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Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E AKMAN 

CU:ıv.rAR. TESİDEN ÖZGE E 
= 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 

ğı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş 
sayılar 25 kuruştur. J 

GÜN.LER.D~ VE ER. ÇI:KA.R.. -
Kadınlarımız da saylav seçecek ve seçilebilecekler. 
Türk Dili ile duyğular: 

Kışa 
Girerken ... 

«Gazi Ülkesine Layık Bir , • C.H.F. Divanının mühim bir kararı. ' 

Adalet Makanizmasl!· Kadın, Erkek Otuz Yaşını Bitiren 
Yurtdaşlar Saylav Seçilecekler. IJk kış; (sonbahar) sarar

dı, soyundu, dökündü ve 
avurtları çıkan bir heniz, 
iskelelteşen bir yapı ile gö
cıip gitti. Kışın ilk ayı son 
Yaprağı. son çiçeği de silip 
süpürmek ıçiıı depunmiye 
(harekete) geçmek uzere .. 
Çiğ, kırağı, yel ( rüzgfir ), 
Boğuk ve kar .. 

işte , bu adar da (mevsim
de) böyle gelip. böyle gi
decek . 

Onun; böyle ~·atık yiızü 
ve iri gövdesi karşımıza di
kildiği gün içimizde bir ür
periş. ndımlarıınızda bir ça· 
bukluk.. Gözlerimizin önün-
de ucu, bucağı bulun-
llmıyacakmış gibi uzanon 
aklık.. (Beyazlık) .. 

Adarların (mevsimlerin); 
en korkuncu ve en katı 
yüreklısi hangisidir? diye 
kime sorulursa sorulsun ber
ke11in dudaklarından iki bö· 
lümlü, tek bir dcyım (kelime) 
çıkacaktır: 

Kı 

Doğrudur .. 
O, korkunçtur. Kııtı 

ytireklıd r. Bir hor -
tlo.k gibi her önüne geleni ye. 

A~liye ~a~ammız Gazi ül~üsüne layı~ bir adalet ül~ü
sünün ~ütün icapf armı temine muvaffa~ olacağız diyor 

Adliye Vekili saraçoğlu 
Bay Şükrü htlkimler yasasının 
tatbikine haşlanması münaı::c
bctile adliye teşkilatına bir 
tamim yollamıştır. Bunda de-
niliyor ki: 

cd16.kimler knnunu bütün 
h ıklarınızı en doğru bir !!Ö 

rüşle ve en adililne lıir uret 
te temin elmiş buluııncnktır 
Fılhakiko kanun meriyete 
u·irdig· ı tarihten itibnr< n ılmi 
r'l 

kuılretlerınizin, mesleki liyo 
katlerinizin çok doğru bir ne 
ticesi olan terfi hoklorınızı 
konunla müeyyet tabii bir 
hak şeklinde elde etmiş bu
lunacaksınız. fllikimler sını

fının istılınm cttirdiğı 
meziyetleri haiz olan her ur
kadaş konunun kendisine 
nrdiğı hakların mutlak su
rette elde edileceğini bilerek 
artık bugün ve yarının indi 
ve şahsi tak<lır ve miilfllıa

znlarına değıl, belkı mruldi 

Adlıs c Bakanımız Sarac ojflu 
Ha) ŞUkrıı 

ve manevi liyakat ve kabL 
liyetlerinin verimine istinat 
edecek ve bu vaziyetin te
min eylediği bir vicılan hu
zuru içinde çatışmak i nıkA
nını bulacaktır. 

işte konunun tatbikinde ilk 
adım olarak O'ayret ve liya
katiniz nispetinde terfi ve 
taltileriniz mesele halledi
lirken kıymetli çalışmala

rınızı en yüksek derecele
re kadar eriştirmeğe ve bu 

1 l Devamı iiçünciı sayfada ) 

Japonyanın Karan. 
re vurmak ve yutmak 

ister. Japony a Vaşington deniz an-
Güliışu, boradır; okşa· 

yışı yelinin ş&marıdır. /aşmasını bozmak kararında. 
Bu da doğru.. - ----

Oylo ise ne duruyo· İtalya da Japonyanm ~u tekhf mi ka~ul etmemektedir. 
ruz? Tokyo, 4 ( :\ .A ) - Ko.bi- Japonların yaptığı tek-

Saylav seçiminde rey vereceklerin yaşı on 
sekizden yukarı çıkarılacaktır. 

Ankara, 4 (A .. \.)- Biirı ak~am toplanan L. il. F. divanı ~a~ lav 
~t'çinıi işlerini korıuşıukıarı sonra aşağıdeki teklifJt•rin fırkaııııı ili('·

lis :'rupuna sunulıııa..;ına karar vt>rmiştir: 
Kadın, erkek ot~ız yaşını bitiren yurtrlaşlar !'Saylav . eçilehilecf'k-

ltırdi r. 
Bu ~eçi mtlP kadınlar da rey veret'eklerdir. H«-y ver, Cflklcrin ~ a~ı 

on sekizden yukarıya çıkarılacaktır. Bu ~·aşı nwclis tespit edet'ektir. 
Biitiin bunlar için teşkilatı esasiye ve saylav ~~çimi, yaşları )a

kınd:ı değiştirilecekt.ir. 

lnkll~p 
şehitlerimizin hatuası 

kullulanacak 
ve abide aynı ıündı acılacak 

lzmır, 4 (A A.) Bırineı 
ktınunun 2 in<'İ günü Kubi 
IAy ile ark dnşlarının Mon-
em ende öldurtildüklarin in 
yıldönümü münasebetile me
rasim yapılacak vo Meneme. 
nin Yıldız tepesinıle yapılm 
akta olan inkıltlp abidesinin 
kulesi bit13rs•} aynı giirıı l e 

a~·ılacaktır. 

soyadı Alanlar 
Adları ve sanlar:. 

Soy adı alan kardeşlerim
ız biz her O'Ün ndlarını bil
dirmektedirltı r. Biz de buııla. 
rı hasmak' u uevo.m ediyoruz: 

Eminittin ÇELiK - ~azi-
lli orta mektep ~·evırgeni 

( Balıkeıirli ). 
Alt Kasım BALAT - Su

sığırlı k belediye Ba§kam. 
Raııp DEMiR - Bandır

ma kaza jandarma. kumand_ 
anı (Yüzbatı). 

Faik AKALİN - Doktor 
(Bango oğullarından). 

Yorınki kor yığınlarını ne Vuşigton deniz anlaşması_ 1 fı kabul elmiyecektir. 
düşünerek: m bozmayı kararlaştırmıştır. Londra, 3 (AA.) _ Dış Uluslar hlflası 

Alınları kırışan kimsesiz Roma, 4 \A.A ) ltal- L,leri bakanı M. Simon Ame - lzmir. 4 (A.A.) - Uluslıır 

KAmi GÜNER - Vılılyet 
mektupçuluk kalemi evrak 
memuru 

dul kodınlar, yelin önünde h r yon hukOmcti Vaşington rika murahhuslarile bulu- bütün huftası için hazırlıklur 
çöp gibi sallanan ak saçlı anlrışma ını bozmak ıçın ( Devamı üçuneü sayfada ) yapılmaktadır. 
iki büklüm, yaşı gcçgjn ı.,,;,;;;;;~=====:=~=~===::~;,;,;;;,;.~~;;,;;~~;;;,,;~===~~~~~-========= 

yoksullar ve morarmış ayak- Denı·zde Epı·r ı·şı· 
hırı ile gözlerimizi üzerlerı-

Vehbi AK BULAK 
Balıkesir adliye kaleminde 
yazıcı (hukulc mezunu). 

Emın ttln Çelik 

balı Nuri damadı (Orucgazi 
mahallesinde). 

Abdurrahman Çe'ebi 

ne çeken zavallı çocuklar!. 
Hepsi hepsi bizden ses

sizce yardım bekliyor. 
Bir facia Venizelos ne diyor1 Rasyada 

Faik ÖZER - Balıkeı ir 
adliye kaleminde yazıcı (hu
kuk mezunu). 

