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a ·crM:.AR TESİDEN lv.[AAD A :S::ER GÜN SABAHLARI ÇIKAR.. 

-Balkan Antantının Tebliği Nasıl Karşı landı? 
y oslavya birliğini muhafaza etm ek her endişen in üstündedir 

ug Yugoslavya başvt"kilinin sözleri 

Hariciye Vekilimiz Yugoslavyalı bir g~zet~ye .be.yanalla ~olunarak dedi ki: Bir_çok mu~akkak sebeplerle 
milletlerimizin ~aha eyı ~tr ıstı~~ale mustehak ol~u~ lanna rnanmahy ız . 

Belgrot, 22 ( A A } -
Avalo ajonsı bildiriyor: 

Başvekil M Uzun Ovic 
gazetecilere yeni kabineye 
şimdiye kodor tntbik edilen 
siyosoto kayıt •ı 

ve şartsız olarak taraftar 
olduğunu ı ık\11 hildirıniven 
kim elı>rin nlınmıyrcoğın 

80 •lı>rni V•' cif' ni tır. lı ı 

siy setin csrı pren pleri 
Kam GorgPvir h'lnPdonı 111 ı. 
}i birlık ffi('V('Ul tPŞk J,ıtl 

csasıyo ve yek pnrı ı z 1111 

knlıul l tmez Yugı>:-ılJvvn 

siyaset do~t vo muttefı k 
momlekotino istınnt eclC'n hir 
sulh siyos"tİ mualıedelerıle 
ihdas edilı>n vaziye-
tin bu tun Yugoslovyo 
milletinin çoktan heri ta vip 
ve kabul ettiği ve bütün 
dünyanın on hazin gtinler 
z rfınJo kani oldukları vec
hilo muho!ızn ı'1ır. 

Budope te. 22 (A A) -
Macor telgrof ajansı :hıldirı. 
yor: 

Küçük ltildf ilo BJlkun 
nntantırıirı Belgrnttn neşrct
tıklorı toblı~ M rar iyosC1tj 
mehofılınde buyuk hir alAkıı 

ile karşılanmıştır. Macar 
mııtbuatı tebliğ mtindereca
tını uklinla mutol<>n ctmek
todır. Huktlmcte yakın lıu-
lunon ~OZf•tolcr ve bil-
hassa Budop şto ht rl.ıp 
gazote ine nozorcn tcblığ 
son <"'tinlorde bazı matbuat 

o . 
tarofınd n yap lun ·ıeşrıyııt· 
tan soqra tetkik edicj bir 
tesir ynpmi tır. 

Tehlığin mutedil lisanı 
takdir edilmektedir 

Belgrnt. ( A A.) Ava · 
in Ajansı bildiriyor: . 

Harici)" Vekili Tcvfık l~u 
tu boy Poletika gazete ınc 

o ğıdoki beyannıto bulun· 
mu tur: 

« - Sızler büyiık Krnlın 
ız i~·in bizlerde Gazinin kar. 
Je ı ı~·in uğlıyoruz. Belgrı · 
tlu ve 'fopolcıts ile Alt.ıınat .... n 
kadar yollard gördük! •rırn 

Kral birinrı Aloksandr llıız 
retlorinin h ıkikaten Yugo • 

lnv millotınin hi~· Lıir zam n 
Unutamıyacoğı ~·ok savilen 
bir hıikümdor olduğu hak
kındaki konantimi takviye 
otmi tır 

Merasim ınül:' sir ye muh
te om oldu. Burada şun~ 
tcbariiz uttirm1:1k isterim kı 

1 . • · J • l fıkot yo. nız ınıll ·tınızı egı • 
I> • • • •e'se > ılkanlnrd ı hopımızı } 
duşürcn hu büyuk fel.ı~<'l 
huzurunda •apılon mera ım
d" her ey <·ok ı un.to~nm 
bir tarzda tertip Ad 1 ı tJ.)) 

1'cvfık Huştu bey mul93 • 

kibon me ul Ytwosluv nıa-n . 

kamı rıh• Yugo lnv ınıUetı · 
nin buyilk mu·kııhltçılık ko
biliyotılo yuksck vicdanını 
toLnriiz ettırmiş ve sôzunc 
'u ı;JUrBtlc do\'om oylom 'ştir: 

« Yugo l ıvyaJ ı 
horke bu 'ıc lun ılo hu 
muşterek hj ıy ıtır hu tt> -
riki me oinın ve ayni zaman
da Yugo lo' mıllcıtinin kuv 
vetile dı iplıninin t1hidi ol-
mu tur. Milletlorimizın muk· 
ndderntı ile menfaatleri orn-
sınd ki buyuk ayniyete İlin. 
ret etmeğe bile hacet yokt-
ur. 

Şımdi su t1n ıçın lı•, önu. 
muzdc biıi b<'kliyen 
buyuk ısı du~unme 
mız vo kahrnnınn kralınız 
ılo nnmJor efın, Gazi Mu. 
etofo Komol Hozrotlcrinin 
bn lad klnrı e ero gerek si
zin ger ·k bızim d{'vanı et-
nH miz 11\zım golrnektPdir 
Onların bu r rlPri. hovnel
mil 1 te riki m ai \'O bey
n<'lmilc] ulhun lemini ese
ridir vn bizi r bu i e de -
,.0 m odece~iz. 

Bir çok muhik obPp -
ler dolayı ılf· milletlP -
rimizin ti ho ıyi Bır 
i tikbol miı tehok olduklo
rın'l inonaıalıyiz 

Kahraman Krnl n mrnfur 
bir ~uıkıı'lte kurban gitnıe-;j 
üzerine Yugo luvym ın Z!ly f 
lamasını bekliyenl«'r hayal 
inki or nn uğrn mı ve bu
etıın ikı mislı olan d ıhili 
kuvvet niıı lrnriei atvPtİ uz
rrinde ve dol 1yı ile Balkon
ların ve umumiyetlo Avrup. 
anın t~ onurlıı üzerinde t" 
• . ,,0· t ,rllii•İ muht · m 
ırını l" l" 

y ıgo lovynyı herke hayrnn· 
lı~ltı mu hc>drye imk:ın bu-

lunınu tur. 
Dı·,·amı altıncı ayfn<lo ) 

Marsilya sui~astı 
cd~· Journolıı 
Le Journol bugünkü mı -

1 d n" rC'ttİğİ hır yuzı-
ıo~ın e " 
l , r ilya uık tının da 

ı a. . 
hildL• polıs ı,ll"rinin tonzımı 
ınesole ıni şiddetle ort::ıya 
nttığ'IOı, hukı)'.n?t '\ e. t> rl~ 
meııto mnhaf Jınııı hu ı le rıd-
di surette uğra mo~o bnşl?· 

l klorını yazıyor. () zrtentn c 1 • • 

Lu niısho ındn ndt Beı ıce 
ımza ıle nr rolunon hır fık
rndn den lıyor kı: 

«Buno intizor l.ızım gPli 
yordu. Alm nlor, hem, ne 

samimiyetinden ve nede kıy. =====, ====ol 

metinden üpho etmediğimiz Yugos av 
hürmet hislerini sunuyor, 
hC'mdo gizli i.ımitlor izhorın· 
dan kendilerini olamıyorJar. 
Hu um ti ·r de ~tnreilyo, fac
iasının, orta A vrupanın yntı-
ması ve Yu~oslavya ile 
ltnlyanım> aııl:ı mn 1 hu u -
ıında yapılan •ayr<•tleri kon 
ıçınde boğup ho;:m yacoğı 
h U!'lU un'l bağlıdır. Bu gibi 
urnıtl• rin nı;ıkço. mey tona 
~· kına ın:ı t""s uf dmemelİ
yız 

Olum, nazık bir meselenin 
Jı ılli ı~·in f.{ayet dikkatle lıo. 
z rl nan bir i ı tntıle uğrnt· 

m•ştır Moomofıh bu mesele 
lı ıki kalmakta beredovom-
dır; hrıttA holleılilme i 
liızumu d ıh ziyade mustn-
celiyet kesbetmektcdir 
T ..tbii bunu vücuda getirenler 
nrasmdn dec•i iklik olmakta
dır. 

Frnn anın vermi bulun 
duğu kararın ltlyetegnyyir 
olduğunu söylememize lüzu
m yoktur. M. Uarlu Roma 
, c Bclgrnt ara ında yukın
laşmn hususuna sarfı gayret 
ederken Fransa hukOmcttrıin 
'\e bulun Fransonın duygu
larına lercumon oluyordu. 
füitun mıllctin dileklerine 
tercumun ölnn Kral Alekso 
drı I• r.ın ava evkednn nynı 
ıtim ıt lıom.lesı değıl mP idı. 

fMoi c ltolyanlorın dtir
binlık ve basıret gostorme
leri hususunda kendilerı içiu 
hir fırsat teşki l etmektedir 
Bunu fırsat diyn tovsif et 
mekton ~·ek ınmiyoruz. M. 
Mu s >lıni gibi bir dPvlet 
adamının bunu tınlamadığını 

görlİr C'k hayrete du eriz. 
it ılyıı ıle Yug-o l vya ora

sındaki onleşmonıozlıkların 
lehinde ltulyonlnrın on iiCDC· 

denbPrİ, Yugoslnvyanın nic 
hanlı bir vazıyet alnın ı kor
ku unu be leınolcri ve Yug
o lav c ımio ınin lıo ·,ıımuk 

i tiJ ıdın lu olduğu kanonlını 

ı tısmnr etmeleri kor ıı;ındn 

)ırplnrın ıtimot · ılık gö ter· 
nıe inde boşkn ne vor,hr? 

Artık Hom nin uzun zam-
an ti rec k olan bir / 
ve a •et de\'rO ine nige 
hban olmok endişe iln 
Yugo l,..l\ lorın, kuçu it Kralın 

tahtı etrofınılo birhirine dohn 
ziyade sokulocaklnrını onla· 
mamnsı miımkiın değilılir. 

Şiiplıe ve hınçl:ırı yok etlen 
empatili ılimndın tezııruru 

ıt·ın hu z1ınankin len dolın 

iyi lıir fırırnt olnbilir mi? . 

Ceviz ~ütüğü ı~racatı 
Hopa. 22 (A.A.) llopn 

i kd<.>sind<'n Prnchi memlf'
keılnine khllıyetli miktordn 
ct>viz ki.ıtüklrırı ihraç od1lmc
ktedır. Bır il ızirnnda inıdiy< 
kadrır ki sevkiyot bin met
re mikfiplan çoktur. 

Kabinesi 
[s~i ~aşve~ il ~a~ ineyi 

teşki l e~ iyor. 
Belgrot. 22 (AA ) Kr-

nlıyct Naibı eskı Boşvekil 

M Czunivıci tekr ... r yeni ka 
b nr>yi te kile memur ctmi · 
tir. -·· 
f aaliyatlerine devau edi

yorlar. 
Sofyo,2ltHu u i)Mokedon· 

ya VMHO korıııtesi çalı ması· 
na devanı etm ktedir. Dün 
Pııtriç kozosındoki Zırao.t 
kooperotıf şirketi ınuJurü 
M. Ynkim Cokof bu cemiyet 
tnrofından feci bir surette 
katledilmiştir. 

Almvn ınah1mato göre lıu 
Zırnııt ooperotifı VMHO co· 
mıyctine senevi muayyen bir 
vergi ys r ırdi. Son zamanda 
VMRO cemiyet i alın on 
ve rgiyi arttırmaktadı r. 

mak istemiş lokot M. Yokim 
Çokof bunu kabul ctmewiş

tj. Bunun üııcrino dun gece 
cvın dönerken yolda ölüne 
u~· komiteci çıkmı ve vücu· 
duna 27 kur'iun sıkm k sur. 
etile kendi ini öldürmü ler· . 
ır. 

Komiteciler tevkif edılm· 
i tir. 

Büyük 
Meclis yarın toplanıyor. 

Mebuslu akın hallnda An
karaya dönüyorlar 

Anknrn, 23 (muhabirimiz 
den) - Hüyiı k Millet ;\1ec
lisinin içtimaı ıniınaeihetılr 
intihap ıloirelerindo bulunan 
mebus be ter akın hnlinde 
Ankorayo dönmektedirler 
Meclisle hazırlıklar görul 
m~ktedır, 

Bir Mecmua 
Ankorıı, 2:? (A A.) - Frıın 

tcb çıkf}n L~vie Pnr• i n 
ne Parj., ~1u:ııchallo Frou 
L rtutluınu ;\1efmuaborı 
umumi ahltıkı boznrnk re 
im \'<! yozılorı muhtevi olm 
o. ı h:ısr>hile nıemlr.kcte gir
melori lrro Vekilleri heye. 
tile o ok ndi lmi tir. ~ 

Or~u ~ampıyonluğu 
Ankorn. 22 (A A.) nü-

miizcloki per embe ve cuma 
gunü elırimizdo ordu hiz-
ınrıti npi\•onları y ıpıln-
<':lktır Bu müsabnkolora 
Vı·yanodu yapılnn hr>ynelmi 
lel kongraloro giren zohit
lcırımızd"n hir koınito i tirnk 
edecektir. 

-Büyük Sanayie Doğru 
Başve~mm;zin ço~ ~eğerli cümleleri. 

«Dördüncü şeker fabrikasını 
kuran milli bankaları sekizinci 
fabrikayı kurmağa da teşvik 

etmek isterim.» 

