet göndür. Ok
orlarımız kuponumuıu eklt· 
meği unutmamalıdırlar. 

•• 
8 Numırılı bilııcıılzi 

doğru yıpanlır. 
8 Numaralı bilmecımiıi 

kırk üç güçük okuyucumuı 
doğru olarak yapmııtır. Bu· 
nlar araaında çekilctn karada 
birinciliği Eıkikuyumoular 
mahalle1inde 2 numralı tYde 
A. D. alarak bir dolma kalea, 

ikinciliği Jttikltl mektebi 
ıınıf 5 de 32 Hayrettia •e 
üçüncülüğü de kısorta mektıb 
sınıf 2 de 202 lluoeYYer al· 
arak birer kitab kasumıtl· 
ardır. 

Def ltr kaıananlar 

Gazi mektebi ıınıf 3 de 
168 Adnan, Aliıuuri mekte
bi ıınıf 5 de 48 Haun, ter· 
ıi Haabi yanında Afaaa S.· 
lıahattin, Mithat Pata mekt
ebi .•ınıf 5 de 102 Bmia. 
Kurşun kalem kaUJnanlar 

Mi&hat Paıa mektebi aınıf 
5 de ı Sait Brme&e, Aliİami 
mektebi ıınıf 5 de 81 Ahm-
et, Alişuuri mektebi 11nıf 4 
de 355 Şükriye, Mitbat Pı
t• mektebi ıınıf 2 de 181 
Doğan. 

IC.art kaUJnanlar 
Kız orta mektebden Şiikri1e 

Suıığırlık ikinci mekteb aı-
nıf 4 de ı 2 Hüaeyio, Balıkr 
sirde iplikçı Mehmet otla 

Mustafa Atalay, kııorta ••
kteb ıınıl 1 de 223 Nusret, 
Mithatpaşa mektebi ıınıf 2 
de Ayhan. 

TOllDili 
Muıhıb kıpınu: 9 

Sevimli kuş, sen göklere 
uçarken 

Raıt gelirsen anneciğime yl). 

r!---" -
1

1 TÜRKDILI Neşriyatından: 
lunda 

SelAm söyle eyi haber ver 
benden 

Beni arar hep sağında !O· 

lunda 
Küçük kuş bu haberi 

duyar duymaz bütün kuv
v1: tile u~·ub bu haberi an
nneeine götürmeğe koştu . 
Armağan kartı eahile gelin .. 
ciye kadar kürekleri elmden 
bırakmadı. 

Salülı plir gelmıs au-

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisine uygun olarak. ya
zılmıştır, Her kitapçıda satılır. 
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Ordunun 30 i~inci ~anunda~i vaziyeti .. - f ührare ~arşı · 
sada~at taahhü~ü- .. Nationalsozialism bugün~ü or~u

nun temelidir .. 
Berlin, (Hususi muhabiri· 

mizden) - Almanya harbi-' 
ye nezareti bıışmüdürlerin

den (Major F<>ertıch) muh
afız .alayı zabitlerı gazinos
unda gazetecilere hitabeden 
bir nutuk ıöyliyerek yenı 
Almaoyada ordunun vaziye
ti meselesini izah etmiştir. 

(Major Foertsch) diyorki: 
hugğnkü Alman orduıanun 

Alman devletlerin.! karşı olan 
vaziyeti hakkında yabancı 

memleketlerde dönen fşayi
alar gülüne bir şekil almış
tır. Bazı &'azeteler; Alman 
orduıunun ve onun ceneral
lerini o, nationalsozial isimin 
en kuvvetli düşmanı olduk
larını yazarlarken diğerleri 

Alman ordusunun baştAn aş
ağı nationalsoıialism ile aş
ılanarak hakiki orduluktan 
çıktığım iddia ediyorlar. 
Kısmen okuyucuların merak 
~e heyecanını körüklemek kı
ımın de bugür,kü Almanya
yı baltalamak niyetile çıka
rılan bu şayialann biraz 
daha hakikatı bilmemekten 
doğduğuna şüphe yaktur. 
Acunun kulaklarına doğru 

yu haykırmak iıe bizim va
sife•izd ir. Vaymar kanunu 
eneiıine dayanan (HH8) vı 
(1918 sonraları) Almany111-
nda hükumet muhtelif f.rka 
menfaatlerinin mümessili gi
bi olduğundan ordu hüktim
etten ayrı ve her türlü sı · 

yasadan uzak bir 
Taziyet almaga mecbur ol
muş ve kendisjni bütün fır
kaların revkinde ilan etmiş
ti Ozaman ordunun bu va
ziyetini çekemeyip ona ta
arruz etmek iıtiyenler oldu
ğu gibi, bu vaziy~ti anlama
dıkları ıçın beğenmiyenler 

de olmuftur. Habuki ordu 
kendi hayatı için elzem olan 
intizam ve disiplini ancak bu 
sayede temin edebildirdi. 
Vaymar kanunuesuisi Al
manyuı zamanında intişar 

etmiş olan «Leitfaden für 
rziehung und Unterrichb> 
iıimli kitab ordu ile hüku 
metin vaziyetlerini izah ede
rken diyor ki: 

Asker devlet otoritesinin 
bir hizmetcisidir; ve ordu 
kuvveti hükumetin elinde 
devlet otoritesini İçeriye vı 
dışdrıya karşı müdaffıı et- 1 

meğe yarayan bir vasıtadır. 

