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Romanya kralı 
Dost Kralın ölümü etrafında. 

ütün halk huşu içinde 
naşın önünden geçti. 

Katil Ma~edonyada doğmuş bir Hnvattır. i~i sene önce 
Bulgaristandan çı~tığı anlaşıhyor, 

1, 1 ) Kr··I e grot, ı 4 (A.A ., 
Alt"i•s JOdrın c·ı•sedini gdır
aıekte olon Yugo lı:n y Kı u-
ozörü D..ıbon·ık l>u soh:ıh 

Splıte geım ~ ve arkasında 
Fransız (ılosu olduğu hold~ 
rıhtıma van:ışmı tır. Gemiyi 
Yu~osla;yn ıJonnnmn ı sahil 
bntaryııları ve ıhtırıımd ı bu 
lunmuk uz •rı• burn-.·ıı gelen 
lngıliz horp gerıı l ·ri snlo 
atışile selAmlamı hr. Hıhlıma 
ve ehrın butüo solrnklarına 
siyah krep gorılıni tir. Bir 
hP.vet Jıuzurundrı kralın ölü
mı: re men tespıt edildikten 
~onro Fransız bahriye nozırı 
ılo ln<dliz omirnlı tabutu 

~ 

selti ınlom şlarJır Tnhut rıh· 
tımo indırılmiş \'0 muazzam 
bir k ıtof.Jlt iızninr konul
muştur. K tnfö ltın etrnfındn 
üksek autunlıır ve bu siit
nlar n uz tinde me aleler 
anıyordu Muzılcn Yugoslav 

ya mar nı ı. alıyordu. l>ı~er 

oroftrn butun kıliselcır rua_ 
em \'nnı çalıyor. asker se-
tlm duruyor ve deniz taya. 

elerı de uçorak tabutun 
ızerıno çı\·ekler serpi ·ordu. 
) ni ayinden sonrn halk bü-
uk bir hu u ilo tabutun 

·nanden geçmi tir. 
Bel(l'rnt, 15 (ı\ A.) - Kral 

A leks;nJrın ı"'ennzesi dün 
kşom Z'.lwebe getirilmiş ve 
abutu istosiyondo kroln mah
sus salona konmu -.·e hulk 
ubutuo onun den gc~·m ıştir 

Bundan ısonra cenazııyi tıışı
fielgrada hareket 
Kralın Belgrattn tmistır. 

apıl ıcak olan <' naze mer
o ımindP ıki yıız Fransız 
ıhriydi ,. d • iştırLJk <·decek-

Katil 
Kim? 

Belgrat, 14 (A A ) - Krn~ 
lek ındrın katıli ile şerık cu 

rumh ri kıyamrılıır dl'rıilen 
gizli tethı ceııııyetin"n ııza
ındand:r. Bu cemiyeti 929 

senesinde önce Franko ta
rafından kurulmu tur. 
~hifrit Hırvatlar FrnnKsı-
Clrın eski Zograp mebusu 

iizerino hiiliın nufuzunu kn
vbctmİ!-. 'e 1929 s ·ı1t•sİrııl~ 
diktntörluk ılfın edildiği 
z ımorı Doktor Puveli telhi 
horekctıne k.Har vcrmi'S'tir. 
Doktor Krol.ı kar ı ilk 
bUİkabtı Zogr• p civarında 

tertip ctııııs 'e o zaman 
ıothı ı;iler<leıı ıki kışi nsılııı , 
t6 tı·thiş~·i rlcı lınpse ''e ağır 
hiımetlere mııl kılın dılmi -
ti. Paspı<'bl ılc Pavrlı 1 eh. 
kitalya \'O sonru Moearı ta
ıın karmıs:anlır. Bu .lef ı 
Fronsodıı Anncnın~rndu tut 
ulup kendisinin ~erat oldu. 
ğunu iddı:ı f'don ııhıs Dok
tor J>.ıvelı yakın mesai 
ıırkaıiu._ olun Paspicin \a ke. 
ııdisitlı r. 

Katil 
Tanındı. 

Belgrnt, 15 (A A .) Bo 
lgratla ı>lde edılen malumata 
gore, 8ofy.ıda ynı;omış olun 
ikj ) ugo lav vuienJo~ Jcen 
tl lerınt• gö:.terilen fotogrcır
ılcrle Kral Aleks ndrın kat
ılını tanımışlordır. 

Bu :ıllam Mak,.dooyıı ihtj. 
lııl Komite azosınclun Vıliido. 

mir Gueorgierrtir Marsilya 
katilinin fotogrufi ıle lıu Rd
amın fotoğrnrı arasındaki 

mü na sebatın Sofyndo lama_ 
men tespit edildiği sdyleni. 
yor. Yugo la\' ve Bulgar 
rııcmurları hu yoldn borabe_ 
r ·e tohkikntn do,·am et 
nıek teJirler. 

Katil 
Bir şofördür .. 

:;oryo, 15 (A.A) - Kral 
Aleksnndrın katilinin ol ko_ 
)unda Mahılonyn ılıtıl. l ko. 
mi tasının isminin ilk lıoı fıe. 
rini göst ·run duğınelrr ve 
isar;tler lıulunılıığu haberi 

":ı: 

alınır al ıımnz Bulgar z ıhıt. 

881 tulıkıkoto girı~ti. 
Polıs mudurunün bir tch. 

liğıne gore, katıl Uuc~r 'İye 
Vnldo adile tanınmış hır o
fôr olup 1827 ele Mokedon
vada İstipte doğmu ve bun
dan 2 sene önce Bulgari tu. 
nı terkettiği anlaşılmı tır. 

K ralicenin , 
Gaziye 
Teşekkürü 

Ankara, 15 (A.A.) - Mü 
teveUa Krcıl Aleksandr Hoı· 
retlerinin zevceleri Kraliçe 
Mnri ltozretlcri Beisiciinıhur 
Hazretlerinin tozivet tcllcrınc 

" 
cevtıbennu t >lgrorı \'eknıi .. tir: 

Scvgilı ze\'cimiıı 

elim bir !'urctte ölümiı 
mü na cbctilı~ \"t: ktığiniz çok 
mühevvi~· oılerdcn ılolayı ., " 
zatı devlet laine hiıtün kıl. 
b.mle tr şek kür ederim. 

Mari 

Heyetimız 

hareket Etti 
Tevfik RüştJ M. Maksimosla 
s. ıanitta buluşacak re Bıl
gra~a barab r gideceklerdir. 

1 tnnhul. 14 (A.A ) - Yu
goslavya Kralı Alck nndr 
Hazretlerinin cenaze mrraj
minde bulunacak olıın liori
ciyo Vekilı Tcvlık Rü tü 
beyin riyasetindeki Türk 
heveti bu~ün saot 16 do 

" 
hususi trenle ve SeJAnik• 
yolu ile Belgrodo horc•ket 
etmi,tir. Te,·fık Uu tu boy 
Yunaniston lfarıcjyc Naz rı 
il" SelAnikte bulutarnk Bel
grada bırlikte gidecekıir. 

Romanya 
Heyeti 

Bükret?, 15 (A.A) Kral 
Aleksandrın ~·enazo merasi
minde Hom nyn Kr. lı namı
na biraderi bulunaC'ok ve 

hükumeti de Hariciye ve Mi. 
lli Müdafaa Nazırları temsil 
edecek tir. Kolırnman Mişel 
• övolynlcırıntlan bir heyet 
müte\·erra Kralın Cohri kum
an<lıını bulunduğu hoeso : \'Cı 
ftlayd·ın hır böhik \'C Yııgo -
l ıv krnlı\'C ı Morınin f:ıhıi 
kıımanJonı bulunduğu l(ci4-
tence U\' ri alrıvındon bir 

" hi>lük to ıncro-irııe i')tiınk 

uzcrc lıııreket clmı" 

Romen 
Krah üç ay sonra resmen 
Parisi ziyaret edıce~tir. 

Paris. 15 (AA} - Buk
rcşten bilclirildiğint• göre 
Krnl Karol Hariciye Nazırı 

M. Titülesko ile gföüştuktcn 
sonra Frnn ayı resmen ziya-

Mi/ Jetler rcte kornr vermiştir. Kral 
• bu ziyaretı üç oylık resmi 

Cemiyetz matem bıttikten sonra ya-

k 
? pocaktır. 

T oplanaca mı. ,. 

-··--
Parisi ziyaret ediyor .. ______________ _.. ______________ __ 

Büyük bayrama hazırlık. 
Cümhuriyet bayramının yı.'dönümü Fevkalade 
güzel ve parlak bir surette kutlıılanacaktır. 

-
Bayramı kutlu lama ~omisyonu dün toplandı ve pr ogramm ana hatla um tespit etti. 
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Buyıi /\ lwyramı mı :111 011u11c11 uı l dôrm mımc oil gıı::::cl bir iutllırı 

Gumhuriyet •Jayrnmının ke,·indcn Esat .\dil hey,maarif buyuk hayrnnı her suretle 
güzel ktıtluloı O<'nk. glindüz 
hıiyuk bir ge~·it resmi yn
p·lacak buna asker kıtaları, 
jardarmn \'O polis miıfreze

ll•ri, ortn ,.c ılk biitün 
ını>kteplcr, ('Cmiyetler vo 

on hirinci y \Joni.inıü mem- \'(' emniyet m ıdürJı•rİ \ ' C 

leketin hP-r torof ndn oldıığu Kolortfud ın bir Prki\nıhıırp 
gibi şehrimiz l" Jc ftnknl.h\c zabiti i~tıruk etıni tir. Ko-
güzel ve parluk bir urrlto misyon yarın tl'krnr toplcı-
kutlulanocoklır no<"'ok o \':tkte kollar llul· 

C ı hü\'ük hayr::ım mızıp 

pro~ramını trspit "dccek 
olan komisyon (.Hin voli mu 
11\•jniırıiz hknm beyın rıyn-
setındı• toplanmı ve prog-
ram et r:ırınılo göruı-;mtiş 'o 
pro,!romın an~lıatlnlını çiz
nıi tir Komi yona Cumlıurivet 

" ffalk Fırkosı viltıyet idnrc 
heyetinden Foyzi h"Y· llal-

İhtiyar 
Puan~are de öldü. 

Pnris, ı 5 (A A.) _ Eski 
Rcisi<'ümhur M. Poırı< are bu 
sabah mmu tiır 

kovi tarafından yapılacak 

ilızorat neticesirın ynkın lıa
ıl d cektir 

Dun ınuollım1er d" oynı 
mak atin bir toplantı yııp-

mı lor mektep! rin hnyrnma 
i--tirak eklini goru mi.ı-.:lcr
dır 

Türk 
T ayarecileri Varşova~a 

iki tayarecimız Yarşonda ııt
kika1ta bulunuyor. 

VnrŞO\'O, ı5 (A.A.) 
l'ıırk toyar11 zabitlerinden 
·uzbu ı FNruh ve Z ·ki 

boyler Grudziodzl YI' w lıniş
lM,I r Tovrırc endalıt ,.<ı 

1 ombor<lıman mckteplı>rjni 
ııynrct etmek 
koloc>.ı ktır 

İç·in iı~· gıın 

hütün ı'snn{ te ek.külleri 
işt iro k ndeccktir. Gece de 
ınutızznm bir f P.ner alayı 
yapılucok. bnlo ve muıa

mcreler verilt c·t•k, bol ıtık 

yakılo<·aktır 

Boyroın tezahurntının bir 
rılınıle il spiti do uüıünül-
ınok teıl i r. 

Hilali 
A~mer cemiyetinin yard111lı11 

Ankara. ıs (AA ) - fli. 
11\Jinlımı r Cemiyeti Umumi 
~,C'rkl'zi louıfınılun 15 ıığus-

to 1 ~l34 torıhınden ı5 tc -
rin e\'CI 1934 tnrılıine koılar 
Hıtıının muhtf'lır yerlerinde 

mun,·encto muhtaç yolanda-

n yardım 18,.ı39 lirayı bul
du. 

Fransada buhran rrı ı? 
Da~iliye Nalln M. Saro kendi cezamı ~en~ im ver~im 

~iyor. Sar onun istif asm~an sonra~ i vaziyet. 
P ıri . ı 4 (A /\.) - Nozırlnr g-itmisini lrnrurlaştırmıttır. 

ıncclisıni O\'Or Reisicumhur 1 Miı arileyhe hnrhiye nazırı 
M Lehrun hüyuk l'ron ız Morc ul Pelen, Bahriye nazı-
Bnrtunun hatırasını vo onun rı M. Pietri \'0 hova nuırı 

Dört ayhk tahsilat. siyaset snlıosındaki hüyük renl'rnl Donen refakat edec
eserini tohcil etmiştir ~1. ektir. Ccneral Belorata bir 

Ankora, 15 (AA.) 1931 r- ' 
. 'b Dıımng Hci İc>ümhııro tcşck Frııns· ı hava rıtosunun bat· 

senesi eyh''ıl ayı sonu ıtı n-
rile dördt•r aylık tah iltH kür eylomi ve ken<lisino ınıla olıhığu hrılde hava yo-
miktnrı 59.l ı0,931 liradır. lıukıiın tin bu yoldn giri il- hı ile ~idccektir. 

, miş olan i e uzimkfirııne bir Bundan ıonra dahiliye 
urc\te dovom edeceği hak· noz rı ~. S:ıro Marsılya lac>-

Doktor Povti~· teşkil etmiş
tir. liabsburg Hanedanına 
şiddetle merbut ve Sırpla. 
rın müthiş du manı olan 
F ranko harpt~n ev ol Sorııy 
Bosnadn oldiıriı .uş olan 
Arsidiık Frnnsuv:ı F rdinn· 
ndın Avusturya • Mncorista:ı 
İrnparatorluğunun A vuıtur-

P.ıris, 14 (A . \) - ~;k e
lsiyor gazetPsinin Cenevre· 
deki ffrnnsıı mchofılınden al
dıiiı bir habcro göre, Yugo
ı;;l~vvn hükumeti ktiçiık ıti-
11\fııı~ ıl irn ıki hiıkumrt ile 

kın in teminat vermiştir. iası oknbinde almıt olcha~u 
Huk\lmet Hei iNimhur M. cezai tedbirleri bilclirmit 
!..ebrunun Belgrotta yo- ''O emniyeti umumiye müdü-TtiRKDİLİ 

yn - Macaristan - llın•at 
impnrntorfuo.u ~r.klindc J<!· 

• t'.' 

nıden tensiki proj11Rinc yor-
dun ediyordu. Hu Frunko Yu· 
goslavyanın teşekkiil ettneıi 

t" • • 
bılitilfıf Milletler Cemıyetı 
( Ottvam ı altıncı sayfuda ) .. 

ynpılocıık olan Krııl Ale rn M. Bartuan ile Ouı De 
k nnJrın cenoze merrı Hon v.ılisi M .lohrnnt•, ıiy-

siminılc Fransayı temsil I arotler mii~e~ti ~ M. Sistero-
... etmek üzcro Yugoslavyuyo (Oevomı :kıncı 88yfnda) 
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Süt a·nne secmesi. 
Süt onne seç·mesi, ~·ocuk 

ve süt unne için hiliııdjö-ino 
den fazln sıhhi ve (J'ıdoi 

t°' 

ehemmiyeti hnizdir.Bu i~ hem. 
1'11 fııır z::ııııan doktora lıızu m 
görülmC'dım aile brnfından 
y" rulıyor FrPngi. verem vr
saıre hustahklardan ba<:ka 
s 1ıt anne siilünün çocuk irin 

ktı.fı gelip gelmediği çok 
mühim hir mPsele olup hu 
ı ~·ocuk bakım eylerine nit· 
tır. l)ocuk istişare evlerinin 
vazif~si anneln tarafından 
tamamen takdir eılilir ve : n 

la~ılır,s:ı o zaman ı-üf anne 
i~lcrinin de hu mii C'ssc8e le 
h ılleıiilmesi Adet olur. Bu 
maksndırnızo imklln dairesın
do ~·abuk yetişmek İçın her 
fırsattn çocuk ~ıhlıati ıl'3 

aldko<lar muhtelif ınevzulor:ı 
temas edeceğiz. t~te bugün 
de ken(li çocuğundan başkıt 
bir çocuğu, annAlik ŞP.fku. 
tile ve maddi ihtiyaçlarını 
temin maksndile emziren bir 
süt anııe ve r men çocuk 
için lcorşılıklı sı lı hi !jeraiti 
tetkık edeceğiz. 

Çocuk için ana sütü en 
güzel ve tahii bir gıdadır. 
Anu sütünden erken ayrılan 
çocukların büyütülmesi mü

~küldür. l nek sütüne taham
mül göstermiyen <·ocuklar 
için en güzel vas ıta bir süt 
anne tedarik etmektir . Çoc_ 
uğu anne sütünden ayırma

ğı icup ettiren sebepler, an
nenin süt verirken mani hn
ı'!talığı, hari~·te çalışmağa 
mecbur kalması, bizde en 
ziyade tesadüf ettiğimiz me· 
mtı iltihaplarıdır. Meme ilti
habı ilk devirde tedaviye 
ba~lanmalı, ~·ocuk iç'in dok
tor bakımı eksik olınanıalı
dır . Uzun müddet hnlk tav
siyeleri ile vakit g-eçirilir . 
~e çocuk lfiyıkile ı:ıüt çeke
medi2inden uç kalır: 
Memeden süt çekilir. Ni
hayet inek t-Ülü vermek ışı 
yalnız başına büyük ıınne 
tarafından idare edilirse 
çok geçmeden amel ba_şlar . 

Çocuk. tedavisi mü kül 
bir devreye girtliği zamun 
annenin meme ıltıhabı da 
henüz ge<· mPmişt ir. 
Memo iltihabını geçirmiyen 
sebep çocuğun emmesi-
dir. Çocuğun hastalanıp 
tedavi eJılomediğine göre 
annesinin meme iltihabı 

geçmetıi IJlzım<lı. Yanlış hn· 
reket böyle her iki tarafı 
tedavisiz bırakır . Doktor ta-
vsiyeleri tamamen yapılır 
ve takip edilirse bunların 

hiç birisine mahol kolma
dun ıı z zurnanda çocuk ve 

anne kurt:ırılır . Lüzum8UZ 
yere çocuğu inek sütüne 
ve süt rlnneye bırakmamak 

i~·in meme ha-;t3lıklarile va. 
ktile oldkad.n fllmağa <·alış
malıdır. 

Süt anııeye kati lüzum 
hnsıl olursa, süt verecek 
Ye nlocak idn sıhhi rnua 
yene lazımd ır. Frengi hrr 
iki tarar iç;n aynı derecede 
nıiihımdir. Nnsılki frengıli 

hır süt v:.ılidenin ı:wğl:.ını bir 
çocuğa süt ,·ermAsi telılıkeli 
ise frengili bir çocuğun da 
~alinı bir süt validedı>n em
mcsı hastalık nnklAtmesi 
cihetile tehlikel idi r . Bunun 
için bir komşu kadının ve-

, 
fatile ortoda kalım çocuğunn 
emzikli annelerin acıyarak 

sıhhatleri hakkında malu
matları olmadan meme vcr
mclni doğru drğildir Bu 
c.urrtle freng-ılı ~·orukln r<inn 
§efkut vt• muavenet teltişe

sıle hastul ı k alanlar vnr
dı r. 