Ştnaıi AKIN - Balıkesir 

adliye kaleminde yazıcı (hu
kuk mezun•ı) 

FI<;ICI - Paşa cnmimatban 
sokağında fıçıcı. 

Cafer Sadık DEMIRARS 
LAN - Balıkesir inhisarlar 
baş cevirgenliği kantar me
muru. 

Durmıyaiım, sıcıık ve orı

<'U (temiz) Lir yurekle orıla
ro koşalım. 

Çünkü; kış başsız, dişsiz, 
kolsuz ve kaburğosız bir 
canavardır ... Hor öniıne katıla
nı dıdılı: didik eden bir ca
navar!. . 

Cevdet !lydemir 

Bir Yun11 wapuru batlı " 
yirmi yolcu boğuldu. 

lstanhul, 4 (TCltKDİLİ) -
Atinadon bildirıld Jino göre 
(Popı) adında hır Yunan va. 
puro delinerek kındrki iki 
yiiz lH yolcu denizP dökul· 
muştur. Bunlardan yirmisi 
( Devamı tiçtincti sayfada ) 

Hudut Meselesi. 
komisyon araştırması Bu1gar askerlerinin Yunan ~u~u
duna ~in yüz metre derinlikde girdiğini mey~ana çıkardı, 

Atın'l, 4 (A.A .) Yunan bnkun M. l'ıhilesko ile ma· 
Bulg ır zabitlerinden kurulan liye bakanı M NJnulesko 
karışık komsiyon tarafından Stnnga l,;lusrık banka mudu 
Yapılun tnhkikut neticesinde ru M Dumitresko ve hari 
Bulgar asker rın Yunan ciye bak nlığı miısleşarı 
topraklarına 15 metre deri- M. S ve! H ıdıle ko dun ôğ-

rılığınde ~ırdikleri anlaşıl- iP.den onrd haric'ye b..ıkonı 
tnı tır. Öldürülen Türkler ~1 Titulcskonun yanında 
dôrt kı idir.Ôlenlerden kurşun toplanmıştır. ~ Titulesko 
delikleri ve birisinde .süngü bu topl ıntıdnn sonra eski 
Yar ıRı vardır . başbakan M. Moniuyu kabul 

Romanyada bir toplantı etmıştir. M. l'ıtulesh• saot 
Bukre , 3 (.\ A.) b:.ış- 22 de Sovyet ekisi M. Üst. 

Vınizalos Cenens dırnağindın Suikast hazırlıyanıar hakkında 
çekilmesi ~ilı önı sürüyor. kararlar hemen yarını getirilecek Fahri KAZANCI - Balı 

kesir adlıye kaleminde yazıcı 
(hukuk mezunu ). Ati na, 3 ( A A .) .:. Eski 

. hu vekil ,\1 Vunizclos gnzet

oler" unları söylemi tir: 

- l hıslnr derneği Arn
avutluktaki Yunan azlığının 

mektep hokıarını tanımadığı 
takdirde Cenevrcı derneğind
en çekilmek ve hııttl\ şimal 
Epirinde Yunnn hakınn in
kfir edilen halklara riayet 
ettirmek İçin kuvvete murıı

caata engel olan hütün mu-
nhedelerden geri dönmek 

Yuno.ni ton için bir vazife 
olur. 

Bunun üzerine kendisine 
mürancnnt eden gazetecilere 
başvekil M. Çaldaris, Yu:rn
nistnnın uluslar derncığindtrı 
memnun olmaması için şimdiye 
knclar hi~· bir sebep olmam-
ı tır demi tir. 

rovukiyi kabul ederek saat 
yarıma k:.ıdar görüşmüştür. 

Stalin, Voroşilof leningratta 
Leningral, 4 (A .A.) - Kı . 

raCon ölümü üzerine Stalin 
ve Voroşilol buraya gelmi ş
lerdir. 

Moskova, 4 <AA.) - Mer
kezi icra ko mitesi bürosu, 
~u kost.ardu bulunmaktun 
ötürü ölüm cezasına \'arpı -
lııcnkhır hakkındaki ka-
rarın hemen yerine ge-
tirilmesine ve su~·luya 
istinaf ve temyiz hakkı ve 
rılmemesine karar almıştır. 

Şevket BARIŞ - Balı
kesir müddeiumumilik ka
leminde yazıcı. 

İbrahim KATAN - Viltı
yet mattbaasında dizici 

8urhan KOCABIYIK - I 
VilAyet matbaasında dizici. 

Eyüp KA l'AN - Mücellit 
l\Oehmet Nuri AKGÜN -

ZıAler te rzıhanesi sahibi. 
Ziya US - Vil ıl yet nafıa 

yol klltip ve mutemedi . 
Ahmet BEYSUH - Dar -

Sami~ Rif atm ilümünün 
yll~önümü. 

Bursa, 4 (A.A .) - Dün nk
şam Halkevinde büyük dilci 
Sa.~i.~ .. Rifa~~n ölümünün yı
l donumu munascbetile bir 
ihtilal yapılmıştır. 

~ankındı buğday ahşı. 
Çankırı. 4 (A.A.) - Ziraat 

hnnkası bugüne k nılar 1500 
ton buğday almış ve hundun 
1400 tonu lstanbula gön . 
deril mi,tir. 

iç komiserliği Lilingrnttn r 
devlet güveninin korunması 1 

hükümlerini imhal ellenleri 
mahkemeye vermiştir Son 
zamanlarda Sovyet memurla
rına karşı zorba hareketleri 
hazırlamalı:lo su~·lu 71 bey_ 

Yazı Müsabakamız. 
.. 

az Hnsa ait iş te fevkalddc 
mahkemenin askeri koleji
ne verilmiştir. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas 

Güzel yazı müsabakanuz bugün bllmekledir. Mti
sabakamız birbuçuk ay kadar sürmüş bu müddei için 
de yirmi dokuz genç yazı ya:mı~tır. Bu yazılarw okor 
/arımız tarafınd•n zevkle. ukunduyurıa şiiµlıe etmiyo
ruz . 

.. ~üıabakarırn sorıunu birkaç gıine lcaclcır bildire· 
cegız. .. 

( Devamı üçuncü sayladu ) ~ 
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SAYFA 2 

Balkan komşularımız: 

Balkanlarda Bar1ş. 
Dış işlsri ~atamm12m Bulgar gazetef erlne söylediği 

sözler [len ulusunu çok sevindirdi. 
Türkiye D.ş Bakanı Tev

fık Rüştü Aras Cenevreye 
l'luslnr kurumuna giderken 
yolda, Sofyadan geçerken, 
Bulgar gazetelerinin sorgu
lıı rın:ı korş lık ve rmişti. Dış 

Bakanım ı zın söylediği sözler 
dış ellerde çıkan gazeteler
de uzun yazılar yazılmasını 

doğurmuş ve hele dost ell
erde çok beğenilip allcışlon · 
mıştır. 

Elen gazeteleri Tevfık Rü
ştü Arasın bu sözleri İçin 

diişüıı üşlerini şu yazılarla 
anlatmaktadırlar. 

Yunanistunda bugünkü tö
reyi tutan « Proia» gazetesi 
şöyle diyor: 

«Balkan anlaşması konse
yinin Ankara toplantısı doL 
ayısile Sofyada birçok 
özü olmıyan sözler dönmeğe 
başlamıştır. Bu arada Tü
k- Elen yakın anlaşması aza-
ldı, Türkiye Balkanlarda 
yeni gidişler tuttu ve M. 
Titüleskonun ortaya attığı 
söylenen Bulgaristana Dede
ağaçtan Ege denizine bir 
açık yol verilmesi düşünce. 

sine destek oluyor dendi. 
Bu sözler, bir iki d~ğişik

likle başka eller gazeteleri
nde de yer buldu. Atinııda, 
bnşta Dış Bakanı ~ Mok-
sımos olarak · bun-
ların yanlış ve yalan olduğu 
söylendi ise de birkaç Ven
izelist gazete, bu işin olağ
anlığını yazmakta ayak dir
ediler. 

