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Kafesler Kaldırılırken Gönende Hususi Bir · Belediye ~::!;~~;:m~~.~~~:;~ •• o ok 1 A 1 k ., den mukaveleaa feıhed~ 
Plyulol/rıln kulaJlun çrnla3lll .. Tıirkiyt, Ullllfl oradı. rta u ÇI aca .. Meclisi tıplantllannı dün kendtıi mezun addedil 

~:~r~;:;:ı!~~ku;~~~:-' devam etmesini ısıtc1ı51 dekordan _ sın vardi. Patates tonlarını 
Arlık rıe ye.etlik enl<Jrilerile mahallt ka/ıvtltrinde Gönen Maarif cemiyıti ıubısi bir bina satm aldt lu Belediye Umumi MecUıi Berlin, 17 (A.A.)- P•" 

nargile iokıırdato11 T11rk erke!ii . Ne hulyali gözlerini 1.ı'nı ikmal edilerek okul l'lllClk.. ıece yaphiı ıon bir toplan · se lrn: olan böceklere~ 
beyuz qaşma{jı ile örtmt[}e çalışan Türk kadını . Ne es U 9 beynelmilel bir m4eV 

h · ta de Şubat içllmalarına ni· - _,,,, rar perdesi altında plnekltyen Tıirk Şt rz... Haber aldıiımıza göre Gö· mal edilerek okula tahılı yapalm&1ı maksadtle pr 

Ne kuşak, ne potur, ne de peçe. . Plytrlotln/11 hayra- nende maarif cemiyeti ıu olunaeaktar. hayet vermtıtlr. de bir konferans ttJi 
rıı olclu!/u Osmanlı Tıirklyesinln yerinde ytller esl~or. beıl btr ortaokul açmak için Onbfnden fazla nüfuıu Mechıte verilen kararları mııtır. 

Türk kadım; arlık kafts ardında gergef dokı11myor. faaliyete ıeçmiıttr. Halk ce· bulunan Gönenin ilkokulla· yarınki sayımızda verecejiz. 
O, f sllklcil Savaşrnda olduğu gibi; hoycıt savaşmda da miyete yardımda bulunma · rından her yıl birkaç yüz 
erkeğinin yanında yer alalı çı:;k oldu. ktadır. talebe mezun olmaktadır. 

Türk şehirlulnden yükselen f abrlka bocalarz da ıiier· Bu aene Gönende bu ya Bu talebelerin mühim bir 
Bir çacuğun yı,tığı 

husızhk lerindı•ki esrarlr perdeyi yine çoktan yırllı. rdımlarla huıuıl bir ortao · kıımı Bandırmaya, lıtanbula, 

Belediye umumi mecllıinin son ioplantılanmn bi
rinde pençerelerdtkl kafesleri kaldırmak üzere v< rdlyl 
karar bana bıı satırları yazdırmak için bir vesile oldu . 

kul açılabtleceji ümit edil- Sunaya ve ıehrJmize ıele-
mektedtr. rek tahıilJerlne devam et· 

Karaoflan mahalleılnden 

Nuri oilu 15 yaılarıodakt 
Halil; İnönü mahallesinden 
Halil oilu zahireci çakar Ah Kafesin içtimai bakımdan iyi bir işaut olamıyaca{jı 

malılm .. Fakat 1 ılrkiye swırlan içinde kajcsirı hcild bu 
noktadan yaşamakla olduğunu zannelmtk çok gülünç 
oillr. U zihniyet bu topraklara Plyerlollnitı yaşamasını 
cam gönulden dilediği Osmanlzltk ile birlikte gömul. 
elti . 

Maarif cemiyeti okula bi · mek mecburiyetinde kalmak. 
na olarak hükümet civarın· tadır Halbuki birçok aileler 
da birinci katı ikmal edilm· bu masrafa katlanamamak · medin evine kimıe bulunmadı 

i• bir ıırada ıtrerek bir pa n 

talon çaldılı tlkayet olundu 
fundan hakkmda tahkikata 
baılanmıtlır . 

Sosyal hayatın her cephesinde büyük bir lltrllik içe 
r/3f11de bulunan Balıktsirin, eğer bazı evlerinin pença{· 
terinde lıdld tektük, kırık dökük kaft$ltr durnyona ni 
hayet bunlar ihmallıİ yaıatlzğı şeylerdir. Hu da nihayet 
yüzde bir ikiyi geçer mi bilmem? .. 

Belediye umumi meclis/11/11 verdiği kart1rada n/Jwyd 
ihmalin yaşattığı bu kölıne lalıta parçalarına l<ıll dar
beyi vurmak içindir. Yüzde bir ikt de ol&a, hiçbir tv ar
lık gcinele, ışığa. hasret çtkmlyectk .. Bu yaralr<'ı vt ya· 
şailcı kuvvetleıı, yani güneşlen her eıı hissesini bol b< l 
alacaktır. 

Şelıtr mtimeuillerlnln karcırı, /u:rştydt 11 tvt l bu rıok 
ladan, sağlık noklasından btiytik bir değer laşımakta 
dır . 

Tarihten Fıkralar: 
.. _ --·-··· ••• a.uıuıı 

Defterdar .. 
Üçünçu Murai devri 

rüşvetin ptk açığa vurul
duğu bir devirdi. O 
zamanın Rumeli beyler 
beyisi olan Doğancı Mtllmet 
paşa, padişahın sevgili kul
lanndundı. Vlğtr vezirlerin 
ft•ukinde olarak Slk sık hu-

Sevin Sel-ftkan 

• -luskiauhık~ıd&oye 
Selo llıeılnde talebe iken 
arkadaıları kendiılne "fran. 
ıız Puıkin. derlerdt. 

PuıkJn f4'ransızcayı daha 
mektepte iken çok iyi btlir, 
okur ve yazar, Franıız ede 
blyattle metaul olurdu. 
Puı kinin eıerlerine birçok 

F ranıız ıaır ve ediplerinin 
eıeri büyük bir teatr yap-
mııtar. 

Gına f ırılır 

it olan ve ortaokul itin 
elveriıli bulunan beton bir 
binayı ıahn almııtar. Bu. bi· 
na ıelecek ıeneye kadar ik· 

-- ----

Mevkuf 
Bulunan tahsildar cezaevi 

revirinde öldü 
Zimmetine para ıeçirmek

ten suçlu olarak mevkufen 

muhakeme edilmekte olan 

e.kf mıllt emlak tahsildara 

Muhittin hasta olarak yat 

makta olduiu cezaevi revl· 

rinde ölmüttür. 

Bu ıuretle hakkındaki am 

Sarhoşluk 
İnönil mahallesinden Oı 

man oalu İımaıl, Ayıören 
mahallesinden Ahmet oflu 

teni Ah serhoı olarak bJr ıe· 

nel evde hidi1e çakardıkla· 
rından yakalanmıılar ve ad

liyeye vertlmJılerdir. 
zura Çll'ıl!JOr ve istediği lra· 
delul de isti/ısa/ ecfrbiligordu. 
ı-·aşaıun bu hareke/ini gören 
muhalifleri onu b11 mevkiirı 
deıı kaydırmak vt lıattli 
kellesln/11 bilt· uçnılması nı 
göıluine alarak lrartkelc 
gtçliler. 

