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Yıllığı: 800, nltıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
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Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
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ec · sı Toplandı, Görüş~eler Yaptı 
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af a 
Toplanarak yurdu yrksek sıyasa ve koru
nması üzerinde görüşmeler yaptı ve dağıldı. 
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Alman Ulusu ve Al 

, 
A atürk i r a O ı ş a r ı i ş 1 e r i 
Yıl başında bakanı Ankarada. 

Hi131iahm r balosu Yd Ankaıapa-1 B K"' A A .. k 1-d k J' -. . 
ıasıakı baloyu şereflendirdiler. ay aznm tatur tara ın an abul euıldı ve şerelme 

Ank?rcı, 2 (A.A.) - Hılaıi ög-1e ve akşam ziyafetleri verildi 
ohmerm yılbaşı balosu çok ' 
giızel olmuştur. Atatürk q 
h loyn gı imi l ir f',ıı tten 
f:.ı.da kr lmı~ conrn Arı~ara 
pnlast. kı baloyu •rı flen
dırııııslır. .. 

Ata tüı k teşekkür e~iyor. 
Ankorn, 2 (A A ) Rıya 

sı tıcunıtır t;munıi k,1 ıpl ğ n
den: Roı ıcumur At ıtıırk y ııı 

y lı kutlulıyonlaro tıs kkür 
ve eyi dıluklcrınin Ana lolu 
Ajansınca iletilmesine emir 
buyurulmuştur. 

an hükumeti hukuk berabe
rliği esasına dayanan samimi r çalışma berabe
rliğine varmak ıçin çalışm ya devam edecektir. Yıl ~aşında teorik tellerı 

B rlın, 2 (A.A ) B ıy tPdrıci' ve rtyızlı bır ınk '-Of olduğunu anıyorum. Alm· t t' ,f ,,f 
Bit\')r yeni barı münaseb . tim dınde bulıınma' münıkun nn ulusu Ye Alınan hükum- aa 1 euı ul. 
tile Sefırler heyetını kabul dtğıldır. liiç hır ulke Alma •eti hukuk beraberliği esası- Ankoro, 2 (A A) - Yeni 
ettiği ıroda şunları söyle nyn kndnr barışı seven b r na dayanan samimi bir çal. yıl münosebetıle Romanya 
miştir. ıhtıyoç hı sctmemektedJr. Kralı ile Yugoslavya kral· 

_ Barış hakkınd göre 6en Uluslararos n<lo dostane ışına beraberliğine varmak lığı saltanat naibi Atotürk'e 
cek bir güven olmodıkco bir uretıe h ılledilmiyecek ıçin calışmıyo devam Pdec- samimi tel ynzıları çekmiş-
hcr hangi bir sahada hiç bır mesE>lenin mevcut ektjr. len.lir. Atııtürk'un bu tel 

Bur a a 
9 l 5 yıhnın çalışına pro

g amı çizil~i. 
'ursa, 1 (A.A.) YC>ni 

yılbu".lını ulusun ıstck VP 

ihtiyuçlarını fırsat tut ... n 
Volı ve Fırka kr za idore 
heyctlrri, bcledıye B..ışkıın-
1 ırı •. kııym ıknmıar Fırka 
\'ıl lyct kurumu merkı zrnde 
toplanarak du UT uş ve gö· 
ru birlıği içın nnt ıçtı· 

lcır "" 935 v lının çal şmn 
J 

progrnmını ~·ızllilPr 'e )Prıİ 
yılı kutlulod 1 ır 

-

Sest uzak mez'1f elere gö-
türe Mr alRt icat ettiler. 

~1o k >vo. ~ ( \.A ) Pos 
ta v t lgraf f nni t tkık
lerı eııistitu u uzok m n -
fel rı: s sı de n k i n 
bır rıh z 'ucud g •t r 
m"ştir G rck tel P ger k 
t(ll zle i liye~ ı cek bir ma 
kina hem buyuk mıky ıst 
SP 1 n kltıd lmı k <' 

hAın de dığer adi lPlgrof1nrın 
çekilmesinde kullanılınosı 
bunların dört kr.rr ılnha 
~· ıhuk çekilm~ i vr. ç kılnw 
keyfıyetindan yJ.r lı 1 k ol 
mamasını temin '1tmekt<'Jir 

Sitaviskinin ~an ı mü~im 
ifşaattı bu unacak 

Parı , 2 (A A ) B ıyon 

~ 

Fra a il 1 alya 
birı~irlerile anlaşamazlarsa 

lngiltere araya girecek. 

in~ ltere Dış ba~am Parisda ~u m .. seleyi görüşrce~. 
Londro. 2 (A.A.) Hu' a 

Aj ınsının alllığ lnb •rlrre 

gor ~ ln(rıl z. Ji'rıJn:ı z ita y ın 
~ . 

konusmular nıl kı t ll\ u\.. 
gu~luıdcr ort. d. ıı kold rıln. 

z.,n P.ıri" v • H' n ılı do ... <'a 

mu l lı ı "l ıulu ı n J ı ıı ı 

eınn yıl cı ugurıdan ' ı 
guçluk pr b 1k ı tıır d •\ 1 •t 
t..ırar rıd ın g• 1 )Or o ,ı ., 
IE' ıı z 1 nd · t 

et buı:tc 
lngılt ro D 
Pırı t kol 
g ın ı~ I • 
kı ıh l'r ı "' z 

tııılun <' ğ'ırıd ı 

,..,1 ·rı H k n 
~ h k 

J ili "' h k-
B ı nar ıl 

Ulllrt UY. \J >o u ..,,, eti. -

J ır 

ı{ ı 

\ ~. Hoy-

B ' L v· 
Bo nay K t

ı 1 ıke11 ~ 

t k ıht nı l z du t r 
P ırıs. 31 A.A.) - Deyi 

tel "rruC m11 h ıl ırı d ıı. 
lio iiru P bakılı ahir Fr_ 

10 iıuıy ın nı k { rı ~o 
ruş ı lerıl kı l ıı~ 1 \ u tur· 
yan.o ıı,lıkl llının z '11• n oltı 
n ı ol nm ı ile M r r • nır 
bu !utlar n l kror tk k ist 
Pı:t n 1 al) an n ht r ~oru 
ntrıc ıl r 
• P rı, 31 (\ . .\.\ Fran 

Hn \lak ı ı • 

ıı· rind • topl ınm:ıktadır Son 
tında e~ı bir deği iklik olm1-
z ..ı bu guçlı.ikler yenilcnmı 
yPcek gi ~. i gozukmC'ktedir. 
Ve boy Lavalın da, ikinci kA
nunun ikısınJo Homoya sey
uhoti gerı kolocaktır. 

Fransa, A vusturyo i tikld 
linin korunma ı iç.in bir on
la ma tek lıf etmi tır F kal hiı· 
yuk de\ lt:ılerın gnronlisinı 
ıbtıyen Avusturya e ki A vus 
turyo • Macnri tın im pnra
torluğunun to raklorında 

yazıların aynı veçhilc s 
mimi tşekkürl rinin bildir
m ştir. 

Muğlada f uka kongreleri 
Muğla, 2 (A.A.) - C. H. 

F. vo kongresi toplonm şhr. 

italya 
Ka~inesin~e ~egişıkli~ 

Mussolini müstemlekat neza
retini de uzerıne alıyor. 

Is tan bul. 1 ('l'(~llK Dl LI) -
(;elen lıabPrlere göre ltJlyo 
kabinel!mıle t dilılt yapılaca-

kt r Bu t dıldtın in
~ lız gozetelcrınc gore mu· 
ı dsı llube ıston bedi elerın
de kabine erkanı nrosmd ı 
ılıtil:H ı,;ıkıııoshlır 

ltıılyn ınul af lı itse kabi
nedekı tadildttun or.ru Mu· 
olıni nıustflmlekdt ııezore 

tını bılfııl deruhte edoccğıni 
ı ldıu etmektedir Bu tadılı'H· 
t ııı sonra hulen müsteıııle

kdt nazırı olun general Bono 
Somalı ve mitre vnlıı:i ola
cak ve ıki mı.i tamereoin İs· 
mi ,te <dtolyon Şarki Afri
kasrn olncnktır. 

Amerika 
Or~u ve deniz kuvetlerini 

arttırmak kararrn~a. 
\' aşingıon, 2 (A.A ) Ja-

lran Dı nrı-ı;lcı nı bakanın kabul bııyıı>:"an Atatllrk 
Ankara, 2 (A.A.) - Dün Adliye, İçeri işleri ve O· 

İran şehrimize gelen İran Dı işle- konomi bakanları, 
ri Bakanı Bay Ktlzımi şerefıne Büyük Elcisi ve Dış 
dün Dış işleri bakanı Boy Bnkanlığı ve Elçilik 

işleri 
ileri 

Tevfı k Rüştü Aaros tora gelenleri bulunmuştur. 
fındon öğle yemeği, Boş Ankara, 2 (A A) _ Ato-
bakon ll)met lnönü tnra-
flndan 

türk dün akşam lrarJ Oıı,arı 
köşklerinde nlu,ıqm 

yemeği verilmiştir. Ôğle işleri Boknm Bay Kazımiyi 
y meğinde İçeri işleri vo kobul etmiş ve uzun müd-
Ôkonomi balrnnlorı, Rıyosoti det nezdlerinde nlıkoyerok 
cümur Gt'nel Kdtibi lron görüşmüşlerdir. Bu görüşme-
Büyük elcisi, Dış işleri B ı- terde Dış i !eri Bakanı Boy 
kanlığı ve elçilık ileri ge. Tevfık ~üştü Aras ile lran 
tenleri bulunmuştur. Ahşam büyük Elçisi Sadık Han 
yemeğinde Dışarı işleri, bulunmuşlardır. 

Dikkatler: 

Reklam münasebetile 
Moskovadon yeni dönmüş 

bır genç anlatıyordu: 
<( • Ve şuna hovrot ett-

im kı. ho.n1<1 ı;ıncoınyu gittı
ysem. dnimn, komunistlık 
pıopıgon\lıı ı ,ı, kur la t· 
ım. Hus "'ın ıı..ılur.nd.ı her 
f,lım. b r ş •y .ı!-oıl ıınnk idn 
göstC'rılır . Prop ıgondıı y. -
pmıyan f limlnc, • ıneıııa ka-
pıları k.ıınlı fır.>> 

Bir dl', hızi düşundum ... 
Jnki ar, lıayolo uğradığımı 

oylemiye lüzum \'armı. bil
mem? .. 

llele, u ilftn elimu gt•ı;lı

ktcn sonra .. 
~ehrimizdeki sinemolnr-

don biri, hem Je Hımnyei 
Etfol idaresinde olan bir ı:ıi
nemn-el ılfinlorı ıle - bayram 
programını bıldiriyor: 

Bir pnrçaeın1 olduğu gıbi 
alıyorum ... 

<ı.. Çocuklara bayram mu· 
nn ebr.ti ıle gundiız progrn 
mı: 

«Birinci 
«ikinci 
«Ücüncu 

CU KIZ 

günu: FAHiŞE' .. 
» RAı..A YI 

&°1 » Tl~LEFO· 

Dikkat ediyor musunuz: 
çoeuklrı koruma cemiyetinin 
ç.?cuklur it•in tertib eUıği 
b.ır programı bildıriyorum 
sıze. 

Ev( t, «l'AHfşg» adlı bjr 
fılım \'cıcuklara go tt rilrcck . 

«BALAYI» VO «SAHIŞl.\R(\ 
YA>)yı çocuklar, Ljzım ~·oc.u. 
klurımız, eucok giıvendiğimiz 
Atoturktin çocukları nlkı • 
lıyacok, zevkle, neşeyle 
seyredecekler. 

Anlatabiliyor muyum bil
mem?. 

ukOnetle dinley· 
ebılmek ıçın sonsuz 
bir sobır, geniş bir ld 
knydlık lhım ndnma .. 

Fakat: 

Halft, «ilanım \'O bey>) te
rin buyan ve bay oldukla
rını bılmiyen ve resmen 
ınır dışorı edilen «honım» 

ve <(bey» lerlo konu an bu 
«ılıın» yazganı kar ısında 
nasıl susobiJiriz ''e nasıl 
lıoykırmayız?... ı 

Propaganda do, dil mesele
leri de bir yona bırakılsın: Staviekı p rldmento tuhkıkül 

komj yorıuna hır mektub 
göndererek çok mühim 
ıfşMtta bulunacağından din
lemoıini isteını tir 

s z it ıly n goru nel 'rı b ı;;) ca 
\vu tuı)·lı ır.t k' lı '• ort.ı 
Avrupadu b rış n kuru mı 1 

hakkındad.r. Ve t•n muhirn 
zorluklar dn ışto bu iki ı 

urul n dcvletlı:-rin garonti
inı r ıldetmektedır Öte to. 

roftun ltolyo do Fron ız J>rO· 

c O \'Omı ikınci süyfodo. ) 

pon yanın Voşıngton nndloş 

maeını bozması yüzünden 
Bay Rnz\•eltin ordu tahsı 
sotının 445 mılyono ve do
nanma toh İsalı da en a o~ı 
100 ınılyon arurılıno ını 

kongreden jstıyc<"eğl bildi 
rmcktedır. 

Dördiınru ve bo inci gunl
orıno E~1EL ve SAIUŞlN 
RCYA fılimleri göstorilecek

l ınış .. 

Hi~· olmnzsn, «HIMA YEi 
fs1'PAL» cemiyetıne olnn aey .. 
ğımızı ıınutmıyalım. 

M. T. 

1 
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"1934,, ü uğurlarken. 
Akşam, bize: 
- E ı vcdaaa, ebediyen el

ved ı .. !. 
Dl· rlc+>n sesin no kadar 

titr iyonlu . 
Bırkuç dakikalık mesafe

de bulunan «ölüm!» ün isk:e_ 
lı· t rüzgıirı, twsıni alev uJev 
dağıtıyordu sanki ..• 

Muztaribtlim .. 
Sende, çeneleri biribirine 

gt'çırırn bir iç acısı varJı .. 
Ülümun, adım adım yukı

nlaştığını ve p43k az sonra 
onunla kucak kucağa kalac_ 
ağını hissedenlerin ıç acısı 

'ardı, sende .. 
Yumruklarını, kanlı böğr

üne dayayarak, kaburğaları
nı İç İçe geçirerek: 

- Yaşamakkk istiyoru-
mm!.. Yaşayocağlmmml..)> 

Oiye inliyordun ... 

O zaman, sana koşmak, 

kaoıyan sesine sesimle set 
çekmek istedim... ' 

O zaman, içimdeki «yuşa
malrn isteği ile içinin isteğ
ini kaynaştırmayı bir delı 

gibi arzuladım ..• 

Fakat: 

Ölecektin, çünkü ölmeliy
din •. 

Ben nekadar içliyim? .. 
Gidenin arkasından ağlan. 

ır mı hi~·? •. 
Vd gitmesi, ölmesi muha

kkak olan birşµy için çılğın 

gıbi haykırmuk manasız de
ğil mjdır?. 

L4kin, ben, neden böyley· 
im?. 

Neılen, senin ölümüne ağ-
ladını: Yaşıyunlar delıce 

eğlenirken .. 

İçimde, hAlA, bir molo 
var •• 

Sen, acılarınla beraber gö
müldün, ne bahtiyarsın ... 

• Ben, hulbukı yaş yan beı ı ? 

İngiltere 
Avrupa sulhu için ~ir mi

sak mı hazırlıyor? 
lstunbul, t ' (TÜR"DİLI) -

Londrada tftılahıyettur siyasi 
mah..ıfılden sızan bir haber 
lngilt~renin.AHupa sulhu için 
yeni bir misak huzırlandığı
nı bildirmektedir. 

Bu misak A "ustu •yanın tn 
mamiyeti mülkıyesinin hulya 
Fransa, Almanya, Yugoslav
ya, Çdlrnslovakya ve .~acar

istan arasınıia mtitekabil em
niyet ve itımat ile tunınma
sı şı;,klinde olacaktır . 

Fransa ile . 
İtalya. 

(Ü~t tıtrafi birinci sayfada ) 
jesine kıırş yuptığı son ta· 
dıl teldıfıerınde tadılcılık Cık 

rine hdlA bağlı bulunduğunu 
göjteroıişt r. 

Paris, 1 (A.A.) - ~alAhi

yettar mehafılJe a(·ıkça söyle· 
ndiğine .göre Fransızlarla ltal
yanlar arasında yapılan mü
z ıke reler a rasınıla muaheJe
lerın tekrar gözden geçiril 
mesi meselesi mevzuu bahs· 
edilmi~, bilAkis alAkadarların 
istikldl namına riayet edılme· 
ıi m111l11i ıörütülmiitıür. 

or, geçelim bunları bab. 
al ı k .. 

