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Irak Dış işleri Bakanı Dil Macar Cümuriyet Meydanı Ve 
Ankaraya Geldi. Çaıı,maaı HükOmeli memurların ku- Yollar Genişletiliyor. 

Nuri Paşa başbakanımızın öğ
le yemeyinde bulundu ve ata• 

tar tarafından kaaul adildi. 
Ankara, 30 (A.A.) - Irak 

D., itleri Veziri Nuri Pap 
düo ıehrimize gelmitlir. 

Ankara, 30 (A.A ) - Irak 
Dıt itleri ve1iri Nur: pota 
bwgün öğle y.,m.,ğini Bit
kan lıtmet lnöcıünün köı\tle
rinde yedi. Ve ak9am üzni 
Çankaya köşkünde Atatürk 
tarafındın kabul edildi. 

Ankara, 30 (A A.) - iç
eri itleri Bakanı Şükrü Ka
ya lıtanbuldon ve Cümuriyet 
Halk Fırka11 Genel kAtibi hey 
Receb Pf"ker Kötabyadan dün 
d6nmüılerdir. 

.. 

Atattirk 

Türkiyenin Nufusu On 
Vedi Milyondur! 

KOllsyaı tetklkltrlıl "'irdl. 
Ankara, 30 (TÜRKDJLİ) -

Movcud dergi ve derle
meden baıko umumi şe· 

kilde kullanmıya esu ol
mak üzere yeni bir komie· 
yonun hozırlnnmıya seçil
d ğini bildirmiştım. 

Bu komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. Şımdi. 

y!j kadnr yapılan tedkik 
h•rin neticPsınden onlıı' L 
dığıno göre (hn, h .. p, hurf 
k,djm •, şey. saat, vakit, 
IA() kelimelerinin aslı Ttirk
c iıl r. Komisyon tedkıkle 

rini hitirmış ve karorıni 

vermiştir. 

Balkan ökgnomi kon )eyi 
Ankara, JO (AA) - Au 

ayın onunda Atinadu top
lanacak olan Balkon öko 

ıurlınnı meydana çı~ar · 
mık için geniş tahkikata 

girişti. 
Budape§le, 29 (A.A.) 

Macar ojansı Lıldiriyor: J>ış
arı işlerı bakunı Boy Oe 
Knnyu, Poati Noplo gazetes
ine be) annttn bulunarak 
Cı-nevre konuşmolarının bü
yük d p omusi ınıtihanı olm
uş, Mucı.ırıstnnın prostıjırıi 
korumuş ve uluslar kurum. 
unuıı otor ıtrsıni MulHfoza 
eylewjş olduğunu söylemiş· 
tir. 

Bay De Kıınya, sozune 
devam ederek Jemıştır ki: 

« - MJcaristan hukuml•ti 
Mocar memuı laranın muht ~
mel hatalarını, kusurlarını 

ortaya çıkarın ık için geniş bir 
nomik konseyinde lıulunn- tubkıkuta girişmıştır. An· 

.cak olan Turk milli ko_ c.ık uluslar kurumunun al 
miteai ozası yarın lstan. mış olduğu kornrdo ılo.-
huldan Atinaya gıdecektir hil bu ht.ıtolarılnn ve ku· 

Cümuı iyat Halk Fırkası nah'.ya surlurdan oncok bir ih-

Gi~li doğum ve ölamlerin kay- n kıu kongraıarı. timaı oıurak bahsedilmiş-
tir 

d b t • • • Ankara, 3o (A.A) -- Cüm· 
I U ne lCeyı VeTlyOT. Macar hükumetinin ön· uriyet Halk Fırkası vilAyet 

bkara, 30 (TORKDILI) - 16.720 000 i bulmuıtur. Yani kurumları ocak ve nahiye c1dttn yapmış olduğu oraş-

Hükumet caddesi genişletilecek · 
pazar yerinin yapılmasına he. 

men başlanacaktır. 
--- -

beledıyeye ait akarlar satıhğa çı~ınhyır. 

Gen işit tilecek olan hıikılmet cadtltıl 

Vnli ve bPledıye bnşkonı ile hükGmet ca<WNi 
Bay Salim Gundoğon ken gPnişletilecek.Cümuriyet ... 
t n lıoyındırl ğı yolunda yJanı büyh\iilecek ve Ali 
başlod ğı güzel çalışma111. Şuuri okulu kar911ındaki 
na devnm etmektedir . analara bir pasar yeri 

Başkanın teklirı ile dün kurulacak. 
belediye onciimeni hir ka · Doyduğumusa göre lat-
rar vermiştir: Belediya a- tün bu itlere belediyeler 
karlnrı sntılacak parası ( Devamı ildnei H)'f8da ) 

Nehe •••• mtidilrlü~ü, Tü· fürkiyede ıon nüfus \abriri kongrelMi bıtmittir. Merkez tirmolttr, zorbalık kurum· 
rkiye dahilinde gizli kaım19 ile ıimdılu rakam arHında ve mülhakattaki kongrelerin ları ve zorbaların icraatı ı----------------------
Tt kütüte yuılmamıı olup hemen ht'men 2.~ mıl:yon en ziyade göze çeken tarafı hakkındu kendısina mrılOınnt Ta rk dili ile duyğular: 
bındın evel yapılan fark vard:r. Maamnfıh, kuru- sıcak ve alAkalı olmakla be· verilmemıt olmaeınden do • 

nüfuı kaydının neticesını ltayın verd ğı karar dahili. raber bayanların da bu kon layı güçlükle lrnrşıla9mıştır ç • d y k ' 
.almııtır. Bu netice göateriy· nde kayıt muhamelesi deva- grelere ittıroki ve fırkamız- Mucuriıtanın dııarı ışleri 1 ızme en U arı. 
or ki, nü(uıumuı kütük: lu- mdadır ve hu son rukomınrla da fna1 mnkiler almaları· ınyaıası daima barıt sever 
wdı eaaı tutulmak üıere vükselecP~İ umulmakta•lır dır. uzlaşmayı arar bir zıhnı-
J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı yeUen müıhom olmu~ur. 

U 1 u s 1 a r a r a s ı Ç a it ş m a s ı. · r::;;~~:~· do;::.. :::~~ 
kerelurde bulunmıya hazır ----------

Bu çalışma nikbinlik göstermemekle beraber 
gelecek yıl icin büyük ümıtler beslenmektedır. 

Ceneue, 29 (AA) ..! UI nlorındon sonra 1934 yılı. si ğine girmesi Sar reyiamının 
uı\ararası genel kAlıbi yıllık IAhsızlonmo muzakerelerının hır ulue içinde ve bitarafa_ 
çalııma bilAnçolUDU neşret- gerJ bırakılması ne hazırlnnmaaını ve nozik 

1 
· e uluslararası müna- hır mos le olan Macar Yug 

•ittir. Bu faaliyet faza nı- v b 
1 

· ı ~ lav ihlilMının hallini me-
kbiolık göstermemPkle her- sa et erırıın zor aşmasını 

b 
.. k d k Af · nmuniyello bildirmektedir. 

aber gelecek yıl için üyu kay ottı ten sooro.. gan11-

l kt dı·r tanın vo Sovyetlcr Teknik kurumlıır faideli 
ümitler bes eome e · 

b. ı·,,; · 1 in arası derne işler "Ö müoılP.rdir. Buna 
Bu blAnçoya 19J3 buhra- ır ır'ıının u us r . r \' 

binaen Bay Benes hldnçonun 

Türk - Elen- DoStluğu 
------

Elen Başvekili bay Çaldaris 
gazetecilere neler sö, ledi? 

İstanbul, 3o (TCRK01Ll) 

- Yunan ba9vekili M Çaldu 

riı, Türk. Yunan miinast:bııtı 
Ye ıon konu,malar etrafındo 
Yunan gazetecilerine yeni 
beyanat vermiştir. M. Çaldu 
i8, iki devlet ndamları nrss.· 

oda karı J,klı menfaate ''1
• 

h•günkü duruma taalluk 

eden itlerin konuşulduğunu 

fakat bu meyanda kisvP 

kanunundan mülhem olarak 

papaı k17afetinin bahee mev

la olmadıjaDl ıö1lemiıtir. Bay Çaldaris 

tanzimindon sonrn neticenin 
hiçbir suretle ümit kırıcı 
olmadığını ve müıbet hayır. 

kAr kuvvet ve temayüllerin 
tahrikAr kuvvetleri mnğlOp 
ederek felce uğrattıilın• sö 
yliyebilmektedir. 

Bu hayırkAr kuvvetler ar 
ssınJa, ön safta uluslar der· 
neği bulunmaktadır. 1934 
yılındaki ınyoıol işlere gelı

nce blAnço, IAtin Amerıkou 
mPs •leln.rı UZ"rinrla durmnk.
tn ve Pero - Kolombiya ıhl

ilAfıtıın neticelenmesinden 
dolayı ıevincini gösterdikten 
sonra hıltün aınnın silth 
ambnrgosunu kabul etmP. 
leri auretile Şako ihtilAlının 
dft neticelenmPıi için yapı

lan gayrederi ıikroylemek· 
tedır. Uluslar dern,,ği ( En
telektuel) it birliği çalış'lla-

[ O.,vamı ikinci Nyfad11) 

olduğunu ilan etm §tir. 
Faknt bu müzakerelerin 
hukuk beraberlıği esasına 

dayunmosı şortile. 

Tann havzaıındo barışın 
herk itilmesi bır takım 

~evletler grupu torofındnn 
yapılun diktatörlük şek· 
linde leltlkki 'o tosav\'ur 
edilemez. 

Homıı misakrno - Bozı 

ırtlcr alt nda • her devlet 
gırr.bilir. Homa proto-
kollnrının şümul dairesi 
geniş olsun veyn g•ıniş 

olmasm bu protokollorı il 
ham etmiş olon fıkirlerın 
telA kkiıioe bnğlı bir şey
dir.» 

WÖkonomik 
Hayattmız hır gün ~a~a 

çok ayilesiyor. 
Ankara, 30 (TÜRKDILi)

Memlekette ökonomik hayli. 
tta gözle görülen ve roka -
mlnrla tesbit edilen çok iyi 
bir kımılıiama vnrJır. Son 
teshil edilen molflmata göre 
memleketiaıizdoki fabrıkolu· 

rın istıhsallll kıymetleri bir 
sene içinde onultı milyon li
ralık büyük bir fark göste
rmit ve yüktelmiştir. 

Ne güzel sözdür ~u: Çiı 
meden yukarı çıkma!. 

Çizmeci, çizmedon anlar 
Terzinin diktıği cı•keljn iğ· 

riliğini düzellm ğı', terziyi 
bu yolJa hil~ilendirmı~ğe 

krılkışan cizmeciye no kodar 
gulünso yine nzılır . Terzinin 
de kendi iş sımrından ne 
bir karış yukarıya, n~ de 
bir korış oşnğıyn karışması 

doğru olabılır. 

Kofa işı de böyle .. 
Onda do çizmeden yuko· 

rıya ~·ıkmnmıık gerek. Az 
bilgili h ı r knf<1nın hulün gü
cıiınu wree dtı kovrıynmıya 
t'ağ • işl"'rı• knrışruosı ve bu, 
böyle olmomalı. şöyle olur
so doho Ayi olur gibi yavan 
sözler gevelemesi, çizmeci
nin, terzıyc• terzilik taRlama
eından do ha az gi.ıllinç de 
ğildir . 

Çizmecinin, terzinin işine 
knrıştıA"ı nz görülmüştür. 
Ne kadar (•yi .. 

Lı1kin. Kısır kafanın; ol· 
ğun k:ıfnyo öğıil vermeAc 
kalkıştığını ve onun tam 
olorak yoptığı işe nksik di· 
vl' ll'rter tepindiğini çok 
görduk vı• .uyduk .. Ne ya
zık kı görmekteyiz ele . 

Hole, çizmeden yukorı O·· 
km ıyı ktndılnine it idinen 
<tsözd~ yaz ı cılar!.» 

Yureğim yrınıktır hucaözdf' 
yozıcılandon doA-ru11u ... 

Neılı n mi?. 
Çünki; onların tok bir ül· 

küsü vardır ve hu ülkü de 
şudur : 

Çiımeden yakar1 oıblall •• 
Bir cı6ıde yaaıe•• 11., 

bu kötü ülki ioi• o•llıır, • 
didinir. Onun; aaaa lntiae 
oturması, lı:Ağıdı linine ~·~ 
meai, lı:aleme usanmı11, kı-
f aemın varını. yotan11 bir 
yumak gibi didik didik et
mesi hep çiımeden yöın 

çıkebılmek ioiodir. 
Bir C\sözde yasıeı• kıaar 

lrnrası ile olğun kalaya iti• 
verir: 8evinir. 

Tom ite ., ... 
rım diye barbar batrır: 86-
bürlenir .. 

Doedoğru ridealı _ 
re kendisinin de ıona un
ye çıkacağını keıdiremedili 
eğri bir yol giıterir: ÔTii-
nür. 

Bütün bu ae•İnmeler, b6-
bürlenmeler, övünmeler çi•
meden yukarı11nı karıımak
dan doğar. 

Dedim ye, ytlretim yı
nıktı r benia bu ıöıde yHı· 
cılardan .. 

•• Ne olurdu sanki~. 
Bu ıöıde yas 01lar da &a• 

işe yarım, dc;ğruya etri 
demekten; olğua kalay• 
öA'üt vermekten vaage~seler 
de itiniD eri olan te11ire 
dikit öğretmete kalkıpa 
delidolu bir çiımeci gibi 
gülünç olmaaalar .. 

Ya sonra ülküleri mi •• 
olacak?. Adam aiı de b6yle 
ülkü olmaz olaun •.• 

Cevdet IJydemir 



l.lYPAı. 2 !URKDILI 31 DkklD~ 

1 .... 4••···----····------ ., ............ --··-··.,···············--1 ! ŞEHiRVE 0 HA KATTA • .-J 
: ....................................... u ............................. .. 

Yerlere Tükürmeyiniz! diyaribeki 
umumun sıhhatıni düşünen her yurddaş sokaklara tükü

rmemtli ve tükürenleri de ikaz etmelidir! 
Sıhhat çevirgenliğinin ha/kımızdan dileği. 

. 1 - Verem mıkrobu bir 
adam vücuduna ekseriye 
Ue burun veyahut ağızdu 
girer, 'Tereme tutulan bir 
kimsenin tukürüğünde faz. 
la miktarda mikrob bulun
ur. Ve böyle bir hasta 
&Öz söyler ve öksürür iken 
ufdk. tükürük damlaları etr
afa dağılır. Bir ı ki met re 
kadar yakınında bulunanlar 
böyle mikropları havi daml 
acıkları tenefftis ederler. Ve 
itte bu suretle 'Terem mikr
opları bu adamların da cığe
rl6rine kadar gidib yerleşir
ler. 

Veremlinin balğamı hazan 
toz toprağa karışaruk liurur. 
Bu toz danelerinın üzerınJe 

Terem mikropları mevcuttur 
lfte böyle tozlıır ılö luırış k 
b ir hava tent!fCus eJılıi ği 
takdirde YeMm mikropl..ııı 
dahil olabilirler. 

2 - Verem mikropları ço
culdara yerlerde yuvarlanır· 
ken yahut pıs ellerıni ağız. 
)arını, burunlarına götürür· 
ken tırnaklarını yer ilıin de 
geçer. Baıkalarının istimal 
ettıği oyuncakları oğızlarını:t 

elmak. Ye bardaklarından su 
içmek, kaııldarile yemek 
yımek dahi veremin sirayetL 
ae ıebeb olabilir. 

3 - Verem yalnız insan· 
larda bulunmaz aynı znman 
da bu laaetalık hay \aolar 
da dahi vardır. Huf'usile 
ineklerde pek çoktur Böyle 
haetalık.lı hayvanların sütle
ri kaynamaksızın içilirse 
verem intikal edebil;r. 

Sütler vaetasiyle çocuk
lara geçen verem evveld bez
leri titirir ve aradan uzun 
müddot geçtikten sonra vü 
cutları safa duçar olur ise 
hastalık bu biçarelerde tek
rar parlar. 

1 
1 

Vereme karşı insan ke
ndini nasıl koruma/Jdır. 

