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ltalyan Askerleri Arasında itaatsizlik mi BaŞladı? .. 
• 

BiR r 
m ünasibetsizlikl 1 

~ 
ATATÜRKÜN 
VE İSMET lNÖNÜNÜN 

Yılbaşı Habeş Kuvvetreri 25,000 Bin Kişi
Le Journat gazeteıinde 

dııpolitika bahislerini ~azan 

· Saint Brice Yeminli düıma · 

nlarımız ımuana girdi. Sen• 

elerdenberi bu adamın Tü 
rkiyeyi uzaktan, yakından 

·tliilendiren hiç bir yazısın 

da vicdan ıerbeııtliilnden 

eıer görülimez. Eıd ettiğı · 

miz nokta, kendiaine Le Jo· 
urnal gibi yüzblnlcrce. satan 

btr gazetede sütun verilmiı 

olmasıdır. füzi cevap ver· 

meje ıev eden sebep de, 

Saint· Brfcein ıahıiyetinden 

fftzla. içinde yer bulduğu 

gazetenin Hhf ehemmiysti 

dir 

Saint Brice, Sovyetlerle 

aramızda dostluk andlaıma

ıanın on yıl için uzatılma· 
11ndan söz açarak diyor ki: 

"Bizdeki Moskova hayran 
lan bu haberi fırııat bile 
rek hemen - görüyorsunuz 

ya. Sovyetlerle devamlı bir 

anlatma kurmak ve bu an· 
laımayı tehlikeılz, halli fa 

vdala kılm"k imkanı da va· 
rmıı . diyeceklerdir . . 

Fakat itin aah acaba bö 
ylemidir? "Eıkt Rus çar'ı~ı 

ile Oıman'ı imparatorluğu 

birbirine ıusıyan düımanlar 
yoktu. Bugün Osmanlı imp 
aratorluiu parçalanmııtar. 

Ondan artayan Türkiye ise, 

Küçükasya üııtüne kıvrılmıı . 

16 mılyonluk küçük birde 
vlctten tbarettir. lstanbul ar. 

tık bir köprü batından bat 
ka bir ıey deflldlr. Boğaz. 

lar açıktlr " 

Ve boğaz1 ara yeniden ıi · 
lahlama k iltedillm 'zden ba
hsederek: .. Eskiden büyült 
Britanya, Ru•yanın önünü 
kumek için Oımanlı impa· 

ratorlu ğunu korurdu. Şimdi 

ise küçücük Türkiye Rusya 
namına Çanakkalenin bek · 
çi'iğini l apıyor ve büyük 

Ruıyanın vulilifi altında 

dır. Çiinkü kuvvet 'erl bu 

kadar nisbetsiz ıki devlet 

arasındaki ittifak. bundan 

baıka bir teY olamaz .. 

Saint Bricein üıtünde ga · 

rez ve hınç köpüren bu dü· 
tünceleri herzeden baıka 

TELYAZILARı ı ı Piyangosu ~u sene yanın lik Üç Kol Halinde ilerlemektedirler . -
1 t<t lyafl•t B(~11zi ıı (?i•••t l l«t ı·ı t;<•k \T iik-

Ankara, 25 (A.A.) - 'I d 
Fev:ipaşa Diyarı/Jckir lıat- 1 1 mi Y00 Ur. 
tının nçıltş töreninin yap İstanbul, 25 [Ôzd] - Ta-
li ması do!tıyısiyfr Raııw · yare piyangosunun yıl başı 

dırlık /Jakam loraf111da11 • l ikramiyesi bu sene yaram 
çekilen !elgrafo f'LJmur 1 

1 
milyon liradır, 

bcışkum ATA TURK ş11 ] 
krı rşı lı [jı ucrmişlcrd i r: =::-=-=-==•=====-:::ı-====l 

Sl~lııı işti ı·. llı·ii kst1 l llii kıl ıııcti İ tıt l)'it)1 a 
ltt•ıııiı·, K()ııı•iı·, ()elik \~c Billı<ıss•• ı•et-

Fevzi paşa - Diya
nbek ir hattının açlf· 

1 ma töreni do/ayısiy
le samimiteznhüra
tını ve sevgisini bil

' diren te/yaZJnızı bü-
1 yük bir sevinçle al
dın1. 

Okullarda 
Yapılan müsamereler. 
Bütün okullarda müaame. 

relerin bundan sonra yalnız 

nisan aylarında yapılması 

Kültür Bakanlığından okul · 
fara bilclırilmlıtir. 

• 
rc,ı ili lııı 1 iııiıı · \

1 

<l S<tk ı~,ı il ıııesiııi \ ' e 
'"l,,r<t ıısifl iıı<le f\t ıı h<• k k••k Sı~ ı·~ ı tc J)uı ... 
dııı·ıılııı<ası H<altkııı<I<• Biı· li.«ıı·<ır K«ı-

Berlin 25 , A.A ) Va. 
tingtondan btldirildiğine gö 
re, Amerika deniz devresı 
İtalyaya gemi salalmasını 

lı ı ı I I~ t t i . 

Yurdumuzun de
mir ağlarla örülmüş 
sahası kazanılan bu 
muvaffakiyet,güven 1 

;===;::;.====-=-:::.c::=-=-=-=-=-=-=J .Ya sak etmiştir 

İngiltere 
Protesto e~ildi 

Br Cenevre, 25 (A A.) 
ükıelden bildiri liyor: Uıus 

lar hukukunun muhafazası 

ile me§gul olan parlümen· 
tol ar konferansı İtalya ya 

Londra, 25 (A.A) Ka- köm ür, demir, çelik ve bil 
ve gençliğimizi artı
racaktır. Bu yolda
ki başanlann deva· 
ınını di/erirn. 

. hirden bi ' dirildiğine göre, hassa petrol ıthalinin yasak 

CUMURB/IŞK/INI 

Kam al Atatürk 

lfaşbak.ı 11 İsmcl ltı ömi 
de ş11 karşı lıfjı uamişlerdir : 1 

Yüksek başkanlı
ğınızda yapJ/an açJ/
ma töreninde güzf:I 
duygu/annızı bildi· 
ren telvazınıza can
dan teşekkür eder, 
daha çok başanlar 
dilerim. 

BflŞBflKllN 

lsmer lnönü 

Maraşal 
Badoglio Porısaid~an g!çmiş 

Jıtanbul , :!5 (Özel) 

Doiu Af rlkası kumandanla 

ğı.na tayin o 1unan Mareıal 

Badoglio, refakatindeki Ge

neral Buçoni, olduiu halde 

Portsaidrlen geçmiılerdir. 

Buradaki İta l yan Kolonisi 

istin.ıf muhakemesi hakim . edilmesi ve transidin de mut· 

leri ve muhte1it muhakme· lak surette durdurulmaH 

lerdeki avukatlar İngilterenin · hakkmda bir karar kAbul 
Mısır it1erine müdahalesini 
protesto etmeğe karar ver 

mi§ lerdir 

etm lıtir 

Londra, 25 (A . .ı\ . ) - Ro· 
yterin Harardan bildiri'di · 

Sof ya Divanı Harbr!ıda 

Bir general bir albay on 
binbaşının idamian ve 
Diğer 24 ~işinin de onar sene hapsi islen~i. Yeni 

ka~ineyi Dis~a~ın Köse lvanof teşkil etti. 
Sofya, 25 (A .A) - Yeni lan ıuikaıtı teşkilatını hazı 

Bulgar kabinesini eski Dıı rhyanlar hakkındaki iddia 

bakanı Köıe lvanof teşkil 
etmtıtir. 

Sof ya dıvanıharp müddei 

umumisi birinciteırin bıda · 

yetinde devlete karıı kuru 

namesini bitirmiı ve bir ge 

neral bir albay ve bir 
ginbaıanın idammı, dığer 24 

ıuç 'uounda onar yıl hapisini 
istemiıtir. 