" Evet, neydi o manzara: 
Gecenin, gözkapııkları tu

tkallai lığı bir saatinde, gö
zlerinin oklarını biz yaşıya
nlardan ayırmıyarak mukad 
der olan mezarına koşuyor· 

dun .. 
Ve nihayet, biran geldi ki 

bütün ı~ klar söndü, kdioat 
sön Jü, herşı·y söndü .• 

Y ılnız, ıhtmısların ışıkları 
alev alev yanıyordu .. 

Bır dakikulık veya ebedi 
ihtirasların ... 

Sen, saat 12 nin son san
iy0sinde torıh i n sonsuz ucu 
rumuna yuvarlanırken ya~ 

ıyanlıir, şehvetlerini göz göz 
yakmak suretile matem 
ine ortak oluyorlardt. 

Biz, nönkörüz, ihtiyar!. . 
Evet, nanköriız biz .. 
Sen bizi bizden eyi tanırsın. 
Çünkü, pek çok vakalara 

tanık olJun .. 
Tarihin bağrındaki kar. 

deşlerine sor: Onlar, senden 
çok, hem pek çok cahil
diler .. 

1914 bile ... 
1919, 19 mayıs bile ... 
Bir Marsilya faciasını kim 

görmüştür. 

Ulusların, bibirlerini ye
mek, bilirlerini kanlarını 

içmek ıçın kısaca dostla
rını yutmak için neler 
y:ıptıklarını bizden eyi bi· 
lirsin •.. 

Rvet, nankörüz biz .• 
Gizli gizli yapılan entrik

uların, koynunda tıırıhe kar
ışığını unutma . 

Ah ne yaz k ki. yarın 1914 
gibi, 1912 gıbi korku ile 
anacak~ın ... 

Çünkü, yüzüne sürdüğü
müz kanlar kurumıyac
al&.tı r, zavallı masum ihL 
iyarl.. 

M. Tuğrul KızJ/ok 

Alman 
Nasyonalistleri arasında 

ihtilaf çıkt1. 
Puris, 1 - Almanynda 

Nasyonal sosyalist partisi 
eyice birbirine gırmiştır. 
Hıtler 20,000 kişiyi partiJen 
çıkarmak istıyorsa da şim

dılık buna cesuret edeme
mektedir. Maafıh Sıır mese
lesınin h :ıllinden sonrr bu 
mıktrra düha bir kaç bin 
kişi iltlve cd ı lccl!ği tahmin 
edilmektedir. 

"""""'==-J~ wr----

Litvanyadaki mev~uf naziler 
Kavnas, JJ (A·A.} - Klai

peda maznunlarının muhak 
emesi devam ediyor. 
Almanlar L tvanyıt eş-

yalıırının Almıınyaya gir 
me~ini ve hatta ulusl-
ararası demiryol -
!arı mukavelesine rağmen 

transit lılarak gdçıne sini 

durJurmusından dolayı Lit
vanya efKArı umumiyesi he 
yecandad.r. Alman gazetele
rinin ve Köoiksberg rudyosu
sunun Litvanyaya karşı şid

detli neşriyatı heyecanı artır
maktadır. Nazı önderlerinin 
Sar meselesi halledildikten 
sonra nüfuslarını artırmak 

ıçın Klaipeıla taroflarında 

sergüzeşt aramalarından ko
rkolu7er. 

alanlar. 
Ferit ORBEY - Edremit 

:. __ Ç_o_c--u-k-··-··--E-d--r-e~m··-.ı·t· ···v···e·····H···~·~·~;;;da 
00:~·;;.~öb~c~imu•'~:i esirgeme ~urumu bayramda bayındırlık çahşmaSI· 
dır!~p~ıh~~~İ~ c•vİ~~:~:~ğ• balo veriyor. Edremit kövlerind~ yollar Y0", 
inhisarlar muhasibi. Çocuk Esirgeme Kurumu J y 

Nafiz ÇUNA - Sındırğı tarafından bayram mÜnllsHb- pıldı, kaldırımlar döşendinı,e 
inhısarlar ekııperi. etıle bir balo tertip edilm-

Haaan ERDEM - Sındır ıştır . Duyduğumuza göre danlar acıldı. 
ğı inhisarlar şııt ı ş memuru. balo bayramın ikinci günü ak- , 

Tevfık AK~AN - Srndır- şamı E\'ka{ binası salonunda 
ğı inhisarlar muhakemat verilecek ve mevsımıo en 
memuru. 

Halit ÔZBEK - Sındırğı 
inhisarlar kontrol memuru. 

Fuat TUGSA VROL - ::; -
ndırğı inh ı sarlar kontrol en e 

muru. 
Hüseyin ŞEN - S ındı r ğı 

inhisarlor tukıb memuru . 
Balıkesir vicdaniye mahaJle~
inden. 

Hasan ERTU~Ç - S r -

dırğı inhisarlar kantarcısı. 
Muharrem TÜHE - Sınd

ırğı inhisarlar ()dacısı. 
Mahmut OKTAY - Ban · 

dırma muhasebei hususiyu 
k.Atibi. 

Halit ERDEM - Bandı· 
rma muhasebei hususiye 
süvari tahsıldarı . 

Cemal AK ı UG - Band-
ırma oıuhasebei husuıiyo 

süvari tahsildarı. 
Ahmet ÜNVER ..,.... 8and-

ırm11 muhasebei hususiye 
merkez tahRi).ları. 

Uatiee ERTEM - Bandı 
rma muhasebei hususiye 
daktilosu. 

Şükrü TUNALI - Bandır 
ma merk~z köyleri bürosu 
kı\tıbi. 

Osman ÔZ fÜRK ..:. Ban-
dırma mubaseb~i hususiye 
süvari tııhsild11rı. 

)luıtafaPALYANGOZ -

parlak balosu olacaktır. 
Balonun güzel ve porlak 

olması ıçin hazırlık yapılın . 

akJadır. 

Bayram~a yo~sul çocuklara 
elbise g\y~irılıyoı. 
Çocuk esırgeme kurumu 

bayram miinascbetile yüz on 
yoksul çÔcuk için birer kat 
t-lbise yaptırmıştır. ElbisPler 
yarın Gazi mektebinde ço
buklara verilecek ve yavru. 
lar bayramda yeni elbiselerini 
giyeceklerdir. 

Yeni Cümuriyet müd~ei· 
• • 

umumımı z 
Yeni Cümuriyet müddeiu

mumimiz lınahim Sünuhi 
dı..in İstanbuldan kentimize 
gelerek işe başlamıştır. 

Kendisine muvaffakıyet 

dileriz. 

E~remit muallimleri 
uayram tatili münaseb

etile tetkik seyahatine çı. 
kan Edremit muallımleri 

• 

Guzcl E<lremldın genel gorunll~b e k•t 
Edremit, ( TÜRKD1Lt ) - dısine mohsus çatal "k•rf' 

Edremit nahiye ve köylerin. ıkları bulunmakta ve ÇOo, 
de büyük bir bayındırl ı k ça- l:.ılarda yatmaktaJırlef·1,,~ 
lışması va rdır. Birçok köyl- uklar okadar rahattır dJff' 

erde Cümuriyet meydanları köylerine gönderilu:_~:ıo•~ 
açılrııış, yeni yeni yollar ya- zuubahis olunca 8 M dirlf 
pılmış, kaldırımlar döşenmi ş ve gitmek istemeınekte çı._ 
ve daha birçok · güzel işler Zeytinlik ve Güre~0.:i;Jd' 
vücude getirılmiştir . büyük meydanlar, 

100
b tct 

' Bu aruda Havranda bir yap ı s ı bitirilen ınek~e ki;1' 
yatı mektebi açılm ı ştır . Çok çük Dere köyündekı pı1" 

dası son günlerde y• mükemmel olan bu mektep-
te köy çocukları istekle ok· güzel işlerdendir. ~~ 
umaktadırlar. Yemeleri asri- Bundan başka Havr:ok'r• 
dir. Önlerinde tabakları, mu. biye merkezinde 

8 8 
fJf 

şnmb 11 1ı sofralurı , oyrı ayrı tesisatı yopıl~?~tad;~~ir 
bardakl:ırı ve herkesin ken- işıle yakınıla bıtır ıle~ 

Mahkem~ ıerde 

muhasebeyı husuıiye süvari te\k1'derıoe devam etmek üz~re 
tahsildarı. dün İstanbula gitmişlerdir 

Pamukcu 
Cinayetinin muhakemesine 

ağn ceza~a ~ôşlandi. 

Tokyo 
HüKômetlnlOsıyasa~ı ~ 

detle tenkit e~ılıJ~;., 
Ahmet SARAN - Band. 

ırma muhasehei hususiye 
odacısı. 

Ah Osman ARABACIOl;LU 
- Korucu nahiyesi Cümur
iyet Hulk Fırlcası reisi. 

Alt KARA - Ergama mu
htarı. 

Nuri BAYRAM - lzmirler 
mahallesinde Kebabl.}ı. (Kar
Jeşi Bukkal İbrabimde BA
YRAM soy Adını almıştır.) 

Osman KARA - Şoför 
muavini. 

lnkaya köyünde 
Ahmet SAYIM - Köy 

muhtarı. 

Hüseyin AKA G0ND0Z
lbtiyar heyeti azası. 

İbrahim TEKlN - İhtiy
ar heyeti azası. 

İsmaf l SATILMIŞ İhti 
yar heyeti azası. 

Ali BUDAK - ihtiyar 
heyeti :ıznsı. 

Gir ~suı1 nahiyaslnde soy adı 
alanı .r: Tavşancık. 

Ramazan ÜNAL töy 
muhtarı. 

Muhsin BALKAN-lhtiyar 
heyeti azası. 

Ali KORKMAZ - ihtiy-: 
ar heyetı azası . 

Veli ÇENGEL - itıtiyar 
heyeti oz . ısı. 

Ali DEGIRMEN - İhtiyar 
heyeti azııs ı . 

Süleyman Y ALPIHIK 
ımam. 

Çukurlu köyü 
~ehmet T AŞDEMIR 

Köy muhıarı 

Mualtim tayinleri 
İzmir muallim mektebi 

mezunlarından A. Ahmet 
ve Hüıeyin Hilmi Vildy. 
etimiz emrine verilmişler
dır. A. Ahmet Edremit·Kr. 
gene köyü ve Hüseyin 
hılmi de 6alya ikinci ilk 
mtıkteb muallımliğıne tayin 
edilmiştir. 

' Hilalis~mer korumu 

iki, iki bu~:uk ay kadar 
evel Pıımukç11Ja bir vaka 

1 olmuş bakkal İsmail ad
mda bir i bir ak§am dü· 
kkAnında öldürülmüştü. O 
vakit içlerinde köyün il
eri gelenlerinden Kemal 
hocan ı n d ı bulunduğu altı 

kişi bu mesele ile ala 
kutlar görülerek tevkıf 

edilmişlerdi •. 
Buoların muhakemesine 

Kuveyimillıye yolunda bu
lunun tıvku{ bınalanndan bi
rı hılıilıuhoıer kurumu tara · 
fından kiralanmıştır. Korum 
yenı bınasına taşınmıştır. 

evelki gün kentimiz ağır 

ceza mahkemesinde başlan

mış ve Jön de devurn ed
ilmiştir. Evelki gün ve 
Jün otuz kudar şahit di-
nlenmiştır. Muhakeme d ığer 

bir kı s ım şuhıtle rın de di
nlenmesi için muhakeme 12 

Hililiahmer rozetleri 
Hildliahmer kurumu na. 

biye ve köylere rozet gön -
derınistir . Kent ve kasaba
larda olduğu g:bi bundan 
sonra nahiye ve köylerde 
de halka rozet takılacaktır . 

Mehmet AVCI - Aza. 
Mt:hınet BUDAK - Az:ı. 

Mehmet KUt~USIKI - Aza. 
Halil İbrahim DEMİR -

Aza. 
Ahmet KARAMgŞE 

Korucu . 
DÜZELTME - Biğadıç 

lümuriyet Halk Fırkası 

reısı Vehbinin soy adı 

ÇAMlLİ, Soğucıık İ!'tasi)on 
şefınin ıoy adı da YAN BA
KAN ola.aktır. Düıeltiris 

ikinci kanıma b ırakılmıştır, 

Kadir gecesi 
Dün akşam kadir gecesi

ne müsadıfti. Bu mtinnsebe· 
tle dün akşam camilerde 
rnu tad dini merasim yap ı l 
mış. müminler mübarek ge
c0eyi ibndetle geçirmişlerdir . 

r-=-= - .. l 
Doktor 
Mem~uh Ahmet 

ÇOCUK 

' hastalıkları rmilehassLst. 
Munyenehunesinı postalı-

1 

ur: e civnrında Zem en so
ltağına rıak lJt n :ş tı r . 

.. ı 

Londra, 3 ı (A.A.) -· ,e&ifl 
yo hükumetinin si~~.oef' 
şiddetle tcnkib eden · . di1 
ster Guardiyan gaze\elll 

orki: . if
0 

"ki 
Başl ıca yapılacak 1 

miz vardır: ,t 
. · ·baoı• JiS 

ı - lliı; bır ıttı ''· 
hal bırakm ıyacak bir 'f"' 

. . . . d eJeO 
prensıpıne ıstına 

bir m~ n hcde yapı11 9 k·b0~ 
2 - Bundan sonra c•ff' 

1 .. te _ .. 
Okyanosta hertür u ,. 

k f8 ·~ 
nrzu"una mani olaca c••"' 

l.. tP J. 
dknılarları her tür 0 ıııov 

bıl 
korkusundan masun . ,il 
uracuk beynelmılel bıf 
em vücuda getirme~· 

-~r 

londrada bir cinıJd t 
dt'., 

İstanbul. 2 - L00 
8
,t', 

srBr ..JI 
ilr muhiti çok e , ,,-
ve ihtimal bir rezal~ ci•"' b•' ı.lı6 oltluğu zannolunun e~O" 

yetle sarsılmıştır . vee 8 "'' 

h!!tJ "' kibor kaJınlarn ı:n9 l(t'ıl' 
kulübde tay in Vıve le f>İI 
ersk inin cesedı b' 
yatak odasında 01' 

ınd8 .. 
lunrnuştur, 37 yaş " " , e,. 
bu k ı zın ağz ın ıp ıtrt1• 

bOtı ~ 
,mendil tıkanm ı ş ve ılı.-"' 
yün bir ntkı ile boğ 
tur. . ,.e ~;f 

Cinayetin sebebi biJ 
ler tarafı ndan yapıJdı~1

0 
dedikodulara sebeb 
tadır. 
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k thıı ni M ~· v enet çev i, gon I i. Goçenlorde • D.l ılor lo mü. 
ğınm yerınde olun bir diler, y ' 1 d a.· U' 1 .d f L ldkab bati ğı ahında yn.tı-
ini okudum. 0 U08n1S an a ulr ıUS8 mu a 38 11.0nseyi foplantyor. jım yesıları. budan (Halk), 

Sığu veremini ~e göz~en uzak tutmamalıdır. ff astankh 
bilinen b.r ineğın sütü katiyen kullanılmc malıdır. 

j lere. ve tf'tkıkl~ro ~öre şu 
hukıkat doğ. r kı s ğ r vne
mi ınsnrıo g··çehılir ve he
m dıı gı:•çnıektedjr. Sırny~t 

ni bPtır.in ozlığı tehlıkf.nin 
kü~·ukluğıiniı go"tcrınez Ge
rçı insıııılor en zıyodo ver
<'nıİ f,irilıirinden koporler 
nmnw bırıhirlerılc ~ok yık
ın "e el ıha sıkı t .. nıosta
dırlor dn onılart. 