Bulgar gazetecileri, sorgu
larile Tevfik Rüştü Arasın 

bu işler için açık knrşılık 
vermesine sebep oldular. 

Türkiye Dış 11 akanı, Tiir. 
kiye ile Yunanistan arasın
da yalnız idare bakımından 
sınırlar bulunup bunların da 
bir gün kalkacağını söyled 
ikten sonra Bulgari15tann 
Ege denizinde bir çıkım yeri 
verilmesi için Yunanistann 
öğtitlerde bulunduğu 

sorgusuna çok açık 

olarak demiştir kı:«Böyle bir 
iş konuşulmamıştır. Ve Ank 
arada konuşulamaz. Türkiye, 
Bulgarların dostluğunu cand. 
an ister, fakat böyle bir 
dostluk, Yunanistana karşı 

yaşnyıımoz. >l 

Hu sözler: Türk-Elen Josl
uğunun sas·labilir bir durum 
da olduğunu yaymak istiye
nlere gereğen bir derstir. 
Bu iki ülke arasındaki dost-

luk ve çalışma birliği yakın 

doğudaki sıyasnlarının teme

li olduğu gibi Balkan Anlaş· 
maıiının da' en acar desteği
dir. Aralarındaki münasebet
ler hergün daha sıkı olacak· 

tır. Bugün bile uluslar ara· 
sı sıyasasında ve bir-
likte Ükonomik iş-
ler yapm:ık yolunda 
bu kadar sıkılık görülmem
iştir. Bulgar gazetecileri da. 
ha gözü açık olsalardı Tev
fik Rüştü Arasa böyle sor
gular sorup tok karşılıklar 

alacaklarına. özü iki ülke sı

nırla.rının korunması olan 
1'ürk - Elen anlaşmasına. ye
niden bir baksalardı bu iki 
ülkenin doğrudan doğruya 

bitişıkliğini kesecek bir ko-

ridor olamıyacağını anlarla
rdı 

Yunanistan, Bulgaristanm 
dostluğunu çok candan is 
ter. Yunanistan önce olduğu 
gibi şimdi de, Bulgaristonın 
Ege denizine çıkması için 
her kolaylığı göstermeğe 

hazırdır; ancak bu iş için 
bir koridor hiç te gerek de
ğildir. İkide birde Bulgar la. 
rın bu koridor işini ortaya 
atmaları eyi olmuyor ve tam 
bir Bulgar · Elen anlaş

masının yapılmasına engellik 
etmekten başka bitim verm
iyor. Umudumuz, Türkiye 
Dı ş Bakanının 8ofyadaki, 
bu sözlerinin böyle bir işi 
münakaşa etmekte ayak dir
reyenleri uslandırdığıdır. 

Türkiye Dış Bakanı bu bakı
mdan da Balkan barışma bü
yük yardım etmiştir.» 

Ven izelist« Elefteron Vima» 
gazetesi de şöyle diyor: 

«Türkiye Dış Bakanının 

Sof yada Balkan anlaşması sı
yasası ve 1'ürk. Elen münas · 
ebetleri için söyledikleri o 
kadar açık ve toktur ki ayrı

ca bizim bunları kendi yazıl· 
arımızla aydınlatmumız fazla 
gelir. Türkiye Dış, Bakanı 

bu sözlerile herşeyi yerli 
yerine koymuş V'3 Türk -Elen 
dostluğunun genişliğini büt
ün acuna bıl<lirmiştir.Öyl~ ki 
iki Ulus arasını oçabilirmi
yiz diye uğraşanlar, duru
mun özünü anlıyarak, bu 
çalışmalarını durdursunlar. 
Tevfık Hüştü Arasın, bütün 
sözleri ve hele Türk- Elen 
dostluğuQun sağlaml ğı 

yulunıluki sözleri, burada 
p lk çok eyi ktır~ılanmıştır . 

Çünkü, iki ülke arasındaki 

bağlar üzerinde Elenlerin 
düşüncelerinin özü de Türk 
Bakanının söyledikleri gibi
dir.» 

Yine Venizelist olan «Ati
naiko Nen» da yazıyor ki: 

«Tevfik Hüştü Aras Yunan
İstana karşı hiçbir Türk-Bu
lgar dostluğu olabileceğini 

kimse düşünmesin; böyle bir 
dostluğu ne arıyoruz ne de 
isteriz demiştir. Bundan do. 
ha açık bir formül olamaz 
Denebilir ki istediği kadar 
açık ve tok sözlü olabilmek 
için Tevfik Rüştü Aras dip
lomat dilinin inceliklerinini 
bırakmış ve iki yüzü olmıy
an namuslu adamların tok 
dilile konuşmuştur. Bütün . 
Elenler Türk inanının bu 
yeni örneği karşısında içten 
coşğunluk duymuşlar ve 
Türk Bakanının samimiyetini 
değerinde takdir etmişlerd

ir. Okadur ki, Türk Bakanı
na, Etenler kendi törelerine 
olduğu kadar büyük bir 
inanla kendilerini bırakırlar.» 

M. Çaldarisi tutun «Kati· 
merini)) gazetesinde koridor 
hikdyesinin Sofyada nasıl 
başlayıp bazı ltalyan gazet
eleri tnrafından yRpıldığını 

anlattıktan sonra bunun 
Yunanistanda, bi-
r çok dedikodular 
doğurduğunu söylüyor ve 
ondan sonra Türkiye Dış Ba
kanının Bulgar gazetecileri. 
ne söylediği sözler. için şö
yle diyor: 

····-··--·· ... , ___ ---····--····---······················ 
Kendine bir soy adi seçi 

Ankara, 4 (A.A.) - Türk 
Dili araştırma soy adları 

bulduğu kadın ve erkek lis 
teleri şunlardır : 

Kavak, Kaban, Kobt y, 
Kolul, Kı:ıçul, Kuçon, Ku
ke, Kaçgar , Kaçar Kor m 
Orkan. Kalmaz, Kaçulu, Ka
dak, Kndan, Kndaşman: 

Turz (kadın) Dıçk , Kad ı r, 

(Kan) Kadırla, Omir, Kozar, 
Koor, Kapçık, Kıycak, Ka · 
plan, Kaplangeray, Kara 
arslan. Knrabak, Kağı r. 

Kaksa, Açkı, Kal, Kabaduruk, 
Kalçık, Koldan. Kalhnn, Koli. 
Kolim, Kalimkoro, Kalk
man, Kalkan, Kalmacı, Ka· 
nacı, Kamarı, Kanan, Kanuğ
karalar, Karacak, Karadoğan 
Karağlı, Kacaalı, Korogoz, 
Kamber, Konak, 
kamar, kadın, kanar iz, 
kanbrıny, kancura, kande· 
mır, kanelci, kangli, koca 
kan su, kansuva, kanın, 

kantayun; kanturumuş, ken. 
za, kapnzan, kapan, kapcok. 
karatekin, karatogma, ku
ratun, karayakas, kara. 
yoluk, karabey, karo.boğa, 

karaberk, kara bulut, ka · 
raca, karşit, koracak, ka
ranca miyam, karçar, ko 
rııcil, karalugay, karaca, 
karagöz, biğim, karahan, 
karntulogu, kara, karakoyun, 
karakuş, karaman, karanci 
karas, karo.sungur, karasar, 
karatay, karatek, karayu
tu, karayuluk, karacika, 
karcign, kardaş, kargiin, 
Karhan, Karık, Karımış, Ka. 
rlu, Kaç, Karnas, Karsak, 
Karsağ. 

Güreş birincilikleri 
Burs ., 4 (A.A.) - Türkiye 

birinci güreş birincilikleri 
seç:imine dün akşam başla. 

nmıştır. Kıırşılanışlnr üç gün 
sürecektir. 