Şu halde süt valide mua
yenesinde emzireceğı ~·ocu-

ğun ve kendi ~~ocıığunun 

muayenesi de şarttır. 

Süt validenin çocuğu, süt· 
ün eyi ve kiH i olduğunun en 
canlı hir misolidir. 

Doktor hu hu~usu süt va_ 
lıdenin v~ çocuğun muayPn
e~ile itmam eder. 

Emecek ~·oruğun ::sıhhati 

de süt validenin Bıhhatini 

koruma noktasından mühim· 
dir. llottll luzum görülürse 
veyahut süt valide arzu ede 
rso emecek çocuğun valide 
:;İnin de kan rnuayenesını 
yaptırmak laz.mdır. 

Frengiden sonra süt vatı_ 
dt>n in siroyt t ettirecek bir 
veremi olmamalıdır. Temiz 
olmalı, hiçbidsinde nezle 
ve öksürük bulunmamalıdır. 
Süt valide sütü doktor nez
aretinden verilır. Uk günltı 

rde sütun amel yapmasınd
an bu annenin si.ıtiı yaram
adı demek haksızlıktır. Bu 
amelin sütte değil süt 
veri~tedir. Çünkü 
ilk günlerde bunu az mik
tarda vermek ldzımdır. Süt 
anne sütünü bir yu~ına ka
dar vermek mecburiyeti 
yoktur. Çocuk dört. be~ ay
lık iken başka yiyeceklere 
ve inek sütüne geçılebilir . 
Bunun i~·iıı doktor nezareti 
lazım ve kafıdir. 

Süt valıde sütü anne sü· 
tünden mahrum olıın çocuk
ların bağırsak bozuklukların

da en güzel bir kurtarıcı· 

d~r. Bunun için Doktorlar 
tedavi ettikleri süt çocuk· 
larınu hazan süt anne tev· 
siye ederler. Bu işleri ida
re edocek çocuk bakım ev. 
teridir. Bu gibi ihtiyı.-ı.dar 

karşısında tahminlerle, tav
siyelerle hareket etmekten· 
se en ufak noktalura kadur 
danışmak üzere daima ve 
muntazaman çocuk bakım 

evine gelmek lllzımdır. 
Çocuk hastalıklarının en 

ziyude vefıyat vermeei ilk 
yaşta olduğuna ve Lu ya·
tak i çocukların bağırsak bo 
zuklukl ::m gıdularile çok 
ulfikadar bulunduğuna göro 
süt anne işini yiyecek seç
mede yol gö.:ıterıci olun ço
cuk bakım evinde hfJlletme
lı, Cumhuriyet hükunıet inin 

bu çok faydalı oıüessesesin. 
den istifade yollurını bilme
lidir. 

Dr. Memduh flhmet 

Ar~a~aşlaum iple boğan 
ÇOCU~. 

Amerikanın Jı>rsey şehrin_ 

ıle dört, bı>§ yaşl:.ırırıdu tİ\' 

çocuk <' hırsız polis)) oyunu 
oynnrkerı bir nrkadn~lnrını 

boğmuşlardır. Küçük caniler 
ailelerine teslim edilmiştir. 

Yaşları küçük olduğundcın 

Adli takibnt yapılom ıyııcaktır. 

TORK DtLl 

Fransada 
Kabine 
Buhranı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
nun da azledilenler meya
nında bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Mütenkıhen M Saro iki 
gün evel Bnşvekile orzetmiş 
oldugu istıfonamesini meclise 
takdim eylemiş ve şu sözle
ri söylemi~tir: 

- Biz şef olmok haysiy 
e.tile efkdrı umumiyenin hiç 
bir zaman kabul etmediğj 
mukaddernta karşı emrinde 
bulunanlarla beraber hcrtü
rlü teyakkuz vnzifesini yap
ını~ olsn dahi mesulıliır. Vi
cdanım nıiistrırihtir . Fakat 
bu mesuliyet imin derktlr ol-
masına mani te ·kii Ptmez. 

Umumi katibimiz 
Yeni belediye azalığına mu
vaffakıyet temenni edıyorlar. 

Cümhuriyet Halk Fırka 
sı lJmumi KAtibi Hecep 
beyefendiden <lün Ji' ırka 
Vilayet idnre heyeti reisi. 
miz Tavfık Fıkret beye 
bir telgraf gelmı~tir. Ye_ 
ni belediye azalarrna mu_ 
vaffakıyet temennı eden 
bu telgrafı uşağıya koyu_ 
ruz: 
Vilayet İdare Heyeti reisi 
Konya mebusu Tevfik Fikrel 

beyefendi ye. 
BALIKESİR 

Bu mesuliyetime istifömı 1 
Fırka namzelLeri oLar_ 

ak beLedLye a::.uuyuıa 
seçilen bulun arkaduşLu
rw aldLkLarı yem nuili 
va::.ijede muvajjuk olma_ 

takdim suretile kendim ce-
za tertip ediyorum. 

M. ::>aro sözlerinin nihn. 
yetinde ~1. Oumng-in. ismi· 
ne yeni bir şeref ilı1ve Pılen 

sulh mesaisine vo milli 
kalkınma işine mükedôer, 
fakat mağrur bir sutetto 
~·,,kilrnek e~tcdiği silik sar 
rtarda dahi sadık kalncağını 
söylemi ·tir. 

M. Dumerg mesai arkada
şına ve hiıkılmefi müşkiilat

ttan kurtulmak için aldığı 

kararı ilham eden yüksek hi 
ssiyatını heyecanlı bir lisa -
nla tekrim etmiştir. M. Ou_ 
merg bundan sonra kabinP
yi tsmamlondıracak olan ka
rarnameyi Reisicumhurun 
i mzaı:ıın ıı arzetm iştir. Bu su
ret le M. Lo.vnl hariciye nazır· 
lığ ı na M. Marsando dahiliye 
nazırlığına ve M. Lnv lin 
yerine de müstemlekflt nrı

zırl ğına, ,\l. Rollin tayin 
olunm u lardır. Meclisin hi
tamında adliye nazırı M. Şe
ron bekleni lmiyen İHtifösını 

vermiştir . ~. Şnonun istifa
sını takdim etmesine sebPp 
hükumetin yapılacak işlerini 

teshil etmek keyfıyetidir. 
Emniyeti umumiye müdür_ 
liiğüne daha kimse tayin 
olumamılitır Bus Du 
Ronvalisi de yakında yapı · 
lacak olan vali tayinleri 
sıraRında t espit edilncektir. 

Par is, 14 {A.A.) - Adliye 
Nazırı M. Şeron vermiş ol
uuğu istifımamede ve mu. 

ruz kaldığı ve insanı çile
den çıkacağını iddia eyledi. 
ği hücumlara telmih 
etmekte ve huzurunun Baş· 
vekile girışilmiş ve fakat 
henüz ikmol edilmemi~ olan 
işı başıırmu hususunda sık
masını istememekte olduğu 

beyan etmektedir. Adliye 
Nazırlığının ve hali hazırda
ki uhvalin fevkald<lo olan 
ehemmiyetin~ binaen M Du
merg oyan azasının birini 
bulmadığı takdirde meselô 
temyiz mahkemesi müddei_ 
umumisi ~1. ~1atter gıbi bır 

h~kimi i~başına çağırncakur. 
Pnris, ı 4 (A.A.)- llarıciye 

M. Laval, Oahiliye M. Mar
canılove, müstemlekdtn M. 
Rollin tuyin edilmiştir. :\1. 
Şeron istıfa etmiştir. 

Barıoya şükran 
Paris, ı4 (AA) -

slarcfon M Mortier 
san mecli:'ine şu 

~tebu-

mebu. 
mealde 

bir kanun lfıyıh::ısı vermiş 
tir: 

lanm cami.un dilerim. 
liu mLuwsebeiie namz

edi olarak seçildıklerı jı
rkamtzrn zıhniyetile çal
ışma huıusww.aki vuzL 
)elerim JwlırlaLınm. 

~eı;ılen azalara bir bir 
ıevgılerimle bildırilmesini 
rica ederim. Kıymetli 
reisliyiniz altında seçuıı 
işlermde eizeıwııiyelfo çu· 
lışun idare heyeti arka· 
duşlun m::.ı tebrık ederim. 
C. H. F. Katibi Umumisi Kü-

l tahya mebusu RECEP. -.--- .. 
- -·Gö 
Beleüiye heyetine kimler 

seçildi1 
Reisliğe tim getirılec k? 

Gönen, 13 (\luhabirimiz
den) - Belediye aza seçimi 
bitirilmiştir. Neticeyi bildi· 
riyorum: 

Hakkı bey, Abdiil hoca 
oğlu Ahmet hey. K rını oğlu 
İsmail bey. Ahmet Kemal 
bey, Servili hafı z İhrnhim 
bey, Harız Veysel bey, 
Bandıkçı oğlu Müslim 
bey, bakkal Mehmet efendi. 
snrraf Mehmet bey, düğenci 
Ali bey. ibrahim oğlu Hakkı 
hoy, Devri~ oğlu Ali bey, 
kuyumcu lsmail efendi, otel
c~i Hakkı . bey, bakkal H>ra· 
him bey, tüfekçi Mehnı<>t 
ı föndi, nalbant Hüse-
vin efendi, kahveci llasan ,, 
efendi. Ahmet Şükrii bey. 
terzi Hnyri efendi, soat\· İ 
Kı1mil efendi.. 

Yeni heyet şu bir ka~· gün 
i<·ınde toplanacak reis ve 
encümen azalarını seçecektir. 
11 ı kkı beyin yeniden roif;liğA 
~wı;ıle<'eği söylenmektedir. 

Daimi encümen~e 
Daimi Vilfıyet Encümeni 

dun "alımizin reisliği altında 

1 
toplanmış hususi İılareye nıt 

ışhıri görüşıııüş bu meyanda 
yol ve köprü inşaatına aıt 

' ıha.leleri ynpmışlır. 

Sulh ynnında uğraşırken , 

ınllktul ıiıışen tıarıcıye na
zırı vatandaş Lui Bartu va
tının şükranına istihkak 
kes petmiştir. 

16 B1RtNcfTE:") 
•••• •••••••••••••••••u•••••s•••~••••••• 

H KATT~ 

Eyi neticeler veriyor· 

Merkezde 180 hayvan nıU8Y8ne edildi,mülhatı~ 
pılan hayvanlar arasında iki haywanda hastalı~,r: 

VılAyetimizdo ruam miica- ı yalnız ikisinın h99 
,_ 

delesine devam edılmektedir. duğu anla~ıl oıış "6 

c:tır 
Haber aldığımıza göre, <le altına alın0l1-s j)I 

şimdiye kadar yalnız mer- de neticesinde bU 
merkezde yüz seksen dokuz vanın ruomlı oıduğG 
ata Mallein tatbik edilmek kuk edecek .. o~.0:::~ 

1 suretıle muayenesi yapılmı~ verılerek öldurul fi 
bu atlar arasındn hiç Lir Ruam mücudele 

hastalıklı hnyvana matla- znmamla hay~aPçsl• 
nn mamıştır. ıslahı yolundııkı d•' 

Gönende 31, Bandırmt da do ne dereceye ~9 ~ 
220, Ayvalıkta 142, Bnlyndn vaffuk olunduğun~ y 
44 lwyvnn muayene edil- si itibuı ile rok 

9 

miştir. Bu hııyvanlard on m~ 

Muamele 
Vergisinin i inci mad~esi 

nasıl t tbik ed ılecek 
Muanıı le Vf~rgisı konunu· 

nun ikinci maddesinin (C) 
fıkrasının tntbık sureti hpk
kında Muliye Vekaletinden 
Vıldyete bir tnmim gelmiş
tir. 

Bu tamimde mezkur fık 

roda zikredilen amele ndde . 
dilen kuvvei muhorrikc dere
cesi bazı yerlerde hiribirin
den ayrı mütaleadn olunnrak 
hcş heygirrlen a~oğı muhar
rik kuvveti ol::ın müesırnsele
rin işci aıledi onu geçse bi 
le muumele vcrgi~ine tabi 
tutulmad ı ğı zikreriilırıektA ve 
y:ılnış tathıkato malı al knl-
mamuk üzere keyfiy<'t şu 
suretle tavzıh olunmaktn-
<lı r: 

1) Kuvvei muharrikesi 
hPş beygirden veya amele 
adedi on adedinden 
fazlıı olan mües<-eseler ver
giye tabid ir. 

2) h:uvvei rnuharrikesi 
beş be:vgirden aşağı olmak 
la beraber amele adedi on. 
dan faıla olnn müe!5scıı:ıeler 
on ameleden fazla kullanan 
müesseseler vergiye tabi 
tutulduğu j~~in vergiye tabi
dir. 

3) Kuvvci muha:rikesi 
beş aşağı olduğu gibi ame
le adelli de ondan eksik olon 
müesseseler istisna hükmün 
ılcn jsLifade ederler. Şu ka
dar ki fıkrai kanuniyenin 
istisnasını:! istisnası olorak 
zikreylediği müessese YC 

f ıhrikalnr vergiye tubiılir_ 

ler 

Kazm1 paşa 
Umum jandarma kuman

donı Kôznn pt1§a Vanakknle
don şehrimize gcl miştır. 

~ana~~ale valisı 
Ç:ınnkkale valisi Si.ıreyya 

bey Biğa koymak3mı ılc he
r.ıb •r şehrimize gelmiştır Sü
reyya boy Balıkesir vo Çu
·nakkalo vilayetlcr;ni oltika 
dar meseleler hakkında va
limizle -görüşecektir. 

Ö çüle' 
Hizamnarnesin~e iJ. 

• ıtl tı9 
Oküler nızll 

• . . id <1İtı' 
J 70 ıncı maı e- -. .brı 
ren nız ınname şc e 
alt1kadorlara te~~ı~klı~ 
tır. Yap lan degıŞ .,,~ 
re knnun ve 01 

hükümlerinin tatbi.k 
. ınioe 

de metre sıste .k• 
yapılmış öküler ··ser' 
veya kullanmok tl • 

·,9S 
nmi~ hulunan mııg 

ıic9 
kı'.in, depo ve 

tartı ve aletlerin • 
l ,ııc 

uyar memurluk or 
5 

lik muayenolerı Y bl 
gı 

Jamğalanır, bu 'I 
. il 

tartı ve nletlerın 

161 İnı~İ maddeJı:ı re' 
umumi' ayar ıŞ9 

birlıkte belediye 
..,ıır 

memurlukları 3; 

mgo~ı bulunur. a~, 
işaretler müf euışlı 
ınu ı yene damg851

• 

Çic• geç·er ve bu ge 
vazılı ayar işlerinde 
- . iti 
cak 1934 seneıı b ~ 

··1111.,. 
şrinin 30 uncu gıı 
dar kullanabilir. 

. .,, 
K h ·· k··rıııerı ~ır anun u u elIP 

1 tatbık ı:rnnesindc se:si 
uyeneler, 1934 se~ ci 

· ıP kanun ayının bır ıir,. 
nden evel yapılııb• 
muayeneler ı 93

4
118 

inJe yupılmı~ 811~4 
de muayeneler 1919rı• 
inde yapılmış saY

1 oıı"' 
göre sene sayısı ~ 

1 - • ı' ~alışkan bir na~ıJ 
~ürümüz. ~ 

Giresun nahiy08~8 ıl~ 
Hıldl hey GiresUJl )tteb' 
fa olnrok yatı ınrıJıı~" 
nıaıya muvaffak 0 kdı' 
Jolnyı vilfiyctçe tor 

d ·ı ~t• ile taltıf e ı oı -:ı ıJ~ 
. bll\ ' bey hundan hır · ııııi# 

,. 0dı evel de tnkuır 

Sulh haki;ı~~1 
Bal ı k esir sulh tıtl t 

ait 30 lıralık kı~~o 
edılerck yorın° 10,ğı 

l • •ı A rd• '_J tu ısısnt ı fl''o , ı~f"-
ye Vekt\le.tinden \ 1 

• 

1 g cdilmi~tir. 



t O BJRINCt TEŞRiN TURKDILl 

y i Türkiye V Dünya atbuatı. 
((Sultanlar Türkiyeye camiler ve sar ylar verdiler. Buna mukabil yeni Türkiyenin 
Mustafa Kemal ve ismet Paşa gibi en başta ~ulunan önderleri memleketi müte
addit f a~rikalarla zenğinleştirdiler. Ve onu baştan~aşa demir yolu ağ ile ôrdüler .» 

«Lıı Croix» Paris. 
ı:vvelco do hoh r verJiği 

rniz veçhile, MıJl.-•tler Cemi· 
(ıti geç on haftaki toplantı. 

tısmdn Türkivcnin Çinin ye
rine Milletler Cemiyeti kon 
Myine bulünc k rnr v r 

miştir. 

Bu münasebetle son ene
ler zarfında yine hu sütun 
lardıı intişnr tmi birçok 
telgraf veya makülelerin neı
rini icnbettirmiş olan yeni 
Türkiyoden bahsetmeyi nıü
ıip buluyoruz. 

Jlk mektep çocuklnrımzco 
dn malOmdur ki gerek Tıırkı 
1"· gorek e Avrupa Asy. nın 
heyeti umumiyosi tarihin 
akışı esna ındo hem de lıu 
hayata bağlı olan coğrafi 
tak imal itib. rile birçok ıi • 
ğişıklıkloro maruz kalını tır. 

1923 senesınde Lau sanne 
muohedesı Tiırkiy"'nın, y<·ni 
huduıJorını şöyle taksim ed· 
iyor<lu: Bir tnrufton Yunnni 
stan, Meriç, Bulgııristan \'e 

Edirnenin imrdıııden geçf'n 
hir hot; diğ r bir hot to, şo 
rkta Korndoniz Avrupa Tür· 
kiyosinin hudutlarını çiziyor· 
du ki, Tür iyo bugün eskhıi 
ne nnr.nran çok buyük bir 
sohn kapluıuoktndır. 

A.ıyıı 1'ür kiyesinin, hudut
ları ıse, yukarıda So ynlı t 

Sovyct Cıimlıuriyetlerindnıı 
KaCıca s CımhuriyPtı, ŞıJrktn 
lron ve C(lnupto Suriyo hud
utlarıno do) onmo ktodır . 

Hu ahnnın buLün m • nhoi 
snthiyesi tokrib< ı 780,0 O 
kilomeır mnrnhba rlır, 
yanı Fransnnır kırıdon çok 

daha geni tir. 
Turki e servet memha • 

ının en mühim kı ınını ken 
Ji toprııklnrmdon çıkarır; ay
nı zamondıı iklimin in tene'· 
TUU sayesinde haylı verimlı 
olan geni bir zirai sahadan 

istifude eder 
Esııs gayesi millet ,.e mo: 

mleketı biıyük ve km·vctlı 
bir hole getirmek ohıu 1'ü· 
rk llükilın oti zirnotio inkışn· 
fını ihmııl etmediği gibı mil 
li fnolıyetin hor cephesıni 
mua ırla tırmak içın ele son 
<lorcco gayr.et etmiştir· 

Ziruat jstıhsnJinin boş ndo 
köy halkının gıtl lonmosına 

yıırıyan hubulınt gelir.. . 
1 iırkiyo si R i reJımını 

k.uvveılendirdıkton onr 
usıl cohtını nıemlokolin mali 
ve iktı di kalk omasına nr
f llı; hotltl bu uğurdu bir 
çok zorluklar vo manilerle 
şarpışmı:ıkton geri k lmodı . 