Şimali Çin .valisi Muh
tariyet ilan etti. 

Berlin, 25 (A.A.] - Ja 

pon ajansının bildirdiğine 

göre Şimali Çinin askerlik 

ten tecrit edilmiş olan mm · 
takası umumi valisi bu mın · 
takanın muhtbfiyelinl i lan 
etmiıtl . 

ğine göre ltalyan askerleri 

arasmda itaats zlik baıla m· 

ııtır. Royter bu habe rin 

sözüne inanalar Jabancı ka 
ynak lard an teyit elliklerini 

ya7.ma ktadır 

Gayri resmi bir habere 

atfen de Hab~tlerin cenup 
cephesinde Görrahiyi geri 

nldıklarına ilave etmektedir. 

Londra, 25 (A.A) - Ro 
madan bıldiri ' iyor: 

ltalyada b enzin ftatı çok 
yükselmiı ve yeniden bir 
çok otobüs hatları kaldırıl 
mışhr. Otomobillerde ancak 

fevkalade müstacel ahvalde 
çahşacaklard.r. 

Lonclra, 25 (A A .) Roy· 
terin Harardan aldığı bir 
h a berde Habeş kuvvetleri 
her biri yirmı beıer bin kiti· 

ı lık üç kol halinde ilerleme 
ktedirler. 

Londra, 25 (A .A.) - As· 
maradan bıldiriliyor: 

Eritreye gönderilen otuz 
b in i§çiden on bini muka

vele eri bitirince evlerine 

dönmeleri arzusunu göster· 

mişlerdir . 

İngiltere ve Amerika Ja
ponyayı ~arşı 

lstanbul, 25 f Ôzel) - Jo. 
ponya al~yhine Amerika ile 
lngiltere arasında mfizak•:re· 

ler baılamışhr . 

Bulgar Krah Lon~raya mı 
gidiyor? 

fstanbul. 25 (Ôzel) 

Bulgar Kralınm, yakında 

L ondraya gidec~tı Sofyadan 

habe r veriliyor. 

Yurdumuza gelen göçmenler 

va11f bulmak güçtür. Saint· 

B.rJce ne yeni Rusyayı, ne 

de yeni Türluyeyi ne de 

b Hadeglioyu vapurda ziy;ıret 
u iki inkılap memleketi ar · 

HALKEVi KUPASI Maçları 
Pazur Günü Başladı. 

Tek Bir Ev Tek Bir Kişi 
Açıkta Bıraıcılmıyacak 

aıın Ja ancak barıt ve in · e tmiştir. 
tanlık bayrına devam eden, 

kuv~t ve samimiyeti her
gün dttha ,tutlln . daha geni · 

tliyen dost'uk ve yakınlığın 

huıu~i değer inı bili\'or. Ye 

ni Rusya ve yen ı Türkiye 

yalnız kendileri ıçin değil. 

bütün dünyi\ milletleri için 

hak eıitlığı davırnnda olduk· 

lannı her fınalta bütün 

tnternuyonal toplanaılarda 

ilan etm ıılerdir. Bizim dost-

( Sonu u çuncü sayfada ) 

F. R. f/tay 

= = 

Kurun 
On ~o~uz yaşma girdi. 
İstanbulda çıkmakta o 'an 

"Kuıun" gnzele~i bu defa 

on dokuzuncu yılına bumıf 

tır 

Emektar arkadatım111 ku 

tlular ve uzun ömürler di· 

!eriz. 

, .. 
..s 1 "'"' 

IDMANGÜCÜ !\İRİNCİ l'AKIMI 
( Yazısı İkinci Sayfada ) 

Yeııi (;(»cıııt'ıılt·ı· (;l·le{~ek 
v 

Y ı I \1 İJSt«a lısi 1 C ,l<ıc ak l•ı ı· -
tlıı·. ~l"'t.•l1ıııııl,,ı·ııı ltiirt(e 

Ankara, 25 {A A) Trak
va genel Espektörh g eneral 
Kazım Dırik Edırne ayla rı 

mıza şunları söylemiştir: 

Göçmen evlerinin inıasına 
çalııılmaktadır En çok bir 
ay içinde yıllık inıaat yapma 
tertibatımız tamamlanacak . 

tır . 

J\ tıltlı. 
Yeni ve ye r ' i evlerde otur

mak şartıl e tel< bir ev tek 

bir kişi açıkta değildir To

humların dörtte üçe veril -

mif ve toprağa ah 1 mııtır . 

Yeni göçmenler gelecek 

yıl mustahıil olacalr1aTdır. 

l;aflak durumu normıı.ldır. 



SAYFA 2 

«Ulus» un dil razılarından 

Haı - Haıa 
((HaL halet, hali, ~ilen)) sözlerinin etimoloji. fonetik 

bakımm~an analizi 

HAL 
Kelimenin etimolojik ıe 

klı: 

HA LE T 

TÖRKOtLI ikinci 26 ---

,,. ·····················~ 
ı : Şundan bundan : 
............. , .......... .. 

Sovyetler birliği fil osuna 
70 gemi ve 13 ~ereste va

puru ilave olun~u 

;;;-

t 11., il •ı 1111~ •• -ır il") ı~ 111 JI t• il 11111 . rı ll~ıııı ıı ini 1
• ....... ll11IABl=lrtlLIC:li 11 ] 

Halkevi Kupa Maçları 
Pazar Günü Başladı. 

.. . -

Avrupa ya 
Maden mü~endisliüi için 

27 lise mezunu gönderilecek 
Maden it lerinde ihtisas 

kazanmak ü~ere Avrupaya. 
müsabaka ile 27 talebe ıı 1 121 13) 

[ah+ağ+alJ 
(l J Ah: Köktür [h = l.. = 

kategorinin difer harfleri) 
burada ıu anlamlar üzerin 
nde durmak lAzımdar: 

Kelime lhilJ sözünün so. 
n.una [eti ekinin gf"lmesiyle 
hasıl oln: uıtur I· +ti eki, 
"yapıcılık, yaptırıcılık, yapıl· 

mıı olmaklık" yani kelime 
nin anlan ının tamamiyeti ve 
müsbet olcıuğu mefhumunu 
anlatır 

Bu sene makina ithalata 
Trostu tarafından hıırici ül 
kelerden 70 ticaret gemisi 
alım:nııtır . Hunların umumi 
tonaji (250.000) dır. Ayrıca 

13 kerste ıtlepi alınmııtır . 

Bunların ekserisi ve dahili 
taksimat Sovyetler birliği iş 

1 gönderilecektir . Ltıe mezun-

Birli~·Güç birinci takımlan ikişer sayı ile ~ara~era 
kal~tlar. Birlik ikinci ta~ımı 6 ya karşı i~i sayı ile 

Güç i~inci takımma galip geldi. 

Ah = Hareket, seyir, ce 
ryan, yürüyüf, ıidif, yaıa 

yıf, vaziyet; kuvvet, takat 
kudret zaman. 

{2} Ağ: Kök mefhumunun 
temsil eden objeyi gösterir. 
(Ah+ağ=ahağ}: "cereyan 
hareket, gidif, yaıayıf,, de· 
mektır Kars havalisinde ce
ryan, mecra anlamına (ak 
akJ ıeklinde kullanımakta 

dır . 

l 3) Al: f .+IJ ektir: genif 
belli olmıyan, gayraıahsi her· 
sahada bulunur. her ıey, 

tümul gibi gene'lik mefhu
mu ile objeyi veya ııüjeyi 

vasaflandırır. 

Ahağ+al=ahağal = hal: 
kök olan [ah) sözünün bü· 
tün anlamlarını umumi ve 
ıamll bir surette ifade et
mlı oluyor meseli: 

(Ne haldesiniz?] denildi· 
ği zaman giditiniz yaıayııı
nız, fakat ve kuvvetiniz 
kudretiniz, vaziyetiniz nice 
dlr , her noktai nazardant1,, 

manası kastedilir. "fler no
ktai nazardan, her ıeye ıa· 
mil,, manasını verdiren I + 
1) ekidir. 