Bıçık gösteren ıof ör muari 
Malumya, llindlatanda Ş fö o r muavint Durmuı 

ve1alr memleketlerde fare 

Bir gıin, sikke işlerinde 
çalışan yalwdinin biri def 
ierclar Mahmul Çelebiye cıya 
rı boz.uk bir sikkt gelirmiş, 
amn kaln:lü !talinde kendi
sine iki yü:bin akça r11şııel 
vereceğini söylemi~ll. Çok 
namuslu ve lıalim, selim bir 
adam olan Ma!ımul Çelebi 
yalwdinln daha sô:e ba~ 
/adıyı bir :amanda: 

- !Jre yobaı herif .. Yıkıl 
01111mde11. diy<'rek yamndan 
kov muşlu . 

Laklfl }fomeli beyler beyi 
si Melımel paşa. yalmdlnln 
leklifilli hemen kabul elmt · 
sini defterdara cmretmlşl/. 
/Ju $lire/le pa1awn deftar· 
darla arası açıldı 

oflu T ahıtn ile Okçular ma 
ler o kadar mızır bir vazi 

halleıtnden lımaıl o~lu to· yet almıılardır ki, buralar • 
da "1 numarala halk düı· för Refikle müıterı almak 
mana,. ilin edtln111lerdir. yüzünden kavga etmlıttr. 

Bu defa da farelerin ye TahıJn bu eınada Refike bı 
ni bir zararından bahsede çak teıhir ettiğinden yaka-
c:eiız Fran1ada İzerde bir lanmııtır. 
Çıftçt, karagünler için 500UJ 
frank birılıtlrmlı bir dolaba t~-
saklamJf fakat bu paranın • _ 
çalındığını aörm üıtür. 

Y epılan tahkikatta bu be · 
nkootların fa reler taraf andan 
aıırıldıfı anlaıılmııtar 

f llreler bir de banknotla 
ra muıall~t olurlarsa, vay 

halımize! 

Yeni Adam 

tadır. 

Bu itibarla Gönen Maarıf 
cemiyetinin bu tetebbüıQ 

çok yerindedir . 

İktiaat Vekaleti iplik buhranı
nın öniine geçmek için tetbir

ler alıyor .. 
Ekonomi Bakalıjı, ih- da lphk olduju halde mü 

Ukiran önüne ıeçmek üze. bayaa için müracaat eden 
re, endüılrlyel mamulatın müıterllere ıataı yapmaktan 
ma1tyet_. ve taht ftatlarının tıtinkif ettikleri taktirde 
kontrolu ve teıbltl hakkın· kannna muıayir harekette 
dakl 3003 numarala kanu · bulunmut olacaklarından 
nun verdiği salahiyete btinat kanunun eezai hükümlerine 
ederek toptan ıatıılarda tü· tlbl tutulacaklardır. 
ccar ve fabrikatörlerin rla· 
yete mecbur oldukları hü · 

··~ . ~-
~Affi~tf~: ... .......... , ___ :ı.ı- V =-ır~lanan 

a) Gerek fabrika ıerekıe 
ticarethane tahtlarında bir 
paket dahf toptan ıataı ad· 
dolunur. 

b) Fabrikaamm b•lundu· 
iu ıehlrlerdeki tüccarlar fa -
brJka fJatından azami yüz 
de bir yOkıeitne toptan ta · 

tıı yapabilirler. 

c) Fabrikaaının bulundu 
iu ıehir haricindeki tüccar. 
lar ilan edtlen flatlara ken· 
di klr ve masrafları ola~ak 
azami yüzde 3 fiat farkı 
ill ve eciebllirler. 

d) Fabrikalar baıka ıe 
birlerde aatıılarına ıatlı ma 
iaz .. ı vera büro Açmak ıu 
retfyle bizzat yaptıkları ta 
kttrde o ıehtrlerde açacak
ları ıatıı mağaza11 veya bü· 
ro masrafı olarak ffatlara 
azami yüzde 2 fark tlive 
edebilirler. 

e) ilin edilen fıatlar aza· 
mi o'dujundan fabrikalar 
bu fiatlardan daha ucuz ıa· 
laf yaptıkları takdirde yu . 
karakl flatlarda yazılı tüccar 
kir ve masraflarının azami 
ftat üzerinden heıap edil 
meyip fabrikaların bu ucuz 
aatııı ftzer#nden hetap edıl· 
meıt meıruttur. 

f) Fabrikaıının bulundu. 
fu ıehir haricindeki sataı 
larda toptan flatlara ayrıca 
nakUye ücreti zammedilir. 
ı ı Paket ambalaj murafı 

fabrikalara balya, ambalaj 
masrafı müıtertye aiddlr 
Balya ambalaj masrafı ha· 
kiki muraf ı tecavüz ede· 
mez . 

Yayıköylü ismıil dün hıs
tıhanadı öldü 

Gömeç nahlyeıinln Ya~a. 
köyünden Ali oflu lımatlln 
ıeceleyln evinde iki meçhul 
adam tarafından tabanca ile 
alır yaralandığını ıurette 

dünkü sayımızda yazmıtbk. 

Yarala lımall tedavide bu · 
lunduğu Memleket Haıta· 
haneıinde dün ölmüıtür. 

.... 1 ~-

Tef kilatıeaaai
ye kanunu 

( Haıt.,afı Birincide ) 

ormanların ietimlik bedelle· 
rt ve bu bedellerin tediyesi 
ıureti, mahıuı kanunlarla 
tayin olunur. 

f evkalide hallt-rde kanu· 
na göre tahmil olunacak pa 
ra ve mal ve çalıımaya da· 
lr mükeileflyetler müsteına 
olmak üzere hiç bir kimse 
hiçbtr f~dakirlak yapmaja 
zorlanamaz. 