Ba vC>k ıl l met Pn o Haz
retleri i lctmeğc oçtıkl orı 

Turhal şeker fnlıriknsının 
defterine u kıymeddar sozlo. 
r i bırnkmı lnrdır: 

<lTurlıol fobrikasını bugün 
açtık ve gozdik. Fabrikanın 

Pn son istem bir o er ol
ması seyrine doyulmaz bir 
eser tadını Vl•rmekt dir. f1"a• 
brikn kendi sanat vo ynrd
ımcı tamirhanelerinde hüyuk 
bir mektep ve gc~·im mer-
kezidir. Pancar yeti tiren 
çiftçinin kendi mahsul 
leri öni.ındek i ne eleri 
dikkati celbediyor. Her 

şeker fabrikası hiç olıEozsn 
dört VilAyet için büyük bir 
kozan~· yeri oluyor. li'obri
kanın memur, amole ikamet. 
gdlıları, mektep ve hasta 
bokıını için tosislori de ay
rıca bir bir 6. faydalı mevzu. 
dur. Dördüncü şeker fahri 
kasını kuron]milli bankala
rı, sekizinci f'nbrikuyı kurma. 
ğa da teşvik etmek islerim.>> 

Büyük sanoyın doğru atı. 

lan n<.lımların solll.bet i ııi Ba-
vekimizin yukarıda derç 

eıtiğimiz yazıları no güzel 
iCado ediyorlar, 

~~--~~~~~~-

Yeni Güm üş Paralar 
Basılmağa Başlanıyor 

Yeni gumu pnralnrın hu 
hafta içinde bosılmns ı koti
le,.miştir. l'oralorın \'elik 
knlıplorı yapılmış makineler 
pnra kesmek uzero 
hnzırlnnınış bulunmu:>f lrdır. 
Bu işin biraz geri knl · 
mıı olması, mu~inelerın uz. 
un zomondonberi i lemeın..esi 
ve yeni pnrolorın kenarları· 
rın 1 ur kiyc Ciimhuri •eti ib· 
aresi ynzılmııktn olmosındon 
ne el otmi tır. Çünkü ynzı 
meselesi p~k ıııuşk-ldür 
Ma m'.lfıh yazılrnnsındo nıu-
vofFıık olunmu tur. 
Bu İş imdiye kudor 
ancnk lngiliz şilinlorindc ,. --

lnt lıik ,,diliyordu. Londra 
clnrphanesinJen sonra hu 
kenara yazı yazmn işini İ~-
tunbul dnrphonesi ynpmı 
olnroktır. Bunun için bn ıl
ına f uliycti esnasında her
hangi bir pürüz \'.kmumosı-
no rnl makta, bu vuzdcn 

" 
bir parça telı ir olmak· 
lodır. Yeni parııların Ctlm
lı u riyeı bn vramındu piyosu-
yıı \'ıkarılınnsı matlup oldu. 
ğunıinn eğer hu giin veya 
yarın para ha~ı lmn işin ı• ha-
lonır n pnrolar perı l rırpey 

piyasnllr çıkarı l mı olcıeok· 
tır 

======-. - -TURKDILI 
BUGÜN ( 8 ) SAYFA 
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SAYFA 2 

1 HALI\ BiLGİSİ DERLEMELERi 1 
Balıkesirde Doğum Göre•ıekleri 

ve Çocuk. 

-4 

Toplıyan: A. OSMAN 

Çocuk muntazam uyku uyumazsa yatağının baş tara
fına birnz « idrişoh » kukusu sürülür. h:oku çok ağır 
olduğu için çocuğu yarı baygın bir hale getirir. Bazı an
neler bunu kdfı bulmıynrak ya kendileri veyahut pek 
az olarak çocuö-a da afyon yutturıırlar . 

Bu günlerd~ çocuğun ağlnması ~·ok zaman doymadığı
na hamledilerek her ağlayışında çocuğa meme verılir. 

Eğer çocuk acı acı ağlar. feryad ederse bir tnra
fının, bilhassa karnının uğrıd ı ğına hüküm edilerek 
acı badem yalatılır , şeftali çekirdeği kırılarak 

içi ezilir ve ince şnkerle karıştırılıp çocuga yalatılır ve 
yahut bir tülbendin ucuna koyarak emzik şeklinde çocu
ğa verilir. 

Çocuğun karnının ağrıma sı annesinin kendini üşüt

mesinden ileri gelir. Anne kendini üşüttüğü takdirde 
sütü soğuk olacağından çocuk da mide soğukluğuna 

tutulur. 
Çocuk anne südünden başka bir şey almadığı bu gü

nlerde hasta olursn bütün kabahat anneye • yükletirlir. 
Kendisini daha eyi muhafaza etmesi tenbih ve nasihat 
edilir. 

Bazı annelerin südü az gelir, çocuğu doyurmaz. 
Bu takdirde çoçuğa, ya husus\ emziklerle her türlü süt 
-bilhassa keçi südü - verilir. Yahut pirinç unu, haralop 

TORK DlLI 23 BtRtNdT 

Cümhurıyet 

Bayramma ~anrhklar. 
Kullulama komitesi dün de 

toplandı. 
Amasya, 22 (A.A.) - Hal

kavi fakir hastaların paras -
ız bakılması için bir muay
ene evi açmıştır. 

Gönen 
Belediye hayan top\and1. 
Gönen ve Sındırğı beledi

ye heyetleri de toplanarak 
reislerini seçmişlerdir. 

Hakkı bey yeniden Gönen 
belediye reisi olmuş, ağa 
zade Mehmet bey de Sındı
rğı belediye reisliğine ayrı
lmıştır. Sındırğı ve Gönen 
belediye reisl~rine muvaffa
kıyet dileriz. 

ltalya kralı Samalıda 
Katanya, 22 (A .A.) - lta

lya Kralı Etnadağ yolunu 
açmış ve vapurla. Somalıya 
gitmek üzere buraya gelmi · 
ştir. 

..... 1a•••••••••••••••••••• .... ••.,.•••••• .. ••••m••••••••• .. ••••••••••••• 
i ŞEHİAVEMÜLHAKATT~~ 

·ca;·t;·~-~iY~t··a~y~~;;·······H;ik;~ 
Hazırhklan.. Reisi Esat 1fı~•f' 

Haznhklar bugün birçok kollardan görülmeğe başlamyor 
Gümhuriyet bayramı kut . 

lulama komitesi vali muavi
ni Ekrem beyin reisliği alt. 
mda dün de toplanarak ba
yram hazırlıkları için tenvir 
almakta devam etmiştir. 

Komitenin ayırdığı kollar 
bugünden itibaren işlerine 

girişeceklerdir. 

Sm~uğı belediye reisliği. 
Sındırğıdan: Sındırğı bele

diye reisliğine Ağa zade 
Mehmet beyin seçildiği bil
dirilmektedir. 

Bir istifa. 
Vilayete gelen ma-

lumata nazaran Altınova 

belediye reisi istifa etmiştir. 

istifa sebebi mahalinden so
rulmuştur. 

Mehmet Cahit bey 
Mebuslarımızdan Mehmet 

Cahit bey de dün Kütahya 
yolundan Ankaraya gitmiş
tir. 

Mıntaka 
Kupası maçlan 

MıntaJrn kupası maçları
na gelecek cuma günü baş
lnnması mukarrerdir. Bu 
hususta kulüplere tebliğat 1 

yapılmıştır . Fiküstür bugün
lerde kulüplerin murahhas
lari huzurunda ~espit edile" 
cektir. 

Malum olduğu üzere mın
taka kupasını geçen sene 
İdmanyurdu kazanmıştı. Bu 
sene bakalım hangi takım 
kazanacaktır?. 

etti. 
. ~ 

iki senedenberı 
. 1. - . . ·r eıaıekt• 

reıs ıgını ı a gsat 
Müstecabi zaJe 
bey ev reisliğindeP 
miştir . . ~ 

Esat Adil beyin 18li~ 
vazife ve meŞ~ ~ 
çokluğundan ilerı g 
zannediyoruz. . · oıi• 

Tahmin ?!~ı~ı bir 
Halkavi reislıgını . f 

• ·aııZ . ~ 
det fırka reısı. de IJI"" 
Fikret bey uhdesın 
duracuktır. , 

Belediye lei~! 
Yaptıaımız tcıhk 1 

•
0 tı l"~i ı re belediye reıs ıb 

hakkındaki mazba;l~ 
makamına tevdi e ı l~ 
tir. Diğer taraftan ~rı 
ttar muhafil şe i-' 

.. n seç 
re1sı ve encume • 
hi yapılmış oiınasırı., 

az şekerle bulamaç yapılarak yedirilir. Bazı annolerde l======================a:ıı::::======-==== 
'tıJ:llY 

men intihabata bı 
rile bakmamaktadır· lokum alarak tülbent ucunn bağlarlar ve emzik gibi 

çoçuğa verirler. Bu iki yaşına kedar devam eder. 
Ara sıra yemeklerin suyundan da v~rildiği vakidir. 
Çocuk doğduğu günden itibaren oda içinde birde «be

şik - salıncak» göze çarpar. 
Bilhassa gec·eleri çocuk behemehal ıalıncakta yatırılır. 

Salıncak; ya marangozlara yaptırılan müsta.til şeklinde tahl
aılaıı demircilere yaptırılan gene miistatil şeklinde çember 
demirinden yapılır,yahut«Çingene salıncağı» denen şekilde 
olur. «Çingene salıncağrn iki ince urganın ortasına ekse
riya çuval, yaygı, bazan da saglom bir bez koymak sure-
tile yapılır. Uçlarının kaymamosı için iki ucuna bir çomak 
takılır. Snlıncak iplerinin iki ucunda birer demir halka 
olup yan yana iki duvara çakılan çengele a~ılır. Tavana 
asıldığı da vakidir. 

Çocuk kucakta olsun, salıncakta olsun uyutulurken be
hemehal nenni söylenir. Akide ve çocuğa ait itikatlıır ba-
kımından çok şayanı dikkat olan nenniler üç veya dört 
mısralı olabilir. Bunlardan tespit edebildıklerinı şunlardır : 

Nenni desem ne hal olur 
Gül açılır bahar olur 
Ben yavruma gülüm demem 
Gülün ömrü pek az olur. 

Nenni derim edasına 
Beyler inmiş odasına 
Sıvamış ak kollarını 
Karşı Çlkar babasına 

Calkan karadeniz çalkan 
Gemilerde olur yelken 
Bursadaki yatan sultan 
Onun ömrü senin olsun. 

Yağmur yağar inceleyin 
Yoktur yuvrum sencileyin 
Kapında kul bencileyin 
Kulun ömrü senin olsun. 

Yağmur yağar taşta kurur 
Altın saat be şte vurur 
Yavrumun yavuklusu gelmiş 

El pençe (1) divan durur 

Yağmur yağar taş ilen 
Gözüm doldu yaş ilen 
Bir dahi seni seveyim 
Bu talisiz baş ilen. 

Nennisine beledeyim (2) 
Al buğmlak (3) doludayım 
Mevlanın nrmoğını kuzum. 

Hocalara gider yolun güzel 
Eve gelir boyun giizel 

, Nenni. .. Nenni i i i .. . 
Hu u u ... Hu u u .. . 

E e e .. . E e e ... 

ı - ~ lı g~ gıl ılzorınde bağla~ ıp durmak. 
2 - Bulaşt ı rayım 

3 - KordelA 

Kuran okur dilin güzel 
Kitabı koynunda geıer. 

Hem uyusun, hem büyüsün 
Ostünü güller bürüsün 
Oğlum kalksıiıda yürüsün 
Kasteden diller çürüsün. 

Nenni derim ben bir 
Yazılanlar gelir başa 
Yavrum benim sen bin 

taşa 

yaşa. 

Uyudukça uykun artsın 

Büyüdükçe ömrün artsın 

MeYltm sana ömür Tersin. 

Uykusu gelmiş gözüne 
İrengi vurmuş yuzune 
Hep uykular oğlumum gözüne 

Ak ı-denizin adaları 

İçindedir odaları 
Benim oğlumun edalrı. 

lstanbuldan gelir kaşık 
içi dolu büyült aşık 
Benim oğluma Vezirin kızı Aşık. 

İstanbuldan çıktım yayan 
Destemelim .~dolu payam 
Oğlum sen kadife yastıµ-a dayan. 

istanbulun kuyuları 

Çayır çimen kıyıları 

Bayruk reker dnyıları. 

Yağmur yağar taş üstüne 
Kalem oynnr kaş üstüne 
Her sözlerin baş üstüne 

Nennisine yatırayım 
Uykusuna batırayım 

Ben oğlumu hocalnra götüreyim. 

Ben oğlumun anasıyım 
Ellerinin kınasıyım 

Gece gündüz tayasıyım . 

Nenn i i i i 
Hunnu 
E e e . . . 

Nenni i i i 
H u u uu .. 
E e e . .. 
Nennilerde coğium k ı zım, yavrum • kelimeleri 

çocuğun kız veyn oğlan olduğuna göre dtıği~ ! r . 

- Devamı Var -

. Birliğin te~lifi 
ldmanbirliği birinci takı 

mı İdmanyurdu birinci takı
mına bir maç teklif etmiştir. 
KnrarJaştığı takdirde bu cuma 
çoktandır seyretmediğim i z 
güzel ve heyecanlı bir maç 
göreceğiz demektir. 

Tahvil edil~iler 
Dursunbey muhnsebej hu

.ı-:usuye memurunun Biirhn -

niyeye Bürhaniye muhase
bei hususi1e memurunun da 
Oursunbeye tahvil edildik
leri duyulmuştur . 

Rifat bey / 
Vilayetle teoıa• ~ 

üzere bir gün evel ~ 
ze gelen Balya ka1 dl 

RiCat bey dün ~.~ 
maholline Jönnı_'.'.!1", ı 

memuriyetleri tas~ı~ 
len mü~ürler . 

or• 
Vilı\yetçc aıelll 

. e dl 
inha edilen nahıY . 