Verem ınsıınlardu olduğu 
gıbi hay,unlı.ırd du bılh .. s
&u s ğ rlurJu {Jzla mılı.turdu 
buluııur. Şırııd ye kudur tut 
uıarı ıstatı~tikltırO göre mıl 
yoıılarcu huyvlinın Vt rtımdtın 
ölduğu onıaş im ştır. Verem
in hayvnnlunlıın inson..ı bul 
uşm ık hossosı da m~zUır 
h st:ılığ.n korkunç hnlıni 
bir de ece dahu nrtırmui.\'ıl· 
dır. \ ert'fn h.ıstulığ nın tıff

ihcesi pl'k l·skı olub mıldt
tan evet lluzı·ı ti ~1usa dev-
riıııle ve onuncu usro doğru 
bırçok muso' ı Joktorlnr ora· 
sındu verem nıuhlrn olJuğu 
Dllıın wr• mlı boy\'.ınutın eı
lt•rı vo sütleri .ıJı { ve istıh· 
lAkJen mene·lilrnıştır. On 
beşinci osro doğru hnt\tı:ılığ· 
m okcığn ve g şuyı cenbule 
t"kı•rriırunü g-örı•n AlnHtnlor 
buna Fronsız h ıslalığ ismi 
ni vermiflı1r ve iı ıonlorın 
frengi hastıılı~ınn benz"tm
ek istemişlerdir. Ondan so 
nrilki ft•n odoınları wrem 
ile sotlıcqn puntıı ve rkono
!kok edr.ınıle korı§d rarok 
nıutah•n etmışlrrd r. En nih· 
ayıt l s82 ıonesin le koh 
nomı zıt mubt~ı,f l'tlron iç
erısindo emilı moroz ,·erem 
mıkrobunu hulmut v o zo· 
manici nıüollifın kAiirırıin is
mine 11 ıf.-tlo verem bosilıne 
bııııl dı~ koh ismini \'ermişle 
rdir. işte o ıomundoııberı 
irıaon vo lıoy,·nn lübı>rj?ulo 

zl ri (vnemln) nrnıurıılokı 

yalcınl.k, akrab.ıl k hakkındı 
bırçok fJ"YlAr söylı·nmı9 t ı
lıler Jol lurulmuşıhır. Ben 
bunlıırd ın hah edtcek de~i 
lım. Yuhıız şu son sı1nolerde 
uo:ı.ırı dıkkati celbt>lmPğe 
boşlıyon İnflan Vt'rcmının 

çokluğu ve gundt·n güno 
ven1111 kurb..ınl.ırının nr\ııınsı 

kıırşıs rıdu oıemlek..ıtırnızııı 

sığ rlorındıı uroşJırd ğım z 
tu hergiıloz vıı kıılur• rıdurı ba 
sed. ceğ m. 

lnjrnnlorda gorulcn 
tübcrfı{uloz vıık ılıu ı· 
n n 1:et ohı. men~ei hukkınJa 
b zJP. bır fıkir verıci ıstatis- 1 

tık ynpılrr onıışıl r. Pııknt 
ynbnncı ııınmlcketlcrde yup 
ılmış ıstutıstıklere bokılıuo 
B···,,r vereminın h ıstnlar, mu. 

tı 

kuvenıetsiz ,,ücudlt'r, hı-le 
ufak çocuklnr içıo ne buyük 
bır tehlıkc lt'şkıl cttığını 

onlıyoc ğ.z. Almonyodo 1636 
verı·nılı ınsoudn yapılan 
b:.ıklt•r yolojıı muoyonelPrde j 
IOı d nesınde yon. yuz le 

J lultlso: in ·on vcıremine 

kr rşı cıddı t11dh rler nlıoır

ken sı~ r ver<'m ni de ~öden 
uz k tutm ııııok ço<·uk ve 

ho ta g rlrıııı olnn Atlnı vo 
dÜtlen y p loo d ğHr gıılola

rı ölum nakilı olmaktan ku
rtarmak ltızım.'ar. Bunun 
i\·in umumiyt t uz •re müte
derr in dıye hılılığimi~ bir 
İnı ğin eiıtimiı knt ıyen sar! 
ve istihltık • t nemc•l;d r. Şıı_ 

nu da aöyliyelim ki lıoy\ana

tta Vf'rem p k yavoş sur< tte 
seyrı tnıt•ktedir llottd bazı 

ineklerin memAlniode ver
em olduğu holde zahirde bir 
g ıyri tnhiilık vukunulmodı

ğırıdan uıhibinin nazarı dilc
kntini etılhPlmt>ı Işı ... asıl bu 
gıbi ineklerin sütleri inHn· 
lor ve bılhnssn uf.ık çocuk. 
lar için leh ik•·lillir. Bunun 
ı~·in 9oyrıı tütte verem boıı
ıli mcw~ut ise bunu itldf 
edecuk 9o.JOO dn,,cei har
orı•tte brş dukıka ka
ync.ıımak hor hnldo )Ilı md.r. 
Bununln berober bu gıhi 
huyvunlnrıJnki gız1i vert•mi 
ın6y<luno \'ıkn r m ık , 0 bunl
nrı ortodon kold rıh imha 
etmt-k için tühn~ülin ılo 
mücod··le edılmektedır. N -
tekim Zıraat Bnkonlığının em
rilo bu oıiıcndt>le r üfoau 
kesif olon lstunbul, Ankora 
ve lzmir gılıi büyük 
ıehirlı-rJt:ı yopılmıştır P.·y
dı·rpoy ıiığer vilnyı·tle.rde de 
tubP.rgü in totb ki sure•ile 
yupıl.ıcok olon bu vert>m 
mucudl'leaınin viltıydimıze dt·ı 
ıeşm 1 edılı cı ği ve bur un 
ge\·en B• no lıurada Y·•ptığı. 
nıız Sl•riı i' muayenenin ikmal 
edjlocı ğı tnb.iJır 

8. Tunçay 
-~w 

Romanya p1trol i~racatı 
1934 yılın n ilk on iki 

ayı ıçinde, Homonyu, 
4 825 699 ton pPtroi ihraç 
t-tınıştir Gı C*'" y in ooz ıran 
bu ın•kclar, 319.395 ton 
d h fJzlaılır. 

Bu mıkdorın içinıl • 1,5 
milyonu nğ r vo h ıfır be
nzın. 1,5 mılvonu mazot 

" ' 
SJO bıni gtızynğı ve 8vO 
hını de motôr yuğıJır. 

lhrncııtın 4 mılyon tond
on {dzlu kısmı Gbstcnce yo. 
lılc, 500 bın tonu Tuna 
yolılo ve geri kal ın kı -
mı dn d.-m ryolu ile "'! p im. 
ışt r 

7 .~ nısb<'t.nJo sı~ r 'o remi 
bJsılı bulunmuştur. Yıne Al
mun profl"sorlerinden Pcırk 
ısmınJukı zıt on ııltı yaşın· 
da kiırü il 252 \'Crcm tede.r
rün \'ukusınıl.•n 92 sinde 
yuni yüz Je ı 3·29 nıslJetındo 
''n~m basilıno rastl Jmıst r. 
Frnnsad çocuklarda 62 ke. 
mjk vo mııfııol tubergialozıin 
kırk dokuzunda hukuri ve 
rem b ısılı bulmuşlardır. ' 'it J • • tL 1 yinek~h il rden ,o çocııklcır. tngl BrBu0 YBnl ru U8 8L 
fon alman 1200 tederrün 
numunenin yuz I' onunda ba
kari bJsil görulmu§tıir Ya
lnız çocuklurıJoki ni b t yü
ıd 25 olarak kı.ıyJedılın ş 
tir. Doğruluklıırına bıç şü
phe edW.iyen bu iaıatıstık • 

LonJra, 1 Y lt>o ı dol-
:ıyısılc prenı; Duğ ılR yeni 
ri.ıthcler vnılmİ§lir. Bunlar 
hava kovvetlf'finde Mnre§al, 
karo kuvvetlerinde General, 
dt'niz kuvvetlerinde Amiral 
rüU~elar idir 

Öyle ya.. yolda gidt-rkeo Oç c~neraJ taraf ın~an or .. unun vaz'ıyetı' tet~ı" e.l'ıleceLtır al4ka ile takib ettif{i h.ıld~ öniıııüzJe bjrısi ÖKaurerek U l 1 U l kentımizin {~hrimiıin) bası 
hak tü . dıyo tukürüyor. . Yun.anistnnJa tı şkil ed- zetesi, Türkiy~ Dış işleri . münevver gtıçineoleri iıtıbf· 

A t k ılecı'ğı evolc:e hnber ve- bakanı B. Tevf 'k R .. t'' A ofla kar91lamıtlardı ... 
r ı s .. nde mido varsa g11 d .. .1 . I ı uş u r• 11 

tr1hurnmül et. Soknldar bnl rı mış o an. ~lusol müdn. asın Yunanistandao gP.çerk- l&ltG, bir çoldurıoın: 
ğnm, tükiırük ifrıızutıle cirk- fua konseyı, Koro, deniz ve en Atinodo verıliğ ı beyanat - Delılerle uğra91cag-ı -
ere dönuyor. insan t>ğıl pte hava. nozırlorıle er~llnı üzerine Türk-Elen dol'ltluğu Dil& ... 

yere bole bakmok ıstoıniyor.. horbıye daireleri haşknn- hakkında bir makale yuar- Diye ba9lıyan U•UO koni. 
Bu hrrn bir odubı muaşeret lurındon teşekkül edecek- ok Türkiye ile Yunaniıtan eran11m111 nasihallarını dinle_ 

mcsPlesi hem de sıhhat koru- tir. arasında hAr noktadan mü· dim • 
mu noktui r o7.arında eht m- Memleketin müdufuaaı him Curklar olduğunu Yun- ;ozganlık taehyaa bası 

bakımınd n l k · HıJiller de.· 
miyete şoyondır., 0 Y11 l11 nco pr- ırnıstnoın bütün dı~cr dostl-

~eselcııin birinci şeklini ogrnmın teshil ve toki- uklıırını Türkiye lehine ftıda . - Ne yaıık ki, gen~leria-
bertorof ed6lim Ltikin niçin binde bir birlik vücude edemiyecP~ini sö1lemit ve ız hdta, hani ıeylerle llğra· 
bu ifruz ıt İçiııdo mevcut getırmek moksadile kur· B Arosın Türkler lüzumu şıyorlor. 
mikroplerın öldürücü tcsirile ulmnkta olon bu daımi takdir inde Yunanistan ıçın Gibi sahte bir teeaeür eda-
hPpİm Z oşılonolım ., kon~ı y ' f.rkalar rüessnaı haheşle konlorını dökıH·ek• eı taşıyan yazılar yazdılar. 

Horyne neresi olurım ol- ve orılunun ileri gljlan tir. Sözüne mukabele eder- Halbuki, ben, başka tOrlö 
sun rosg •le tükiiriiyoruz.So- erkdn ndon Generc.ıl Ülon- ek eğ•·r B Arııs Yunanistan düşünüyordum: 
nro ven•min ö iıno geçin eos, Geoeuı.J Tıimikı.ılis, Tı.irkiye için kan dökect.-kl «Delilerle möllkot» eerl•-
diye htırbor hof1'ırıyoruz... general Knaıeooı vo Go. erini zannediyoraa bata ed- vbaıını tafıyan biıtün yazıla.-

l"lılm yoruz kil u gihi ihti- neral Munetaı duhil olıı- iyor demiştir. rımdı, Balıkeıiri, Balıkeıir 

l ki 
cuktır. ııu"tu- n Yunan matbuatında ıiveıı'nı' B l L • h iL yntsız . arınıız yuzundPn jçi ' • 

8 
ı&eıır a aı•ın 

mizılen binll•rcesı bu hos- Hel ımkon Melon guete- bu tek idllioya korıı bütün geçimini, Balıkeıirdeki me9-
talığın kurbanı oluyor ve ıinın yuzJı~ıou göre, ul· diğer gazetııler muholıf bir hur yerleri .. ve nih11yet o 
birılt'rce •atan evllldı bu uıul mfüfofua konıeyioe cephe almukta ve Türk-El zamanki belediyıaio 11kat 
mikroblnrıo koh hor kuvveti başbokan 8 · Çoldurıı Ba- en dostluğunu kuvvetini ve itlerini cınlandırmıya çalıı· 
altın in döşPklcrirıde sene- şkıınlık edecektır. Konst>y yükaeklığini tebarüz ettiren tım ... 
\erce inliyor, ümidsiz bilhassa, altı yıl Qzerıne makaltılerle lleıtiaya onab Ortada, delileri YHıta ola-
yıışıyor ve oihayet feci tertıb edilnıit olun ıilA. - vermektedirler. rak kullandua. 

bir ş• k lıle ö\ume kavuşuyor hlanma plAnını göıden Varatlıni diyor ki: ** 
Bu bizim gözönün.IA yapıları gcçirt>cektır. Bu pllnın .Hcıtıo bu beyanatını ki- Yui.ardeki diıileri (ıatıP.. 

hatalarım ı kı.rıııındo fen- tutbiki sek.iz milyar Jroh- mıo namına yap yor? bu ları) yazmaktaki mıkaadım, 
nin kuvnti, doktorların di- mıye ihtiyec göıtermekt· gazete, küçük veya büyük bizde, muhitle e1tkaoın Hh· 
rayt•li, Hnatoryomlarm ba- edir. HıikOmete ulu11l hangi !ırkayı temııl edıyor? ğını 1'e bu Hhada yürümek 
iımları Dt yap ın. • mütlefnfaa nıiyeti ha- Bııim bilJığimize eöre bu iıtiyenlerin ne tekilde karı-

Bir haıtnl ğa maruz kal. kkında her altı ay gezele doğınaıı ile ölmeıi ılandığınt göıtermektir ... 
mumak için en e.el ynpl- da bir rapor verile- bır olmuş olan lıışist f,rka- 8eoce, gençlerimizin, ha_ 
locak şey onun mikrobla- cektir. Konseye ittirak ıını bile lemıil etmez. Yaşı. yal ılemlerinden ıiyadı ıın-
rın•lan uzok\oşmoktır. edecek olan dört General yan hiçbir !.rkayı temsil iyeti görmeleri, etrafla uğr-

Yokın zsmonlnro kadar ordu umum müfettiş\ unvn- etmemekte olan bu gazete a9maları lA.zımdır ... 
h fzıssıhha işlerinde ehem- oını toş•vacak ve memlek- acaba ölmüt herhangi ulu- lıte, 'genç kıılaramıııp 
m y~ti takrlir edilmıyer4 k et dahilinde tetkik seya- ıal kumandanı mı? Ulu1&I yaıılarını taııyan gasetemiı· 

hatleri ya k <l b • ihmal edılmiş mütaleoya çok para or unun ır şefi mi? Vatana karıı in illveai... 
foyan bir meaele olon sıhhat vaıiyPtini gözden gPçirece- ifd etmıt oldu~u ıereffi his- Balikeıirı ıit bir t•J 
Luru C · · t 'd · klPrdir · me•lere ı'ııı'nad edere&.. mü- d' b b a mu umurıye ı ore11· • a Yar mı, ıy• açı akıyorum: 
nin aziı :yurda t~yiz saçan Tipoı gaıfiteıinin haber talea serdetmek hakkını Hayır, yok, yok .. 
halkı sıhhat ve aaadete ulao •PrdiA-ine göre donanma malik bulunan herhangi bir Halbuki, Keotimiıclı ( .. h. 
dıran preoıibleri ııraıınJ11 ~lf mecliıj yakında topl- Yunan GJrıbaldiıioi, bir Yu rimiıde) yasılacak 0 ••el· 
bulmakta memltıket heıubına anarak her biri 1 376 to- nan Smolenıkısini mi temııl ar rok ~ey nr ki.. 
çok seviniyoruz. nilatoluk iki torpido mu- ediyor? Bunların hiçbiri de· M11elA, genç kıalarımıııo 

8 ıh b 
· · b d hribinin 111tın alınmn 81 La- bil. · b'ld Ll · ı ussa u ışın nş n a • r; en eyı ı ı& tırı dütün tdet-

bulunao S hhut ve lctımai rar.nı taıdik edec~'ktir. Ru Biı, llealia gazetesi tabi· Itri, kıt toplantıları, BahkH. 
Muavenet çevırgeıılığinin bu torpito ve muhriplflrinin her !erinin harb eıoaaındaki ir maaalları n• güzel me"Yı· 
s.ıhodnki {Jolıyt·linJen dol1t- bir:nde 12 lik dört top. huttı hareketleri hukkınJa ulardır ... 
yı şukran ve lebrık hıslerım iki torpil ciheıı ve iiç ta - söyledikleri sözlere de inan- Sonra, talebelik hayatınıD 
ıfulio elınt!k isterim. yare topu hulunocaktır. Bu mak istemiyoruz. Fakat İç yuzii, tatlı bir 9ekild• aal-

lnsoııi V Jzif~ıerımizi unut torpido muhriplcri on se- herhalde goıetelerini doıt atılırsa, feaa mı obu ? .. 
m•ynlım. R..ıst gtıle yere Hı- kiz ay zaı f.nda ıotın ılın- Türkiye aluyhioe ıeltırber Bu ıözlerimiıle, kıılarımıaıı 
k .. ı· acolct ı r. ı urmıyc ım. ctmig olan bu baylor bir- yası arını beğenaediA'ımis 

Yukarda dn fiöylediğim Vıırndini gazetesi, yuknr - er mılli k .hramao d··ğıl. anla9.lma11n. 