Maade 8 - Teıkilitı Eaa 
sfye kanununun 75 nci ma 
ddest aıafıda yazı'ı ıektlde 
defiıtlrtlmııttr: 

Hfç bir kfmıe menıup ol. 
dufu felıefi içtihat, din ve 
mezhebden do1ayl muaheze 
edilemez. Aıaylf ve umumi 

• muaıeret adabına ve kan1·n 
lar hükümlerine aykm bu 
lUomamak üzere her türlü 
dini ayinler yapılması ıer· 
beıttlr 

Mdımel paşamn aleyhine 
lıarekele geçen muhalifler 
b111111 fırsat adderek askeri 
isyana le~vik elliler. Saray 
uzerine yürtiıulli . Mehmet 
paşu ile lılç lrnbcı/wli olnu 
ya11 Mahmut Çeltblnlrı ktl · 

leleri lıtendl. Saray lelô§a"' 
dtiıtıi . ~yhülislôm ile kadı 
aslurlerln lat'<ıssul/arı paru 
eimedl. isyancılar ayak dl· 
reeli/er. Nlhayd Mrluntl pa 
şa isyancılara teslim tdildl 
tJe kellesi kesildi Arkasm 
dan da hiç bir kaba hali ol· 
madığı halde, sırf ayarı 
bozuk bir sikkeyi kabnl el 
medlği için deftardar Mah 
mul Çtleblnln dt ktllesl uçu
ruldu (9Y2) 

Ka - Do 

Puıkine hhıis ettiği J 63 
üncü aayuı çıktı içinde dık· 
kate değer yazılar çoktur 
Btlhaua Andre Gidein bü · 
tün dünyada büyük alaka 
uyandıran (Huıyadan d6nüı) 
adla kitabmın tefrıka11m 
takip ediniz Gene bu nuı 
hada Y ~nt Adam Dr ized 
din Şadanan (Akıl Hastalık · 
ları) adlı mühim eıerinl tef 
rikay" baılada. Ayraca lama 
il Hakkı , Hüaametttn Bozok
un yazıları halk üniverılte· 
ıi dersleri, terçümeler ve 
tenkit 'er var Yeni Adam 
bılhaua münevverin okuya · 
cafı gazetedir. 

h) Gerek tüccar ve ge· 
rektt fabril.alar depolarm· 

Madde 9 - Bu kanun 
neıri tarihinden muteberdir. 

SONU VAR 

. .. ......... ---
İspanyada 
Çarpıfmalaf1 

(Baıtarafı birinci sayf~ 
ıo Kabalero ve dijer ~":ı 
yol bakanlar tıttf a eci'P· 

lerdlr. 
Hu tsttfanao ıeb'ebl, rll 

rid müdef aaıı haklnnd• 
1 

alarında çıkan ıhullfll' 

Ruıyanm Madrid ıeftrl 
Rozenberıin Pariıe y•f 
ıeyahat ve lnıtltz amir~~ 
Nelıon zırhlm ile Bar.,.. 

ziyareti, İıpanyanan 'f•,J 
tini daha nazik bir ıalb' 
ıokmuıtur. 

Sen Jan Doloz, 17 <~ 
yo) - Madrtdln ceO' 

ıarki cepheıfnde aıilerı_~ 
ni bir taarruz da ha y•r 
tardır. Üç millı ta11•: 
dOtilrülmüf ve pek çok 

hlmmat elde edtlmlttlr 

ValA nıtya ve Bauel~ 
aıl ıef ineler tarafında~~ 
bardımanı de•am ~tdl~ 

Rtlbao 17 (Rad.) I"~ 
yetperver bask ldareıl 

kaylde iıllerle mü•.., 
kararını ver mtılerdlr. 811 ~ 
vkUn tes'imi için teıebı' 
vardır. 

Va 1inıi~a, 17 (Radyo)> 
İıpanya hariciye nazırı ( 
vareı Delvayol) radyod~.J 
ıöylev vermlt ve (M•"' 

maihlblyeUnden lnıllt•" 
Franıanın meıul olduiU,-

ylemiı ve ltalyanın, ~ 
gaya uker göndermekti 
vam eyledıatni ili.ve e'/11 
ittir. 

Cebelüttarik, 17 (R•'! 
- lıpanya hülnldl"r 
menıup donanma, en-' 
Kaıtajen limanından ·~ 
mıı ve meçhul bir •' 
tevcih etmlılir. 

Son haberler, ihtHalc::I~ 
on iki kilometre imttd•' 
daki Valinslya . M•~ 
yolunu lıaal ettikleri11I 
dirmektedir. 

. Ze~a ve saç ~ 
loıtltz dok torlarand•11 I 

Solçz intan zekiveti ıJe ; 
ntıbetinl alakadar buldt~ 
tur. ln1anların aaçı ne 

ti dar çok oluna zeki"' 
kadar az olurmuı. ' 

Bu doktor. btr int111
1 

batanda bır aantimetre ~ 
rabbaı yerde 312 ıaç t 

etmlttlr. Bu miktar ıorl~~ 
rde 317, küçük mayrnuO 

da :lOJ imiı. ~ 

he~uu~:::.o:~; ::!::~.,!: ~ 
çlar daha ıeyrektir, ırk• fi 
farda lıe en azdır Şu b•., 
zenciler beyaz ırktan d•_, 
ıaçıız olduğu için dah• 
ld midirler? 
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18 3UBAT 937 

"Yeniden Kurulan Dostluk .. ,, 

T evfl~ Rüştü Arasın Koni&irıno ile Milino~a yaptığı 
kanu111ılardın sonra Türk - İtalyan dostluğu bir kat 

dıhı kuvvetlınmiıtir. 
Berllner Taıblat ıazetetl, 

"yeniden kurulan doıt 'uk" 
baılıiı altında yazdıiı btr 
makaleyi ıon ltalya · 1 ürldye 
ı6ruımelerfne tahılı ederek 
diyor ki: 

Devlet adamlarının. poli · 
lika ıabneı•nde çoktan unu · 
tulmuı olan kultıleri tekrar 
canlandırmak ve yeni dev· 
rin dekorlanna. Hnki hJçblr 
zaman baklld bir deler lf a 
de etmemle ııbt, bir ham 
lede ıOpürüp atmak imti 
Yl\zları vardır. 

Nıteklm Kont Cıyano ile 
TGrlıriye Dıı Balcanı Rüıtü 
ArH, Mıl&no tebltilerıni, 
1928 denberl ldeta iki dev 
let ara11ndıki münaıebetlerl 
bulandaracak hiçbir hadiıe 
ıeçmemlt ıtbl o tarihte ya 
P•lmıı olan halya . Türkiye 
doıtluk paktına lıtlnad ettir· 
llllılerdlr. 

30 Mayıı 1928 tarihlt ol
an bu andlaımaoın birinci 
llladdeıl der ki : 

11 
Bu andlaımayı imzalıyan 

her tkt taraf da, lıter poli 
ttk , tıterae ekonomik mahi · 
Yeti haiz olıun, dlferinin 
oleyhlne olan bir andlaıma 
Yeya baflanmaya ılrmeme 
YI taahhüt eder,,, 

Türkiye, Habeı anlaımaz 
lafında balyaya kartı tertip 
edUmtı olan zecri tedbirlere 
1ıttrak etmlt bulunmaıının, 
Milletler Cemiyeti kararla 
tııno iki taraflı andlaımala 

rdan daha ziyade müe11tr 
0 ld•iuna inanmuından i leri 
ıeldtitnl ve keodiaioln dıfer 
5o mtlletle bır ıafta bulun 
"'••ı dolayııiyle de. ltalya· 
nan, Ankaranın ıüUOiü po 
hulca lcarııaında, Milletler 
te1nı1ellne ıadık kalan dl 
ier mtlletlere duydufundan 
faala bir llblrar hl11etmem 
eıt llzım ıeldifl bürhanına 
11•rt •ürebllmtıtir. 