Verem mikroplan hastala. 
rın balgamındı bulunur. Ve
r eme duçar olan hast ılar bu 
eebeptl-'n tııkürüklerini öteyi! 
beriy" atınamıılı uf ık bir 
hokka derununa yahut m'!
ndi llerine tükti rmeliJırler. 
Veremliye mümkün ise ayr
ıca hir oıla ayırmak ldıım 
dır. H.ısta diğer sağlam ad
amlar ile ash bir yatakta 

yatoıamulıdırlar. Hoı:;tıı kad
ınların ~·ocuklurıle diışub ka
lkma111 ve bir yutakta yutması 
asla muvafık <leğıldir. 

tlır adam augıam olsun 
hnsta olsun öteye beriye tu
k.ürmemelidır. ÜıJulor derun-
una uhalının topluudığı ma
hulde geçtiği soknklarda tü. 
kürmek umumun sıhhatini 
Lehlıkeye kor. Tukürük ku
bları olmadığı takdirde men
dıJlere tükürmek ve sonru 
bu mendilleri kaynatmak ld
zıwdır. Ver1:mlılerın yemek 
yeı.Jİğt kah, ka!iık, çatul,bar
UJkları ayrı olınalHiır. SU\lor 
içılwezı.len muk:ıddem kayn
adılmalıdır. Yemekler kemulı 
dıkkutle ıstıhz ır olunmulıtlır. 
Yenilen yemek derununa sin
~k ve toz ,lüşurnmesıno d ı k
kat edılındıdır. 

'Her kes vücullurını, eller
ıni hutıusıle tırnaklarını 
temiz tulcnalıdırlur . lhır yem 
ekten evel ellerim yıkuoıuk 
ldzımdır. 

Evt!lce veremli Lir odamın 
ikamet cttiğı hır haneye çı 
kmak ve orada ıcab cttıği 
takdırde hustunın yultıgı 

ve oturduğu odu tuthirutı 
fennıyt:ıye tubi tutulmalıdır. 

Bu tedabirden boıjku viıcu
du dahi ayrıca kuvvetleşt-

irmek lAzımJır. Verem 
mikrobu sağlam vücutlara 
yerleşemez. Vücut ne kad~r 
kavi olursa o nisbette vere
me mukavemet eder. 

Verem mikroplurını tamu
mile öldürmek gayri kabıl
dır. Bu sebf'pten nazarı Ji. 
kkate alocoğımız t!D miıhım 

mesele vücudu tukviye etme· 
ktir. Vücuda nufı sade 
yemekler yemeli insanı 

1 

beslemiyen obur cubur şPyl
er yeınıımelidır R.ıkı, koııy · 
ak gibi insona zara r vermek· 
ten başka hi~~ bir Caıdesi ol
mıyan içkiler istimal olunm· 
amalıdır. 

Neticı~;soknklarn tükürmek 
halğam ntmuk meınnndur 
Bu memnuniyet sıhhati um 
umiyAnin seldmeti i~·inılir 
\tuhterem hrılkın sıhhat ve 
afıyetlerini koruınnğ.ı mahs
us olan işbu balğam atmuk 
yasasına rınyet etmiy(>nler 
hakkında pıra vtt hnpil' c~ 
zıısı tat.hık PdilecHktır. KP 
yfıv<'t husn!'i mP.murlıır ta 
rnfınd ın trıkib P.dilmektedir 
"'ıhhat ve içtımai mtrn\·eııt>t mıi ıllirıı 

K. Y. V. Yücel 

r ~,1 Uluslararası 

Soy 1 ~alışması 
Adlarınızı I < ot)ı tarafı birind sayfada > 

sınada devam etmiş ve Çın 

T anılacağız! ı, hükumetinin Çınlilerin Av 1 

TORKDILI okuyuculan rupn ,.e Amerikada prort"s. 
yonel yetişmelerini iktısndi 

nın ıoy adlarını basaca- ı 
· kurulmasının şimdiki ihtiy:ı-

ktır. Bunun için soy adı 1 çlıırına uyaurmnk üzere 
takman okorlarımı:ın 

1 

adlarım ve soy adlarım 
1 Nankincle ve Batida tesis 

1Je oturduk/an ytrleri bi-
ze yazmaları yeler. Biz 
b"ylece basılması istene ı 
cek ıoy adlarım bir kar
ıılık beklemeden basaca- 1 

ğız. Ve böylece yurldaş- 11 
lanmız için eyi bir iı gör-
müı olacağız.. 1 

Bize soy adlannızı 1 

bildiriniz, on/an ta-1 

\il nıta/Jm. ili 
.. 4 

etmiye knrar verdiği ynlı•ş· 
tirme büroların tnsisir.de 1 
muavenet eylemiştir. Keyıf 

verici ve uyuşturucu madıle
ler ticaretine gelince antlnş
malurın ılahn koli ve daha 
umumi bir surette tcıtbikı 

sayesinde maşru ticrıret tu
dricen azalmıştır. Şimdi Ulu · 
slar dernı:>ği muzır maddele-
rin gayri meşru ticaretini 
men ıçın Uluslararosi 
bir mukavel~ pro· 
jc)ıi hazırlanmaktadır. 

Kadmlanmn sevinci 
DiyaribP.kir kadınları bundan 
sonra çarşaf ge ymiyeceklu. 

Dıyorbekir, 28 (A A.) -
Dün ukşam beş yüzden faz 

la O.yarbPkirli kodın llnlk
evi müsamere solonunda 

hüyük bir toplantı yapmış 

ve orada fi ılkevi Başkan ı 

Bahid Çubuk~·u ve Hulkl vi 
kad ınlo r derneği Başkanı 

R 
Mücadelesi. 

Bandırma ve Gönen kazaları
nda m~cade\eyd son Ytriloi. ı 

Behiye Baturyu ve üyeleri 
tnruCındun soylov se~·nıek 

füınd.rm:;ı ve Gönende ya
pılmakta olan ruam m\ıcad
elesı sona erm i ştir. Duy_ 
d u ğumuza göre bu iki 
kazamızdn y 1ıp lun· mucade
lede yedi yüzden f ..ızln 

1 h:ıyvan muayene edılmiş 
ve Bandırmada dört, Gönen-ve seçilmek genel meclis 

ve belı·diyeye uye olmo.k 

gibi Türk kadmlığına ve
r.len yiıköek haklar i.ız e

rinıle ateşli söylevler ve-

i 
d e iki hayvanın hasta
lı klı olduğu un lo ş1l.ırnk 
bu hııyvu 11lar hemen öl
titiriılnıüşlerdir. Mücadelt'nİn 

rilnıış ve Jüınin kötü 

şu rşnf ve peçonın 

kulJ . 11lmo sı isteıımıştir. 

verdığı bu netıce eyı gö· 
rülmt•ktedir. 

B,ındırma ve Gönende ya-

pılan mücııdeleyi tokıb 
Kaılınlur üz, rinde çok d ,.. r jn h 

~ımekle olan vılAyet ayvan 
tesırler bıralrnn bı.ı :-:öyl ı-v- r hastıılıkları mile ıdele reisi 
lcr,ien sonra çıır~mfö kad n· I Lrnıuıl lhıkkı U,:,er kenti· 
lunl.m bir kısmı hemen or- mıze dönmüştür. 
ada çarşaf. ve peçelerini y · ı 
rtarak utın ı ş ve bir kısmı d:ı 

bayrama kaılor manto gıye- 1 
cı·klerini A\utuı k devrimi 

hareketlerinin duimıı ileriei 
ndo bulunacaklarını söyl~ 

miştir. 

Kadınlara Hıılkt·vi mus•ki 
heyeti tarnfınllrın bir konser 
verılmi~tir . 

nem 

Japonya~a maydana çıka
n\an rezalet 

Tokyo, 28 (AA) - Geç· 
en temmuz oyında S:ı.itl') ka-

biuesinin istıfadenine sebe 

ol on suni ipek . işine karışın. 
ış kimseler hakkın<lu yapı lan 

tahkikat bitmiştir. Et;ki bü
yük memurlardan on yeıh 

kişi rüşvet almak, vazıCele

rini yapmamak, andlJrınu 

sadık kalmamak gibi ı:mçla

r .n mücrıuılcrı olur:ık mah
kemeye verılecektir. 

Gazotoler, bu işten uzun 
uz J1ya bahsetmelltl'<lırler. 

Suçldf orasında eski ökono
mı bııkunı Bay N..ıkajıma, 

eski demiryollnrı brıkanı B.ıy 

Kuroılıı, Fumu7. bıınkıısı eskı 1 

mü1lürü B ıy Shimada ve 
sui İp0k şırketı eski müdürü 
Buy Tukagı Luluıımaktadır. 

Çine ~ir mümessil gönde
riliyor. 

Cımevre, 28 (AA) - Ulu 
slor Jerneği geııel kiHipliği 

transit şubesi Fransız müd · 
iirü ile beraber ç · 

lışma komitesi katibi Bay 

llaası bir iki ay içır. Ç nn 

göndermeğe karar ver miştir 

Bilindiği üz"re bu kom ıto 

son toplant ı larında Çın ulu· 

sal ökonomi şfirasile beral1r r 

çolışmosı kin ayrı bir mur 
nhhas ı şimılilik lüzum ol ın 

odığınn karar varmış ve 
nl§kodar şube müdürlerind-

en birinin kısa bir miitldet 

için Çıne göıerılerck bıış 
!anılan ışın bitirılmesıni 

genel kdtiplığindırn rica ctm· 
i§tir. 

1 

Bay Mehmet Cavit. 
SJylavlarım ı zdan Bay Me

fımct Cavıt dün Kütahya 
trenile Ankoradun kentım ı ze 

gelmiştir Sayın saylavımız 
bugün Bürhunıyeye gıdece

ktır. 

Yeni ağır ceza reisimiz. 
Yeni ağ r cazı reisi Hay · 

dar Naki dün lst,.mhuldun 
gelerek işe başlnmı~tır. 

Yeni reis öğleden önce 
Voliyi makamında ziyaret et
miş ve kcr.dısıle görüşmüştür. 
, • • • • 1 

)' ı• nı ağır c~zcı reısımıze mu-
vafCukı yet dıleriz. 

ihtisas hakimimiz 
Bnlık P sİr ndli ihtisos hnk

iml ı ğine tayin edilen ~tesut 
KnyseriJı·n kerıtimize gelıni
ştır. Yenı hakim durak yer
inde eskı hakim ile ıhtı ıı ns 
müddeıumumif'i ve istintak 
hakimi t.:ırnCıııdnn karşılan- • 
mıştır. 

Tahsıl müfettişi 
Edremit tııhsil müfetti~i 

E. Gı.irler Erdek k ozası tah
sil ınüf..,tt ışliğine naklen ta
vin edılıniştır. 
ol 

MüCettiş birkuç güne kad-
nr Erdeğe gıderek ye nı işine 
başl1Jyacnktır. 

belediye cezaları 
Hamur okmek çıkarnn 

beş ~kmPkçi ve h ı:ıyvanlorına 

oziyet .,den üç arabacı hnk 

kın in dün topl.ınan Bl'lediye 
Em üme nı tarııfınclı:ı n prırn 

cezası wrilmişt ır 

Yıl ~aşı balasu 
Yoksulları göz•·ltme birli

ği t..ı nıf füt1n Yılbaşı müao
ırnbetile h ıı z: rlanan balo bu 
akşam Evkaf Linus ı sal'>DU 
oda verılecektir. 

Lise Mek bter 
Talebeleri borsaya gez- Ya"iin-ıatil· 

meğe gidiyorlar. Orta ilk mektabler hayrat 
Necati bey lisesinden bir sonuna ka~af tatil~ff, 

b ı b t ı · " . k pler 1" gru yı a :§ı atı ı mu- Orta ve ılk mE- te tı-
n n sebet ı lo Bur oya bir se- . 1 .. b t'le yarıP 

n ı y ı munase e ı r•' 
yııbnt yn pıcaktı r. Duydu- l k . ya bııY til edi ece t ır. Arn 1,. ğumuza göre lisel i gençler · ı bRyrılP 

gırdiği icin tatı .. 
Bursnda iki gün kalarcı k nunn kadrır sürecekıtf· ol" 
ora lise t .. kımı ile bir NiiCusu on binden 81 ~61 
maç ynpocak ve Ulud:ığa kasabalarla nahiye .,e ıl>'t' 
ç kac uk l ardı r. lerdeki ilk mektepler Y' .

1
,, 

Gençler tarih ve coğrafya tat ilinden istifade edelP'bl' 
muJ ll i ıni E mı rh anın nezure · ceklerdir. Bu mektepltf &afil 
tinde olarak yarın kentimiz. yramdan bir gün öne• 

den ayr lacaldard r _ yopacJklordı r. ~ 

alya - Gönen Yolu. 
Yol üzerin~e hummalı bir surette çalışılıyor. Siın~~!I 

be~ kilometrelik bir kısın yapıl~ı: a kel' 
Brılyo, 30 ('f ÜflKD.Ll) - 1 lanacakt ı r. Bu ko~r eu' 

Bcılya - Uönen yoluna bnli- \ Cıne göre yüz sekıZ 1111\6~ 
Jonm ı şl ı r~ l.ler gün yolda uzunluğunda olacuktır· ~-
yuz k ı~ ı lık hır posta çalış- rü oün ağaçları hazır 

maktnd.r. Şi mdiye kodar Or- mişttr. ,JI 
honlur noh.yesi Çevirgeni Yapılmakta olan yoı ~ 
Z hnınin övulmeğe d ğer ça- metre genişliğinde ~e 1, lışmusı le yolun bt>ş kilomet- ve giJışe elverişli bll'k~ 
relık bir kı~mı yupılmı~t ı r . maktadır. Yol yapıld• bit' 

Yakında yol üzerinde bu- sonra. Göl'len en yskıP, 
lunan Kadıköy deresi köp- yoldan vilayet ınerke 
rüsurıün de yupılmasınr baş. bağlanmış olacaktı~ 

Cümuriyet meydanı 
genişletiliyor 

( ÜsLHaf, bırinc i suyfada ) 
bankasından ynpı lııcuk is
tikraz ve sotılnc,ık okar-
1 ırın p a r.ı sı k:Hı gı•leccktır . 

Ali Şuurı okulu karşı s ı na 

kurul rıcak poz .ır yarının 

ıstınıldki yup lmış ve 
projt>si hazırlunmıştır. Pro
jP.ye göre p:ıznr yeri hal 
şeklinde ortusı boş olacak 
ve etru fına belediyece satılacak 
akardan <luha çok gelir ge · 
t ı recek dükkônlar yopı

lacJktır. 

Asri mezarh~ .. 11 an o• 
Kentin şimal Y. _..,. 

kurulıuukta olan alilrı 8pfl 
zurlık.: <luvorları~ı~ . 1 1,,,ı ıki gün önce bıtırl aı f! 
Ş ımdı köyl ... rdeD ~·~ 
tırılen yüz . &f' 

· jpıO _.I amele mez ırlık ıç Ur' 
pr:ık bulnıalarındA çslıf,.,. 
mııktadır.Bu jşde birk•ç 
kadar bitirılecektır. d• tf 

Mt>zorl k yolıınurı b•;t 
günlnde yapılmasına 

nacuktır . / 

-----~ · 

saylav seçimi 
defterleri asıldı 

Saylav ssçimi gözetleme ku umu başka lığından: 
ol-' 

S 1 . . d 'k ' . . . w hak1'ı _ ay nv seçımm e ı ıncı seçımı seçmege 0" 

«221) yaşından yukarı Balıkesirin bütün moholleJerirıde birt' 
ran erkek ve kcıdın nüfusunu gösteren deherlerdeD 
ntishası intibah şubeleri merkezlerine asılmıştır. 

1 
,;odli 

lzmirler ve H mdiy 11 mahalleleri lzmirler mah01 ~ def' 
Mecuiye, Osmaniye, :.:>elimiye ve Orııçgazi mahalleleflaP'b; 

erlen Mecdiye mahallesinde; llnc ı ishsak ve Vicdan•~. •8'o'1 
loleri dtftorlerı l:lacıishak mohnHesinde; Aziziye, 1 r sitJ~ 
vf' lfocı ismail mohalleleri defterleri Aziziye mahal ;,ııel' 
~1uatanf ıfokjh . Karnoğlan, Ay gören ve Okcuknra wıı ııb•~ 
r ı defı rler i Mustuf.ıfökıh nı ıı hullesin<le; Sahnisar. ~8s8bof 
t in; Şe} hlütfulluh ve Umurbey mahalleleri dı•fterlerı b

8
Jl,Jr 

S 'l r muhallesinde; Kasaplar. Dilıkçile r ve Yenice '!18 ,tsr•~: 
ri d<·frnrler ı Kas:ıblnr mnhııllcsındP ve Hr cıgrıybı. tl•6 

Börekçiler ve E:.kikuyumculor moholleri defterleri 
g..ıybi malı 1llesınJe asılmıştır. o1'f'.-' 

2 ~ D.-fterler buralarda. «5» ikincikdnun 935, 
saat « 181> e kadar as ı lı kalacaktır. . . bol•ll''-

3 - Seçim hakkı olub da ıJeftcrlerıle isimlerını ~0ıı• 
ıuodl1!' ,J• 

y:ınlıır ve yaz ı lmo.k itiz m gelmezken yazılı bU j~,,.,.. 

gör,•nler sayluv s l' ç·imi gözetlcıme kurumuna bjrer 

vereceklerdır. . . 1'", 
4 - Seçim kurumu, tetkik sonunu dilek sahıbıoe 

bildıril~oekLir. 