"Hal,, sozu Kırgızca da 
vaziyet demektir. Aynı su 
suretle "halsiz = kuvvetsiz 
takatsiz,, demektir; burada
ki hal sözü "kuvvet, kud
ret" anlamınadır. {"'! 

Halsi-ı sözünün kalaı ku
llanııı da vardır. Takatsız, 

dermanıız çareıiz, miıktn,, 

demektir. 1 1 J 
K.al+ıp=kalıp [21 "K uv· 

vet, nüfuz, iktidar" deme· 
ktir. 

(Hali kelimesi , "Aluı" ıe· 
klinde de kullanılır; bunun 
etimolojik ıeklı : 

!ağ+aı+us] 

Burada kelimenin batına 
doğrudan doğruya ana kök 
olan (ağJ gelmif ve niha
yete gelen [ uı] ekinin keli
meyi uzatması yüzünden 
baıtakl [al] ın vokaliyle ka· 
ynaımııtır 

Alus= hil, ıerait [3) 
Pekankinln Yakut Dili 

Lugatinde [hal] kelimesi ha
ğal teklinde görülmekte
dir . Manaları arasında yaı· 

a mak, gitmek, uzaklaı · 
mak kaçmak !yani hare 
keti mefhumları da vardır . 

f ij Sa yay ve Uygur lı lı 

çelerimfr 
{1] R ıdlof. Jl «Çağatay 

h·hçesi" 1Jal•11s 
121 lfodlCJ.f JI, «Kıryı : lc

/ıçesiı> 
j.1 J J>avd ele. f .'uorleillc• 

Şark 1 urkçesi lliyati 

l Hali r celimelinln izahın .. 
da gördük ki [ 1] konıonu 

kök mefhumunu ıamil ve 
milcerret bf r ıurelte vasıf 

landırmış idi. fıte [t} 
eki kelimeyi bu umumilik· 
ten, mücerretlikt.en çıkarıp 

müsbet bir tekle sol<muıtur . 
Yani mevzuubahsolacak he· 
rhangi bir süjenin içinde 
bulunduğu hal, belli hır su· 
rett~ göze çarpmaktadır. 

Bu ne halettir? dediğimiz 
zaman gördüğümüz hali, 
müsbet olarRk tanıdığımızı 
ifade et mit oluyoruz. t Halet) 
sözü, olmanın ve bulunma
nın" ifadesidir Onda hayre· 
ti, aceleyi, telaıı anlatan bir 
mefhum meycuttur. 

"Halet., in (alit) ıekli de 
vardır .Tekirdağ, Çorlu, Mu 
ratlı. Saray, Denjz\i gibi 
Trakya ve Anadolu bölge1e
rinde aceleye (alat) dedikleri 
gıbf, (alat] sözünün "te' it ve 

acele., manasına geldiğini Leh
çe! Osmenide de görüyoruz. 

(Alat + larnak]: "acele 
et mel<, istical etmf'k. telaı 

etmek,, demektir. [4} 

Halad + ıy = ha 1 adıy 
(5): "öne gitmek, ilerilemek 
için çırpinmak" ıınlamma 

dar 

"Ey, ubav, haldıyanın = 
ey, amca, sen kendini pek 
fazla üzüyorsun" [61 

Not: [Halet} ile (halad + 
.) sözleri arasındaki fark, 
eklerin biri (et) ve diğeri 

(ad) oluıudur. 

H i LA 

Kı!ltme, !hal] sözüne (ağı 
ekinin ilaveıile meydana gel 
mittir (Ağ) kelimeyi "ıü · 
mul., anlamı içinde tamam 
lıyan ve onu ifadeye yarı· 

yan ektir. Yani, (hal) sözü. 
nün ifade ettiği gidit v. s . 
anlamlarının tamam olduğu

nu gösterir Mese1a: 

[ 4 I Lehçei Osman 
(5 J, L6) - Pekauki: 

kut Dili Lügati 

1 Sonu var! 

j Neşriyat: 

Yeni Adam 

Ya -

Bu limar ve eğitim gaze · 
teıinin 99 uncu sayuı çıktı. 
lçinde lsmail Hakkı, Cami. 
Nüvit Osman, Vahdet Gül 
tekin, Zahir Hıtkının yazıla 
rı var. Bunlar arasında Dr. 
Octave Beliardın çocuğa cin· 
sel hayatı ()ğretmeli mı? Nü 
vıt Osmanın rontgen ve ese· 
ri İsmail Hakkının mini mi 
niyi nası l yel ittirdim. Yazıla · 
rını okuyunuz. 

himaye kanynlarına göre ta · 
dil o 1 unmuıtur. Ayni zama· 
nJa yabancı ü 'kelere yeni· 
den 13 kereste vapurile bir , 
Frigorifik teıiaah havi va · 
pur siparif edtlmiıtlr. Bun . 
ların ekserfbl .:>ovyetler birli. 
ğine gelmit ve Baltık ile 
Karadeniz ticaret filoları ar· 
asın.la taksim olunmuıtur. 

Okranyada halk ıüzel sa
natlar sergisi 

Sovyetler birliğinin on se -
kiı.inci yıl dönümü dolayisi · 
le Okranya Maarif bakan 
lığınca Harkof ıehrinde Ok· 
ranya halk güzel sanatlar 
sergııtsi törenle açılmıştır. Se 
giye 50,0~Ü den faz ' a Kol. 
hoz ve Sovhoz ittlrak et· 
mittir. ( 1 ,200) elle dokun 
mut eıya numunesi 2000 
den fazla seramik maınula 

tı ve el sanayiine ait 50,000 
parçadan fazla eıya teıhir 
olunmuıtur. Bilhassa çay 
yemek takımları oyuncaklar 
ve ağaçtan yapılmıt zeynet 
eıyaları pek ziyade nazarı 
dikkati celbetmektedir. 

Stalinin 7 5 dilde bıstlmış 
116 milyon eseri 

Satalinin eserlerinden ba
zıları 75 lisana çevirilmiı 
ve nıilyonlarca nusha neıre
dilmittir . Bilhassa Leninizm 
meseleleı i adındaki kitabı 

yalnız 1934 de 17 lisanda 
6 milyon nushadan fazla 
basılmııtır. 1933 de bu ki· 
tabın tirıji ?,7 milyon nus· 
ha idi Stalinin 17 inci far . 
ka kongresindeki nutku 50 
muhtelif lisanda 14.5 mil· 
yon nushıt olarak basılmıı -
tır . Yeni durum ve yeni tko
nomi bayındırhğının vazife· 
leri iııimli eser 39 lisanda 
12 milyon nusha o1arak 
çıkmııtır Parti merkez ko
mitesinin bir içtimaında 

verilen söylev 24 lisanda 
1 1.5 milyon nusha basılmıı · 

tır. Hülaaa 15 yıl içinde sta· 
lin tarafından 160 muhtelif 
eser etüd ve rapor yazıl 
mıf ve b\1n1ar 75 lisanda 16 
milyon nusha olarak neıro 
lunmuıtur. 

Türkiye ile ilgili ~ir ya
ni ~itap. 

Bu günlerde Moskovada 
Devlet Neşriyatı idaresi ta 
rafından. Çar Rusyuının 
Bulgarlstandaki ftVantörleri 
hakkı · da ve Türkiye aley 
hine taldp olunan siyaseU 
taı;vir eden ve Çar Rusyası · 

nın Balkan yarım adası ha· 
kkında bugüne kadar neı

rolunmamıı vesikaları ı"ıti . 

va eden bir kıtap çıkarıl· 

mııtır. 

ları arasından seçilecek olan 
bu gençlerm Franaııca, Al~ 

manca , İngtlizoe dillerinden 
birfni bilmeleri ve hesap, 
hendeıe, cebir, mthanik, fi~ 

zik, kimya derslerinden im
tihan vermeleri lazım gel-
mektedir. 