Ordunun 30 ikinci kamı· 
ndaki ua:iyeti: 

1934 a&0eıinde basılan 
askerin «vazifeleri» iıiml j 
kitab ıae ordu kuvvetini 
milli mü4afıta vasıtası ole 
rak göstermekte ve ordu
nun mHlete bağlı ol Juğunu 
hatırlatmaktadır. Eserin en 
mühim bir yerinde denili· 
yor ki: «Ürdu Alman ulusu
nun silAhlanmış kuvvetidir. 
Ordu Alman yurdu olan 
Almanyan.n ve nationalso. 
zislism ülkiisü altındı bir
leşerek bir tek vücud ol
muş olan Alman halkının 

v~ bu vatan Ye milletin her 
türlü menfaatlerinin yeglne 
koruyucusudur.» Görülüyor 
ki bu defa ordunun dahile 
karşı (yani halka karşı) 

iıtj malinden hiç bahaedil
-ekte .,, hükdmet hat-

to devlet mefhumlarının ye
rıne ulus ve halk m1:f 
humları konulmaktadır. Dün
kü ve bugünkü Alman 
ordusunu mukayese edecek 
olursak Bitlerin harbden 
sonra Almanyada yapıl:ın 

en büyük iş balkı bir tek 
ülkü etrafına toplıyan na-
tionalsozialismin do-
ğub büyümesi ve 
ordnnun yeniden kurulması 

olmuştur» söıünün nekadar 
Jogru olduğunu goruruz. 
Alman ink.lAbındnn Alman 
ordusunun aldığı vaziyet da
ima eyi neticeler vermiştir. 

Tarihte ordular ttırafından 

yapılan veya orduların mü. 
dabalesile başka bir çehre 
alan veya ordular tarafından 
durdurulan inkılAplar ve ih· 
tildllerin sayısı pek çoktur. 
Fakat Alman inkıldbı kadar 
ordusuz fakat ordu için ya
pılan ink ı l~p nadirdir. Nati. 
onalsosializmin elde etmek 
için uğraştığı gayeler; ordu
nun yıllardanberi hasretle 
özlediği şeylerdi. Bu haki
katı cerh için «eğer ordu 
nQtjonılsezialismin gayeleri
ne ötedenberi inanmış olsay· 
dı» kendi sildhının kuvveti
ne dtiyaoarak inkılabı yap. 
mak çoktan elinde idi» di
yenler unutmamalıdırlar ki 
yalnız ordu ve si!Ah kuv. 
vetile yapılan inkılllblar çok 
geçmeden yıkılmış ve bu 
yıkılış ordu kuvvetini de be
ral>er götürmüştür. Kuvvetli 
silAhlara olduğu kadar ka· 
falardaki kuvvetli imanlara 
da dayanan inkılt\plardır ki 
daima muzaffer olmuşlardır. 

Nalional!ozialism bugünkü 
ordunun temelidir. 

(Major Foertsch) bundan 
sonra ordu ile (NSDAP) ar
asındaki mün:lsebetlerden 
uzun uzadıya bahseder~k 

<l t m;ştir ki: (Führer-önder 
Hitler) hükumetten de, dev · 
!etten de, milletten de ayrı 
bir te~ekkül olarak kenarda 
kalmış olan Alman ordusu 
nu içjnd~ bulunduğu yalnız
lıktan çıkararak: milletin ca
ni mesabesine koymuştur. 

Bugünkü Alman ılevleti ve 
bütün Almanlık iki büyült 
direğtj Jayanıyor. Bunların 

birisi uluıu sıyasal iradesi 
ni temsil eden ordu kuvvet
idir. Alman düJafaa vekili 
(Ceneral von Blomberg) ye_ 
ni Almanyanın tem~ilı olan 
nationo.lsozitılismin herkes 
ordu içinde mukaddes olıJu. 
ğunu çoktan ilAn etmi~ bulu
nuyor ve orJunun bu fıkre 
iıjlıruk ettiğini ieLot edtıcek 

deliller Lol bol ın<·v<·ultur. 

Meseltl: Ordu ile natiorınlso· 
zialism f,rkasınn men-
sub unıCormalı efrat arasın. 

daki selAmlaşma tarzı bir 
maJısta yapılan national. 
sozialist ve amele şenlik

leri ile sonbaharda yapı
lan hnnt bnyramınn ordu-
nun iştirak etmiş olmnsı 
ve Almanyaıla Cührere saıla · 
kat yemini kanunu üzerine 
herkestl'n evel biitiin or
dunun saılukat yeminini ver
miş olması bu iddianın en 
canlı misallerindendir. 

/•11.lırtre karıı sadakat 
taahhüdü: 
Oıduu Y•rd.iii b11 7emia 

IURKDILt 

Leval 
londraya gi~iyor, 

Htkaye Bir İzdivaç Peşinde 
Parie, 25 (A.A) - Pöti Ju

rnal gazetesine göre, bay Fl. 
anden ile bay Lavalin Lond
ra seyahatlerinin Fransız-ita. 
lynn anlaşması i~·in yapılac

ak Homa ziyaretinden son
ra alac li"rı anlaşılmaktadır. 

Gıızete diyor ki: 
- Homa seyahati tarihinın 

pek yakın olduğu fazla ni
kbin olmaksızın söylenebilir. 

Birçok gazeteler de aynı 
fikirdeJir. liattn Figoru gaz
etesi Ko m:ı seyahatinin yı lb
aşından ovel olacağını bi 
ldirmektedir. 

doğrudun doğruya Alman 
ulusunun önderinin ~ahsıoa 

olub askere ulus ve yurda 
olım vuzifelerini hatırlatacak 
ve anlatacak kadar sarih
tir. Askerliğin anası olan 
(emreden) Ye (emri telfikki 
eden} mefhumları bu yeni 
ordu yemininde pek canlı 
olarak tebarüz ettirilmiş· 

tir. Yeni sadakat ye~jni 
Vaymer kanunu esasısıne 

dayanan eski yeminle kıyas 
edildiği takdirdt:ı gö-
rülüyor ki, eskisine 
bir taraftan kanunuesasiye 
riayete yemin edıliyor, diğer 
taraftan k9ndinden yukarıda 
(amirine) sat.lakatn ahdüpey
man olunuyordu. Şimdiki ye. 
minde ise yalmz ve yalnız 
öndere sadakat yemini veri -
liyor. Eski yemine göre eğer 
amir kanunuesasisınin şart
larına mu~ayir bir emır 

verecek olursa emri te!Ak 
ki eden; konuna mı yoksa 
amire mi itaat etmek !azlm 
geleceğinde tereddüde düşe 
bilecek idi. Şimdiki şekilde~ t 
ise böyle bir karışıklığa im- ! 
kan yoktur. 