SAYFA: 3 

Türk dılinin temizlenmesi 
've yenileşmesi. 

Ya:an: Braslau Üniuersilesinde Profesör 
Dr. Friedriclı Gıese Turkisclıe Post T. P. 

Türkiye luusnnu ve on
un önderini bılhossıı al
dkadar eJen bir~·ok fi
kir meseleleri arasında 
Türk dilinin eski ve ya. 
b:ırıcı sözlerclrn temizlen
mesi işi. bugünün en mü· 
him bir meselesidir. Ba
şka memleketlerde de me
vcut olnn bu meselenin 
Turkiyede ehemmiyet ve 
torluğu daha çoktur Çü
nkü Türk vazı dili va 
ktile «kosde~ ornbc ', fars 
co ve Turkce sözlerden 
karışık olarak lrnrulmuı 
çok sonatkt\rane bir ya· 
p dır. Bu yapıda yolo z FoÖ· 

ıler değil oynı ınmondo 
ta r f şekilleri do mütr-
addit gromerlere tdbi 
bulunmaktadır. Bu 
ıubeble nisbeten kolay &O• 

nılan dil temizliği, tlüşünül
düğünden daha güçtür. Va
kıcı daha geçen yüz yılın 
ortasında bu husustu ilk 
tecrübelere girişilmiş ve za· 
man ile gerçekttn bazı dü
zeltmeler (ısl hat) yapılmış, 
ise ıle etraflı ve şumullü bir 
ölçüde bir tecriıLP, ancak 
Turkiye cümhuriytti reisi 
K(lmal Alatiırk torcıf.rıdan 
tatbık edilm ştir. Çünkü bu 
ı f ı:r dil işi diğer f ık i r iş
ler ile beraber ele alınmıştır. 

J9J2 yılı temmuzunda hu 
maksat ilo devlet reisi tara
fından «Türk dıli tetkık ce
miyetı)) kurularak bu cemi
yete dil bılgisi ile alôkn
dar butün meMleleri f&nıil 
ve g n · ~ vnzir~ çer~·evesi 

çizılmiştır Bu işleri luırar

loştırmak için 1 Y32 yılında 

birinci «Türk dili kongresi 
toplanarak 26 eyliilden 5 il
kteşrine ka lar iş görmiişt. 

ür. Aynı kongre ıkinci defn 1 
olarak do bu sene toplanıb 
18 oğustoslan 23 ağustosa 
kador çalışılmıştır. Bu ikin. 
ci kurultaya Türk bilginle. 
ri ile birlikte ((Hus bilgin
ler :ıkaflemisi» üyohninden 
iki zat, proresör Sıımo· 
jloviç ve pro(Psör \t . ş
çaninof ve bir tle Tür-
1' iyenin mısofıri sıratı ile 
ben iştirak ettim. Ttirk 
olm yan bilginlerin adetl
eri pek az ollluğunda_n 
anlaşılır ki bu k'rngre b r 
«Uluslar nrrısı dıl oruştır

ıno kurultayı ı> soyıhımoz. 
Nıtckim lııı, kongrenin 
açılma söylcviı de de il
eri sürülmuştü. Bu kon
gre bir öz Türk kon~
resi idi ve yalnız Turlt 
dıli ile meşgul olJu 
Turkiyenin tanınmış Jo;,t
ları bu kongreye davrt 
edildi Şu holde bütün 
iş, münhasıran dıl hilgi
si işi değil, oynı z ınııı
ndo ve herşeyden önce 
ulusal bir iş id İ 

Hu işte de Atotürk't.i_n 
ônderliği 'e yaratıc!lıgı 
aınil olub At:ıtürk mıll~
tıne sevebilN't ği ve ı(lı-
hnr edebilocrği temiz ve 
öz bir Türk dılı vermek 
gayret ve amacındııdır. 

Bu işde diğer dillere mü
kayeseler fayd.ılı olobil~iiği 
tı.ıkdirJe bu yabancı dıller 

c.lurı ve puldontologlar da 
Türk'ün nnn Jılınin güzelli
ğ.ni, üstunlüğünü ortaya 
koymak için Lırlcşmişlerdir. 

Bununla berober birçok ilmi 
weselelerin hepsini halledip 
bıtirmek için dıl bılginlerin· 
den ve mütchassıslardan 

mürekkep bir heyet teşkili 
ltizımdır. Şımdi vakıa ecnebi 
memleketlerde dıl bilgisi öğ
renmi~ olan birçok Türk bil· 
o·ınlerı v.ırdır. Bunlardan bir o 
kaç genç de Almonyadan 
ft:lsefe doktorluğu almış bu
lunuyorlar. .Fuk ... t bu ele
manlar yJpıloc .• I: iş için ye
tmez. Bu işde heves ve he 
yec ın duyan kimselerın ge
niş bir cephede ıoplonnrak 
onlorı mumkiın olduğu ka 
dar çabucak b lgisi işlerinde 
çalı~tı rmalıd. r. 

Bu mutuoltarım zdon dıl 

işinin kusurlu olduğunu sö. 
ylemek istediğııniz nnloşılm
as n. Bızim arzumuz: eu iş· 

lc:rde niçin bir beraberlik 
ve biitunluk olmadığını ve 
eğer Türkiycde bir dil bıl 
gisi okulu (meltteb) buluns
aydı ve bu oku 1 bir terdisi
yona suhib olaruk dıl bilgisi 
ile neler yop iması !Azım 

ve mumkün olduğuna dair 
mıılumat ve tecrübeleri haiz 
bulunsaydı, dil işinin nnsıl 

bir şckıl ulm ş olncoğ nı 

araştırmaktır. Çünkü bu iş 

hallkındu ki fıkirler \'e telak
kiler dJğın k ve biribirinden 
ayrıdır. 11ürkler kendi oru
lurındalr.i ve garbda hakim 
ilim metoJlarındakı f ıkir ve 
tı>li\kki ayrıl ~ın,kendileri de 
itirar etmt•ktmlirler. Bunun
la beraber geniş muhıtlerin 

bırlill çıılışmolarıle Tur k 
J),lı Tetkik Cemiyetinin 
kurulduğu gündenheri Tü
rk dili haznesinin tesbiti 
kiu yino pı.ık ~·ok der-
gi i~leri yopmok müm-
kün olmuştur Bu büyült 
işin verimleri kongreye 
orzedılen bırçok yazı ve 
kitoblordcı görülmüştür. 

Bu işlerde çalışant.ırın ga. 
yreli ve bütün halkın d 1 
işleri içın gösterdiği oll\kn 
hnyretlure şayandır. B ·n bir 
Alrn ın sıf!ltı ile ynni dil bil-
"isi iç·İn bir~·ok hizmell ••r o 
yapmış bir ulusun çocuğu 

olmakl ğ.m itibarile. ancak 
TLirk d03v( ı t reisini n ô:ıderl
iği ve milleti coşturon teş

viki ile iz ıh ve ıfııde edıle
n bir mucize öniınde bulun
mak.la hayranım. Eyi evim 
ve ınuvnrf ıkıyetleri eksik 
olmıyocıık y( ni bir dil hjlgi 
kurumunun ar.fesindt· bulu 
nuyoruz. 

= < 'üG.ırc=---

0 r gü p ~a~ınlan 
Grgüp, 30 (A.A ) - Kodı

nlurımız dün gece belediye 
sulonunda toplanmışlaır ve 
ulınboşı brten peçe
nin bir duho konulm:.ımasını 
karnrlaşt rmı !ardır. 

~ocuklara yardım 

üzerinde do oroştırmalor ya
pılaraktır ve yuln z dıl bil
ginleri deA"il, uyru zamanda 
dil fe7lcaolları. ırk ,raıtırı· 

Zonguldak, :~O (A.A.) 
Çocuk esirgeme kurumu me
ktt>plere devom eden yardı· 
mn muhtaç 250 çocuğa her 
gün sıcak yemek vermeğe 
boşlnmıştır KLrurn ders yJh 
başında 129 çocuğun derı l ıe•u11ıun da almıt\ır · 

11 bkk&MA 

Soy Adı Yakın komşularımızda neler oluyor? 

Alanlar Balkanlarda Umumi Vaziyet. 
Bulgaristan ile Yugoslavya arasındaki mtlna· 
sebet ne halde? Elen ulusal bankasının vaziyeti 

Hılmı Şert>metıı 

1. Hakkı USER--Bıılıke
sir hoyvon hastalıkları mü
cnılcle reisi. 

Lütfull.ıh ŞEREMETLI -
E ki ilk tedrisat mür~uiş
lcrinden, muallim. (Kardeş. 
lcri umumi viltlyet meclisi 
azasından Hilmi, S dkı, om-
cazadeh ri to hsi ldnr Meb • 
met, terzi Cemal, terzi 
Şahob do ŞEREMETLI ıo:y 
adını almışl ırdır.) 

Rüıtem AKELLi - lnhi
sorlur başç~virgenlıği satış 

rdjkı ve sevk memuru. 
izzet ERKAN - Çuğıt 

nahiyesi • Ycniceköyünden. 
Baki GiRGiN - Bürhani · 

ye - 'l'aylı~lı köyü muhtarı. 

İsmail NALINCIO~LU -
Uncıgoybi mahallesinde, 
Mustulu oğlu. 

flüıeyin ÇAKAR- Martlı 

mnhullesinde Kuyualanlı, 
Mehmet oğlu . 

Avni AKSOY - Havran 
nah.yesi çevirgeni. ( Ağıbey
isi Kemal reis gambotu ku
m3ndanı yüzbaşı Edip te 
AKSOY soy odanı almıştır.) 

Ali ENGÜR- Havran na-
biyesi tahrirat k4tibi 

Rifat DAVRAS- Havran 
inhıflarlıır memuru 

Fehim ERDEM- Hanao 
Posta ve telgraf çevirgeni . 

Ahmet ÇATALBAŞ-l:iıt 
vran nuhiycsi köy kı1Lib ı , 

Zahir EMHE- Havran be
lediye reisi. 

Hamdi ÔZKAN Havran· 
Temaşalıkh binbaşı. 

Necmi ARAN - Havran 
belHdiye muhasebecisi. 

AhmetYJLMAZ - Bürha. 
niye Ağ.ı<'ı k köyü muhtıuı . 

Ahmet Kemal ÔZÇELIK -
Bürhaniye Kocn cami ma
hallesinde Hüsnü oğlu. 

Faik ÔZTOK - Belediye 
Etruiye memuru. 

İbrahim ERSAN - Etra
iye şorörü 
Hasım S \RAN - Eıraiye 

şoförü 

Adıl ŞEı~ - Etfrıiye şo
förü. 

Üzeyir ERGOVAN - Et
faiye onb:ış sı. 
Hüınü KAŞlN - Etfaj

ye muretlebatından 
lfasbi KJHKSCGOT 

Etraıye miır~ttohntındun . 
lımail ÔZOGLU 

Etrıye mürettebatından. 

lımaıl ÔZCAN - Etraiye 
mürottebatınd ın. 

Abdurrahim ÔZEN ~ J<;ı
f aiye mürettebatından. 

Ahmet ALAN - Etfaiye 
oıürettebat •ndan. 

Atinada çıkan hükQmet 
toraftnrı Kııti roerini gozcte
Yu "oslovyuda vukua gelen 

o ·ı kabıne buhranı münasebetı e 
alelumum balkan hükOmctle
rinin vaziyetini tetkik etme
kte ve demektedir ki: 

Yugoslavyada bu buhran, 
Balkanlarda dahili vaziyet
lerin çok zorluklar gösterdi. 
ği bir zamana tesadür et
miştir." 

Bükreşten gelen haber-
1 ler l'tıtaresko knbinesinin 

de ~allanmakla olduğunu bil
dirmektedir Buna seheh ola
rak da kabineye i9tirAk et• 
memeklc beraber hükumet 
C.rkasının reisi olan Bratiu
na il~ hoş kon arasında. çı. 
kan iht 141 ne uluınl çı(tçı 
fırkasının ıiddetli muhalefeti 
doloy11ile 'vücude g1>lcn öko
nomik buhran gö~terilmek . 
ledir. Bu ıebPpterden bir 
taneıini de bakanlardan, yük
sek devlet memurlarmdan 
batl yarak ufak zabitlere 
kadar birçok ,ahslyPtlerin 
karışt ı ğı Skoda harb levnzı_ 
mı Skandeli teşkil eylemek. 
tedir . 

Bulgariıtanda, rejimi düş 
ünmP~e matuf g~niş bir ko 
komplo, hundon ıonra vuk-
ua gelecek bntka dahili go· 
yri tahiililderin boşlan~ıcı 
gibi gözükmektedir. Filhaki· 
ka, ortada dönen bazı rivaye
tlere göpe, başbakan ile kral 
Borisin arası rçıkcndır. lngi
liz menbrılarınJan gelen mal
Qmata nazaran bunun sebebi 
de kralm ziyadeıile alakad
ar olduğu komitecilerin tak 
ibidir. 

Arnavutluk da dohi kral 
Zogu tarafından tesis olunan 
rejımin. kralın dütmanları ttl 
ey hine yapılım tiddetli tıkib
ler ve bugünkü vaziyetten 
memnun olmıyanların kütle 
halinde tevkirleri nazarı dik
kate alınırsa, kuvvetli esaelar 
üzerine dayanmakta olduğu 
zannını veriyor. 

HükOmeti aleyhtar her tü. 
rlü teıahürleri ıimdiye ka
ılar daha bidayette ezecek 
kadar kuvvetli bulunan Yu 
nanistan iıtisna edilırae bol· 
kanların karışık urkunılan 

dır iat&1iyonu bekçisi llüse· 
yin de SA YAŞ ıoyad 
ını almııtır ) 

Fehmi GÔZER- lmam (ka· 
rdeşi Demirkapı köyünde 
Zı:ıhid de GÔZER soy adı 
nı almıştır ) 

lımail EKEN- ihtiyar he· 
yeti üyesi. 

lıa ÔZDEMIR - ihtiyar 
heyeti üyesi. 

Hibeyin BAYKAN - ih
tiyar heyeti üyesi. 

Hamdal TEKİN - ihtiy
ar heyeti ü veej 

Hasan ÔZKAN - KAhya 
Yahya ÔZER, Ozeyr UZ· 
SOY, Cafer EROL, Kansav 
GONGÔR, Sıta OZCAN. 
Beıir YILMAZ, Şaban AY· 
DEMlR, Abdullah AGIRCAN, 

lımall AYKAÇ -
m:prett~batından. 

Etfaiye lımail GÜMÜŞ, lıa KOZ, 

İbrahim iNAL -
murcttehat ı ndan 

Faik ACAR -

lımail ALIŞ, Muıtafa BO~
Etfaiye ALI. Mehmet AKÇA, fımall 

KOMUK, Mirza TUT, lımail 
Etfaiye 8AŞAN, Z•ramuk UZTAN, 

mürettebatından. Fehmi SAV)IAZ Murat KUL, 
Bandırmanın Mecidiye tnyOndı Mına CANDEMiR, lımaıı 

sayadı alanlar. BEGIRAT, K&zım K ZAK, 
Şemıl SAVAŞ - Muhtar. 
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Mina ARSLAN, Hamit KO
{brdtti Kliı. a lıa&ta Çaa· şuaı. 

yegane sükuoat vahasmı Tü
rkiye tetkik etmektedir. 

Yugoslavya va Bulgaristan 
Atinada çıkan Elıefteron 

Vima hazeteıi Makadonya 
dahili ihtilAI .komitesinin h11-
14 yaşamakta olduğuoa dair 
olarak aşağıdaki Belgrat me
ktubunu neşretmektedir: 

Belgratla çıkan Politika 
gazetesinin Sofya muhabiri 
Makt:dooya dahili ihtilAl .ko · 
mitesi aleyhine hükumetin 
aldığı tedbirler h:ıkkında ya· 
zdığı bir makalede alınan 

bütün bu tedbHere rağmen 
komitenin hallikatte infısah 

etmtği fakat timdilik faali · 
yetini durdorduğu ıüphesini 
göstermektedir. Muhabır 

aynı zamanda diyor ki: Yug
oılav Krult Alekundrın 

katli üzerine Bulgar poliıi 

katilin bağlı olduğu Maked. 
onya dRhili ihtilal komiteıi 
aıu11 hakkında le· 
tkikat ve taharri yata 
koyulmuştu. Bugün ise, o za
man tevkif olunarak emniyet 
me.:elesi dolayısile hususi 
korargAhlarda toplanan bu 
komite azalnrının bir kısmı 

serbest bırakılmış ve .köyle
rine dönmüşlerJir. 

ilulgar resmi mehalifi bu 
serbPst b ı rakmayı şu surette 
izah etmektedir: Yap lan ·ta
hkikat.bu MekeJonyalılar al
eyhine hiçbir emare meydana 
\'ıkarmamıı olduğu gibi ko · 
mite tarafından öldürülen 
adamların aileleri de bunlar 
aleyhine hiçbir müracaatta 
bulunmıım19lardır. 