Y.-lnıı, berkeaia yaasdıklar· 
ını eenlıy ceklerinı, o bt
kir menzulara dokuamahdır
lar. 

gibi S hhot ve lçtımui ,\tu- deki moh1 nalı luıydettikten dırler ve hır unvan tatımak BilAkiı ... 
&\'enet Uoknrıl ğı bu yolda sonra uluırıl müılufun ord- hukkını tuleb elmeğe ceıa-
şiddetli tedbırlt r ıttıh..ız ulnrınıı ldz mg"len teçhız- ret edebilecekleı ini taeavv· 
edıyor. Sokaklara 'o hor- atın ne euretle tedarik ol. ur etmiyoruz fukat hu 
kese mazarratı dokunacok unocağ'ına dair aşağıdaki baylar neyi temııl edL 

(Sen· Tur) yerlere tükürenler şıddude mulumutı vormektedır: yorlar? ve kimin namına? 
ce:ır.ulora çorpacuklardır. Bu ihtiynçlorın Yunonista- Ulusun iradesini ve ul-

llt'piıniz pek eyi biliriz ki oda yopılmosı kobil olun usu temsil ~denlerio dütün. 
ncurıdo sıhhuı her şeyden battoniy .. , tcçh .zat, sıhhıye cesi şudur: lcnbettiği tttkdi-
usıunJur En mülııru vozıft'l levozımı gibi kıoılurı yerlı' Bı'r f b 'k rde '1 ürklerin yaoıbaşıDl1a A rı 1 
or.mızı..lorı bırıni teııkil eJen ulusal soooyı' ·· ı k ,. mueHeso c. müşterek. meofaalleri mıiJa- Pariı, 1 - Ge"enlerde 
oruııı.ı mesolcs nı ıhm..ıl et rıne ıamarlonacak ve "' miyelim .. llcr ~eyden cvel b fıın yolunda kanımızı dökec. itini tatil eden büwük Tı'tro-

,. u nıüeso:1eseler bu si. .J bızo sıhh.ıtin ldz.oı olduğunu p ıriş1eri nz bir zcımno:fa eğiz en fübrikaaı önümüzdeki 
unutmayalım. verebilecek bir hale konu_ Katimerini de diyor ki : perıembe günü tekrar faa. 

ller vatondoş bu dıleA'i lııcaktır. Bu suretle hem Yunaoiıtnn, Türkiye ve li,ete geçecektir. Bunun•için 
kendısine ins ni bir vozifd hJrice {Jzla dövız çıkmo.,ı- 1 diğer balkan devlotleri ile hazırlıklar yapılmaktadır. 
a.dıletmelitlir .. Bu çerçeve ha- sının öııüne gPçı'lecek hem de ınm bir ittifııL mu h d · k & a e eıı ect>bıoi zıoneJiyor1a hata 
rıcıne ç.lcorılnro bilmem artık memleket işçilerine İ• veril- imzalnmıo bulunmaktadır. d ed onlara d' ı , e er iye ce1'ab veriyor. 

ne ıyr- ım.. mit ocacoktır. tlarice ıs- Evelld gün burada bulu Uaturıoğlu marlooocak kısımlara gc1in. nan 'l'ıirki)•e D l . He•tia, kendi müdürleri-Hak kı Suh~ •Ş ış erı Ba· nin ne Türkiye için 11• de 
u ce bu spuritlerin kıymetle- k.anı. Türkiyftnın d ıhilf iole- I Yunaniıtan İllin kanlarını 

6ızh bir teştilil 
Prağ 1 (A.A) - Gizli bır 

lo§kıldtLı iştirak etmış olan 
komun e·ler bir ey ıle bir 
sene arneında muhtelif hapie 
reznına mahkOm edılmıtler
'dir 

rının Yunan malı ile öden. rıod R h ·1 · lb . tm ve u ao1 erın. e i- dAkmiyeceklerindea 8. Aruı 
mesi esası Cızerine ısmerlan· sesı meseleeinden harıc ola. 1 haberdar etmekt• mazurd 
ması için oayret edı'leoeceL- rak Tu- ki b b d · ç ur. "' a r er. u mua • enın finkö onlar 1'atan ı·ı· 
tir b L. 

1 
d • ı ' 11ver ı ın 

Yunan gazetelerinin hestf
ıya şiddetii hücumlan 
At.ı..ıa ~aba W11t.ia ıa• 

ht laı yo un a. Yuoanııton ticaretini ya ı p 
icin baheıle .kanlarını d6ke· ıimdiye ~ da pah~ ard. •k.at 

Ll d' d · . ~ &8 r ır efa'bı'~ 
oea er ır emııtır. Heıtiı ')Ah l ... ., ıe 
gazetesi, B. Tevfik Rüotü ~ü • 8 tına gelmemiılerdir. 
Arsı eğer Elen ulusunun t l tun ulus namına söz aöy. 

Türk uluıu için k~ını eli- \ ;:.eıe iee hiç hakları yok· 



· · Tiirli tiyair"ı)ıu: Hitler Bir hatıra: 

Dört yüz yıl önce nasıldı? .. AhnanyasındJ nefer o~uyor?ı Düşen Çocuk 
(Jmumi barb &'nelerinde 

idi. Onlara hergün rast ge
lirdim Hükumet daireler · 
ine girer çıkorlardı. Bir 
gün maoş memurunun od. 
u.nda :-;ördüm. 

- Annemle bükO 
dib geJdiğımiıi oldu 
tarlıyorum. Ve gene 

Bay M. Nikaliç Belgrattan Bundan sonra dirilme oldu 
pıkan «polotika» gazeteıj. ve tarih dirilmiye <(Renaiı-
nde tOört yüz 1&nc·e» adıoa verdi 
yıl önce Türlr tiyatroıu na- Bugünkü Türkiye bir va· 
aıldı.a boılığı ile bir yazı kitki Türkiye değildir. Tür· 
nPflmittir.- Ba yaıının türe- \iyede bugün orta çağ dev_ 
iimeai.oi &f8ğ'ıya koyuyoruz: rinden çıkmış ve kurtulmuş-

cTürkler kadar c~enub si- tur, Hilal ve salıb arasında· 
a•lıu üz.,rinde uzun ıaman ki müc dele her ikisinin du 
Y8 d,.vomla bir surette teıir za(drİle neticelt'nmiştır. 
de bulunm11t diA'er bir ulu• Tdrkiyenin de dirılmesi 
yoluur. Bu teairin b rakt ğı için bırçok aaırlorın geçme· 
iıler pek çoktur. Bu ai İcab etmiştir Tıirkl6r an-
iılere bilhaeaa dili- cak Kemalin•gelmel'ile diril-
mİi·le de raıtgelmekteyiı me devresine girmitlı-rdir. 

Hirçok Tö 1 k ıöıleri ve Tü- Türk ve Yugoslav millet
rk V&1 1tularıle birçok yab- . leri arasında hiçbir ayrılık 
ancı sözler dılımize girmiş yoktur. Bi Akiı iki millet 
'Ye y~rle,mittir. Oıl insanlığ· arasında karşıl kir ve yürPk· 
ın, en büyük varlıtı ve in- ten bir sempıı'i vard r. Tür
aanl~ğın yaratt A'• ıeyldrin 

1 

klerle aramızda ayr.lık ol 
kiilıur bakımından, en ulusu. maaı töyle dursun, her iki 
dar. Türkler biıA her 19yd. mill.,t mütterek sıyasal ve 
•• ~nce dil vaaıtuile teai. kültür gayeler ardından 
.rala .,bulanmuı olmakla be- koımaktadırlar Bu yüksek 
. raber bil" Türk giiıel Hn- gayelerin tahakkuku için 
a\luı ve kültörü hakkındf her iki millet samimiyet 
pek '' bilgi aahıbi bulunm- ve merbutiyet ilı, çalıtmakt· 
aktayıı. adırlar. Bunun için müslüm. 

Biitön kültürel uluılar gi- ani ğı ha bul etmf zdf'n ve 
bi biıJe bugün Türk olusu- ar.ımııda cer,ayan eJen uı
nun büyük Türk oğlu Ga. un mücadelelerıiPn evel Tü
ai Maıtafd KemaHn 6oJerliA'i rklerin ne olduklarını bilm. 
ile kısa bir zaman içinde ek faydadan hali değilıtir. 
yapt tı maaııam terakkilerin Ancak eski Türk tarihin• 
s:,ok yerinde olarak, hayranı tetkık etmek bizim için ka
lnılunmaktayı z Hulbuki Tü- bil olma)ıb gazete Mütunla 

,.. .. rk mill~tİDİD . Kemal .devr~- rı da hona kAri d··ğıl.lır. Bu 
•den evel dJDI l..1natıklerın makalede yıılnız .-aki Türk
lakib eUikleri ııyasıı yüıü- lerin ne olıluklarını anlam -
nden medeniyet sahasında amıza kalı g.,fecek olan 

, ya9amıı oldut~ gerılik de. bir teyJen yani eaki Türk 
•~ttıiain Türk milli t~rihi- tiyatroıunı.lan bıtbsedect-ğiz. 
aı' ~.11011 muvakkat bı~ de • Tıyotro kültürel seviyesi 
yreıınden batka bırtey yüksek olan milletlere mn-
olmadıtını bilı,.ydik Türk bıus bir müeHeıedir. Bir 

~ al11a11nu1l bugün mazhar olJ_ memlekette tiyatro olabil
uğıı tttrak.kiler. bizi bu kaılar mesi ı~ın 0 memlekette 
müt. .. ;bayyir etmeıdi. Biıim .' taır, aktör ve sPyirci bulu
p'ü.'llüıılş Tiirkiyenin ta- nmraaı. gerektir. Bugün bire 
rihl mii•lümanl ğı kabql ok kültürü yüksek me-
etm..,ıile betlar. B.zim mleketler vıırJır ki ıairl-
için .Türk aöıü cmOılüaıın» eri, oktörleri ve ıeyircileri 
aöıinün müteradifidir. Türk o!dukca aıd r 
olmak ~üılümanl ğı kabul Halbuki Türkler bund
ıtmek . mana11nı ifade eder. an 4.000 y 1 önce tiyatro ne 
HulbaU bütün bu ıözleri olıluğunu bilmiyorlardı. Bu-

,_ bi, dil ya..-hıınden batka ndan 4 000 yıl önce Türk . 
birıey d"lildir. Bunu alim- ler büyük ve kOUür · 
lır bilirler ve bu kelimeler- ce yüksek bir mil. 
ha ortaya oıkma11na icabetti let ve orta Aıyada büyük 
rmiı olan baıuıt aebebler bir v&rlık idiler. Türk mill-
•ardır. eti muharib bir millet idi 

Tilrkleri tanıdıA' . .mız zam- ve as 'vıdel.-rden Türklerden 
n orta çoğ ••rb kültürü ve yahJncı milletlerJen oh. 
hem U z11aı hem de Roma nmıt köl~lerden mürekkeb 
külltlrü ile rekabet halindA bulunuyordu. Aıılzadeler ze 
bulunuyordu. TürklPr ile ka· ngin ve kuvvetli idiler. Bu 
ı:t1 karııya gelmPk devamlı da Türkler araeanda güzel 
bir çarp tmayı mucib oldu. sJnatlar Joğmaaına amil ol. 
O devirde ha- çarp ımanın muıtur. Bu güzAl 1&natlar 
11101&1 bir mahiyeti yoktu jnlı:itaf etmit ve Türkler ta
ve olsma~dı. Bu çarpııma rihin en eıki tiyatrosı..nu 
evftlA ıalton ile çar arası- meydana getirmitlfıırdir. 

T nda bir hakimiyet mücarlPl- En eski Türk piyeılerin-
eai ondan 11onra da müslü- ıien birınin bir parç:ııı bag 
mantık ve hıristiyanlık ara- ün d.ıhi mevcuttur Bıı piy
••nda f.ı kiyeı ve t6hret ça- es parçaaı eski Türk tiyat
rp•ımnıı idi. ro eılebiyatının epik olduğ-

- ..JtJAI ve 1&lib arae·r.da uz· unu gö:ttermektedir. Piyesin •n ve kinh bir OM)l ırııa mevzuunu TürUerin o zam. 
devresi olmuıtur. Halbuki anki harplerinden birinin 
-hakıkati balclA hf'm ' hilAI, zareri tetkil etmektedir Bu 
laPm de, ealib birlPtmit bir pıyeıin zamaoımızd .o iki 
haMe ia•nlık kill1üHine bın y.1 önce oynamış oldu 
ka1rt' llWdele etmiflerJir~ ğunu hotarlamak gerektir. 
"• iki'tf .innnltfı sa1metler Eski Türk tiyatro ınnatınd · 
ltlade laıra"k'mıtlardır. lnaan- an kolmıı ve bugiın tan1n-

edi vakasıdır. Vakanın 

kahramanları üç kişiden 

ibarettir. M~vzu şundan iba· 
rettir: Bir Türk muharibi 
harbe gidiyor ve evde gü· 
z .. ı zevcesile küçük çocuğu
nu barakıyor. Muharibın ha. 
re~etini müteııkıb karrsını 

eld"' etmek istiyen hır çinli 
ortaya çıkıyor. Kadın çinli
ye karşı kudurmuş bir as
lan .81~ lı:t>ndisini müllaf.ın 
ediyor. Ser.l çinli emeline 
muvarr.Jk ol.ım yacağına gö 
rünce intikam sevdasına dü· 
şüyor ve katına yüzünden 
yaralıyor. DJha ıloğrusu 

Tur k ş ıirinin dedıği gibi 
«kodının güz .. Jljğini çalıyor» 
rakat horb meydan na doğru 
ılerliy ,..n Turk bir srolık 
hamaylııın1 evde unottuğunuD 
(ark.ana •ıarıyor ve bu ha- 1 
maylıyl almak için eve dö. ı 

nüyor, ve çok ·stfvdıği karı 
ıını güzellıği moh\·olmuş bir 
halde buluyor ve (Jci kan
lar iç?ıde bitiyor. 

Jozef GrPgor adünya ti
yatro sanata» adlı eserinde 
bu piyeıtende buhsediyorsa 
da hıçbir komanter yapmı

yor. Fuket biz bu f'ler hı.ık
kında birkaç ~öz söylemt-k 
mecburiyt!tirıdey ı ı Çünkü 
ılim ndamlııra şu veyahut 
ltu kültiirel varl·A' n orıaya 

Berlin, 1 (A.A) - Hava 
Ajansınıo ınuhı.biri yazıyo r: 

Lfeçen ilkbaharda Bitler 
(lht ılfil bitmiştir) demişti Bu 
nun mdnas Dl vo nereye var. 
acağını anlıyan pek bZ kim
s ..- ler nuzılık. ruhuna sadık 
kolJrok huna korşı gelmek 
istediler. V tJ 30 lluziı anda 
ezılJıll!r. Ba tarih llayşver 
için büyük bir gün olı.lu. 
Çünkü nazi hücum kıtoları 

ü~·üncü Ruyliin orJusu oluc· 
aklar.nı zunnediyorlurdı Ha· 
lbuki bunlar mevkılerini 

tamamile kaybettılt'r. Oylı:s ki 
ıhtilalin dış ı rıda kulan rayş
ver bunu mirasına kondu. 

Mart'şal Hindenburgun Ö· 

lüm ıçtJrİ işlerın · gıJişini 
pek az değ şıırdi. Ve llıt
ltJr daha serbe:4lce hareket 
etmek imkAnını buldu. Yal
n ız Hıtlerio karşısında mü
lhit bir kuvvet dikildi. 
11tt11sıt kop tı•list ekonomisi
nin mümessili olarak ik. 
tiJar mevkiine gelen doktor 
Ş ıht nuzi ökooomisini Sos
yalist nui:ariyderind.,n kur. 
tarmıya ÇtJl ştı ve kendi 
sistt-minin aleyhinJe b&lu
nanlara da bertarar etti. 

Doktor Şaht ziraat ve iaıe 
işlıuini Je Joluyısile ele al 
d.; ve ıöyledığine göre Al 
manyanın içeri ve d şıırı bü
tün ökonomi şubelerıni tek· 
bir bakanl k halında birleşt

irmeği düşünmektedir. Arıc. 

ak yerlerınd~n edilen eski 
Nazı erkt\nı ne yap lcaklar
dır? Bunu da hesaba katmok 
ldz mJır. 

ihtiyar kudın ki - çocuğun 
annesi olsa gerek-maaş me
muruna sert sert söyl~niyo 
rdu: 

- Daha bize maaş boğL 
anmiyocak mı? Daha çok mu 
gidib geJect"ğ ız? 

Bu ıiefa ihtıyar ma rı ş 

memuru gözlüğünü düzelte. 
rek sukin, s .ıkin kudının 

sözlerıni djnlt'd kten sonra 
yonıntluki kü\·ük sarışın ço
cuğa bakarak dı.-Ji ki: 

- ilanım kaç gündür gi
dib gelıyorsun ve hızi işim

izden olıkoyuyorsuo; ölen 
kocanın tekoüd ma:ış nı ist
t-mek tense _çocuğu gfütererl" k_ 
elinde bulunan p.ıradan ne
den istıfdde etmiyorsun? 

Hem han:m U\' ay-
da bir alacoğ .n beş on lira 
el hnrçlığıdır. Moıolluh oğ

lun kozJnarak seni mükem
m~llel besler. 

ff,.rgiın hükt1met kopıla

rında çocuğun elinden tuta
rak duire daire doloıon ih. 
tiy ır kadın bu d~ra 
maaş memurunun daire8ind· 
en s~s çıkarmaJan oğlunun 
elin.fen tutarak çıkdı ve bjr 
daha görür medi. 