Bu yeni ~ekil ıle ordunun 
bütün fırkalar fevkindeki 
mevkiinin vo siyasadnn 
uzak durmak hususundaki 
prensibinin sarsıldığını iddia 
etmek doğru değildir. Çün
kü sıyasa ile nldkadar ol· 
mamış hi<;,~ bir ordu yok
tur. Eski imparatorluk or. 
dusu Laştan başa monarhist 
idi. Bugünkü Alman or. 
dosu ise natiolıozialistıir. 
Siyasaliişlerde faalıyct gös-
termek imparatorluk ordusu
na olduğu kadar bugünkıi or
duya da memurdur. Bunun 
sebebi ise aşikardır. Eğer 

ordu efradının sıyasal faali
yet göstermesi mı·nedilmez 
ıse şu veya t u ceneralın 

orduyu kendi ş ·\hsi yükseli
şi irin çalı~mağa cijLretmesi 
tehlikesi mevcut olur ki bu
nu hi~~bi r zaman müsaade 
edilmez. Ordunun fırkalar fe
vkinde bir mevki alması 
lafımı gelin<"e bugünkü Al
manyrıdıı (fırkalar) mefnu n 
mevcud olmadığından f,rku
lar fevkindo mevki almakta 
mevzubahs olamaz. Bugün 
bütün Almnnl ı k bir tek ülkü 
et rafındu birleşmiş bulun uy 
or ve ordu birlikten dışarıda 
kalamaz kalmamıştır. \'e 
kalmıyacaktır. Nationalsozia· 
list zaten harp siperlninde 
ılağmuş hir prensip olduğu· 
nılan. nationalsozialist fırka
sı ordunun kendi i<;.'inden 
doğmuş bir fırkndır, doğu
uşlnn bir, ~·alışmaları bir ve 
ülküleri bir olan nationals
zinlist fırkası .ile Alııırın or
dusunun biribirlerinden ayr· 
ıluıası İ\·in hiçbir scheb yo 
ktur ve olamaz. 

Koltuğa gömülmüş 

memnun ve mesrur sıga

rasının Jumanını savuru
yordu: İçinden: 

- Nihayet avcumun ıçı. 
ne aldım diyordu ... 

Böyle uyuşuk oturmak 

mek elbette onu mesut ede
cekti .. 

Sacid Nerminle mutabık 

kalınca hemen meseleyi Fad
ıla açtı. Fadıl kur
naz bir adamdı. Yavrusu· 

• 
nu her önüne çıkıın avcıya 

onun içini sıktı. Yerinden 
kalktı. Odada bir oşağı 

bir yukarı gezinmeğe baş

ladı. Sevincinden kabına 

sığamıyordu . ı~lıkla bir Va-
ls çalıyordu Güzel 

kaplıracaklardan değildi lza
ten o ~erminin Sncidle görü· 
şmesini hoş görmüyordu. 
ten Sacid onun nazarında \'op· ı 
kın bir erkekti llecn istikbalı 
iaranlıkd ı .11 em de hususi bir- ' 

bir kadına molik olmak 
bununla beraber bir ser -
vele konmak ne tatlı ltir 
hulya idi. Kendi kendine 
gülümsedi.. Sacid güzel bir 
erkekti.. ~okakta her k.a. 
Jın başını çevirtecek kadar 
güzeldi. Bu güzelliği ile 
birçok kadın kalblerini a
teşlendirmişti. Bu arada ta
nınmış zenginlerden Fadıl n 
kızı Nermin de Sacide 
karşı kalbinde bir aşk bes 
liyordu. 

Bu Sacid icin ka~·ırılmaz 

bir fırsattı. Nermin güzel 
bir kızdı. Fozla olarak da 
babosı zengindi. 

Sacid Nermini tanıdığ ı gü ~ 

ndenberi yegane meşgalesi 

genç kızı avcunıı almak, 
kalbini çelmekdi.. 

Socid bu işte kolayca mu
vaCfıtk olmuş Nermini ken
disine tamamile bent.letmişti 
işi kızıştırdıkdan sonra Ner-
mıne izdivıc teklif et 
mişti. Genç kız ın zatım bu 
hazır taruCı idi. Sevdiği 

bir erkek il·~ evlen-

müessesede ortaya mııaşh 

bir memurdu. Sonra bu me· 
muriyeti s::ığlam bir 
kazığa. bağlı de-
ğildi Bplki bir gün işinden 
çıkarılabilirdi. 

Fadıl yupılan izdivnç 
teklifıni reddetti, kızını 
da nasihatlerle yola getir-

i meğe çalıştı . Fakat bir tü
rlü buna muvaffak olamadı. 

llerikit4İ de bu sevdadan nız· 

geçmiyorlardı. Sacid yakla
Jığı yağlı avı kolay kolay 
elinden bırakıııuk isıeuıiyor
du. Arzularının reddi onun 
ümidini kırmam ı ştı . O bu iş· 

te büyük Lir azim besliyor
du. Fuknt Fudıl Ja bu 
işte kolo.y kolay mağh1b 

olacağa benzemiyordu. Düş· 
ünüyordu. Sacidin nyıığı. 
nı evinden nasıl kesebil
irdi. ~e yapabilirdi. Her an 
fıkrini kurcalıyan, eşen bu 
idi. Yazıhanesinde, evinde 
heb bunu düşünüyordu. Bu 
vaziyetin rnüşkiilü idnde kı
vranırken bir \:are onun 
kar:mlık kalan bu fıkrini 

ayJ ınlotmıştı 

Soyadı Nizamnamesi 
Bugün nizamnamenin son kıs

mını bugün basıyoruz. 
Bu memurlar işledikleri 

soy adı defterlerinin ta. 
raflarında işlendiğini anlatan 
bir şerh yuzarak altını 

tasdik etmeğe nüfus dai
resı memurununa da tas
dik t-tlirmeğe mecburdur. 

mların soy adlarını du ber
aber yaz:.ırlar. 