Diğer taraftan ıunu da na
zarı Jikk1tte almak ldlım ge· 
liyor ki alınan tedbirler bi11· 
at komite aleyhine değil 

fakat cinayet ve katil işleri

nde methaldar olmak itibari
le bu komite azaları aleyhine 
olar.ık alınmıştır 

Georgief hükumetinin al
dığı bu tedbirlerle dahi 
komite oleyhine birçok va
zıyetler meyJana çıkmııtır. 

t'olis teşkilAtı bugün bu ••· 
zıyetleri tesbit ve tHnif et
me)de meşg•ıldür. 

Bir\·ok kişiler Makedonya 
komitesi azasımn Bulguist
anın içlerine ve iıtedikleri 

yerlere sürgün olarak yoll
anmalarının Ja tamamen lüz-
umsuz olduğunu iddia etm. 
ektedirler. Çünkü tetbtıci 
olmakla devam eden bu 
Makedonya «muharipleri• 
ltararkA h larda hiçbir konlr
oln tabi tutulmadan ser bu· 
tce yatamakta ve bu suret 
le memleket dahilindeki ta-
raftarları ile münasebet te. 
sir etmekte devam eyleme
ktedirler. 

Bunlardan birçokları, Ma. 
kedonya komitesinin meçhul 
devletleri tarafından iatn 
olunmaktadır ve ((muharib» 
olmaları hayıiyetıle taraft
nrlıırı ile anlatmış bulunma. 
ktadırlar. Bu aebebden 
dolayı bunları, Georgifef 
hükQmeti, kendi memleketl
erinde daha ııkı poliı kon
trolu altında bulunarak ye
niden cinayetlere daha ıor 
ittirak edebileceklerini düt· 
ün~rek, ıerbea\ bırakmıttır. 

Georıief hü~bıe\i, komi· 

teyi dağ'ıtmalda BulgariıtaD· 
da keyrt hareketlerin kalm
ı yaca ğını zannetmektedir. 
Fakat aynı zamanda bu tıd· 
birlerin iıtikbalde komiteaiD 
faaliyetine mani olmı7a klfı 
geldediğini de diitiinmekte• 
dir. 

Halen komite. FaWat Bal
gariıtan tethiıçilerle dolucl· 
ur. Bugün bunların meaali
yetteu korkarak her tulü 
faaliyetten usakta durmalar· 
ının ehemmiyeti 7oktar. ili· 
halief Bulgariatandan kaç\l 
Bulgariıtantla iıimleri m19. 
hul tutulan mümeaail:er ve 
vekiller bırakmııtır. Komite
nin ıilAhlıırından °tecrit ola· 
nm&1ının da ehemmiyeti 70. 
ktur, çünkü bu, enle• ıil· 
Ahları kimden aldılar iıı yi. 
ne aynı yerden ıilAhlatıaa 
kartı bir teminat teıkil ı\· 
mes. 

Aynı muhabir, komite U• 

aları aleJhine •o•lan tahkik· 
attan da anlaııldılı veçhilı 
Stamboli•ki'nin katli tarihi 
olan 9 Haziran 1923 tarihi· 
nden Georgief hük6melİDİD 
iktidar mevkiine geçtili 
1933 Mayıı tari· 
hine kadar Bulgar hükOme\i 
memurlarının komite ile ali. 
ka halinde bulunduğunu •• 
komitenin faalirı\indeıa •t
sul olduklarını da tebarüa 
ettirmektedir. Muhabir mek&
ubunu töyle bitirmektedir 
Bundan e•elki Bulgu hilkO
metlerinin himayesi k011ia.
nin eveloe yaptıtı faaliyetleri 
çok kolaylaıtırmııtır. Be.._ 
meye olmua idi kote, IMlsL 
nkü Bulgar hükOmetinia iUi. 
ham ettiA'i fiilleri yapa ..... 
Bundan dolayı. llakeclonrı 
dahili ihtilal komiteıiaia b· 
nh raaliyetine yeDidta ilk 
fırsatta ba9lam11ı dai .. '-• 
bir ıureUe mevcut Mla .... 
ktadır. 

Elın Ulusıl lık11111 n
zipti. • 

15 birinci klnunda ••ın
ttiA'i bir heaab 'HIİJeUD• p 
re, Elen ulaHI Banka11aıa 
altm ve ,.d6•iı ihti7a'1 
5,~00, 749,686 drabmi7e çı . 
kmıştır. Birincı kAnunun 1 
ıindeki vaziyttte nasaran b11 
mikdır 15.695,383 dra•mi 
fızlndır. 

Devletin bankaya borca 
2,714,111,1~2 drahmiden ib
arettir. 

Tedavüldeki akçe, 
5,482,836, 100 drahmi tatmu
ıtur. Ayın yediıindeki nıi7. 
ete nazaran bu mikdar, 
150,497 ,800 drahmi daha 
aıdır. 

Bankanıa drahmi olarak 
oblik&1yonlar a71a 
yediıine niıbeten 229.343.ICMI 
drahmifaslaelle 4.028.413.1._ 
drahmiye oıkm1ttır 

Pir1 ~alıdirııi Yt111i 
Pire belediye mffli8İ 

1934-1935 bütçe1i miıaker
elerini bitirmek iiHredir. 

Bütçenin •arida\ faah 
76.500.00 drahmi olarak 
teabitolunmakta Ye :?500.000 
drahmi de -ih\iya\ -olarak 
ayrılaak&adar. 

, 
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Hoı geldiD y~ni yıl.. ihti
yarlar, hattt geneler, aana 
teı geldin diye darılıyorlar 
•• aaglıklarının Lir yaprağı 
4aba koptu diye taaalanıJor-
l&r... "" . 

Taaalanarlar ya, çünkü aen 
ıeri dön-memek Te • çabucak. 
yerini yeni bir yıla bırakm
ak ıartile geliyoraun .. Gösü · 
müıil yumub açıcıııya dek 
ııçinreeeJuin. Yaı ilerledi 
k91 ölüm · kitiyi korkutma• 
aaydı. 0 .:1aman böyle çab
ak ıelib .geçitin hiç k.imıe
aln llmurunda bile olmasdı. 

Nı yasık ki, herıeyi yenen 
kitinin alngüıü ve gücü ölümü 
71aaık öngenini k.uaoama
'1 .,, kaaanmıyacak da ... 

Tıklerjıı b1ı1 yuını bir yana 
aırak.alı •. 

Türk ili ..,. Türk Uluıu! 
lni&1 çagınm bir yılına 

aba baaıyoraıın .. YeDİ yılın 
&J4lD •• kutlu olaun ... 

Cimurlutun ilk güneıi bu 
ya"la doğduğ'uodanberi ge· 
tH yıllar, biribirine şunu de
iilcr: 

1\a\ti!k Ulu~u benim ~ağ
ıacla yeni ·yeni tılsımlı ür
p\ler yaraUı; İlini bucak 
~••ak donattı. onarttı, bayı. 
a4ır bir kılığa s~ktu. Şenlik 
ae1uuınun örneklik bir ülke· 
ai elmat• aday olen bu yu
rtt. Türk Uluıunun amacı 
lalü bir dirlik örgeıinı çık· 
•aktır . Ona güvencim 'Hr· 
4iır. Aıanda. ça~ınının biri
eik kı'fUO .,, ögüaç lıırıg
lıii Tilrk Uluıudur. Senin de 
••• otur .,, aydın •tıklar 
••rpmıni dilerim. 

193-& rılı da bu ıeyleri kat
•alar yaparak ögünçle tek
rarlaiı. 

Yıai yıl, aydın ıeldin~ bu 
aılaydaD yine aydın fit •. 
lil ki. laer ıtın bir11 daba 
eaartılcl1fını, donatıldıtını 
ı•re••lia b11 ıılay Ti dai 
•• ileri atlamaltr yaptığı· 
aa taaık olacatın Türk Ulu· 
ıa, ~., yıl Atatürk. 'ten hıı 

alıp ıeleHklere yüeı bir 
... aa1takarak akacaktır ... 

VehbiEvinç 
l•aki ,.c Aıim 
Oaııa ::: Z'lfer 
ini• es lakılth. tektmiil 
Ciim•rluk == Cümh•riyıt 
Orglt c: Bıır 
Beyiadir =- llamar 
Ş.alilr = Medeniyet 
ieaa =Dünya 
••ay == Namıet 
!mae =Hedef 
Orıe =Şahika 
ll'nne = Sürur 
Beaıü ==ı Abide 

· lıl•J = Mukaddea yut 
Tacuk = Şahit -·-
Japonya 

lırannı Amarita ~ütOme
tina bif dirdi. 

Vaıiıg'oa, 30 (A .1 .) 
Japoa aefiri Vııiogtof\ de
••• anlsı•11ınıa Japo•J• 
'•rafındaD fethedildiğini 
Dıı Bıkıaıaa r11m1D bildir· 
4i. 

Hindi standa olanlar. 

son yıl 
için~e uluslar araası ~itab 

mü~adelesi 
Tas Ajansı bildiriyor: 
<ıSovyetler ile yabancı we· 

mlektıtler arasında kültür 
münaaebetleri cemiyeti « Vo 
kB» bundan on sene önce 
Sovyetler ile muhtelif yabıt · 
ı cı memleketler nrnsıoJa 

kitab mübadeleıi• kurumunu 
yapmııtır. Bu mübadelt.:ye 
Avrupa, timoU Ameri-
ka, cenubi Amerika, 
Aıya , Af, ika vo Avustur 
yadhn 72 memlek~t ittirak 
etmektedir . .. Voks» ın kitub 
mübadelesi şı.ıbeıinin yaban· 
oı memleketlerde 3 J 15 mu· 
habiri vard ı r. Şube bu mub 
abirlerle duimi müouebatta 
bulunur. 811 aıuh ıbirl!-'r ur. 
aaınJa devlet müe11eaeleri 1 

ilmi ara9tırmulor müeasesel· 
eri, kütüphaneler, üniversit· 
eler, müzeler, ilmi mecaıua
lrtr yazı huyetleri Yeaaire 
Tar. fır. 

Bu muhabirlerden 583 Ü 

Birleşik Amerikada, 568 i 
Almanyada, 313 O l4'ransadı.ı 

bulunmıı ktadır . 
Son on yıl içinde yubımcı 

memleketlerden Sövyetlere 
bir milyon kihıb almış ve 
Sovyetlerden de yabanc ı me· 
mleketleu 600 binden ıiya 

dt eaer gönder!lwittir. Y .-
bancı memlt-ketlerden gelen 
kitıtblariD yarıaı Amerika. 
dan gelmiıtir. Bu kitablar 
ökonomi, istatistik, ıt te
tkil4tı, felaefe, tarih, etno· 
ğraf1a, teknik, ,1iraet, müa· 
bet ilimler, riyaıiyat, tabii 
iljmler, tıb, pedagoji ve ın · 

ire ilimlerden bahistirler. 
Beynelmilel kitab mübadelesi 
büroıa gerek SovyeLler Ti 

gerek yabancı memlıkeder 
ilim müesaeselt:rinin ha,.&t 
ve faaliyetinde müb.m hır rol 
oynamaktadır. Bu b6ro her 
iki tarafa en aon ilmi keıil
lerin tetkiki imk4nıoı bahıe· 
tmek.tedir. 

Son yıllar icinJe Sov
yetlerden. Türkiyeye ı6,022 
n 1Türkiyeden de So"yetle
re 1610 kıtab gönderilmiş

tir. t g34 yılının 9 ayı 
sarfında Türkiyeya Sovyet
lere de l 76 kitab gön-
derilmiıtir. Bu mübadele-
ye 15 Türk müeısesf si 
ittir k tılmektedir. Bun
lardtJn beti ilmi araştırwa 
müeHesi, b.ri üniver11itP 1 

biri yüksek mekteb, biri 
devlet müuıeıesi. biri kü-

tüphane, beti gazele ido 
rehaneıi, ilmi nıecmua ve 
aairedir. Sovyetler Turki
yeye ıiraat, marrıf teknik, 
güıel aanatlar, hukkında, 

tikablar göndermiştir.» 

Arab uiuslan ~ir kongre 
yapacaklar. 

Suriye yaııcılofl ve eltilı

lt'rı son ıomonla rJa bir 
Arab ko'lgreainin to plıınmo11 

hakkında uıun vazılur 

yeımokdııdırlar. Uu yuııcı· 

lur Jiyor ki: Arab mem. 
leketleri ara11nda \}ıkl\o ih· 
tilAIJarın iıaleıi n bu mem 
lelı:etlerin birlikte <·alı9abilme· 
leri için bir Aırab koogre
ıinin toplanmoıı lhım gelir 
Mısırın bu kongreye iotiraki 
clahi iıtenilmek.tıdir. 

Jibi bir 

TURKDİLı 

Azrbaycan Bir İngiliz zabitinin hatıraları. ~ 

Devlet müzesinin madDi Araplann Türklere Karşı ayaklanı 
~ültür tarihi şu~esi. Nasıl olmuştu. İngilizlerin bu ışte oynadıklat' 

!::.:~;::~ hı~:;;;~~"mu _ rol. Bir İngiliz zabiti hatır11larını anlatı~of~ 
zesının muddi kültür tari- İngiliz binbaşılarından N. hücu_mda nıağl ilb olsaydı , Bütün hay~~tarıne;~ 
hi şubesi yenidı-n işlerine N. E . BraytarafınJon arab bu sözünü yerine gctirmi · ve mutlak . ~ır 1 

1
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başlooıış bulunuyor. Bu isyanln rı hakkında yaz 1- yecekti. Bunun üzerine ve iıtikldl ıçınd~ :~btl' 
şube bir takım yeni lec- mış olan bu eser, Unikorm lbni Suud, bütün savaş yıL badevileri bir ııl·d• il 
hizatla tamamlanmıştır pres kitııbhanesi tar:.ıfındo.n lorında hareketsiz kalJı. Bu vaşına çıkarmak ~ 
ki bu techizat Azarbay· basilm ı ştır Bu eser hak- hareketsizlik 1918 yıl Dlİa bütün ayrı bir ıoe,.., 
canın göçebe ve yarı göcebe kında Eldon Butter. Tbe Hail üzerine yapmış oldu· Bunları böyle bir 88',o.~ 
kavimlerin in, oturucu nevstatesman and nation ğu bir hüı:uma k dar sür . kmnğa sevkedeo ,,t1_ 
ziraut kavimlerinin ku mecmuasında yazmış oldu· müştür. yapahilecelderi talsP _-,, 
rumlarının. bu mıntn- ğu bir tenkid makalesin- Bunun i.ki sobebi var· du olmuştur . Yalnıı d ,,, 
kadaki X ı X uncu yüzyı lın de diyor ki: dı . Evveld maddi engeller man olmıyanlara yar 

1
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köylu v43 unaatçılıırının fu - ((Birçok insanlar 1916 etrafı nı çevirm i~ti. ~onra bilmolc için bunla_rıP e~ 
ııliyetl •·ri ni n ve çarklı empe- yıhnda Arablurın Türklere k~ndi müridler in iıı imanına mnn olan Türkler•~: ..,.-
ryaliıminio Joğuda ki sıyasa- karşı yapmış olduklorı is- itimadı yoktu Bir başka rini beklemek bır 
sının tetk ı k ve araştırmala rı yan hareketlerinin lbni Suud müslüman usulilo savaşa sayılabil irdi . . 1 ~ 
nı kolnyl e ttı rmaktadı r . Bu tu rafından idare edilmia. kulktığı t•ı kdir<le bunlar ilk hücum MedıorY V 