. tıerı 
lerinin mP.murıy~ -1' 

letçe lastik edilrnıŞ 
tebliğ edilmiştir . 

~~~~~~--~~ ..... ~'? 

Yazı Müsabakarrll~ 
Hikayelerin neşrine j.
J. Teşrinde başlıyacal;, 

Gençler arasında açlığımız güzel yazı ('(1
11
;1 

akasına girme şartlarını ve müsabakonıfl 
olacağım yvz.ıyorz: 

Gönderilecek yazJ/ar. g4' 
Gönderilecek yazllann «tezli kiiçük Jıikdyt>1 

fını haiz olmaları yegane şarttır. orıdet'. 
Müsabakamıza iştirak eden gençlerden g tki 'I 

ceklerl «tezli küçük hikayeleri» gazetemizin, elf11' 
ununu iecuvüz elmiyecek bir hacımda terllp 
arlnl rica edf yor uz. 

Seçim ht::yeti ~,pr 
Gelecek yazıları tetkik etmekle bunlardafl tefl' ~ 

ı 
nanları seçmekle edebiya mllallimlerl, ga:e ere" 
in tahrir riyasellnt yardımcı olacaklar ve rey " 
ek/erdir, · 

Kazanacaklar ,ııe; 
l'tf.tisabakamız şöyle başllyacaklır: Gönde dt~ 

«tezli hikaye» lerl 2!:J J'eşri nevelclen itibaren ıarıfl'1 
başlzyacağız. Hu llikdyeleri sr.çmekle okuyucll .. 5' 
arasrnda ayrıca bir müsabaka lerllp cdfyofll"~ re 
çme heyetince birlnr.lli!f I kaz·1nacak ldkdYeff iyılef 
vermiş olan elli okuy11cumaza muhtelif Jıe 
daf7ılacağız. 

1 
~il 

En güzel tt~zli küçük lıik~\yeyi yaıuı dile' 
uct~ gazetemiz biı· ( kol saa li) hedi~·c e d,11' 
cckıir. İkinci vr. ii~iirıciiye güzel hırer d8t 
ma kalt~m, dHrd li ncli<len onu rıcuya .~3 
k1ymet li hi rer kitap hediye cdil<1eektıf ·""'' 

Bu müsabakada okuyucularumzrn nasrl reY 
anacaklarLm ileride ya:acağız . i~"e& 

(itıncler, sizi kalenıiııizi tecrlihcyt, ( 
ediynrtiz.. /Jf1'e~ 

Birçok gençlerin bira: daha müddet ver 
0

:1lt1 
bakkrndakl ımiracaatı 1i::erirze oönderflecek Y rdi; 

.ı ı1e ıf 
fi ay brış111a kadar kabul t•lmek karan!ll 0~1 
/-likayelerin neşriue 29 Tcşrinevelde l';!,.~ar:::, 
-4C-~~..,,,...~~...,,,.-P" 
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5 GÜN .. 
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_lçTE: 

istan~ulda bu ruvazör 
Forbi her j mindo bir ln

gi liz kruvazörü İstonhulu 
ziyaret ctmiştır (Forhisht r) 
bir mektep gemisidir. 

istan~ul denizinde kazalar 
lstanbul denizinde son fıı 

tınadn bazı azalar oln uş
tur. Knrnbigodnn nlkon 
Gevze vapuru rosasını şn-
ırmış. Murat reis motöriınün 

serenleri parçalanmış ve 
1 tonbul civarında bir çok 
kayık batmıştır. 

An~ara sergisi 
29 'fo rin ovcldtı oçılocık 

Anknro ergi binasında hn 
zırlıklnra devam olunmakta 
dır serginin fevkaltıde gu
zel olma ınn çalı ılmaktadır. 

An~ rada ~ayranı ~az1rhğ 
Cumhuriyet hnyrım1 ı n 

pe parla urctle kutlu! n 
mnsı için Ankıırada huyu 
hazırlıklar vardır. 

Anknro koyliileri bu se. 
ne do boyramo gelecekler 
dir. 

Ankara~a yeni bir ort -
me tep 

Ankara do buyuk bir or. 
temekt p daha acılmı tır. 

•••••D • ••••••••••••••••• . ,, 
B L 1 : 
•••• • • ••••••••••• 
DIŞTA: 

r l Zogonun ~eyanatı 
Arnavutluk kralı Ahmet 

Zogo O yli Hernlt gazetesi 
muh.ırririnP beyanatta bu 
lunmu : 

<cArnovutluk h çbır d vle 
tin 1 ht hi avP rde fıir 
m mle et olm k i tem Z.l> 

emi tir. 

Japon a~:nesi 
Japonya kabinesi ciddi bir 

huhrnnl k r ıl mı tır Kn 
binenin ı tifo ına muhakkak 
nazorile bokılmaktcıdır. 

ispany sileri. 
İ pnn oda ı yaı t nkil 

har kAtı hıtarnn ermi tir. 
A ılcr Ldmorodu ı hu umet 

or ve 
ormu o:dır . 

İngiltere- ustur 1 a r
anşı asmda ~u t 

lng it red Avu turol) _ 
nın merkezı olun Melburna 
21 tn ore hnr k t etmıştir. 

Toy o r 1 r 18 bi ı lometre 
uçacaklardır. 

~ .. 
Kücük 1 

Yunan Reisibüm~urunun 
ı özleri. • 

it la ve 
Bulğaristan 

«Slovo» yazıyor: 
Horitn üznine alız hır 

göz atarak olur k küçük 
itill\Cı le kıl eden Yugo lnv 
yo, Roman' u ve Ç k lov k 
yanın ıktı di m fM lf rı ı 
birleştirm nin zorluğu 
anlaşılır. A vustury. • Maca
ristan ve Bulg rı tun Lunln
rın oralarını girmiş bulun· 
mnktod•rl r lşıe bund n do 
lnyıdır i şimdiye kador kri 
çük itilMın a tettiği iktısn
dr ·onfornnslor tam vcı mü 
sbot netice verem m "ş; iktı
sndi ve coğrafi vaz y tıerı 
politika hatırı için tokviy 
edilememi tir. Eğer Bulgar 
i tan, ı\ vusturya ve ~o cari tan 
Tuna devleti olmayıp tn Bn 1 
ltık: denizi devleti olmuş ol· 
s ıydılar vazıyet hrı ka türlıı 
ol ıbılirdi 

l<u~·ü l ıltlfın ıktısadi 
hudnki foolıyctınc gel ne 
eğer hır gun olup Tun ıtti 
h 1dı meydana gelır hunıi 
nn bir r bıl k lın Y c· 
tır. Bunu ımdıy k t r ko-
nfor ınso davet dıfcn mur 
0 hhuslordn hissctııklerı ı\ ın 
konfer n ton onra hır t h 
lığ noşredorek Tun de' 1 t • 
lorioin ıktı ndi vaziyetleri 
nı takviye hususun h rn 
bor çnlı m k 1 tt yenlPrin 
ko foran t.l 1 'Jtırok e<lebıl e 
klerinın beyanına ]uzun 
goruıu lordır Fak t Atıiı i 
olm kt ın urtulaoıomıştır 

Yenıderı H ieirun hor ı tı 
hap rdıl n 1o yo Z 'm s 
Yunanistan dohılinJe mıll t 
c!rndı ro ındokı t sonudun 
daha zıy de ku' v Üonme 
tn nniy tında bulunmus ve 

d mı tir ki. 
<M Y. y unut l 1 gozl r 

mzı ı tı 1 ç \Jr lm>J 

SiıAh ocentnlnrının A mrri
kn ti.yont totbıknt komı yo 

nurda y pıl n m ant dol yı 
sıle hır çok l hdıtlore ır ruz 
kalmakta oldukl rı Vn ing
tond n hıl li"ılm ktedır 

Çunku b ı hu uta mil o 
laııla.r harı~ te k l olar de 
ğıl, ı~ crd olunl rd r. Hız 
0 rniuiz ı, Bulg rı ton hu 
konfcr n&lnrrı, os elı bıı P o 
ğramlo davet eılılec.:c k olur 
sa, iştirak C'tm l ten ~·o ın 
ruıyecektır. Bu busuatnki ltılMın 

Japunya~ ~-tçe mes leleri 
«lapon W kly Uhr nıcle» 

g ızet si yazıyor: 
J ponpıdo milli l\a etP 

.. ·eçho vermek ı ınin hır 
m el ise t 'eli edilm j dü 
şunülu1or a dn bu yolda ye
rıı bir hareket yoktur. Bir 
çok salı1hiyett zevat, mil· 
li siya eli ıdarc l'd c k ve 
değışc>n hukfım tlı>rden nıiı-

tı:>e ır im yara b r mı><'-

lı n hı umun k nıriırler. 
' vyet Ru y be n ti 

p tinile hutiırı mıll t r :ıra 

nd ynln z endi ınin nr. 
) opma jsted ğıni bildiğ nı 
ı pat elti Diğer mılletler 

ma rafç eilı1hlanmak m ks 
s di e yopt klıırı gızli prog 
ramlard n buşka birş y yo
mnmışlardır V kin ovelden 
tahm n <lilnıiyen bnıı zuhu 
r t ~ rs da kalınnbilır, 
f .ı t o gı z mnnlnrda ik-
t dnr mevki ndc ı ulunan hu 
kfımetl rı cin nl ve şeraıtc 
uygun h ıl ç relt rı ıulmnlo 

rı J§z mdır. 

J.ıpon) hukiimotı birbir
ine zıt, mu ul mesel lor) 
o derece mucndele ıçindedı 
rkı bu mesuliyoti hır milli 
siyaset mecli ine devr tmeğı 
çok rzu ede ; bununla be
raber böyle hır tc kildtın 
ıııumkun olobjl ceğinden şü
phe etme i ıçın kuvvetli 0• 

b pleri d vardır. 

\' ton mtid f dıısını her şe 
yd n ti tun tutanlar tarafın
d:ın bılc ka ul edılon siyas
f tın nı-l «yorgana göre av 
ak ı, tınuk))tır Juponya go~ 
c· n seneki rfıy lı ile vüc 
udunun ya rısını yor""ının dı. 
ş ndn ıraktı.Bu SPM hu fün t 

lıut yı t n ir i tiyor Yalnız 
bu hareket Japonya Divanı 
1uh s bal nın oııJli sıy 8 t 

mf'cli ı ~ zile ini görın 
ti m• tır. A ğı yu arı h r 
n zar l butçe ini yoparko, 
huku n tın k nJi n er b 
ılec fr nı t r n 
tJı p 'tm "Jtır «Bunu verc> 
ın yız bu {azlodırn deme 
h kkı Divani 1uhu (1batın 

icrni bir altı.hiyeti yoktur ve 
·y et Alemınden o knd r 

uz kt ldı r i on ı rın v r reği 

dir ktifl rfo nazar ll rin pil\· 
oları nrn ın lo muhıın fod -
lar o ...tl' ktır il r rı z rı t n 
y n fık rl rı v proje! rı v _ 

rd r B"r surü ı rarI r 

!.lYFA 3 

• • r Ş h i N ' ıma e • 
An ötede yeni bir şehir daha 

ulunmaktadır 
Knyserı (lfo u i ır uhobı • mori to.rzı; ıktı adi ol~ın-

m ı zdAn) - S bab n h nıız / momızın ne derin bir aıi 
saat hrı in~o l(oyscrı-lst ı • \'n engın bir mcsnı kayn: 
yoıı coılde~;ı~ıle Jston ulu~ ğındon fışkırmakla olduğunu 
Boyoğlundnkı kodor b r ispat eden ~·ok güzel vo ~·ok 
kol h.ılık görurstirıiız Kofıle cnnlı hır mi aldır. 
k {ılı• ya) a gidenler. bi ik 
l t b ı h ·ı k RuraJn ndetn. veniden bir 

, oro .. o omo ı \e ·o J 

myonl rla la ınan bir . . m mi ket. modern bir ehir 
utle i, oluktan boşanan 1b~: uı ?luyor. Bu ohir, Turki
u gibi, m mleketten fobri- y nın. ycgllnc ve en büytik 

sana"'I h · ·ı k' kaya doğru akar gider, Bu J şe. rı vo ! . m rne 
·alnhal k. mensucat fnbri- ve clektrık ohrıdır Bu C· 

kıı ındA ı.·alışon muhtelif s ı - h!r boştan aşuğı betonarme· 
nıflnrn mensup j 500 adar dır. Burada yevmiye 1500 
İşçidir. Men ucat fabrika ı, amele kozmasilo ki.ıreğilo 
memlPketin ki kılometro değil mo ine ile teknik u ul-
kod r şı nalin<l bulunuyor. !erle çal ı ıyor ve hor i j 

Benuz dört bu~·uk uy evel, makine göriiyo 
Bo vekil ismet Po a flz . r. 
l { d t 1

. t 
1 

b · 337 hın metre murnbbolık 
aro n on eme ı o ı on u 

koco snhodo, bugün yu ı n soha üzerinde yirmi kadar 
muhtelif biçimde i muaz küçüklü hüyiıklü yü ekliği 
Mm binalar insancı hoyr<'l 7 ın tredeıı 35 metreye k . 
dolu bir hnyccan voriyor. dar muhtelif ekil ve tonda 

F brikunın kurulduğu binalar var. Yalnız no { b-
aha JJ7 bin metro mnrob. rikanın işgal ettiğı alın 32 

. hnınclo geni , bir ucundar bin metre murubbaındotlır. 
dı~er ucu görünmiyon bir Her hin nın içine karlar 
yerdir mal tu ıyon ve oınclo tara-

Dort buçu oy evel, dum fıntian sürüklen o mtitcnddit 
dOz bir t rlo halinde bulunnn i tikametlerdeki de ovil h t· 
bu arazi üz rinde bugün lort örümcek nğı gıbi hor 
yükselen miiteaddit binolar. tarafı sormı tır. Bundan bn-
bu binaların azameti ve hir kn Kayserı iste yonundan 
görulmemi bir kilde mi. !nbri1rnnın icıne kndur tem. 

dit edilen şimendifer iltisak 

İtalyada verem s nator
o lan 

<< il Popolo d İlolıcı » dun: 
M Mus olini MılAnoyı zi· 

y reti sn sınıla Violbu vu 

CrPmon şehrındc, yeni inşa 
lılmi Yereııı sanotoryooı-

t ft lmi tır. Bu iki 
n toryo ı 11n sri ve en 

mo :lern e a lor lizrırino in o 
edilını tir ve lıer turlu \e
sı nta mılık ır. 

Faş'st rejimı bir t rftoıı 

b?taklıklorı urutuyor 
dığer turaftcın dahi verem 

nntoryomlarının ın a ıno.ı 