Soz adsız hi~·bir doğum 

yazamazlar. Yenidrn tabii ye· 
te alınunlur da nüfus kiit
ülderine soy adlarile bir
likte yaz ı l ı rlar. 

1 

Bir esns defterlerine ge 
çirilcn soy adlarının heb· 
sı doğum kuğıdlarına ya
zılmam;ş olursa bu pera
kende doğum kAğıdlarına 

soy adları nüfus memuru 
veya memur edeceği kim · 
se tarufından İıjlenebilir. 

Ancak bu yolda dolduran 
doğum kdğıdlarma yAzıla. 

Maddu 50 - Köy ve ma· 
halle soyJdı deft~rlerine ve 
doğum kfiğ ı tlarınn işlendikten 
sonra gelecek perakende 
80J adı krtğ ı dları nüfus me
muru veya katihleri tarufı 

n<lan işlenec{'kt i r. 

cak şerhlerin nüfus me-
murları tarafındnn ımza . 

lanmnsı lAzımdır. 

Madde 48 - Nüfus me
murlıırı, katibleri ve yardı
mcı gelen memurlar soy 
adı d~ftıırlerini ana kütükle_ 
re ve doğum ktığ dlarına iş

lerker. Soy uılı kanunu hıi 

llümlerine ve bilhassa bu 
nizamnamenin 7,8,Çf, 1O,1 ı, 12 
ve 13 üncü maddelerine ay
kırı olub olmadıklarınn •lik
kat etmeğe ve aykırı olanl~ 

arı işlomeyib kaymakamlığa 

ve vildyet merkezlerinde va
liye bildircr.cğ'e \'O bu mak
amlardan gelect•k emirlere 
göre işleri yürütmeğe mcc· 
burdurlar. V ııl ı ler vo kay
makamlar bu hususta icabde 
den emri :l5 saotte verme
kle mükelleftirler. 

Maılıle .ı9 _ Nüfus me
murları, 2-1 1 935 günlemee
inden başlıyarak nüfus kü
tülderine yazacakları doğu-

Bö Lıim ve ltirlü Jıü.kümler 

N adde 51 - Soy adı de. 
fterlerine , soyadı kağıdlar · 

ına soy a<lı l\' ltı verile
cek arzulıallero ve bel
gelere doğum ktlğ ıdlarına 

y~zılacak ıoy n dı şerh

lerine pul yapı~tı rılmn. 

Madde 52 - Soy udlarını 
nüfus kütüğüne ve Joğum 
kfiğıdlar ı nıı yazma işinde 

ihmali görülen memurlar 
hakkında kuymaknmlur bir 
haftalığ'a vnlilor on beş 

günlüğe knılar mua!i kes 
!'10 cezası verebilirler. 

Hu karıır l nr kati olup 
ilk ödenecek maaştan ke. 
~ilir. 

Madde 53 - 2 - 7 - 1936 
günlem~cine knJor soy 
adını köylerde muhtarlara 
ve şehir kosabolorda mn. 
halledeki helediyı• memur· 
unn veya mümessillerine 

ı veyn. nüfu:. <luirelarine 
bildirmiyenlcrden beş li · 
ardıın (•n ... beş lira-
ya kadar ve bu iş kin bu niz· 
amnamede verilen ve hüktl-

Ogün bir dokika bile~ 
'dl""'° betmeden gazete ı 

nesine koştu . 

** , ... 
8acid yatağından .; 

.. \il 
kalkmıştı .. Bugun 'h'' 
tine daha ziyade 1 ',jtlJ 
J
. ., . Ner 

e ıvordu. /Jıra 11 
J oD ,.-

hu l u~acaklar ve 8 1"" 
reye b .ı şvuracaklarJı. •f. 
takımlarını hazırladı)'~ 
llarşısınu oturdu. • :..J 
sabunlad ı . Ve usturayı yiJP 
gezdirmdğe haşladı .• ~ 
sırada kapı . ç ~ 
Yarı tıraşlı yüzıle tA 
indi. Knpıyı açdı. JI' 
ezziden gazateleri aldı, e # 
yukarı çıktı . Acaba tJrıf' 
diye gazeteleri k• 
mağa b3şladı. . bitt'! 

~henımiyete şa~an 1~ 
göremedi Ga:ıeteyı .. : 1,,,. 
bırakaco k.lı , fakat go 

0 
f 

ilişen bir havadis ~:.~ 
dırımla vurulmuşa do 

Olduğu yere yık~ldı-~ 
idi, hulyası birdenbır• 'J'. 
vermişti . Artık rande'

0 

1;~ 
tmiyecekti . lfom artı~ 0~ 
zumu vardı Cansız bır_.~ 
gibi olduğu yerd~ s~;rtl 
hareketsiz kaldı. ) ar 
an tırn~ı da unutlf 
Yüzündeki sabunlar d• 
rumuştu 

** f Sacid nyağını artık. 
. tı 

ın evinden çekın•Ş · · 
rünmez olmu~ ı;ankİ g 

~ 'dİO 
re karışın şi.ı. sacı 

gazetelerde okuduğu 
Fadılın irl:l:-;ı idi. 

ingiliz-f llOSlZ görDI) ..,,, 
Londr:ı1 24 (A·"

ve Ledi ~oymen _dii~ 
Kana gelmişlerdır . . 