'ti bl•'· ul 
şubede f uzla olar ok 1 Azeıb · olduğonu sanırlar . Bu ki- kendisini bırakabilirler, son· olmuştu . Fakat ara. de•,,. 
aycanın ı 8 inci yüzy ı lındaki tab ı y& zıında onlardan bi· ra müslüm:ın acun unda bu bomba ve güllelerıD ,ot 
soysal rejimi hakkındıı ınce · ri:; iJir. Fakııt ne yapalım ki biçim bir kon dökülmesi hoş karak kaçtı lar 918 ;laf 
den inceye düşünülüb meyd- Ibni Suud onlardan de- görülmiyebilirıli . müddet. yak~aşaıoaker ' 
eoa getirilmiş olan bir ıema (ıJJir. Evvela büyük sa- lbni Suudun, ışın sonun- Şehrı on bın 88~u~ 
hoz • rlanmaktadır. vaş başladı ğt s ı ralarda do kazanması gııy (\t ' ihıi- dnfaa ediyordu. .~ 

8 L d L' d J' 1 onun toprakları Türklerin yııtlı harek~t etmosi ve kuvvetleri eyi ;.
8 
~ 

aıu a u ı r ra yo- ıy a re. nüCuzn nltındıı bulunmuyo- oıuvaffııkıyet imkılnlnrını idare edilebilsey 
1 ~ 

Bakuda, yeni bir rudyo- rdu. Çünkü 0 türk as kerler- eyi görebilmesi yüzündendir. yıllurınJa bir nPtic~ıa. i 
tiyatro açılmıştır . Bu tiyatr · 101 Kasim;{en ı906 do ll tı.- ~erıf Hüseyinin vaziyeti mek mümkün olur. 

d . . l b b ç . 'k' d \'8 bıf , onun aımi artıst lrupuO\ a ımndan ise ı 913 de çıkar- üs ütün başka idi . ünkü rı ı ı uv.ı r 

şefdorkestr S Strı3 sso,fn id. mış bulunuyordu. Bunılon o. ne şek ılde olursa olsun muhafazn cdiyord:·,,li 
aresindeki 45 kişilık bir mu- dolayı türklere karşı bir is- Turk boyunduruğunu üze- evde su kuyusu de' 

yun ç ı karmasının ihtimal rinden atmak istıyor, hatta Surjyedeki Tü.rkle~ f~J zikacı hfl yeti, licfdorkslr ve 

konpozitör llefulovun i <l ııre 

ıi altında bir ~ıırk orkest· 
ruı. Moribel, Grossmnnn 
Adamıki ve Sehuvarzhın 

müttoşekkil Azerbaycan de

vlet puatuorı , M. RJ. 
yevin c o orkeatroıı, bir so 
liat iDslromancılnrı ve ş ur 

kıcı heyet i. ve Baku nın ele 

tiyatroı:ıunun aktôrlerinin he
yeti umumiyesi vardır . No· 
akova ve l.eningrud ııınot. 

kdrlarından birçoğu bu ti
yatroda konserin 'arm ıye 

daTet edilecektirler Bu ye
nı radiyo tiyatro korumu 
müdürlüne A. KosloY tQyin 
edılwi9tir . 

Arap kongresinin toplanma
sını merhum Krol Faysal ve
fııtından bir kaç ay evel 
düşünmekte i<li . 

~1erhum Faysal, Suriya 
kıtasının lrakn il hakı ve 
büyük bir Arnp kr!l-
ll ğ n teşkili fikrin-
dt! idi. Merhum Faysal bu 
gayeyı kuvveden fı le çıkar

mak için bir kongrenin nk
dını iıt'Jmiş irli Kral Foysa. 
lın vrf.:ı tı ıle hu kongreden 
vı• zgcç i rilm iştir. 

Son gii r ldrJe hu eski fık

rin y,.niden ortaya ç karılm
ası ı lc r i sürülmektedir. 

~amJu ~~ ıkan Feteel ArJ b 
g a ~ e teıi yo zıyor ki: Bu kon
gre birka~~ mühim meseltıyi 

bsıll edccek ve Arab ulusları 

arasındaki uzakl ığı giderecek
tir . Fılistia k ;tosı n ı düşünelim 

Yahudiler, F ı li slin k ıtasında 

Arab va ıinti nı giırleştir i y 

orlar. Arap ulusları hakiki 

ve İçtimai vaıiyt ti anla3 ınlu . 

r . Yahudi ler Fıl ı stinde yn t ı r 

dıkllırı pııralur l ıı Arr, plu r n 

Fıli stinde vücudtı getirdikle
ri gayeleri ortadan kald ıra
bi lirler . 

Netice itibarile, biz bu 
kongreyi ıe"inc ile karşılo_ 
rız . Bn kongrede mühim 

meselelerin g~rüıuleceği 

şübhef!izdır. Bu kongreden 
büyük laideler çıkor ve bu 
~rtdtD iatifade ıtmıli1iı. 

ve imk4nı yoktu. Ondan bn- bu mukımtlu muslüman di· d ı m gören lbm ~ 
şku kentli sınırl<i rı dıı~ ı nda ı ninden olmıynrılurın bile man zaman muha•11r•-" 
fazlaca bir hükmü bır ııüCu - yıırdım ını temın eJiyordu. 1 bulunan askerlere er 
zu bulunmudığ'ı ıcın bütün Bızim b o kıuııınızllna eğ ş . yordu . ·,e 
ıırabları ayaklandırmoği:l er Hüseyin ile oğullnr ı bu. ı 1924 25 yılınd\:oı 
kalkışması da bir çıl"ınlıkt- 1 yük ıhtilAlciler dcğı l idis- vetli bir vchabl 8 ,~ ,., · tı.ır 
nn başku bir ıey olın ı zı11. eler bile büyük bir a ile- ŞBri f kuvvtltlerı ,w ' 

iter ne kodur '>Uriycdck.i nin çocukları ve isldmlurın müdafaa edilen 
ulussevorler, Turklere kar - en şe rcfıi tutulan hır topr- almoğn imklln .bol• 
şı yapmak istedikleri mü. ağın sa.kinleri iılıler. Bız ı rn Ş ı mo giden derrıırd1e 

1, kl k h k l ·1 · 1·1 • hal cadele<le İhni Suudu kend ı · ür ore arşı ı.ır c ol er· sı mış o uugu 1.,,jo . . fı 1 
lerine ba ş olacak bir liya- ımıze esasen kuvvetli ord - nede kı kuvvet ın dı 
katle görmüşlerse de savaş ulor bulundurduğumuz hır dı.ısunu . ku~~:tle~ ' 
ytllu.ndu Sutıyede birçok taraftan yani Süv1.: yş ve M ı- gıtmemesı ıçı I• , 
askerlerin bulunmusı sonra. sır tarafınd~n bu12lamakla bırakılması kar,_r 9ıa 
İ bni Raş id in lbni Suudn dü- isalıetlı bir ı ş yapın ş ol - Bu fena olmadı. ı1J~ 

l .. . ı • · duk. G .s l ı boluyu bo.,.ullm ıı mı_ rntle Hicaz k0''8ı şman o mşsı yuzünuen Surı. 'I' o 
Ye ile orııı.l:.ırı kesilmı Cltı'. zdan soııra 250 bjn ki şi- Türk ordusunun 

8 
b I 

'ti b sıce 
Bundan buşka Jbni Su- lık bir ordumuz Mısırda bu- hına luuşı ser e 101 

ud. Vehnbi oıezhcbinin lunuyordu. Türkler de bu et edebilmek iınk 10 
\ l k k . . Ja' roııı olJuğu. İçın lrak ve meın e ete şıır tan ve gar- etmıştı . rrr 

Hicaz kendisini boşka me ptan hücum ed ıyorlardı. Böyle bir plAn• 
0 
•d'.J 

zhebden sayarak ona şü - Hor torafı düşmanlarilo keri kumandonlsrı1P
1

et~ 
ph elı bir gözle bakıyor- kuşatılmış olun İbnı Suuduo risi olsaydı . kebul or•~ 
Jurdı Onun ı«ın Necid- bizim Fılistindekı ordumuza Reroket ki Lavren

9 Bif'I 
·1 h k · · k ~ .. hU911 ,., in sağı, solu hep Tür_ ı tı a etmcsı ım Ansız ve onun bulun bOf ... Jııt 

klere yardım mecburiyetı- gibi dururken şiınal aınırı eyi hilım z .. kl\SI 111~ 
nde bulunan ve kendisi- M ı sıra dayanan !ierif llüse- harelete imkt\n ~e~ f~.,1 
ne düşman olan arablsır- yın bize pek ziyade f.ıyJ- Kitabın muharrırı ,ot• rl 
la çevrılmi ş ti . alı olabiliyordu. bahsederken çok .ce ol' 

B d d l - Kıtabın muharriri, kendis. kıymetli bir zııbı' 
ııo on o ayı lbni Sıı · . . f 18c• 

u ı l müt tA fı klerle birlikte inin arub işleril e ilk alfika- ra lay Lı rmenı az 
Türkler in aleyhine hare- sın ı n na zamnn başlud ı ğınt teıl i r . I bıkl 
ket etmek imkAnını bu. anlatıyor. Keod ı s i IY13 yıl- K ı t : h ı l:ı güze r~b 
lamomıştı. ında sa v:.ı~ın ~·ıkmosı pek vu rıl ı r Onu~ iç İP 'b''' 

T .. k' yakl a ştığı sırııla r du B ·rultn a n il ıı :ıinknılar ola~ •1d ur ıye savsşıı gırınce, .. 
lbni Su udu kendi taraf- çıkmışt ı r . ak tef ·k hfi l i s e terı ~· 
lrır ı oa ~·ekmek maksadile 
bir Türk heyeti Medine 1 

yolu ile Ne~i<l e gitti. Bü-1 
olar, Emir lbni Suudıı 

10 bin ln~iliz lirası he· 
diye götürdüler Emir bu 
parayı kabul etmekle be
raber. ı ı t en Batroyı ke· 
ndi topraklar.odan bir ı kı · 

s mını z ıptetwiş olon in 
g ı l i zlere karş ı f jl j bir 
harekete geçee ··ğ i ni vudc
tmedi . 

İngil iz ıııurnhha s lurı du 
kendisini ziyaret ettiler. 
Bunun neticesinde bitaraf 
kalarak lngiliz davaıına 
yardım etmiş oldu. 

ZatAn ingizlizlere yardım 
vadinde bulunıaydı , ı 91 S 
yılında Cervebde lbni Reıi· 
de k•rıı J•pmıı .ıııuıu 

Daha sonroları llicoz tmaktıı bu i şlere bı• 
kuvvetinde bir takım 'a- bir ta kım şuh'~' 
zifuler alm ı şlır . Fakat bu bahsetmektedir sudab• ~ 
kuvvetin :-,trntoji hususu - fnydııl ıdır. Fokat bAdi~ 
nclu pek ziyade yanlış lar mmi yetti voka ..,e dsr i&I, 
yapm · ş olduğundan şikö . ı znh ednken o k9 ,dıl' 
yet etmektedir. ed lir bir eser olıP 

Bu kuvvet, llicazın, İr- iiliivor. 
• J 

akın kend i ıııe mleketlerine 

istıklul tem in etmek dıl· 

Pğ ı nıl e o l :ı ı hir k ı s ım 

hulkile ytı ğına ve tal on
dan' boşka h i\·hirştty d ii 

!iınmiyen bedevilerden ib 
aret bulunuyordu. Her ne 

iması idn 
tarafı ndan 

kndar Arabistan çölünıle k ti 
b L.!' k ca tır . 

er. ıD e oyuna uır oı • Si 
k~ri" _hareket imkAnsı~ iee I Sui~astçıJar 1 
de bınbaşı Bray eyı te- (~ •• ) ...... 
dbir ahnmadı~ı irin hu- MoskoT&, 30 ıl 

f> .. • • ·ı· 
nu yopamadığımıı kanaa- KiroCun katılı 1 

\indedir. dııa aıılmıı'1'· 
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K K •• o y v e •• o y 1 •• u ! Bu sayfa Pazartesi günü basJ/mklfadlf. Bu say-1 
: fayı yapn1akla güttü{,ümüz ülkü köye# köylümüze: 1 
i fayda/J olmaktır. &muyoruz ki köylü karttşl~r ı· 
: kendi sayfalannı sevecekler# benimsiyecekleidir." 1 

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

Gelin Veli Dayı Diyor ki: . Güzel bir köy: 
Batak 1 Destanı. 

Önümüzdeki Saylav seçim inde 
hepim iz A tatürk'ün işaretıne Bataklılar çalışmada dığer 

d köylerimizs nüınune oluyorlar. 
bakacağız. Fırkamız kimi i- Hotak köyü muallimi 

., • N Sami köyünün bayındırlık 
lerse onu seçecegız. çalışması hakkınJo bize bir 

Velı Dayı ogün gelen ğümüz, ku~üğümüz bilir ~i biLik yollamı ştır. Bu bitiği 
< TıirkDılı) ni gözden gflçİrİ- ı u memlekette ynşn~ıık hı- olduğu g ibi basıyoruz: 
yordu. Yer yüzünJe neler zc huram o\~uştu . ÜJz~l t~- j Köyümüz bo ğlı olduğu Su. 
oluyor. Yurdda n~ler oluyor, ' pr~k~a~ıza duşmnnlar gırmış sığırlık kozasının en uzak 
hu kurunda yoşıyan her evımızı bor kımızı yıkmı ştı . köylerindendir. Çumlı cayı oy. 
adaltl gibi bunları bılmek ve Artık bir turafrnn umut kal- d ı rım yeşıl bir korunun eteğ. 
ör'renmek Veli Dayı için ek- maılığını görJük Buralarda inde hııvası ve suyu ile nam 
:ek yimck su içmPk ko- ağloştığı ın z gürıleri hatırla- kazanını tır. Köylımüzün mu-

, ' bitinden bir işti . mıyo r n U3unuı. htJr ı O :rnı.ınnın ve hcılk. 
Veli D.ıyı gazcles ne göz D rken ~ıu un.o !ur~un nın ralışkonl•ğını gorcn ve 1 

gezdirdi Onu evirdi \'ev ı rJi göğundo bırJ enb~re bır gu~ yenıl ı kten b.ı şka birşey du~-
her tarafını okudukton sonra eş parluyıverm ı tı do hepı- ünmiycn, m:ı arıf~·i nahiye ı 
bıraktı . Sonra yanındakile . nıiz nas ı l se • ınmı~ onun ış ığı mudurümüziın hır 
rin: altına koşmuştuk Ogün hu- sene zarfında köylülere ön j 

_ Ne var, ne yok? Sorgu gündur yurdumuzda bny ayak olnrok kazandırd ı ğı , ge 
ları.na büyük bir k ıvançla : gibi yaşıyoruz nçl ı k temelinin ş~ n yu,os.nı 

_ Herşey eyi gidiyor, ce- E kiden ~·ok nmmıı kıyas 27·4 934 turıhiııde köytünün 

Elveda dostlarım size 
Ecel g~ldi doyamadım. 

Hakkmızı helAl edin 
Hukkınııı ıayamı&dım . 

Ben dokuz ay gelin oldum 
Çok nimetlerinizi yedim 
Çok eyliğinizi gördum 
Ben sizlere doyamadım. 

Yazık oldu genç yaşıma 

Doyamadım hiç eşıme 
Gırmemişim yirmi yaşıma 
Omrüm bitmiş bilmedim 

Bu dtinynnın vefası yok 
Vefosındnn cefası çok 
Ytireğ ı me vurdu hır ok 
Nıce okµnur bılomediın 

Bir yanımda karn yıınık 

Eller uyur ben uynnık 
Ciğerim dalık dclık 
Nddır derdım bjlemedim. 

vabını \'er.ii . Sonra d.ı şu knbul etmiyccek kadar çok kalbinden doğan coşkunluğu 
sözleri ekledi: rolıııtız.. l:lırlımız hırsısım ı z ile büyuklerimizin yardımlar- Yüreciğim yorelenJi 

flerşey eyi gidiyor. ) ok. işlerimiz günden güne ile nasıl çcı lıştırdıklt1rın ı gös- Aklımı başımdan aldı 
Cumuriyetimiz hergün büyükl yoluna giriyor. Yurdumuzu termok İ:iıiyen köyliıler, bü- , Benzim sarardı soldu 
adımlıırln ilcrıye gidiyor.. 1 günılea güne föbrıkalar hür. yük '\'alılo. ini ve şehirlerinin Ben sizlere doyamadım . 