Bunlar mühend11 olarak 
mem,ekete dönecekler ve 

maden tetkik ve arama ens 
tıtüsü emrinde mecburi hiz
metlerini yapacaklardır. 

İsteklilerin ikincikanun 
akıamına kadar Ankarada' 
ki maden tetkik ve arama 
enstitüsüne baıvurmaları la· 
zım gelmektedir 

Halkevtmizln tehmrimiz 
ku' ü bleri arasında tertip et
tiği kupa maçlarma pazar 
günü General Ali Hikmet 
statmda baılanmııtır . 

Güç - Birlik ikinci ta 
k•mları arasmda~l maç ıaat 
11,30 baılandı Her iki ta 
kımın diziliı ıekli föyle idı: 

Birlik: Refet, Hasan, Sü· 
leyman, Riyaz, Turgut, Htl· 
mi, Ertuğrul. Muharrem, 
Hakkı Hasa'1, Halil. 

Güç: 
Ali. lbrahim, Nurittln, Ya 

ıar, Halil, Mustafa, Fahri, 
Hakkı, Nuri, Hüseyin Ab
turrahman. Hakem Yuttan 
Münipdt 

Her iki takım büyük bir 
--- - - ----------

Yetmiş Beşlik Bir İhti
yar Çifte İle Vuruldu. 

Gönen, 24 (Özel aytarı
mızdan) - Cuma günü bu . 

ranın Kavak kam ununda 
feci bir cinayet itlen mit · 

tir. 

Bu kamundan Mehmet 

çııvuı adını taııyan bir ad · 

am tarla ııı yüzün-

den yine . Kavaktan Ha · 

ıım adındaki yetmiı betlik 

bir ihtiyarla kavga etmıştir. 

Kavga büyümüt Mehmet 

Tüzede 

çavuı Haşimi çifte ile vur · 
muıtur. Zavallı ihtiyar aldı
ğı yaranın teıirf ile çok geç
meden ölmüıtür. 

Katil yaptığı bu cinayet 

üzerine kaçmağa yeltenmlt· 

tir Fakat ilçenin uyanık 

jandarma kamutanı tarafın

dan derhal yaka lanmıı ve 

tüzeye verilmiıtir . Kavakta 

bu kanlı vaka büyük bir 
acı uyandırmııtır. 

Kadrolar 
Yapılan yeni atanmalar , illokul öğretmen kadrosu 
İlimiz tüzesinde bazı at. 1 geldi. 

anmalar olmuıtur. 

Gönen aza muavinliğine 

35 lira maaf la Elbiıtan aza 

muavini Bahadir, Balıkesir 

aza muavinliğine 30 lira 
maaıla hukuk mezun!arın· 
dan Kemal, Balya hakimli· 
ğine 40 lin maatla Hayra 

mıç hakimi Mt!hmet 
Rasim, Bandırma sorgu 
hakim vekilliğine 22 lira 
maaıla Gönen sorgu haki. 
mi Mehmet Bahadır Tev· 
fik atanmıılardır . 

Partiye ~avet 
lkinciteırinin 27 nci Çar · 1 

ıamba akıamı Hacıgaybi ocak 
kongresi Parti İl kurağından 
ıaat l 9,30 dil toplanacaktır. 

Hacıgaybi, t::ski Kuyumcu~ 

lar, Yinice mahallelerı semt 
ocaklarında yazılı üyelerin 
gelmeleri bildirilir .. 

Mut'u bir evlenme 
Sındırgı İnhisarlar idaresi 

tütün eksperi 8. Cahil Ha· 
kkı Ko) utürk ile B. Güzi· 
denin evlenıne töreni dün 
Uray salonunda birçok ça 
ğırıların önünde yapılmııtu. 

Gençleri kutlularız . 

llimiz ilk okullarının öğ . 
retmen kadroları kültür ba-
kanlığınca onaylanarak il 
baylağıa gönderilmittir 

Yerleri değiftirilen öğret

menlere fU bir iki gün içer 
sinde kültür direktörlüfünce 
tebliğat yapılacaktır. 

Değifiklikleri yarınki sayı· 
mızda bildireceğiz 

Ortaokul 
Riyaziye öğretmenliği 
Kırklareli ortaokul Riya· 

ziye öğfetmenl Hadi 40 li 
ra maaşla ıehrimiz Erkrk 
orta okul Riyaziye öğretmen · 

liğlne atanmııtır. 

Şehrimizde 

O~un. kömür f iatlan Y.ük
sel~i 

Son günlerde ı~hrimizde 
odun kömür hatları yüksel· 
miştir. Bundan on beş gün 
kadar önce araba11 iki ) üz 
elli kurut o1asa odun1ar dört 
liraya, yüz e'li kuruıa kadar 
satılan kömür yükler ide ild 
buçuk liraya kadar çıkını§ 

tar. 

ıayretle çalııtı. 
Birinci Haftayımda Birli · 

kten solaçık Halil, iki , sal 
açık Ertu~ı ul ve Fevzi bi· 
rer gol attılar 

Bu Haftayımın son daki· 
katında Birlifin sağa hafı 
nın kendi hatası yüzü · 
nden Güçlülülere bir gol 
kazııındırdı. 

İkinci Haftayım: 
Bu Haftayımda Birli"ten 

Ertuğru l beıinçt ve altıncı 

golleri attı . Birlik takımı Haf· 
tayımın sonuna dotru bir pe1' 
altı verdiler. Bu penaltıyı 

çeken Hakkı Güce ikinci 
golü ku~andndı. 

Böylece ikinci takımların 

maçı ikiye karıı a'tı sayı ıle 
Birliğin üstünlüğü ile sona 
erdi. 

Birinci takımlar maçı 
İkinci maç Güçle, Rirltk 

kuluplerinin birinci takım · 
ları aruında oldu. Bu ma
ça ıaat on dörtte Yurttan 
Hulkinfn hakemliği altında 

haılandı. 

Takımlar sahada ıu ıe-
kilde yer almıılardı: 

Güç: Ali, İbrahim. Oıman 
Sabri, İhrahim, Hüıeyin, Hü· 
ıeyin , Edip, Niyazi, Ahmet. 
Oıman. 

Bir!ik: Muzaffer, İımail 
Mustafa, İımail. Hilmi. Ali 
İbrahim (Ağa) Tevfik, Necati 
lımatl. Hüıeyin 

Bu maçd& büyük bir ka· 
labalık bu'unuyordu. Her 
iki takım eyi hazırlanmıılar · 

dı. Onun için oyun baıtan 

sona kadar seyirciler tara
fından büyük bir alaka ıle 
takip edildi. 

Saha son günlerde yafan 
y•ğmurlardan oldu~ca ça· 
murdu. 

Her iki ta1' ımlar Qıtünlü· 
fü elde etmek için büyük 
b ı r gayret gösteriyordu. 

Birinci haftayım Güçten 
Niyazi Birliğe bir gol attı· 

Yine bu haftaaymın 

25 inci dakikasında Birlik · 
ten Tevfilin attığı bir 
gol takıma beraberliği tem 
in ettı. Fakat buna muka
bil Haftayımın sonuna do· 
ğru Güçten Edıp Btrlife 
ikinci go1ü attı . ilk 1 fafta • 
yım böylece bire karıı iki 
savı ile Gücün üstünlüiii 
ile bitti. 

İkinci Haftayım da oyun 
da ha sertteıti. 

Her iki takım ıalibiyeti 

elden kaçırmamak için bü 
yük bir gayret ıöıteriyordu · 

Birlık . galıp vaziyette 
bulunan Güç kalesine doğ 
ru arasıra. akınlar yaptıjı 
görülüyordu. Nihayet Birlık
ten sağ açık Hüseyin bit 
gol yaparak beraberliği te · 
min etti. 