:;: . 
Aradan bilmem ne kadar 

bir zamnn g •çnıitdi ki pek 
h:ıt rl ımıyorum . Bar sabah ya 
lın ayak, b JŞı aç.k sar şın bir 
~·ocuk ıokukdtın buğırarak 

geçıyorıiu: 
- Pırndieponya. tek-

nli kurabiyeleri u de var. 
Çocuğu hayal meyal tınınıa-

~ kıııuıına amil olan müeı
sırlt'rİ araştırmbk odetind
odırler. Tiırk milleti orası· 
n,la tiyatro sanatının ken
dil ığınden vücud bulmuı 
orıjınal bir ıey oldu~unu 
itiraf etmek gerektir. Z:ım
anımızdan iki bin yıl ev. 
el Türklerin, Ç nlılt:rd~n ba
şka kültürel seviyesi yük
sek olun komıulorı yoktu. 
Halbuki bundan iki bin yal 
önce Ç•nliler arasında tiyat
ro sanatı y'>ktu. Çünkü Çin
liler ancak lsa doğumu
ndan 8~0 yıl sonra tiyaL 
ro oyn.omağa b:ıılamışla
rdlr. Ancak sekizinci asır
da Ç nlılerio tiyatrodan ba
hsetlıkleri görülmektedir.Bu 
tarihteki Çın tiyatrosu sırf 

dekoratif ve çocukça bir 
ıeydir Te Türk tiyatro san
ata.odan , çok C.ırkhılır; zira 
Türk tiyatro sonııtı elik me
uleleri ve jhtılAClo11 tı tkik 
ve halletmekte tiyatro t.-k 
niğ'inden hab .. rd.ır bulunma 
ktn ve bug-ürıkü gorb ti
yatro tekniğinden çok far 
klı bo1unmaktııdır. 

D şarı sıyoınya gelıncP, 

Hükumet tekrar temasa gel· 
mek zaruretini duymıya ba 
şlamıştır, Artık CenevreJen 
öyle eskisi gibi hııidetle ba. 
hsedilmiyor. Ve bilha11a Fr· 
ansa ile kesilen bağların te· 
krar ba~lonması isteniyor. 

1 
ğa çal şıyordum . Acebo hü
• am tte annesinin elinden 
tutarak daire duire gezJir
d ~i çocuk bu mu iJı? 

H.tler hükQmeti ve onu 
temsil eJen kuvvetler S.ıar 

plebisitinin İçerde temizlik 
ışine devam ve d tarda da 
yeni tetebhüslerde bulunmak 
irin bir teme) olabileceğini 
ıluşünüyorlar. 

cermen itf ~adi 

Bu ço~uk o zaman daha 
iş tutacak ~:ıziyette dt-ğıl
di diye düşürıürken ot-
urduğumuz sokoğın ıcer-

sine saptı. lıaret et. 
tim. Beş kuruşluk pandisp · 
anya al rken sord.um: 

- Oğlum baban var mı? 
Hayır amca. 

- l\imin v11.r? • Bir ihtiyar annem. 
- B.ıhon ne it görüyorJu? 
- Bılmem, buna annem 

söyl.,medi ve b· n de 
n~ zaman ölJüğünö bilmi
yorum. 

ln anlatı ğına göre )t 
iş yapamadık. ÇiiD• 
tarar işgal ediloıif. 
memura sert serı 
miş, o do a~erne k 
bir Ş"'yler söyleınit •11 

eve g.-lerek günlerce 
m ıı. ~ünkü hPn İt 1' 
çoğJa dı ğ lmişilD 
an üç sene evel bo .. 
ki: «Oğlum art·k bil 
bak ben de ihtiyarladı~ 
handan meat bağlı• 
Z .ten ozamaD 
söyledi, oğlun kazanır 
diye kadar ıeni bil 
kin elımde olanı ıat 
vJum. Artık bugiiD 
ok birşeyimiz katoıad 
n<le o gundenberi ç• 
rum, gürıd" yiroıi kO 
zanıyor "e g .. çioiyor 

Ttıkrar küçük ıatı 
deyi tutarak aynı tıt 
le· boğ ırmağa baıtad: 

- P..ınJisrnoya •.• 
kurahiyelerim de vat 

Sokağı dönünci1• 
dalğın nazuı J .rl• 
ettım. •• Bir k t günü; h 
buz tutmuı esen sor 
gAr vücudün c plak 
rını kamçılıyordu. O 
kenden vıız lc:ıme 
kalabalığ nın 

d ğı bir sokall .• BirÇ 
rışmolar, bir potiı 
baldırı çıpluklardaD 
sorğuya çekiyordu 

- Ulan kdratn do 
le: 

- Valluhi abeyc·ı· 
birşey yapmadım. ti• 
ğuk Turan yal,n•Y' 
dıspanya satarken '° 
donan ayaklarını 
buz üstünde kaydı. 
taşa çorp:ırak kırıl 
yazık de~ıl mı? BeD 
karışıyım? 

Acaba bu TuraD 
lı11im hona yabancı 
ti Kalabalık soke~ 
lur nı yararak jçerİ 
sokuldum. 

Hükumette an•eıin 
· d de tutarak gezctır 

Demek oluyor ki Tü-

Viyana, 1 (A A.) - Bir 
Vıynna gazetesine nazaran 
ı\.\'u .. t ıralyya noz l drİflin 
karagıHu tom bir ihli
lnl manzaraeı göstenn .. kte
ılir. Almanyadaki son 
hddiseler doloy:sile gerek 

-- Peki size bııbandao ma

ıene evel <(p ındi•P' 
kurabiyelerimd6 "1

' 

kapanca sesilA ıok"k 
bağıran kü~·ük ear• 
r.ınm tam oln ndıP 
doğru al ktınlar •111 

de yattığını ~ördiidl
d11ki bir çocu~a 18., rk milleti araaın,la Türk 

dramı tamamen müıtakillen 
inkişaf etmiş ve gıbta vne
cek bir seviyeye 9ıkab.lnı:ş 
tir. Bu da tiyatro sevgisinin 
insanların ruhunJıı tabii bir 
Ş"Y olduğu hakkınduki na
ı.ıriye _, i teyiJ etmektedir. 

Türk tiyntrosunun karok
leri bakından duba bır 

rıoktanın dik kat naıermo a
lınması gerektir ki bu da 

, Türk tiyatrosunda mislısiz
min tamamen mı rıcod oluşu 

dur. Türk tiyotr osunda n~ 
ilAblar, ne ruhlar ve ne de 
yarod ı l t fe,·kinde olan şey
lt'r vardır. Halbuki hıımoylı 

Viyana ve genk toşradııki C"· 
rmon ittihadı tar. Cları aras
ında büyük bir intizams.zl.k 
sii r mok ff'd ir. 

aş bağlom::ıdılur mı? 
- H.ığlamadılnr. 
- NeJerı? 
A•t k çocuk konuımoya 

alışmış, bir dost gıbi an. 
latı)'Orclu: 

yilk.ı:fek olduğunu i~b .. t ed~r. dili doğrudan doğruya 
gu Tiır k kultürü mistisizm- lirizm ıun yaraılıl· 
den ve zulmetlerden bcriJ r mış bir dildir . Türk dili Tü· 
vo tamamen insoniJir. Eııki ı'kün büyük hıısretli, gı·niş 
Tıirk torihında r. r,Jleri hür, ruhurıdun do~muştur. Ve 
,·ükst-k, insanl.k vekart ve hatta müslün anlık bıre Türk 
ı d ... ol, ntk ve ş rcl ile be- di ıo n bu vasıflarını tamam-
z~nm!ş 1rörmcktt:yız. tD mab .. edt!mtmıştır. Tli· 

Eski Türk dramının çok rk dili du (ckurandıın başka 

- Acınesine b• 
seniz? 

- Arınesi bunc1 
evel sorruktan oldO· o 

Enver 

ki;n ~ayam6· bir ıamınlar mıı olan ikinci eeer birinei-
Jlap•itf Olmaklİ den aı daha yt!nidir. Bu 

hikAyesine bakılırsa Tiır kle 
rin ozam kendılerine göre 
tanrıları olduğu da görül 
mektf'dır. P.u ıse ozam JDki 
Tıirklerın içtimai ve kültü. 

mümkün knrrı kteristiklerin- kitab yoktur.)) Oıyen müsl
den bıri de ~debi formu ve ümant ğ n müthiş buhrunla
yanl ş uslt1bılokı lirizmdir. rını geçırmiştir, ki 1-kende 
Aşk, rikkat ve ittiyokan il riyenio, bü' iik kütübhonel 
adesi jçin Türk dili kııdar eri do bu sôzdPn dolayı ya· 
hiçbir dil müHit dPğ ldir. kılmıttır . Müslümanlık ve 
Türk dilin<lokı inoelık, nö- hıristiyonlık bundan ıonrı 
as bolluğu lirik müziktepek yalınız birer hatıra olarak 

blilltkl i>ir kôltilr piyes Türklerin Çine hücu · 
ol Iİ mları ••"8811lcHD kalmadır. 

~m!.ıalm~-bılıbll"~1 ~b'~iıla.~~İilliı.ilii~··~-~·ıı.-*~~'~m:lll~•~· lııaW.-~-
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.,. 3 lkind kAr.un 

ç o 

Muallim Doğanı derse 
kıılılırdı Doğ.ın cevab ve 
remeıli.. Mu...ıllım sordu: 

lum ... 
N,, diye çat · maıl n oğ 

Doğan: 
- Vullohi çalışlıml 
Mu::ıtlım: 

- Nttye çalıştııı? 
Doğan: 
- ErtJndim kitabım kı 

Ybolm ıştu.. Onu nrııJım 
bulmak ıçın iki eaat ça
l ştım. 

Naden yapıhr1 
Yine bir gun muııllım 

efYn dersindo talı.: belttrİ 
birur bırer kuhlırorık so. 
ruyordu. S.ra Doğana gel. 
rnışti.. Muallim onu da kn · 
ldırJı ve sordu: 

o;;ıum i.ızerindı ki pa
ntolon neıl n yopılııııştır? 

Oo~ıın ccvab vt nlı: 
- Bahumın cıki panto. 

lunun lan .. 

Bir ~3sa~ meselesi 
Yıldız babosıno. ıordu: 
- Buba dünya g~neşin 

etrafında tamam devr.ni üç 
yuz oltmış lw~ g-ıinde yapı
yor., Yu oloret knç gunde 
bu 7tevrirıi ıkınol cJcr. 

B ıba ı cevob v..rdi: 
::; •ksen sekiz gundu ik-

rnol l'dcır. 

Y.IJ z ot ldı: 
- Oh ne eyi kcıki biz 

om~ ı ols:ıyJık 
B ı os, sordu: 
- • '•den kız m. 

Y ld z C'l'v::tb verdi: 
Orod· ki ın ıı urlar da

ha ubuk ma ş :ılırl ır da · 

Şendi/ 

•• 
Ok süz 

Gecenin soğukları 
Göğ unti ılelor k zın 
Hıç kinısede sormuyor 
N ., D t ıye s~nın s zın . 

Jı. ,,... 

Ay1g nd ı fotın yok, 
P, .. l,, rçJ p ırç1 go n • ıı•· 
K Ş vıırub .ızoldurmuş bu 
Yuni cm ~ Ji 

Belki hasta zııvollı 
B··lkı de nıitlesi boş 
Y lVrnm ocı bud ra 
Durrnıı Yord rnıno ko~'· 

YUJIUZ 

TURk DiLi -c 
j . ·' ''~ . · .. ~ t • - .. 

·r-rı;röiıtÇ~~~·k·iÇi~·-;t;~·1-;-;~;i-;;;71;~·-p;;;~-;;;~: 
• • : tertip edecektir. minimini yavrulann 11/aklJsın tap- : 

-- 5 /ıyabilmek bize haz verir. İ . ............................................................ : u K 
Coc ık masalları: Kış geceleri Faidalı bilgiler: 
.:..... ---------------------- Derslerime çıılışıb 

Balleyinco neneme 
Yalvarırım hemen hen 
Bir masal söylesene 

Ev bankası. 
SuJd annesini pek çok 

se\Prdı. Anne i. hııbas. ela 
SuaJi oy e soverlcnli. Su ıd 
h~rz ım.ın okatlar eyi hare· 
ket eder. () 11' nkıllır ı isler 
yap mlıki anne i o ıo çok em
n yet ettığiııdc>n kuçuk kız 
kordrşinın adını hile ona 
buldurmn tu 

Suad hu ırııninıini lwhrğin 
ismini «Ay'(ln>) koymuştu. 
1( lrd şirin çok giizı>I olma
sını istıyorJJ. K t ıblıırmılon 
bir"nJe ı..le (\Jİ lıuy'u, güzel 
bir k z n isrni «Aytı•n» ıli. 

SuaJin onnesınin büyük 
bir arzusu v 1rdı: Ulız<>I bir 
ev sol n nim ık, orotla gii· 
neşli ,,ıJuları su 1 yrrck yn'·
rularınu şirin bir yuyu h -
z rlamok 

Oturduklı.rı ev kendılori

nin dt>ğıldi, hrm hohçel!li de 
yoktu B r bahçeleri olıuı 

~u d nP. J!ÜZPI çiı;ekler yetiş· 
tırehilirdi Bu evde buyük 
annesi misafir gAIJıği zamnn 
yalocok bır od.ı hile )Oktu 

Bugün elişi dersinde Su ıd 
büyük hir kuaJbara y pmı· 
ştı. Hocosı ona kumbara 
ile neler yapııbilcceğıni 

de onlotmı~tı . 

G•1zel oymnlnrla sü le. 
nen kumb ıroyı Sua<l ove 
gı:ıtirıliği zaman nı.nesı 

onu hcmon <HW bunkos » 
ismini \Ordi 

Ru küçbk bonkayn hrr 
somon para ko_yac ık lor 
ve bu pır J ırla guzel 
evlerini ısl <l kleri gıhi 

yoptır::ıcaklardı. 

Bır gün annesi Suode 
kuluyu gö-t rdi. Artık 
dolmuşdu llerııtn boşaltt
ılar. F.ıkat, hu ıuro eve 
kMı dı>ğıl j. Uununla ev. 
ın topr.ığını al cukl ır iı. 
H men toprok alındı. 
KumLoroyı tı•krıır doldur 
moğıı boşloclılor. 

P.ırnları artııkca koyu-
yorlardı. fi' kot, ev par
ası oka lar kolay hirikmi 
yordu ki ı\ylen dört ya-
ş nn grldigi halde ev 
pnr:ısı tnmom olmu ·tu. 
Bır gun hnbal ır seYınç·le g ·I· 
dı. il p rıi t trnf nn çağırdı: 

Çoru ki r el di, srnelf"rcli 
b ri giizııl \ uva istiyorduk 
dt ğıl mı:ı Şimdi f ğ'l'I' hf>pİ· 
miz ovi çnl ır. c ur olur. 
sok e~imiz olacak .. 

Çocu"\:lorın hC>p i ıstiy-
o·lardı. Hntta klı\lik 
AytC'n bıle nrın~-
sınılen bir e' ın 14zını o Ju· 
<runu oknJar ~·ok diııl ın ş· 
n 
ti ki, <ı b n de t·alış r Jım 
b ıha, ıliyo tpkr lT » cd.yor lu. 

Babalor, pt>ki çocuklar 
ılcdi, ş mdiden güz,.). buyük 
. ğ ıçl klı bir ornııınd:ı iş 
1>uldt1'n Butıın kı hu ı ğ'nç
l:ırı kesdır mPkle uğr :ı ıcn 
r, 111 ''" ılkh,ıhorJa b..ıno 
n 
bunlar birçok p ıro g tırn_ 
cek ı Jkııt. or mond ın h r 
vık it ove g• it mnm. Anne
niz evJr- beııı ıı ışimı dr go 
recek. Ayten ona yardım 
rdı c •k buyuk onnerız de 
brrnbt•r kolacok. 

S ıod. şimdı moktobı 

bitirdı. evimızı alıncıya 
kadar marRDiOIUD yanın 

da bir ış buldu, orıd ı 

güzel ev t>şyalorı yopm. 
oğı 6ğrcnrcclc, hem şi-

mdı pc.1ra kozonnC'ak. ht m 
evımiz yapıl ne• oşyalnrı-
03 yardım edı <' k. An'lo
leri vo herı;;eye razıydı. 

Ve düny'ld güzel, tem
iz bir ovdl\n başku isted-
iği hirşr.y yokJu. Suad 
de bu işe çok sevinmi
şti. Ayten annesine nos
ıl y:ır·lım edobıleceğini 
düşiırıiiyordu 

Nenem kurt masalları 
Anlatır, ben dinlerim 
N"nemin musullorını ... 
Ders.m gibi bellt;rim. 

D.şarda fırtınalar 

Kuvururken hor yeri 
Boş oturmnklo geçmez 
Uzun kış geceleri... 