«Bu sözler açık ve samimi 
sözlerdir. Böyıe söz söylem
ek Bulgarların öteki dört 
balkan devletinin düşünce

lerine muhtemel bir iştiraki 
karşısıncla her türlü tehlik
eli hayalleri şimdiden kald
ırmak için çok gerektir.» 

Tefrikamız: 10 

Yazan: 

Vilhelm havi 

Saylav 
Seçimi işi. 

Defterlerin doldurutması Uerledi 
Saylav seçimi için dnfter _ 

lerin doldurulması ilıerle-
mektedir. Viltlyet bugüne 
kaılar defterlerini doldurma
mış olan köy ve nahiyeler_ 
den bu işlerini hızlan dırı i
malarını istemiştir. 

Adliyeye verilen yeni me
zunlar. 

Adliye Bakanlığı, Viltlyet 
adliyesine stajiyer olarak 
verilen hukuk mezunlarının 
adlarını bildirmiştir. Bunlar 
Vehbi Akbulak, Faik Üz
er, Şinası Akın, lı, ahri Ka -
zancı, Şükrü ve Müzaffer 
adındadır. Bunlardan ilk dördü 
kentimize gelerek işe başla

mışlardır. 

Devletin parasmı yiyen 
iki tahsildar. 

Devlet parasını yidiği jç_ 
in geçenlerde işten el çekt
irilen Edremit dördüncü 
daire tahsildarı Bakirin işine 

son verilmiştir. Bekir ha
kkında uyrıcu adliyace tahk
ikat yapılmaktadır. 

Bundan başka Edremit 
altıncı daire tahsildarı Sa. 
imin de açık verdiği anlaş
ılmış ve Kaymakamlıkçn ış

ten el çektirilmiştir. 

iki okutgammll 
Ders saatleri çoğııl-

dığındnn dolayı er -
kek orta mektep fransızcn 

okutğanı Sabrınin aylığı yir- . 
mi lira, İngilizce okutğanının 
da aylığı yirmi dört lira arttı. 
rılmıştır. 

Susuğtrhk belediye ~aş~am 
Susığırlık belediye bnş

kanı Ali Kasım Balat dün 
kentimize gelmiştir. Susığırlık 
b ı::.lediyesine ait işler hakkın· 
da vilayetle görüşmüştür. 

Ttirkçeye çtvlren: 

fi. flvni 

Küçiik Muk, kabahatli olmadığını, altınları küple 
beraber parkta bulduğunu, bunları 
çıkarmak istediğini söyledi. 

gömmek değil, 

Orada bulunanlar, kabahatsizliğini ispat yolunda Muk, 
un verdiği cevapları işidince gulmeğe başladılar. Hüküm
dar du cücenin yalan söylemeğe cesaret etmesinden kük
riyerek bağırdı: 

- Seni gidi a.lçakl Velinimetini soyduktan maada üs
telik onu hdlA böyle utnnmnzcasına ve abdulcasına aldnt
mağa çalışıyorsun ha!. .. Hazineciye denerek: 

- Bu altınlar kasandan eksik çıkan paraları karşıh. 
yorlar mı? diye sordu. 

Hazineci: 

- Kasanın açığı daha fazladır Ve size yemin ederim 
ki bu altınlar ı;almadır, cevabında bulun,lu. 
bunun üzerine hükümdar, hüçiık Muk'u prangaya vur
malarını ve zındana atmalarını emretti. Altınları da tekrar 
kasaya konması ıç.ın hazineciye teslim etti. 

Davanın bu suretle nihayetlcnm"sinden hazineci pek 
memnun kaldı. Evine gid~rek pnrlıyan altınları say
mağa başladı. Küpün dıbinde bir pusla bulduğu.n~ 

kimseye söylemiyordu. Bu puslada şuular yazılı ıdı: 1 

elediye İşleri. 
Sıhhat ve ve emniyet çevirgenlikleri belediye ile -. 
dan alakalanacaHar.Su mühendisinin gelmesi be~lı~~ 

S ıhhat ve içtimai ıııll\jlll 
net çevirgenliği de keP. 

Öğrendiğimize gör Valim- 1 
iz ve yeni belediye başkanı
mız Bay Salimin buyruğu 

üzerine bundan böyle emniyet 
ve sıhhat çevirgenlikler beled 
iye işleri ile daha yakından 
alftkalanacaklardır. Emniyet 
çevirgenliği belediye znbıta
sını gözetliyecek, e~siklikleri, 
aykırı yapılanlara göz kulak 
olacakt ı r . 

Em siz 
Bir arabacı dün ihtiyar 

~ir ~öylüyü çiynedi 
Emsiz bir arabacı dün Be

lediye önünde bir köylüyü 
çiynemiştir. Kepı:ıüt nahiyesi
nin Adırnas köyünden Mehm
et belediye önünden geçerk
en ~olak Mustafa tarofından 
sürülen tek bir aroba ile 

karşılaşmıştır. Mehmet ke
ndisini arabadan sakınmak 
istemiş ise de ayakları bir 

az hızlıca yürütülen arabanın 
tekerleklerine çarparak yere 

düşmüş ve araba da üzerin
den geçmiş kaburğa ke-

meklerini k ırmı~tı r. 

EJli, altmış yaşlarında 

olan Mehmet hemen hasta. 
haneye knldırJlmış, emsiz 
arabacı da yakalanmıştır. 

Muallimlerimiz arasında 
K ız muallim mektehintlen 

Nezahat ve Hize kurtuluş 

mektebi başmuallimi Cemil 

vildyet emrine verilmiştir Cem 

. lığ' zin sıhhati ve temız. lığ 
aldkada belediye hekııP 

ön oJacaktır. bO"' 
Suları görmek ve jjlf 

malarını araştırmok rıl 
Bursadan buraya çs~~İll 
su mühendisi Hı Jııı 
bir haftaya dek ge 
beklenmektedir. 

ı Bi k-öPe~ 
Üç yaşında bir ço~ 

ISlf~I. flı 
Martlı mnhcılle~indell ~ 

zanın üç. yaşındaki oğl~ 
met dün kapı önünde ~1114" 
kan bir kıipek tar• 

11
,f 

h 5tS ısırılmıştır. Çocuk ~ ,ıt o' 
kaldırılarak tedavı 

alınmıştır. d• 
Köpek te bir oda ,)'I 

hapsinde bulundurullO 
dır. 

Hıısızlık yapan töf~ 
Çayırlıisar köyündeP·rl 

1 'U h d'' Jl o suf oğ u ıne met u \o 
çarşıda bir sergiden / 

'18 çalarken yakalanmış 
yeye verilmiştir. 

Öz Türkçe adl~rı~~ 
Duyduğumuza gor

1 
rı; 

evimiz (Oz Türkçe ad ;,,,_.t 
adında bir biti hazır ~ 
tır Eski ve yeni nıeıııb,. 
dan istifade edilerclt e 

b b . giıP anan u ıtı on s• 
• ıroı 

basılacak ve oymag 
dava darrıltıl.ıcaktır· t> 

il Ayvalık Sakarya mektebi • 

başmuallimlığine, ı ~ezahat de Yeni bir gem~cP 
Ayvalık lstikltll mektebi mu . Tokyo, 3 (A.A) - b;' 
allimliğıne tayin edilmişlerdır· suki tezgtihlorında ııll" 

Bandırma bjrinci mektep deniz hizmetlerinde. ~ıll'' 
muallimlerinden Hıdv"n ~·nl- mak üzere Hengsskı .' ~ 

· bır 8'' 
ışkanlığından dolayı bir de- on bin tonluk yenı tar 
rece terfı ettirilmıştir. nin inşosına başlooııı ş fi 

. . b ys b• «Ülkemi düşman istila etti. Bunun ıçın uru ıoeo 
min bir kısmını gömüyorum. Bu nltınlurı }le d'' 

1ıı11e dakiko. oğluma. tesliın etsin. Bunu yapmozsn 
onu tutsun. Hükümdar ~adi.» Jıl 