Köylü Vclı Dayının Ci.ımu- üyor. Do~t, düşman butiın dü- mtimessıllu rıni ve gJzetccil · 
riyet severJ ığmi bılırdi. O nya bızi sayıyor . Ordumuz erini tı\·ılmı:ı resmine dnvet 
Cümuriyetseverlıği de köyl en büyük güvenimiz . Türkl- ettilerse de mazeretlerinden I 
iinun duygusuna çok güzel üğümuz on büyük lrıvancım ı z . gelemiyen büyüklor ı mize gü-
bir ortnkJı. Onun içindir ki Bütün bunlnrı bir bütün, zel eserlerini gö:ıtermedıkl-
Vcl Dayının söılcrine hep bir millet olarak yapt ı k . Ata erinden müteessir olmakla 
birden & P. vinıliler l'ürkiin kurduğu Cümuriyet beraber yenil iği seven köy-

Saylov seçimi do var111 - 1 laik Fırknsı çatısı altındn ümüz bu senede her tornfa 
ıt deJi .. Bu sözü tıcorın Ah- bütün bir millet olorak yap- numune ol cuk resmini 
met eöyleıniıı i. Velı Dayı t k . takdim ettiğim guzel bir oda 
ettı : Kimler Saylav olocak diye yaptılar, sıhhat memuru 

- Geçen gun muhtar da sormağa liiıum var m ı i' Tdr tuttular. Köy oda11nı kımunun 
lrnsnb3yn onuD kin gitt ya.. kün yüce Kemali kımi diler kabul ettı ği bir §ekilde doş-
SJylnv intib ahına anıklunıy- se onu seçeceğıı llcm de hiç edıler, ecuhonelerini yaptılar, 
oruz.. düşünmeı!en , ku ku duym.ı- köyiin güzelliğı ve bahçelık 

Ac ı r . n Ahmet sordu: dan. jçınde bu unmnsı yapılan te 
_ Veli lhyı, bııdcfn ki. Hepimiz bu yurdun l Vlıitl- mızlikler güzelliği bir kot 

mler Saylav olacak dersin ? arı ve Cümiıhuriyet llalk Fı- daha artmı ştır . A\·ılma res 
V li dayı şöylece kımıltlodı kasının sarılmaz unsurları mine gelen kozom z kaymn-

Ycrine doha rahnt yerleşti- olaruk Atatürk'ün işaretine konıı Muntb hor ... retle bu 
kten sonra söze başlııd ı: bokocnğız. U kimi gt)sterirse, köy belediyes. olan ~ehirlerdeıı 

Kimler mi olocak? Bu Fırkaıaız kimi dilerse onu se- duha temizdir demt-s ı ; ayrı · 
dn ıöz miı? Beni dinle Ah- çec· ~ız. Oedığim gibi düşün- ca köylülerde Lir muh.ıb · 
met, siz de hı,rni dinlA- maden. kuşku duymadan. gu bet uyandırın ştır. Mck~eb 

k 1 ı B.. ·· vençle ve sevınçle .. binası ııe bin metre murJb-yın benim öy u er; uyu-
:..::=~-=-=-....... =ı:::====.....,.= baı dıiz ve buyuk oğoçlarile 

-

sanaloryom halınj andırır 

Vts köyun ortas ı nda yopılmıt 

uzak köylerden göruncn dört 
dershaneyi hcıvi herkesçe 
sevilen bır mekıcbd i r. 

:\taurır St v ·r ve kövliinüD 
" yuksı:ı lrnoııinı s Vdn n ıhı) l'-

miz ııı u lı ı ı nün ve 
koyumuzun m ıh t,ır ı o ~ıo:ıu. 

ıhtıy.ır lı •,yeti ııd n . Adıl. 
llusrev, A lı Demır, lluseyın 
birlikte yJ pmağa başla-
dığı eserler Balıkesirin 
numune koyü namını al ıcnkt
tır. İlkbaharda köylumuzüo 
candan istek bir kahvesini 
içmek idn gele<'el! büyukler
imın her z ı mıın emirlerine 
amade k nlaca klar ı nı söylf m· 
oktt dırlcr Bu çnl şknnlıklu r 
ı rıa muknb ı l köyhınıiız bu' uk 
v lilerin<lerı gel c k ; , no 
kın me ııh•k , tlorini b ş s n ıfJ 
ibltlğı ıl •bir mu ıllim i.,temf' 
kteılırl ı r 

Hrıber verin eşicn gelsin 
Yanım zdll bile olsun 
Ahret hnkkını heldl etsin 
lien hakkın ödeyemedim 

Koyun taşra ç ı kayım [l) 
Yalan düDyaya bakayım 
Eşim ateşe yakayım 
Ben eşime doyamadım 

Tamom yirmi yaşımda 
Anam atom hep baş.mda 
Gelsin yanıma eşim de 
Ömrüm bitmit bilemedim. 

Ahrete döndiım yönümü (2] 
Guçrnüş gcnçlık ölumü 
B ırakmayın yttlnız beni 
Ben sizlere doyamadım. 

Başımda bu ımiş yozı 

Can eviuıJe var bir ıızı 

llnkka emanet ettim sizi 
Ben sizlere doyamadım. 

Elim ayağım uzandı 
Can boğazıma tıknnJı 

Gözlerio al kana boyandı 
Derdim nedir bilemedim . 

O.smaıı Nazil 

ıı 1 . ) ı ı li r.ı kırı 

(21 \ oı ıııı ı• ı \ u :r.unııı 

An peteginin gözleri neden 
altı köşılidir1 

Arı peteğinin gözleri hep 
olLı köş~lıdır. Arı bundan 
bir~·ok şllyler kazanır. Evve
IA petek sağlam olur, sonra 
ı çine bal doldurmak doha 
kolay olur. 

Gözler d<>-t köşeli olursa 
birih rılo Jnhu eyi yerle~ ir, 

f ı k ı t petek çürtlk olur. 

Sağlık öğütleri: 

Uyuz hastahğı 
----------

Bu hastalıga karşi ne yapmalı? 
Hastalık nasıl anlafılır? 

Derinin üzerinde olur. U· 
yuz böcekleri tarafından 

meydana gPlir. Bu böcekler 
dört türlüdür. Böceklerin bir 
kısmı deriyi oyorlor vo ora
yı. yiyerek yoşnrlar. 

2 - Dığer bir kısmı da 
derinin üzerindeki kıllara 
ynpı şnrak knnı emmek ıle 

ynşarl o r. 

3 l çüncu ~·eşit uyuı 

böcekleri de kulaklardo, de. 
rinin uzerinde bulunur v..ı 
orayı yiyerek geçinirler. 

4 - Bozları dn derinin 
içindeki yağ ''C kılların 
dıplerinde yaşar. 

Bütun böcekler pek ~·abuk 
ürerler Okadur ki bir ay 
içinde t 5 milyona kodor 
çıkarlar . Bu böcekler hay. 

ı vanda kaşıntı yaparlar. 

Hastalık soğlam hnyvan· 
lara da, uyuz olanlardan ge. 
çer. Ooun için uyuzn tutu
lan hay,·nnların koşum ta
kımlarını, koşa ve gebrele 
rini diğerlerinde kullanma
malıdır. 

Bir hayvandan dığer hl\y. 
vanu gcc:en uyuz o 

kadar kuvvetli değildir.İkin
ci hayvan daha hafı( olarak 
bu hastalığa tut~lur. 

Cc türlü uyuı vardır. Bu 
üç türlü uyuz hı.yvanın baı· 
ka başka yerlerinde kendi
sini gö.tterir: 

1 - Yolnıı omuzda, cida
ğ da ve boyunda olur. Bey
girde Lüttin vücude yayılır. 
Koyunlarda yiin ile örtülü 
olun yerlerinde bulunmaz 

2 -- Aynı türlü uyuı be· 
ygır ve koyunlnrın ayokla
raıı n e gı rlo rın kuyruk 
dip!erinde, köpeklerin kulak · 
lnr nda olur. 

3 Gizli yerlerde olur. 
Beygirlerde çene altı çukur
larında, bacakların İç yüı. 

)erinde, kuyruk ve yele dip
lerinde, ~·ene etrafında bu
lunur. Eğer deri temizlen-

Favda/J !?ilgiler 

mene hayvanın her 
yanına da dağıhr. Ko-
yunların yün ile örtülü yer· 
terinde de bulunur. Yato11 
başa geçmez-. 

Uyuz haatahğı on gönde 
kendini meydana vurur. Tı· 

mnrsız ve bakım111 hayYaD
lnr dnhıt evel tutulurlar. 

hasta/Jk nası/anlaşılır? 
llk defa deride lurmııı 

kırmızı kabarcıklar olar. 
Sonra da kaııatı hatlar. 

Bu kaııntı geceleyi• ve
yahut ııcakda fulalaıır. 
Bazen bu kaııntılar o kadar 
artar ki hayvan vücudünü 
delik detik eder. Kaıınan 
yerlerdekiler dü9er, yaralar 
u~·ılır. Çareaine baıvaral
mazsa hastalık uıun ıürer. 
Kışın uyuz yaz mevıimin· 
kinden daha hafıf geçer. 
Uyuzlu hıtyvanlar kan111-
lıktan zaifterler ve ölürler. 

bu hastalığa karşı ne 
yapmalı? 

Hastı hayvanları cliter
lerindea hemen ayırmalıdar. 
Uyuı hayntıları da temiıle
mek ve uyuılu yerlerin kıl
larrnı kırkarak bol aabaa 
ve ıu ile ,.ıkamak llaımdır. 
Kabukları da 11rt bir 
fırça ile dtlıörvek 
.meydan otkan yaraların .... 
rine uyuı böcftldertni 6Lli
ren merhemler ve ıtalır df. 
mek IAzımdır 

Koyun ve keçiler itin fU 
yolda hareket etmek çok 
faydalı olur: 

llastolık hel\ÜI •loude 
çok yayılmamıı iae oraların 
kılları kırkıhr ve irdıo ka
tranı, zeytinyağı ve bensin 
aynı çoklukta ktrııtırılarak 
oralara aürühir. Fakat UJUl

lu yerlerJeki kabuklarıa •ı
cak su ve ıahunla ,ama11~ 
tılıp düıürdbkten ıonrı h• 
ilAcı aü~~elidir. Yokaa ka
buklar düımeden bu ilto 
hiçbir fayda vermez 

Ağaç~akan kuşunun dıl i. Kıplanm 11rtı nıdıı çiz-
-Kırm ızı hoşlı oğnç kn- ai'ı' .lı'r' 

kan kuşunu tanımıvan Q U ( 
yoktur. Bu kuş oğaç ya- Kaplarun sırtı amudi oiı-
rıkları içinde yaşıyon böce- gilerle •O•lenmittir. Bıı hay· 
kleri yiyerek yaşar. Bund- vanın .kendini düıaanlırın-
ao ötürü do hem g3gası dan kornma11 içindir. Kaplaa 
üzerinde, hem de ağaç yarık - otlar İçinde ya91dığ1 ioin 

onu bu çizgiler ıayealnde 
larndoki böcekleri yakol-

onların araaında tanımak 
ıyabilecek kadar uzun bir çok güç . olur. Bu ıuretle 
d li vordır . Ağn~· kakan hem kendinidüftda&larınclmr 
ku unun dıl ve gagası - korur, t.em de &Tlıyao.fl 
n n uzun olmosı bundan hoyvatılaı, keDdiai ghter· 
ıl rı g" ır . medeD kolayoa a•lıyabilir. 

-~~==---==-=---------------...... -. ...... • 
senı bir çok yüklerin altında ezilmekten 
kur aran Cümuriyettir. seni yükselten. ve 

A k t tmakta devaın ediyoruz Bugun 
n arayı nnı B L 1 0 

h''r 'ı Dı t l11leri aaan •eıı, ğımıı iki resimden .,. 
Aakıra paluclır. 

basdı

diğeri yükseltecek olan da Cümuriyettir. 

. ı 

. ,. 



~ikdyel Gönül Acısı 
Canan eyi tahsil görmü~. 

til .. Hayatını kaıanacak bir 
aıevkie gelmişti. Fakat 
hayata gözlerini ka· 
ranlık bir cepheden açmıştl 
Annesini, baba11nı küçük 
yaşta kaybetmiştj. Yabancı 

ellerde tüyümüştü. Hayatının 
en aezilir ekıikliği anneıiz, 
babasız olmaııydı.. işte Ca-
nan anne sevgiıinden, baba 
kucağından mahrum olarak 
büyümüt bir kızdı. Güzeldi. 
Gençliğin çılğın ihtiraslu. 
rından sıyrılmış, yalnız ha
yatını kazanmayı gaye edin
miıti. 

O da ae•mitti. Zaten sev
giıis bir kalp olur mu? Fa
kat aşkanı gönlünün derin_ 
liklerine gömmüştü. Bu 
aevgi kalbinde aaklı olarak 
lıalmıttı .. 

Mektebi bitirdikten ıonra 
kendi arıuıu üzerine onu 
Anadolunun bir koyüne muaL 
lim olarnk tayin etmiılerdi. 
Bütün vaktini meileğine 
haaretmiıti Okıüz kalbi kö
yün ıümrüt ovalarından, yal· 
çın kayalarından akan ıula. 
rın taıh tırıltılarından, asu_ 
de hayatından teaelli bul
muıtu .. 

Z:ıten Anadolu içleri h n· 
gi gönüle teselli vermez. 
Hangi elemli bir gönülün . 
hı~kırıklarl Anadolu kaynakla
rının ruha ıükQn veren sesle· 
rile dinmeı. Hangi ııtırap 
onun kucağında uyuşmaı. 

Anadolu içlerinin he-
rıeyinde bir gdzellik var
dır. Oranın 1rrubunda 
baıka bir gür."llik, ora .. 
nın hayatında he~ ruhun 
ıeıemiyeceği başka bir 
te1elli vardır. Hakiki 
hayatın en bo.riı cebhe· 
ıj orac.ladar. işte can on 
gönlünün teıelliıini Ana. 
dolu köylerinin şirin ha
yatında bulmuştu. 

** 
Güzel hir yaz ıabehı 

idi. Henüz köy uykudan 
uyanıyordu. Ortalık kızıl

laşmağa başlamııtı. Uzak
taı köpek havlamalara, 
kuzu melemeleri işidiliyor. 

Sürüler köyün yamacına 

tarmanıyorlardı. ~or dağ

ların etekleri de · güneo
in altın renkli şualarile 

gölgelenmeğe başlımıttı . 

Canan pencerenin ö·.ünde 
oturmuş. . Köy aabahının 

IAtif ve emsalsiz güzell
iğini seyrediyordu. Uzak 
ta eve doğru biriıinin 

geldiğini farkettj, Yokla· 
ııınca tanıdı. Posta mü-
vezzii .. Hemen aşağı koştu .. 
~ektubu aldı.. Fakat 
zarfın üzerindt·ki yazı 

onu ürkütmüştü. Mektub 
Cezmiden geliyordu. 

l!ezmi daima Cananm 
peşinde koşan bir erke
kti. Her an genç kız n 
karıııına cıkar<lı. l).,mek 
onu burada da bulmuştu 

Cezmi Cananın yeg4ne 
ıevdiği erkekti. Fafat ona 
olan aşkının ufak bir 
nebzesini hissettirmemişti .. 

Cezmi t~rafından vaki 
olan bütün izdivaç tekli-
rterini akrabalarının mu 
halefetlerj üzerine reddet
mişti 

Çiinkü C ımiyi çapkın 
bir erkek olarak ,onımıı
tı . Mektubu ılinde tutu-

yor. Açmağı cesar~t ede
miyordu. Okumadan yır· 
tıp atmak istedi. Fakat 
içinden gelen bir his 
buna mani oldu. Zarfı 
titrek paruıaklarile yırttı 
Kalbi heyecanla çarpıyorudu. 
KAğıdı açtı . Okuınağa başla· 

dı. 

c~zmi. Canan diyordu: A.r· 
tık oradaki hayatını terket . 
Gel.. Gönlüme verdiğin 
ıstLrap kd( idir Son sözünü 
bekliyorum. Canan vereceğin 
müsbet cevab beni mesut 
edtcek .. 

Canan mektubu bitirmişti. 
' Ağhyordu. 
Siyah uzun kirpıld~ribin 

ucunda iki damla göz yaşı 
birer şebnem danesi gibi 
birikmişti. Çünkü o Cezmiyi 
seviyordu Fakat onun ku
cağı Canana tehlikeli görü
nuyordu .. Düşündü, ne cevab 
verecekti.. Reddetae haya
tında bu onu c-lim bir vicdan 
azabı gibi takib edecekti. 

Karar verdi. lıtanbula dö 
necekti. Canan bu kararı 
verirken çok düşünmüştü. 

O köyde geçen asude haya
tından ayrılmak istemiyordu 

Bu bayatı, bu güz~lliği,bu 
tirinliği hangi yerde bclubi
lecek.ti. Cananın düşünceleri 
içinde bir acı halinde dü
ğüınleomişti .. 