Ancak, 1935 3ri kııında 
TGrklye, lnıHtere tarafmdan 
leldlf edllmtı olan Akdeniz 
Yardun paktına sirtp Akde· 
nız dotuıunun emnlyetl için 
Japalaa deniz ıörüımeleı in 
de büyük bir rol oynadıiı 
taman büUin Akdeniz 
de•letleri ara11nda. Ro 
"'•dan en acı a6zleri in sil · 
tere ile Türkiye ltllmitU 

Türkiye ile hatya arasın 
d-kı 16çlükler, itılif devlet· 
leruıtn cihan harbı politika 
•ından doimuıtur. 

ltalyanın cihan harbına 
ıtrmeılnl temin eden 1 ~ 15 
tarih it gizil andlaı mada, ya · 
lcın farka alt çok ıenlt ölçüde 
hnulmuı vat.iter bu 'unduiu 
ııtbı , Sen Jan Dö Morien 
ıtzli andlaıma11 da. aalan 
Payı halyaya verilmek ıar 
tiyle, Türklyeahı Kuçük As · 
Yadaki topraklarmın ta kıi -
O'alnt ihtiva ediyordu. 

Ctha n harbında Oımanlı 
lmparatorluju çöküp yıkıldı 
falcat, Atatürk Türkıyeal to· 
Ptalılarına el ıürdürmemelc 
için, tekmil güçlOklerlni ye 
nnıeılnl bildi. 

ltalya ıulh andlaımaların 
da, yalcın ıarktan eli boı çı · 
ltta. ot salip devletler are . 
••nda en ziyade memnun 
olnııyan bil' devletti ; ne Ad 

rlyatikte ve ne de ıömilrıe 
meselesinde tatmin edllme
mff olduju jçln Türlciye it· 
alyanm yakın ıarktaki ya
yılma düıüncelerıne kartı te· 
mklnli davranmak mecburi 
yetinde Jdf. 

On iki adanın ve Türki 
yenin kara topraklarına çok 
yakın bir meaaf ede olan 
Kaıtellorfzo adaıının ltalya . 
nın elinde bulunma11, Muıo 
Uoinln yakın ıarkla tlıtlt ı& 
zleri, Ankarada aeablyet uy· 
aodıra yordu. 

Hem fürkf yenfn ve hem 
de ltalyanın dıı politikada 
Moıkova Jle birhkte çalııtıfı 
devirlerde ıörüt ayrılıkları · 

nan ortadan kaldmlmaaına 
imkan haaıl oluyordu . hal . 
ya, Fraoıanan kurdulu kü 
çük aalaımaya, bir mukabil 
atklet olmak uure, bir Ka 
r<&denlz pakta yapmak ıa 

yeainl 1üdii1ordu. Fakat Ba· 
ikan deYletlerinln btr kaımı 
ve huıuılyle Yuıoıla vya, ve 
lev pek uzaktan bt le olmuı 
olu, Sov1etlerin teılrlne tl 
bi her hanıi bir pakta ıır 
memek azminde idiler . 

··Balkan, Balkan milletle 
rfnlndtr.,, 

OGıünceal glttılcçe kuvve· 
tlendi ; Türkelen andlaıma11 
hiç bekler.miyen bir ıney va 

verdi; Bslkan devletleri ita 
lyanao f aaltyetlne lüzum bı 
rakmadan kendi aralarında 

btrleıtller . Habeı anlaımaz · 

hlı Türki yenin yOkünü bir 
taraftan hafıflelll, dıger ta· 
raftan da afulaıhrdı ; hafif · 
letll çünkü halyanm yayıl · 
maıı , Dofu Af rıkuı i•tlk•· 

metini tuttu. Aiarlaıtırdı çün 
kü Doju Afrlkaaında ıtrtıllmit 
olan ıefer do l aylıiyle on iki 
ada ıyratle ve ıtzlid~n ııtz 

li ye aakerlleıttrlldi. 
Akdenizin ıarkında ua 

biyel hüküm ıürüyordu . Ha 
beı buhranınm ortadan ka 
lkmaıı . serıtnflji, dojrudan 
doirura ıtdermedf: Akde 
nlz yardım paktı teahhürle 
feıhedıld• ; Nesü•ün Cene• • 
rede kabul ıörmeai de, it 
alyanm Montrö konferan11· 
na itUrak etmealne mani 
oluyordu . " 

lngiliz italyan Gentlem 
anı Aııreemenhn yapılmaaı 
üzerine Akdentzdekl gerıtn 
ilk umunıi bir ıekilde ha 
f ifledi ve ta bıi olarak buna 
İtalyan Türk yaklaımaaı da 
uydu Eıaa itlbarıyle , Hol 
azlar andlaımuı etrafında 

da bir ltalya Türk anlaım 
azlık noktası mevcut detil · 
dtr. 

Ve tabıi olarak buna , İt · 
alyan Türk yakle1ma11 da 
uydu Eeaı iUbariyle, boğ 
azlar andlaımaaı etrafında· 
da bar ltalyan Türk anlar 
maz.lık rıoktası mevcut de 
41ldir . 
Doğu cenubunda yeni bir 

lokitaf baılamııtır: Muuoh· 
ninln 1 ıonteırinde ıöyledi 
fi nutuktanheri Macariıta · 

nın llgilı olduju ltalya Yu 
goslavya yaklaımaaı , Bulgar 
Yugoılav dostluk paktı, it 
alyan · Türk g6rüımeleri bu 
yeni zincirin halkalarıdır 

Deylı T.,lgraf gazeteıl . 

Cenevreden relmekte olan 

TORKDILI 

Dünya Edebiyatında Pu,kin 
Pek yakında, Sovyetler 

Blrlifiodr, "Puıkin ve dünya 
edebiyatı" namı altında 
mühim bir tetkik ea~ri inli· 
ıar mevkline çıkacaktır. 

Bu eaerln muharriri Neyt 
tad, Tasa Ajan11nın muhar 
rirlerinden btriıi ile yaphiı 

bir konuıma eınaeıoda. bu ha· 
his etraf anda ezcümle demft· 
Ur ki: 

Puıkln dünya edebiyatı 
içindeki yükıek mevktınl 

16ıtermek için. eıerlerlnln 

84 ltaana tercGme edllmtı 
oldujunu ı6ylemek kafidir 
Hu 84 ltaanda 1500 Puıkln 

tercGmeı( vardır . Ş&lrln bir 
çok eıerleri , bazı liıanlerla 
bir kaç kere tercQme edilmit· 
Ur . Meıela, "Maça kızı.,nın 

Almanca 12,çekçe 10, Fran 
ıızca 7 ve lnıiltzce 6 tercü 
meıl vardır. "Kaptan kızı., 

da Almancaya J., Çekceye 
9,Fransızcaya 8 ve:fnılllzceye 
7 kere::çevrilmtıur. ~Borla 
Godunov .. da aynı vaziyette 
dır . Bu dramın halen l O 
Almanca, 9, Franıızea teren. 
meıi mevcuttur. 