Zındundu kii~:ük Muk karanlı k düşünce.le~~irıi 
O, hükümdar mal çıılanlara ölüm cezası ver~JJıdıı f 
liyordu Fakat bir turlu blstonunun sı rrrnı oçaıngtı rı •' 
rnzı olmuyordu . Hem bastonu ve hem de kundurJl;eııııo' 
derler diye korkuyordu. Kundaralar uğradığı bu {elli. ıe 1" 
yardım edemediler. Zira duvara kısa bir zincır sı 
olduğundan topuğu üstüne dönemiyordu . Yarı~dll 

9
fso' 

onn ölüm kararını bildirdıklcrinde o, ölmekten ı~C Jtil~iJ 
bastonunun sırrını meydana atmağa karar verJı. ıoııııo 
dardan bir görüşme istedi. 811 görüşmede ona btı5 ' 

sırrını oı;tı. . det>' 
Evvcld hükiimdar inanmadı. Ovakit Muk, hır jcıı'~ 

yn pmasını teklıf etti. Ve sağlının buğışlnnaınsı ~60 itı 
H .. k'" d b d · .. d ' V boM r' bJ.ılundu . u um ar una uır soz ver ı . a •. eıJl 

yerine, Muk görmeden, birnz altın gömmelerl~1 

Muk'n da O'Ö mulü olon altınları bulmasını söyledııJoiiıJ 1 
t> 'l" o t" ~ Birkn~· dukıka içinde Muk paruların .gömu ~ aofıı r 

ri buldu. Çünku bu yerde baston tepmış ve uç 
vurmuştu. 

Hükümdar, hazinl'cj tarafından aldatıldığıııı 
ce, şork ftdeti üzere, ona, kendi kendini 
için, bir ibrişim ip gönderdi, küçük Muk'' 
dedi: 

- Ben sana sağlığını 
dim. Bu sözümü yerine 
bana hızlı koşmanın da 
senı ölüme bedel hapis 

brığışlamuk 

getireceğim. 

sırrını huber 
bekliyor. 
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Cumuriyet ve Gençlik 
Bu iki kelime Türklüğün 1 an ve 9ümuriy~tle onun ka-

gelecek znmanda ya pocağı dar baglnnan y.oktue. -
ışlt>ri ve yükseleceği merte- Onun Cümurıyetle vnracagı 
hel~ri a dınlatmak kuranlı. yollar çok sarp~ln olsa sarplık 

Y . düzlük eder yıne ondnn ma. 
~ları delmek, yok etm~k ıç- hrum olamaz; Ciimuriyet ge-
ın atılnn aklarıdır. maca l'ğ · ·· u··ne gelen her 

ı · · 0 • n ç ı ın ın on , ermek ancak genç erın ır l · · k 
. d engel yıkı ır onun ıçın ur-

de ve çalışmaları sayesın ° ı .. 
.. .. en lik ulan tuzaklııra kuranlar ( u-

olacaktır. Çıınku g -~ ürülür. Gençlik hiçbır za-
knranlıkları boğan guneıı ş d · 

'b" 1 k k düşünür man alt olmıyacak aıma 
gı ı par a ve o k v kf 

. .. .. k k. başı dik duruca tır. a ı· 
ve beşeriyetın en buyu U- nde vaton ve Cümuriyet için 
dreti olanlardır. k d t' dik duran ba~ını da verece_ 

Esas olarak bu u re 1 • 

T" k , r- · rdunu son ktır . . . 
ur Genç ıgı yu Cümuriyet gençlığın omu-

savaşında bütün dün!aya ha- zları üzerinde yükselecek, 
kiknt olarak gösterdı. Genç- . k lecek ve hiçbir vakit 
lik Cümuriyelin doya~d~ğı yu ~ lmıyacaktır ... 

. b. t melıJır esre o 
en kuvvetlı ır e · r:.ı).M.bırı<ll.'ıı 111 B.ıle 114 

Çünkü onun kadar dnyanık- Muzaffer Şirin 
lı, onun kanı kadnr kaynıy-

Gençlik 
Teşkilatı nasıl olacak 

Bütün memleke~ gençliği bir 
elden idare edilecek. 

Duyduğumuza göre öoüm-
üzıfeki yıldan başlıy~rak 
yapılacak gençlik teşkıltlh 
için yeni seno bütçesine toh
sisıt konulması kararlaşmış· 
llr. Bütün memleket gençli
ğinin birden teşkiltltlandırıl
mnsı büyük para harca
nmasını icnp ettirdiğinden 
bu yıl yalnız iki vilayet 
gen~·leri teşkildtlandırıla
c•,ktır. 

Yabancı memleketlerdeki 
gençlik teskililtı tetkik 
tJilmckte ve çok genış, 

şümullü bir program hazı~
lanmaktadır. Bu yıl le§kı
ltıtlandırılncak iki vilfiyetin 
hanO'i vildyctler olduğu "' .. henüz tespit edilmemıştır. -e-
Sovyet 
Rosya 
[Üst tarafı birinci !üzd.~ ~ 
ajansının yoptığı hır h~k. -
met tebliğinde, komur.ıst 
partisi Ken inkrad merkez 
komitesi yazganı ve .sosya~ 
list Sovyet cümurıyetle~ı 
birliği merkezi icra .. komı-
t . .. . K' ofun dun ok-esı uyeeı ır , 

1 • at şam saat 19-30 da ,,enı~.g~. 
Sovycli binasında ~ldurnL 
düğünü bildirmekte.dı~. 
'f ebli-, öldürenin ışçı sınıfı 

g. d ldu~unu 
düşınanların1n a amı 0 tı 

k T kim hemen yakalanan atı ın 

olduğunu anlamak kin mu-
. el attı-ıldoiumumiliğin ışe 

ğını söylemektedir 
Komünist partisi merkez 

komitesi ve komiteler me<' 
lisı beynnameler çıkarnrok 
Sovyet Rusya kom~.ni.~t P~.: 
tisinin Kirofunlo buyuk 

b. kay-yorine konmaz ır 

t b'ld' miı;:ler-ıa uğradıüını ı ır ~ 

d. b 1 ki rofun ır.Beyonname er, 
bolşevizmin en ·anlı yupıln· 
rından bulunduğunu ve ko-

. .. venme-
ınunizmin bugun ·u ,, 
lerinde ~·ok büyük bir yapı 
olduğunu anlatmaktadır, . 

l 'lusal müdafaa komı-
sorl iği de kırmızı ordu~n 
Ynptığı beyannamede. •r 
savaşlarda kızılordunun 
kazandığı yenmolenin en 
buyuk kıldacııı ( dmilı) olan 

Prens Pol 
Landradan sonra par ise gittı 

Lebrunu ile ~öruştü 
Puris, 2 ( A A. )- Yugos. 

lavya kral naihi prens Poul 
gazetecilerin, Fransız ?aşk.a
nı ve dış işleri bakanı ıle bır
likte reisicümhur Lebrun ile 
neler konuştuğu hakkmdaki 
sorgularına karşı sıyasal 
nezaketin devlet başkanı ile 
neler konuştuğu hakkında 
hi~' bir söz eöylemesine mü
sait olmadığını bildirmiştir. 

Sıyasal mehafılde Marsil
ya suikas\ının Fransız.Yugo· 
slavya dostluğunu sıklaştır

Jığı söylenmektedir. 
Prens Polun Cümurreisi M. 

Lebrun ve Başbakan M FJn. 
nden ve dış işleri Hakanı 

Lavnl ile yaptığı uzun ko
nuşmalarından bu anlam ç·ı
karılmaktadır 

KonuşmularJu sıyasal du
rumun ve hele budunlar 1 

arasında hemen münakaşa~_ını l 
isti yen Macar notasının. go 1 
rüşuldüğüne oran verılme 
ktodir. Çünkü uluslar kurumu 

1 nun karar vereceği ~u. hemen 
müzakere meselerımn ~·ok 
büyük sıyos3l ehemmiyeti 

vardır. 
Uluslar kurumuna ba~ vu -

rarak Macar makamlarının 
mesuliyetini açıkça ortaya 
atması üzerine Yugoslavya 
nın do hu jş i~·in ı;oLuk bir 
karar verilmesini istediği 

sanılmaktadır. 