Yaramaz 
Baba.,, ono da iş bu. 

ldu A~tco annC' inin cv
d ek ı ı l o ri ne yardım c d f'- l-:=k=a-1 d-c":"lu""'r=, =i=I e=r=lo=a=H=· k=i=r=ın=m=,=1 t==-

ce it. tab klorını kurulrıtı· loka oyrılmalorı ltızımdı. 

<ak, annesi oknğo çıkt- Şimdi ccaur bir adamın do-
ğı zamnnlor evde bPkli· reyo atılarak bur.lorı ayır-

yccekti. Hepsinin evleri· '!1~sından başka çare yoktu. 
no birer yardımı olacak· l!ılınde b ltasıle Suadfo ba-
tı. bası ilerlemişti. O. evinin 

Bnbalorı ort.k hazırlan- yopılmusı İçin hi~·hir şeyılen 
mıştı. Ormnndıı senelerden/" korkmıyııcaktı. Külüklerdeo 
beri brkliyen yüksek oğ- ati yarak çağlıy ın ılerenin 
oçlar onu davet odiyorlnrdı. lı.ım orta·ına g~Jmişli, ke· 
Hor soJe biroz duho bu. nardaki adamlar (l'(·nbuk, at-
yüyüb güzelleşcr('k iş gör. la kenara» diye haykırayor-
mek için beklemi~terdi. Hor lordı. Çunku art k birıken 
biri minimini bir fıdon iken sular çoşmuş, kütükleri sıç-
dt!v gıbi yüksek, ku\'vetli ratarak köpürerek sürüklü-
olmuiilttrdı. Şımdi, yoprak- yorlardı. 
lnrını dökmi.ış beklıyorlıırdı. Bır dakika icinde Suadin 
Okadar sakin duruyorlardı bahasını dalgalar çekib sü-
ki baltnlann sesleri orma- ıükliyebilirdi. Faknt cesur 
nının bir ucur.ılnn diğer uc- adnm hemen sıçradı, üç nd· 
unu ukscdiyordu. Guneş do. ımda sahili bulmuştu, artık 
ğ.ırken gelen adamlar, güneş sular coşğun dolgalıırlo kıv-
ortadun epryce kaybolub ve rılarok ilrrliyorlardı. 
dünya kar.ırıncıya kndar En güc İş bitmişti. Bir za-
durmadan çalış yorlardı. Or· man sonra kütükler kolnyca 
man çok scsıizıti. Yulnız ça- derenin kenarındaki f'.ıbrik-
lışnn ud.urtlnrdnn başktı kim. aya gelmişle~di. Orada yon· 
se yoktu. kar yı ğJıkca hf.'r tularak düz .. hılerelc guıel 
l raf b y ztanıyordu. Ruz- koresle haline gi'lecf'klerJi. 
gôr es likce ağaçlar uğul Suad ortık bobosını hekl-
duyor, fakat bu, evldtlorı. iyordu Ona yoptığı işi ne 

01 
düşünen bJbJyı guzel öğrendığini göslt•rm(•k 

hiç kederlendirmiyordu. için sabırsızlanırkt·n bir gün 
neşeli gözlerile 

1

lınl.ıasını 
Bl•yoz korların ortasın- kurş smdu buldu. 
da çalışmak ooıı yarınki llcpsı sevinırıişlt'rdi. P.ob· 
• ıcak yuvosı ıçın öyle alorı hepsinden r ... zln sevjn-
büyük bir sevinç vtriy· · d' mı~ ı Çocuklnrırıın 

ordu ki·· işlerini güzel yaptıklarını 
Bnon gPcoleri lıeb bo 

raber kütük.lordan yap.l gö~md~k Lana öyle sevinç "6· 
rmış ı ai .. Uumon mısırnın 

mış bir ovde o.leş baş- üstundeki «ev bonkasrnnı 
ında otururlarken o r"ada- boşnlttılar. lcinde birçok 
şlurıno. <:ocuklor nı anlut y. 
or, anMlerinin nasıl kendi- pııra birikmişdi. 

Znten babaları Jn ormandan 
sine yardım elt ğini ı;öylüy· çok pııra kazanmıştı Arlık 
or, geceler tu.tlı ınnsullorla ev yııpılmtığa başlonJı. 
geçiyordu. Ev yapılırken hnbalurı Jj .. 

Bütün kış keskin b ıltala yordu ki:ctAnnesino bu kadar 
rl.! ı ğoç nrJan büyük ki.ıtü eyi yardım eden Aytenin mi-
kler de .. ·ırmeklc geçti, artık nimini güneşli oJasım un-
ilkhahnr:dn geliyordu. Orm· utmıyalım Suadin bahçesini 
o ın ken rındaki dere oz clüha geniş alalım. 
buz öı tüden sıyrılmıA B h "' o çc üstıindt!ki oda de 
guzel şorkılar söyliyerek onun olsun. Benimle annele. 
akıyordu. Kutukleri nşoğıyo ri.ne b•r oı.lo yotışir, eakın 
taşımak için davet bıze bu kadar yardım edln 
eder gibi sesleniyordu. büyük anneyi unutmıyalım? 
Sulorı gıttıkcc gt>nişliyor, Geldiği geceler nerede kul-
kuvvetleni)or, k11ın doğl r· occıki' Mınimini mutfağ;mıza 
dl! bırıktirdiğı karlar, sulor, bir güzul, havalı Y"mek 0 J. 
kollurını oç.ıruk ona ka-. u usı y ıp::ıc.ık pornm z da JWr. 
şuyorılu I~" bncıkasında od:ılar için 

liüzel kuluklrr orlık sula· halı parası bile artıyor )) 
ra lt-slim fldılmişti. Yuvarla. kü~·ük aile cvlerıne yerleş 
na yuvarlana iledıyordu tikleri zaman Suad n kumba· 
Oerenın konorındt.1n gıdcn rnsını kordeldlarla eüslemit~ 
aJamlar kutükleri takiL eıli- lurdi. Şımdi artık ev bank.a-
yarlardı sı Suadın odaı nda duruyor, 

Sulnr bir nral k kuvvetle Su .ıd ona ::ırtt rdığı paraları' 
akarken kütükler biribirine koyar&k kendı yaplıraea~ı 
karıtmış\ı. Olduklar' yerde eve para baJırlı:Jor. 

Edison kimdir ? 
En fakir amele, en küç

ük işci bile günün birinde 
memleketin ve belki de düny 
anın en buyiik adamlorı ara
sına geçebilir. Onun içın sa. 
kın: «Artık öğrenmek neye 
yorar? Ben fdkir bir omele. 
yim, yahut bir çocuğum 

dalın büyiik işler yapıımum.» 
dı>mPyiniz. 

İns m kondi işine nit olnn 
ynz ları okursa ve okuyub 
Öjre.ndiklerini ynpmak için 
uğraşırsa mutlaka ilerliyPc
ek, yeni ve ft1ydolı şeyler 
buloc ık '~ bıraz drı Zt>ktlsı 
varsa hem kendine hem de 
meml~keline büyük hizmetl
er edebilecektir. 

işte Amerikolı me-
şhur E fisonun hny tı bunu gö" 
teriyor. Tomas Eı.lison ı 91 
şubat 1848 senesin le Ame· 
rikanın küçiik bir şehrinde 
cloğıln. Babası o kader fa
kir idi ki oğlunu ancak 
Mkiz hofta mektebe gön. 
derebildi. Berl'ket ver,in 
nnnesi ~·ok zeki ve oku-

,,ınuş idi. Bütun bildik-
lerini oğluna ôğretti. 

EJison on yaş na kadar 
tarihe dair birçok eserler 
okudu. Fakat en çok ıev
dıkleri fızik ve kimya ki
tabları idi. Onları eline ge
çirince bitirmeden bırak

mozJı. 

On iki yaşında hayatını 

koz~nmoğa mecbur oldu. 
Şınıendifar yolu üzerinde ga. 
zete ve sigara aatıcıl ğ na 
haşladı Bu itleri (ok dik 
katle ve muvalf'akıyetle ya 
ptığı için ilk aydan itıbaren 

kendisine dört yardımcı tut 
mnğa mecbur olmuştu Sene 
nihoyetinde babasına iki bin 
dolar, ynni beş yiiz altın li
ra verdi. füJison bundan 
bohsodert1k: lı:te bu, haya
tundn en büyük sevinç gü· 
nümdür, der. 

Bjr taraftan böy:e çalışı

rken o kadar iş ar&11ınılo 
Edison yine ınütemndiyen 
okur ve okuduklarını tetkik 
ederdi. Birçok fikirlerle Le
rnber o fıkirleri ifııde etm&
ği de öğrendi. Şımendifer 
i\İnde kendi başına bir gn
zı:ıte \·ıkormağn ve yolculıtra 
sutmağn boşladı. 

Gazetesi ~·ok satılıyordu, 
lllkin kimya ve fızik 
merakı da artmıştı. Vogond. 
a ki matbassında bir 

kimya •e fızik tecrübeai ya-
parken matbaası tutuıtu 
Tren memuru fena halde kı. 
zdı. Kimyager matbaacıyı 
kovdu. 

EJiıonun, ceaareti kırılın. 
amııtı. Başka bir gazete 
kurdu. Bu esnada canını te
hlıkeye utar&k bir istasiyon 
memurunun oğlunu bir kaza· 
dan kurtardı. Bu hizmetten 

müteşek)ir olan memur da 
E.Hsonun, simendi(er ti:'lgra
lhnnf'aindeki otelyelerini le· 
tk k etmesine müsaade etti. 

Edieon bu suretle aeıl 

işini bulmuş oluyordu. iki 
ayda gayet mahir bir 
telgrafcı oldu. Elindeki tel-

graf makinalorında bir ta· 
kım 11lahat yaptı. Bu sa
yede Alimlerin dikkatini cel· 
betti. O zaman Ediıon he
nüz on beş yaıında bir ço
cuktu. O yaşta herkea ta. 
rafından tanıomııtı. Adını 

«Küçük franklen» koydular. 

Franklen de Amerikanın 

EJiıondan evel yışımıı 

meıhur bir mucididir. 

Bu andan itibaren elektrik 
hakkında mütemadiyen tet-

kikatta bulundu. Hiç kimıe· 
nin hatırına gelm~yen tey-
leri icat etti. Telefonu işe 
yarar bir hale koydu Fono· 
ğrafı icat etti. Ttılgrıfı, di

namoyu, dikiş makinalarını 
v~ daha birçok mıkinaları 

düzeltti. Daha aonra her 
gün ve her yerde kullanılan 
elektrik lambalarını yaptı. 

HJiıonun büyuk -.e küçulr 
jcat ettiği ıeyler yüıü ge· 

~·er. lnson1arın yaıamatını 
kolaylıtştırm1ş. bütün dün
yaya hiımet etmitlir. 

Sekıen yntını geçliği sa· 
manlarda dünyan n en bü
yük elektrık f11brik.alarındon 

birinin sahibi bulunuyorda. 
Kendi de dünyanın en bü-
yük Alimleriaden ve zengin· 
lerinden sayılırdı. 

Görüyorsunuı ki öğrenmek 
-.e okuJuk\arını tecrübeye 
ve yapmeğa çalıımak merakı 
en fakir bir amele çocuğunu 
bile dünyanın en büyük inı· 
onları sır11ma koycbilir. 

Bugun Jüuyaya gözlerini 
kapamış olan Edieon biınya 
durdukça yaşayacak büyük 
adamlardandır. 

Çocuk esirgeme kurumunun te
brik telgraf nameleri. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
taruf ndon haz rlonan <cLükı» 
tebrik tl'lgrof ktlğıtları ıur
ı ti hususi) ede Vıyaoada ba
slır-.lmış ~ok zarif ve ıüılüd· 
ür. Bu kftğıl1ar her telgraf 
merkezinde bulunur. Tttbrık 
Telgrofıoızıo bu ıüılıi ktğıt1a 
ınuhntobınııa verilmeıinı i.
tersenis, arzunuzu telgraıf 
memuruna söyleyiniz Telgr. 

ar ücretinden baıka verece
ğiniz 15 kurut makıadınııı 

temin eder. Bu ıuretle lıem 
(ocuk eairgeme kurumunu• 
bak.makta oldu ta ki mıeaiı 
ve fakir .yavruların b•kıml
na yardım hem de t~Jg,ilfl· 

nızı çektiA'iniz zata karıı dı 

fnla eay~ı gastermio olur
ıunuı 



Addis - Ababa. 
----------

Habııistaam Payitahtı vıktila b:r ordunun konakfı~ığı 
yır ikin sim~i üç yüz bin nüf Jslu koca bir ıehirdır. 

Habeıaa\anın timdi ki mer-' lılar da kalb ha1tal ğı ve 
kesi olan AdJiı - Ababanın tenelfüı gü\·lükleri yapar. 
uzun bir moıiıi yoktur. Bu Orada, su 80 dereceJu 
tehir aon Hmanlarda kurul· kaynar. Onun için Add
muıtur. 1896 Ja imparaalor iı-AbabaJo Avrupalıların 
il.inci Mt!nelık. timalden hiç yaya yürüdükleri gö 
Eritre tarafından gelen hal· rülmez. Yorulmamak. için 
yıa kuvvetlerine karşı dur- hepıi otomobil veya ar_ 
mak için Hkerlerini çağır- abaya binerler ylibud ııt 

dıj'ı ıamın, aıkerlt'r Ao\ot ve aaire gibi h.Jyvanlara 
dağının eteğinde toplanmıt· binsrler. Buna mukıı bil 
lardı. Bu 7erlerde ot ve habeıter bu anlatt.klar 
ağao gibi teJlt'rİn bol ulmıt· ıwızdan hiç oıuıee111ı1ır 
11, yeni ordunun atları ve olmtıılar. Oağ'h olJuklu rı 
diğetr hayve1Dları için, orayı için hayvanın koyu olıu-
eyi bir mera yapıyo du. Ha· amaaına alışkınd . rlar. 
vaıı "Ji, içecek ıu kaynak- Çok uzun yol yüdL 
ları bol Ye 11vkulceyşt va- dükleri ve h ıh koştukları 
si7et& çok eyi olJuğu için halJe gen6 yorulmazlar. Ad
b11 yar, imparatorun dıkka- diı-Ababada, ata binmiş ve. 

· tini çekti. ltalyanlar AJua ya arabuınJa.ki JUmuşak 
galibiyttind~n ıonra pü11kür- yaatıklar üzerine uzanmış 
tlıünce, impar1tlor yıoe ora bir zenginin etraf.oda Uf ık . 
ya tl6odü Mttnelık itte • l rının ko1uıtukları ıık ıık 
ıamn payitahtını burada görülür. 
kurıaufı kararla9tırdı. Böy· AdJiı-Aba lıaya gelib, ga · 
lece d .. , ltandan J5 yıl ka- rın önünd"ki gt'Dİf merdive· 
d11r 6ocet «1eni çiçek• dt!nİ· nl.mJeo inerek büyük mey 
len AdJil-Ababa ıebri oldu. dana varıl lığı saman insan 

lla&iyar imparatorun, bu bir payitahtta bulunduğunu 
raya ıeterkea eok eyı P"k zannetmı s. Çok büyük 
7aptıtı inkar kabul et olan bu meyJanın orluında 
.. , bir laakikattir. Addiı üıeriode llebtiıtıtn arslanı 
~baba, imparatorluton tam bulunaD, yaldızlı bir Abıde 
or&aıındadar. Dütman aı- görülür. Etral&a 11okıık ve ev 
kerleri, bura7a gii\:liikle namına birt .. J yoktur. Gard. 
7aldafMbilirler. ArHinin an ıehre, genit aıfıtlt bir 
ıarp olmaaı da, koluylı- cadde gider. 
lda müd11f11a Yaaıtaları Bu oodılenin iki yanında 
İDfallDa müsaiJdjr. o.ıü- bittaPI tükenmez dunrlur, 
Ya çısgaaıae yakın oloı- hbta perdeler Yardır. Evl,.r 
eıına rağmen, bu 7erı... bunların arkasınd11kı bahçe· 
rin iklimi çok \Htlıdır. lnio bir köıteaine yapılm f 
P•7itahtıD balandufo yer tır. utomohille yırmi Jırki~ a 
İH çok tirindir Dünya- ıua·lar ıürttn bır yolculuklbrı 
aıa ,.yhabtlarındaıı pt:k ıonra gardun , .. bre var Jır 
U& b6yle göı ... ı bir Y"· .,. ilk evl"r görülmeğıJ bat 
-Ne karulmatdur. Araıırı• lanır. Bu evler çok ıadeJır. 
İ• taralı tepel .. rle çeni- ilk ıöze o:ırpan ~ına, llVıtf 

lmiı ohıb giiıel yerler bakanı ğ d.r. O.adan bir"ı 
pek çoktur. Birçok luıl- aonr11 d .ha ı büyük Ye e&Vdf 

lar, CH'm&lllar, meralar bakanlığ na göre daha hey-
•• babç.,}er ••rdır. b.,tıi bır bloa görülür ttu 

Senenin bl.rök bir k •· binanın bacalarından ~oyuna 
manda Addıı - Ababa dum:an çıkar. Buraaı bir fub 
gihı16k glrıeıliktir v.. rıka& d .. ~il, kaplıcadır. Suyu 
\a&h p:ırluk bir ma. çok ı .. y.ıalıdır ve bir\·ok 
ftlıtı ol11n gök yüdnde h ç haetebkları eyil .. 9tir111"ğ" 
bir bula& g6rülm .. ı. Fa- 7arar. Addıa AhabJda kü-
kat h uiıaD ay aın ıorıund- kürdü Te1tJ.İr k rçok tahıl 
aa •1 I ön or'8111aa kad11r kaynttklar Tardır. Savat ba 
g •1•& &uh11f bır manıara kani ğının biraz 9im11lınde 
kart .. atlı kalıaır. Ş .ıf1tk ve aüıtlü yontma te,tıudan ya· 
a..IMab Y11kıtleri hava tok pılmıı çok güz.,l bir bL 
güıttl iken. öğlcsdeD ıtibaren na vardır. Bu nulıa bakanlı· 

TVRıDfLl 

Romanya 
04~:1i istikrazı mas3I: si. 