Kem lı tler, ı ktıdor mev 
kıine gelmek suretılo mooı 
l kete karşı hoıı to hhütler 
oltın gırmiş oluyorlor'.Jı. 
Bunun ı\·indir k ı Komolıst 
rejım l'ürkıyeyı hem mal~, 
h m ıktı udi ve hem de sı· 
yn i U\' mühim bakım 
dan mu tekıl hir devlet yop-

nuyo lı tı. 
Turklorı ecn 'lno karşı 

z yır du urmok pilultlsyo
nlurın ozıci boyunduruğun· 
dnn kurtaran l\earnlıst şeC1· 
~r, yurt<luşlorını ış h ıyatına 
alıştırwıya çalıştılur Bu ga
yretli Jcvl •t adumlorı ) urtd-
n:le.rını bu yoln. .. e,·k • tınek 

için çok yıllnnmı menfnntl
eri cığı em~k pnhosınn da 
olsu her ŞC) ı gözfl oldı lar. 
Bu oye<le orlık öyh hir 
devir geldı ı bu devırde 
Tiırkler y bone Jaro il\ ıkcıı 

tercıh olunmağu boşladı. 
Bu mu ıt ::ırtlorı on i ti. 

fade etmesıni Lıldıkleri İç n, 
Türkler, pıy aynda bllkim 
olarak tutunmıyn mu,ııffok 
oldular Ş nıdıki hald<> orta_ 
do hüküm suren şüphe yok 
ki şahsi kabıliyet ve serhe 
st rekahot esas dır. Re mi 
kuvvetler nrt k ne Türklnin 
ne <le y ıbnnc larrn lAh ne ol 
arak mud llıolo elnı"mt:ıkt 

dir. 
Bu s nenin :.9 birinci teş 

rınır.d' Türk ye Güınhuriyetı 
11 ınci yılılöııumunu kutu. 
lıyac ıktır. Am li t ılıakkuk 
v~ verim bakım.ııdon bu 
devr 'furkıyP lorıhın r bC'lki 
en ''erımlısı olnıu tur. Sut 
tnnlur Türkıy y eam it r vo 
snr ylnr ,. ı dller. Buna 
rnukahıl yeni Turkıyenın 
Must ıfö Kı mal ve 1 m l Pn
şu gıbı en bıı tn bulunan 
öndt'rleri nıımıl kı•ti müteod
ılıt r ıbrıkul rla zenginle tjrJ
ıktcn onra onu bn ton ba n 
d miryolu ağıla ördliler; fuz
la olar k uıni snhod::ı mus 
lumnrılığ n ıırcnk ı;skı 

nbile h ~·ot nn u ·ğun gı·len 
buzı örf \e . d tlPrıni ılılgn 

ettıler. 

llukumct m• rkozi A rupa 
Turkıy• sınılokı lst buld n 

A"ya 'l'urkiyPtıınd kı Ani.: -
r.ıycı nukloluıımuştur. 

nkeıro Kor denız dö ü 
1 n 'olrnryanın bır kolu uzc· 
rınl' oturmu "e Horun <lc,·ri 
zamıınıodo Ancyre ı mılo 

ohret bulnıu olun çok e ki 
bir şehirdır. Aynı z •mnndıı 
Asyo Turkıy ınden müte
teacldit ıstikamotlere nyrılon 
birçok yolların hareket 
nokta ı iızorındo bulunmak 
tod r. Şehrın tli~ r bir hu
usiyeti d tloğrud n doğ· 

ruy • \'O hor gun olmo ar 
tıle bağlı bulunduğu 
tanbul ıl B ğdnt nr ın-

da ceroy n eden hu 
tfın tıcnri munmolelerın en 
miihim morkozıni t kıl et
nıesıdır. Y pyenı hir ş hır 

0 an Ankara yokto.ıı vorcdıl 
mı olup i Ankara ılc: 
biç l"!lÜn s botı yoktur. Uu 
gunktl Ankar her gun mu
tr.mdi •en inki ar otınek n 
bilıyct ·\'O imkdnını to. ı· 
van t nız, uslti, h kıki 
·bir hiı ·On et merkezidır 
Kez ~ıurınadao urt~n duru u 
du ımdi 75.oOO ı blllmuş-

tur. 
Buaun ti nuFusunn tom -

mılo kdfi gelen yoni 'l'urk 
ruerkeı:i müteoıudiyen yayı
lıp geni lı) or g s n bü. 
yu hır p,cnobı ehir mutc· 
ha s.sı tarofındun y pıluıış 
ol n şehir plflnı 300,000 
nüfusu ıçınde ya ot bılcoek 
bır hre gör dü unulmu· 

t n:r tür. Su, ten ·ır v 
lizn yon t sısatı, mıino alo 
"·usıtcları, o~· k me •danlar 
vel haEııl her c· ) eııı <: h 
·ın miı lakb 1 inkişofılc 
muıenaıı ptir. il u k ıi mC'l m I· 
yonlarcn lırtt sarfotmek su-

retile umumi ve resmi dai
r 1 r kin geniş binılnr ya
tırmışt ı r . Uir~·oi. mektep 
ve enstil6ler açmıştır. Butün 
modern tarz !oki inşaut heton 
rnındır. Fnzla olum yeni 

yilpılma ·to bulunan hir ı üzo, 
hır ktihıphanıı. bir inlıi ar 
id ıre i, bir milli akademi, 
temyiz mah emesi ve adli. 
ye ile lktı at Vekt\leti dnir· 
elcrını ihtj\'o edrcl k lıir~ ok 
binalar vardır. Bundan ma
oda Ankaru bir müdd t so
nra bugün mevcut ve faal 
bir halde buhınon Hukuk 
Fakiill • i etrafında toplana
cak olun dört F kültoli bir 
O ıivordil··ye m ıli olocok.tır. 
lfükOnrnt, di'\ot>r t ırafton De 
'flet memurları \'e şehrin be 
le liy m murlorı jpn ucuz 
Cakut modern i t\ınotgtıhl ır 

yaptırmı tır. 

Ş hri pı k yakınd ı. 1ıı.ret 

etmiş olan hır ınuhobirin 
Jediğı gılıi Ankııra hakikn-: 
ten hır tıın ol şohri bir u
rur ve iCtih:ır ohide idır. Is. 
tikini horbı e n ında nıılli 
mudufun ve ınu rıvemctin um 
umi merkezliğını rıpm ştır 

Dunun İçın Je muzafi r Kem _ 
lızrnın hukOmet merkezıni te 
kıl etmek onun hakkı lır 
Uer ytjni reJını yeni bır 

merkez ltlzıınJ.. llalbukı 

h~tanbul i mılo rnıl n cıCon 
slontın opl ·» duııyonın 'n 
kozoıopolıt şehrı, hır\·ok 

holk y ğınlur rıın lrnrşıluşt ğı 
bir dört yol ağz ,,,. şarkla 

g.:ırb n biribirıne kunşı ığı 

bır yor olm kt n çıkmoın 
tır. 

rekcs bir teproğo dokülen 
neğın kıymet ve buyuk· 

liiğu Jtişünuliınc , An koranın 
ynk n tarihi in ana mutlaka 
heyecnn verir. O ıoprııldordn 
ilk d fa olerak muvokknt 
bir hükfimet yerle tiğı zn. 
man, Ankara henuz tıulun 
ipt d i bu iılıği içinıie bulu
nuyordu. K ndııı Toro lı.ıt
tınn b <Jğlıynn t k \'O apu 
bır deıniryolundan ba ka bır 
hoıta molık değıldi 

T biatn knr ı açılcın miı-

cadele zaman geçhkç~ h p 
yeni yeni şekill re girPr k 
d vam etmi tir ,, tmektfJdir. 
Hükümrıt merkezınirı yarntı 

lmoc;ına knrıır vtmldiktcn 
oııra onu be tun bo~rı yap 

mok lfizı•ııgcldı . Bu iş ıfrı t 
Te lefrıti ondinde hırlaştı· 
ren iklım şortları için le ba· 
nrılacak 01.İm v ezici bir 
ava tı .. fo.seld yozın giın(• -

le 65 dereceye yuk len t~ 
rmometro k ı ın umumi •eli 
ıf rdan a nğı 20 y kndor 

iner. B.ızan yazın en kış
kın gurılcrindon onro do HL 
urucu gecelerin hukum sür
düğü vnkitlir Rütüıı hu hu\'o 
doği ıklıkleri hinulorı c'yiden 
cyıyo muteu ir eler, h ltA 
çok kereler henuz kurtulmu 
hotaklıklar üzerinde har.ı te· 
mf1 1lorın çodtiğü bozan do 
binnlnr n ba tun 11 oğıyo ı

kılJığı gortilmıı tür. Bunu
nla herillıor lıu ilk l crubc· 
lerJon onrn bugünkü tck
nikçıler nrtı bu gibi mü k
ull rı )Cnmı bnluouyorlur. 

B rçok g ıholurdn geri kaL 
m.ş olo.n 'l urk millotıııı ılım 

Günün Haberleri: 

~eker fa~rikası cuma günü 
açılıyor. 

Turh :ıl !'\ek r r .. hri lrnsı. 
nı uçılmn ı cıı ı u gıınü 

sa.ut 3 de yJp.lııc ı ktır . \' l 
m.ı re mını B. v kıl l'.ışu 

H .. zr, ti rının yııpnını:ıı muh. 
leıu t;lJir lktıs:ıt Vckıli Celdl 
beyefendi ogıin Tu rh la 
gelcı·ek ve llll'rD imde hulıı
nac;.ıklnrd r. 

Almanya borçlanm ö~üyor. 
Alman hükumeti, Daveı 

istikraz bonulrırını h:ımjl 
Amerikalılara 15 tr rinievc· 
ide ödenmosi )hım gl'len 
faiz takt.itine karşılık olan 
2, 100,000 ılolordrn yüzdo 
yetmiş bıı~ini öıiıycct'ktjr. 

Yunani~tanda reısıcDm~urluk 
meselesi. 

Yunanistanda iki partinin 
uıl ~mo ı mc ole diındeıı 
hı·rı b ~ka bir :ıofhnyn gır

mı-stir. tionu~ ı lt ş kkulleri-
n • mP.n up on sekiz l\ynn 
uzo ı Fırknlorln hü ilmotin 
m mlekolte ıntıhnbot vozıyA. 
tim hOZIH'O 'ey hut hor 
haııgı b ku bır lk ılde rn 
hatdızlığı mucip ol cak iti
ll\f ızlığ \'3 rmn mo ları irin 
konılılerınin şimdıdon Cu • 
hur riyasetin M. Zniırıisın 
irıtıhnbını k.ıbul ttıklorinı 
buna mukalııl do hukümet n 
yenı intıbo bot konununun 

tat Lı kinden tırfı nu: 
rırla her iki lorll-
Fın kabul ·decrği yı ni hir 
konun \'ıkarurn ını \O yulınt 
lıı ın rt l 9J3 t lotbık o ll
nrın ırıtih·h l koru u.utot
h k <:lm · 111 ı t n in lı 

Uu on io\e k ız ıvo n uz.ısı 

Boş~ekılı zi oroL cd rek bu 
fikırl rini bılılırmi lerdır. M. 
Çaldor e korıdı lorıno bu hıır 
o ellen memnun oldığını 

öylemı ti tır. Jon rol Kon_ 

dılıs bu on sokız oyanın l k· 
liCıni kabul etti 'Hıı sö 1 miş 
Jiğer nazırlardan birçoğu da 
bu ayna ıızıılorını oyi harek
etlerinden dolayı tebrik ctm_ 
işlerdir. 

ve irfan itıborıle yük e\mek 
iBtiyon timdiki hukOrnet idt.· 
re ı, Frnnsnnın otedenberi 
memlokete verdiği mücerrep 
mürebbi ve hocaların hizme
tlerinden birı:ok hu u lorda 
kendini mustagni addetti 

Bugün horşe le rini kondı
leri yapan Türkler bir zn· 
manlar ya muharip. ya nıe

mur yahut ta zirantçiydılor. 
Halbuki b11gun o <lorece 
ilerlemiş bulunuyorlar kı kon ~ 

di iptidai malzemesini \O el 
İşçiliğini biıznt memlekette 
bnlon bir sanoyi yaratma Üt· 

eredırlcr Şuphe yok ki hü· 
yuk i te tocrübtıden isıifuıioyo 
p k ıst<•klı hulunmodıklorı 

Avrupıılı kııpitnlist vu tAknıkçi
lero ıl tiynçlorı olacoktır .Ynlnız 

unu kaydodelım ki hu müt· 
terek mesnidn her iki Lam· 
fın do ft yJo ve monfnotini 
gö termok mtlmküntlür 

1 ürkiyo tabii servetlC1ro 
ahiptir; hnltd denebilir ki 

mahrum olduğu hiç bir y 
yo tur. Nehir, mnd n, miim 
bit arozi umumiyeti yi lıir 
ıklim mutenc .. ·vi 111 ıhsullor, 

ormanlar, balıkçılık, kö lu, 
i çi, denizci bir halk 'fC ıoı 
ro gibi her oy mcnılokotll· 

mevcuttur . 
g ki"ıodon çok ılo.hn mu-

SAYFA: 3 

Yazı Müs ba a ız. 
Hikayelerin neş ine 29 
J. Teşrind başlıyacağız 

nençler arasında açtığımı::. güzel yazı miiıa
akasrna girme. şartlarım ııe rıuiıabakanın nasıl 
olocagım yozıyorz: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gorıderlluek ya:tlarw <dt::ll kıiçiik lılkô.yt» uas 

fmı lıaiz olmaları ye.gdne ~arllır. 
Mıisubakanu:a iştirak eden gençlerden görıdere 

cekleri «tezli kuçıik lılkciyelerb ga:etemi:ln iki süt 
ununu ltctıULi:: elmlytcek bir hacımda terllp etme./ 
arlrıi rica ediyoruz. 

Seçim hf:yeti 
Gelerek yazıları tetkik etmekte burılarda11 kazcı 

nan/arı &eçmt1kte edebiyat muallimleri, yazclemi::. 
lrı tahrir riyasetine yardımcı olacaklar ve rey veru
eklerdlr, 

Kazanacaklar 
Mıisabakamız şfJyle başlıyacaktır: nöıuh•rllerek 

«lezli Jılkayeı> lerl 2~ J'eşrlrıeudden itibaren derce 
başlıyacafiız. /Ju lıikayeleri seçmekte ok11y11cularımız 
arasmda ayrıca bir 11111sabaka lerllp ediyoruz . • e. 
çme Jıeyeliııcl' l>irfrıl'iliğ/ lraz·ın cak hikayeye reıı 
vermiş olan elli okuyucumaza muhtelif lıediyeler 
da{iılcıcağız . 

En ~iizcl lt•zli ~ii~iik lııldiH1 \ i yazarı "•'-. "' . . . n 
rn't' g:lzt•lrnıiz hiı' ( l ol ~aat i) lı<'tlİ)P (•dilP-
c•,.ktir. lkinei \P ii •iirıciİ)<) giizt·J tıir,•r dol ... 

ıııa kalem, dördüıı ·iidPu ornıııcuya kadaı· .. 
kıvıawıli hirt•r kitap hediyt' f'dil )t•t-ktir. 

Bu mıisabalrnda okuyucularmuzııı nasıl re.y kull 
mwcuklart nı ileride ya:acnfjız. 

G ·ılC'ltır·, ~izi kalemiııızi l t-riıh daH•t 
• • 

p<fj \'l ıf'llZ •• 't İJirçok ge11çlerlrı hira:. daha muddel llerllmt•si 
Jwkkrn<iakl 11111racrwlı ıi:.erine. go11derilrcek ya:ılcı 
rı "U /lıHııa kudcır ı\alwl t'lmek kararım 11< rdil 
Hi/\<iytlcrin neşrine 2!J T, şriı1t•vdclr. buşlu11ucu/, 

t llf 
~-4-z:.-1f,.~ -1Gr~ ~..& 

Sıına ıi Ameı ikada kar j Faş si ve ko, ünıst er ın 
nd~11::~iit~~e~::ak~ın~:~:~~ş hır tecavüzü. 
dün 70 ılereco karn nihayet 
go tPr n cnklık yc;mi 
buz gıbi hır havaya bırak
ın şt r. Kor tipi i vo fırtına· 
dan 200 kodur t lgrcıf ılire 

ği yıkılmış, 100 tııno elek
trik knblo u kopmu , hir 
çok ağa~'lar köklerinden 
eök iil miıştiir. 

kem mel bir te kildt soyesindo 
elci c ilen m:ırldt terıık kiler 
seri olmuştur. Bunun en güzel 
mi nli dAmiryollarıdır. Dcm
iryollarının ndedi bütun Cu-
mhuriyet ıah sı üzerinde gi 
ttikçil artmuktodır. 

ı ~ufuı her gün faılnlnşıy
or Bugün ge{·mişo nazaran 
{'ok daha faal bir huynt ya 

şıynnlnrın aıleıli 15 mılyonu 

goçıyor. Şıırkta hiç birtoy 
r zla siirntlo yapılmaz; 

zırn Ad tlor kanunlar 
kach r çnhu Jeği omez. 

M ama(ıh içtfmni değişiklik

ler sahasında şur betonti· 
nin payı ayrıldıktan onrn 
bılo, vukun gelmiş olnn ta. 
hnvTiıllor çok ehemmiyetli
c.lir. 

Şu son senelere kot.lor v 

hilhııs a köylerde ~·ocuklnrın 

ekserisi mektebe gitmezdi. 

Neticede halkın yiizıle dok_ 
snnı kendi dilini yazıp oku. 

mazdı Ltltin hnrflerinin nrnp 
hadi rinin orino geçın •si 
ökuyup zozmn lıilmıy nlerin 
ntloıliııı hcıyli nz lltını t r. 

Köy ınektcpl ri gıttik(·e 
çoğnlıyor. Bugunk11 rurkı 
yede aşağL yuko rı 41,UOO 

Amorikn ve ltalyıın atlet

lerinin boy ölçüştükleri ata
dyu mu ( IOOO) kadar faşi

st ve kommüniat hücum ve 

zabıto mnriCotile dnğıtıl -
anıştır. Aralarında ktıdm da 

bulunan yoralı lıır vnrdır. 

köy ,. rkcn bunn mukabil 

büyü şehirlerin ndedi pek 
mahduttur. 

Tnhsil ilerledikçe terak
ki artıyor. Eskiden hnzı 

kuc iık şehirlerde dok-
tor yoktu ve bütün 
memlekoıtı ancak 2000 do

tor vorı.lı. Bugün iee dok· 

tor nılcıli hor gün f nzlalaş
mnktadır. 

Avui.ot, Mühenılie, HA. 
kim, yiiksek memur ve za

bitler tııh illorin1 umumiye

tle Türkıyc<le ynpınnittn<lır
lar. 