Epir 
• 

Işı 
( Ost tornfı birinci sayfada) 

boğulmuş, diğerlori kurta
rılmıştır. Bu vopurun çok 
eski bir vapur olduğu ve bir 
müddet sPferden m( neılildiği 
anlaşılmıştır. 

Kirofun öldüğünü ve Kirofun 
ünlü diriiiğinin Kızılorduy:ı 
ülkenin korunmacı yolundu 
bir örken olmosı dilrğ:n.Je 

bulunmuştur. 

Sosyalist Sovyet Ciimuri
votleri birliği me~kez icra 
komitesi Kırofa :ıyın altısın 
da Moskovada Kızılalanda 

resın1 cenaze merasimi ya
pmayı kararlaştırmıftır. 

TURKDIL1 

Sıhhi 
Olmıyan kurnmlar. 

Bif talimatname hazırlandı. 
Umumi hıfzıss ı hha kAnu

nuna göre, Ökonomi Bakan
lığının ılüşiinceleri alınarak 

Sağlık Bakanlığı tar afıı dan 
sıhhi olmıynn kurumların han· 
gi sınıflardan sayılacağını gö 
steren bir liste tespit edil
miştir. Bu listeye göre m~z · 
bahalar, barsakhaneler, sel
lülüit depoları, hava guzı 

fabrikaları, tabakhaneler, 
çimento ve kireç fabrikaları 
birinci sınıf aynı sırlama at
elyeleri, büyük mikyasta ha
lı dövme mahalleri, ham 
me~in ve taze deri deposu, 
makine inşuut otelyeleri, ba
lık V f'\ et tuzlama mahalleri. 
yoğ inıaltlthıınelrri, lastik 
im ulat hnneler i. ik İrıcı sınıf 

yün ve emsali fabrikaları, 

bal mumu dökümha
neleri, bira fabrika" , çama
şırhaneler, kuhn• kavurma 
fötr şapka, küçük odun, kö 
mür, paçavra depoları, zey
tin yağı sırlı çnnok ispirtolu 
i~·kıler imalethı:ıneleri, alçı 

kireç ve çimento değirmen 
leri boyahaneler üçüncü ı:ıı
nıf sayılmıştır. 

-~· 

Cumuriyet 
Adliyesi 
!Üst tarafı birinci sayfada] 

suretle de Gozi ülkesine la.-

Yeni 7 ürkiyenin -
Beş Vdhk Planı. 

Bu plana göre ~Hk milyon lira harcanacak. Türkiye 
yavaş yavaş ve fa~at şaşmazca sanayileşiyor. 

Belgrnttn çıkan Politi- tülmüş vo yeni mnkioeler 
kn gıız~te!'i l,..tanbul muha- yerlerine yerleştirilmiştir. 
biri bildiriyor: Bundan iki ay önce Türk-

Türkiyüden, gönderilip iye ~eker sanayii kurumu· 
<dloletika»nın, Mayıs ve Ha· nu sonuna iletmiştir. Şımdı 

ziran sayılarında basılan ya d'i dokuma sanayiinin kurul-
zılarında beş yıllık Türk pli.\- masınn daha büyük bir güç-
nından, yurdun sanayile§m- le çalışılmaktadır. 
irilmesinden bahsedilmişidi. «:\1illiyet» gazetesinin sa-

Bu yazılarda Ankara hük- nayileşme işi için yazdığı bir 
llmetinin pldnlı bir ökonomi yazının özü rapıldıktan sonra 
yaptığı ve yurdu sanayileş- deniliyor ki: 
tirmeğe çalıştığı bildirilmiş Daha bundan birkaç yıl 
idi. Türkiyede, beş yıllık önce Türkiye büyük kontlar
bir sanayileşme pldrıı kuru- ından (şehirlerinden ) bazıl

lmuş bulunuyor. Bu da Türk arının buğday ihtiyaçlarını 

«Pıyatiletkası» Türk beş dışarıdan buğday getirerek 
yıllık pldnıdır. Bu plAna gö tamamlıyordu. B~r vakitler 
re 42 milyon Türk lirAsı biz de İstanbula kadar 
(15 milyar dinar) sarloluna · buğday, gönderiyorduk, ~bu-
caktır. Bu pldnın işlenmesi gün ise Türkiye, çok olmn-
için gerek olan bütün kapital makta beraber, buğday 
«Sümer bank» ıı 'e· ihraç etmektedir. Demek 
rilecektir. Ulusal Okonomi oluyor ki, buğday 'Ye un 
Bakanı Bay Celal Bayar, Lu bakımrndan ithaldtçı Türki-
işle uğraşacak ve yerine gd ye, ihracatçt olmuş bulunu· 
tirilmesini gözetecektir. (B 1y yor. 
Celdl, yeni soyadı yusasına Buğday işi düzeltlinc~ şe-
göre kendine soyadı seçti ve ışı gozunuze alındı. Bugün 
soyadı olarak «Bayar» adını bu iş te yoluna konulmuş . 
aldı.) Türkiye iki sebepten tur. Alpullu, Uşak, Eskişehir 
dolayı yurdu sanayileştirme- ve en son olarak Turhnl 
ktedir. Bunlardan biri ulusun modern şeker fabrikalarının 
istihlak ettiği herşeyi hem kurulmaı:ı ile yurdun şeker 
savaş, hem de barış zamanı- ihtiyacı temin olunmuştur. 
nda yurtta yetiştirmek, diğe. Bu fabrikalar da Yugoslav 
ri de, yurtta yetişen ham ma usta işçileri de kullanılma-
deler sürümünün eyi ol- ktadır. 

masına yardım etmektir. Dokuma fabrikalarında 

SAYFA 3 

Fransız 
---

parlimentosun~a gürültüler. 
Havas Ajansı bildiriyor: 
Mebusnn meclisinde İç 

işleri hakanlığı bütçesi ko-
nuşulurken bakanlığın gizli 
tahsisatı idn Fransız hükO.. 
meti güven meselesini ileri 
sürmeğe mecbur olmuştur. 

Emniyeti umumiye işleri
ndeki son skondalları ele 
alan sos ynlistler ve kom ü
nistler bu tahsisatın aley
hindn bulunarak idarenin 
tam bir surette arınmasını 
ve bu paranın fakirlere yar
dım işlerine verılmesini is-
temişlerdir Diğer bazı meb
uslar da gizli tn hsisatın Cümu
riyette y';lrİ olmadığını söyL 
emişlerdir. 

Bunun üzerine haş bakan 
M Flanden şu sözleri söyle
miştir: 

« - Ben dışta oldu-
ğu kadar içte de ba_ 
rışı istiyorum. Söylenen 
sözler bundan evclki hü
kOmetlere nittir. İşin azaltıl
masını onaylıyalım. 

Fakat hükumetin s:ıldhi
yetlerinin azaltılmasını ooay
lıyamam hükumette bulun-
duğumuzca hiçbiriniz, bu 
sildhı demiycceğim, fakat 
bu vasıtayı bırakama:zaınız 

Konuşmaları uzatmak ma
nası zdır. Çünkü bugün bunu 
istemiyenler kendilerinden 
olan bir hükumet it başında 
iken aynı gizli tahsisatı ka
bul etmişlerdir » 
Başkan bu sözlerden son

ra güven meselesini ileri 
sürmüş ve 120 reye karşı 
457 reyle güven kazanmıştır. yık bir adalet ülküsünün bütün 

icaplarını temine muvaffak 
olacağırıızJan zerre kadar 
şüphe etmiyorum. Siz. 
ler adliyemizin muvarta
k ıyı>t amillerini emsalsiz bir 
kudretle başarırken Vekillet 
te adli teşkiltltımızı vatanın 
hakiki ihtiyaçlarına uyğun 

bir şekilde ısluh kin uğra~
acaktır. Bu hususta muvaff
nk olabilmek için vatanın, 

sizlerin bana verecttğiniz do
ğru ve samimi mahlmatıı 
dayanmak meclıuriyetindey

im. Bugün htikimler kanun· 
un tatbikine dair talimatna
meyi alıyorsunuz. Sizlerden 
istedığim esaslar buruda 
yazılıdır. Fakat herşeyden 

Çünkü sınai ulusların olduğu gibi bu şeker fab-
yurtlarızı çiftçileştirmeğe, çi- rikalımn:n çocuğunu «Sümer· 
{tçilik otarşısına baş vurdu· bank» kurmuştur. 