Puıkinln .. İvıen Onlegln ,, 
ıibi tercümeıi cidden ıüç 

manzum romanı dahi, Alman
ca, İogillzct-, ltalyanca, Çe-k· 
ce, Lehce, fneçce, Ml\carca 
ve Sırpça ve aalre lisanlara 
tercüme edllmtı bulunmak 
tadır 

Dünya edebiyatında Put 
kin hakkında yazılan tenkit 
ve tetkik eıerferl de bQyük 
bir yekun tutmaktadır. 

Daha 1830 senelerinde, 
A vn.sp.. münt-kkitltri , t>uı 

kinin Bvron. ::. .. \..i ller, Shekı· 
pera ılbi ıflrinin ıahuu.1 .... , 
ale aynı aeviyyede bulundu· 
iunu loıcellm ve taadlk eyle -
mete baı'amıılardar. 

BütOn dünya edebfyalcı

lara Alekıandr Puıkıntn , ıtı -
="'"'=--"~== 

Rüttü ArHın, ltalyanın Mi· 
lletler cemlyetıne avdet et 
meıi mevzuuna da tema• 
etllf iİıl bildırmektedir 

RütUl Araı. Mt' inoda, 
yalnız bolazlarm aıkerileı · 

tirilmeıi dolayilfyle nüfuzu 
çok yükıelmlı olan bir me· 
mlekttin dıt bakanı ııfl!tıy 
le de konuımuıtur. Bu iti 
barla. ltalya ile tekmil Hal· 
kan komple&uinln yakınlaı 

maaından bahıetmek nıüm 

kündür 

f rankfurter Seytung ga -
zeteıi dt, ltalya ~ Türkiye 

münıuebetlerınde vuzuh ., ba 
ılığı altanda yazdıiı btr ba 

ıma kale<ie, geçmlıteki ltal 
yan · Türk münuebetlerınin 

tarihçesini yapmakta ve 1928 
andlaımaaındanberi geçen 

günler içinde bu münaaebet · 
lerin muhtelif ıaf halarına 

lıaret ederek ıöyte demek 
tedir . 

Rütlü Araala Kont Çıyano· 
nun Mılanoda konuıtukları 
ıeyler, yalnız . bir ıonu de 
tıl bir bat lan arıcı da ıfade 
etmektedir. lngiliz ltah·an 
Akdeniz andlaı muı . sahil 
devletlerinin yeni anlaıma 

lara giriımelerlni kolaylaı 
tırdı Çünkü bu vaziyetle, 
bir tarafı tutmak me~buri· 

yetınde kaldıkları herhangi 
bir anlaımazlıla karıfDHf 

olmuyorlar. 

re· getlrdıii realiıt metodun, 
gerek tlir gerek nt ıfrde yük 
ıek ve ıeyyal üılubunun ve 
ayni zamanda ümantıt l lfinin 

beynelmilel ıanat alemindeki 
ehemniyetfni tebarOz ettir 
mekte müttefıkdirler. 

Puıktn , kendiıtle muaaır 
ıarplı edipler ve muharrir 
ler üzerinde ve aynı zaman 
da bunu takip eden edebi 
yat neailleri (berinde b6yük 
teıtrler icra etmekten halı 

kalamazdı. Nitekim Hoff-
man, Falteraleben, Hetne. 
V aoz• ve daha dlier btr 
çok edipler, Puıldn hrlzml 
nln teairt altında kalmıılar 

ve bu ltrizml tekrar ttmtı 

lerdir. 
Franıız münekkitleri, Pıo 

ıper Merlmeenln kendi "Ce
rmen., eaerinl, Puıkinln 

.. Çınıene" t-ıerlnln te1lri al
tında yazmıt olduiunu ile 
rl ıOrmektedirler. Eıaaen 

Merlmee, Puıktnin pereıtlt· 
karı araıında idi ve Puıkl

ni dünyanın en bGyük tlirl 
diye anardı. Proıper Meri · 
meenin 1868 de yazdıfa 
Alekıandar Puıkin eıerl ber· 
kesce malumdur. 

" Boriı Godunov,, ve .. lv
ıen onleılnln" dünya ede 
biyatında baraktıiı iz çok 
derindir Godunovun teıtrl 

buıün dahi baktdil' Meıeli 

Hetıler Puıkinin dramının 
bir nevi devamı telakki edi· 
le bilecek otan "Godunovun 
çocukları., dramını Alman · 
yada 1923 ıeneıinde neıre · 
lmlıtir . Tanınmıı Çek muha· 
rri 1 Pfleger • Pan Vııtnıki,. 
eıerlnı, lvaıc:u o-· -· . 
teılrl altında y azmııttr . 

Puıklnin neairdekl üılübu 
da , ht\ha"ıa f ranıız edebi 
yatı üzerinde çok büyük le 
ıtrler icra etmlıtır. Proı · 
per Merimec:, MaupaHant, 
Marcel Pr.,voıt ıtbl bir ~oli 
büyQk muharrirler, bu ıeh 

har o.ıabun kavrayıcı teılrl 

altında kalmıılardır. 

İngilizKralının 
Sıhhatı 

Niyuz Krontkl gazeteıinln 
huıuıi muhabiri . luııltere 
kralının haıta oldujuna •• 
haetalıfının endlıe uyandır
dıiına dair çıkan havadlı 

leri tekzip ettikten ıonra; 
k~al muhitine ~ndit~ veren 
ıeyin "lıllkbal., oldujunu 
ıöylüyor ve ıöyle diyor: 

"Kral Sekizinci Edvard, 
tab ı i tenit altında tahta çı · 

kan difer krallar gibi, Tac 
giyme meraatminden h~nüz 

18 ay uzak bulunuyordu. 
Halbuki ıimdıki kral ve kr· 
allçenln önünde mayua ka
dar ancak altı ay zaman 
vardı. 

Taç giyme meraaiml, bu 
gün henüz ifa n edllmemtı 

olan birçok angajmanlara 
ihtiva etmektedir. Saray dı· 
vanına menıup eıhaam ta 
riflne göre bütün bunları: 
Herhanıi inıandan iılemek 
pek fazladır Kendiıinl çok 
iyi tanıyanlann ifadeıine ıö· 

re bu günkü kral altıncı 

Jorj. kardeıı Vindsor Dükü 
kadar tahammül btidadında 
dejıldır . Ve herhanıl yeralz 
bir ifrat mOe11if neticeler 
tevlit edebilir . 

Türkıye ıle iyi müneıe Ô 
bette olma11 ltalya iç n çokl ksürenlere: 
ehemmlyetlıdir . 