ehemmiyet veriyor. Fa i t 

rejimi on ıkı sene zarf nd 
Cuneoda, Porugindo, ve dığ· 
·r vılayetl •rde yem modern 

hntları bu sahayı bo tnnlıaşn 
katetmektedir . 

Vapurların Mersine çıkar
dığı malzome ve Rnıya<lan 
gelon makineler şimenıliforle 
fnbrıko sahasına ve <lekovi). 
)erle de ıstonilon mnhnlle 
kudnr naklediliyor. 

Oemirhan sinde 100 ka<l r 
mut hassıs i ç.i, mozoik ka
re ve fayansı yopnrı tölyc
ler<lo geno bundun f zlcı 'l u
rk ışcı çulı ıyor. l•ub ikonın 
ınüte tdJit ve muazzum tur
binl.,rini soğulmak iç n ya
pılan su dcpolorı su hnvuz
ları insana hayret verir. 
Fabrikaya lüzumu ol n u
lar fobriknnm i ğal ettıği 

saha uzerindo ve .. ·aktile 
Knyserilılerin b har ıom D-

l rıııdn eğlondıklorı (Korpu 

kadar bitecektir. Müdüriyet 
binasının çatısı kapanmak 
üzeredir. Kuyu ve eu depo
ları ıla jkmal 11dilmiştir. 

Şirketin geco ve gün-
düz kum ve çakıl tn-
ıyan kamyonlarından ha -

ka belki iki ytizdcn fazla 
yuk rnbusı do goceli gün. 
düzlli ç hşmaktadır. 

Ak amm a ıt altısında hu 
1500 amele paydos yapıp 

şohro yorgun ve bitgin bir 
hnlde dönerken geee servisi 
için çolışocıık bir pnrti, ikin· 
ci bir amele gurubu da fab· 

rikaya \0nlı muyn geliyor. 
Gccolerj, fobrikn saha ının 

her tarafı gündüz gibidir. 

Şirket daha şimdiden knron

lık mefhumunu ortadan kal
dırmıştır. 

Şimdiye kn,lnr geoeleri, 
hiçbir yenle ve hi~·bir in
şaatta çolışmıyan Türk j _ 

çisinin bu gece meaaisindo 
dahi gösterdiği kudret ve 
k biliy t, burodnki Rus 
miihcndislerinin bile takdiri. 
ni celbotmiştir. 

inşaat ve taahhüt müdde
ti 15 kll.nunevelde bitiyor. 
Fa at butün in~nat, tnnhhüt 
odilen eıaent dahilinde ol
mak şartilo bu müddetten 
dabn evet Sümer Banka teı
lim edilocek. bir eurAtte ha
zırlanmaktadır. Bir Türk ti
rkotinin bu muazzam ~işi ya· 
pamiyncnğını ve haşoromiy
cı.r.oğını ilk znmanlar<la iddin 
odonlor, bugünkti horikuld
do faaliyeti ve bu fualiyotin 
randımanını görtlrlorse elb t 
hayret odorlor. 

Ciımhuriyot rejimınıizin 
ıktı adi kalkınmamıza llmıl 

olocak en büyuk şaheeer!e-

rinden olan bu fnbrjka 
hakikaten bir Alem 
Yo başlı başına bir 

la uvetını rttırm k 1 t . veronı onatoıyoınu io"Ju elm-

tnn) mevkıındcn in n gö· 
vde ı kadar kalın tlomir bo· 
rularln gelme ve f ıbriko 
d.nn çı ncak pı 'o mtilovve 
sul rdo gene ayni horulürln 
hır huçu kıloındro uz.ıllto 

ki bır iı r 1•ye akıtı lııı k üze· 
re tertib.ıt alınmı tır. 

varlıktır. Bu muhteşem , 6 

muazzam eser, gelecek. sone 
bu günlerde faaliyete geç
tıkten ıwnra momu)d\ıla ik
tısndi sıysetimizin zaferini 
bütün milletlere knr ı ispat 
etmiş olacaktır. 

Fnbrikn civarında yapıla
cak olan cınıole ve memur 
evleri idn ilkhuhora intizar 
odilccoktir. Husyaılan gel
m?.kt olan fnbrıkarıın mon_ 
:uJı bu kış kindu yapılncn· 
g ndnn bu fu lj"'elı"n } 

yfln y lııız ordu ve hahrı) ı~tir. 1935 eno ı d 24 n ri 
değılılir Diğer n z lretlcır d 

f ıyctlerini d h geniş sa
h ıl rda ycıpınok ist yorlor 
il tL u k ri ın ıkoıı 1 rı il 

an ~Hstah~ an 
ayfnm zdo mu-

t rk ıl m z n ko) 
lu)e o fo)d lı y 1.18 

çık roktır. 

d h l olm m z mc ol ı ctr. · 
fın 1 cerey n ottiğıııı ümıt 

z Lı 

v rem nnatonomu itmam 
t>ılılec kt ır. Bu 23 ndot an
atoryomu on bın yatak ıhti· 

va edocektır. Bu sıhhi mi.ı • 
sel r ık 1 cdildıktı n 

ı t rej mı ltnlyı n 
mıil tin bu ·uk hızın t go •• 
mu olur .1ılıotın e as s -
lllınet. s iıhutın eyı ı iınd _ 
dır 

llım adamları mo.t ni b r 
mıllctiı bir s ne zarfını n 
' _r ın hn t lığınd n uyh t· 
lıgı nufusun adedi sanutor
yomlurdokj terlıizolın od -
dm gore azalır ılıyorlı r. 

1t ly du, biı sene zodııı 
l1 b h ıstol klan öl •nlı r 
yır ni bin oılcdıni bulmuştur. 
ile <le l u ad dın 
z m 1 muhlcmeldır. 

Çunku ıttihoz ett-
g miz trclbirler ve vo ıt lıır 

'ler v f nnıdir. Bu or 
k ç t t ı h r turlu v 

l 1 rl l ld rmolı ız. Zırn 
it lyan mılleti bu mutlu 
ili clt n ne k 
kur.ul ııuııitur. 

Motorlerin kurulo<'oğı lıi

nunın nltın vo urzın bağrı· 
na doğru, oloktriklo ınuteh 
arrik ınuuzzum ş hmcrdanl-

rln bilmew uek dnr uzunl· 
ukta 450 ndet k lın kozık 

ç k l ı tır. Motôrlerı ı ars· 
ı tı ınduıı binalJrın mutee s
ir olm mo ı i~·ın botoııurnıe 

durnrl.ıru taştan birer m h
u ( z , lı z n d cı ln tun d u v. 
.ırlor.ı hotonarme duvarlar
ın bırer zırh gıydırılmı~tir 

Dört buçu ylık ınesaı 
noticesın l , \ok geniş olıın 
pamuk deposu tamnmcn, 
atölye bina 1, bır vo 
iki nuınnrcılı su tul-
umba d irel rı, kıın -
y \'İ su ıcsvivc Lınusının be 
tonnrmo i koleti kısnıt•n hit
ını~. irndiılo boylo duvarl -
rı tizerırnle çalışılma tadır· 

F brik bın ı 20 güne 

• J 1nva 
te ırntınılon maıunı"y·ı· . t . . . ... ını 8· 
mm ıçın febrikonın her tn-
rofı gene Husyadon relmi 
olan k~lorifelorlc çerçevelc
necoktır. 

Fabrika ile "Jehir oro ın
d ki şose nakliyat dolayısi-
1~ o?amakıllı bo:.rnlnıuştur. 
ımdı tozdan gcrilıoiyen bu 

suhoıln. kı ın çanıurdun ge
nlın mok telılikosi Ynrdır. 
Siimen Bank, ilk evYel bu 
yol mo ele ini lwllı)tmolidir. 

Bize fabrikayı gouliron 
ve on ince tüferruııtııı ka
dar iznhot verm k JOtfundn 
hulunon ı-.irketin oflı rinden 
Hikııı t Ye 'oit b ''lore te
şekkür cdıp ov rılı; on. ge· 
rok bizim ve gerek 0 nlbis. 
el rimizin csn ron<ri lozdo.n 

.. . o 
gorunmez ve tumnnıaz bir 
hule gelmı ve en uıağı ya
rım kilo toz yutmu tuk. 



SA.YPA: 4 

Kızamık Hastahğı 
Vilayet Sıhhat Müdürlüğünün 

Halkımıza Öğütleri .. 
(Dünkü nüshadan mabat) aşır. Hastanın sesi karışık 
Eşya, emakini umumiye ve nezlevi bir bal alır. 

ve masakin vasıtasile kıza
mık sirayeti: - ktzamıklıla
rın yatak takımı elbise ve 
eışyalarile sirayet vukuu ih
timali azdır. Bu da mikrop· 
ların hariçte müddeti hayat· 
ları pek kısa olmasından 
meeakinin sirayette hemen 
dahli yok gibidir. Elhasıl 
kızamıkta bulaşmanın en mü· 
him amili mikrobu hamil 
insanlardır. Ve vikayenin 
bütün mesaiside insanları 
insanlara karşı siyanet et
mek noktasında tekbüf 
eder. 

Kızamık salğınlarının ev
safı: Kızamık salğın yap
mağa en çok nıeyyal has_ 
talıklardan biridir. İnsanların 
bu hastalığa karşı tabii 
muafiyetleri olmadıaı gibi 

• t> 
sıra.yet te hava tarikile ol· 
duğundan vesaiti müsait 
bulunduğu yerlerde bütün 
insanları musap eder. Sal· 
ğınlur vesaiti nakliyenin 
tekAmülile mebsuten mü
tenasiptir. Bu sebeple her 
tarafta sık sık salğınlar 
görülmektedir. Şeraiti sıh
hıyenin fenalığı kızamık 
ve(iyo.tını yükselten avamil
dendir. Fakir halk arasında 
layikile teğaddi edemiyen 
ve muhtelif esbap tahtında 
yorgun bulunan insanlarda 
vefiyat daha ziyade görülür 
kış mevsimi de kızamık 
vefiyatının artmasına sebep 
olabilir. 

Mütaleayi seririye: Kıza_ 
mığın yatalak heli dört şekil 
izhar eder. Aş:lanma, savlet, 
indifa, nekahet devreleridir. 
Sirayetin vukuunda araıı 
iptidaiyenin zuhuruna ko.dar 
geçen müddet vasati olarak 
10-1 1 gündtir. Bu müddet 
zarfında hastalar sıhhatleri
ni muhafaza ederler. Bu aşı_ 
lanmak devridir. Savlet veya
hut arazı ibtidaiye devresi, 
Bu devrede hastalık nezle 
ve hararetle başlar, 

Kııamık nezlesi aynı za
manda göz zarı, burun gı_ 
şa11, hançere ve belumda da 
vardır. Bademcikler ve et_ 
rafı da kızarır. İlk günde 
hararet ekseriya birden 
yükselerek {38.40) ka vasıl 
olur. Bundan sonra birden 
veya tedricen inerek indifa 
devresinde tekrar çıkar. Ba· 
zı hastalarda devrei iptida
iyesinde hararet yiikselem~z 
ve arazı iptidaiye yalnız 

nezleden ibaret kalır. Nezle 
gittikçe kas(lbatta hissolu
nur. İlk günde daha fazla 
olan göz yaşarması ve 
aksırmaya· kuru öksürük de 
inzimam eder. Bu devir va
sati olarak dört giin sürer. 
Baıan üç hazan da beş gün 
olabilir. Bu müddet hitamın
d m IOrıra hararet yeniden 
yükselir ve kabarcıklar zu. 
hur eder. Bundan sonra in
difa devresi başlamıştır. 
Kızamığa hami olnn kırmızı 
kabarcıklar yüziin kulağa 

yakın yerlerinden başlar ve 
buradan yüzün diğer kunml
arına, alına intişar eder. 24 
ıaatte bütün viicude dağılır. 

Bu devrede nezle arazı da art
ar. Boğaz. beyin da ha çok 
kıurır. Ôkıtirük daha ııld. 

Burun ve göz ifrazatı da 
tezayüt eder. Hasta bu devr
ede ilk devre nazaran daha 
ziyade rahatsızlık hisseder. 
Bazan ishal görülürse de ek
seriya inkıbaz mevcuttur. 

Devrei nekahat: Kaba· 
rcık devrinin faal müddeti 
24-36 saattir. Bu müddet za
rfında hararet en yüksek de
recede bulunur. Ve mebzul 
bir ter ile hararet birdenbire 
veyahut tAdricen 38 saatte 
halı tabiiye gelir. Ateşin dü
şmesile ahvali umumiye eyil· 
eşir. lndifaat biruenbire solar 
ve yerlerinde iki hafta kadar 
devam eden esmer lekeler 
b&rakır. Ve lekelerin üstünde 
ufak tefellusat peyda olur. 
At~şin düımesi kabarcık-
ların solması neka-
hat devresinin başla_ 

dığını gösterir. Kızamığın 
birde ihtilAti şekılleri var
dır . Bu aşka.l akıbet marazın 

se!Ametini bozar buolrırda 
ihtilAcı semmi şari zatiilka· 
dbat, zatürrie, zatülcenp ka
lbi ihata eden zarların cer
ahatli iltihapları , üznü mu· 
tavassıtın cerahatli iltihabı 

bademciklerin ve mahfaza
sının muhtelif iltihabat ve 
tıkayuhatıdır. 

Tedavi: Seyir ve eşkAli 
maraziyesini telmihan arze_ 
ttiğimiz kızamığın hususi 
tedavisi yoktur. Tedavi araz 
ve ahkAmı umumiyeye kar
şıdır. Kızamıklı hastalar so. 
ğuğa karşı çok hassas old
uklarından bu hususta en 
ufak ihtiyats ı zl ık ihti1Atatı 

sadriye zuhurunu sebebiyet 
verir. Bunun için h.1stadıı 

kızamık şüphe edildiği za· 
mandan itibaren yatağa yat_ 
mağa ve hararetin sukutun
dan lAaknl bir hafta sonra
ya kadar yataktıı kalmağa 

mecburdur. 
Y~ıtaktan kalktıktan son

ra da iki hafta kadar eğer 
nezlei sadriye hali vaki 
ise daha uzun müddet oda
dan dışarı çıkmamalıdır. 

Haatanm ağzı her gün 
sık sık temizlenmeli yiye
cek olarak mayi gıdalarla 

ıüt, yoğurt, çorbalar, kakao 