Birçok Türkler Ttirkiye · 

de ötcdenhori yerleşmiş bu. 

lunan ecnebi mektoplorindo 

okuyorlar; bu meyanda mo· 

mlakeltft en Cozln tııııınmüm 

etmiş bulunan litınnın Frnn
ıızca olduğunu knyrledobi. 

liriz. 

Velhusıl şohirlılerin Av
rupa ılıın vo ılillcrini oğre. 

nnıeğ b şlıyolı tukribon 

elli ıene vnr, hunlıırıiıın bn· 

zılarının soyahat etmiye bıı· 
şludıkluı A vrupnua yerleşip 

~·alıştıklarmı da görüyoruı. 



SAYFA: .t 

En Büyük Bayrarrumız. 
---------

Büyük ~ir sevinç ve bvançla sarmak, 
dolamak, üpüşüp koklaşarak bu en büyü~ 
bayramımızı can~an ~utlulamalıylZ. 

Bizim, diğer soylardan da
ha büyük ün veren benimiz 
Türklüğümüzılür. Bize adı_ 
mızla (Türk oğlu Türk) yur
dumuz do (Türkiye derler ) 
Bu örneksiz yurdun havası
nı soluyan, ekmeğini yiyip 

(ıca bir iştir. Nereden olnr
sa olsun yat dil ve yat ııt 

kullanun bir yurtdaşımızı 
görürsek- gönül kırarak de
ğil ~·ünkü t;oyumuzun bağrı 

yuCko.<lır- saygılarla Yt.> ko-

suyunu içerek yaşayan yurt
daşlnrımızın hepsi de (Türk) 
tür. Biz bir ana ve baba • 
çocuklarından daha se\'işken 
kardeşleriz . Yı:ısh yurt porça
Jarımızdnn büyük bir can 
sevisi özlemesile ana yurdu
muza uçup gelen kardt\şleri- 1 

mizin hiçbir yöntemden şöyle ! 

böyle kötü soy adi ·rile anıl- j 
mamaları ve onlnrın da anm -

rumalarla görüştüğünün yu
rdu İ\'in, soyu için çok bü
yük kötü lük olduğunu kına
yarak ~öylememiz ve kend
hİnin evinde çoluğu çol'uğu 
.çinJe, semtindeki ~.omşula_ 

rınıla ve köyünde de böylf! 
gör ü~mcler varsa \'evirmesi 
içın çalışmag · nın en yük.sek 
bir yurt ~evnlik işi olduğ
unu :.ıçık alınla ı:-öyleır. esini 

de :ınıvermeliyiz. n .1ha doğ
rusu her görüşüşiimüzdo ağ. mnl:ırı ve hepimizin yat dil 

ve yat sözlar le görüşmeme

miz hıışta !!"len en büyük 
yurt Mvcrlrk ışimizdir Yur · 
domuzun ~tıılıa pek c:ok yu-

zımı zdan çıkacak yat sözden 
büyük bir utangaçlık duyd
uğumuzu yü2ümüziln krzarı-

rtılaş dileği vardır. Yat soy· 
lur yılda yüzde or dan yir- 1 

miyo kadar uzayıp gözünü · 
gün doğuya dikip ağzını ha . 

ı. ı ğil·~ gösternıelı ve buı.u 

en büyük huy Lozuk luğu 
bilmeliyiz. llele Hulkı vıeri 
dinlenme günlerinde koll tı ra 
ayrılar:ık ı:.emt semt. köy köy. 

vaya açarak (kabıma sıgamıyo 
ruml)diye kudum kudum ku
durmasından k.ipriklerimizi 
hile kıpırdatmayıp onurumu-
zu bozmamakla beraber, 
biıde önümüzdeki ikinci on. 
uncu yıldönümümüze kadar 
canla başla çalışır Te on 
milyon daha kabarıp sınırla
rımızı geçilemiyecek, uçulup 
yüzülemiyecek bir kılıkta 

çetinleştirerek dünyanın ilk 
işideceği en yüksek sesle 
aslanca (yasak') diye hayk-
ırarak köküne kıran giresi 
bu salya kusan ağızlara 

kurşun akıtarak karıılama

lıyız. 

İnsanlık okusu bize yat 
soyları kıskandırıcı (Türk 
yer yüzündeki insanların ata-
sıdır,efendisidir)diye ve daha 
pek çok öğmelerle bunca 
kıvançlar verip dururken kö
tü soy adları ve yat diller 
ve sözler kullanıp ayrı ayrı 

boy çekmemiz hiç doğru de
ğildir. Gebermiş ve gebero
sice grçmiş ''e ooerili<l-in r: ~ 

(yerli, yabancı, muhacir, ya-
nyalı, hanyalı. Bulgaryalı, 

Romanyalı ..... !) ve daha 
kötülerini anmağa soyumuz_ 
dan utandı~ımız bu çok çir
kin takma at ve dilleri kara 
tasımızdan kaldırıp atarak 
insanların ilk dertleştiği gü
zel öz dilimizle konuşup 
ekmeğimizi kendi alın terim-
izle çıkarmak için örneğini 
gökten, topraktan, sudan, 
demirden, otınn, işten, 
yiyitlikten ol<l rğımız öz 
soy adlarım ızla biribirlerim
izi ünneyip sesl'3memiz kar
şılıklı soydaşlık duyğulu en 
büyük yurt borcumuzdur. Bu 
borç hepimizin, ülkülü gen
çlerimizin, gazetelerimizin \'e 
belli başlı kültür kaynağı 
olan Halkevlerimizin can ku
lagile işjtip can gözile güde
rek düzeltip başaracağı baş-

oba oha, dağılıp çoluk {'.Ocuk_ 
larile köylü h&nım re efendi
lerimizi köyün <llanına ünle
yerek dillerini, soy :ıdlarını 

ve öz adlarını denemelı . Öz 
Türk{·e olrınları yiyitlikle 
nrmağanlıyarak (ününle, di-

1 linle eonsuz yaşa') Ve yat 
Jil kullananlı.ırı da (ge~·ınişte 
bizim adımız ı ılilirnizi kötü
luwişl C'rdir) dilleı ini döndür_ 
meğe ve doğacak yavruları_ 
na takmak üzere ellerine çe
rçevelenmiş öz at dizileri 
verip 'OJ adların ı da bağışlı
yara k ( ikinci gelişimizde 

bu soy adlarımızla ünliyece
ğiz) demelidir. 

Yr. hnndan böyle <le nna yur
dun her hangi bir bucağı
na koşup gelen kar
deşlerimize do Türklüğünü 
gösteren güzel soy adlarını 

takıp evının. tezgahının, 
sapanının, aykıtlorınrn, yazı 

masalarının baş gcuna ns_ 
m:ık üzerti y:ınınıla t:ıı;; ı dığı 

belı! knğıdına yazı p (s iz ka
rdeşlrrin izin f!O hüyiik ar
mağanı oLun!) dt ul(~kle dil 
ve soy birlıği işimizin ba
şarılmış olccağr inanındayız, 

çok umarız ki önümüzde: P.oy 
adı yasas ıtıı n çıkt ığ ı gün 

kirli ve kötü takma adla -
rımızdan soyunıı rak bizim 

Türk oğlu ve kardeş oldu· 
ğumuzu gösteren öz Türk 
soy adlarımızı takınarak ulu 
oğ'açlıırın dnllurı budaklorile 
g11rlediğ i g ı bi bizin de 
~oyuuıuzla ~opunıuzlo bir 
ılı! ve bır \'Ürekle hır lıaı:a . ~ 

boğ.ı bağlı külte olarak di
ğer mutlu günlerimizden do
ha büyük bir sevinç ve kı. 

vançlu sarmak dolamak 
öpüşüp koklaşarak bu en 
büyük bayramımızı candan 
kutlulamalıyız. 

:-;arı 1 k~·ıcı;lu 

M. Edip 

Fransız siyaseti değişiyor mu? 
Hanuvrada çıkan Hanno

versser Anseiğer gazetesi 

Marsilya suikastına hasret
tiği bir mnknlede; ~uikastın 

Avrupa ıiy:ısetinde hasıl e· 
deceği neticelerden bahse
derek Fraıasa hükOmetinin 

s iyasttir i değiştirnıc·ğe mü_ 
s Jit bir fı rsat verıliğıni Ye 

bu fı rsattan iı:;tifade oılilerek 1 

Bartunnn ~İJAseti h ı r:ı k ılm nz

sa meşum neticeler wrnr.e
ğıni kaydetmiş ve: 

- Fransa hük~meti zalL 

1 

Tl.JRKDILI 16 etRINCIT~ 
Folklor: 

Maniler 
Toplıyan: V. E. 

Köprüden geçemedim 
Mantomu bi~~ omedim 
Ytırin ç:ıpi:ın cierliler 
Yıne voz~eçemcdim 

Den'z dibi kum çalar 
Mor sümbüllü bnhçeler 
Ald ı gitti ya.rimi 
Düsmonlar ım oh çalar 

Mektubum ılört kö~oli 
f~: i şarkı döşeli 
·~ 
l H: ay on beş gün oldu. 
Ben hu a~ka duşeli 

Cf.ıc·ık kuş üzümü 
Görsflm yarin yüzünü 
Ağhyurı:ık söyJesenı 
Belki tutar sözümü 

Karonfıl deste gider 
KokUı-u dosta gider 
Biz i hurJa görenler 
Evine hasta gider 

h'.nr rı n(ıl ıles te rl•• .. fA 

Beni ı:ınn e ııı<len i ı:ıt t• 
Annf'ln beni yemez•o 
Cunınıı All :r ht:.ın jste 

Mıs ı r f'ktim anıza 
YP.ı li rılim domuza 
Altı ay sevda çektim 
Bir elA gözlü kıza 

Balıkesir ipliği 
Sökülmüyor diktiği 
Benim ydrimi sorarsan 
Sultançayır kekliği 

Erik!n \'İ<;~k a~· tı 
Kuşlar bnyırn kaçtı 

Köyün biricik kızı 
Efeye sine rokti 

Karşıdan gelir üç atlı 
C\·Ü de Mehmet adlı 
~1ehmede varan kızlar 
Geçinsin tatlı tatlı 

Ak gülüm uyanda gel 
Güllere hoynnda gP.l 
Annen iıin vermPzse 
Allaha güv~n<le gel 

Ufacık iğnemisin 
Halimden bilmezmisin 
Yana yana kül oldum 
Orıha innnmozmısın 

Elmas yiizük tek parmak 
Muradım su rı:ı varmak 
İlle r tatlı uykuda 
Bon Allaha yalvarmak 

Dağda gürgen yanarmı 
Şu kızın JarılmLJs ı 

Beş yüz lira cJi)or 
Bir {!ece sarılması 

O:ığda fındı k olurmu 
Ateş yo.ı:ıtık olurmu 
Sen ordn hen burdn 
Böyle doqtf uk olurmu 

Asma du lı ı:ııy r rm:ı · 

Merak edip koyı roıu 
S1>n booim~in Len senin 
Kimsolere duvarına ., 

Mektubum ~arı k§ğıt 
Ağlarım saat saat 
B~n hurn<lnn gidersem 
Oturun r ..ı h at rnhnt 

Beyaz geyuıe üşürsiin 

Güzellikte ıneşhursun 
~0n in bir tnbiutın var 
Her keslc görüşürsün 

rııane s iyuset yerinP- itidul 
siyas~ti tcık İ f' e.1,. rse Avrıı
p~da mi l kılt.>r :ırasında hıı. 

kiki sulhun teessü~üne medar ı 
olacnğını ilt\vc etmişti r. 

o • 

Delilerle mülakat: 5 

erin Bana HücurnuL O e 1i1 
Herkesin yolunu kesip « Abiy, Amca, bana ; 
kuruş versenye, sana dua eder im.» Diyen bır , 

~man yarabbi; noydi 0:1
• um mülakatlnr:ı nib•1' 

Manzara. gözlerimde canlan- rmek niyetinde jdilll·: Ki 
dıkça, muhuyyelemn, bütün Fakat, l'lk~am, del~ 
korkunçluğu ile hAkim old- mm yolumu keserek, 
ukı:ıı tüylerim dikı>n dikı>n mazlum: 
oluy?r., içime sanki sert bir _ Abiy: anıı~ıı, b•0

', 

şey ınıyor... kuı uş \'e rsen ye.. s~• 
Hele, Apti ağan n: ~ ruş versrnye 
- Seli bana delı" d('din le bana.. Ekmek 8 d 1 

ha!. . Sen beni del iler liste8- 1 O T·jyz t.ım hasta 0 

ino dahi! ett in. öylı~ mir .. Al 
sana .•. Al t; aıı ı:ı! .• 

Diyerek iıu rinı e hüyük 
hüyük t3şlurı fı rlatması~ .. 

Ya: 
- Sen nee b:ıser~in benim 

resmimi g:ızat:ıya ba? . Vura_ 
caam sana şim ha ... 

Oiye bağıran Ayan ağanın 
sopasını. bnna vurmak kin 
havaya kaldırması? .. 

Tahayyülü hile insona ko. 
rku veriyor ... 

:-tarak 13ltiniz, Je~il mi '.> 
~ 

Bakın, anlatayım: 

İki gün ovel, Apti ağanın, 
kıymetli bir adamımızı öldü 
rmek istediğini, « 1 ÜRK Dİ
Li )Hıdc okuyurırn, irime bir 
korku giı Jı ... 

- Ah no ettimde clelılerlo 
mülAkııtıı ba~lodım.. Ah bu 
kafa ah .. Beld. yokken nıye 
icat ottim:1 

• • • 

Zaten ... 
V ·svese, kaf:ınıda. bir :ığaç 

kurdu gibi bir aşağı, bir 
yukarı ; bir sağa, bir sola 
durmaks zın mekik dokudu 
akşama kadar .. 

Yotağa girdim .. 
amma, korku ile. 
ile .. 

Gırdim 

vesvese 

Bir hayli sıkıntı ~·'!ktikten 
sonra uyuyahilmittim ... 

Fakat. böyle uykuyu, me
vlfl kimseye nasip eylemiyc. 

Dehşetli korku ~o~:irdim .. 
Rüyamda, Balıkosirin bü

tün delilerini bir arada kar
şımda gördüm ... 

Apti ağa ba~larına geçmi_ 
şti .. 

Elindeki ta~ları, haykıra· 
rak buşıma atıyor ve ben 
ç ığırd ı k~~u . k arınnk teşehbü 

sünıic bulundıık~·a, o köpürü-
1 orJu .. 
Z ı ten, ~·ocukların ordınd

an koşu ko~a , yol kesiminin 
her çeşidini öğrenmiş olan 
Ayan ağa , nereye kaçmak 
istesem önüme çıkıyor, sop_ 
asını bütün mahareti ile üz 
erime fırlutı yordu .. 

Çok sakin bildiğimiz deli 
Fatmanın hile CYÖzleri kan 

b 

__ çanağına dönmüştü . . Paytak 
. 

flcli Kiızım Ye dı'l ı Heı eıı lıir :ırada 

paytak ördek gibi, buna do
ğru öyle bir ilerleyişi vurdı 
ki. insanın, bu k ı pkızıl açıl 

mı_ş gözlerin karşısında tit -
rememesi mümkün ıleğildi .. 

Ben kar~ılorın da. t iril tir-

il titrerken, onlar, bir araya 
toplandıla r .. 

Ahmet ağa söze başladı: 
- Arkadaşlar, delilerle 

konuşmak ctiretini gösteren 
karı,?ımızda ki deli, hu deliler 
nrasma bjzi de kotmı ş ve bi_ 
ze çaktırm:ıdan. resimlerim_ 1 

izi çekmiş.. ı 
Şimdi, bizi delidir, diye 

salı ve cunıa günleri gazet
eye ba~ ıyor .. 

Oalı:ı susacakrıuvız, huna? 
Apti nğa, bir onlnrn bir 

baro, sert sert bakarak, su 
sözleri söyledi: 

- Benimle de konuştu . . 
Onu öldürmeli.. Clan bana 
bak, delimiyim ben, ha del
imiyim ben?.. Al sana, al 
s rnu.. Haydi tutun öldürelim 
şu bizi Jeli yapnn deliyi .. 

Ve hepsi b irılen üzerime 1 

çullundılar .. KimİCJİ , b ıçağını 

çıkarıyor, kımisi sopasını, 

tuşmı haz ı rlıyordu .. 
Sahnenin en korkunç ye

rinde, haykırarak uyandım .. 
Sesim kı sı lmı§lı.. ljÖzlerim 
ıslaktı . HA!d ağlıyordum .. 
Kalbim, ~0ğ8Ümden fı rl ı ya-, ~ . 
cakm ı ş gihi ~· n rp yor<lu .. 

ljyumak nıüm~ im mü~. 

S:.ı buh u. krular. gözlerim 
nçı k. i\'İ m sıkıntılı, bir mf!
zard:ı ımı~ım ~ibi korkıı 

İ\·iade yattım .. 
Az daha çılğına dönecek

tim .. Neyse, kurtulan kıym . 

etli doktorumuzlu beraber 

San rı sa bu ha kadar 
edurim . . 

Demesi, 
dan caydırdı ... 

İ:;tekle durJurı>: 
Yahu dedİlll• 

' 'bi 
ma~ull u h , ayı gı 1 
d .. 1)1" leneceJıO un var .. 
lışsana .. b 

- Çalışıyan. '' 
·ır. amma, para verıPI • 

- Ktlzım, be~ it 
verece· ği m n m ın o, b _., 

'"' Jler 
la.. Sorduğum su• 
vap vereceksin... ,ıİ. 

- Peki abjy. sO J 
. 'b•~ - Bt~lediye ıotı 

reyini kime verdİO·" d•,., 
- Vallahi ben p·, 

miyen . Tuttular. ı 1, 
ler beni.. Bir tai~ 
ler karuladılar.. d,I. 
ğıdı şuraya at, ~·",I 
ben dl:) attım .. 
napıyun .. . 

- Güzel, şiı11di, 
:;eıı 

ka sorl!<'3ğı m. ' 
ağanın yediği bnl\

1 

dun mu~. . .. -
- Nasıl şey ye,_ı 

1 . '.) 
sı şey yemı~. 