Bu suretle oyun ikiye 
kar~ı iki sayı ıle tııkımla · 

rın beraberlifi ile ıona erdi· 
Maçlara gelecek pazar gü• 

nü de devam edilecektir. 
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Dışarda Türkiye: 

Kamaı Atatürkün Eko-
nomik Vapıcıhk Eseri 

Türkiye, bu yük kuruluş iiliiln finansa edilmesim kendi 
kuvvetile naşarmağa çahşıyor. Devlet bütçesinden her 

yıl 6 milyon endüstrileşme işine harcanma~tadır, 
Berlinde 9ıkan Deuecheı 

VV-o len gazeteı;inden': 

<Hüyük Frederichin gön 
derdiği ekonerr ik politika 
etrafında elüdler) namı al
tında yazdığı eserinde Gus 

tav Schmo' ler ıu neticeye 
varıyor: 

"Merkantilism, delalet el· 
liği asıl mana ve cevher ili 
barile dev1et letkilinden bat 
ka bir ıey değildir fakat bu 
ğeliti güzel bir devlet terfili 
demek değildır aynı zaman· 
da ulusal ekenominine kuru
lması, yani modern ~anada 
dev 'et t~tkili demektir. Ke 
zalık devlet mefhumu altın 
da anlatılan amme birlik 
ve menfaatlarını aynı zama 
da ulusal ekonomiye de teı 
mil etmek demektir " 

Büyük F eriderchin zama 
nana dair yazılmıı olan Pru · 
ıyayd taallük ettiği kadar 

Fransa ve İngiltere hakkında 
davarit bulunan bu söı:er 
bugün dohi tekrıtr bir takım 
devletler hakkında da söy 
lenebil ir Bugün her yerde 
devlet bünyesini kuvvetlen 
dirmek maksadıle husuıi 

ekonomide devlet nüfus ve ' 
müdehalesinin arttığını gö 
rüyornz Bu hal, ltalyada ve 
Almanyada böyle olduğu gı 

bi şimdiye kadar liberal ek 
onomi sistemi takibetmiı 

olan devletlerde de ziyaret 
etmeğe baılamııtır. Fakt biz 
bütün merkantilfıtlk eaasla 
rın en ziyade tatbik ettikle
ri sahaları, yüzyıl arca sür -

müı olan bir inkırazdvn ııe · 
net savaıı müteakip bazı bü· 

yük tahısların önderliğe i'e 
kurtularak modren tarihin 
nuruna kavuımuı olan dev 
letlerde en biraz ıekillerle 
görmekdeyiz. lkiyüz yıl evel 
ki merkanti 1izm o'duğu gibi 
ekonomi politikaaı yeni te 
ıekkül eden devlet bünyesi· 
ni kuvvetlendirmeğe ve var 
lığını korumaia yarıyor. 

Hunu Avrupa dııındaki 

bir takım devletlerde göre
biliriz, fakat bu po ' itlka 
Türkiyede her yerdekinden 
daha tam ve mütebariz bir 

ıekilde görülmektedır. 
Kimal Atatürk l ~ yıl 

--

önce iktidarı Olline aldığı 

zaman, memleket ekonomi 
bakanından büıbütün inkira 
za yüz tutmuı bir ha de idi 
Dev' et borçlan baı döndü· 
recek derecede fahif bir 
yüksekliği çıkmıt bulunuyo 
rdu nıeınleketin en münbıt 
ve feyizli yerleri yağma ve 
tahrip edilmitti. Bu vazıyet 
karıısında Kamil Atatürk, 
memleketin harici düıma · 
ndan kurterı1 masını müteakip 
derhal bütün ekonomik kuv· 
vetlerin faaliyete sevkedil · 
mesi, memlekette baıtan ha 
ıa soa.>al ve ekonomik refo 
rmlar yapılması lüzumunu 
anlamııtı Memleketi maruz 
bulunduğu sıkıntıdan kurla · 
rmak için Mustafa Kemal 
o Vi\ki yabancı kapitalistleri 
çağırabilir ve böyleleri de 

peka a bulunabilirdi Çünkü 
memleket sinesinde taı 

ıdığı tabii hazineler 
itibariyle zengindir ve bu 
hazıneleri itletmekle kap·ta· 
listlc-.rin yüksek kazançlar 
elde edecekleri muhakkak~ 
tır 

Kamil Atatürk bu basit 

ve kolay olan ve fakat me· 

mleket yeniden ekonomi ba 

ğlılığa ve eıarete götürebi 

lecek o'an yola koyulmadı 

O, q vakit yeni Türk Devle· 

tini nasıl kenr!i öz kuvvetile 
kordu ise, timdi de Türk 
ulusal ekonomisini aynı tar 
zda kurma yollarını aradı 

Türkler arasında bu İf iç in 
kudret eri yetecek ıahsi te · 
ıebbüs erbabı noksan oldu . 
ğundan ekonomik kuruluı 

itini devlet kendi eline al · 
dı . 

Şimdi sonunda bulundu 
ğumuzu zannettiğimiz yeni 
ekonomi devrinin baılangı 
cm da olduğu gibi devlet aa · 

nayileımeği baıarmak, fa 
kirleımit ve pek az inkitaf 

bulmuı memleket modren 
bir ekonomi ölkeıf haline 
sokmak için tıe el attı. 

14 milyon nüfuslu Türk 
milletinin yi;zde sekse · 
ninden fazlaaı b u g ü n 
hala ziraatla yaiar Kamil 
Atatürk mem'eketin endüs · 

fAı_,E\-:-KAMçıLAnı-'\ 1 ______ ,, 
ULUSAL ROMAN: N!! 11 YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

BiRINCi BÖ lOM 
Bütün bu ıeylere karıı Ôme 
rln lakl\ydial beni de i edı 
yor. Kocamı seviyorum ona 
ihanet etmek aklımdan bile 
geçmez. J-aka.t bu lakaydi 
karıısında bütün eyi hhleri · 
min sıHt11ldığını anh\•oru :n . 

Bu yüzden Ômerle bir iki 
defa kavga bile cttık Bu 
maskaralıklara tah"mmül 
edemiyecefimi s~yledim 

Bana ne dese beğenirsin: 

Hanım efendi: ltiniı;e 

1 
1 

gelmiyorsa çıkar validenizin 
yanma gidersiniz dernu. mi?. 

Çok be• bahatım anne. Se· 
nl fazla sıkmamak ' çin su 
su yorum. Bana mektup yaz .. 

Kerim heyin ellerinden 
hürmetle öpnim 

Helkiı .. 

* * Necladan kızına mektup: 
2 Teırınevel: Aliiye 

"Kızım, mektubunu aldım. 
Göz yaıları içinde okudum 1 

T RKDILl 

riyel kurnluıunun ilk ön .e 
istinad ettirilebıleceği esas 
temelın zirai mahsu leri ko 
rumak ve mükemmelletlir · 
mek olduğunu taktir etti. 
Fakat bu İf, az inkişaf bul
nıuı b 'r memlekette herıey
den önce bir bilği ve kül 
tür meleleıi olduğundan her 

- her yerde devlet numune 
çiftlikleri kuruldu ve ziraat 
mektepleri açıldı. Hundan 
başka ieniş devlet araı:isl 

kısmen çok fakir olan köy 
lülere daiıtıldı çok enerjik 
bir malarya mücadelesi ile 
köylerde sıhhi ahvahaylı dü 
:ıe tildi ve merkanitl iı.im 
devrinde yabancı mutahaaaıs 
ifçilerin memlekete celp ve 
d&\:et edildikleri iibi Türk 
Devleti de, türk ziraatini 
ıslaha yardım için memleke · 
le dünyanın her tarafından 
ve büyük bir kısmı da Al· 
manyadan olmak üzere mu· 
tahassialar getirtt i, ilk mu· 
vaffaklyetler daha timdirten 
her yerde görünmektedir. 
Netekim Türkiye daha 1929 
da buğday ithalatı için mü
him bir meblağ sarfetmiıken 
1934 te 115 ton ihraç ede 
bi1mittir Eski idarede 5 ila 
6 milyort kilo gramdan yu· 
karıya çıkamıyan tütün isti. 
hsali.tı san yı'da 45 mi'yon 

kilo gramı bulmuftur. 