Kudüsde 
Çeteler adım oldürOyor 
Kudüı, 17 (Radyo) - Bir 

Arap köyü reial haydut çe 
teler tarafından öldQrülmOı · 
tür. 

Bu köy yakınında 20 Y•t· 
larmda bir kadın da ölQ bu 
lunmuıtur. 

Vallnılya, 17 (Radyo) -
Aıller Heri hareketlerfne 
de•am ediyorlar. 

Ôileden ıonra Arıandlya
nın hakim ıırtlaranı ele ıe
çlrmlılerdlr. 

KomiJniatler 

Oırlıt tııkilltındı kullı
mlıırıcıklır 

Bern, 17 (Radyo) - Fede 
ral mecllıln bir karara ile 
komilnflt teıkllltla11•a i:ıa 
olanlar deylet teıktlltında 
kullAnılmı1acaldardır. 

Görina Vırıırırı rırdı 
Varıova, 17 <Radyo) -

Görinı buraya ıelmtıttr . 
Bu akı•m Almanyanın 

V arıova aeflrlne mlıaflr ol· 
acaktır Garinı birkaç ıOn 
sonra yapılacak av partlıtne 
lttirak edecektir. 

'lll!ı -
Franıız Gazeteleri diyor ki: 

(Suriyelilerin ıınııraımı 
bıkıp herkesi gücendir-

miyılim.) 
::>aınt ..,, .......... _ • 

ıazf'tealndeki makaleıtnden: 

Mantıken Suriye heye. 
tinin Partıe delıl Cenevre· 

ye aitmeal llzımdı ÇGnkü, 
lıkenderun meaeleıl Millet 
ler cemıyeUoe terkedllmtı· 

Ur. Hakikaten, heyet Şam· 

dan Cenevreye ııtmek üze 
re hareket etmltll· Suriye 

BaıvekiU ve Dahilife vezl 
rinin Parlae ıelmeai hazırlık . 
mahiyetinde müzakerelere 
ıiriımek tçindlr. 

9 EylQlde yapılmıt olan 
Suriye Franıa muahedeılnln 

vaziyetini tenvir etmek il 
zımdar. Bunu inkar etmlyo 
ruz. fakat bu. ancak revlz 
yon elemanları tayin edil · 
dikten ıonra olabilir. 

Suriyelilerle yaphiımızı 

Türkler için bozduktan ıon 
ra, ·ı ürklerle yıptıjımıu da 
Suriyelıle ıçin bozacak 
deiili:ı . Aklımızı batımıza 

alacağımız zaman aelmiı 
tir. 

- Her ıeyden evvel Su 
rtye ile Sancalın araeında 
ki vazlyetl teabit etmek 1 a 

zımdır. 

Şüpheıiz ki Suriyehler 
9 eylül muahedeılnln değtı 
tlrilmeılne razı olmıyorlar 

9e bir alay itirazlarda, la 
leplerde bulunuyorlar. Bu 
taleplerin içinde bir taneıl 
yoktur ki Cenevr~de varıtan 
Sanc4k anlaımaaına muta 
yır o lmaaın 

Meı~leyi hal 'eclec~k olan 
Milletler cemiyetidir Suri 
yelilerın manevraıına kapı· 

lap herkeal ıilcendirmeye. 
lim. 

~AlfA: 3 

Şuşning 
Başvekaletten 
istifa mı 
Edecek? 

Daly Herald ıazeteal ya
zıyor: 

1934 de öldt!ırülen Dolfu 
ıu iıtıhlif ederek Avustur-

ya baıveklli olmuı olan Do 
ktor Suıninı, •ık yOzünden 

mevldlnl terketmek (izere . 
dır . 

İyi malılmat alan A vuı
turya mehaf alinde dolaıan 

haber bu yoldadır. Ayni 
mehafd, Baıvektltn Lonra 

Orta elçllilini kabul etmeıl 
muhtemel olduiuDu anyle . 
mektedtrler. 

41 Y •tında olan Doktor 

Şuınlnıin, batından nlk&h 

ıeçmlttlr. l 2 yatında bJr 
oflu vardır. 32 yaıındaki 
güzel kar111, bundan 18 ay 

evvel btr otomobil kaza. n· 

da ölmüıtü. Baıvekilın ken· 

dtıl dahi bu k~zada yara . 
lanmııta. 

Şimdi Doktor Şuıningln 
Viyanalı bir kadına aıık ol · 

dutu ve eler evlenirse, her 

halOkirda, baıvekllet mev· 

kUnde kalmaıı münaalp ol· 

mıyacaiı fikrinde bulundu . 
fu ıöylenmektedJr. 

Doktor Şuınlnı lıtlfa et · 
llğl taktirde Avuıturya baı· 

vekilllflne, Viyana belediye 
reiıi Her Şmllfn ıetlrflece· 

il •anılıyor . Viyana pollı 

'J'J\~P'J\u~:.ru•s"H~bııaa kM· 
mal dahilindedir. Bunların 

llı&lıl de Doktor Şuınlnıln Na· 
zllerle doıtlufunda fazla ile-

ri rttllil ve Habıbure kra· 
lcılarına pek az . hahi11cr 
olduiu kanaatınl beıliyen 

bir ılyaıi srupa menıuptur . 

Doktor Şuıoinıln vazife 
hayatı pek f artınala geçmlt· 

tir. Bir taraftan lfçi ıınıfına 

düıman keailmiı , d&ğer la · 

raftan faıtıt HaymYerlerinln 
lideri prenı Ştarhembergin 

kıakanç rekabetiyle uiratmıya 
mecbur olmuıtur . Geçen te· 

ırlnevelde Haymverleri fes · 
hetU ve bu ruretle Ştarhe · 

mberı, ıiyaıi sahnede göz 
den ıılindi aitti . Şuıntng 

A•ulturyanm dıktatörü idi. ., 

MOfTOLOKTEN 
Rasathane dlrtklörlliğıi . 

nun lt:sbltl veçhlle 22 Şubat 
9.17 pazar/esi gıinu kurbnn 
bayramıdır Kesilecek' kur
ban lıayvanlarım rı deri ve 
bağırsahlaruu Hava ktıru
muna vu di!ilmiz gibi deri 
ve bağırsakların toplanma 
sında ldzrnı gelerı yardım 
ve kolaylıjjı da göstermek 
borcumuzdur 
Zamanımızw tn mıi.ktm · 

mel ve en kuı·uetl/ silolu 
la yare oldu!iu malumdur. 
Her dtvltt Hava kıwvelltrl . 
nl daima arllırmuktadtr . 
JJ fr. de bu fırsattan istifade 
tderek , bu sildhımızw ço 
ğalması içitı el blrliğlle çcı 
ltşılmaıı se11gili h~lkımız
dan rica olunur. 