- Canım, yani.. ~ 
Ve A pti ağaıııJJ 

l t&ı' tığını. Kh ıma an 8 '1 
- Deli, heri! ,b~' 

di.. Deli herşeY 

Diyordu.. ı" 

Karşımdaki soi•:O,il 
kadın bı:ığrrmıya /;_ 

be .~/ - Kdzım , 

daha bı• ldiyelinı 
IJ)I 

a körolı1s ı?.. 
11 

D ·lilero hücum ede 'I. 
zım. be~ kuruşuoll ~~ 
dJn. ko~a knşs ,o'fY 
do<•ru ooıtti 110 

~ o ~ 
kayboldu... _,,, 

L" d ı· defi n:az ı ma. e ı Ç1I .J 
pek raz ı değilıı:ı>· ,ır 

onda. delilıktorı 

kendimo de 
diyeyim .. 

saftık, bönlük ,·~ır" I 
ge~·mış olı:rnn. · 

~e bileyim, b1
' 

** zup işte.. f~ 
Delilerle yapmnkta olduğ - (Se'1"' 

. {ngiliz çehresi değişti mi? Bir beyanat·,~i 
~ngılız çehresi değişti mi? Londrad ·ı ki , Surgeons Kolr- 1 t 9 uncu nsır nrssııtd 1ıı /. 
l?gılteıe Arııropoloji C .rnıi j inda bir n s ı rdanberi kurış ı r- reye uit kafu tasıorıP i~' 

yetı sabık r ~isi M .. T<eith, .lan sayısız mezırlardan ~·ık ikı o devirde i~~d••..1 
hu. suale «Daıly Maıh>. g •ze- cırılmış iskeletlerden miirek- cülnin gülünçle~'' ts'-J 
tesınde şu ce~abı .. ve~.ıyo~; . kep fevkaltida zerıgin bir tipin ne ~uretle · ot· 
i A~r?P11 ~arı~a~urculerı~m koleksiyon mevcuttur. Bunlar üm ettiğini göster;~ ~·J 

ç zd;ğı logılız tıpını ~ım bıl- ~ert, romen, sakflon mar {ısrın sonlarına ı~~ğl r lı" 
mezı {!zu~ ve goyrımunh- kal ı ve normen kafa ta81a- pi nrzeden ing1Iı 11~ıt"'' I znrn_ hır. qıma, dar dudaklı r olup haklı olarnk bir h ı r nıspetinJe ç~ğB bebl 
,.,kaek~ışd. blır .a~ız. uzu.ok v~ r:~- «melez millı,th> denilen İngi- Bu değişikliğrrıJ':;5•':I 

ı ış erı ışte kan aturcu. 1. .11 ı· ı·n k d ~ k Jir? Onu kah me e ı.•~ 
1 · l k kl · · ız mı e ırı ne a :ı r ço · •• ., 
erın ya nız er e erımıze kt t ı:ı.ekk l tt" _. . . t tegaddi tar:r:ı n :ı . "'"' 
değ!') k .ı k l ır :ın c'). u e ı •rını ı~pn ,,.jr ,_ .l'. ._ , aııın ve ız arımıza . ~ ihtiyaçlara mugB; 8'' 
verdikleri sima! eylerler. Ha hııkı bu kafa ta· t 1 tf t'tiler· . ~ 

1 t tk k. . . l arz arına n e ıtı· 
Fakat bu tipin yolrıız kn. sarının e ı ·ı netıcesını e .1 t dd'd bohi.e J t 'J 

'k . d 'k' 1 ·1· . . . H ua ert ı en t be ıf 
rı atürciilerİn muhAyyelesİn- Şlffi ~ ı ogı ,z ~ıpını.n Oma ~rlerİ de son ~a_' 11İ~ r 
den çıktığını id ıii:ı {•tfobilir d~vrınılen e\~elkı d~vırde nı o- İ8ktıntlinavhır tipırı~tdi' 1 

miviz . Muhakkakt ır ki onla- vcut olınodıgı ~~bı t olmu~ur. hı\ kiın olrtuğunt1 11 

rın mü~al/\:ı~l~rı hir haki- . Ro~nlı la~ lngıl~ereye g(\1- f'diler. ... .. ··ıeri~''J 
katA mustnnıttır. dıklerı vakıt yerlder ınunta · Ecnebi ke.rikoturc".,,ePI~ 

Anc~k hu çehrırnin ötede - zam çene kemikl i thb;i lıü - r. i 0 ~E:lıilde ~öst~~ ıı' 
nheri lngiliı ırkına h&1 olm- yüklükte dişli insanlardı. Bu- zmamalıdır. Çiink01, b' 
adıtını da ıöylemok llhımdır. na mukabil l 7 ind uırla .ek diyelim, kaball• 

11 

\ . 

il 

il 
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TR( KDILJ SAYFA 5 

K· Ö Y ve 
. . . . :···························································· 

K O V L U : Bu sayfa ~e~. 7_~/ı .!/ü'!.ü basJ/acaktJr. Bu sayfayı i 
: yapmakla guttugumuz ulkü köye, köylümüze fay- : 

. '.'. ' • .w, . . • 
i dah olmak/Jr. Un1uyoruz ki köylü kardeşler kendi ! 
: sayfalanni sevecekler, benimsiyeceklerdir. : . ........................................................•..• : 

Köyü ooperatif 
Z e n g i nlestirecektir! 

Veli Dayı diyor ki: 

Türk ordusu 
kolu bükülmez 
bir kuvvettir! 

ÇİFTÇİNİN 

KÖS Esi.. 
Köy iktısadımmn iJlrinci hedefi şu olmalıdır: -- us 

Kooperatifler köyde sermaye biri~imine yol açarlar, 
f aKir bir ~öy kısa bir zaman sonra ~ooperatif 

sayesinde zengin ola~ilir .. 

Rrı rtsim K.onakp111<m f<.noperatiji ortaklan:u bir nrada 
f7Ös/uiyor Brı kooptratff le diğer kooperolljlu gibi or. 
taklarına çok faydalt olmakladtr. 

Kooperatiflt•r kil~lt'riınize flH fo~dalı nıİİf\. !"t'S' -

terdir. Bir kt•rf' ha~ırnız sıkı..11wa zahnıeısizc 
kooperafiflPrden para alalıiliyorıız. 

fhl V;,t •• llara ~.wltlik. ~Pili') ~alıut ka,ahtt
\a ıridifl 

0

lmnkalardan p~ıra almak zoı·. Tiifr<·iler . :"" 

is· kızlarınııı gt•liulik t•ilıazırıı i~ c·ı·lt ı· iw·aııdau .. 
Bt·~ \'t:Wirltıı· \ i ruıİ\ e ~rıwt inıza laı ır·laı· .. .\ l la tı . . . 
onlaruı t:liıw ki ınsevı d ih~ii rrnt1~iu. . . 

KoopPratir höylt· mi ya.. Tohum alacağız . 
Paramız yok .. Ver f•Jini kooperatif rmıcber·,. •riiu
clelik 'er.-• ·eµiz. paramız yok.. f~ 1 ht-ri 
koopt~ratif.. f>kiiziiıniiz ha. ıalarıdı .. 
Cifıimiz kırıldı. llt•p koopen\tif imdatl1111ıza 
koşu~·or .. Bizt• bu katlar faydalı olau koop •rati
riu menıf,•kt\lc '" kfi~lt•rt\ dt> c;ok hii~iik fayda
sı vardır. Kih•lt•rde . t•rnrnyt' hirikimiııe koopP.
ratifft•r , 0 1 :u.~ı\oı·. Yarıi koop(•ı·atifo hi!'ıl .... t•tlar 
olan fu\; kilvl.ii. ~liniirı hiriııdP kii~ iirıiirı nıemlP-
ket j rı j,. zerı~i nl,:riııdmı cıliw:ı k lı r .. l\i_i~ dt• !'Prrna -
yPvt• nr kadcıı· liizum oldu;!uuu h~piı iz hilir"'irı-
1:, • ı..: 11.-.,c ·ı·zıı·• , iiziiııdt·n !!Üziiıııiiziirı alahildi-z •. ~erı u ,~ , " • • 

ği kadar· 0 eaııııu y rlt·ri t'~İ!>. bi~eıııi~oı·ıız. 
Fazla kazarıanııyol'uz. ~cti,·e ıtıharılr lıayatı-
ruızı ela lıa eyi ı . .ıldatawıyoruz! 

Gözlerınizi açııı kardeşler! 
Kooperatif iktısadımızın te-

melini atıyor. 

Köy ı üye Efendiliğini 
Veren Cümhuriyettir .. 

Ağalar: 

'~·· 1 . 1 I> ... , r"ııaııııa \alda~" uruz. Ciiıaılı-
..ı il fil lll f' I\' P <' • n • • .: • 

. · 1 t , , de htı\ ı:I\ ~rıılıklf)r 
urıvt•f havramııH a nı~• 1H • • , 

ya,;acafrı;,. ~iıııditfrn da' ııllaı·ı lwzırla~ ".~·· .. 're~·
erı l"üııt·· ·elıir 1 ıu aldıjlınuız ha) rakları ko.' nnıu-
•ı,,··1 •• 1 1 • sı· ııı<l ı· deıı lıazı rln al 1111. '· u~ ııw .. wı ı . · • • 

Cümhuriyet Bayramı 
Bitiııı Pıt lıii\ jjk h:ı~ramırııızdU'. Lünkii Tii~:k 

ı11ill«'Iİııt• Tiirk ·~ih' lii.;İİrıt' <•ft•ııdiliğirıi Vt1 n·ıı Lıı-. 
ınlıuriyt•tliı'. ., 

Genç·ler, ihtıynrl ı o ak-
şam kahvede toplanmı Itır 

kumu oğullnrınd n Ahmeıl
m ctrafınn rcvrelenmi lcrdi. 
Ahmet ogünkü (Türk Dili) 
gazetesini okuyor. Uenc. ih· 
tiyor bütün koyJül •r kulak 
k lıartını~ Jınliyoı tardı. Ahmet 
okuın!isını hitirdıkt rı sonra 
:';fo nİ!ii la · 1 ha ı n ı alla~lı. 

Allah Alem ammıı .. Hiç 
te h..ıy ra alAmet değil ba 
hav ıdı · ... •.-., 

(•en<· Do~ ın Memit dayı 
gıbı kotu du urımü ·ordu. 

. 'e \'ar kı davı ... Bır ,, 
kr lı ölıhirmuşl •r . Allah Gübrenin Toprağ- Fay dası: 
gunnlıı varsa arr ·t~in 

\1 ınış da) ı: 

- Ovle dem', oğul. B k
~crnn (Turk Odı) bu l\r ılın 
hizim ılo lumuz olduğun~ 
yazıyor .• onrn sen dAha 
kliçüıten.. O cehennem gi
Li harp te aha.. işte böyle 
bir cinayetle başlam ~lı. 

Saçlı Hıiseyjnlerin M h
ınet te aoze karıştı: 

- Yine bir harp rılrnr 
der mısin a 1a dny ı .. 

Konuşmunın tam bu ker
tesinde kapıdan Veli duyı 
görunılü. Veli Dayı Mehme
din orğusrınu işitmişti.. O· 
nlora doiru yönel ılı. 11 r 

kes Veli Dayıyı ayağa kal· 
karak buyur uttıl<-r . 

Aldı Veli dayı: 

- {ıöriıyorum kı sızı 
bir kurt kemı 

riyor. ızin okuduğunuz ha
disatı ben de (Turk Oıli) nde 
okudum. Gnzotemiz de ya
zıyor ya .. Evel Ali lı hiç yi 
rinecek: bırşey yok.. onrn 
size ben bir~''Y diyivereyim 
mı? Climhurivct hükOmeli· 

" miz öyle deli dolu eski 
hükumetlere btrnzem z .. 

Ağ' r'll ır; 

Ger •n hnfıa toprıığ'ı no l 
Lerek ,tlon lırccı J rııizı ko 
nu~tuk. Bugtin de yino o 
ın k ntla toprağa attığ ııı z 
:rübroyi nnlntncağız. 

Beygir gübresi 
Fnzlo kılli top klora eyı 

yur:ıı'. Kuru \'O s <'ak hir 
gıibroJır. Onun ı~·in sığır 
gübrP inden da lın tok foy-
dalıılır. 

Koyun ve keçi güb
releri 

Çok kuv\ otli giıbre erdir. 
Kuru topraklorJıı lıullonnıulı 
!akut yalnız olarak toprı f!cı 
atmumolıdır. 

K übreyi nasJ/ sakla
ma/J? 

Ekilen mııhsuluıı eyi y -
ti ebilmesi ıcın toprağı 
beslemek lftıımdır. Bu da 
ancak gııbrc ıle olur. Eğer 

bir tarla hor sene kilecok. 
olursa kuv,•eti yn\"tJ§ y ,.tı 

tukenir 1 le hu hikcnen 
kuvveti orı.ı tı:krar vornıek 

11\z ımd ı r . Hunun İçin bazı 

çift\•ilerirıı'z tarlayı bir sene 
ekerl l• r, hır ne nadasa 
bırukıı l r l'nkat lıu hiç te Kübreyi eve yukın bir 
karlı değilıli r . Tarla bir e- yt>rdo · aklamllk ıhhııt kin 
ne beyhde bo koldığınJon znrar) ıı l ı r. Bunun İçin ~·ifıçı 
çiftri hıv lm~ey kazanmomış hııynnın tıltıntlon aldıA-ı 
olur. gubreyi t virıdcn uzokço bır 

lMvle olduğu halı.i • tarla yerele yığın yapmnlıdır. Bu 
yine ; ten lıiiğı kadar Jcu\' 1 yığın birçok riftçilcrimizın 
vetlendirilmez Y ptığ'ı gıbi g .. lişi guz~J 

Onıın ırindır ki t..ırlolarımı- toprak üstüne :ıtılmıyrmık 
zı giibrelt•meıniz ldzımdır. nyrıca yopılacok bir gııbrı~ 

Araba tarlayı kaç . ı:ınedo 
bir gübrelemeliyiz? 

Eyi mııhsul ulmuk, \'Cilı~
lığının ınükfifatını gormek 
istiyen bir ç·iftçi üç •e ni
hayet dört senede bir defa 
t rlo ırıı her holde gıibrole
melıdir. 

l:übreler bo~I cu lİ\' türlü. 
dur. 

) ığır lrır hol İııllr. dök lilür. Vo 
onrn hu yığınlar torltının 

iiz ı in dnğ tılır, ı,:-ııhrr.yi 
tarlaya c.·abuk ynymnlııtır. 

Yığınlnr 11zıın zaman tıırlıı. 
clo kolo<·ok olursa kuvveti 
azalır, yığınlnrı ynyıldıktan 

sonrn gubrnyı hemen top
roğıı k rı tırmalıdır. 

Yeşil gübreler 
TarJo gührelikt n uıakta 

)fu rsa ~uhroyi tnrloyn ~ö
ttirınek guç \'e mn. ra(h 

olııp onun için tnrlnya atii 
yonra, ya ban hozolyıı, nd i 
burçak gibi ucuz ye illikler 
ekilir, lıunlarııı kökii topra 
ğn ltlzım olan gıdanın bir 
kısmın ı havotlan nlarok bt1-
lunduğıı toprnğı lrnvvP.tlendi
rir. Mahsul kalktıktan son-
r bu nobııtlar tnrlen eki 
ler ·k sonhnha~n kat.l~r bek. 
IPnir. 

Cyict' lıiiyiiılüklori 7.0mun 

Cümhuriyet hüktioıetımiz: 
ayağını her işte ôylo denk 
ıttıyor ki yetmiş iki buçuk 
millt•tın ağzı :.ıc,·ık k:ılıyor 

bun .ı .. Sonra Turk gucunc 
kur ı koyacak Turk gucu 
ıle yeni ıneği denoıncğc 
kalkac k devlet ) oktur. 
Bırokın bunu •· olrnt ey rığ...ı
lnr .. l3izim Cüınhurjyotıınizın 
öz politik sı «yurtla ııulh 
cihanda sulhı>tur. l>osl Yu
go lavy kralının olduriıl

rnc i yazık oldu .. Ammct bir 

Hırıı.ci i hu)'\ nlorın pL
lik.leridı r kı bunlnrA \·i ftlik 
güLr ·si diyoruz 

lkinr. i i Y''şil glibreılır. 
Ü\·uncüsü dn fuhrikal ırın 

yapt ğı lıir lcılnm guhreler
<lir. 

Bu r··~iırı Bii~iik f, azirıirı ~·ifıPA-iııi 
(;azi. lwr hiiyiik i~imizde olduğu µihi 
lt> de rchlwrlik Pılİ\ or. 

~fist t 1 ı·h or. ' . 
hizf• t•ilrlik-

• 

,, 
kralla j bitmez. Yugoslav-
ya milleti de ölmedi yu . 

Onun milleti bizim hns 
do-lumuz.. t.;iımhuriyel 
huktimetimiz butün milletler
le sulh i•;in sözle ti. Arıım:ı 
bir devi t c.' knrdn kahpP.lik 
etmek ister.. Buna ne do
n ir .. helı>ceği varsn görl.'ce>ğİ 
de var. 

Meıni dayı seslendi 
- \' t>li.. A8kerim z çok 

anlı, nl ı kuvvetli diyorlar. 
reli 1) yı dedi 
- Ağalar.. Türk ordu u 

kolu bükulmez,gliçu yenilmez 
bir kuv\'ettir . . Bu kun •t 
ulhun bekçisidir. 

Vny sulhu dodirgin ed'1. 
ceklerjn haline ... 

Veli Dayının hu söılcrini 

kahvede toplanan genç ihti. 

· imılı hunları 
k uca lonıyalım : 

ayrı ayrı 

Çiftlik gübresi 
M 1H du, u · uz beygır. ko 

yun. ta ... uk rrıbi hayvnnlur. 
liun ha ıJ olan bu gu lırolurın 
hcrbıri aynı toprakta aynı 
faydayı vermezl •r, zuten 
hepsi .ı) nı kuvvette de de
ğildir. 

Sığır gübresi 
Kuru topraklar i\'İn çok 

~uyda lıuır. Beygir gıibre j 
ılc iarıştır.lırsa daha eyi 
olur. 

yar köylliler c:cvinde kor 
hu, gen\•lor ellorıni çırpar
lar. Hep birden duvara asılı 
duran büyük t,;ozinin r~s
min hayranlıklM hobrlu: 

- Yn~a. Buyük Tiırk:. l>iyo 
bağırırlar ... 

. 
liğo konmalıdır . ı :ünkii ·n
ğnn ynğmurlarlarla giih_ 
renin ku,·veti tizül<ırck top
rağa gi<l r, gübrelik öylA 
olmrılıdır : 

Topr ktan bir k arı k 
do r yu 1.:scktı:ı ılôrt kö e bir 
dU\·nr örmeli ve ortııl rııı 

çukıırcn bir yer y pıııalıdır. 
Rıırosı bir akıntı yeri ile 
yine tıı in örüloıüıı; bir \'Uku

ra hirleştirilmeliılir. Böylerc 
ys 1'nn ynğmurlnrla giilırenin 

~lizulen suyu lıu \'Ukurıln 
hıri~ir Bu suretle gülıreııın 
kuvveti daha s.ık lnnını olur. 

Çiti/iğin gübresini 
toprağa nosJ/ ve ne 

vakit atmahdır? 

hiçilernk lopreğn karıştırılır. 
Bu ıuretlo 1,u otların hn•A
dan aldığı iuvvetla toprok 
yenil nmj olur. 