Sanayi nebatları zeriyati 
da devletin kuvvetlı teıvik 

ve himayesi ve hatta bizzat 

idaresi altında hadlı art mı -

ıtır . Türkiye bugün daha 
henüz kenJi tekishl endüı 
trislnl yerli pamukla idare 
edecek vaziyette değilsede 

bu vaziyete süratle yaldat 
maktadır devletin bu lıler · 

de ne derece tiddetli tt>ıir 

ve müdahc\le yapdığını me· 
sela ıundan anlatılır. Bugün 

Türklyede yalnız üç nevi 
seçme pamuk ekilebilir ve 
bütün mahsulün hükumete 
teklifi mecburidir. 

Ziraatinl islih itinde Tür 
kiye hedefini nasıl iaabetle 
tayin etmi,se k e n d 1 -
ne mahsus bir endüstiri ci 
hazı kurmak içtnde de aynı 
isabetli yolda yürü nekdedir 
Siyaaeten daima tehdid edf· 
len bu ınemleketde tabiidir 
ki askeri nokta! nazarlarda 
hayli mühim rol oynamak · 
dadır. Kurulan bir ağır en· 
düstri tabfatile ilk önce Tü 
rkiyeyl harb halinde si ah 
ve cebhane idhalinden vareı. 
te bırakmağa yarayacakdır. 
Endüstrileıme iti Türkiyede 
tabii ve müsaid bir durum 
göstermekdr.dii. Harbdcn 
sonra vücuJ bull\n bazı de · 

vletle'erde kurulmak iıteni-

Ben biraz zeki kadınmııım 
Bütün bu ıeyleri eve'ce ta · 
hmin etmif, fakat sana söy 
lememiıttm. Ne kadar hata 
ettiğimi şimdi anlıyorum . 

Kocanla aranızdaki geçi · 
msizliğe nıuıl üzü 1düğümü 

bi emezsin. Ömer iyi bir ço· 
cuk olmakla beraber biraz 
faz 1aca hoppa. Bu yüzden 
anlatmanız" imkan yok .• en 
oldukça iyi terbiye görmüı, 
ağır batlı bir kızsın . Ömere 
ge ince-, zevkinden baıl<a bir 
fey düıünmiyen bir adam 
Senin 8'ibi hast" ruhlu bir 
kızan böyle ııeniı yürekli 
bir adamla imtizaç edebil 
mesine imkan var mı idi? 
Fakat ne yapalım , bir kere 
olan oldu. Kocanla anlaıma · 

len ıanayi için tabii eıvs 
ve ıartla rın hiç birisi mev 
cud olmadıgından suri ter 
tip ' ere müracaat edıldiği va· 
kidir. Türkiye ise bu vazi · 
yelde peğıildir . 

Meseli Türkiye tekıttl için 
lizımolan ham maddelere 
malik oldufu gibi kömür ve 
muhtelif maden cevherleri
ne de maliktir Endüstrileı 

me iti Rusyar'aki numuneıi 
ne imtisalen beı yıllık bir 
plan ile sistematik bir tarz· 
da katiyetle tesbit ve tanzim 
ediJm : ş olup halen tatbik 
edilme lctedfr. Yenl açılan 

fabrikalar hemen istisnuız 
devlet fabrikalarıdır. Hüku 
met bu iıte, ziraat memle 
keti o dn diğer bütün dev· 
Jetlerin endüstri' eıme itleri 
nde takip ettikleri yollarda 
yürüyor yani i;k önce bir 
defa istihlak eşyası endüstri· 
sini korumak istemiıtır. Me 
sela pamup u iy adedi 19J4 
de 1 1 S binden 1936 da 203 
bine arttırılacaktır. İstanbul 
yakınında bir kağıt fabrika-
11 ve birde fite fabrikası ku · 
rulacaktır. Hun 1ardan baıka 
büyük bir porselen eıya fa 
brikaııı kuru 1 ma11 da muta · 
aavvurdur, muhtehf neviler 
den kimya imalathaneleri de 

yapılacaktır. Bunlardan bir 

kısmı ile porı'en eıya fah· 
rikasının inıasına timdiden 
baılanmııtır. Bu fabrikalar 
için yeni kömür ocakları 

açılmıı olup bakır ve 

mütehassısları da Türkiyede 8 • r 
ekonomi kuruluıunda yardım l 
etmdktedırler. Türkiyenin mÜnasibetsizlik 
Rusya ile bu 11kı fıkı mü 
n&11ebetine ratmen Atatürk, 
kommonizmi kendi memle
ketinden uzak tutmağı p ek 
ala bt1miftir Almanyadahi 
son yıllarda Türkiyeye Al
man maktnaları ıatmak su· 
retile Türk ekonomi kuru lu 
ıunda çok faal olarak çalıı 
mı ıtır 

lıte bu suretle Türkiye 
yeni merkantilizm için bir 
imtisal nünaunesi olmuıtur. 
işlerin bundan sonraki aeyr 
ve inkitafının naul olacağı· 

m flmdiden tahmin güçtür. 
Ekonominin Dev et tarafın· 
dan idaresinde bundan iki 
yüz yıl evvel yapıldığı gibi 
timdi de bir laçka yapılacak 
ve .hususi teıebüüıler yavaı 

ya vaı kuvvetlem cek midir? 
Yahut yeni devletler ekono 
minin devlet tarafından id 
aresi usulüne sımsıtı bağlı 

mı kalacaklardır? Bu suali. 
ere bugün henüz kimse ka· 
tiyetle fU veya pu cevabı 

veremez Bununla beraber 
ııkı ve enerjik pir disiplin 
ile seyk ue idare edilt>n de· 
vletlerin yüz yıllık serbt>st 
ve liberal ekonomi seyrinin 
meydana koydu~u tecrübe· 
lerden istifade edecekleri ve 

bu suretle ekonominin dev· 
1 

letçe idaresi lüzum ve zaru · 1 
retinden dojan yeni ıeklln 

kuvvetleneceği zan ve kabul 
olunllbi'ir. 

{Baıtarafı birinci sayfada) 

tuğun.uz çoktan il<I devlet 
arasında bir polıtika mü na· 
slbeti olmaktan çıkarak, 

halk yıaınlarının malı, ve 
yakın ıarkta sanrlmaz bu· 
lanmaz, kararma7 bir barıı 
ve sükun nizamının temeli 
o'muıtur. 

Bir yarı ıömürge olarak 
çökitp giden Osmanlı impa
ratorluğunun zafi ile milli 
ve cografi birliğini kayıtsız 

ve ıarhız btr erkeklıkle la· 
mamlıyan Cumuriyet Türkl· 
yesinin, hiç bir hayal ve te · 
crübeye kuvvetini kıyaa et 

meğe kalkıımak budala ' ık 
1 o ur. 