KATRAN HAKKI EKREM 
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insan Beyninin Taşı- Balı 1 
• yamadığ Ağ1r Yük.. ş • • 

t'ariı Soir aazeteıinin ha 
ftalık nüshası, mühim bir 
röportaj neıredJyor. Bu rö 
portaj hakıkaten mühimdir: 

da aklı batında tek adam 
kalmıyacağını söylemif. 

Bcılıkesir İnhisarlar idaresi yaprak tütün anbarınm et
rafmda şartnamesi ve proj esi mucıbince (299) lira 36 ku· 

ruş keşif bedeli kaldırım i§i ilan tarihinden itıbaren açık 

eksiltmıye konulmuıtur. 
Eksiltme 3 3 ~37 Çarşamba günü saat 15 de Balıkesir 

lnhiearlar idareııinde müte§ekkil komısyonunda yapılaca· 

ğından isteklılerin müracaat etmeleri ıliin o unur 
4 ı - 57 

18 ŞUBAT 937 

UR1. VE HALK 
MJI 
1 ~ı 
1 1 

TRAŞ BIÇAKLARI 

YURTDllŞ, 

ıını Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ
IMJI KURT ve HALK l'raı bıçaklarım kullan ve ark•· 

ımı, da~larına da tavsiye et! .. 

lifi Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 

lnıan beyni tehlikededir 
ve hu beyin, kendı yarattağı 
hayatın tazyiki kartmnda mu· 
kavemet edemiyecek bir va· 
ziyele dütmekledlr. 

Sefa -ıal, yoraunluk, kaza
nç darlığı, zehirli içkiler, ça· 
hıma ıaatlerinin artmaaı me 
deni ihtiyaçların artması ka· 
lorl azlıfı veraset ıu ve bu 
hepıi de dlmafa giden bir 

yol üzerinde birleım it bulu· 
nuyorlar 

Profesör Pogues de Fur
ıac deliHklerin şeklinin de 
değiftiğ ı ni. eskiden müteca 
viz olan deli tipluin timdi 
korkak bir hale büründüğü
nü, hastaların kiminin harp, 
kimfnfn iş vesaire ile sayık
layıp dudaklarını mübalağa. 

cılığın gittikçe arttığını, bü 
tün dünyayı tek devlete 

imi diğerine girdiğini unutma! 

-------------~-----------ı llJ!f :abancı isimli ~e yabancı sahipli traş bıçağı alma! 

1
1}!1 lsrarla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HAL8' 

• • • • • • • • • 

Selne (Sen) beledıye rei-

" - H.utalar Kinuouaanl
deki 18 bın haıta, 6 ay 110 

nra 19,500 rakkammı buldu 

bağlıamak isti yen idea 
listler doğduğunu, piyano 
ıle hırsızlığı ortadan kaldır· 

maia kalkan insanlar türe 
dığini, barut kokusundan si· 
nirlenen. yold& elektrik di 
reklerinden hastaların çoğa 
ldığını ve saJreyt de ilave 
eOİYN. 

Yani asabiyeciler büyük 
bir endiıe içindedirler. 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komi yonun.dan: 

Balıkesir Ortaokulları için f>OOO 9000 kılo kuzu eti 
26 Şubat-937 cum" günü saat 14 de Kültür dırektörlüğü· 
ndeki komisyonda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin fi atı 2520 hradır. İlk teminat i 89 ıiradır. Şar· 
tname her gün öğretmen okulu kaleminde görülebilir Js
teklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarlle aynı gün 
ve saatte komisyona bavvurmaları 

4 - 1 66 
Deli nlıbeti de elli senede 
binde 28 den 35 e yüksel -
dl. 

f ari• Umarhaneıinin me 

Biltün bu medeniyeti. bu 
hayatı, l-u eğlenceyi, bu bu 
hranı, bu sefaleti. bu ıerve· 

ı ti ve aefahatı yaratan dim 
ıh ur ıertablbi Pogue1 def u 
reac telaı içinde ııhhtye ve ı 

kllettne 26 yataklık revirle 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Ortaokulların ihtiyacı için 2400 3000 metre kaput be
zinin ~6 Şubat·9:17 cuma günü saat 14 de KültOr direk· 

törlüğündeki komisyonda açık eksıltme ile almacaktır 

re 40 ar hasta yatmldıaım 
btldtrmtı. 

Profesör Pogues de Fur 
sac hülaaatan diyor ki: 

- Facia kar111ındayız in 
san zeki sayesinde bir çok 
kesif ve fhtiralar yapmııtır. 
Şimdi zekasının mahsulleri, 
kendtıini boğuyor. Yani in 
sanın dicnağı yarattığı ile- 1 

mln hıımına ufruyor. Merak 
ıuradadır 

Akıl haatalıkları mutahaaı 

li\aıPrlirldirınde' 2ô39 yılın 

ağımız, yarın öbür gün za 
ng. deyip duracak 

2039 yılında yani 100 yıl 
sonra Prof eıör Har dingin 
dediği doğru çıkarsa, koı· 

koca dünvamız, bir timar
haneye dönecek ve torunla 
rımız bu AJlahın timarhane
ılnde, takla atarak, bağıra
rak çağırarak, korkarak, gü 
lüıerek, sefilane bir vazi
yette sürünecekler . 

Öyle bir dünyanın tahay 
yülü bile insanı çıldırtmağa 

Tahmin fiatı 660 liradır ilk teminatı 49 lira 50 kuruı
tur ıartname ve mühürlü numunesi her gün öğretmen 

okulu kaleminde görülebilir isteklilerin ılk teminat mak
buz veya mektuplarıle ayni gün ve saatte komisyona baı-

vurmaları. 
4 1 - 67 

Kepsüt Belediya 
Riyasetind • 

• 
kifidir. Kepsüt Belediyesine ait Si11i;l,lü nıevkHndcki çayırın 

İfte dimat ~anıll:i" .. -'• 1 · ~ .... c yt!llftıreceği yeşil ve kuru ot h,..,1cıu 26 Şubat 
-·· ev P ıraz da 937 Cumartesi günü akşamı Kf"P•at Belediye dairesinde 

tabiata dönelim ı 
ıha eıi yapılmak üzer,. a~lk arhrmayn çıkarıldıgı ilan 
olunur. 

4 ı - 71 

Afgan is tanın Dev 1 et- kendi.inin r • .ı. m•§gulıy.u ı·------.. 
lerleOlan Münasebeti. ;~~\~'·

0

hd;~~·~::'."k(;:~:~ r ••• ~.~n~.~0L~L he• 
• ilkba ıarda İngiltereyi ziya gün çıkar Siyasal gazete .. 

lerinden aak~r ve vergi alm- ! ret etmiştir, ve dığer karde Yıllığı: 800 Kuruş 
ak güç olmaktadır. Bundan fİ Önce Londra ve şlmdı Pa· Altı Aylığı:400 
baıka memleket sıra dağ· ris elçisi olan Serdar Şah Sayısı: ~i 
larla dolu olduğu için kı~ın Veli Han gibi, Avrupa~ı Günü geçmı~ sayılar 25 
kar yağdığı zaman Afganiıı· gezmesine mani olmuıtu. 
tanda münakale ve muvasa Serdar. bu sonbaharda bir 

kuruştur . 