Köyden ayrılacağı gün 
bütün köylü onu uzak bir 
meıafeye kadar geçirmişler 
n göz yaşlarile teşyi et
mişlerdi. Canan da çok mü · 
tee11ir olmuttu. içinde bir 
ıeyin eksildiğini hiesetmişli 

** Aradan epey saman geçmi-
~ti. Cananla Cı-zmi biraradn 
bulunu1orlardı Henüz nişan
lı oldukları halde evli haya
tı yoşıyorlardı. 

Cı.tnan meıui Jeğıldi Zira 
Cezminin ilk. ıamonlar Can
ana olan o.l4kaeı gitıikce gev
ıiyordu. 

Fakat mndı•mki onu sevi
yordu. Buna katlanacak, Lo 
yun eğecekti .. 

Fakat herşeyde olduğu 

gibi bunun da bir hududu 
' olncakdı. Ut zmi işi açıkJan 
açığa çapkınlığa., sefahate 
vurmuştu. Bütün vaktini 
birahanelerde, barlarda bar 
kıılarının kollarında geçiyo
rdu .. 

Za~allı Canan evinde yal
nız, kimsesiz ümidle yaşıyo
rdu. Belki bir gün ıslah ol
ur diyordu. 

Fakat Cezmi ~erni aııya 
almıştı . Canan ile hiç alA
kadar olmuyordu . Cezmiyi 
vazifesinden de çıkarmışlar

dı Cananm pnrasile geçin· 
iyorlardı .. Aylar geçti~i ha
lde htllA nikdhlarım yaplır
mamışlarc.I · .. Canan Gezmin in 
motresi gibi idi .. Zaten on 
un çürük taraCt bu iıli. . Bir. 
ibirine resrri beğlorlu bağ -
lı değıldiler ... 

Art.k gönlü C6zminin 
hakaretlerine tahammül gö 
steremiyordu. 

C"mi günlerl~e eve gel-
miyor .. Ara sıra geldiği 

zaman Hrhoş bulunuyor. 
Canandan para alarak tekrar 
kayboluyordu .. 

Genç kadının bütiın ~er· 
veti erimişti Bubns ndan ka
lan birkaç emlAkini de elden 
çıkarmıt\l. 

TURKDILl 

Hıtunojılu 

Hakkı Süha 

Canan Cezmiyi yola getir· 
mek için çok. uğraştı.. Fa· 
kat bütün teşebbüsleri se
meresiz kaldı. Cezmi haya· 
tını hergün başka bı.ışka 
kadınların kollarınde geçiri
yordu. Canan kaç defıı bu_ 
na gözlerile ş1hit olmuştu. 

Artık her ümidin sönJü· 
ğünü anlıyan Canan Cezmi· 
den ayrılarak köye dönme· 
ğe karar verdi. 

** Aradan aylar geçmişti. 
Canan gönlünün ıstırabını 
kalbine gömmüştü . Yine 
bütün varlığını mektebe ve 
köye vermişti. Herşeyi unut· 
moğa çalış ıyordu. Geride bı

raktığı hayatı acı bir rüya 
olo.rak bilmek istiyordu. Kö · 
ona gönlünün muhtaç oldu· 
ğu teselliyi tekrar vermişti. 
lçindeki acılar kısmen uyuş• 
muştu. • 

Bir gündü . OJusında yal-
1 

nız başına oturuyordu. Ya· 
hancı bir erke~in kendisini 1 

görmek istediğini haber ver· 
diler. Canan tatnlamıştı .Onu 

1 

görmek istiyen nkek kim 
olabilirdi Hemen aşoğ: koş- · 
tu .. Salonda Cezmi ile karşı .. 
Iaştı.Olduğu yerde sendeledi. ' 
Cezminin vaziyeti perişandı. 

Gözleri çukurlaşmı ş, epeyce 
çökmüştü •. Yukarı çıktılar ... 
lkisi tle cansız birer cesed 
gibi iıkemleye oturd- ' 
ular .. Ueımi bütün metanetini 
topladı. Ve hüzünlü bir ses
le aöıe başladı: 

Kabinesinde yapılaca~ 
değişi~lik. 

Kabineye kimler girecek? 
Yunan gazetelerinde okun. 

duğunu göre kabine dahiliode 
bazı de~işiklikler yapılması 
geriye bırakılmıştır . 

8. Çaldaril!, B. Metaksasın 
hükumete iştirakini istemek
tedir. Maama!ih bu m"sele 
bazı manilerle karşılanmak.t 
adır. Söylediğine göre B Me_ 
taksas, hükumete iştirak 

için Bakanlar Meclisi ikinci 
reisliği ile ya Harbiye yah
ud da Dahiliye Bakanlığını 
istemektedir. 

8. Fataksasa Harbiye Ba
kanl1ğının verilmesine gelin· 
ce, Uenernl Kondilis bu vazi
yette kendi programına dev
am olunmıyacrğını ve bunun 
batbakıınıo kendisine bir 
itimatsızlığı gibi teldkki ede. 
ceğini ileri iürmektedir. 

Bir Elen rnu/ııırrlriııin ya:ısı: " ~ 

Türk - Elen Dostıug,,, 
!ıı rdBll _J.t 

«Le Journal de Ceneve» 1 dini kılıklı p_apos ınalO~ 
13 llkkdnun 1934. rekkep oiJugu iııİO .,

« Mılli tarihlerinde Türkiy~ 
ve Yunanistan kadar biribir 
ine z ıd bulunmuş milletler 
azdır. Bunun için Ege dt!n • 
izı ıle birjbirine komşu olan 
bu ı ki memleket arı.ısındaki 

yakınlaşma u:uslar aras ı ya
tışma tarihinde müstesna bir 
yer almış bulunmaktadır. 

Bu yakınlaşma yalnız iki 
memleket orasında yapılm ış 

olan muuhcdelerJe değıl iki 
millet ruhiyatındu da tecelli 
etmesi itibarile daha ziyade 

1 
ehemmiyet almaktadır. Yu
nanistan ricali Tü rklerden 
dost diye bahsetmek için 
her fırsattan istifade etm ı § · 
lerdir. Hattd bundan dahu 
ziyade dtkkate ldyık olan 
bir cihet de mekteplerde ta
rih teJrisat ının değiı?meei ve 
Türklerdt n duşmun olarak 
bahseden oskeri şark ı ların 
menedilmesidir. 

J:Jtanbul patrikhanesr•lı~ 
tün Yunanlılık \llo '/•~ 
yalnız orto<Joks~uğıı "{•"' 
anı gibi değıl, d..-

· ıı . . d .. t asır ~ 
mı etıoın or . parstol' 
eden 0.:;manlı ıırı . de e 
una inkiyad devrı:uıood-' 
ında toplırnmı.ş . okdi• -~ 
bir merkez gıbı t. ınek&I""'. 
mekte olduğu bilı~u~il-' 
Bu bnbda Yunon .. 00 ~ 
nin yaptığ teşebbU& utf -
ız dini reislerin bu!oe'~ ~ 
s~ ade dairesinde 110.JeceP"" 
l klarını taş~yobı tdll~ 
neticesini vermış 0 jJle~ 
haber olan Yunan .ın ol~ 
o kaılar müteheyyı~ iş\e 
nı mucib olan sebe 

dur. ~ r 
İstanbul potrikh0°

0
0
o 

1 ~uo ~ zans imparator UD co&IP". 
. rrıe' 

ser.el~rindenbı:ırı dsn 
İst:ınbulun Eukuturı .. c,d 
ve Yunan jatikltll ırıu f,4 

Halbuki, heyhat, dJ tıa f İ · 
leri s ı roı:ıında .sultar ~:-~ 

• fından saygı ıle )jeti": 
Şimdiki halde B. ~tetıkeas· 

ın Kabineye ulınması teşebb· 
üsü muvofC.ık olmamıt gibi 
teldkki olunabilir. 

md .den ufuklarda bulutlar 
1 be!jrmeğe baıJlıım şt ı r. Hun· 

dan bırkaç ay evel Türkiye 
de yabancıların bazı mesle· 
kleri yapamtyacakları hakk-8 Metaksasın bu teklifle · 

ri yaptığı hükumet mahn(ıli 
tarttfındıın tekzib edilmts ı ne l 
rağmen rivayetler devam i 

görmüştür ve Kem• ,o_. 
Anadolu zaf ~rinden .t 

h .. rlll< da pı.ıtrikhrneye u 111,~ 
ilmiştir . llakikat b·~j -
zde olJuau halde 1 ,e 

n dns 
eket araıındaki ~ 0ıJo 

etmektedir. YınB söylendiği· I 
ne göre B. Metaksns:n t ek
lirterin kabulüne general 
Kondilis muhalefet ederek 
eğer Halkanlar meclisi ikin-
ci reisliği ihdas olursa bu 
yere gecmeğe kendisinin 
daha ziyade haklı olduğunu 

ve es:ısen B. Çaldarisin ~ay_ 

ında bazı tedbirler ittihaz 
olunmuştur. Bu yüzden bazı 
Yunanlılar, zaten muhnc;rler 
ile dolu olan Yunanistandıı 
yerleştırilmeleri hul3usunda 
Yunan hükumetinin yardım-
ını istemı.ığe mecbur kalmı
şlardır. İKİ memleket arası
da büyük güçlüklerle tesis 
olunan çok samimi dostluğu 
ihlal etmiş olmamak i~· in 
Türkiyenin Yunan tebaasına 

erin aç ı kcs kalbı . -
bir zamandJ os.~i i~ıbe~ 
aras . nuıı1'i mun9 • 

• 111 
ka lbi oluşu tarı~ıP patr•• 
na bir bdJisesidır. tlJ, 

k. . olull neye na ıı:ıe ıras 

dır. I• 
Bundun başka 'klerİ 

gazetel~rinin ~:~dı lerİO 
berlere göre l urk. oıe" 
nıle adı bulmaları 

yeti yunanlılara da ed• 

- Cıınun dedi. Bugün ka 
rşında senin saadetini gas
betmiş bir günahkar olarak 
bulunuyorum Beni hiçbir 
zaman affetmiyeceğini biliy
orum. Dinle Canan . Ben ıe

rıin ıervetine göz koymuş 

dum. Bunun için seni elde 
etmek iıtiyordum. Senin 
bann karşı olan zofını bili
yordum. Bundun itıtifade ile 
ıeni ele.le ettim . Sen masum 
oltın kalhli bir kızdın .. 

ı hubeti esnasında meclise 
karşı ist isntıi bir hurekette 
bulunmak lüıucqunu hisset- ı ~Jılecektir ki, bu 811~ ıorı 

ndaki Yunanlılar b& ı 

Canan benim canavarc:a 
tertip edilmiş olan pl-
Anlorı mdan bihaberdin .. 

Servetini zevkime sarfott
im .. Seni hiç düşünmedim . 
Nihayet seni bu hale koy
dum. Kendimden iğreniyor_ 

um. Canan .. Canan yaşamak 
bana güç geliyor. Hayatı 

bir yük gibi omuzlarımda 

taşıyorum. Artık tahammül
üm kalmadı .. Söziinün bu 
noktasında susdu.. Etini ce 
bine sokdu . Büyük dolğun 
bir zar( çıkardı •ıe masan ı n 

üzerine koydu.. Tekrar sö 
zil ne başladı. 

-· işte cımsn dedi .. Bana 
yabdığın maddi masr
afların beddli,.. Fakat sana 
karşı çekdirdiğim ıstırablar. 
ın kefaretini hiçbir şey 
ile ö.leyemem... Artık 

sanı\ aö yliyeceğiın sözler 
kalmadı.. 

Cıınan oturduğu yer· 
den kalktı.. Rengi 
uçnıuş benliği bir kut daha 
çökmüştü .. Kapıya Joğ'ru 
yollandı. Bu sırada köşede 

sessiz seHİz ağlıyan Canan 
baş ı nı kaldırdı. Göz.'eri kı
ı.arın 9tı. llıçkarıkla karışık 

bır sesle bağırdı: 

- Gitme Cezmi! dedi . Hen 
maziyi unuttum. O benim 
jçio ncı bir rüyadan ibar(jt 
kaldı. Emin ol sona kartı 
k.albimde ufak bir kin bile 

kendisinin riyaset etmek 
suretile başkanlıkta bilCıil 

bulunduğunu ve parUmento. 
dn B. Mııta.ksasJan daha Caz-
la taraftarı 

ıürmektedir. 

olduğunu ileri 

Bay Aziz mmtı~alan 
gezece~ 

Ankara, 30 (A.A.) - id
man ittifakt umumi merkezi 
başkanı Erzurum saylavı bay 
Aziz bu hatta sonunda lzm-. 
itten başlıyarak sırn~ile 

Adapazarı, Bılecik, Afyon 
Konya. Antalya, Adana. 
Mersin idman mıntakalnrım 

gez meğe ~·ı kacaktı r. 

beslemiyorum. Seni af. 
!ediyorum Cezmi.. Nedame · 
tin gönlüne verdiği ac~ kA
fıJir. 

Odanın nihayetine kadar 
ilerliyen Cezmi bu sözler 
karşısında gHrİ dönmüş ve 
Canana doğ ı u koşarak, Ca 
nan Canan diye kucağına 
atılmış ve h·çğırmağa başla
mıştı. Her ikisi de ağlıyordu. 
Vakitler ilerlemiş ortalık 

kararmnğa başlamıştı. Yavaş 

yavaş odaya kurşuni bir 
karanlık çöküyordu .. Bu sı

rnda 111inarede <•zan okunu· 
yordu. 

** 
Seneler olmuştu. Cezmi ile 

Canan mesutlardı. Maziyi 
unutmuşlar. . Köyün şirin 

kucağında haşhaşa vermişler

J i. lkinci sene nih:ıyt!tinde 
bir de çocukları olmuıtu . 

ismini Hicran koyJular ... 

mem ı ş olduğu keyCı yetine 
1 

karşı göz yumuldu. 
Maalesef Yunan efkdrı um 

uıniyesini tehyic eden yaln 
tz bu mesele olmam ~tı r. Bi. 
)indiği gibi Türkiye bir se. 
nedenberi büyük bir s ,ınu
yileşme plı'inı tatbik etmek
tedir. Tiırkiye ile ticuri bil
ançosu pasif olan Yunanist 
an Türkiyeye cam ve pam
uk mıımuldt ve daha bazı 
maıidcler ıhrnc ctmı· kteJır . 

Yunun mil li iktısut naz . rı M. 
Pozmnzoğ l u Türkiye bükti. 
metinden sanayıleşmcn i n ) u- j 
nan ıhracut maddelerinin 
Türkiye piyasal::ır.nda sürii 
nıüne mani olmıyacak bir 
surette yapıl1tcağt hakkında 1 
tem inat alm ı ştı. tlalbuki son 

1 

miras kalan ,e 
lurdanberi toşıd ı klıırı , 

yerine Türk adlr'ıac•• 
mecburiyatınJe ~ ıerif 
dır. llütün bu ted~ır ,e 
tihnzını icnb ettır~:b~ 
ne olubilır? p~trı bit~ 
gelince bin ıe~elık Jjsl~ _:.& 
n ı çin lüğvı dılsıı1 ? ~ 
bu hakareti Y8P80 diJ_:, 
Jostlur ım ız mı~ır ? ~r•~r':'. 
Türklerin şehırle~ de~• JiJll1 
olan İstanbul üzerıP l ~' 
kimiyetler;.ni tehd(M:Jo D"' 
patrıkhnne ve 80· ·Uf.,. 
midir? Bir millı:tin. ıı,ı~jo ~ 
rakterini alubiJrnrsı .1 ,1~,w 
hanc ı olun ş Pyle~; ,-ot' 
"eyahut bunları ~8 b ,d,ı 
gizli tutmnsı mı ıc:ıar• ~ 

haberlere göre Türkiye bil
hassa Yunanistandan ithal 
ett i ği maddeler it ı bnrılo ke_ 
ndi ibtiyuc:ıtını g ideruek 
bir hale gelecektir Türkiy. 
edeki dostlar.mızın maksu<lı 

Bu müh im ı:;or&·fııti P""j 
vah verm <'k \•tıS I ıs' I~ 
düşm ez . Fakııt hotır 

0 
':.. 

ı y0no ,,, 
icabeden şey ·ııer f 

nedir;> Yununi~tnn taraf.od
an Türkiyeye ynp lan veoz· 
ten az olan sınai mııdJelcr 

ihracatını mahvetmek mi is
tiyorlar? 