Komanya Malıye Bdkanı

nın gıızetelere verdiii beya
nata göre, Romanya dııhıli 

ıstikru?.ının itı bari tutarı 3 
milyar 740 milyon leye ç k
mı§lır. Komııyoolar ve ıti· 

bari f.atla ihruç fıalı ara
sındaki furk tenzil edılirse 

uHıkrazın h.akıki mıkıarı 2 

milyar iOO milyon Jey tut
makladır. 

lıııikrusdan gelen paralar 
ut!Vlt:t ıhtıyaçl.ırı arHınJa 1 
ıfU sur~tle takasim olunucak 
t r: 

Ulusı.ıl müd..ıfauya 2 o ilyar 
z.ı uute .l50 mılyon 
Mekt~blere t20 » 
S hhat itlerine 1~5 » 
Bunlardıan b.aşk." 250 mıl

yon ley de devl~tın ulusal 
bunk.aya olan borçlarını öJe
meğd tah11is olunucaktır. 

Lstıkrazın miıhım bir kıı
mı doğruJun doğruya para 
ile aatın alınJığıudan netice 
gayet memnuniyet verıci 

oluuk teldkkj edılmektedır. 
l:ııiluazın 2 milyar 100 mil 
yonanu halk, kitelerı.Jen sa
lla almıı, 800 mılyonunu 

memurlur ile mütekaıtler ve 
500 mılyonunu da Romen 
muli müeaaeıeleri vermııtır 

l•tıkraz gelırin in İıtlımal 
ıuruti hakkında yup lucük 
ol~n kanun projeıi ıon kA 
nua oihavetıerıne doğru pa
ı l•meoto1a &eYdi olun~ca. 
k\.r. 

3JU,OUU niılu11!uk bır ı~hır 
oloaıaı na ruğuaen hAIA iğr.,tı 
ilk gü .JerJtJkİ karı91k h ıll · 
.,rını h11lırlıt11n bır nııyeti 
Y.arJ r . 

bol bır 711ğ111ur ve çok 9İJ· 
dellı boralar batl"'r. Gok 
giirledila saman ioaan y~rin 
de tıtrediğini 1an r. Y11ğ111-
ur Yd bora, birkır ıaat de
Yam ettıktea aonra birdenb · 
ire keaılar ve baya erteıi 

gön 11ynı Yakte kadar gü. 
sel devam eder. Bere:ket ve. 
r1İD

0 

ıok1aklar yo~Uf olduğu 
için yağmur ıuları koleyco 
akıb giderler, Akıama Joğ'ra 

Güııdiiz ıehirde büyült bir 
l"al.yuı. hüküm ıürer. SokıA· 
aı.larJa uzun dar ve b~ydı 
p-Anı'olon g ymıt omuılarına 
bar pı:ılerm örımüt kııneelt'r 

göruıür. liuolıtrdun çoğu yu. 
lıo.ıyak g .. z ·rler. l:Sundun 
rah'.At.ıı olwıui.Jdarı gibi kı · 
mıe Je bunu tuhaf görmes. 
Yolun ortaıında ağır batlı 
muht· ·ı~m .,lbiıeler giynı ı t 
elr.ıliarıodıı u aklarının ko
fUıfluğu ıınay erkdn.na du 
rHtlaoar. Bu uıalr.lar böyle 
mühım bır aduma h zmet 
etmtıkten doğan ıftıbarlurını 

aolatm:ık ıtıt"r gıbi ~ı.,oJil
erinio ismıni ve s C.ttını ba. 
ğ ra baA'ıra ilAn edtırlt!r. 
ÜJZtıD f k arabalara vt-ya 
otomobillere b nmit yüzleri 
geoıı kenurlı şapkalurla be 

tıdır Bu bina, ortaıınJa men örthlü şık kadınlarda 
bir dikili taı bulunan bir görülür. Eyi giyinmiş faktı\ 

aok-.kl•r eyicı kurur. 
Bu suretle yağmur, 
umumi ııbhate fc1ydalı 

bir 111 lema iti J•rm•ı 
.ıu. Bylal ortalar•nd ıa 
eeara :ratmurlar danar 
n 1aı baılar. 

Deai• J6ıfinden JSoO 
metre Jlikıekhkte olan 
Arldi•·Ababanın bu yüksek
likte oturmağa ahımıyan 
Anupılılara dokuaa tar· 
afları vardır. Hann'1l 
kelil olma•••• •• baya 

meydunın kenarında inıa ed- ata veya merk.,be binmit 
ilmittir. kadınfor da na.Jir deA' ldir 

Bu meydand11n ayrılan bir Bu lrndınlurın da etrııf nda 
,,.,k caddeler , .. hrin içıoe doA-ru uşak lan koşuıurları bu ta
uıanırlar. Bunlardan olduk- blooun parlak tarafıdır. Ay. 
ça güzel olan birisi, pazar rıca söııiik tarnfı da vardır ki 
yerı olan büyük meydaııl k- bu da en ÇPfİtli ve en piı 
tan geçer. Bu meyJarılıkt1t, hastalıklarıa mulul dılencil -
çe1Jıt çefit kıyafc:tlerde büy- erdır. Bazan anl.ıttığım ı z şık 

ük bir kalabal.k kaynaşır. arabıılar veya otomobilltrın 
Bitmeı tükenmez pazurl klar cadJelerden geçtikleri saa
yıtpıld ğı iıitilir. Yttminler tlerde cadJenin ortasında 
küfdrl.,r, hııykarmalar, ıar- bir öküı veya koyun sürüsü 
kılar duyalar. beJ.!riverir. Şoför ve arabac 

Şehrin btlyök cad.leleri, ılarlıı çobanlar bu gibi ŞPY
ltiribirlerine birçok küçük eo- lere alışık oldukları için biç 
keklarla baA'hdır. Bu soka- bır k:ızn olmaz. Yalnız bol 
ldarda da büyük bir hareket bol küfürler ititilir 
"fe eanlıl le varıhr. Umumiye- Ak~om olunca sokaklar 
tle Addiı Ababıı irısaı·dı1 çok l birJenbire botalıverir. BüUin 
canlı ve gürültülü bir tehrin . kapıior. pençereler sıkı sıkı 

iu'ibaını bırakır. Vaktile bir I' kapanır. LAmba olmadığı io
ordonan konakladıAı yer ol. İD, aokaklar mehtap oldata 

• · ...... apl..aıtr.; M.tu •• 

Hktiye 1 HATİCEM 
-

Karlı bir kıt gecesi idi .. 
O gece komıtularla bizim 1 

evde ıopluumıttık .. Muhtelif 
01uolnr tertjp ederbk eğle· 
nıyorJuk.. liir arulık oduya 
şüktloet çölmüştü. Yalo z 
yonun soban.n çı\ırtıları İ§i

J,liyor, uzuklarda bir köpek 
k sık sesıle havlıyordu. H~· 

pimiz susuyon.luk .. Bu lt-8· 

81Z bÜkt1t cunımı sıktı. Mi
auıfjr!ere: 

- Arzu ederaen iı ıize 

gramofon çaiuyım d~Jım. 

lçimııden Zdıha teyze he
men atıldı .. 

- Kuzum atu Anadolu 
havalarından çal.. Ruhumun 
onları dinlemP~a okadar ih· 
tiyaoı var ki . Sözüııü tamam
Lyumndı.. Hem .. n gramofo· 
nu h1z rıad m •• P.lllğı koy
dum. Gr.ımofon çalwıya buş·· 

dı: 

Atımı bağ1atlım ben bir çayıra 
Benden s1:1dm "öyltj nazlı ba. 

ki yası hiç b rıau aıı d şarı- lt!re daldı. 
ya vurmam şdı .. 

D .. tima guler, güldüıür, 

şo kruk. kah 11.ı.. husı hery un ı 
ç nlntır,lı. 

Fakat herzamrın onun yü-
yüzJe g zlcnen bır yasın 

derin ızluini göıürdüm. 

llı·piın ız etruf.na holkoland
ık. Zehha teyze nAmli ~öıl~rını 
meoıJıli ile si iyordu. P • .unıak
ları tıNS nJa tuıtuğus gıırasını 
dudaklarına göti.ırdü. o~rin 

derın ıçine çtktı. Bu b r an 
içinde okadıır değ .şnıilJJı ki .. 
Gözleri dalmtlJ, o uhuyyelesi 
çok uzak olmıyan b.r mazi
nın hııtı ras ,nı deşmeğe 

çalışıyordu• 

Dudaklıırı kımıldadı .. Yü
zünde hır r hı r teheı~üıı.ün 

gölgı•lni doluştı. Ve söze 
batladı: 

- Çocuklar dedi . Size ıın

latacuğ m. Vuka KÖnliımde 
a(·ılm.ı binhree ynraJarı Lır 

duneıin , n batı rıısıdır H . ti· 
cem ttir~üıü göıılümdo yer 
tutan bu yarayı bir sam ye_ 
li gibi yaktı. Sızlallı . Bt: ıı
zının ~önlüme verdiği acı 

. 1• -BenılD 

şire dedi. Bır 
ş ınlıyı ı.. Z.Jfer 
köye varınca 

yup ;.ı csA' z .. 
- Onu çok 

Muhsın ç ıvut? 
Güliımeedı: 
- Husreti ft 

emme şundıki 
t:ın aşkından b• 
görıluğü bir ~1 

Yerinde doğr 
rt bir sesle: 
_Hemşire Ze 

güne k. dar ta 
mu?. 

- -Neye ıord•t 
j _ Bu s rıı78f 

1 

cil'7ımin ı1teşini 
b~aki~ kızJırJı 
ist yom. flerneD 

- Ya ,,.hıl ol 
G .. Ji· ne olur.. u • 

- Ne olacak 
u~r una' hepi 

cıma 

Nasıl dil dayonocak benim acı· 
ma 

Di değınede değme nar Ja· 
nesıyım 

Anamın babamın bir Jane . 
sıyım . 

. ile ~özlerım yuşardı ttğladım. 

f~da olıuo. Ue 
bize ı ıfer ıuıll• 
ne yaı lmıt İ,. 
c ğiz Hay rlıtı 

P,IAğ n arkasını çevirılim. 
Yine bir anadolu türküsü: 

Bir tat attım n11r i~in 

Gül koklaıfım yar için 
Anneler kıs doğuruyor 

O lıkanlılur İçın 

HaticPme varayım 
Oız çöküp yalvarayım 
Kamer güıı·l Hutıcem 

Nerde kaldın bu gr~ce 
Bır tat attım han.-ye 
l>ıışdü vıran laoneye 
A· ni y4rJıın uyıran 
Oıiş~ıin tım ırh ıne 

E. m.-r gü&til llat İcf'm 
Nt1rd,. kulJın bu J!PCe 

Tıirkıi bitınit• i . Gözlı>rinıi 
etrafa g .. z lirirken z .. ı ha 
ı .. yzenin ·~IHdıA' nı gördüm. 

il ·p mis ba91wızı ona do. 
~ru ç.,virJik. Ouılaklarım 

hayretle kıvrılm ıtı. Medisi. 
m z n en t*"n bır uzvu olan 
Zelıhanın böyle bir anadolu 
tıırkü .. ü karıısınJa gözyıışı 

okıtmoaının elbette içli Lir 
ııebflbi olacoktı. 

H~men ellerine ııırıld m; 
- Kuzum teyze<'iğ . m. Bi 

se anlat .• Nıçin bu türkü 
a .. oi ağlattı. 

Bet dikleımilJ, n11zarlerı 
meçhul bir nokta çevrilmıı 
vukur ve sessiz bakıyordu. 
Zdıha istikldl savaşında 

korasını kaybetmişti Birıcık 

çocuğu da dütmnnlor \ar&f 
mJan siingülenmitti. 

O kocasının, çocuğunun 
ve düha birçok kard• şıoin 
fııci ö .ümlerınden J•ıyJuğu 

hınç ıle ct-pheye atalmıt 
att'Ş kıırtıııında kııhromanca 

savaş eden kardt:tlerınin 

yaralarını sarmıştı. 

Fak ıt Zt'liha teyze içinde-

uol.tr &uruıılıdır. li .r ın\41 

det ı~hri ağ r. der&n bir 
se&11zlık knplJr.Bu sess ı zli
ği bırdt:nbire uzun ulumalar 
ıblAl '3der. Köreklı-r de hid
detli hiddetli havlayarak bu 
seılere oevab verirler. Bu 
sesler gittikçe artar. Bir mü 
dı!et souro uzuo hır nğultu. 

dan boıka birıey duyulmu. 
Ve bu 1&baha kadar sürer. 
Bu er.eler ooı kıb şehre gir · 
en sırtlanlar n ulomaaile bu 
rıların bu kilatahhlına kı1&n 
W,.kleria ........... 

Jıtilı IAl tavaıı n n en k z 
~ın deviı l··rintle i·lik. Koca-
mı Ye çocuA-umu kaybet 
mi9tim. Başka bir dayıığım 
yoktu. Yaslı görılümde intİ· 

kam hisai yanıyordu . Bu 
bitsin do~u ı duğu 1evkl~ 
ben de aavuıcılıır ar~ıına ka. 
tıldım. 

Nice kahramanların yar· 
aa nı s11rdım. Nıce h11sta· 
ların ahlarını işiltım. Nıco 

Mehın .. tcıklerin korlu gözle· 

1 
rini ell~ rınıle k ı p d m. 

Sözuntin bu nolllasında derin 
bır ah çttklı Sonra bise: 
- Ç ıcuklar Jeı.Ji ldoıdt-ki 

yaralo rı dt'şılıı iz. T~krar tÖ· 

sune dt'varn tUİ: 

- - Sl'lyyıır hır hıııtahanf'ye 

hem11ir~ ol ırak girmitJiw Nd· 
fer koğu~unun 11ezur.,tını hanı 
bırakoıışlliıdı. Bıiyük küçük 
anıelıyaal ıı rda doktora yard
ım eı iyor,lum. 

H ıstahant>de birçok yara. 
lıler ernfltr.da kolundan ya 
r~lı bır ça\'UŞ da vardı. Bıt• 

Bl'llana btnziyordu. Ameliyıı· 
thane yanındllki koğuşde 

yutıyordu . 

Girıb çıkarken giJib bakı· 
yorJum, daima su istiyor. 

\ KtjnJıni biloıiyorılu. 
-Ah ölmettem ölmesf'm diyo. 

rdu ller halde huy1ıtını bu ka 
dar ıevmeıinin birsebebi vurdır . 

diyordum .. Su vermek İçin 

başını kaldırJım. Her dt fa . 
sında llaticem, lluticem di· 
yorJu. 

Aradan günler gAçti. Mth 
mel çavuturı y,.raaı luıp n
mnğa )Cız tutmuştu . Ouuola 
eyic11 doıı olmuştuk. Birgün 
sözümün arasınd• : 

- Muhıin çaYUf deJim . 
Sen nerelıetn? 

- AJapaznhyım . 
- Orada k :msen var mı? 
- Kimsem yok heu.ıire 

Zelıha .. 

liha .• 
_ Yarın tabt 

"uhsin ç:ıvuf ••••• l ı· ri ıe~ın .. 
Bu sırada k• 
çoltrıyorlord'. · 
!ırk .. n Muhıın 
ni bir ook'111 
ünü yordu. 

SAD büyük. 
ve emaolıiı bit 
tıulmu~tu. 