8 rtularını orada geçır~l•~ 
dir. J>ariste bulu.nJU 51-1 
rada Sir ve Ledı ndı 
dıj işleri bakanhğ'ıo 
ve Madam Lııval 

"'1' renin Paris büyU 
·ıe 

ve Ledi Klıırk. 1 rdif 
ikte yemek yeırıışle 

. te~ Neşredılen bı~. 
M Leval ile :;ır 9 ~ 
enin başlıca AvrUP li.'.( 
üzerinde göriiştüklerı 
imiştir. · !JI 

Frans z gazcteıerı ıı§ 
misakı AlmanyanıP • ·~ 
sildhlanınnsı Fr~P;~o• '
yan görüşmeler•· 8tİ'',J 
}etleri vaziyeti ve ~b•·~ 
muahedesinin fesh 1 111,~.,..._. o·örü~üldiit~ünil yoz I MI 
~ '$ o k Of'!~ 

Meselelerin <:
0 gı•' 

büyüklüğii her h•
11 

1o• 
bir karar alınıP'~ra~-

b. prOr;ı 
muayyen ır . 'le r-' 
tında <Yörüşülmesıne ' 

0 ın• 
bir tetkik ynpı lııı99 ••-- _A 
olmuştur~ ~ 
metçe ve rilece~ 0~~ ~ 
vri yapmakta ıhlJl ~·r:.ı 
muhtarlar ile ıht1Y.8~~~ 

bırı 
eri azasının her ur 
belediyelerce meıı> dor 
lenlon 10 lirııyn k9 1,, 
parn cezası alınır· ili 

Bu cezalar 111alı9 _,6rıli' 
·1 ... ' heyetleri kararı 0 

111 ısrı 
vali veya kayınsk9 

sdikile katile~ir ...,.,.. ~ 
Madde 54 ha~~ 

nizamname . Jell 1 
2-1-1935 torihıP . ~ 
en tatbik otunur·

34 
~ 

Fadde 55 ..- 25 
1rl .. h•·. ralı kanunu gore g1r 

ve Şurııyı ()dvıeıcebiİ~o 
olan bu nizaının° .. ·ı; 

·1· "., .... icraıa Dahı ıye 



flAYJA: 1 

saylav . secimi 
defterleri asıldı 

sıylH seçimi ınzatlımı kuı umu başkanıııından: 
ı _ Saylav seçiminde ikinci aeçirpi ıeçmeğe h~kkı olan 

•22» yatından yukarı Balıkesirin bütün mahallelerınde ~lu· 
rcın erkek ve kadın nüfuıuou gösteren defterlerden bırer : 
nüıh111 intibah fUheleri merkezlerine asılmıştır . . 

Şehir sinanıasında 
YENi ENE MÜNASERETILE 

31 BIFiıct taunun Pızarıısi ıtıamı 

HüyükGalaMüsam ere si 

Zengin ve eğlenceli bir program yapılmıştır. 
Tafsil~t el ilrtnlarında .. 

1 . 1 Homdı'ye mahalleleri lzmirler mahalleaınde; 
ımır er ve . · f 

M d' 0 ·ye belimiye ve Oruçga zı mahallelerı de l- Fiatlarda zam yoktur. Biletlerinizi 'imdiden 
ec ıye, amanı , . . h 1 ediniz 

erleri Meodiye mahallesinde; Hacıish~ak ve V!c.danıye. ma a 1 
· · h L halles'nd< · Az ızıy~ Mırzabey-leleri defterlerı Hac11s ea. ma 1 ~ • ' • 11::::::_ ___ --=::-=:;__ -_- __ --:=~"""=-"= __ :'.:"'_=----=-==---~~~=""'! 

H . ·1 balleleri defterleri Azızıye mahalleıınde; . -ve acııımaı ma 1 
Muıtaafafakih. Karaoğlan, Aygören . v~ ?~cuhk~ra m~b;;~\: Balıkesir Cüıııııriyet 
ri defterleri Mustafafukıh o ıtıhallesın '' ~ nı88r • . o ı . •• • • _.. • 
tin, ŞeyhlütCullah ve Umurbey. m~hallelerı<l~ ~te rlerı Salını· Mudtleiıınıu illi tı~ındeıı: 

h 11 • d . Kasaplar Dınkçıler ve Yenıce mahallele- ~ 
•~r °!a 

1

1 
e.••Kn e, hl mah.allesıntle ve Hacıgoybi , Martlı, Kapalı zarf usulile nwvki münakasada bul· 

rı deıter erı asa ar b 1 k · ... · · · · · · 
B.. L ·ı L• k'kuyumculor moholleri defterlorı Bacı ' unan f-'Ş av J hapıshaue ekmeumm ıhalesı ıcm 
oreaçı er ve ı;,S ı 1 ~ 1' • 

gaybi mahallesinde asılmıştır . 22 - 12 ... - 9 34 tarihinde komsiyon toplanmış 
2 _ Defterler buralarda (<5» ikincikAnun 935· akıamı ise de lali pler la rafından teklif edile11 fiatlar ha-

aaat « 18» e kadar aaılı kalacaktır. . . . . ddi layık görülmediği cihetle münakasa mu 
3 _ Seçim hakkı olub da defterlerde ıs ı mlerını bulamı- 22 - 12 · 934 htrihinden itibaren bir haffa DlÜ· 

yanlRr ve yazılmak lAıım gelmezken yazılı bb~ılund~ğt~dnu ddetle temdidine karar verilmiş oldugundan 
.. ı 'mi gözetleme Jrnrumunn ırer ıs ı a • . . . .. .. •. • 

gorcnler say av aeçı tahblerın şerattı oğrenıuek uzere muddeıumu -
nreceklerdir. ·1· k d · · d l k · -

k 'k d'lek snhihine yaı:ı ile mı ı aıre~111 e top anan omıs,·ona muracaa-4 S · kurumu tel ı sonunu ' • 
b ·ıd · ~1 eçı~ ' tları ve ihale giinii olan 29 • 12 - 934 tarihine 