ve saire verilir. Hararetin 
sukutundan sonı·tl tedricen 
mutat gıdalara rücu edilir. 
Salim devam eden kızamık
ta bu umumi tedabir teda
vinin esasını t •şkil eder. 
Fakat ihtildtat zuhurunda 
veya bazı Araz kesbi şiddet 

ederse mütehassı5 etibbaya 
müractıat etmek mecburi
yeti hasıl olur. 

Kızamıktan vikaye: Kıza
mık en ziyade hastalığın 

ilk devresinde sarı olduğu

ndan viko.yenin esası bu 
devredeki hastaları muhitine 
muzır olmıyacak bir hale 
koymaktan ibarettir. Bunun 
için hastaları Arazı nezlevj_ 
yesinin zuhurundan evel t ecrit 
etmek icabedersk de tatbi
katta hunnn temini mümkün 
değjldir . Hastalık nezlevi 
devrede teşhis ve tecrit 
edilse ilk arazın zuhurun
dan itibaren tecride kadar 
geçen zaman zarfında mu
hite sirayet vaki olmut hu
hnaur. Babuıuı salim virusu 

TORKDILI 

Mata Harri 
Alman casusunu öldüren 

Alman casusudur. 
(Son posta) Harp içinde 

Fransada tutularak kurşuna 
dizilen Alman casusu Mııtm. 
ezel Matha Harjnin Fransız 
zabıtası tarafından bir ihb
ar üzerine tutulduğu ötede
nberi malumdu. Bu ihbarı 
«Matmazel Doktor» gibi ga
rip bir lAkap taşıyan bir 
kadırıın yaptığı da biliniyo
rdu. Fakat bu tutulmanın 
hangi şerait altında olduğu, 
hele «Matmazel Doktor» un 
hakiki hüviy~ti meçhuldü. 

HuJbuki, Zürih şehrinde 
kain umumi bir sanntoryom 
müdürü sayesinda bu nokta 
da anlaşılmıştır, Bu zat di
yor ki: 

-«Bir gece 16 numaralı 
o lada yatan kadın hast ı şi
ddetli bir buhrana tutulrfu: 

Doktor beni çahuk eyi 
ediniz. Mata Harinin mezarı_ 
nrı gideceğim diye ıığlamağa 
başladı, 

Neden diye sordum. 
-«Çünkü Matmazel dok

tor diye anılan Vfl onu Fra· 
nsız1ara ihbar eden benim. 
O zaman ben de Alman teş
kildtı nda çalışıyordum. Bir 
gün Mata Hari bana. casus 
teşkıldtından çekilmek iste_ 
diği söyl~di. Bu yasaktı no
sihat ettim, dinlemedi, mec· 
buren hadiseyi amirlerime 
bildirdim ve onlardnu aldığım 
emir üzerine Mata Bariyi 
mahvedecek olan evrakı 

hozırlıyarr.ık Fransızlıırn 

verdim.Fakat şimdi vicdanen 
muztaribim. Gidip mezarında 
ağlamnk istiyorum . ., 

Görülüyor ki Fransızlar 
Mata Hariyi yine Alman casusu 
sayesindo tutmuşlardır. 

hamı~leri anızı nezleviye 
göstermedikleri veya mov-
cut nezleli kızamığ ı 

hatırlatmadığı halde do 
kızamıklı hastalar gı-
bi hastalığı etrafına inti
şar ettirebilirler. Siraye
yetin hava tarikile olması 
ve k:ızamı k geçirmiyenlerin 
hastalığı pek kolayl ı kla al
ması da hastalığın intişarı

na çok yardım eder. Mama
fi kızamıktan vikayenin bu 
müşkülAtına karşı diğer 
emrazı indifaiyede bulunmı· 

yan bazı kolaylıkları da me
cuttur. 

1 -Hastalığın sirayet de
vresi tamamen muayyen ve 
müddeti de pek azdır. 

2 - Kızamık amilinin ha
riçte pek az zamanda moh-
volmasından mevzii kalabi
lir, bir hastal ı ktır. 

3 - Kızamık evelce tutu· 
lnnlara sağlam muafiyet ve
diğindeu muaf insanlor istL 
lıinın alabildiğine ilerlemasi
ne mani teşkil ederler 

4 - Kızı:ımık geçirenlerin 
kanları kızamık çıkarmıyan

ları bir müddei vikaye ettj_ 
ğ inden etfali bu suretle vi
kaye mümkündür. 

1 - İhbar ve tecrit: Ha~ 
Ik arasında kızamık münfe
rit vakayi hallinde iken ih
barı mecburi değildir. Has
talığın tevessüünden korku. 
lduğu zaman umumi hıfzıs
sıhha kanunu mucibince me_ 
clisi sıhhi karar ile hastalar_ 
ın ihbarı tahtı mecburiyet~ 

alınır. Kızamıklı etfalin eyi 

Delilerle mülakat:S 

Olmaz.. O 1 m a z . . Rakıdan EYİ 
V a r m ı B u D ü n ya d a ... 
«Oh .. Anam .• Sor .. Sorma .. Ba .. Ba .. Biliril 

O .• Ona •. O •. Olsa.~ Şim .. 
Onu, istasyonda, boylu bo·, 

yunca. bir köpek veya kedi 
ile koyun koyuna yatarken 
veya belediye önünde ham
mallarla şakalaşırken görür
sünüz .. Daima, neşelidir .. 

Güler, söyler .. 
Dün, kiminle mül§.kat ya

pay ım, diye düşünüyordum .. 
Düşündükçe, muhayylom_ 

den sıra sıra deliler geçiy .ı:: 
ordu .. 

Meğer, Balıkesirde ne çok 
deli varmış .. 

Bence, deli doktorları, zi. 
nci rli delileri değil, serbest 
serbest dolaşan istediği ha
reketi yapan şuurlu insanl
ardan birkat fazla hürriyeti 
malik olon şehirimiz leki de
lileri tc:ıtkik etsinler. Haleti 
ruhiyelerini çnrçubuk anlar
lar .. 

Benim bu mülaka~larırn, 

belki doktorlarımıza bir fi
kir vermiş olur .. 

Serbest <lelile.zararsız <le_ 
liler de desek olur; vakıa 
içlerinden baz ıları vakit, va
kit, kendilerini kaybederler. 
Fakat bu gibi hadiseler on
derdir bambaşka bir Alem
dir.. Onlarla konuşmak, 
hatta dost~~a konuşmak in
sana doyulmaz bir zevk va
rır ... 

Ben, bu zevki kısmen tat
tım .. 

Hatta, bazıları ile kli dış
lı oldum,.. 

** Recebi, istasyonda ve be-
lediye önünde · belediye önü 
ddılerin serselilerin top
lantı ytıridir - bulamayınca, 
her akşam gittiği meyhane
ye oğradım ... 

Meyhnneci: 
- Daha gelmez, dedi; 

oluncıya kadar mektebe de
vamları kanunen menedilmi
ştir. 

Hasta kızamıklıları hastah
anelerde tecrit etmek en 
muvafık şekildir. Bu mümk. 
ün olmayıp evlerde tedavi 
edilmesi mecburiyeti hasıl 
olduğunda aynı ev i~·indeki 
çocuklar hastaya temastan 
menedilmesi lazımdır. 

Müddeti tecrit kızamığın 
ihtilatatı olmadığı takdirde 
hastalar için hararetin düş. 
tüğünden itibaren (ı5) gün 
ve hastaya temas etmiş ol
anlar i('.in hastaya son tem
asındun itibnren (15) gün 
tecrit edilmesi rn.zımdır. 

Eşya tathiratı: Kızamık 

doğrudan doğruya sirayet 
ettıği için eşya tathiratına pek 
lüzum yoktur. Bu tathirah 
hastanın yatak çarşafhırile 

mendiline bnlğam ve tükür
üklerine hasredilmek kifayet 
eder. Sadri ihtilAtat 
olan hasta1ard:m ihtilAt 
mikropları hariçte Ja -
ha ziyade yaşadıklar ındo.n 

bunların eşyaları tathir edi
lmelidir. Kızamıktan mesak
in tathirine lüzum yoktur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Müdürü 

Dr. Yunus Vasfi 

ancak saat aUıdon sonra 
damlar .. 

Öyle y:ıptım .. Saat 7 su
larında meyhaneye gittim .. 

Orada idi .. Köşedeki ma
salardan birine yaıılıınmış, 

elindeki kadehi evire ç·evire 
dikiyordu .. 

Hiç sormadan bir 
liye çekerek yanına 
dum .. 

sanda_ 
sakuL 

- )ferhuba Hecep. 
- Merhaba anam .. 
- Bdni arayan senmiı:ıin? .. 
- Ahmet ustrı;~onl bir efen· 

di aradı, dedi: Ne yapocak
sın beni~ ... 

- Konuşa~·ağım sr nirılo be 
Rr.cep .. Son iyi bir ndnmm. 
tşsın ... İyi adamlarla konuş
mayı severim ele .. 

- Sen, o gazeteci olma
yasın .. Hani delileri gazete
ye ba~ıyormuş. ,. Geçen gün 
Deli Kdzımla benim resmim
ide hasmı~ gazeteye .. Heni
de deli yapmış diye kızdt 

idim .. Sonradun öğrt'ndimki, 
Deli Kazımla konuşmuş. H1:ın 
dclimiyim, diye çıkışacak

tım ona .. · 
Nefesi rakı kokuyordu .. 
Recep tamamen olmuştu .. 

Yüzünü huruşturu)or, ka· 
nlı gözlerini süzüyor ve ha
zan bir gözünü kupıyarak 

tek gözü ile bana bakıyordu. 
Söylerken heyecanlanıyor 

ve yüzünü yüzüme kndar 
yakınlaştırıyordu .. 

İğrenç nefesine zor taha
mmül ediyordum .. 

- ~en do i~·sene yahu .. 
Niye duru_forsun.. Ahmet 
usta, ef tmdiye doldur bir 
otuz sekiz .. 

- Yooo Recep, eyvalluh; 
fa.kat, İçmem bu mcreti işte. 

- Olmaz olınaz . Rakıdan 

eyi şey var mı Lu dünyada? 
içini boşaltırsın yahu .. 

- EyvaUah dedik ya Do_ 
kunur bann bu Recep.. Yok
sa içerdim amma .. 

- Getir sen getir Ahmet 
ağa .. Rakı geldi, benim his
semi de Recep içti.. 

- Sen eyi çocukmuşsun 
be Recep .. 

Recep tamamen cıvıtmıştı. 
Gülerken ağzından salyalar 
akıyordu. 

Şim .. Di .. » 
d

. ,,,,,. 
-Hım .. öyle ır. k,.. 

nam .. Öyledir ha h•
1
,,. 

Bazı şuurlü insan 
içince ve cı vıtınca: 

1
-1 

l(a~ rr 
- Saçmalıyor. ~ 1. 

riz. Fakat zaten k9ç.J 
lara cıvıtınca ne Je 
memki.. ~ 

Masa altında, kO~ 
Recebin çıplak . 81# 
sürterek bir kedı 

du.. k ifİ'rııi 
Recep onu alaı• fi '· 

ilJi, fakat, fakat. bBi~ 
ar ağırlumıştı kı! .

0 
,, 

tut:ımadı ve kedıPI 
ne yu•;arlandı ... 

Kald ırdık ... 
ıf• 

O acı acı JIJ ı 
kediyi kucaklıyarai~ 

- Kedile .. Le·· ~ 
Ç k S Sef6 
o· sev.. çv. dd"' 

yor, kediyi öpüyor ik 
- Recep arıD1111 

'.) 
mıt\ın . Sil 

- Oh ... Anauı .. · S' 
rma ... Ba.. Ha .. oıs•·:.J 
H ım On .. Ona.. I>" 
Şimdi öyle.. Çal.. ç 
Rım ki ... 

Recep esrar 
çekermiş... ~ 

Fakat şimdi bıt• s 
' · oto Her nkşam bır . 

zlik rakı ile deml••
1 

uş .. 
Yan masalarda, b 

haykıran, gülen 8~~ 
sesleri gittikçe Y0 

du., 
1 Artık, Receple 8
: 

Jamışlnrdı ... içinde eY~ 
zla knl&mazdım. lllij. . ı. 

havası iğrençleşınıt .. 
- Eh, yine 1· Recep. <ledim be• 

be gideyim artık· .. vot 
- Dur.. Dur·· 

Ben de gideceğİPl··· ~ ~ 
O Ja sendelliyerB fi' 

Meyhaneciye beni g 
/ ek: 

·ıer - Bu akşaınk 1 

den, dedi... ,,-:·J 
Hayrette kalıP 1f IJ"' 

deliden bu akıJJılı1' .J 
mi idi?.. . t~-. ,ç• 

Naçar, RecabıD ..... , 
tllP" 

meyhaneye toks e ol• 
Bo.şka kuı·tuluŞ 1 J 

tu ki.. 1~ 

ese~~ 
Macar ba;tivır~, 
Varşov3, 22 (~ırf'I. 

Macar Başveki~İ pel':~ 
ziyaret dolo.yısıle e;;, .J 
bır tebli<rde dahil ıt'j 

n yı Y~ onya ile Yugosla" 
1
,o 

da iruzu edilmiş ~eıeıı~ 
v~ ilmi bir ınuk9 G6-'/ı 
hundan maad:ı M· defi~ 
Lehbtanın büyük ~·joi 
meyanındaki oıef ;,4'• 
ığı ve Lehistan 8~aç~1 
nde Macnrista?'n .. ,daf I._ 
ltıfa karşı ilerı su ,~ıl 1 
lillerden birini &e pı'ı' f 
orta ve Şarki .A.v~O 01~' ~ 
tısaden biri bırıP ı'' I 

rı . 
ğlılıklarım naııı net•./ 
almayan sureti ~& ııd'~ ~ 
kul değildir. Yo 

0 
bildaa 

tanımı~ olduğUD~.t~", f 
lttedir. Mac~r Vi1;;; 
gün Karakovı o;e dl';J 
lu ile Bud:ıpeşte1e 
ktir. 
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K O V L U ! Bu sayfa ~e~. s~/J f!Ü'!.ü basılacaktır. Bu sayfayı i 

: yapmakla guttuğumuz ulkü köye, köylümüze ftJy- : 
: dalı olmaktır. Umuyoruz ki köylü kardeşler kendi ! 

•• 
KOY ve 

• • 't .. • ~-~- '. \, -~ 1 • • • 

Bu Güzel Buğdayları 
Murabahacılara 

Kaptırmıyalım. 
-

Ra vekilimiz kövliilerh· konu~tuktau mıra bu 