ADRES: 

t:JI Traş Bıçaklarını iste . 

ı~I B O Z K U R T Trdş bıçağı (5) kuruş, H A L 8' 

JD.1 Traş bıçağı ( tOO) paradır. 
ı9l Kasabamızda her dükkanda satılır. 
(V;! 

10!1 

ı~: ,,. 

Haltkesirdc Toplan Salış rcr/: 

· i brahim Çavuşoğlu 

ın;:~c!( ·-~::ı ~~Si!5i!S'252 .,!_-;;Si! 
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~ A KARA 
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1 
• • • i : 

I : = i : i Avukat Ekrem ARGUN Ve; : - ' : Şeriki Ziya SIDAL ---·- Tanınmış değ.erli avukatlardan• = dır. Hernevi hukuk, ceza davalarınJtl -
-
: emniyetle tevdi sdebilirsiniz. Temyit 
~ ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
: ederler. --- ff DRES --

• 

--- • ANKARA Sanayi cacl· : 
desi ALİ RIZA Apart : 
manı N UM ARA : 3 : • • • 

11111,1111111111111111111111111111111111111 
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Her Tecimenin (n Büyü~ Dileği: 

Satış Sürümünü Arttırmıkt11. 
11" J\ li ı\ '"I" 

• • • 
1 • • • • • • • • •• •• 
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Buaün öğleden sonra Kral 
Altıncı Corc, Af ıanistan ba 
ıvekıli ve kral Zahir Şahın 
amcaaı Altes Muhammed 
flaıim Hanın ıahaında müm· 
taz bir ziyaretçiyi kabul ede 
cektir. 

İngiliz hükumetinin mfsa 
f tri olan Serdar, bundan ye
di ıene önce birçok müca -
delelere gfrJıtikten ve bun
ları kazandıktan sonra Am. 
anul 'ah Hanı tahttan uzak 

laıtaran dört kardeıten biri. 
dır . Bu zat, kardeıi Nadir 
Şahın kıra 1 olması üzerine 
baıvekilllk makamına geç 

layı temin etmek için lüzu. ameliyat yaptırmak için Be-
mlu yolları yapabilmek bü- rline gitmitti. Kendısl, me
yük müıkülata göğüs ger , mleketine dönmeden evvel, 

BALIKES1R TÜRKDİLİ ~ 
~. ~ ~ ~ 

a ış Bıri ci Şart: 

mit ve uzun dahilt harplar 
yüzünden karmakarııık bir 
halde bulunan memleketin 
de refah ve sükunu tesis için 
derhrıl, ite girlımlttir Bu ça 

lıı111alardaki muvaffakiyet 
193J ıeneıfnde Nadir Şahın 
öldüriilmeıi üzerine Kabil 
tahtının hiçbir kargaıalık ol 
mak11zın oğluna geçmesi su 
retlyle de kendini göıtermlt· 
Ur. Şimdi Afganfıtan yeni 
ve genç kralın idaresi altın. 
da daha tesirli bir surette 
teukktye devam etmektedir. 
Bu lcrallıim kendine mah 
ıuı bir takım çeUn meıele 
leri vardır. Ahalisi, umıımi 

olarak konutmak lazım fl"lir· 
ıe raklrdir ve aralaranda bir 
çok kabile ve ırk ayrılıkları 
vardır. Hunlardan bir çoğ• 
ıöçebe olduklarından lcendı-

meyi lcabettirmektedir Bu pek tabıi olarak Afganistan 
nunla beraber müılümanlık gittikçe daha artan kom1u-
bütün bu halk arasında bir luk münasebetlerinde bulun-
leıtirici bir kuvvet olmakta, duğu lnalltere hükumetini 
bundan bir Afgan vatanper· ziyaret etmeyi lüzumlu bul 

verliği doimaktadır. Bundan muıtur. 
baıka Serdar Haşim ilan Son yedi sene içinde Af -
ve kardeş 1erL eski kıral Am ganlılarm Hindıstan·a karşı 
anullah Hanın zorla ve bir son zaman tarihlerinde gör-
den yapmak istediği ve bu düğümüz şüpheli bakışları 
yüzden kabilelerle şehtr ha- ve yenı kazanılmış istiklal 
lkının çoğunu kral haneda. ferini kuıkırnışları bayiiden 
nına düşman ettiği Avrupa hayliye azalmış bulunmak 

lılaıtırmak ıi) aı~tinden de tctdır · 
sakınan takip etmektedir ~on zamanlarda şimali 
ler. garbi hududunda ynpılan ha-

Bugünkü hali ile Afganis rekat sınırın öte taraf ındak: 
tan muhafazakar bir iılam Afganlıları telaf ve heyeca· 
memleketi halinde kalmak na düıürmemiştir. Aynı za 
tadır Bununla beraber, ge manda Afganlstanın ticareti 
çen hafta Taymiıln hususi de artmakta ve ecnebi ek 
mahabirinin söylediği gıbi, sperlerin yardımlarından is· 
buraya gid~n ecnebi ziyaret tifade edilerek memleketin 
çiler, memleketin en uzak servet kaynaklarından fay
ıehirleriode bile halktan bü· dalanma i§f ilerlemektedir. 
yük bır hürmet vt• sempati Tabıi Serdar bu hafta 
görmektedirler. içinde her iki memleketın 

Serdarın bu ziyaretine karıılaklı menfnatlerinı hü 
huıuai bir siyıui maksat kümet adamlarııııızln mü~a 
atfetmeğe sebep yoktur. kere edecektir 

Raıvektl olmak aıfatiylc ( J /rm'b'den) 
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: N A f i l BAYSAN ! 
• • • Ullumum dt•ri, saç. • • • • /lnıak Jıaslallkluri/e • • • 
: her şekil {irerıgi. bl'is:J- • 
• : 11killfj11 ve yu11111şak 
: karlı ı llaslı1ltklur1111 ld 
• • rar yulu cltırltklar1111, 

ademi iki/dan en son 
usullt•rfr I< dtwİ c<frr • • 

Hastalarını hiiku net : 
caddeııinde nuıı . arn 56 
da hergün saat on beş 
ten sonra kabuleder 

• • • • • • • • 
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Kayıp Mü~ür 
4 2 937 tarıhinden itı 

baren köyümüzün resmi mü 
hürü köy odasından kaybol 
muşlur. Y t>nıs nı alacağım 
dan eskı mühürün hükmü 
olmadığını ilan eylerim 

Gönen Hacı veli obası 

köyü muhtnrı İsmnil 

Satacağınız Malınızı 

, O RKDILi 
Bahkesirin Biricik GaLefesidir 

Her Yerde Okunur· 
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Balık~sir saylftvı H. KARAN 

Çıkarma Geuel Direktörü 

Buını Yeri İl Basın vl 
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