ı ırı e<'eklır. .. . . 
nnısadıf cumartesi gii uü saat 14 de komis~1cuıda 

27 llkkhua 

Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

Balıkeairin hacıiımail mahallesinden müte•afla Hakka 
efendi karısı Sı<ldıka hanınıı dört yüı lira vermtl• borçlu 
Balıkeıirin Hacı Jsmail: tnahalluiııden abacı Şevket efendi. 
nin Mandıra mevkiinde Şarkan kürt Rııa ve Deniı Ali 
oğlu Tahir zevceıi Hatıce ıimalen tabibi ıenet Yt ıiraka• 
ıı ve orta mandıra karyeainden Ali bey o~lu lbrahim tar• 
laları ve cenuben Kuru dere ile mahdut on bir dönla 

hazır bulunmaları ilan olunur. (318) 

iki evlek elli arıın tarlanın 192 sebimde 12 pa11 •• 1i•• 
mandıra mevkiinde ıarkttn dere ıimalen yol garbın MJI' 
ile mahdut 15 dönüm tarlanın 82 hi11eyde 12 paya •• 1İ• 
ne mandıra mevkiinde şerken Abdullah tarJa11 ıimalen de. 
rt) cenuben sahibi 1enet ıarlasile mahdut 10 dönüm tarla· 
nın 92 hissede 12 pa11 ve yine mandıra mevkiinde ıarkan 
Ddrviş Ali oğlu yalıya tarlaları timalen tivri taı Ye çalılık 
gdfben Ahmet tarlası cenuben yol ile mahdut 5 döntiaı 
tarJmın 192 hiseede 12 payı ve yine maudıra mt•kiinde 
şarkan ve şimalen ve garben boz hali cemuben yol ile 
mnhJut 3 dönüm Tarlanın 192 hiseede 12 pıyı Tt Gök 
köyde arı dere mevkiinde şarken yol şimalen dere Tt 701 
ve garben dere cenuben medine hanım zevceai hatip Ah·
met efendi ve hacı efendi ve hacı efendi oğlu batıp HüH
yin efendi tarlalarile mahdut 12 dönüm 225 erıın tarla 
nın 192 hiuesi 12 payı va yine döşeme altı meTkiiade 
ıarkan tıac ı Tahir şimolen deniş Ali oğlu Yahya garbea 
kaygısız oğlu Mustafa cenuben hacı Ahmet tarlaıile mah
dut 22 dönüm ::i avlek 256 arşın tarlanın 192 hi11ede 12 
payı ve yine döıeme altı mevkiinde güllü tarla ıarkan ha
tip Uüıeyin efendi zevcesi Madina hanım şimalen y6riik o
glu yanya garhen yörük oğlu Ahmet tarlası cenuben yol 

~~-.....-... 1~·~U~~-1 ile mahdut 14 dönüm bir evlek tarlanın 192 hiıeeden 
.-'""'~~l'ü"' d 1 d ıl ı 2 payı mandıra mevkiinde ahlatlı gedik tarla ölotlldü 
~ Sihhat va tcıimıi muavenet mü ür üğün en : ~ i Ve yine karyede sahibi senet sağı ve şürekbıaıa boatu· 

1 D ., k "JI B 1 k • ,-, • t lık tarla11 ve soln ve arkası yol ile mahdut 19'4 Al'flD 
Balıkesır ogum ve çocu ~ I a 1 esır.~~•raa fevkonı 4 oda ve tantana bir oda ve bir ahır ve ..... ıık 

bakımevı Çevı· r 111· ii-ı·nden ve mutbak ve (urua ve havluyu müştemil bir bap haneni• 
"il k 1 · ge f " : mülk ebniyesile ıemioi 72 hiHede 6 hisseıi borçla na-~ ı _ Vilayetin merkez ve mu ıa alı, şe ur 

it. mına tapu kayıiındo yazılı ise de bu ebniyeler yıkılmıı 

1 
ve köyleri ahalisinden müracaat eden gebe- Miilga Kepsül ,ıiraat mektebinde meYCUl ıkılmış bir arsa şeklinde kalmıştır. Bu arsa ve tarlaların 
lerin tabii ve müşkül:\tı her uevi doğumları- beş bin dokuz yiiz kiJo buğdaya talih çıkmadı- 192 hissede 12 payı acık artırma ile ııtılığa çıkarılmııtır. 
m ve alelumum kadm ameliyatlarmı mües- 1 ğmdan 17 - l - H35 tarihinde ihalesi icra kıh- Bu babda yazıl~n şartnameyi herkes görebilmek ii11re 201 

12· 1934 tarihinden itibaren on gün müddetle hak iddi11ın-

I esedc meccauen yapar . ~~ocuk düşürmek 1 nacağından taliplerin yevmi mezkt)rda Ziraat da bulunanlar vana tarihi ilAndan itibaren yirmi giln içi-
tehlikesinde bulunanları da kP-zalik mecca- Müdiiriyetine ıniiracaatları ilAn olunur (317) nde evrakı müıbitelerile birlikte Balıkeıir icra daireıin• 
nen vatırarak tedavi eder· l müracaat etmodikleri takdirde hak arı tapu ıicilile •bit 