~ . 

eml'i 'crd i. 

k d b. hnrmnn makinesi, aşağidc bir knlbur makinesi Yu arı a ır 

'f . nı·ılı~tıl ancak tt•miz tohu nıla 4 hır. 
eınız , · ' 

Eyi tohum, eyi toprak 
Eyi mahsült 

Köylü! 
Tohumuna, toprağına dikkat 
et. emek ver. Mahsulün güzel 

,, 

ol T• 

,.2§~§§~==~:;;;..

M uhtercm köylü 
Okuyucularımıza! 

K .. ve k ö ,, ı ii i. ı erini c<'f ii r k 1) ili >l 
OV , .r d .... 

hiçİlir karşılık bekleme en oorn-

vor. 

k nluz a vukatııuız kil\'lii l)o toru · . . · 
k cularnnızın emırlerrne her 

o uyu d" . . 
. lıazırdır Der mız mı 'ar zaman · 

l.. hildiriraiı. Bcrnıan mı arn-
uze ı· . 1 1 

lız9 Bulmal'!a e ımızt eu ~e -
vorsuıı · u .., 

digi kadar t;&ıh~a ·a~ız.. . . 
TiirkDili lıer tıizmeıımzı .• e,kle 

il 
görceektir. 1 

-.ıtl 

: sayfalarını sevecekler, benimsiyeceklerdir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 

KÖYLÜ ' • 

29 Teşrinievel büyük Cümhuriyet Bayramıdır •. 

· Cümhuriyet; 
Bizim canımızdır. Malımızdır. Namusumuzdur. 

Cümhuriyet bayramını kutlulamağa şimdiden anıktan! 

l.ı~~~~~~~~~==~~·==~~ 
Veli Dayının Köşesi: 

uzun uzun görütmüştü. Son· 
ra köy o lnsırıın önündeki 
büyük meydana aandalye 
attırmış köylülerle bir iki 
saat hasbihal yapın ı tı. 

Müdür bey gittikten ıon_ 
ra bütün köylü onun bayır 
görmesi icin dun etti. Çünkü 
doğrusu nahiyenin müdürü 
köylünün babası gibi idi. Kö
yün menfaatini dütünür. Kö. 
ylünürı ışlerini okaatmadan 
görüverir.. Velhasıl köyün 
ve köylünün her derdile öa 
candan alAkadar olurdu. Na
hiyesi dahilinde birinin bur-
nu kanasa o, ıanki kendi 
kalbine harı~er aokmuılar 
gjbi acı duyardı .. 

Müdiıru olduğu köylerde 
kuş uçurtm z denıizliğe 
katiycn miıaaade etmezdi. 
Zorbalık haydutluk bunlar 
artık köyliınun çoktan unu
ttukları vakalarıh. Bir'kere,. .. 
birkaç dıığ ay111 gizlice Ço. 
lak Abmedin evini baaıp 
karııını taarruz edecek olm
uşlardı. Bunları elile koymuş 
gibi yakalamıı onalarmdın 
emdiği sfıti burunlarındanl 

getirtmitti. Ho-, bu ıütü 

bozuklar hAld bapiıhanıde 
yatıyorlardı ya .. 

Nahiye müdürü gittikten 
sonra bütün köylü ite bera
ber Veli dnyı da müdüre 
hayır duadn bulundu.. Ve 
gözleri yaıararak şunları 

p~~aodan 
ıııın 

öyle doğ devirecek zincir 
koparacak. kadar güçludür .. 
Yeterki meram edin .. 

Meram edin güıul köyü
n iızü ağaç.lorla ycşillcndir
meğe, ı Alam çocuklnrla 
şenlendirmeğe, bnkımlı ve 
alımh yeplmağa .. Bak o vakıt 
köyümüz nasıl cennet gibi 
olacak .• 

Hem ağalar, hükQmeti-
mizin bizi çok sev.liğini biraz 
cvel bura.fan giden müdür 
beyde aöyle\lj. Bu sevğiden 
aedea faydalanmıyalım •• Hem 
neden bu sevgiye layık ol. 
duğu•uzu, h•k•ki aümhuri- Bu çocuk mektep ister. 
yet köyluleri dcıho doğrusu f' .... d 
aa!an yürekli Türkler olduğu. . .Ao~·t~gu ~lif' a rnaznrra th dt•~il faydalı ~· etişt-
muzu işimizle csirımiıle gö- ırmch~· ıı .. Anaların hıbalarnı i')ı hudur. 
stermiyelim... ------

Veli dayiyi dınloy n höy- (!oeuk diyip gc~nıİ) e- Çocuğuna e"İ 
lüler de celallandılar .• Hepsi li ili: .T 

:~:~~.n neden diye bağrış. Çocuk hizim ~arım- bak! Çünkü O, 
Ağalar! ımzdır. Yarıu ot·a~ıDn-
lşte, o gün bu gündür bi· ZI oıılara hır:.ık:tt•agız. Senin 0ldug., U ka 

ıim köy nümüne köyüdür. Köviimiizii oıılaı· ~•)ıı-
cümhuriycte yaraşır hır köy l ı ·ı· ki ,~ .. l dar hatta" Jaha olmuştur?. mıt ıre<'P t)r. .ı urou- Qj 

l izde kiiyiiuüzii ı muzu onlar yükli;t•he-
Güzelle~Liriıı et klt•rdir, cok mi/fetindır 

-====-==================::0===========:=======-======!:;;=============-===-....;,;.. • 
• 

Iıli)'en demir pas tut-

maz. Pas tutmamak 
\ 

Şu ,için işlemelı"yiz yur u-- Kızanlar. . Oedi .. 

söyledi: 

İçinde ya ndığımız devrin 
kı ymetini bilin.. Ben bu ya
şa geldim yurdumda bu 
kadar rahatlık görmedim .. 

fler tarar sulh aıükün 
içinde ... Sanki her günün 
sabahında, tee.. Sari tepenia 
ardından yükıelen güne§ 
bize şöyle diyor: 

-Durmayın! çalışın.! Ka· 
zanın .. Bu zaman bulunmaz 
zamandır .. Nedir bu ıızın 
bitmez tükenmeı kavgaları

nız, nızalarınız •. Bırakın hu
nları .. Birbiriniıi ana baha 
gibi seviniz, ınitiniz.. Bir
birinize omuz ~eriniz, yük. 
ıeliniz .. 

Veli dMyı. eyiden ıyiyı 
coımuıtu .. Göılerinjn yaıını 
ıildikten ıonra devam ettj. 

-Çoıuklar.. iı bıp eyi 

muzu ı ıldatmalıyız! 

Köylünün Emeği, 
Yurdun Direğidir .. 

YURDU Sağlamlamak için köylüniiıı emeğini ku vvetlendirmeliyiı. 
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« T()RK Dili)) nın hikayesi • Ecnebi matbuat: 
Kırk eşlik 

s 1 K b _._,,, __ .....,....,,...,,._,,,,,,,__ bald 

Dün 'Ü faci ve Yugoslav- ~~:~ıe:a~;r::~odeO Ref ık bey artık ihtiyarla
mıştı. \füloryanın, Altın ku
mun, Suadiyenin pldj eğlen
celerinden adanın şen ve 
şatır hayatından aldığı hii
yük zevkler artık kendisini 
bıktırmış ve bPzdirnıiştj. 

Şirin ve sevimli lstonhulun 
bıı lınyatındnn uzak}: şmnk 
ve kışı Yakacıktaki köşk

ünde gPçirmek iızere uşağı 
ile beraber İstanbuldan ay
rılarak Yakocığa göçtü. Kö
şk çok büyük olduğundan 

ve inzivai bir hayat sü -
rmesine daha müsait olan 
bahçedeki ahır odasını ter
cih ederek buraya yerleşti . 

Reli bey bu hayatı günd 
en güne seviyor ve benims
iyordu. Kış ... 

Rüzgdr dışarıda var kuv
vetile esiyor, kar her tarafı 

bembeyaz bir kefenle ört
mfü~. kuşlar yem bulmak 
için ağaçların üzerinde ba
ğırışarak uçuşuyorlardı. 

Bahçede kuru odun aramak 
üzere doluşan uşak hiçbir 
tarafta kuru odun bulamı
yarnk kulübeye dönerken 
köşkün arkasında kuru 
bir badem ağacına rast 
geldi; fakat bunun üzerinde 
l 4 temmuz 1328 tarihi ya
zılı olduğunu görerek kes
medi. doğru efendisint-1 geldi. 
Bahçede kuru olarak bir 
badem ağacından başka oğaç 
bulamadığını ve bunun da 
üzerinde bir tarih yazılı ol
duğunu söyledi. 

Vefik bey bir müddet dü
şündü: 

-Git o ağacı kes getir, So· 
hada yak, dedi. Uşak ağacı 
keserek getirıli,sobada yak
tı. Sobanın harıl harıl yon
mnsından neşelenen büytik 
bir zevk duyan Refık bey 
mahzenden çıkardığı on se
nelik şarabını sobonm ılık 

sıcağı karşı ırıdn kana, kn · 
na içiyor, gözleri ile yonan 
odunların alevlerinin manza 
rasını seyrediyor. bir ta
raftan da gülümsiyordu. Ve
fik bey maziyi hutırlamak 

ve gençliğinde geçirdiği l'\Y' 
günleri bir sinema şeridi 

gibi gözleri önünden geçiri
yor ve seyrediyordu. 

** 
Dışarıda rüzgfir kuvvetini 

arttırmış bir cannvnr gibi 
homurdanıyor. FelAketze -
delerin yüreklerini dağlıyor, 
vltırjn camlarını sarsıyor

du. Bu gürültüler nrnsında 

kapı hızlı hızlı vuruluyordu. 
Kapı açıl nen ihtiyar siyah 
çarşaflı fakiı hir kadın so
ğuktan katılaşmış 'ilerini 
uıatarak yalvarnııya başla -
dı: 

Biraz ısınma istiyo 
rum, lütfon müsaade e !iniz. 

Vefik bey: 
- Gelsin şuracıkta ısın -

sın dedi ... • 
Fakir kadın sobanın kar 

şında biraz ı"ındı, cıllerini 

hirdAnbire sobanın içeri ine 
sokarak tf ş parçalarını 

avuçladı ağzına otma ıs

torken Vefik be.y kolundan 
yakaladı . 

- Kcnılinize ve bize hır 
kastıoız mı var? Ben insanl
ardan kaçtım ... Koç·tnu uza 
klaştım, nihayet buruda ka_ 
rar kıldım. Burada dn mı 
Beni rahat bırakmıyacuksı-

nız? Derdin ne anlat •. ! 

** Ben işte şu karşıkı köş-

ğiin sahibi Rıdvan Paşanın 

kızıyım. Bu köşkün sahibi 
Nafiz paşan n oğlu Veftk 
beyle küçüktenberi sevişi

yorduk. Bıribirirnizi alacağı
mızı vadetm ·ş,nişanlanmıştık. 
Bir akşam bahçede güne~in 
snrı şualarının grup ettıği 

bir z ımanda dinlenmek için 
köşkün arkasında bir badem 
ağacının altına oturduk:, me
sut geçen düğünümüzün bir 
hatırası olmak üzere Vefik 
bey badem ağacının dalına 

ogünkü tarihi yazdı. J 3 tem 
muz 1328. Harp patladı.bir_ 

ibirimizi kaybettik . Arttdan 
seneler geçti bir daha ka_ 
vuşmadık. 

Geçmişte geçen eyi mes
ut günlerimizi hatırlamak 
ve o günlerin ulviyetini ta
kdis etmek üz re bu badem 
ağacını her akşam gelir zi
ynret ederim. İşte bugün 
de ziyaret etmek üzere gel
dim. Fakat nğncın yerinde 
yeller estiğini görünce bey 
nimden vuruldum. Bütün 
ümitlerim bir anda mahvol
du, etrafa baktım Baca
dan duman çıktığını gördüm. 
Belki siz geçmişsiniz diye 
buraya geldim. Hiç değils~ 
yerinde bulamadığım ve se
vgi ve rşkımızın şahidi olan 
badem ağacının ateşi karşı. 

sında ısınmak onun 
külünden istifade etmek 
kastile sizleri rt1.hatsız ettim. 

Vefık bey duvarda asılı 

gençlik fotografisini kadına 
uzatarak: 

Sizin aradığınız adam .. 
Bu mu~' .. 
-Kadın şaşırmış bir hal 

de... Delicesine fotogrefa 
baktı. .. Fotogrcfı bağrına 

baı:ıc.rak allah aşkına bunu 
bana veriniz. Bu bana 10 
sene evel eyi geçmiş sene
lerımi hatırlattı ... Çok büyük 
eyilık edeceksiniz. 
-Hanım siz Vefık beyi 

görseniz tanır mısınız? 
- Ne demek onu görmek 

imktlnı var mı? 

Bana dikkatle bakınız. fü n 
sizin aradığınız. Vefi .. ki..m. 

Kadın yavaş yavaş Vefık 
beyin yanına yokloştı. Ara
dığı simanın as 1 şahidi olon 
dağınık saçları arasında 

gizlenen parlak, kızğın, ya
kıcı gözlerini Lul<lu 

Bu gözler Vefık beyin 
gözleri idi. 

Kadın kendini kııybetmi~. 

Vefık beyin diz erine cans z 
olarak kopanmış hünküı 

hünkür ağlıyordu. Fakat bir 
dakika sonra rığlımıa durdu 
Kadın kulp se tesinden öl 
müş olarak yerde yatıyordu. 

V. Necati 

S tıhk han 
Muhaseb i hususiye kar 

ş ında ü~ kat üzerine ne 
znreti haiz beş odalı e' 
üçuz olnrnk satılıktır. 

Deve 
«Neu s Winer Journal» 

ıO l Te rin 1934 YugosJa_ 
vya, Kralına yapılan müthiş 
suikast, bundan evve taçlı 

baş . arın ve devlet reislerini· 
n kurban düşdükleri bir tak
ım suikastları hatıra getir
miştir. 

Dikkate ldyık suikastlar_ 
dan Liri, 13 Mart 1881 de 
Rus Çarı ikinci Alexsundre, 
yapılan suikosttır. Daha ev
el Nihilistler Çarı cebren 
ortadan kaldırmak için on
beş kere suikasta tecrübe et
mişlerdi. Zabıtanın bütün 