Japonyanın 
Kararı 

ov el bir kti.nunu 
evelde mahkemelerimizin 
iş itibarile vaziyetini bilm. 
c k istiyorum f {u sebr pten 
bütün teşkiltit ikmallerini 
göz önünde turarak tertip 
edilmiş ı·etvelin nümunesini 
ta};matnumenin dokuzuncu 
safdsında bulucaksınız . Uer 
birerleriniz kendiliğinize ait 
olan kısımlrın bir KAnunu
eveldeki vaziyete göro dold
uracak ve Vektı.lcte gönde-
receksiniz. 

Elde edilecek muvaffakıye. 
tin bütün şerefi sizlere nittir. 
GJzİ ülkesine ltlyık bir adalet 
makanizmosı. İşte ark.ndaşlorl ! 

hodefımiz bu hedef in tahak-
kuku İçin sarfedilecek mesa
inin kıymetini elbette takdir ; 
edersiniz. Sizlere muvafrakı. 
yeti er dilerken yakın
da hedefe ulaşmaktan doğan 
bir sevincin vereceği sami
miyetle hepinizi tebrik ede. 
<·eğimi kuvvetle ümit eyle
mekte olduğumu da ilfive 
etuıekliğime müsaadenizi ri
ca ederim değerli arkadaş· 

kları gündenberi toprak ve· Bugün Türkiyede pamuk 
rimlerinin BÜrümü gittikçe yctiştiriminde bütün çalış-
düşmektedir malar dokuma sanayii nok. 

Buna göre yeni Türkiye- tasında toplulaştırılmış bu· 
nin sanayileştirilmesi ne ka- lunmaktud ı r Türkiyenin it-
dar ulusal ise, o kadar da hal ettiği şeylerin başlıcala-
ökonomiktir. Sanayıleşme rından biri pamuk olduğu 
bundan başka uluslanmağı gözden ırk tutulmalıdır. 
(etatize olmağı) da gösterir. Türkiyeden dışarı gönderilen 
Yeni Türkiye y11vat yavaş dövizlerin ~·oğu p:.ımuk için 
fakat şaşmazca sano.yileştir- gitmektedir. Halbuki Türkiye 
mektedir. pamuk yetiştirmekte ve bun-

Türkiyenin sanayileşme - ları dış yurtlarına ucuza sat-
si ışını kolaylaştıran bir maktadır. Ham madde olarak 
şey de bundan önce Türkiye- dış yurtlara ~·ıkarılan bun. 
de sınai soysal olmayııııdır. lıır Avrupa fabrikalarında 
Türkiyede türlü ttlrlü soysal eğirıl likten ve dokunduk. 
baranal (içtimai sınıClar) ol· tan sonra Türkiyeye dönmek
mayışı yüzünden atayönü te ve Türk müstehlikler 
(putriyarkal) düzeninden bunlar kin yüksek paralar 
ulus~~uluk düzenine geçilme- ödemektedirler. Ham pn-
si çok koİuydır. Ulu~ üze- muğun sat ım fiatile alım 
rinde ynpılkn bütün deği~ik- fıatı arasındaki a~ıklık bü-
likler, bu durum ile kolay- yüktür ve alımda ödenen 
!aşmıştır. Bu değişiklikleri Cazla paralar dış yurtlarda 
yapanlar Reisicümur ATA. kalmaktadır. 

'l'ÜR ile Başbakan ismet ismet lnönü tarafından te-
li\ONünOıt Bakunlar Ku- melleri kurulan Ereğli fab-
rultayı 1 · aşkanı l:ımet inönü, rikıısı bu durumun eon-
bArab~rinde Ulusal Ökononıi lıındnılması ı~·ın ya-
ve Nafıa Bakanları ol- pılmış bir çalışmadır. Bund-
duğu hnlde Konya Ereğli- nn sonra Türk işçisi yerli 
sinde dokuma fabrikasının pamuk örecek ve dokuyaca-
temelatma işinde bulunmuş- ktır. Türk işçisi pamuk işli-
tur. Bu yeni fabrika beş· yecek ve yapılacak dokumo-
yıllık pldna göre yakınlnrda !ar yerli pazarlarda 1935 
kurulmuş olan fabrikaların yılından başlıyarak Batılaca_ 
sayısını arttıra"ııktır. Bundan ktır. Bu fabrika 2,500 amele 
üç ay önce Kayseri doku- ile işliyecek ıS,000 mekiği 
mn fabrikalarının en büyüğü vo 250 tezgl\hı olacaktır . Fo 
olacaktır. Yakında Hursa brikn «Sümerhnnka» a 
civarında, Nazillide de iki 3,500,000 Lirnya, yeni 
büyük fabrika kurulacaktır. 1.200,000,ooO dinara mal 
Bunlardan sonra ela Malot- olacakhr.Fnhriku horyıl 7,010 
yada Ja hır fabrika ku- balya pamuk sarfedecek. ve 

lurım.» 

rulacnktır. ls~anhul. civar~.n~ıı \bunn karşı her yı\ l ,200,000,000 
1 Bakırköydıkı Cabrıka huyu- 1 metre dokuma. çıle.racuktır. 

( Ost tarafı birinci ssyfada) 
şıırak son Japonlnrlu yap
tığı konu§maları anlatmış ve 
bunların yeni bir pllln 
vermediklerini Japon nmi
ralı Yamomotnnın lngiliz 
deniz bakanile yaptığı ko. 
nuşmalarda da ancak kendi 
görüıılerini bildirdiğini ve 
hükfımıtini hiçbir taahhüt 
nltına koymadığını söylemiş
tir. 

Oyle gözüküyor ki, İngiliz 
!erin Japonlarla Amerikalıl

arı uyuşturmak İ\·İn yapmış 
oldukları tekliflere Japonla
rın nrdikleri karşılıklı tek_ 
nik tafsilAt konuşmalara 
devam edilebileceğini göste
rmektedir. 
Geçen sene 'l'urkiye doku-

3ma sonayiinde 68,000 işçi 
.kullanılıyordu. Bu yıl bunla
rın sayısı 130,000 ışçıye 
\·ıkarmıştır. Projesi yapılm-
ış olan fabrikaların hepsi 
işlemeğe başlnyınc•n bu işçi
lerin sayısı iki kat çoğalaca-
ktır. Türkiyede mevcut 
hususi fabrikalar yılda 53,000 
balya pamuk kullanmakta
dırlar. Ulus tarafından ya
pılmakta olak yeni fabrika
ların yılda 63,000 balyn pa
muk kullanacakları umul
maktadır. Buna göre Türki
yede sarfolunacak pamuk 
miktarının 120,000 bulynyn 
çıkaca~ı hesaplan ınnktodı r. 
Türkiye şimdi aşağı yukarı 

s0,000 balya pamuk yetişti
rmektedir. Buna bakılırsa, 

Türkiyode sanayiin genişle

mesi pamuk kültürünün 
<.~oğalma.ıınn. yardım edecek
tir. Çünkü pamuğun momle· 
kette sürümü temin edilmiş 
olacaktır. 

llr • IJIUGOSLA 1 \ MıHAl O\ iÇ 
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i~ ŞEHiR SINEMASINDA i; Okuyucularımıza Bır Kolayh · 
~-~ [== 
E§E ~ 

~ 5 k :in 11 ıı uevd çerşaııı ha dan iti ha ren i'ı I 

=i Dünyanın ~eyecan ve korkunç rekorunu kıran ~= 
2~ H O R T L iV A N M. U M V A ~ ~ '== f!fjjjfff z: = 
=~ §E§ 
'E::::.~ = 
-==~ re== 
~~ Cihanşiim1ıl artist: D 