1 2 :_ iil çocnlları ve iki ~·a~ı,.a kadar o- olmadılı:ca ıatıı bedelinin paylatmHından haric blacakla-

lan kiiciik ha ta vavrulan dahi miir.s e ede · Balı.kesir Ziraat rd.r. Birinci artırma 27-1-935 tarihine teaadül edea pasar 
• • d günü ıaat 16 olarak ve ikinci artırmada 13 2-937 tarihi•• 

yatırarak .. her zaman mrccaufın lf'lda"i e .e~. Çevir~enliwinben tesadüf eden cartamba günü Hat 16 olarak tayin tdilmiı-
~ 3- ut ~ocuklarırıın bakmı t:ırzl?rı l~~ı~- .. ... . ? ~ . tir. ikinci artırma günü konulan pey kıymeti mubammine. 

kında mlistnkhtıl valitlt'lere n~ gehelık ~s~a: 'ıl .... Mulga Kepsut. zır~ıat r~Pktebınde llH',CUl nin yüzde yetmit beşini bulmatlığa takdirde ıon neıir ola
smda vukuu melhuz arızalara karşı ta.tbıkı ~ çuruk samaua tahh çıknıadıgmda11 1 7 - ] • 935 nan 2280 numaralı kanun mucibince muamele yapılacaktır. 

. l • I' tarif İl d il 1 si icra kıl .... d t r 1 . Almak ve şartnameyi görmek istlyenlerin 7,5 niıbetiad• lazım gelen tedavi ve tcdbirlerm a ınn~a.smı 1 
.' e ·~ e.. ,. . ·~~a~~~rn :m tı •. 1Jl rrın pey akçasile ve 9J4 .J7ı dosya numara.ile Balıkeair iora 

da ~ebelere Hğr~tmek iizer•~ dersler. verılır. 1 yevm.ı mezk.urde Zıraat ~udurıyetınc muracaa- daireıine gelmeleri ilAn olunur. 