Hiç olmazsa biraz gazete 
okum . uı lazım gelen Salnt· 
Brlce yeni Rusya ve yeni 
Türkiyenin birbirlerinin gü

venliğini kendi öz güvenlik
lerinden ayırmadıklarına ve 
her birinin kendi baıına bir 
takım paktlar imzalamıt ol· 
duklarma dikkat etmemit 
midir? Franıa ve Rusya Tü. 
rkiye ve Balkan devletleri 
arasındaki hususi ııü venlik 
münaslbet1ui meydanda de· 
ğtlmidir? 

ve diğer maden cevberlerl. r~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~=-=---:;;-, 

l de çıkarılacaktır. Bütün bu Un ve zıh' f 1 ti 

!!ütün bun' ar bi;inen ıey
lerdir. Fakat bu yazılar Sa· 
int·Brice gibi adamların Fr· 
anaanın ittıfak ve müttefik
leri hakkında ne düıünme
kte olduklarını gösteren be· 
lgeler hükmünde tutulabil~r. 
Acaba Be'çika, Romanya 
ve Yuioslavya ile Fransa 
arasındaki kuvvet farkmdan 

ve nisbetsizli ğinden. Saint
Hrice mantıA"ı ile mana çı· 

karmak istlyenler olursa, 
Fransız sağduyusu bunu na

sıl karıılıyacaktır? 

itlerle birlikte gen it mikyas· ıre il an 
ta kuvvetli bir elektrifikaa 
yon vücude getirmek yolun-
da çalıııldığını, münakale 
de de daima artan bir iala· 
hat faaliyetine giritilmiı ol 
dufunn memleketin ticaret 
filosunu artırıp kuvvetlendir

mek hususunda da faaliyet 

ler baıladığana kııaca iıaret
le iktifa etmek isteriz. 

Yukarıda ka ydettiğimtz 
gıbi Türkiye büyük kuruluı 

itinin finansa edilmesini ke
ndi kuvvtile baıarmağa ça· 
lışıyor. Dev'et bütcesinden 
her vıl 6 milyon Türk lirası 
endüsterılefmeıi için ayrıl
makdan hariçten istikraz 
yapılmamıtlır, ancak Sovyet 
Htihadı Ruı makineleri sat- , 
mak için Türkiyeye uzun 
vddeli bir kredi açmıştır. 
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Unlar 

72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

NOT: 

" 
" 

Kurut 
810 
710 
640 
350 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisi dahil değıldir. 

Zahire 
kilosu: 

fiat'arı 

Cinsi Kur uf 

Yumuşak bu. 7 
Sert " 6 
Çavdar 
Mısır 
Kum darı 

Nohut 
Baka 

Kepek 

4 

4 
3 

beher 

Santim 

25 
75 
50 
75 
25 

Bu makineler bilhassa T e· 

katli fabrikaları tesisinde ku· 
llanılmııtır. Bu kredı Türki 
yeden Rusyaya emtaa gön 
derilmek auretde tedricen 
ödenecektir. Bu kredı işi, 

Türk Rus ekongmf müna
sebetlerini hayli kuvvetlen · 
·dirmlştir Türk mühendisleri 
Ruıyada sitaj görmekte Rus 

.,~~~~~~=~=, ... , 

Saint Briceler iıteıe1er de 

istemeseler de Sovyet· Türk 
doıtluju yakın ıukta barıı 

ve ıükun politikalarının bir 
dayancı olarak kalaC'aktır. 

!:ıaln Brlcelerin hoıuna gitse 
de aitmeıe de, kuvvetli So. 
vyet Rusyanın ve kuvvetli 
Kamllist Türkiyenin ayrı 

ayrı dostlukları, ıarkta, ak
si mutlaka zarar olan, mü · 
ıbet bir menfaat kıymet oL 
arak aranacaktır Borsa fla
tları herkes tJrafından bili· 
nen bu çeıit entrık•ların 

hükümden düım•ıinin Tür · 
kty, nini doıtu Ruıya 18 in· 
et, Huıyanm dostu Türkiy
ede 13 üncü yıldönümünün 
bu teırinlerde kutladılar! 

F. R. ATAY 

ğa bak. Bana gelince, sakın 
beni muaheze etme kızım. 

Hı, ıüphesi ki senden ay 
rılmak istemezdim. Faka, si· 
zinle oturmama fmkak yok 
tu Yaııyabtlmek için baıka 
bir yerden gelirim olmadığı· 
nı bılmem ıöyleme:ğe lüzum 
var mı? Bu izdivaç teklifini 
red edmezdlm. ister istemez 
razı oldum . Babanı bir daki 
ka bile unutmadığıma emin 
olabilirsin Ne acılar çekti 
ğimi, ne iztirap•ara katlan-
dığımı sana an1atamam. Ke
rim bey diye yazmıısm bu 
onu çok mütceuir etti. Bir da· 
haki mektubunda baba diye 
yaz Olmaz mı kızım? Has 
retle gözlerinden öperim. 

* • * 
Necli" 

"' 
Belkisden annesine mektup besleme kaz ietirdi. lıte; 
"11 Şubat: Cihankir kocam bu beslemeyle beni 

Anneciğim ay!ar varki aldattı. Şaıdın detti mi? 

ıana mek~up yazamadım. 

Senin 12 teırini1ani tarihli 
bir mektubunu a l mııtım. 1 u 
mektubumda sana acı bir 
ıeyden bahsedeceğim. Üz6 
leceğini biliyorum. Fakat 
ne yapayım. Benim için baı 
ka türlü harekete imkan 
yoktu Bır kelime i'e sana 
iti anlatayım: Ömerden ay
n 'dım .. Bundan evelki mek· 
tubumda çektı~i.n acılardan 
biraz olsun bahıetmiıtim. Bü. 
tün bunlar yetiımiyormuı 
gibi bir de ne o 1sun beğenir
sin. Ômer, bundan bir haf · 
ta evel benim yorulduğu -

mu öne sürerek eve bir 

Bir gün eve habenizce dön · 
müıtüm. Onları kendi elimle 
yaka ladım. Bütün bu kepa · 
ı:elife karıı kendinJ nasıl 
müdafaa etli biliyor musu1ı? 
Bir romancıya yeni, yeni 
heyecanlar lazımmıt!. 

lıte; Lu felaketten sonra 
evimi terkettım. Gözümde 
hiç bir ıeyin kıymeti yok. 
Ben eyi olmak latedikçe, ta 
lih benimle eğlendi Belkis 
u&un müddet mektuplaıma · 
yacağız. Allahanmarladık 
anne . 

Belkis" 

-BİTMEDi -
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: Küçük Lfaber/er : 

Kabi; n tanınmış sporcuları· o::::~:z:z::::::z.;::~z::~• ··~--GE(E• --..-.---~--·J)-ı 
ndıın Serdar Abdülvahid •• •• il ' • • •••••••• • ••••••••••••••• 

Türkiyeden dönen sporcu-
lar f inlandirada 

Türklyeden avdet eden 
Soyyet er birliği boksörleri 

han Af ganistanla Sovyetler M • • • • M ' 

~.:~ie~:::~~:~~::id:::;! Ü ı s T ı F A o E N ı z ı Ü 
1 

• S A y 1 N a, 
Voleybol takımı ile Afgan - tt ti ' 

bazı yeni elemanlarla tak
viye edilerek Finlandıyaya 

gitmtşlerrlir. Bu takım ora 
da Fin amele sporcularından 
müteıekkil Tula. ile Helsin
gf orsda musa.bakalar yapa
caktır. 

~~;~;~; .. ~;:::·~;~~!}:~~ H o Ü ş Ü N Ü N Ü z I .. H 1 MÜŞTERİLERİMiZE 1 
'eri dahilinde ceryan etnıiı H H '1 • 

~~g~:ıı7::ııla~;.~:: :,:~:~ a İstanbul ve İz.mir depo/arm-H ! Ucuzluğu ' 
2 O ile_n_et-ice_ıe_nm-iş-ur_. -ı~= daki fiaflarla, :~ : z r f • lT Q 

Afganistan sporcuları Mo
skovada 

Kayıp mühür •• •• • araı e ı Y e • 
21-ı ı·93S günü Balıkesi ~: Her neyi Cam, Ayna, kontreplak, ıı 9 S M d ' 

Türkiıtanın muhtelif ~eh 
irlerinde Özbek takımlarıle 
müsabakalar yaptıktan son
ra Moskovaya gelen Afga · 
niıtan sporcuları baıkanı ve 

rde lımail Acar adlı mühü· ... ko ne· 1 t k 1 1 k . f e i on o a .a 
rümü kaybettim. Yenisini • r J, S Orı ap ama a ma IS ıy - fi • 
yaptıracaAnndan bu kayıp r. nler her halde: ' ·, M il ·ı d ., 1 
mührün hükmü olmadığın• " y .