Bıı t .ıarruıJJ 
ş tıt yaralaolll 
ft:rki yaratı •~ 
omeliyuta ıuı• 

Amel.yat 01 ~ 
beni gö•1"'' 
çağırdı. Rğıl 
etti. Göıltırı 
th! .. tl i hir terP•1 
ler anlatmoA'• 
Fakot bir kelı•' 
orJu. Yuloıl dG i 

k•' makıne bard I 
ıstırabını dt!rb~ 
ıüme anhyao 
mütebe&1İlll .. 
yüzle durdur• 
ya.,tarile kula' 
yaklaşd rJılP· 
pılım, muıt r.P 
sükftoet geldi 

- p.,kı il• 
arzularının hr 

ğım. d 
O seHiZ 

mılJutarük • 
·· .ı .. Subıt " 

1 

O uU. bt 
lerıle öylece 
lorıni elimltf k 
mnn tto~uk .-' 
Okşa hm. b•t 

0 vi r Jım. Doktor 
yo~h idı Y•~' 

1 •• b•' man yüz U 

rarak sğl•lll• 
bu arııdıt : 

Z ıvallı btlll r1 
NıJek kad• 

O bana hemıire Zeliha Biran z~lıh• . , .. 
derdi . lorıodo eriJ 

. 9fl 
Peki dedim. bütün 11on nt-feıı •• 

hastalı~ın anmJa hep He_ ~ni .,öylece :dı 
ticem H ... ticem diye Hyıklıı - - itte e 
din . Bu neyindir Muhsin 1 bir Hrıtjce .: 
çavuş?. l vallı Mubıl 

Gazlerini yumdu.. Ve bir ı ar, ıçim•• 
cWsiU .,.... k~ı O.ia- w 
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TURKDILI Neşriyatından: --:::-~f-AVuKA f 

1

·
1 

H. Tevfik - Sadık 

Çocuklar için. 
ıj ı · Yazthaneai bük(imet caddesin· 

DAVAVEK1Ll 

Yt1 UF KENAN 

Yazan: Mehmet c evdet 1 de Ahmet çeımeai karııaında 
11 f J • ı • • J 1 ,.. 1 Merkez ve kazalarda her 

tl ) r tl ) 1 g· ıs 111 (~ ll JT g1ın o '' r a ıi y <l- 1 nevi davu kabul Vll I UrRl• 

1. ztlnuştır . Her kitapçıda satıhr. ~ ıe • • ıic•lendirilir . 1 
Bayanlar için en son moda Belediye riyasetinde: Satıhk İngiliz Taylan. 

şapkalar, bereler, eldivenler, l 
h 

'/ IHikumet codr!P~İn \e h llk fı rkası bi nası yanında inşa V b LJ 
çantalar mu a yyere ver, en 11tır1IPn lıı•l t dıye. h ı n Si el kt rık; tesisatı paz ı rl ı kla ihale nı..araca ey narası 

b l edi\ ı> c .. kt r Müdü la -a d 
ipek çoraplar. ıE an ara ma-, T.ılir erin şuıoumoy öğr<• nıııck üzere bel• diye encüm•- r g R en: 
h l l h V 

· Ş nı k:.ılemın · ıııur<1l' •• ıdurı ill\rı ulunur. (327) sus üzum o an er ne ı e - 1 Karacabey harasın(la yetiştirilen pedigrileri 

ğumlu dürdü erkek beşi dişi dokuz baş safkan 

1 

ya her taraf tan ucuz o[ ı rak ıııiı keııııııııl anadan ve h:ıhaılaıı yarışcı 933 do-

satılı r. llitlıkesi r <lskeı·i sat111 İngiliz tayı 12 - k~\nunu ani 93f> inci cumartesi 
~~ .... ~IM...l.'f~/!~~~ f!d' .. .. ......,,, .. ~. ~'~ ~RJ"\~ . J alıııa koı11İS)roııuııdan: giinii L33l on dörtle her haş a~· rı ayrı açık ar-
it D k ~ ıırnıa ııretile atılacaktır. Bıı ıaylar lııgiliz tay 

Balıkesır oğum ve çocu « Balıle ir w·keri 1-.ıtaatı ihti)acı için açık ek- 1 yarışlarına iştirak edebilecek ev aftadırlar. 
• bakı mevı • 1 si ilme . dört b.~n k ~lo toz · ekeJ'i beş yüz kilo kır- Pedigrileri, mufassal eşk:\llerile fotogranarı 

ı _ Vil:i yetin_ııwrkcz -~·c ıııiilha k:ı tı, ş ı' lıir « 11117'.1 lııl•er, yıız kılo 4'"Y ;;a tın alınacaktır. Ankara, l sıanhııl, lzıııir, Bursa, ttahlı.esir bav-
ve köyleri ahalisıııdmı 11111 rac:ıa ı t'ılı · ıı gı·h" ~ 1 s ıı·klilçri" .. 1• ~- ilı 111~ giiı~ ii oları 13~2. K:lnun , ıa r ıııüıl ürliiklcrile .\ ıı kara atlı spor kulübü;ııı 
ı.~ rin tabii ,,e miiş kiiJ:ltı her nevi doğıımları- ~ ~935 P ı ıar gunu ..,aat o ı ı bırdP 155 lıra nmvak- ve l ·tanhul ipahi oca•,ma gönderilmiştir. Satı

l 111 ve alelumum kadın amf' liyatlaı·ııu ınliP"- ~ kal teminat ak~a ilP hirlikle kolordu karargMıı şa iştir,ı k Ptmek istiyenlerin atış gününde te· 

1 
esed<.' nıeccarıeıı yapar . Çocuk. d ii ~ ürmck ~ ci varında n ~krri . a ı111 nlma komi. yoııuna miira. minatlarile birlikte hara merkezinde bulunmalan 

tehl ikesinde bulunanları da ktA1..ahk mecca- ı caatları 324 ilan olunur. 
nen yatıraruk tedavi eder· 1 2 -- iit çocııkları ' e iki ya ıııa kadar o- IMM~~~M~Mıl 313- -' 

fit lan kiiçük ha la yavruları dahi rniie.; . • ~:ede ~ ~ T u R KD i Lİ neşr uatından: ~ 
~ yatırarak her zaman meccanen h'Liav ı Pdcr. ~ ·ft. 1

' ~ ------------------1 3- Slit çocukhu·11ıııı hakrnı rarzla rı lıak- ~ ~ .... « 
1 kında ıniislak hrl validdt~l' r. ve ge\wlik r. '"' n~ - et ~ o o g r u v o ' ll 

smda vukun nwlhuz .lrızal:ıra karsı tal hi~i #.! • • ~ 
lazım gc-len ~~davi \P .~edbirlerin alınn~a. ını SC ~ Y.\ZAN: ~I. CE\'BET 1 1 da gehPlt'rP. ogr•-ı.'me_k ı_ız.~rP. dersfor_ ''"rılır. ~ 1 1 

~ 4 Cnnıhurıyt1 t11ııızrn Bahkt~. 1re halı ;ti '~ Bır perdelık mektep te"ısılı 1 
it. ŞPyltıdi~i fa ideli ve lıa~ ırlı mtİ P ·. t1~eden 1\ R. Fiatı : Beş kuruştu r . 1 mnhtcrPm h a lkımızı ıı istifadeyP. ko"i naalan ~ l l:lzııııdır. « ~ idare '"' İ ınizdP ve lıt>r k itaııçıda hıılııııur. 1 
~~~ r.. ~~! ...... ~~ ~r! ·~~~~' -~~~~~~~~~~~~~~ 

Oç buçuk crw .\hıı : uı)'a da talı~ıl etmi~ ~analın h l'ıtiiu iı~<'~'liklerinr vakıf Berl~n lt~ rzi akad•:-
1 ııı j ·j il j 11 ali n · iil:\ 1 :i ıl t: l"llt'l' ıl r. 111 a ~asla rlı k l'lı:ıdl' l ııa 1111\~lll 1 \ <" :ı y rıc:ı ~Ht'f d 1 ploımı Sllll lıa ız 

1 U. H AR REM H A B İ 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Makasları bulunduğum lı 01mlnr tcrzih~ne~inin ırnal .ett iği manto. tayyar ve balo elbiseler ini göruniız . En 
za ·r · hGn ımcfendıler. en şık geyınmış beytıfonrl ı le r A ltın makasın muhterem rnü şlnile rid i r Modellere 

r ı goyının ı l 1 b'k _ ı · ı · 
rn tık 1 C 

sovilm ven tı lb selc•r der ı o tat ı eu ı ı r . uva ı o mıyun v ,, 

Giizııl ve pahalı olan kuıııa: l:ırıııız: ~ alııız .\L'l'I," )IAKA.'A hiı;ıirıııiz. 1/ 

Çünkü ıs senedir halı faalıyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık ı / 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden ~örülmemiştir. 1 

Erke~ atelyesi postahane sokaüi Ho. 50 

R<ılıkesir Ziraat 
Çevirgenliğinden: 

Kepsiit ziraat mektebine ai\ Yalanlı ve Hend
ekli c;ayırlarımn senelik icarma talip ıuhur etm
ediğinden 15 -12-934 tarihinden itibaren bir ay 
için 1e pazarlık suretile icara verileceğinden 
taliplerin Ziaat Mfldiiriyetine müracaatları ilAn 
olunur. 

(315) 

R•ılıkesir Ziraat 
Çevirgenliğinben 

Mülga KP.p üt ziraat mektebinde mevcuı 

t;liriik samana talih çıkmadığmdan 1 ~ - ı - 935 
tarihinde ihale~i icra kılmacağmdan taliplerin 
yevmi nıezkfırde Ziraat Müdliriyetine müracaa
tları iltın olu11ur. 

(815) 

Balıkesir Ziraat 
Çevi rgt~ntiğinden: 

lllilga Kepsiit Zira:ıt mektebinde nıeveut 
he' hiıı dokuz yüz kilo buğdaya talih çıkmadı
ğındaıı l 7 - 1 - 935 tarihinde ihalesi icra kıh
ııacağından tali f)lerin yevmi mezktirda Zirüat 
~Hidiiriyetine miiracaalları ilAn olunur . 

• ffanmlaı atelyesi Karoğlın mahallesi ikneci sokaü Ho. 24 
~ . -

-==:::=;::==~ (31 7) 

Bayramlık şekerlerinizi şehir sinema ı altında Veni şekirciden ahnız 

• 
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~~ ;§ ~ 
i=:J R t . ., k l ., l kl ~~ I 

!!.~ oma ızma ve sogu a gın ı arına çare re::= 
== t•-= e:::E =;;;;; 

~~ T .. k El k . k f.ı§' -~ ur e trı ~~ 
~~ ~= 

.=~ T ermof oru i~ 
f!~ - Balıkesir: yeşillide Na. 32 Kuyumcu Ahmet ~aytay i_. l@i 

=~c ~~ ~ 
1;4 Öl\onomi Ba~an.lığ~mn 18 şubat _ı 9~3 tarih ve 1499. ııun~ aı~a J.~ 
- -g ve 011 lwş St~uelık ıh ura beraluu Jıaızdır. ~hıJıt ... renı Jıekını)ennıı- ! 

~~ ziu tav~iyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenwde, ~ 
==-:~ sıcak kum ve hava baıı~·o ve paıısumaııJarwda istinıal oluıın nk- t~ 
E€ t~dır. llarar~t için saradalyalara ve yatak içerisine v.-.sair lüzum ~ 
=~ güruJcu yerJPrt•tfo koııulahilir. llcr lllPıtılt-kdin Yoltuııa göre lwr =-5: 
~~~ekil ve ~baıtda imal edilir. - TE~ll~.\TLlDIH ~ ~ 

., 
ı. 

Aylardanberi sabırsızlikla beklene~ 

oR ·r · . cı 
Bira Fabrikası M mulatı 

• 

A 
GELDi G • 

1 
Toptan satış yeri: • 

BANDIR A K 1 
t C 'Sarı~ yf•rleri: izıııirde Pt·ştt•malcılarda Seydi Şdıirli ~lt·lınıet ~- W f 
~~ T.~dık elcktrık ıicarctlı.ııll'si. ~ - !91 Her bayi ve f.,okantada arayınız. J 
~l ( Bursatla S••thaşrnda .\huıt•t Tt•\fik rczahant>si ~- ilitliHllBiH@t • · 11 lt~I iB(iilt~HiH@H~ ~ ~~Hff 
~~ 1:-il·aııhtılda ı'lı~ıı· çar~ı:'ırıda ~ıtl:ıl' il. llii~ııü \e nıtıladunıhın ~ , 
~~ ve Galaıada Yoy,oda cadt.le~iude ed~aı·d.üıe\İ ele~trik (kpo~U· ~ =... :-= 

~ Aukarada Evliya zade ıtriyat Ye ecza tleposu. ~ 
~] ~ıvas vo ,Saı_ııs'.ıııda llır:~lıiııı Ferit ışık elı·~lrık dı·ı ol~rı. i I 

, . Kouyada Alı [Jvı tuJıafıyc ve franıofon tıcareLlıane~ı ~- I 
Ç ~ ~fyoııkar:aliisa~d~ lliisıı~ Hiza lstaııbul eczahanesi. . t. 
€2fffa (]sakta dış tabıbı Bav \ usuf. ~=== 
§l;: ,., .. ~:::3 

aıij~/illifillifüfüiıii~illimi~~iHf~@~WiıID~inı~~Wiiiii:ruıııiii~ıiii~~ii~ıiiii~iOOıWiiiiiiiiii~iiiiWIB 
• 

,~~--~~~~~-' 

ŞEHİR SİNEMASINDA 

• 

2 ikinci~anun Çarşambadan itibaren 

-1-
ı~ıanhulda ve bütiiıı dünyada fevkulade takdirlere mazhar olmuş olanj 
mcYsinıiıı eu salrnser fıJinıi: • 

Haya ım Sana Feda 
• 

/rene Dunne "John Boles 

Tarafından temsil edilmiştir. 

.A ş k A ş k A ş k ve heyecan 

Şııııdiyt~ kadar yiill~rct·, biıılerce a~ki ve hissi filimler yapılmış
tır. Fakat hu filim kadar ~u "''etli, samimi bir aşk ve heyecan fılimi 
ya pılıuanıışur. 

- ikinci filim -
' I 

Fevko.lAJe zenginliğı, ihtişamı ve nefasetile büyük rtığbet ve takdirler kazan-
I mış ohın: 
1 

l , Çingene Hırsı 
1 . 

llavetrn .. 
l - Foks Jlirn31. 2 - Türkce izahatlı Türkiye • Rusya milli futbol maçı 

J - renkli varyete. 4 - Münir Nürittia tar&.fıodun karenfıl şarkıları. 

B;ı~ıkesr'r Vilayet Matb.:ısında b.J.sılmıştır. 

L 
t 

• - b ... 1 b b\ 1 1 1 ·· ı ·· iJıtİ' af :ışagıy~ astıgmuz re ı er tu o ıa nııızın wr tu u , • ~· 
rını en rahat, en eyi, en u<·uz 'e eıı sa~lanı şartlarla nerede, 
lenlen k3rşıJıyabil(•cf"klcriııi güsleriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi 011 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda· temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

1 
gibi tiirlii suallerin eeva1)larmı bu tabloda arayınız .. 

TRiKOTAJ· Mehmet Servet örme evi, 
~ • ye caddesi rıumara: 98 "" 

KIRT AS/YE· Mustaf_a Fehmi. lliikıiııwt caddesi 11°'" 
• ne soka~n. ı. 

O TEL 
• dlJ"' 

: kaptan zade Oteli .. Ku,·a~ i milliye ca 

sinde.. . JeSİ 
Bahkesjrpafas - Kuvayi milliye cad . J~· 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiküıııeı l'a<IJr:1~1

1ııı 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· uu 
cad<le~iude Ahmet ·Çl'Şmf•si karşısında Jd' 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. lliiJ..tlıııel ('~
1 

sinde .. Darhalı ot~li altın<la. · ··~ıl,.,e' 
Yeni berber ı brahim Dural: lf u 
caddesi Yıldız Karaatlıanesi kar~ı~·aııd~ı. ~ 

TUHAFİYE· Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gOlş' 
• kolonyacısı ... \hacıla r eaddesi ~o. 3 1 ı 

.. ıll'' 

LOKANTA: Sabri Lokant sı: ~alı \l rlı111t'I 
ııtmıaı·a 18 · 

B N~~ 
A K K A. l: Balık pazarı bakkaliyesi. Osnıa~. ııııd' 

TERZİ 

Paşa canı i i eaddrs111dr·.. ~1.-ylıaw' .o~f~fldi-' 
Barıdırrna lH kkali~ ·· ~i Ahmet Hilnıı ~· ıerİ· 
Bilıi ıııuıııiçk i IPr, koıısPrvı• vP ş • k" r ı::'~1 ~1 

: Mustafa bey .. Po~taltan~ soka~ı N°· f{ı•~' 
Tm·zi vt• örücü Celalettin beY· 
milliy~ caddesi ~o. 163 

• • . ·f ~el' 
ŞEKERCi : ·Ahmet Nuri efendi: Balı kc·~irin ('il e ... k1 
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