Suni gübreler 
Yoni fubriknların yaptığı 

qulı rolordir. Hunların hir~·ok 
('C iti ri var<lır. Bunlnr top-
1 oğ en ziyade lazım olan 
gıdnyı verirler. Bunların lop. 
rıığıı atılmacıı kolay vP- föy
ılns ı \'Oktur. Fak: t bizim 
ıııemleke imizdc hemen he
ınrn lıi\' kullnn ı lmıyor. Onun 
için huni rı <laha ruın nn
lnt mı yacoğız 

c · rıf'i 
• 

Topr:ı~a «'Yİ hak. 
f hın ht>rtıke1 lPudirnu~-

ı; trJık guhre ı topr ıf{a nirı :ıt•ııin tılindt' ol<lll• 
eonboh ır 'e kı lnn hir nn 
e ve~ atılır . Gubre tnrlaya 1 ~ll illi 
ıekız on :t1lım<la bir ufnk 

uııutma .• . 
Çiftçi 
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Anatol Frans Ya~u~ilere karşı fena mu-

Rızzat müeJlifin !?öylediği 
veçhile, Anatole France hak. 
kında garçi bjr~~ok e5erler 
kaleme alınmıştır; bunlarla 
beraber hu külliyatın en 
mühim unsuru noksand ır; 

bu unı:ıur dn Francein ese
rinin ilrni şekilde yazılmış 
bir tahlil ve tefsirdir. Şu 

kadar ki üstadın hususiyeti 
ve mahremiyetile uğraşmak
la kalmıynn eselerıie bile 
(beğeniliyor, beğenilmiyor) 
şeklincle ki şnhsi bir zevk 
miycırı hüküm sürüyor; me. 
sel4 ınüollifın tekMülü asla 
nazarı dikkate alınmak

eızın e8erden rasgele zikre
dilen parçaların kıymet ve 
şehadeti makbul addtıdildiği 
gibi Francein yarattığı ha yal 
ve teşbihler <le sırf kitnhiynt 
noktaina.zarından görülmiye 
kalk.ışılıyor .. HattA müdekkik 
ve müfessirler Francein, 
sanatında, terıakuzlar meyda
na çı karmağa kadar varıyo
rlardı; nitekim işte Franceın 

bir taraftan nAliz ve taklidi 
güç bir sanatı, tnşıyan kısa 

bikAyeler yazabildiğini söyle
rken, onun aynı zamanda me
vzu itibarile «Şekilsiz» (nm
orpbe) romaalar kaleme ala
bildiğini de kaydediyorlardı. 

Vaziyet bu . merkezde iken 
işte Madam Dynnik bütün 
bu tenakuzları izah etmiştir; 
keza Francein, bütün eserle 
rini doğruca tefsir etmenin 
nncak üstadın üslubunu tah
lil ile bu üslübun içtimai 
mahiyetini teşhiı ettikten 
sonra mümkün olabileceğini 

kavramıştır. 

Mme. Dynnikin, vbıl old
uğu ba~lıca neticeleri şöyle 
kulasA edebiliriz: 

Anatole Francein en ziyn. 
de tercih ettiği tarz fels efi. 
daha doğrusu felsefi hicvi 
olıın tarzdır. Santk§.r;n ga
yri münteşir yazılarının tet
kiki de, ıırf bu gaye için Pa. 
ris seyahati yapan Mme. Dy
nnike ispat etmiştir ki Fra
nceh:mgi sözün veya hükm
ün hangi kahramanına raci 
olduğuna pek ehemmiyet ve
rmezdi. MeselA müsveddeler
de lılAn şahsa otf "'Jilen söz, 
eserin sonradan gördüğü ta
shihte başka bir şahsın ağ
zından işitilebiiiyor ve yeri-

ni değiştiriyordu. Bununla 
bernber Anatole Francein 
ktthramanlarının kendilerine 
mahsus miitebariz bir çehrı! 
ve seciyeye sahip olmadıkl-

arı iddia edilemez; fakat şu 
kotlar vnr ki burada aydınl· 
anması icap eden nokta şu
dur: Üstat i~·in asıl ehemmi-
yetli olan c:het okuyucusuna 
muasır medeniyet hakkınd

aki tonki~i görüşlerini arz. 
etmektir. 

Sylvestre Honnard, Be
rgeret, rahip Gorgnard 
ribi birçok ön safta bulu. 
nan eşhas vardır ki Francein 
romanlarında kendini temsil 
ve ifade otmekten başka hi
kmeti vücutları yoktur. 

Mme. Dyrınik Francein fel
sefi ihtiyaçlarının, dnha do
ğrusu, Fruncein uıedeniyeti 

teldkki ve lonkıt torzının çok 
kere puradose şekline bürü
ndüğünü ayrıca kaydediyor. 

Bu suretle ortaya atılan 
parodoso fıl5.n veyo fıl4n 
par~·a hükümle ıhtiva etme-

kl·~ knlmnyıp aynı ıamanda • .I" ? 
bazı bütün pasajlara, hottd amele mı euıyor. 
baştan başa t serlere raci Mançestor Gardiytın gaze-
oluyor. Franca hiç şüphe teıinin Viyana muhabiri hi
yok ki, fikrinH paradose şe- ldiriyor: 
klini vermesini severdi, zira Avusturya Maarif Nazırı
bıı şeklin, vasfı mümeyyizi nın orta tahsil mekteplerin
mütcn:.ıkız hudıseleri tebarüı de bulunan ve katolik olmı
ettirmektir; esasen Frarıcoa yan çocukların ayrı bir sın
mücovir Alem ile şeniyet Ye ıfta ders görmeleri hakkın· 
hakikntin gzlediği tanakuzlar da verdiği emir. münakaşa. 
hakkındaki tenkidi ihtisasa- lara sebep olmaktadır . 
tını nafiz bir şekilde ifade Geçen hafta, Viyana yab_ 
etmek imkdnını veren y ine udilerinin ileri gelenleri bir 
bu paradore şekli idi. toplantı yaparak bu mesele 

Maah:ıza paradore tankuzu üzerinde konuşmuşlardır. 
sırf şekle ait bir tenak uıdur. Bu toplantının reis, hazi
Mevcut parndore işte «Haki- ran ayında bugünkü Baş ve_ 
k1 bir muhit iç.indeki biribi- kil, henüz moarif nazırı bu_ 
rlerilo miicn<lele halinde lunmakta ve böyle bir kar-
bulunan hakiki tezatları» iş . ar ittihazı düşünülmekte ik-
aret edecek yerde «Mantıki en bir n.urahhas heyetinin 
hir kargaşalık ve teselsülsü- kendisine gönderildiğine ve 
zlüğe» ulılmet olur. bu tasavvurun protesto edi-

İşte Mme. Oynnikin, tama- ldiğini söylemiştir. 
men mukni bir şekilde ispat 1 Toplantıda bu kararın 
ettiği veçhile, şeniyet hakk· protesto t> dılmosi ittifakla 
ındııki tenkidi görüşü hass- ! kabul olunmuştur. 
eten eophiıtipue (sofıeta1) ı 

ı Hükumet ve kilisenin or· bir görüş olsa Anntole Fra-
ncea, ldzım olan tarzda bu ganı olan Rayhpost gazeteBi, 

bu mevıua dair yazmış ol-
idi. 1 duğu bir başmakalede bir 

Binaenaleyh burada mev- 1 
1 

çok Viyana katolik çocukzuu bahsolan şey mubarri-
larından dalın fazla olduğu-

rin basit bir «Kelime oyu- nu bildirmektedir. 
nundan» veya «Fikri tezev-
vukundan ibaret değildir. » Bu makalede deniliyor ki: 
«Memleketin ieyonrn müellifi «Bazı teknig sebeplerden 
bize gerçi «Hayat tezatla- dolayı böylA bir ayırmıya 
rının coşma ve taşmasını lüzum görülmüştür. Hüküm. 

f k b darlık zamanında mevcut gösteriyor, a at u coşma 
ve taşma sofistaf neden olup olan bu knror muharebeden 
mücerret şe ilde matikeloş- sonra kurulan 8osyaliıt hü. 
miş bir pl4na o.ksettirilmiş kumeti tarafından kaldırı l-
bulunan, aynı zamanda iki ınıştır. 
mütenakız temayülün pra- Eğer Avusturya bir Nazi 
doXe hııline birleşmesinden hücumunu püskürttü ıse 
müteşekkil olan bir halettir. bu Yahudilere yaranmak 
Bu iki mütenakız temayiı- içın lieğil, memleketin yük· 
lün mahiyetine gelince, bun- sek kültürünü koruyabılmek 
lar «Kapitalizm tenakuzları- kindir.» 
nın mantıki yayılış ve içti- Bu makale böyle bir 
moi siliniş ·\'e kayboluşun- kararnamenin çıknrılmıt 
dan ibarettir. olmasına büyük bir mona 

Eğer Anatole France bu vermemekte ve yapılan iti
iki zıt temayülü birleştirip raz ve protestoları kur-
meselA yayılı' ile ortadan nazça hazırlanmış Marksist 
silini~ini barıştırmıya ceht- hücumlar diye tavsif etme-
ediyorEa, bunun da sebebini ktedir. 
kendi içtimni tabirinin ikili- Aynı yazıda, hu kabil 
ğinde aramalıdır; Zira bu, protostolara iştirak eden-
« Bir taraftan bütün kökleri- lerin böyle karanlık niyet-
le kapitaliıt rejime bağlı ;ero kurban ıitmemeleri 
bulunan, diğer t3raftan ise tavsiye olunmuktedır. 
emperializmin bütün içtimai Bu mnkale, kararname 
ve iktııadi tennkuzlarından 

son derece müteessir olan 
müreffeh küçük burjuvazi 
smıfının tabiridir » 

İşte höylece Mm . Oynnik
in, vardığı en başlıca netice
leri göstermiş bulunuyşruz 

Bu neticelPrin hiç kimseyi 
Anootle Francein, takdir vo 
hayranlığa değer sanatı, ke
za üstadın snnatk6r şahsiyet 
v" tecrii besini tamik ve tet 
kikten alıkoymadığını eöyle
meğe hacet yoktur. Esasl n 
hizznt Mm. Dynnikin. eseı i 
hu snhada ve bu yolda ahl
mış ilk adımdır, Bu kıymet

li ve ci<ldon ilmi eserin Ann 
tola Frnncein, memleketindP 
nnznrı dikkati celbedec,..ğirı

den şüphe cdılemeız. 

ispanya ihtilali sönüyor. 
Hiikumet kuvvı~tlerı Oviede 

serı ıi zapt ve ihtilA.lc le . 
rin on son tahassün yor 
olan şehrin şimalindt: ki 
istnsiyonlaru hiicum etmiş· 
lerdır. 

al11yhinıle hulunanlnrı ikna 
etmemiş bi!Akis bir tfJhdit 
mahiyetinde olduğu için hoş

nutsuzluğu büsbütün arttır
mıştı r. 

Avusturya Bvşvekili Dr. 
Şuşnig, heçenlerde dünyanın 
ileri gelen Ynhudilerinılen 

ikisini kabul ederek, Avus-

turyadaki Yahudilerin vazi 
yeti hnkkında kendilerine 
şu beynnutta bulunmuştur. 

«Avu turyadüki yahudile. 
r~ zulüm yapılıp yap lmadı
ğı ve tatbikatta ynhudilerin 

daha kötü bir hnl ve vaziyette 
bulundukları hakkındaki su. 
al ve müldhı:ızanızu cevap 
olarak şunu söyliyebilirim 
ki A vusturyanın nuzarındn 

iki türlü yurtdoş yoktur. 
Yenı Avusturya konunu 

esasisi hiç bir vatırncJaşı di-
ğerine tercih etmediği 

herkes ı~~ın ınü~avat 

ve fıkir hürriyeti 
tanıdığı gıLi hiç bir, ferJin 
oıasuıııyet vo hürriyetini ga-

Kralın 
•• 

OlümiJ. 
Etrafında 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

\.leclisini fevknldde toplannrnk 
Marsilya suikastının tertibinde 
bazı devletlerin iştiro.k edip 
etmediğini tetkik eylemesi
ni istemeğe karar vermiştir. 

~ acaristanda asabiyet 
Budapeşte. 13 (A A.) -

Macar Ajansından: 
Bütün Macar matbuatı Ma-

ccaristanla Marsilya suikast 
arasında münasebet tesis et_ 
mek İtalyan tabrikamiz ha
berleri n~fret ve infialle re
Jıletmektedirler . Aze ser gu_ 
zetesi iftira ve yalan başlı
Jdı makalesinde beynelmilel 
hadise vesilesile Macaristana 
en irnkdnsız iftiralarda bul
unmağa çalışan matbuatın 

bu bethahane mücadelesini 
protebto ederek diyor ki: 

-- Macaristnnın Morsilyn 
suıkaıtı ile hiçbir alakası yo· 
ktur. Mültecıl~r Macaristan · 
dan, başkn memleketlerde 
olduğu gibi yaşamaktadırlar. 
Fnkat mesela. Pııriste katle
dilen Hırvat şefi Radiçin. 
oğlu ~e kral Aleksandrın, 
aleyhinde her satırı krala 
karşı şiddetli kinle dolu bir 
kitabı Fransızca olarak 

bir Frası tabii vası-
tasile neşreden Hırvat şef 

Piribiceviş gibi nice Hırvat 
muhaciri yaşamaktadır. 

Uj Nemzedek g&zetesi, 
müfterilerin yüzlerinden mas 
keyi inılirmek için daha fır. 
satlar e\imizo geçecektir 
Jiyor. 

yri kanuni olarak tahdit et 
mez. Memlek~t ve millet 
menfaı.ıtlerini ihlAlo kalkışa

cak herhangi bir fert kar . 
şısında harekete geçen 
herkese istisnasız bir sure
tte hükümlerini tatbik eder. 

Buzı ecnebi memleketlerde 
Avusturyadaki, yahudı lere 

zulüm vo fena muamele edil
diği hakkında çıkarılan f8 -
yialar ve isnatlardan habe
rim yok değildir. 

Bu şayialar. hakikate as
la uymadı ğı gibi. Avustur_ 
yad~, Yc1 hudilere istisnai 
muamele tatbik olun<luğu 
haklunda zaman zaman çıka
rılan şayialarında aslı yoktur. 

Ne zalim ı.. ne, ne <lo istis
nai munmele yoktur; milletf•, 
rlevlete ve ceıniyote karşı 

fenn yaziyet tnkınmnmış olun 
her kese knrşı müsavi mun 
m~lo vardır. 

Avusturyarla Yahudi 
ıncselasinin bir huırnıııi-

yet arzettiği bir hnkiku-
ttir. Çüukü harpten rnnra 
birçok yuhudilerin Avustur 
ya vatandaşlığına kabul ed
ilmiş olmas şarki Avrupad
an Viyanuya doğru bir mu
haceret akını viicude gtllir
miştir. Bunun üztJrİne bun 
un aleyhinde bir nksüldmd 
nyanmış. fakat kanun gene 
herkese müsavi tedbiri ·r 
nlmaktnn ayrılmamıştır. 

A vustur yıı devletince, ek
seriyetin dinine harp zama· 
nındn ve harpton sonra 
mtlspet voziy jt takınıp lıür

metkAr kalmış olanları tabii 
tanıyor ve hiliyoruz. 

Menfı toınuyıiller ve tah 
ripkar tJmellor bt:ısliyonlere 

karşı ise tcılbirler ol Of'coğı 
~üplıesizJir. 

İcki Sevenler Ce ıyeti . . ., 
MAthu:t umum müdürlü- eh» arması bulunun bır 

ğ'ünden gelen bir tamim, gi- pıcı: . b•~ 
zli bir kuvvet oldu ve Ba- - «Da..-etiyenız '*'"" 
bı41ideki hütün mHtbaa gii- dı? .»deyince şatırıp ~ f 
rültülerini, bir anda sustur- -«Ne da .. ;etiyesı? .. . . ... 
du... Fakut, ben guetecı! 

Ne oluyordu?.. te vesikam .. » ı-'. 
Bütün nöbetçi muharrirler, «Bir dakika edO~ 

sabahın nlacn karonlığında, Reis beyefendiye 80\
0
'",J 

ellerinde bir tel yazısı, öte- gazutP.ciler kabul 0 

ye beriye koşuyorlar, bir mı~ .. » I tJI 
tak8i bulnn derhal bir isti- Biraz sonra kabU 
kamet göstererek: duğumuz bildirildi· ·doı' 

- Aman şoför, d:yordu; Salona dar bir kort 
!'on siirat, son sürat!... dahil olunuyordu. k~ 

Bulnmıyan, tramvayın bile Kapıdfin girince., . de, 
uyuduğu bu saatte. muayyen iki metre yükseklıA°10 ~ 
bir istikamet tutmuş, soluk yük bir purte aöıe 
,oluğa koşuyordu ... yordu. bit ıİ. 

Ceplorinde havadis, ma- Çallı lbrahimin ~ 
kale, şişirmo hikAye kAğıt- olan bu porte Rtıfl~ 
l:ırı, &arkıyor, uzun saçlım muharrir Ahmet t P" 

gözlerine düşüyordu... Alttarafında Ahfll~ ~ 
Sabah gnzetelt·lcrinin iki min içki hakkınd0:1~ r 

binden fazlası basılm ıştı .. ı .. ri, yaldızlı harfle 
Fakat, bnsılan bu iki bin mıştı. b 

nüsha ne olacaktı?... Yan duvarlard• .~ 
l h f . k' ·1 . reeı Bütün mnkiniijt er nyret- maru ıç ıcı erın 

te vo tel yazılnrını sözleri vardı.. dl, 
okuyan her yozı işleri mü- l!~n fazla nazarı d•'-
<lürü. korkulu bir rüyad l celbeden, Theıtcydı 
idi. cüıolesi idi: 

« İnsanlar, yaioı'rı Her gazeteye: . 
8

111 

- Zııınkl. lstop!. DeJikten dikleri şeylere ın t 
v~ her gazeteciyı tel4şa hoşl:ınmndıkl:ırı 0~ 

l d . t k \"0 ısı düşüren bu tl' yazısın ıı, ret içın mnn ı · 
acaba ne vordı?. , mr.l~rini kullnnırlı:ır·; 

İşte, hen elime gecenin t>U cümle, gı:ı~:ns' 
kopyasını aynen koyuyoru m: yazılmış ve etrn!ı . \İ· j 

« lçki sıwenler camiyetı ampullurle eüılenwıŞ ~ 
hakkında. hiç bir şekılde Theucydidcin btıtleA 

ı kt S·ııı ı· 11"' mu·· nesebe yozı yazı mıyaca ı r.. , ~, ı~ 

«Yazanlı:ıru menfi propaga_ ciıkları, ilk okunu~ 
91 

nda yapmış tıözile bakıloc· 1 lmıyor. Fakat, bı.r Jıi1' 
kt ) ' ndükten sonra, ıÇ .... ıı ır .. > 

1
.,. 

. l . k" . sef mıyen er,lÇ mın ·dil ** Akşam, ge~: vakit «içki 
sovenlur cemiyeti» nin top
lantıs ını ha.her alan muh
abirler. derhal, toplantıya 
koşmuşlar ve konuşulanları, 

reisin söylediklerini aynen 
yazmışlar, resimler çekmi~
lerdi .. 

Her gazeto, mükemawl 
bir havadistir, dıye, resim. 
leri ile baş sayfuyı bu
nunla süslemişti . 

Patron memnundu .. 
Çünkü, gazetenin satış ı, 

hiç olmazsıı 2000, 3oOO artıı

caktı .. 