11
. d C H'I . . " , a arı ı e tanı ıgınız 

ilan ec.Jerlm. !•. eşı 1 cıvann a amci 1 mımn ·=· • • 
İskele köyü muhtarı • • F ,. • T J ., 
lımail Acar :ı dOkkamna uğramahd1r. •• ' ,. ı ı· ı ,. \f şıı ıı 1 

8 A L 1 K ( S 1 R A S K f R f S_A_T _I N-A-l M-A- lz:z:::z:::u:: .. ::::::m:= 8 rantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının 1 
A , -- _ , : , 

K O M i S y O N U i L A N l AR I .. i Her Tecimenin [n Büyük Dileği: 5 i 8 O N l'I O D A • 
Balıkesir garnizon kıtaatı için 100 ton un 28-i 1 935 .• Satış Sürümünü Arttırmaktır ·ı ; i ' 

tarihinde perfembe günü ııaat 15 te pazarlakla eski talibi ' , ft · --
nam ve hesabına satın alınacaktır . lıbu unun tartnamesi 1 il. THİ I~ ~ )T .\ •. 1 _K l~LI K )HOrBLl 'K .. YÜNLÜ l~EH.1, ' 
Bahkesir 8akeri ıatmalma komisyonunda her gün görüle· F k t [ ili · · , 
bilir. Pazarlık neticesinde tekarrur edecek fıat üzerinden a a ' : .ll.\~ '{~l:l ~L \ n,' 1 . .\L r~LL~\,L.\I~ •... '~LBI-. 
yüzde 15 niabetinde teminat verilmesi lazımdır. Talip ı1 il' SELiK KU~1A~L.\IU~llZ fıEL~ll~'ll\. ., 
olanların muayyen gün ve saatte askeri satına.ima kom;s. 

yonuna müracaatları. 4-
1 

- 3ıo Satışta Birinci Şart: ••••••••••••., 
Balıkesir Tapu ı 1~ 5 =· =-· ;;s~ıııı 

Müdürlüğünden: ''ReklaA m dır ıını Balıkesirde 1 
Hududu ' ' • ı l!Gl1 Gün doğusu vereseden Hüseyin in 

Mevkii Cinsi 
Atıklı Tarla 

Azmak l>atında hiısesıne müfrez mahal aıünbatısı 1 

eski maıuif müdürü Mehmet Sab· 
ri poyrazı demir yolu kı~lesi pa· 

lika yol. 

Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ 1e Bıı llekl•tıııl<ıı·ınızı 
( TÜRKDLi) tlf' \ ' (~ı·i ııiz. 1 

TÜRKDILI 1 
. ,. - • ~ ·,:A; - . .• • 

. ' 

Çepniler 
Yazan: i. HflKKI f/Kfl 'r 

ıııı 
iL.., • • 
ı:..serı 111 

llt• ı· kes C ,k ıı ııı•ı l ıclı r 

75 Kuruş 

Evsafı yukarıda yazılı tarla Keçekülah oğlu Hacı Meh 
medin atasından intikalen tasnrı uf ~ e ziraatında i&cen 307 
de evlatları Emine ve Hasan ve Hüseyini terk ederek 

ölmüf ve bunlarda 30 ıene e\ el aralarında haricen ve ri
zaen yapdıklan takı:imde bu tarla üçe böl~ Üf ve yukaıı· 
da hududu yazılı tarla Hasan payına dü§müş ve Hasanın
da 332 de karısı flanime ve evlatları Adevi}'e ve Medı 

hllyı terk ederek ölmüf ve elyevm Lu vereı:enin ta~erruf 

Ae zıraatında bu'unduğundan bahsile namlarına senet al 

mak istediklerinden bu tarlanın senetsiz bulunmasından 

mahallen ketif ve tahkiki için 30.) l · 935 cumartui günü 

mahalline bir memur izam olunacaktır. Bu tarlada iddia. J Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ~ 1 tını ~-~ ·ı il 
yı tftsarruf ıve sair ıuretle~hak talep edenler varsa yevmi · •L- Her Yerde Okunur •. = I . Kitapçılarda Arayınız 
mezkarda gidecek memura veyahut bu günlerde tapu ida-
resine müracaatları ilan olunur - lllfl ___ ~ ---$!'8 
-------------------- ~Si!~!iaSii! ·--~ "" 

·!~!~!!il~!! ~]!~!~!~!!~~!!~8.11!! .. l!~~ın;ı~~~ll!!!!l!l!~l~ !!~~~~!~· l"'~m ... as=-~~"'~esi!5filiaras-""~i!SJl ~=esP_.,zs~ -ot€<ıt e;a.§1 
114 OSMAN LOKANTASI J lrul Halkevi Bakıevi · 1 Eiff j ~==a ını f 
~~ ~ ı mi Halkcvimizin So&~al yard~m lcomiteıi ta~~fından eski Uray Oiı;pırnseri yap~ 1 

•~ ~ • ~--·- JOI sında açılan bakıevınde afagıda yanlı gunlerde do1dor ark~ ta,ıa~ı .n~z fakır I 1 

"""~ Ramazan lçın Büyük Hazırlıklara Başla- ~ . 1 ıı:ı halka bedava bakacaklardır. Halkımızın hal11ev;mıze baı vurmalarını dı'" z. 

&~ mıştır. R~mazanda Geceleri Ve Giind'iDz- ~j lil HA s r A Lı K LA R s AK ı z AMAN ı uz M AN ı N A o ı 
,, · lerı Açık Bulundurulacaktır. ~§ imi k.h .. ıaı,kıarı Pazartesi günü , .. , 14.ıs Bay Dr. Medenı Akkent 

§~ OSMAN LOKANTASI t~ ımı Goz hastalıklaro • • • 15-16 ray L>r: Ihsan Oskay 

l e • • -=== ljg Ku'uk hastalıkları Salı 15 16 Dahi •i l' E[\I EKl .. EllJ TEMJZ, 1': 11-..FIS \ 1 E ~ ım Cerrahi hastalıklrn • : : 15sl6 • Sadi Ôıatay I 

f~ ouSMzı~Aı ııN.. ;: l~ı ~=~:~·~:!~:ı.~~:.~~H ç.r,:mb· : ',~$~~ : ·:. ~~·~~u~···i oğlu lmı 
==~ ~= l~I I~ f f ;;e 11 ~:;u~··~:ıı~~:'.~ H Pcrı•m"• " :~::~ • ~:~;·o,~ı'· I~ 1 L o K A N T A s 1 ;= ı'ınl :·:~:~:,,~:::•n • Cu~,, :: .: 

1

J:sll: ~ ~ ::~;İ l:::i:~~p I~ 
~c Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri ~emekle- ~a ını Cerrnhi hastAlıkları " " ıs-1 7 " ., Ali Rıza r~zel j~ r ri Yapar. Evler için Tsnzilfıtlı Abune Keydeder. ~~ l~i Halk--·i Baıi<anhğı I~ 

Uzun za~a.ndanberi Osman lokantas;~ın aşçı baıılığını. yapan_ Mehmet ~.~ ımı IDU _f usta Ramazan dıç 1ın _,kütü~ müıterilerini çok . memnun edt>cektır . Servıslere son ' ~~~ası~~mli;!~~$!'i2~'i":_S"a5i!S'25i!Si'i!~ru! =C,..liı~!ii!i!SS'i&Si!Si!.t;i;!~.5i!S2~5i!flt 
liff derece itina e 1 me tedır . ti} ·-~-
~~ :~- ~ ;----- ...... ~ illl .. 191111111 ..... 
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