4 _ Cumhuriyetimizin Rahk~sıre hah- ;ı, 
1 
tları ılan oluuur. ( 316) 322 

şeylediği fuideli ve hayırlı ıntıessesederı ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muhterem halkımızın i~lifadeye koşmaları 11 ~ 
IAzınıdır. ~I 
~~~~~~~~~~~~~, 

Balıkesir· Ziraııt 
(/evirgenliği~den: 

Kepsiit ziraut meklehine ait Yı!anh Ye ll~nd-

kl . 1 ın seıuılik icarıua talıp zuhur etm-e ı çayır arw . . 
1 

. 
d'&' d 15 _12_9 34 ıarihitult•11 ılıhaH'U ur ay 

e ıeın en ·ı ... · d . . , 1 k "'uı·cıtı'le icara verı eceµırı en 
ıçın e pazar ı ~ : , . ~ . .. .. .. . . . 
t 1. 1 • z·aaı Mfıdurıvetme JUUHH <ı,ttlaıı ılan 
a ıp erın "ı • (aı 5) 

olunur. 

ı~M~~~~ı 
TÜRKDİLİ nefrıyatından: l ı 

o o ğ r u v o 1. . I! 
YAZAN: M. CE\'DET ~ 

Bır perdelık mektep temsılı 1 
Fietı: Beş kuruttur. 

idare evimizde ve her kitapt:ıda lnıhınur. 

\ 

.. 

ALTIN MAKAS 
, . . 

flç buçuk sene Almanyada tahsil etmiş sanalın hiitün inceliklerine vakıf Uerlin terzi alade
misinin aliyyülala derecPde makastarhk şehadetnamesini ve a~·rıca şeref diplomasını haiz 

MUHARREMHSABI 
Erkek ve Kadın terzıhaneaı 

Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbieelerini görönill. la 
zarif geyinmit hanımefendiler, en tık geyinmit beytifendiler Altın makasın muhterem müıterileridir. llH.Uut 
mu•afık olmıyırn ve ıevilmiyen elbiaeler derhal tatbik edilir. 

Güzel ve ı)ahalt olan kumaşlarınızı yalnız ALTIN ~IAKASA biçıiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde tık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görOlmemlşıir. 

Erkık ıtıfrııi pıstıhını ııkıği Nı. 50 
ı lanmlar ıtelyııi Kırığlıı ııb:dlısi iknıci ııbl lı. 2 4 

. 
• • 



D!!!IB!ll8~1~~~1!!J~.1~!@!1!!1illll• ,~~~~~~~~~~~~l~k 
ii~ · . . . · · . ;·~ 1 Ok yuculanmıza Bir Kolay ı · •4 Romatizma ve soğuk alğınlıkların.a care t~ I ' 
=~ ' ·- 1 ~= =il 
::.~ Türk Elektrik ''i j i 
I~ Te mofo t~ ı' 
=~ ~~ 

-~- Balıkesir: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu A~met ~aytay ~ 
-~ - '§: 
1 ~. fJŞ 1 •« · Ök~nomi Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara~:; 

i l v.e Qn beş senelik ihtira beratını haizdir. ~luhtt·rem hekimleriıni- ~W 
_ ~. zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlen1ede, vc 

4 sıcak kuın· ve hava banyo ve pansunıanların<la istimal ohmnrnk- ~="" 1 

g tadır. Hararet için saudaJyalara ve yatak içerisine vesair liizum ~ 
==~ görülen yerlerede konulabiliı·. Her. nıemleketin voltuna güre her ,.~ j 

-~ şekil ve ebadda imal edilir. - TEJllNATLIDIR f~ 
=~ Satış yerleri: İznıi~·de Peştenıalcılarda Seydi Şehirli Mehmet. ~= 

~ Tevfik elektrik tica ret.ha11flsi. ~ 
-~ Bursada Setbaşında .\hmet Tevfik eczahanesi . . r{~ 

I~ fstanb.ulda ~fısır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahdu.mları ~§ 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. ~ I 

CA Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ec~a deposu. ~-
~; Sıvas ve Samsunda fhrahinı Ferit. ışık . elektrik dcroları. r~ 1 1 I 
~' Konyada Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon licarethane~i · ~ 1 l 
., . .Afyonka~ahisa~d~ llüsnü Hiza lstanbul eczalıanesi. tl§§ 
~d Uşakta dış tabıbı Bay Yusuf. ~~ 
=., r f'?:!i 

tlijfillli&~1ınııınıiiji~~~iilliiiliiiii'.i~]iıii~iWiiiiiiij~mıı1iiijJıııııruıijiillmiıimi~iııı•ıiillllllli~• , ' 
SEHiR SiNEMASINOA 1 

2 6 Kanunuevel çarşamba akşammdan itibaren 
~ 1 t 

iKi FiLM BİRDEN • 

- 1-

EJDERİN KIZI 

Aşağıya bastığımız rehber tablo lıalkııııızın lıer ıiilii ilıtiY8~ 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kı 
terden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 
·ıır. TRiKOTAJ• Mehme~ Servet örme evi, Kuvayi 

011 

• ye caddesı numara: 98 

KlrDT' ASJ"'YE· Mustaf~ Fehmi. Hükumet caddesi postah•" 
.n. M. • ne sokagı. . 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayt milliye caddf" 
sinde.. . 
Bahkesirpalas - Ku vayi nıilliye caddt

1

s1 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lfükllmet caddesiude·e& 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1Hik•1 rı' 
caddesinde Ahn1et çeşmesi kar~ısmda 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. lliiktinıet cadde' 
sind~ .. Dar balı oteli altında. .. ,a 
Yenı berber ıbrahim Doral: HukMfl 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gOlt" 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 3 ı 

l O KANT A: Sabri Lokantası: Şah ~fehmet soı 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nil 
Paşa camii caddesinde.. MeyJtane hoğazı 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efen. 

1 TERZİ 
1 

Bihimumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitleri• 

: Mustafa bey.. Postahane sokağı No. 4 '1 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. Ku 
nıilliye caddesi No. 163 I" 

TÜRKÇE İZAHA TL/ , 
Baş mümessilleri: 

11 ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Ralılesirin en eski şe~eP 
cisi. Hükttmet caddesi, postah<ıne sokağı ,.o 
n1ara: 24 

ANNA ~fAY VVOGN SESSCE llOPKINS 

Fevkalade heyecanlı, meraklı ve esrarengiz bir filimdir. 

-2-

TALİ KUŞU 
GUSTA V ~,RÖHLlCH tarafından temsil edilİnistir. 

\ . . 
Çok neşeli, çok eğlenceli ve miikenımeJ bir operetrir. 

. ' r 

Biri esrarengiz ve heyecan kayn .. ağı, diğeri zevk, neşe ve f•ğ-
lence ile dolu olau hu iki kuvvetli filimi hir arada gürnıek lıer 

zaman ele g13çmiyeu bir fır·snttır. 
. ilaveten .• FOKS JÜHNAL. 
Suvare saat 8 de. PEHŞE~IBE \e ClllfA matinelerinıiz saat 2 dt>dir. 

Pek yakında 

Çingene Hırsı 
Cok zen~i rı ve nefis bir oı)cr·et . . ' 

., 
• 

• 
ıy 

Yaklaşan bayram için hediyfmi düşünüyorsunuz~? 

O halde hüktimet caddesinde şehir sırıJıuası altında 
A ' A 

lzmir - lstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat e•liniz. lledivelik hernevi Kl'TC SEKEHI, . ~ 

~EKEHLEllE, ÇIKULAT ve ayrıca llamazau için HELV.\ 
ve HECELLEHİ orada bulacak ve ucuz olarak lcda vi edec<'ksi-

~ . 
nız ... 

" ti' t, •• ' !""'~ ... ~'" - • ... , ~ ., •,• ( ı, . ....... - • . ' 

MANİF A TU 7,:Tavşanlılı Zade Fahri bey. Faıııazi. ~ 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi 01111• 

- caddesi numara: 52 ~ 

HIRDA VA rr. Cumalı Hasan - Yapı v~ rençper dii ıı+ 
ı • demir hırdavat bova cam cimeto "es3 

' . ' ' . Sara<;lar başı. 

~·===0==. ========to~l ,ı Satıhk İngiliz T aylaftı 
1 Karacabey Harası 1~ Mem~uh A~met MüdürlüğOll~,t 

ÇOCUK 
1 Karacabey harasında yetiştirilen ped•~ f 

/ı.aslalıkları mıilehassısı. ' • • 93" ._, 
Muayenehanesini postalı- mükemmel anadan ve babadan yarışcı sf.~J 

ane civarında Zemon so- , ğumlu dürdü erkek beşi dişi <lt>kuz baŞ 
8
7! 

kağına nakletmiştir. İngiliz tayı 12 - kanunusani 935 iuci et1ll1~ I 
L ~ gi.ınü saat on <lürtle lu-lr bas 3'-' l'J avrı 8~1 .1,, ' ~ ._r • • 1 • 
r- .... tırma suretile satılacaktır._ Bu taylar lrı1 t• 

Avu KAT s·arışlarına iştir<ik edebilecek evsafıaJır 3tBrl: 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 

YL:St:F KE~AN 
Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

1 Pedigrileri, mufassal eşknlleJ'ile fol~~ b' 
· · 1 k >'.1r · .... Ankara, lstaııhul, lznıir, Bur ... a, Ba 1 t. liİ~.,-. 

ı tar miidiirliiklerilc An kara a ılı spor k~ 
ve lstaubu l siı)ahi uca~ına ~ünderilınişllrd.e 

ı u ~- •• "pde _J 
şa iştir<lk etmek istiyenlrriu ~atış gunll '-:~ 
nıinatlarile birlikte hara merkezinde bultJ' 

nevi dava kabul ve surat- ! ilan olunur. 
le neticelendirilir. ı_, ---~--------

Vİ/ayetaf mbaasında basılmıştır 