dikkat ve tedbirlerine rağ
men nihayet Çnr Aleksandr 
feci akıbetten kurtulamadı. 

Kışlık sarayına gıderken a
rabasının altında bir bomba 
patlodı ve bu iştial ile Çur 
parça parça oldu. 

İtalya· Kralı Umbertonun 
tlkibeti de feci oldu. Muma_ 

ileyh yirmi iki sene hüküm 
sürdükten sonra ı9o0 sene
si Temmuzuuda bir suikasta 
kurban gitti. Kendisi Monza 
parkında gezinirken anarşist 
Bresci tarafından vurulmuş· 
tur. 

Alman Kayseri Birini \ViL 
helme de iki defa suikast yapıl· 
mıttır. 878 sensi haziranında ya 

pılan ikinci suikastt<ı mum_ 
aileyb suikostçı Nobiling 
tarafından atılan kur~unlarla 

ağır surette yaralanmış ise 
de hayatı kurtulabilmiştir. 

Avusturya imparatoriçesi 
Elisabetin ölümünün acı hatı 
raları hAhl bakidir. Mumai
leyh nedimesile bir gezinti
de ıken 10 eylül 1898 de 
Loccheni isminde bır İtalyan 
anarşist tarafındın taarruza 
uğrıyar k kotılin soktuğu 

gayet ıncıe ve keskin bır 
eğe dnrbesile öldürulmüştür. 

lkı Amerıkalı devlet reisi 
de suıkasta kurbon 
gitmişlerdir. Amerikada 
en mühim siyasi katil 
odun kesıcilikten devlet rei
sliğıne yükselmiş olan Abr
ahom Lincolne yapılan sui. 
kasttır. 

Esirciliğin ortadan kaldır. 
ılmaıı için devamlı ve müs· 
amahasız gayreti yüzündün 
Lincoln, cenup devletlerinin 
düşmanlığım kazanmıştı. Ke 
nuisi tekrar devlet reisi in
tıhnp edildikten sonr.ı 1865 
senesi nisanında Rıchmou<l-

da bir tıyatro temsılınde 

bulunnyorken mutaassıp bir 
oyuncu tarafından kurşunla 

öldurülınü~tur. Aynı akıbete 

bırleşık Auıerıktı devletleri
nın başku. hır r eısı Mac-Ki
nley dnhi kurban olmuştur. 

Mum ıleyh 1901 de Butfaıo 
da anarşist Ezolgosz ta rafı
ndan Mdürülmüş iır. 

Fransız Cümhuriyetinin 
devlet reislerine btr çok 
defalo.r suikasller yapılmış

tır. Runlard n halkçı bir 
ad m olnn S di Carnot ı 894 
senesinde Lyonıia hır S(' ğı 

nın oçıl.şındu bir unbrşıst 
tarafından öldürülmüştür 

Talip olanların muhasebei 
hususiye mtidürü .A?ıl bey· 

1 
müracaat elm lerı ıldn olu- I 
nur. 

Hatırası henüz taze ol ın 
bir su k t, d lı hır aç 
s ne eve d<ıv}et r isi nou
l ere y pı lon su kastı r 
Gm gulo' ı minde bir Hus 
mumaile) hin üstune müter.ıd. 
dit urşunlar atmış ve bun 

• • 
IS rı .. 

lo.rla ihtiyar reis ölmüştür. 
Katıl bu cinayetini kiyotine 
başını vermekle ödemiştir. 

Buyük siyasi suikastrnrd
an biride Lebistanın ilk de
vlet reisi Gubriel Noruiowi· 
eze 1920 sene8İnde bir san
at sergisini ziyareti esnası

nd • mecnun bir ressam ta
rafından yapılmıştır. ... 

arsllyada alınan f ecı ders 
cdournaJ du Commerce» 
Başvekil M. Doumergue 

salı günü ok~amı yapılan 

nazırlar içtimaında Yugosla
vya Kral ve Krnliçesinin se
ynhotlarını tertibe ve Fran
sada ikdmetlerini dovom et
tiği müddetçe emniyetlerini 
temine memur olan Hariciye 
Dahiliye, Horbiye ve Bahr
iye Nezaretleri arnsındaki 
it birliği olmayışını şiddetle 
tenkit etmiştir. 

Başvekil, Kral Aleksand· 
rın nezaret ve murakabesi 
kolay olan bir askeri liman
da değil Mnrsilyada, karaya 
çıkmosındon acı acı şikil.yet 

etmiştir. Başvekil demi
ştir ki: 

« - Köhnemiş metodlnrı 

Gnnğstelelin, muhasır hare
ket usullerine tekabül etmi 
yen zabıta tertibatında tee
ssüfe şayan bir kargaşalık 
görülmüştür. Alaym tertip 
ve yollan masındnki yavaşlık 
tecavüzü kolaylaştırmıştır. 

Yollanma daha çabuk olsa
ydı tecavuztin muvnlfak ol 
ması daha ziyade tesadüfe 
knlm1ş olurdu. Ecnebilerle 
ancak fena bir harekette 

bulundukları zaman meşgul 

olan böyle bir polis hakkın
da no söylenebilir? R isicu 
mhur Doumerguei, öldüren 
ve hald U:ırnotunun, ödurül 
düğü zamanları y şadığımı
zı gösteren Gogulov unutu_ 

1 
ldumu? Bütün bunların deği
şmesi hem derhal değişmesi 
lazımdır. 

Emniyeti umumiyenin, Yu· 
ğoslav Kralının hayntının 

tehlikede bulunduğunu 
bjlmesı icap ediyordu Yugo 
lavya Kralı, güya gelen, İs
tokbolm sokaklarında dola
şan ve rrıketı koltuğu nltın
da olduğu halde tenis oyna 
muğa. gıden İsveç Kralı imiş 
gibi karşılandı. Emnıyeti 
umumiyetle beynE'lmilel va
ziyet \'C htiktlmotler vazıye
ti hi~· mi lıılinmıyor? EğtJr 
bilinmiyorsu Harıcıye Neza
reti beynelmılel vazıyet 
itıbarile Ouhiliye Nezaretini 
t nvir edemez mıydı? 

Aynı g zetenin aynı ta
r hlı sayısından: 

cc-Bu şerait duin sın do 
~l. Dounıergue kanunu es -
nıdo y.ıpı ocak tadiltlt işini 
t cil edecek ve onJan sonr ı 
M. Bo.rtunun tertıp ettiği 
konuşıı !arı M. Mussolin 
le keı d si yupueaktır. M. 
Dumerge s bık cümh reis
i r ndcn olması itibarile bu 

ül. kat Honıuda olmıyut~ak, 
meseltl Tor ino gibi hududa 
) akın büyük şr birlerden 

irin ol caktır. ~1. Mus"o 
tını bur ya g !erek )l. Du-
ergı ltaly toprnğma gir 

dği hir ztsmttıda kflışılı)u 
ca tır.» 

Yamn mazi e isti bali ziyade yer.i~e ~:; 
çünkü harıcıye 0 

La Journe İndustrielle Yu
goslavya Kralının ölümü 
münnsebetile şu yozıyı yaz
maktadır: 

Harpten sonra Avusturya 
- Macaristan lmpnratorluğu

nun Cenup Sltlvları ıle mes 
kün mıntakaların Sırbıstnnla 
birleşmesinden doğan Yu
goslavya, harici ve dahili 
zorluklar içinde bir millet 
olmnğı öğrenmek mecburi
yetinde kalmıttır. 

Uzun zaman süren Dal-
maçya ve Fiume meseleleri 
ltalyı ile Yugoslavya müna
sebetlerine çökmüş bir ağır
lık idi ve bu ağırlık iki 
devlet orasında bugün dahi 
hissolunmaktadır. Ezeli 
Makedonya meselesi Yu. 
goslavyanın Bulgaris 
tan ile münaaebetlerini uzun 
zaman tehlike içinde bırak
mışt1r. Macaristanın, Trian· 
on müahedesine karşı ısrar
la serteltiği müddeiyatda 
başka. 

Bütün hudutlar karşısında 
endişeli bir hayat süren ve 
yeni devlet teşkil eden uns
urlar dııhi müşterek hayat 
için hazırlanmış bulunuyor
lardı. Bunlardan Hırvatistan, 
Avusturya- Macaristan idar
esi icinde tamamen Avrupa· 
lıltlşmış bir çehre almıştı. 

Son devirlere kadar Türki
yeye tabi bulunmuş olan 
Bosna • Hersek ve Sırbıstan 
urusindaki Sloyenya bam 
başka biı· sıma arzedıyordu. 

Yugoslavyanın başlıca iki 
milll unsurunu teşkil eden 
Sırpları ve Hırvatları uzun 
bir münakaşa, birbirinden 
ayırmıştır. Belgr dın hakh 
ve fakat bol ki de bir parça 
uculane bir surette tahakk
uk ettirmek istedıği memlo
kot birliğine karşı Hırvatis

tan şiddetli bir mukavemet
in ruhunu teşkil etmiştir. 

Bu muhalefetin başt ve Bel
grat Mtıclisi Mebusanında 

timsali 8tyepon Radiç nam
ında bir Hırvat oluştur. 

Maafıh her ikı tarofta eyi 
niyetler mevkuf değıldi Bu 
Ja ıki tarar arasında, ıhtiın
ol bir oz yavaş olmakla be 
raber, bir hal çaresi bulun 
masına amil oluyordu. Fokrıt 
Radiç 20 haziran 1928 tari
hinde Belgrat M clisi rnebu
sanında öldürüldü. Bu cina
yet, yatışmakta olan eski 
rcku betleri car. lnııdmlı. » 

.Maknltıde Yugoslavyanırı 

do hı li re j ımi h i..lkkın<lu tc tk
ıkutta bulunnıuk ıst(.lnilmed 

ıği beyan 
deniliyor ki: 

oldu ~tan sonra 

« .. istikbal ne olacaktır? 
Yugoslavya duhıli siyaset 

bakımından sakin ve ıkti8ut 
L k mından, diğer Lır çok 
mcnılekotler gibi, huzm suz 
bulunuyordu. Memlekoti ulü-

lı:<luı t..den çıhet, dıktutor_ 

luk Y Mecusı Mobu un n bi
cumle hukuku ilo bırlıkte 
ıdi . 

Huı.ılar meyanında Huricı

yı:. nezareti h ıklı olarnk yük
se hır tahsisat telep edece
ktir. Mançokunun i tlve&İ~ 
hur · ciye fnnllyeti ..rtm.ş ve 
ın srarıda o nıspetto çoğal
mıştır. llari<'iye işlerine s 

. h 
çalışıyor, ordu ıse 

çalışıyor. 

de 

işleri başarmak 1
zet 

bütçesini arttıraıak 
1 

ndedir. Büt~·e mesele 

il er j geri iddialarJaO 
"h ~ b' t' ye "arı nı al ır ne ıce 6 

muhakkaktır. Fakat ıll 
kuvvetlerinin diğe.r ~:'1 
lere haksız bir faıi 
duğu görülüyor. E~er 
ni muhasebat milh • 

1, • ' • lA ,,... 01•11 
mec ısı ıçın uz~..... 

0 
bO 

stıje sahip olabılır5 ,. 

tem fena bir şey 01~ 
· sı1 ttabi memleketın .. f~ 

• · bU; sevk ve idare ıcın dıf 

direkti{ kuvveti ldzııtl 
mdiki halde divanı ~ 
bat, karşısındaki jıı. ·

1 
1. de,. 

ve mizrak.lara e ın 
k · ı bOf ama ma ası ı e tı 

mukabele etmeğe ~~o .. t\l 
Maahaza bu büsbU 
siz kalmış da değildır;., 

· arlar ve bahrıye, ısr ~ 
haddi olduğunu artı 
mışlardır. 

. . 
arıcıye 

Ve ilimıtı 

beyanatı 
. f b" . i sıı1ı (Ust tara ı ırınc 

0 
Ölüm bir hakikat .. 1 . t bO beraber vazıye 0 

Kahraman Kralın 
;,1r 

Balkanlarda .. v~ ~eriıı' 
vazıyetin tesırını e- 9-

ha fazla ikdam ile def 

1. ece~' mesini intaç ey ıy . o 
• ıO 

Nibo.yet kardeşıP i•·-.J 
hoberile büyük .şefı~dofj 
kadar müteessır 0 1 
söylemek isteri[Il· 
bul müldltnt.ı~dıı? ,ı\l 
ra ken<lıle ri bırıncı · ııı 
drı dnima kardeŞI Jef~ 
yadetmekte idi s~~ ~-r .. 
milletimize kardoşını ,,~ 
tiğini ildn eyledi "6 ,,J 

' hodıP1 .. luvyunın ıttı oliJ"' 
eden kralınızın 8ğl 
Türkiye bu suretle . 

. · bia~' 
Turk ruilletının . ~ . ,ııro 

nızıı ne ılercce 1~ g6r 
ğini telgrafiardn dcı 

00 
J 

sünüzdür. Fnkat bU ..,\J 
. . ştl" ' 

eyi anlamanız ı~ın 'ftlr~•ı 
liyeyiın ki ) wı ·t1i ıJJ 
bu fina kodnr rnı1 slJJ 
bu nna kadar tutu ıJJ ıt 

ceD 
Kral Aleksandrın ı,,jf 

fot" · kaldırıldığı hiın 0~tıır 
"lk .. ü olrll 
1 matem gun 

Al~ 
Ma:ılesef Kral eri 

ölmüştür . Fnkat es btl 
k ,,c 

diyen vaşayoce c:sıı" 
w el tE'-

bizı Rulkırnlort ~ . ,.0ıı1 
ve sulhu ı tahkımı J!l 
müşterek işın baŞ:tır .• 
diyen bulundurnc1.1 

be19 

Ttıvfık Hüştıi beYıioıtJ 1 

. o.ye 
t no Mursilya cın .. ı.jye 

· · fllr~ tı llınlunmosı ıçır~. kll~,e 
kuınt tinı hütun }linet' 

. . . le btı 
teşrıkı mcsaı ~0 oıı 

L.nror vermiş oJJı·\ıo) l 
barüz ettirorek oı 
rmiştir. 
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Mahfel si emasında 
Bu akşam 

GOL FATMA 
Opeı·etini görünüz 

1 • - · .. ~ • • S..!. 1(.'. -
Balıkesir Evkaf 

Müdürlüğünden 

Bürhaniye vo Ayvalık hudutlorınduki Evkafa oi~ 1:eyti
nliklerin ~34 senesi mahsulü 13 - IO - 934 tnrıhınden 