En büyük gazetelerden bi
rının yazdıklarını naklede-
yim: 

64 lük puntol3rla: 
«İÇKi SgVENLEH CEMİY-

ETİNiN ŞAYANI DiKKAT 
TOPLANTISI .. » 

Ser'ovhası ynzılılıktnn so· 
nra, 36 lık horflerlo de: 

«Cemiyet reisinin. muhnr 
rırınııze bey:ınatı - Rokı, 
şampanya, bira, Yiski, ş ~. rap 

~şe Ye kadchlnile donatıl 
ınış konferans ıııusası .. . » 

İkinci başlık yap ı lmıştı ... 
Şimdi, muhabiri ılinleyin: 

« .. Akşam geç vakit, «İçki 
sevonler ı:emiyeti » isminde 
yeni bir taşekkülün « Asm:ılı 
gcızino)) du bir toplııntı yapa· 
cağını duyduğum zaman. içi
mdeki goıetecilik tecessüsü, 
birdımbiro avnkl.ındı ve bl1· .. 
ni, heyecan içirııi~ oraya sü-
rükledi ... 

Kapıda, şapka11nda «knd-

1 · at h ni, fena ığını ıep I ri-' 
k e e 

ntık ve muha eııı fıİ' 
d. ıe 

llanırlarmış, ıye 

bildim ·ıııÜ 
Şu şekilde, re•' J• 

lamlara, adım boşıo J 
düf olunuyor: ıll r 

ı k. . . i o•r ~ « ç ı yırm1nc 

ma iksiridir.» 
« Vatanda,, yu"0 iQİ' 

şekilde değil, neşen, ,ıP 
,.,r• -' .tç iade. guzel sev .0ıı.dl 

Dunya vumış, yakı > o.-
ııı•• «Kedersiz yo~ll 

t ol.:ıJ ili istiyorsun, mes dı .. ı, 
O .. . ·r (ıO « zum, ıncı • ııııll 'j 

Ve Ömer llayY' 11 ' 
. çO"' 

resi altında, bır _J 
lar. l'.J 

Bütün davetliler • 
olmalı ki. hoş 111

8911 

mıştı . \I• 

Gazino, hıncııh 1 "~r 
Garsonlnr, k00' .tJ1 

jO'd masadan mesaye. 1,ı 1 

içki yeti~tiremiyor ,r• 
Nihayet, olkışlflr .. bır 

.. z;lil 
şişman,kıpkı zıl J~rı bit 
aYağa kalktı.. D0 ı.\lllt J 

J ptı~ , 
fına reverans yn ııa" 
begsümlcr saçtı 
söze başladı: 

« Arlrn<laşlar • . ,~1'· 
• r1'1ı ' «Senelerce. h ,iri 

erine en büyük ı; 
eden birşey olorll 0ro~ 
edilıli. .Evut ınaııı1 jÇ 

içki daimi oloro1' 
Jet· 

her şuyi hıırnp a ;oı' 
k cııa ' «Fa at şuno 11 ~, 

arko<loşlnr. i<·kı sı 
birebirdir. L4JLJl>ı 
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Belcika 
' 

Erkanharbiye 
Reisi 

Brüksel 13, (A.A.) - Mil
li ~udafuu Nıızırı ile ara.
lı:ırınılaki teknik ihtilıHlar 
seoı·bild. Btiyük Erkt'lnıhar
biyıı R.,i•ıı .lenrrııl Nytten 
vazifesinden affedilmiştir . 

Nezaret bununla beraber, 
kendisine Anverstepı ıkınui 
ordu kumandunlığını tevcih 

edecektır. 
~1üdafau Nazırı M. Oövız 

(Oeveze), birinci müda~ra 
hattını şark hududu üzerın
<le tesis etmek istelliği halde 
Jenerol Niyetten hu hattı 
Möz (Meuse) nı•hri üzerine 
çekmek taraftarı idi. 

gıbi, ipın ucunu ku~·ırmamıık 
şartı ile kmeli .. 

«Oıkkat etmişinizdir. lri-
ınizdeki muharrirlere, şair 
lere sorunuz. En meşhur 
muharrir ve mutefekkırler 
en fözlu içki İç< n insnrılar_ 

ılır 
<t Oemek ki, muhııyyplı•lerin 

en hiiyiik miineblıı hjdır irki.. 
«Sonru, i\'en oılam, ıneınl

eketinın jktısudıyutın:ı yar
dım eJen bir insnnılırl. 

«Üziım. ıncir, fındık .. 
«İşte bizim i~·kırııiz ve me

zemız .•. 
«Yoşosın «İçki eevonl~r ce-

miyeti ı> 
lürnfton«yuşnsın! » nidal-

llr• .. 
«Arkadaşlar. sı h hntimize 

içiyorum .)> 
Kadııhler, hir ıındn knlktı . 
( lürültü, tok rnr bıışl o m ış 

t ı .. 

Sbı söyliyf'nin, coıniyctin 

roisi elduğıınıı öğrendığim 

znınon, derll d yon n ı gittim, 
gazeteci olduğumu söyledi
kten sonra, remiyelin g:ıye

sini sordum . 
Heıs, bnııa da bir kaıleh 

tukılinı p ttı : 
«Efendim, cemiyetimizin 

bir jlı:i !;ene znrfında dal bu
dak snlncağı muhukkukt ı r .. 

((Yuva yıkanları ıslah eıh·
ceğiz ve sıh hot için içıluıı>
sini telkin Pdeı•eğiz · 1 tı> 
guyomiz budur.. . 

«h:kı seYgisi» isminde hır 
rııecmuamız, yarın neşir sn
hasına çıkacaktır .. 

«Ôyle zannediyorunı ki. m 
ecmuamız sntı~ rukorunu kı
racaktır . » 

Ayrılırkı>n, reis. arknmılrırı 
b ığrıyordıı : 

« Toplunlıınızı olduğu 

gibi yaz. hu .. » 

Bütün patronların tcltişına 
ruğmen C\kki sevenler et•nw 

yeli» ne ait yuzı \'O resimler 
çıknrılJı, ycrlerino dcrhı:ı) 
başka Lir havııılis konıln ... 

Fnkııt ı:ı n fıızlu « lrki sev-
. ' ) "llZI k gısııJ mecmunsınu 

olmuştu ... 
Aylard · n herı, hıızırlan

mnktn ol.rn bu ın oc mua, tam 
hrısılmısk l'n hirk 'Ç etimle 

'I ' 
ilo lutıl olunuy•)rdu ... 

Zavallı meı·ınuu. henüz a 
n1 ruhmıdo ıken olnıü"tu . . 

ıdçkı sevenler ('cıniyotrn 
ni ınıırok ı'diyorouz, onun da 
akıbeti aynı oldu .. 

/vl. Tuğ ru I 

TORKDlLt SA. YF A.~0 

Sovyı>tler Birliği Merkezi 
İcra Komıtesirıi n bir knrıırı 
bütün mPml ·k r• tte Sovyetler 
intihnhı gıiıııınü lf'spit tıtmiş· 

tı r. lktitinr unsurlarının biı
tün merhalı•lerı için iutihaLat 
1 ı kinci teşrindrn 15 ikinci 
k<lnuna kodnr devam ed"cek
tir. Önce koy so,·yetl ·ri, 
sonra şehir Sovyetleri se
çilecek ve mahalli Sovyet 
kongreleri İ~'timuf\ çağım_ 

cuktır; sonra mıntakavi Sov
yet kongreleri ve muhtar 
cümhuriyetlcr kongreleri 
yapılocoktır; bunun ımlın

Jan da fedı>ro ctinıhoriyf'L 

ler SovyctlC'ri ko grt>sı top
lanacak ve en nilıuy"l rn n. 
tokn cümlıurıyet kongr<>le
rıni en t üyk teşrı'.i ve icra 
or<'lınİ oları Sovyet Hmwn 

~ J 

6 inri konr•' i mti1111'S illeri-
ni sececf'k lenlir. 

A!AL! -

köylü ve i şd olan yeni So_ 
vyet miınevvr>rleri trşkil ed
ecektir 

Bu yf'nilcşmiş rıııintehipl 

erin yanı haşınıln 15 milyon
dan fazla yeni mi.ıntelııp ilk 
defa olarak gl'lı>ce intihnpta 
rey kullanacak lardır. Bunlar 
son intıhııptun sonrn 18 
yaş n ı hitirmiş olnn, 
Sovyet mektebi ve Sovyet 
fabra•as n<ln özleşmiş J"ni 
nesil ndumlarırlır. 

Müntehipler kütlesi bu yıl 
eskideıı 8 lVVı>t hukOmetinin 
düşmanı olup onn kor~ı müc
adale etmi~ bulunan fukot 

flı1k Cım Pt kararının ılanı 

bütün ııH~mlP. kPtte İni lı ıp nıü

cndelı>si dovrı'~ıni llı;m şt r. 
MtHıılı•kı tııı hütiın ~· ı lı şorı 1 

o zıımnndnnbL rı nomuslıı 

ve faydalı iş\·ıler haline gelen 
yutdnşlur ztirnresile zengin
leşiyor . Fılhakikn intıhnp 

nizamn.ımesindeki t ıdiJAta 

dair ç• kon Lir karar hu in -
nn zumr •leriııden birçokları
na \'e bu arnda osk i zongın 
ı,:ıftç·ilNın \O ·ukl ırıno. fııyJa_ 
l ı \' ı) ışnınlarılc umu mi rnfö
ha tştırnk t•t nı i~ ol 11.1al.ın 
ve şuurlu hır lıı zdu ~·alışm 

uları şurtılı· 111tihup h r. kk ı 
nı ioılı-. etmektedir . ~ovyot 

hükumeti ve ıirai tauzıuvlo r 

nleyhıne foalı) dto bulunmn
ları Jolayısılc köylerındı·n 

koğulmuş olnn « Kulak» lnr 
bile koğulmolurından üç w~ya 

beş yıl sonra ve Lu zumnn 

halkını intıhnptn f L 1 hir 
rol oyn ınıyn davet Pderı be
ynnnomesindo merk< zi ıcra 

kom t B i hu intihabın ma · 
nasını anlat yor ve esa ~·i

zgıleri le So vyet ler in fıııı l ı 
yet programın ı ıyzı.ıh !'!di
yor. 

Bu yıl 90 milyon ı ynkın 

miintehıp, yanı 18 y.ı~ını 

kadın erkek lıutiın hulk rey 
verccukt.ir. Y:ıln z lıu rukuın 

bile, şımıliden hutürı ırıtıh ıp 

sistı;,mİnı knr ı kturizo eden 
Sovyot ıleınokrasisınirı rnlıu 
nu a ·ikllr hır urı•tte gös-
tormPktc lıı; bu rokom, so 
vyP.tlı•rde d1JğruJon doğru

y:, tı>msıl e iılcn insan kiıt

J,.lerinin ne kadur geniş ol
duğııııu a nlat ır Aynı zama 
nJu gulec ·k intıhı:ıpluı ın, 

geniş ıneınlck ·tin bııtün ı e_ 
şıt halkının ıştıruk ettiği ve 
birliğin en uzok köşele ı ine 
kahır ınsan kiitlelorini kı 

mılJ.ıtnn bu sıyusi lıfid ı::ıe -
nin buyuk şıiuıulunü go -
tcrir. 

Bu yılki intıhap mücade
leleri 1931 Jo toplan on son 
~ovyet kongresinden Lerı 

geçmiş zamanın pıldnrosunu 
te bitte imkdn \'ereuektır. 

Fnbrıkulurla yenı sınai 

şehirler Kollıozlnr \'O Sov 
kozlarlo lıaştıınbn\i'ıı knpln 
nıır.ık nasıl nı~mleknt 111 .ın

zuru tleğİ\i' mİş ü miıııtohipler 
kutlesının içtimni ıııonzura~ı 
do nynı sıirııtlo ıleğı~mıştır. 

uİtilıapt[ı. kuçtik toprak 
parcalorına b l~ip. eskı köy
luler verine. l.ıuyuk zırnı ı 
tihsııl ~ tcrrübosi nı edinmiş 
Modern m.lkı nolorırı n kulla
nılmasını bill'n ve kollekti 
vıtP. ·~in de ytnİ zılınıyet "a
hibi olan on ıııılyonlJr<•a kol. 
kozlu g •lecekt ı· . Biıtiin ~ov
yt>tlnr birli[rıııdu. k rı~ınlar 
ç::ılı~mıyu vo sıynsı ha· 
yuta ırjtgidt dalın fozla ru 
ahet ~Jıyorlnr. t illi riımh
~riyetlerdE> tahsil w .terhiyc 
~ittikre daha dr.rın lı lk 
tabnkalarırın nüfuz Plnı kt•• 
\'ü lıolk t ılın knlorı "iyo~i' 
Iıuynlrı ka r şı uynn ıklık gös
frr.ırıekletlırlı•r Bunllun baş_ 
k:ı bu yıl muntehiplerin mü
him bir kısmın ı SovyC1t mc
kteplerinıle yetişmış aslen 

da nıım u~lu bir ·ek ılde \'Ul şm ş 
ve Sovyet hükiiuı tınin •ırn 

rın f' yardııml.ı bulunmuş 

olmak şartıle yPrıİ mnhulle
rınJe intıhup hakkını knnu
lı i lece kle rıl i r. 

1 lukumetın heyunnumı>ai 

y11ni S·HyetlPre rnümı 8Sİ1 

ıııtılıubı keyfiyet iızerıne 

hassaten dıkkatı ~·e mı•kt 
orlır. 1 lukum"t, ılnJ ıı veya 
orkek iŞ\ ıler ,.e köylııler, 

nskerll'r vo zulıitlor. nıeıııu

rlor ve münevverler a rusın
llan en ~·nlışkunlarn rey vo
rilmesini Sovyetlere So_vyut 
R.u ·y:ının ~clıir VI' köyl11rin
deki en cyı ış le kiltlt~· lnr
ıııın, r:.ılırı ku ve tarlıılnrılu 

yenı ktiltürıi en fozl ynzo
nlorın getirilmesini. Sovyrt
lerde kadın genr ve ıııılli 

nzl klur mlimessılleri nispe
tinin artır lmosırıı ta,·siye 
ediyor. 

Böylece Sovyetler hükü 
metınin kudretli organı. 8U 

lh~·u çnlışınnnın ve milli 
ıniiJ:ıfoanın t(•ı_;.kilfit~·ılnrı ol 
uenktır. 

Hu yolıla yeni So\'yetle
rırı ho~arm:ısı ldz ı mgtı leıı 

işler pek Lüyiıklur İ iare 
nıakanizmesiıı.n eyi işleme 

sın onlar nezuret edecek, 
de\'let idaresinde ve devlet
ler halk .ırasınıioki ınüna:-ı• 

hellımle biirokrası usulleri 
le onlar ırıücaclol e o lrıcekler
dir. ikinei la•\? seıwlık plii 
nın tuhnkkuku irin nınııı;,ı; ırrı 

çalısnınnın id.ırccili.-ri orıl.ıra 

ıluıjııyor. !Snn:ıyıin, üirnotin 
nukliyot ı rı y(•ni huştan tı • k 

nik bir :mrette tanzimi, ı~ 

t ıh,rı l Ycri miııin ve i .. ı;-iler 
ref,ılıın n urtırılması 

hutun bn birinci dnı'c rdo 
l'hemrnıvetli i.,leri ."ovyotl ·r . . ~ 

ırö::ılerereklenlir. Sehir, i çı, " ~ 
~Phirlerı. ve kcısnhu Sovyet-
leri gıttikço ortnn bütün 
halk ıhtıyo~·lnrırıın trıtmin 

ed.ılınosınL'. i~çilcro Juima 

Doktor 
,il Doların kıymeti azalıyor mu? 

I Vaşington, 13 [ A.A. J - ymeti olarak kaydetmek i-

Mamdu~ A ~met 
Dogıım ue çocuk bak1111evi 

çor~uı.; 

haslaltklrm mc'ile.hassısı 

l ~olar. kıymetinin indirilmes- cap eder. Bugün iki buçuk 
ıne aıt olup M. Ruzvelt tura- çımt yükselmiş ve l.ıu hal 
nıluu takip edilmekte olun borsada heyecana bt\is 01-
progrııma işo.rQt etmiş olan mnstur. 
profesör Corc Varcn dün Re
isicümh ur ilu goruşınüş ve 
A. vrupaıla yapmış olduğu te-

Gümüşün bu sağlamlığı 

Muayıını'hnnesini postoh- lkik ııeyabatinJenbı•ri ilk 
ııne <'İ\'arında Zemen 80• defa olarak Beyaz S.ıraydıı 

M. Morgentavın ahiren vnki 
b ~yanntının Uzaşarktn uyun-

dırmı2 olduğu all\ kaye. otfedi
lmoktedir. M. Morğehtav 

bu beyanatında Amerikanın 
kağına nakfotmiştir. görü~mesi enflasyon ynpılu_ 

1..,:::::::;:::=:::::=~=====:::::::::==:::;:.Jf ı· ı [; ı h n k k rn dn ki şayia 1 ara 

daha fazla kom ror ve kült-
tir hayatı teminine çalıiııcn
klıırdır. Köy öO\'yctJ,,rinin 
zıroi toplulukları kuvvetlen 

dirmek vu inki:?of ettirmak 
yolundn hossuten ehoııımıye 
tli v.ı zıftıleri vurdı r. Toprak 
verinıintn urttırılınu8 ı no 

nez'aret etmek, köylü 
rıınkinelerın kullanılma 

sını öğretmek, hayvancılığı 

inkışof ettırmek onların i~i-

ılir. Memlekfltİn r:alışnn ku 
tlelerinirı hakl ırııı: mü lııfoa 

kuvvet vermiştir. 
~ı. Vurren bundan: birkaç 

hrıfta eve! hulı huzırda kıy
meti 59 çent olan altın do· 
Jnrın kıymetinin 5Y çente 
inıli rilmesinin zo ruri olJu
ğu ndan buhsetmiştir. 

Bunun neticesi ştı olmuş· 
tur: Nevyork borsnsı bir ile 
üç· arasında tehalüf etlen 
terefüiler kuydetmiştir. 
Frank ô,64 olnrnk tescil 
edilmiş ycıni iki puenn yiik
sP1miştir İngiliz lirıısı 4,91 1 

3-4 ol •rak tescil edilmi~ ya 
ni ~ki ~·ent yükselmiştir 

Ü~· günJcnberi yiikselmek-

miihayaa ı>deceği gümüş 
miktarını altın ithnltitını ta-

sfıye i~in zaruri olan mikt
ara göre tespit edeceğini 

söylemişti . 

M. Ruzveltin şimdiye ka_ 
dur milll knlkınmıya yar
ılım etmem<'kle muaheze 
vo ithum etmış olJuğu sar 

raflarla bir mütoruke a kli -
nı> ha ız bulunduğu tnhmin 
edilmı>ktodir. 

1 lull\.sa, hali hazırda bir 

enflasyonu derpiş utrne~e 

kfifi gPlecek esbap mevcut 

edC'n Sovyetler burulun lıa - te olun vr> ıwcılki gün onsu 
ko bu kıitlelı•ro ait haki ırırı 5, 12 ~·pnt" ~·ıkın Ş bulun:ın 

olmadığı gibi hatld pek yu
kın bir zom:ındtı dolur kıy-

o in ç·nlınıuo~ıııu dıkk t t•l 

nwk nı konunu uyııı ı )t1n 

lwr lırırekPlı• karşı gelmoklu 

de mukelh ftırl•) r, Yt1nı So 
vy .. ıler. yalnız mHkltıkelırı 

su llı \'U ~· n !ı"ııııı ırnı n ıı ez ı ret 

ctml'kle kalın ı yac ıklurıl.r. 