~l K A R L OF F tarafından temsil edilmişCir ~i ! 
§§~ Şim<lİ)'e kadar yapılan korkunç ve heyecanlı filimlerin hepsi- J-== 

~ 11 i11 fo vkinde<lir. Billıassa Karloff ~ihi <liiBvanın en bü,·iik facia ~ 
=.1i t .. ._ == 
~ artb ti tnı·afrndan tenısil edilmiş olması filime daha büyük bir eh-~= 

===. • 1 . k d' ~== = .a emm1~1et ve ıusus1yet verme -le ır. ~~ 

§~ Çok biiyiik fedak:1rlık ve muvaffakıyetle temsil edilmiş olan ~ 
~ bu fi lim sizi iki saat miitemadiven korku ve hevecan icinde € 

===-~ ._ .. • ==== 
~:§ titrelecek ve büviik takdirlerinizi kazanacaktır. ~ · 
~E • §~ 
'=::. "IE r. == 1!4 lld veten: 'r 1 

l=i .. ·.· M Ü n i r N u r e t t i n i n ~~~ 
Gavet nefis halk türküleri fl!i!l == L &~ 

ı ~ Aynı zamanda FOKS JURNAL. Suvare Tom saat 8 de. Gündüz matineleri: Per·l, I 
şem saat 2 130 ıl u cuma saat 2 dedir . f. 

• • PEK ·y AK 1 N DA ti 
4 ~ 
İ~ Ç e 1 i k A d a fE= 
j§· ~ 
-~ ~ 

liiiiiii~ıniiiiiii~iiiiiiiiiiiiiijiijiiiiıiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiii~iiıiii!iii~iiıiıiiiii~iiiiiı~nıi~iıiii~iiiiW~iiiiiiiiiiiiınii~~ıijiii~ll 
alıkesir Zir«tat ınüdürlüğüııden 
Mülga Kf•p..,üt ziraat mektebine ait sülüklü ve he11dekli mevkiindeki 

çayırların senelik icarı 17- 11 - 934 tarihinden itibaren yirmi gün mü
ddetle miizayednyP vazedilmiştir. 8- 12· 934 tarihinde ihale yapılacağı
ndaıı taliplerie ZiraaJ Miidiiı·iyetine müracaatları ilan oJuııur. (267) 
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( TÜRKDİLI Neşriyatından: I! 

ıl ç ki . . 1 ' ocu ar ıçın. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

. - . ,. 

Aşal!ıya bastı~nnız rehber tablo hal kıınızın her tülü ihti~ uçJa .. 
...., <...; k" ) .. 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, · ın 
!erden karşıhyabilect>kleri ni gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 
· ıH-

T' D/.K 0 T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi ını 
fi ~ • ye caddesi numara: 98 

KlR TASI. YE· Mustaf~ Fehmi. lliik,'ımet caddesi postalı'"'' 
• ne sokagı. 

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

A V U KAT: Emin Vedat bey ... fliiklimet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik1ınıel 
caddesinde Ahnıet çeşmesi kar~ısuu.la 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. IJükfmıet cadde' 
sinde .. Darbalı oteli altında. 1 
Yeni berber ıbrahim efendı: Hiikiınıc 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşe~ 
• kofonyacısı .. A hacıla r <·addc~i No. 3 ı . ~ 

l O KANT A : Sabri Lokantası: ~ah ~leltmel sok~1P
1 

numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri-' 
J>aşa canıii caddesinde.. Meylıaıw t oğaıııı<l~·. 
Bandırma b<ıkkaliv~si Ahmet Hilmi efendi· 

TERZİ 

. 
ŞEKERCi 

. . 
Bihimumiçkiler, konserve ve ~~ker çt>şitlerı. 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 ,j 

Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuvn~ 
miJlive cadde~i No. 163 

• 

: Ahmet Nuri efendi: Balık(~sirin en •~ski ştıker' 
.., 0,ı, 

cisi. llüktinıet caddesi, postalu ıne soka~ı 

mara: 24 
• • 111n' ı 

MANJF A TU J?:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazı 
..., · 'llİ' D nifatura ve kumaş magzası. Ku vayı ıuı · 

caddesi numara: 52 

llııyat bilgisine uygıın olarak ya- :1 • 

zıhnışllr, He~-~itapçıd_a satılır. __ , , ___ ~En Eyi Bayram Hediyesi! •• ~ 
. • .. . . . . ; - l .. . . 

Mecmualar: 

Ülkü 
lfolkevler i mecmuası ÜLKÜ 

nün 22 ci sayısı çıkmıştı r. 

İçinde şu yaz ılar vadır: 

Halkevi Reisliğinden: 
Halkevimiz Ali Şuuri ~lektebinde Fransızca 

öğrenmP-k istiyenler için bir dershane açılacak
tır. Arzu edenlerin mektebe müracaatla kayıt 

olunmaları rica olunur. 

Yaklaşan hayram için lı~diy~mi düşiiniiyor~unuz'? 
d8 

O halde hiiktinıet caddesinde ŞP,hir sirıaması nlt111 t 1 

İzmir - İstanbul şekerisi Mehmet Re~fıi, 
adresine müracaat c<li niz. Hediyelik herıw vi K r TU ~El{l,f .\ 

. ~EK ERLEME, \:iKrLAT ve \ıyrıca Harııazan i <;iıı IJEl),,i' 
ve HECELLEHİ orada bulacak ve ucuz olantk tedavi edece~· 

~ 

Tür k Dili ve Türk müziği ~f~~~~~~~~~~~~~ · -
- Necip ~li , Türk soyu ~ ~ --~E~ 
ve Türk tarihi - Muzaffe r, .. • • . ~ llıılıkcsiı· D•tİ lll Eııcüıııeniııtleıı: 
Dil inkı!tlLım ı zın hareketi- ~ TURKDILI neşriyatından: 1 
tlasnn Al ı, ~aadet in hakiki ~ ~ 

telakkisi - Ahmet Nesimi, ~ o ~ y ı ~ 
lktısadl devri filem- Aydoslu ~ o g r u o • • 1 
Sait. . Anodoluda s u kuvvet- ~ ~ 

leri - Hasan Halet, Bir kit abe - it Y.\ZAN: ~I. CEYDET ~ 

ır~' 
Yeniden yapılnrn~ı cksilttıı<'ge konulıuu~ olaıı yaııa11 nıitaı pa')H 1~j~İ' 

tebiuin talihi tarafında 11 teklif edi len hede l lw~ldi hiyık hüriilı11\ r;ıt' 
ndeıı 10-K<\nunucvel - 934 tarihine mii~<ulif pazartesi giirıü saat oll > 

ihale edilmek üzere t~ ksihııw nıiicldeti hir lıafla tt · nıdit edilmiştir. . (C' 

Hiıseyin Namık, Çocuklarda ~ ~ 
•inir lıastolığı- Pror Dr. Fah. € Bir perdelik mektep temsili i nııiye ve~ikalarih• hcralırr ye vıııi ıııezkiırd a şr ra iti 

İstekli olanların lemi nalı nıu va kkatelcrile t icar()(. odası YP dı 1 i~ ctl ıııi' 
a t 

ve~ hu Jınsıı5' ıer' 
rettin Kerim, Ayın politikası - il. ~ ınahinıat almak istevenlerin dalıa evel Euciinu.'nİ \'ilalcve acl 111c 
Zeki Mesut. Anamın dsstisi 1 Fiııtı: Beş kuruştur. 1 ilan olunur. . 
(hiktlye)-Fer it Celili, soy ~ 
düzeni _ Nusret Köymen, IJ! İdareevi nıizde ve her kitapçıda bulunur. 
köy anketi. 1 

Herkese tavsiye ederiz. ~ ~~~~~~~»1i.l~~·~;I., 

., . 

Balıkesir Vilayet Matbaastnda Basılmışttf' 