Bundan maııda yeni bir te
dbir halk tabakaları arasın
da bile ho!?rıulsuzluk mır ı l. 
hlıırını mucib olmu~ bulun
uyor. Bu da yulıancı papııs· 
luın kilisljlerinin mukaddes 
kılıklarını giymelerini yaeak 
eden tedbirdır . Bu tedbiri 
bilhassa ortodoks kili . 
sesi hissetmiştir; bilindiği 

gibi ortodoks patrikhanesi 
btunbulda bulunmaktadır. 
Bir ortodoks papasını anan
evi kılığındd başka bir kılıic. 
içinde görmek yakın şark 

h ı ristiyanları idn A~ ln sığ
maz bir şeydir. Diğer tara
ftcın patrikhane kadroıunun 

iletinin bir "3
"

1 

0 180 ~ 
şınanı bulunmuş k ~~ , 
rkler ile dostlu .. ii~ 

. ı. . . bUY 
getırmca. 1~·1n .,ııf ~ 

1 dakdrlıklarn .kaılB~ii~j) it 
ğudur . Türkıye ttdb ~ 
t·m,f, fllhı n ol n~ıfı tıuğ" ~ 
rr·· L y JoS -:J. ura. - unnn .. bio> sır 

mellerini en 111~8ıo9~ ;'. 
noktn s: nllıı tırp~ yo-_, 
ır. Bu nokta .d11 ıao• 
milJetinin hislerı J 
11h r . fi"e"" 

Evang 

Bir yiti~. --·-" 0tıf ... ti 
Ziraat Kooper di~I ... , 

ldt ı ndu istimal eyle ,,.i •' ,., 
• •· S8J .,r:. 

tbik mühıiriiınU e'' ,.._ 
Y 11 nisini istimal .. ede~Olsd ~ 
eskİt\ İnin hükınU o 

ildn ederim-, . . J<oO 
Balıkesir ZırOJ ortt~ 

azasından 49 No· 
Mustafa· 
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Satlhk İngiliz Tayları. . '1::'~ JIÇ~·••ı ••··-· 
Karacabey Harası 

Müdürlüğünden: 
Memdu~ Ahmet 

ÇOCUK 
1'.a!lalıkları mıilebassısı. 

K .• , l , Jıarasırıda ycti~t.irilen pcdi~rilcri Mu~yenehanesını postcıh -
ar~tca Je) · • . o d one cıvarında Zemon so-

llı ii~emrncl auadarı ve bahadan yarışcı 93.:> o- kağına nnkl~tmişt i r. 
lı'iııılu dördü erk.ek lwşi ,fişi dokuz haş safkan .._ _ ~-= .il 
lııHiliz tayı 12 - kfuıuuusani 935 inci cumartesi j 

d i! G e 1 d i! 
Aylardaı beri sabtrsızlıkla beklenen 

O R M A, Ç . F T L I G 1 
Bira Fabrikası M..ımulatı 

1 • :M 

iJ ANKARA BİRASI SÜ 11 ii ~ a a L o ıı dörtle lı er lı a ~ a) r ı : Y rı. « 1 ~ı k a 1'- r-!!lum::~===· =ıı~::;-:::ıe:zıı:-:;;;-.:J 
tırma un·tile saıılacaknr. Bu Laylar lıı~iliz tay AVUKAT 
Yarı. \arına iştirak cdPhiltıcek ev~afıatlırlar. 

Pedi"rilfıri mura~sal f•şk:Uh·rile fotografları 
r') ' • 1 • l H. Tevfik - Sadık GELDi GELDi • GELDi W 

Ankara ı~ıaııhul lzuıir, Bursa, Balı"'e~ır •3~-
tar müdürlüklcriİ~ A11kara atlı spor kulülıürıc 
ve Jsıanhul sipalıi ocağına göuderil~.ııi~ıir. s.alı
Şa iştirak •~tmek istiyt)111t~ri11 satış guııurıde tr
mi natlarile IJirlıkte hara merkflziııde L>ulu rınıaları 
illn olunur. 

313-4 

DAVA VEKILl ' 
Yl'S[F KENAN 1 

Yazıhanesi hükumet caddesin- ! 
de Ahmet çeşmesi karşısında m 

Merkez ve kazalarda her il 
Toptan satış yeri: 

BANDIRMA 0AKKALİVESİ 
nevi dava kabul vo surat- • • l 'e neticeıendirilir . UI Her bayı ve Lokantada arayınız! 1 

···············~·······--· ... ··---·· 
~~~~~~~~~~~~ıı~~~~~~~~ 

Balıkesir Zira3:t. ~. ~ Balıkesır Doğum ve çocuk ı~ TURK.Dlll neşrıyatınclan: 
Çevirgenlıgınden: ~ bakımevı 11 O .. . y I 

• • 1 ) d nı 1 \ 7"IA ' . . k · ""JI · k· J • ılı o g r u o e e Kepsiit ziraat mektebıne aıt ) ılanlı ' 'e 1 en - ;f .-: ~ it)etı_rı_mer ez -~e ınu ıa atı, şe ıır ~ 

YAZAN: ~I. CEVDET ekli çayırlarıııııı senelik icarıııa ıalip zuhur _eıııı- 1 ve _koyle~ ahalı ~ııı~_eıı ıııuracaa~ ed~ıı g!'be- ')'J ! 
ediğinden 15 -12-934 ıarihi rıJeu itih<.tr en w~ır ay ,(.. lerın tabu \ e muşkulatı her. ııevı dogunı~~rı- ~ıl~ 
için 'e pazarlık sureıile icara verılec .. gııı~lt·n ğ ııı vıı alelumum kadın aıııclıyaılarıııı !_ııue - ~ ~ Bır perdelık mektep temaılı 
taliplerin Ziaat Alüdürıyetine müracaatları ılan ~ St>Sedc ~ıwcearıcrı yapar . Çocuk.. duşurnwk cı , Fiotı: Bet kuru,tur. 

olunur. tct tehlıkesınde bulunmıları da kezalık mecea- ~ ]~ . . . 
Ilı' nen yatır~rak ıedavi eder- , ); idare evınıızde ve her kıtapçıda bulunur. 

(315) 1 2 -- ~ıll çocukları ve iki yaşına kadar o- ~~~~~IA~~~~~~~• 
------------------ ~ ları klidik lıa'\ta yavruları dahi nılie ·se~ede "Jlj 

Balıkesir Ziraat 
Çeviı·genllğlnben 

~liil~a Kt'psüt ziraat nw~tehindc mevcut 
cürük •unana talih cıkmadı~ıııtlaıı 17 - l - 935 
• • t. 

tarihinde ihalt~ i icra kılıııarağmdan taliplerin 
yevmi nıezkiırde Ziraat ~lüdüriyetiue müracaa
tları ih\u oluuur. 

(316) 

Balıkesir Ziraııt 
Çe ,ri rgt•nliğiııden: 

Miilga KPpsiiL Ziraat ıııt•k1t·bi.ndr me\c ı t 
beş bin dok.uz yiiz kilo buğdaya_ talıl! ~ıkrmıtlı
ğından 17 _ ı - 935 tarihinde ıhalesı ıcra kılı
nacağından taliplerin ye' nıi mezkiırda Ziraat 
Müdiiriyt•tine müracaatları ilfuı olunur . 

• 

(317) 

........ 

Bahkesir Evkaf 
Çevirgenliğinden: 

~ Y llll ! 'ar~k. her zam.an llWCCaneıa lPda \ İ t•dt•r • ~ llcı l ık esi r a S k eri sa tın 
~ 3- Siit cocu~iarııım hakım tarı.hrı hak-J k.ııda ıııiist:ıİ.bı• I v:ıliıM .. re ve geb .. lik ı·sıı:ı - °il alU1a kOlllİSYOUUDdan: 

fit smda vukuu melhuz arızalara karşı lathiki .. Balıkesir a keri kıtaatı ihtiyacı için a~ık el-
li lazım gelen tetlavi \ ' t' tedbirlPrin aluanıasmı 1 sihrııe dört bin lilo toz şekeri ~ş yüz kilo klP· 1 da gebt•lt•re öğr•~.Lme." ~~er~ d.-r~f,·r. vt>rilir. ~I uıızı lJil•er, yüz kilo çay satın ahnacakıır. 
,; 4 ·-~uml.ıurı_yeıııııızm Balık~~sırt' balı- ~ lstellilt>rin Pksihme günü olan 13-2. KAnua 

t•yledı~ı faıdt•lı ve l!a~~ırlı mlw. sPs~d~n ı -935 p zar giinü saat onbirde 155 lira oıuvak
~ muhtP-reın halkımızm 1sufadtıy~ koşmaları 1 kat temirıat akca ile birlikte kolordu lararg6hı 
~ lazınıchr ıJI · d ., •• 1 L • it. · ~ cı varın a asa.erı satın a ma AOmısyonuna müra. 

ı~~~~~~~~~Pilı~~ caaıları. 124. 

AL A KAS - ..: .- . - ·: . ,. 

f'ç buçuk st•ne Alnwıı~·ada tah~il etmiş anatm biiıüu inceliklt1 ri11e vakıf Berlin terzi akıde
I ıni iuin ali)')'Üh\I:\ d<'rt•cetle makastarlık ş~lıadetname~iui ve ayrıca şeref diplonıasıaı baiı 

1' 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
1 M~kasta~ı bulunduğum ~onımlor terzihanesinin imn 1 ettiği manto, tayyar ve balo elbiaelerini girlnöı. la 

zarıf gayınmış hanımcfendıler, en şık goyinmiş boy~fendıler Altın makasın muhterem müıterileridir. Modellere 

1 
muva(ılc olmıyırn ve sevilınıyen elb seler derhal tatbik edılir . 

Evkafı rnazbutadan ll~n \ 'il lın ıuu 'akfıııdan Güzel ve pah ah olan kumaş arınızı yalnız .\ LTI~ ~I..\ KASA biçtiriniz. 
tHilli ku,'veılt•r <·adde. indt· 89 no. h f(• k:-l ı ı i ya- · Ç 

1 k · ünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde ıık Zıhane 3 L -5-~35 güniirw k:ıdar "~.üddtıı .f·. ı · -
Ya verilmek uzcre ıo-ı 2-934 giiın111dt>ıı uıharcıı 1 

1 biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlştir. 

Yirmi gün müddetle artırma) ~1 çıka~:1 1ı.~u:lır. Erkek ıtılyısi postahanı ııtıa·i Na. 50 
~- 1- 934 ah günü aat 15 de ı~, ~~f~ludurıye- il 1 1 . K 
tınde aruırma yapııacağurnall ıaııp oıanıarın nanın ar ate yası aroğbn mahallesi ikneci sokağ No. 24 
rnüraeaatlarJ. 1 .§§~~~§§;:~~§~~§§§§§~§§§§~~§§§§§§§§§§§§§ 

(303) -
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Yeni sene münasebetile 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESİ 
31 Birincikanun Partesi a~şam1. 

Şehir Sinemasında 

1 

Çok ıe ııgin ve ~ğle ııceli Prop;ra nı. Tali lt'crü lıclt'ri, sii r piri zler ' 'e 'lı 
saire .•• Biletlerinizi şimdiden ahlırıuız. Fiatlar<la zam yoktur. ! 

1. -~-~ -~-~ .1 
•B8!!l!!!~~!!!!!!~l~!~!~!l!~!~!!!!!!!!!!l!!!l!~!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!:!~!!!!!!!!! l!!!!!!!!!!!~!!!!~!l!!!!!!!!!!.11MI 

~ 
. ~ === ::-== 

_~Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare t= 
f !-

14 Türk Elektrik ;~ ı 
1: T e mof oru t~ 

4 - 8ahkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu Anmet Ç3ytay ~ · ' ~~ ~ Ökonomi Ba~an_hğ~nın 18 şubat .ı9~3 tarih ve 1499_ nun~ar_a ~ -
j ve on beş senehk ılıura lıeratuu haız<lır. MuJıt•· n·rn Jıekımlerrnıı- ~~ 
~ ziu tav~iyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenwde, r
~ sıcak kum ve hava banyo ve pansun~arılarıııda i~tinıal ohırınıak- J'I 
4 tadı_~· llararet için sarıdaly~l_ara ve yatak içe_risiue vrsaiı:_ liizunı ~ 
~ görulen yerlerede konulaluhr. Her me11ılekt·tın vohu11a gore lwr i. 
~ şekil Vl' ehadda inıal edilir. - TE~Ji.NATLIDIH ,~ 
~ Satış yerl~ri: .lzmirde Pe.ştemalcılarda Seydi ~dıil'li Mehmet ~ 
~ Tevfik elektrık tıcarethauesı. ~ 
~ Borsada Setbaşında Ahmet Tevfik. eczahanesi !~ 
~ lstanbulda llrsır çarşısında attar il. lllisnii ve mahdumları , 
~ ve Galatada Voy.voda cadd~~inde edkartlöle\'i elektrik depo~u. J 
~ Ankarada Evlıya zade ıtrıyat ve ecza deposu. l -
• Sıvas ve Sa~ıs~n.da lbr~him Ferit ışık ele~trik derol~rı. ~ 
• Konyada Ah l lvı tulıafıye ve gramofon tıcarcthane~ı f 
~ Afyonkarahisarda Hüsnü Riza lstanbul eczahanesi. t 
j Uşakta diş tabibi Bay Yusuf. i= 
~ ~§§ 

ıiiiiiiiiiiiiliii:iiii~iiiıiiii~ru]iiiiiiiiiiiiiiimıiiilliiiiıiiijiiiij~ii&ıiiiiiiiiii~I• 1 

, ' 
ŞEHİR SINEMASINDA 

3 O Kınunueıel pazar dan itibaren 

iki büyük artist •• 

Albert Prejean ve Mary Glorya 

Tarafından temsil edllmlı olan 

- Komedi operet -

Çok neşı•li,_iuce. zarı( \'e •·ğlerıceli olduğu kadar da hissi ve ede\Ji 
bir (ilimdir. Co~ memnun kala(•ak~ıııız. 

D 

Aşağıya bastığımız rehber tablo hal~ınıızın her tülü 
rını en rahat, en eyi, .. en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
lerden karşıh ya bil ece klt~ri ıı i gösteri yor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •• Hangi 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunıır?• -
Nerede eğlenebilirsiniz? 

1 
gibi tiirlii suaIJerin eevaplarrnı bu tabloda arayınız.. . 

TRİKOTAJ: Mehme~ Servet örme evi, Kuvayı 
ye caddesı numara: 98 

KIRT ASJAYE· Mustaf_a Fehmi. IHi"fınwt caddesi p0
8 

n - • ııe suka~ı. 

O T E L : t'aptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye ea 
si rıd•·.. Jeti 
Bahkesirpalas - Kuvayi nıilliye ea~ 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliikt'11uet caddesi 
-ı Sadık ve Hacı Tevfik beyler· ııu 

cauue~iude Alııuet çe~mesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. llükOmet et 
siıı<le .• Dad>alı otdi ahında. .., 
Yeni berber ı brahim Dural: llu• 
caJtlesi YıJJız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve 
• kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ııetımet 
ınmıara 18 

B A K K A l: Bahk pazara bakkaliyesi. Osman f4 
Paşa camii eatldesind~.. MPyhane t•0~1 
Baııtlırnıa bakkaliyPsi Ahmet Hilmi e,fe 
BihinıurniçkHer, konserve ve ş ~l.-r ç.-şıd 

TERZİ : Mustafa bey .• l'ostahane solajtı No. :! 
ŞEKERCİ 

Terzi ve ilr-iicü Celalettin bey· 
nıi li_v~ caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Ralı~esirin en eski f" 
cı~i llük.tiuwt caddesi, postalıc ·ne sok•I' 
nıara: 24 

MANİF A TU ra:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fanıasİ 
uifaıura ve kumaş mağzası. Kuvayi oı 

caddesi numara: 52 
HIRDA VA~· Cumalı Hasan - Yapı v~ rençpPr de 

• deıııir lıır<la,al, boya, cam, çimeto.; 
Saraçlar başı. 

1. . ..... ' . . -

, ... En Eyi Bayram Hediyesi! 
Yaklaşan hayranı için lıetliy .. mi diişlinüyorsunuz! 1 
O halde lıükfmıet caddesinde şehir sinaması 9 

İzmir - İstanbul şeherisi Mehmet Jl
adresine miiraca~ll ccliniz. Hediyelik hernevi KlrTU Şll-
~EKEHLEllE, ÇIKlJLAT ve ayrıca Uanıazan için 
ve HEÇELLERİ ora<la bulacak ve ucuz olarak tedavi ed . 
nız .•. 

, .. . . 
TURKDILI Neşriyatından: 

. l ı Çocuklar için. 
Ç l N G ENE HIR S I ! Yazan: Mehmet Cevdet 

iL.\ VETE~ .. FOKS JCll~.\L. 

Pek yakında .. 

K o HEN K E 
1 
ı j : , Hayat bilgisine· UJgnn olara1' 

--------------· 1. z~lnuştır. llc_r kl!ili_!ae_çıda satıiıt· 
Vt ... 