Ru sulhçu r:olıı.?nın ve lıükfı 

metin sulh sıya!"etı 8ovyot 
Husya hurıcinde tıüti.ın ~ulh 

dostları tıırnf nılun lanılm ı ş 

ve tnsvıp edilmi~tır. Fııkat 

mı mıf'kete dÜŞ!!.'an "" yııni 
hır hıırhı> lıazır kuv' Ptlı·r 
raııliy > t}ı•r ıni nrtt ı rtl klnrı 

giimüş ki bu ınıktıırı 1929 
ı;eneAinı\An beri horsatln tee
('jl edilen en eyi gümü~ kı . 

motinın Jüşüriılmesının do 
muhtoınr>l olmJ\dığı zonno
dilm~ktı.ıdir. 

Edremi~ icra 
Memur ğundan: 

Edremiltt' taş\·ılık yopınış 

ht1len ikıımetgdhı me~·h ul 
Nev~ .. hirlı Ali U8lnyn. 

1 moznyik musluklu 2 aılot 

1 somaki dırek buhuri iki me_ 
tro tultirıılı• uıoıııy ı k mıısn 
ta~ ı t•İr metro mur ıhhıu l hn
ıııam kurnası d t~:ır 2 p ırç
aılo n i ba rLıt 2 ~· i f t 4 ııdl't h(ı· 

miiılıl•·l~·ı• SoyyPt ler ı\r 1111.Hn· 

ı~ k d m uıl.ı f a::ısı im k fı n l:ırın ın 
kuv\'l'tlenılir lnıesinc Kızıl 

llükumı•t bınnsın n inşuus· 

ında kdıll·· riniz 1arııfındıın 
ö.lenı•n bor<'un bu lı.Prı• kufı

llııriniz icra JaırPsine müra
enutl ı kı·sbi kutıyı>t Pılı•rı bo
rcnuzun t"nıini irin Eılreıııit· 
tıl mukim helvncı Hüs<'yin 

yaz nrnrmcır nıt·Z ı rt.ıışınilnn 

iharol lıulunnn meııkııl n'ı.ıllıı-
mıız 30 1 O - 934 turıhıntle 

rnrşam bn günü 
aşa ~·nrşıda snat 
ur.aktır. Tebliğ 

ilı'ln olunur. 

Edremittc 
16 da sntıl-

ordunun kııdrı'tirı" 
edoceklerılir. 

noz rot 

Sovvet Sııqvnnın 90 mil-
~ " 

efendi yedinde bulunnn vo / 
size ait olduğu ikror mlilip mııkamında 
har.iz PılilP.rı 1 nllet su ılof.(arı 

yon seçıcıbt f ı ıliyetlcrini 
;ey atınrıkln bilıııiyecek rry N.\ SIL İKTI S.\ TCA Yı\ Bl ll f'STE~ll.. EKELi 
atı~:ıkla bıtirıııiyn~·eklerılır. K TEN K rnTrLr P Eİ\ Ki N nr ı H 'N i KTIS \ili N \ -
lntıhap edecc1kltırı :->ov 'Atlerı0 , , , 

1 
, • • , T , ,

2 .. , .~ 
büyükvazifesino \ 'I' hu~·n. fıEt) , Olt"'i.\ K DiL .,\\ .\ !':H~A (),\ KULTUB 
lışmırnın <h·vumtı ınurnkıı_ MÜSTEllLEK ELIÜINDEN CIK 1 P Bl' uU.N BÜTr-
b;sine lı.ütlı> hol in.de iştira k i N LCGÜNE n i Dl Yüll l'Z. . 
nın zo.rar vu zıynnlnrının 

tazmin i~lerini konuşmak i~·

in toplanan komisyon iqini 
bitirmi~tir. Komisyon zarar 
gören Amerilrnlılıırın toler
lerirıi tetkik ctnıi~ Ye muay
yen bir pııranın bu zarara 
mukabil Amerika hü. 
ktımetine öılenmesirıi 1\irk 

toplnrıtıl:ırdn ~ehir veya 
kollcuzlar:nın ihtiyııçlarını 

snyarl:ır ve lıu tolimntlar 
Sovyetlcrc>, halkın ılıliynçln-

rını tatmin İ\·İn takip oıltıcı•k 

bir rchbn olur. ve Löyle 

p ·k ~·ok toplcıntılıırıla Sov
yetlerin köti.ı ~·ulışmalnrı en 
~iddetli tenkitlt·rı• mnruz 
kal rki bu ılı hakiki Vd 

d" rİn bir surette ılemokrnt 
ik olan So,·yL•t rejiminin ko 
rukterini ifadP edor. 

'~~~~~~~~~~~~ :\ 

t 1 
~ Sı~hat ve içtımai muavenet mü~ürlü~ün~en : ~ 

1 Balıkesir Doğum ve çocuk 1 
1 bakımevi 

~ 
~ 
~ 

l - Vi h\ ~· ·~ tirı nıP rk(\Z ve rniillıaka tı , şelıir 
"tı köylPri alıali !'l irıd(\11 müracaat cdmı ~w lı. ·- ı 
IPrin la hii ' e rı ı ii ş kiihhı Jıcr ıı e\' İ doğuıuları-
ııı VP alPlunmru kadın anıP livatlarmı miitıs
SP!'IPd<· ııu·cca rımı yapar . •;~ >cuk dli ~ iirııı(:k 1 

~ lPlıl ikPsinde hulu11a11ları da kt•zaJik ıııecca- ~ 
~ rıt~u yaııı·a ra k tt~thl\i Pder· ~ 

€ 2 -- Süt ~ocu kları VP iki vasırıa kadar o
~ laıı kiic;ü k hasta ~ a\' l ' tılar·ı (İa tıi ıuii~~~t;..ı ••df\ 

r•--=-------,1~ ,\ a tı l'ara k her zauıa rı ıı wccaııt \ u h'thni etler. AVUKAT ;s - ~üt ~oeukla r·ır ı ırı ha k ı rn t ~t rzları hak-

H. Tevfik - Sadık 
DAVA VEKİLi 

Yr~UF KEN.\N 
Yımhanesi hükumet caddesin- ' 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~ kıu tl a ııı iis 1 ak ht• I nı l i ılt' ln r H l W' lwl ik t'H lı:t- 1 
~ ~ıutla v11k11 11 ıııd lı uı ıır ızaltıra k:ırşı ıaı lıiki 1 
~ h\zım gelt· n ledavi \f' tPdhirJ••rin :dmıııa!'mı 

1 '1. da gehP ltlrt~ i>ğ'r .. ı nw~ iiz••rt• d••rsh·r 't•rilir. 1 4 - Cunıhuri~·t • timizirı Balıkt·~i rt • halı-
~~ Ş<'y lt •diğ i faid••li \P lıa~·ırlı nıii•·~s~~f'd t• ıı ~~ 
• muhı .- ı·pm halkınıızıu İ !'\l ifadt •\p kosnıa lar ı ~ Merkez Ye knzalarıla her 

nevi davn kabul vo surnt
le neticelendirilir. 

~ l:lımıdır. · ~ ~ 
1 i . :ıh , ~~w~w~~w~~~~l --~ 
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Necatİ B. Mur;ıllım ve Lise 
Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuz » 
Sığır » 
Sade yoğ 
Zeytin yağ 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirine 
Peynir 
Kaşar 

Soğan 

Patetf's 
Şeker 

Sabun 
Makarna ve kuskus 
irmik 
Şelı riye 
Un 
Süt 
Yoğurt 

Soda 
' K3yası 

s2ari Azami 
Kilo Kilo 

22000 25000 
4000 5000 
2000 2500 
2000 2500 
1800 ... 2300 
1400 1700 
sou 800 
500 800 
200 300 

3000 3500 
1000 t 200 
300 400 

2000 2500 
6000 7000 
1400 1700 
900 1100 

1500 1800 
150 2UU 
150 200 

800 1000 . 
2000 2500 
3000 4000 

800 1000 
150 200 
250 300 

, ' 
Şehir Sinemasında 

il 

Bu akşamdan itibaren 

MANUELA 
Tı•m sil edenler: 

MO-".\ ~1.\HIS 
VAllNEll B.\KSl EH 
.\NT0-"10 MOHE~O 
~I.\HY norn.\N 

Aşk, muhabbet, sevda ve hayalin hiitün kudretile 
hükümran oldu<,u Mekı,ikn hududunda Riorandcde 

~ bir aşk fac i as ı . Bu f ıl im sizi çok ~ı:H n.I : r ı dı ı · ı k " ' 1 

ı yi bir gcr• e gc~·irer.eks i n i ~ . İla veten filim : VARYETE 

~o~ beğeneceğin:z ~ir filim 

BÜYÜK ŞEHİRLER 
ı UYURKEN 
!'~~~~~-~~~===-' 

işte 
Ağrıları ve soğuk algırilığını geçırecek 

bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: Alacagınız mal, hakiki olmalı 

İsrarla tASPİR • 
'.2 ve '.20 1<omprı melık ambaıa ıı araa bulunur _,7"Jo._ 

Kuru üzüm 
Siyahferik 
İncir 
Zeytin daneıi :~ }~~ ı~-~l~tl!l~!!!!ll!,~1~!~!!!11!~!!!!!!!111,!!!!ll!!!!~!!!!il!!~!!ll~!!!!!!I~ SIJ~~~~!!ll~~~~l!~!!!!!!!ll~!~!!!!!l~!~~~m!!!!!!ll!!!!~lllJI!~!!~ 

\J kt b' M 935 · kadar· ihthacı #il!E= 5.E === ı •t d • • ola;. \:a ~:i ı :~ 1:sgari g~~i~~~:~ nı bild l l'e il. \'e _: t i s t 1 a en 1z1 
8-lo-934 larihinJen iti haren ''İrmi güıı uıiidde· ~ ~~ ~ D u·· şu·· n •. n u·· ı' 
lle miiakasl,sı ila11 edilen erzak miktarmda haıı •c ~- =~ U ' 

~~ ~;::: .. ~~!~~:~s:•;,a 3z8~3~~e:11: ~~ :~~1 o~~'~!~: ;~a ~1 ~·~ =-=~---~_-_=_--~,: ~_;:_: __ :~-~---=·: ==_::~_----~:~-· 
arılnu~ıır. lhaleJer·i 4-11-~)3 J. ıaı·ilai11de ~n"f'ı tl\' l'ı . . . 
icra edilt:eeğinden İ:-·leklil(H' ınezki'tr ~üındt~ ~aat :=.. ___ _ 

14 de depoziıolar·ije heralwr 11ıt'l-.tPptt· rııliı~·ş<·- =~ ~ J 
k.kil miihavaa komhwonuna mi"ıt·~u·aat Hlmel~ri - · · ~ --

liizıııııu ilAıı olmııır. . il Mişl en Lastikleri. t= ~ 
-: i=_a 

Balıkesir Vilayet 
Daimi En,-.•iıneniııtleıı 

Balıkesir - Kepsüt yolunun 27 inci kiloıııet .. 

resindeki ahşap killik köpf'iisli keşifuanın ve 
~artnamesi mucil)inc~ lamiri 22 te~riuievvel • 
934 tarihine musadıf pazartesi giinii saat oııbe-
şte ihale edilmek iiz e ~ irmi ~iirı müddPle aJeııi 

münakasava konmustur. . ., . 
Tamiratılmebhusenin bedel ı kHşfi ı 98 ~ lir·a 

35 kuruştur talip Olanların yüzde yedilmçu k 
nisbetinde ttımiuatı nıuvakkate nıakhuz v~· 'a 
m ·ki. , ijlarile ticaret odası ve elılivt-ti ft~ııuive . . 
vesikalarile hirlikde ve' ıııü uwzkurda bu husu-

" 
sa dair fazla malumat alnıak istivcul..r·iıı daha . 

=~ En temi'/. kavuç~uktarı y:ıpılıı ı ı~ ~u- ~ 1 
---~ uıu~ak ve aJa~ti~i~· ..tli, diiıı.\atııı ı t·ıı ~~ıg-~ ~ 

1§§11 laııı 13stifri ola11 ~li~lt·ıı l:h;ti"-lt:l'İrıi di~er ~......... ~ ===- (--, • • :a.~ =-= 
~markalara terrih t•diııiz. Ciirıkli i>iJı!ınıııu~= ~ 

==:!i:' • : = == =-i )ft,li~lerin fr.\ kirnl(' ol,hıgu ~ağlanılı~ile t ~ lj' ıecriil11· cılilıııi~tir. i= ~ 
A ~!işlen . siiperkonfor la~l!~l··ri ile ke- ~= ~ 
~ mah emıııvclle seYalıa\ t · dıhr. llt•r \ıo,-"?:::::: :=~ . . ·- --•4 darı mevc~dunuız 0 lıulu11ur. ~ ~ 
•~ Mi~lon ldstilderi Balılı.ı·,.ir ve mtilhakatı ncııııtnsı ~ ~ t> k . . "l 

1
-
1

L d fe ti· 
-~ Yanyalı ;;ade f ~ >ına y~ptır~a mı ıst~yorsunu~. ~ . ? 6-

~ 11 :\' l'lıi.'.'.f' L ... T ~ ~ carethaaemıze ugrayınız. Bınanızın ıkmalı ırıo b 
=I!! • 1' .:ı \r. -- --· t ·· l - i ==~ , . f ,g_ un c·vazım magoznmızı a meveuttur. .• 
-~ Zarb.ılı lıau-Balıkt• .. ır ~ ~ Demir, hırdnv~ıt, c~m_, ~·imento. pulluk vo ~'ri 
g~ . ~Ef!jj ==4 neı ralfttı bulunılugu <71bı yakın zıımundon D 

liıı1M~i~ıiiiiiiiiillmnımiıijiıiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiıi&iıiiiiiiiiiiii~iiıfili~iimı~ır; ~ ~:\:·~: ~:~1:,: : ~::';:;~: -~,:~iriı;,~r~:.', ":~ ":;.~~1 ':1~ 
~ m •Hıı müşterimizi memnun etmiştir. 

Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden ~ Her nevi ökü ve tartı :lletleri liC 

, Biirhaniye ve Ayvalık hudutlurındııki E,·knf.ı nit zeyli - ~ tadır. tCI 
evvel enciimeni \' layete gelnınlcri il:\n olurıtır· j ?liklerin ~34 senesi mahsulü 13 ~- 10 : 934 tarıh ntlo~ ~ Saı·at;laı· haşırıda hoya ve Lırde.,·:ı · 

---- , ıtıb3rt!n artt ı rın nya konu~mu~t~r. Burhonıyc . lıuıluılıındnkı ~ Cumalı Hasan 

C. H. F. Vi J ayet .İ da re ::·:~~~ · k~·;.~~~1i~ :k;:~i "' ~~ ~~:'ı .:i4 2 s 1·0 
1 ~. ~

3

~34 "~.;:,ıı:,~'.· aılıiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiOOOO&ıWWiiiiı~ii~iiliııiiiiiiiiim~nıim~ıiiii~iiiiil. , 
be V J Ayval ı k hudııılundakı m::ızhuta ve ı~ıul tı.ıkn zey ıınlı - D . .. lJ" f"' E _ · Je 

H R d klerjo ihales ı ılt: 27 - 1 Ü - 935 ı·um n rt~~I g iinl er İ nıit: Ve aımı t' l ayet ncumenıt1'!
1 

-,,-_ ey eti iy asetin en: saat 15 de yop.lucoğunlon isteklerin bildirilen !(İİn ve 803· Balık•ısir sılılıal thıİl'PSİııiıı ilıtiv cı iç••1 ~ 
tlerde B~rhaoiye ,.e Ayvalık Evknf dairelerine arttırmaya liralık kinirı ~artrıanıtı~j lllllCİhiıı~e uıiilJ'T_j 

Bürhaniyenio i<eremköy hududu dnhilincle Balıkesir 
Türk ocağından müdevver fırkumıza oit malUmülhudut iki 
parça ze-ytinlik 2- Teşrinevel - Y3-l tarilı inden itibaren 21 

Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken 
eatalmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti anlomak 
ve daha fazla izahat almak iıtiyenler Balıkesir, Edremit, 
Börhaniye, Ayvalık halk fırkası riyasetinden tafsilli.tol ma-
ları 1'9 talip olanların 21 / Teşrinievel J 934 torıhine mü
aadil J•azar günü saat 16 da Balıkesirde C. H. F. Vılayet 
iaare heyetinde ihale edileceğinJen talip olarnlıırın yuka 
rıda isimleri yazılı fı rka riyası tlP.Tine mürocıwtlı.ırı ilan 
olunur. ı 97 

HAS İYE: 
işbu iki parça zeytinlik ~35 senesi ıııarl11ıa 

kadar Zaı·hah Zade Huhl si bevin talı tı isticar111da 
• 

bulu:aluğundan altcımn intifa lıakkı hn tarihlcrı 
sonra hqhyacakıır. 

gel meler ı. 4 2~ 1 • o#': 
edilmek ve 25 tt)şı·iuiev<'l ~)34 taı·ilıiııe ın _ al 

Askeri Satın Alma 
Komısyonundan: 

Balıkt.ı~iı· :ı~keri kıta:ıll ilıtivacı İ<'İıı 32 lon . ~ 

pirinç 15 torı sahun ve 12 ton ZP~' lİrıyağı 25 .. 10-
~ 34 prrşPmhe ~ürıii saat 11 de kapalı zarf u~u
Iıi•~ ayrı ayrı satın alııw<·ağrndaıı talipl,~riıı şar

tnanwvi ~ürnıc~k icin lıer ~iirı nıiirıakasava i~li-
• t .. , ..1 • ,) 

rak idn dt• viizdt~ n•di hucuk muvakkat ıemirıa-
.. .. • J 

tlarile hiı liklc ye\· ıııi nwzkl'ırda ıııtHn· vou ~aatıt·n . . . 
cvPI BalıkPsir koloı·du ~alm alnıa komİS\'Olıtrna . 
ıuiiJacaa tla rı. 4- 250 

perşcmhe giirıii saat 1111 tw~Le ihale edilnıe~ s'
rt~. virmi ~iirı rııiiddt~lle alt'ııi miiııakasaya ' 
d ilr~ıiştir. . 1 . 0ıl 

Kirıirıin helıtlr kilosu ;~2 liı·adır. TahP la 
laı·ı ıı viizck v~di hucnk ni~ı>elinde h·ıui113 '.' y ,J . . . uel'~. 
va kkah) rııa k hıız \'eya ıııekt upla rı \ t• ~ 
orla~1 Yesikasile hirlikh) yevmi mez~t'r!d~r~ 
ke~irch~ t~rı<•iinıerıi vil:\vf'h'. sarınanw~111ı ~. 

1

~., 
. . ··'· Ye hu hususa d .• i r ına ltrnıat almak isı i vPntı·rı r~ 

Pvcl İstarıhuJda ~ılılıat ıniidiil'iH·liııt·· ve uıe ~ 
de erıeiimerıi vih\vt•l kalPnıirn·~ miirat«tat e 
l tW i i h\ ıı olu 11 u r. . 4 - :! 1 1 

BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASJLMlşfd' 

' l 
t 

c 