itibaren arttırmaya konulmuştur . Bürhoniye hududundaki 

mazbuta zeytinliklerin ihalesi 31 - 10 - 934 çor ambn 
ve mülhııka zeytinliklerinin Jhnlesi 1 - 11 - 934 per em
be ve Ayvalık hududundaki mazbut v6 mülhoka z ytinli
klerin ihalesi de 3 • 11 - 935 rumor tcıs ı günlerinde ve 
sncıt 15 de Bürhaniye ve A r·o l ı k gvkaf dairelerinde yapıl-

ırınk uzerc tehir edildiği ı ltl.n olunur. 

4 2~1 

li«ıı·cıc«ıbey ll•ı ı·«ısı 
1\1. iitlüı·lüğ-iiııdeıı: 

Hara i ·ru t Pa a mera mm pazarlıkla ica. 
ra vcrilmesirıiıı 25 - Birinci tr 'J' r·in - 934 per
ş{•mb giinii saat 011 dörde uzatıldı~ı il:\n olu
nur. 

4 - 233 

Necati B.M. Mek ebiVe 
Lise Müdü lüğü den: 
Cinsi sgori Azami 

l\ ilo Kilo 

Ekmek 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuz )) 2000 2500 
Sığır » 2000 2500 
Sade yağ ısoo 2300 
Zeytin yağ ) 400 1700 

Mercimek 500 800 

Nohut 500 800 

Bezelye 210 300 

Pır in~· 30)0 3500 

Peynir ıo m 1200 
Koşar 300 400 
Soğan 2000 2500 
Patates 6000 7000 
Şokor 1400 1700 
Sabun 900 ı 100 
Mukorno ve kuskus J 5(10 1800 

irmik 150 200 

Şehriye 150 200 
800 1000 Un . 2500 

Stit 2000 
Yoğurt 3oOU 4000 

800 1000 8odo 
200 

Kayası 150 

Kuru uzum 250 300 

~İynh orık ıoo 110 
500 incir 400 
700 

TURKD1Lt 
SAYFA: 7 

Balya Ziraat Bankasından: 
Senet No. Borçlunun isim ve şöhret i 

Emnli guyrj menkulenin 
adet miktarı Cin~i 

dönüm K. 
Mevkii 

1449 
1455 
1535 
1536 

Ilıca rıahivP~indtın ll:wı .\lını.-•t oğ'Jıı IJ.ı~arı p,fendi • • 
Evciler I{ Ct1rralı Xuri (:'lfPııdi 

Bahcadır flwa civarında • 
l 

» Osman oğlu ~lJ, • l1111C'I "" .\Ji 
>) ~lazak o~lu ~lt·lınıt•t .\li 

H 210 flane tarla muhtelif ~ı. 
3 ~ ( ' . ·' Tarla >> » 

98-3 c. 
44· l 15 
276-93 
0 8-54 

283-183 
111-135 

ı 38-68 

• 
l>oğauJcır· K. o .. ruaıı oğlu Y:ıkup 

ı l 1 )) Kara viikte 

15 -81 
66-14 

168-141 
124-14() 

62-236 
96-250 

196-241 
85-220 

l\ach kih li11dt>rı i hı·alıinı K. ~rrift) . (;İİl!--İİrı lıanını . . 
E'rilt1 ı· 1\ rı ı iil:hım o~lu Alım •t .. r.'ıllli • 
Dauişm .. rıt 1\. İsl:im oflu E~Jiip t>fPrıdi 
Ko) un t' I'İ K. Hacı Ali oirlu Alımcl eft•ıu.li 
DoöanJar K. fbralıim oğlu ~hı tafa eC•rıdi 
Eın ·r Pa a M .\ yvaz oğlu Hr•t•ep cft•ruli 
Pazar karyt•..,İnderı lıacı McJıuH'I .~Ji t"fPndi 
Kora can;i ı\1. ~JoJla ÜmPr t'ft•udi 
Do~auhır K. IJ. .Alınıtıt oğlu ~lu~tafa «'fendi 
Ko a cami 1.Molla Ünwr Z. A~ ·· " 
.\ ravacık knr. ~Julıarn•m o,i!Ju ı\l(•Jınıı ı a~a • • 
Krn·a cami ~1. SarJ Halil oğlu AJmw ı ç. 
llı<' .ı ~. lla .. au Tahsiıı e~ ndi 
l\ot•<ı rami ~I. Üm Jr ea vu . 

ı 06-340 Pazar 1\. Kel ağa oğlu llii ) iıı \ ' tl il alil 
ı 65-223 l\adr K. İn •p Mehmet oğlu ~hı tafa 
305-2 ı 4 Koea Pınar K. l:lafız Kadir cfondi 
306-232 
3 >7-~ :1 ı 

~ 11-261 

326-23 
329-249 
333-345 

Koca Pınar K .. \lımct o~ln Ft'lıinı 
t 

Koe:ı Pırıar ·K. SPzai o.!!hı ~lül:\virıı ._, . 
l\oea .\f..,ar K. flal·I oğlu Ahmet 
Do~arıl a r K. llalil kızı Hanife 

'-

Koca pınar K. 1 brahiın oğlu Hüseyin 
Pazar K. Hatip Halil Ef. 

ı 37-235 no~anlar K .• \~ vacı O • • \fi ç. 
ı 46-253 Do~~ınlar K. Kalaycı O. il ali 1 Ef. . . 
ı c. 3-233 Sıınıiz K. Kııı·tçu O. Hasarı n· Halil 
232-253 En\'eı· pa a M . . \slau O. ~luharrrnı ve zcvcesı 

Cane Ye İ mail 

•) 2(i _, 

5 5() 

7 l 19 
7 60 
7 3H 
6 72 
') 3 ... 
1 12 
3 15 
4 71 
l tl 
5 50 
6 147 
ı 9 
2 20 
3 
3 
3 

6 
20 
33 

H 82 
4 34 
3 6 
ö 
8 
1 
3 
1 
4 
l 

30 
33 

9 
6 

13 
l2 

2 

l 

2 

•) -

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Bağ 

Tarla 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

. 
~hıhtelif 

)) 

)) 

)) 

» 

~luhtelif 

(;ukur çayır 
Muhtelif 

)) 

Kabaarmul 
Muhtelif 

)) 

Köv civarı . 
Muhtelif 

ı 

)) 

)) 

)) 

Cakal dere 
" Muhtelif 
Karaıır 

.\luhtelif 
ö'ütcük • 

Yukm·rda isimlerilP gayri n1<•nkullt•riniıı dfüıiirn, mevki ve saiı·elel'İ yazılı (ö2) ıwfer nu•dyuula
rııı Bal~a ziraat lıa11ka~uıa olaıı lıon:hnıııı 'atlt'~İııth\ fülPrııedikJcJ'İ "' k(\ıı<lilt•rine tebli~ ohııtaıı 
ihh ırnarıw ıııfüfd(•tirıin dalıi lıiwnı bulduğu c·iltt•llP tarilıi iJ:)rıdan iıihaı·c·n (45) ~iin nıiiddt•tlt• açrk 
aruırnıa ~ıır·Nil•· rııiiza~ edeye çıkarıl:ı<'ağırul.ı rı ıalip olaulanıı Balya Ziraat haukasma H' nıiinadi 
İhr:ılıim ağa~a miiı·~waaı t~tmr.lf'l'İ ihlıı oluııur. 

Vılayet Daimi Encümeninden r: ~~~~~~~~~~~ 

lı•ııılekeı ha. tahaıı' iııin 15 - T. Saııi -934 ~ Sı~~at ve içtımai muavenet müdürlüg-ünden: .1 
tal'ihirıe kadar hi r ay zar·fıııda paziH'lıkJa vcriJ- ~ 

ruc"i mukarrt'r yrt ıııi" hr torı kok körniiriirıiin B l k D 1 
hPIWr tonurıu yirmi pf..jz lnu;uk lira~a \t•rnıtık O l eSIT OğUm Ve ÇOCUk 
üzer talibi znlıur )tmi olm~rrndan ı - T. Sani bakımevı 
934 tarihin· nıibadif pPr. em he !-!iirıli ·aat on , 
be el i) p :.ı zarlık snr,)tilt· ilıalP ine karar \erimiş- IJP 

l - Vil:\yetirı uıt>rkt•z H~ mülhakatı, ~elıir tir. nafıa a agı hedPlle pazarlık uretilt• ypı·nu•

f!e talip olanların ~('' nıi nızktirdf· dipoz itfpr·iJ~ 
En •ii11H•11i Vihh cıe ~elrııPIPrj ilfuı olunur. . . . 

Kepsüt beledıyesinden: 
l\ep!°"İİL hPlcdi~ c. İrıf' :1it (Cııkuı· ağıl raıc·ı·a~ı) 

kovmu·ular irirı 'a~i l\ı Jık ollakiVP!"İ hihniiz1?-. . 
~rdt• '" <öJ :ı~ ıııiidd<·lltı i,-.<>ra vt•rilııec>ğirıdPıı 
Vt', mi ihalt' ol • ı: hasınıd rı hir ~iiıı t'V(•I 7 tt·~-
• t •• 

rin .. ani 934 l:ırihirıclP. talipl,•ı·in KPp~iit holt)di~ 
~t:\ dair• iııf' nıiiraeaaıl:ırı liizunın iltuı oJurıur. 

4 - '>"'(' ..... ,") ) 

1 
\'t' köyleri ahaJisiıuJcrı miiracaat eden gclw-
1,.rin tabii ve mii ·kiil:\ıı her rıevi doğumları-

• 
İL 111 vt• aJclunıunı kadın anınliyatlarını ıuiit·~- 1 
~ St~sedt• nwccarıeH yapar . Çocuk dli 'Ürmek 

»it. t ehli ke~i rulP hulunanhu·ı da k~zali k mecca
llPH vatırarak ledavi t•dt\r• . 

1 2 - Siit ı;ıwukl;ırı vı· iki )aşıııa kad;ır ol taıı kii,;iik ııa ... ra ~avrular·ı dahi müessesPd~ J. yaııı·arak fwr zaıııan uwc,•aııt•n tt•davi eder. 

Zoytın donesi 500 1 H - Siiı ~omıklar~ııırı hakıuı tarzları hak- 1 
kıuda miistakhf'I valıdt•lt•rr. \'t~ ~''ht•Jik t'Mıtt
sında vukuu nıt'llınz arızalara· karşı ıathiki 

ı --------------- ~ l:\zıuı ~t•lı~ıı t.Pdavi \'e tedhirltwirı alınıııasırıı 
\h)ktehiu ~layıs H35 ga~t·siııe kad~ud· iJıti~a(·ı Aske ı" Satın Alma ~ da ~Ph.t\lt•rt) i•Arı~ınıck iizPrt• tlf•rsl(\I' vt•riJir. 

Ol • (~ ·rır·ıri rniktannı hıf ıf'en Hl , an azamı ' ( tı' . . .. ·· 11 , 
8- Lo-934 tarihiııdeu itihaı·f•ıı ) ırrı~ı ~nıı ıııuc c < - Komısyonundan: 
ti • . .. k . '1-'tıı edilt•rı ••rzak nııktaı·uHhı ha~.ı 

t.:. rını .. 1 a tt ~ı ı • _ 1 1 ı · k · · · · 
l 1.1, 1 ra ·-ı •ı·1 ı·ıı ı·t" t lıa .... ıl oldu:.!Ulll aıı nı Balıkf'~İr a ' l\ t ·rı ııa.ıtı ılıll\acı 1<·ııı 02 tcııı 
acı at ):tpı ııt t~ ı ""' , . ·.. . • ·.· . .. . . , .. • _, 

l d ·ı· · " ·-ı~,,311 1nıkt3rJ \Uk.un<l <ık - . f)llJIH lt> ton fülhurı \t 12 lOrı ZP\lınva~·ı 25-10-t ı ·ıtırı ·ıı·mıı , u"~ ., · • .. .. . ,r :ı 

1 • ' ·1• 1 1 · 4 1 ı 934 ı·ır·ilıiııdt :n rı a\ rı 934 ptırşeıııbc ~uııu saat 1 ı dP kapalı zarf usu-
arı nu~ur. ita tl eı·ı - -. ' ı . ·• •· • ı · t ı · , · · a\· r·ı .. , .. tııı ·•lııı ı · · ı' t 1 ı ı· 1 · · . . 1 · t •klilt)I' ııwzı\111' "llll< r :-aa ııe : 'r ı '. ' • l ı. ;...ır can a ıp Prııı ~Hr-ıcra ''dılt•et"">~ınt <:\n I!°" t l"'I .. • • .. • • ı ·· ·· · · 
ı 1 ·. 1 ·ı ı ·ı ·ıhPr' rılf'hlPlll f' nıt1l('!'-ie- lna rııt'\I gormt>k ı,; 111 ıt r gım nıtnıaka!"a~:ı ı:;ıı-
4 ( t' dPpozılo arı t' >t • " • ı · : l ·· 1 ı· ı ı ı ı · 

kk'I ·· .:. k nıİ;.;\ or ıuna miir:w:ı:H PlnwlPrı ra:I\ ı~ııı t e )llZlt' ~<'l I ıu~n" nıınal\l\af lı 1 n11rıa-
l .. 

1 ıuul~J~·-'· 1 1 ° · · 1 tlal'ile birlikte )C\mi ııu·zkı'ıı·da mna,)t•rısaallt•ıı 
uzuıuu ılfiıı o uııur. • · · m ii r:waa tla r ı. 

Prel BalıkP ir kolt>r'1 l11 ,'.ıi\,'llıı• 'll ı k · ' • • ı ıa onnsyonuna 
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SAY~'A : S 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
algın1ığındaki çabuk tesirini bilirsin.iz: 
EB markasın ın teke ffül ettiği ASPiRiN, sizi bun· 

dan sonra da hi memnun edecektir. 

İsra:\ 

TORKDILt 

OiyarbeKlr tayare hattı. 
Diyarbekir t ıya ro posta

ları dünden it ibaren sefer 
etmeğe başlamışlardır. 

Diğer taraftan tayare ile 
seyahat ücretleri uruzlntıl-

mı ştır ; 

Eskişohir - Diyarbekjr 35 
lira İstanbul _ Diyarbekir 
55 lira, lstanbul - Kayseri 
37.5 lira Eskişehir - Kayseri 
27 lira, Kayseri - Diyarbekir 
22,5 liru Ank ra - Eskişnhir 

ve Eskişehir _ İstanbul 12,5 
lira o l müştur. 

Bundan başku bir ihaftn 
kin gidip gelme bilet alaca
klara yüzde yirmi tenzilat 
yapılacaktır. 

Ban~uma asliye hukuk 
Ma~temesinden: 

Mıınya ın kamamlı köyü
nden Hacı Halil oğlu İsmuıl 
ağaya 

Zevceniz Salır K. den n :ı_ 

im kızı fatma hanım tarafı

ndan aleyhinize ikame olu
nrı n hoşanmrı davasının icra 
kı l ınmakta olan muhnkemı •-

sinde: lknmetgAhını zın meç
hul kaldıJından dolayı ila-
nen tebliğat içrasınıı 

karar verilmiş ve 
muhakemeninde 4-11-934 
tarihine müsdif pazar günü 
saat 9 ıı talikine kadar veril
miş olduğundan yevm ve 
vakit mezkı1rde ya bizzat 
hazır bulunmanız veya tara
fınzdan müsaddak vekaleti 

Memduh Ahmet 

Yazıhanesi hükümet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kuzalorJn hor 

, - _, 
Senenin en büv "k ve en güzel filim/erinden: 

MAT HARI 
Yakında Şehir Sinemasında gösterilecektir. 

--

23 BIR1NCt1'dll 
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j Şehır Sınemasında 
~~ 2i Teşrinievv~l Pazardan iti~aren 1 

~ EHJRLI GAZ ÇETESi 
~ Baş ~lüıuessiJi 1 
--=

l H.\RHY PİEL ~ 
Bir an<la hir o/duvu \n müdafaasız ve nıasum IJir . elıir ~ 

~ halkını mah vedehi le<~Pk bir ku<frel ve kuvw~tıe olun ,·e he-
~= 
-~ 
~~ === } 

~ 

14 
=~ =::: === 

şeriyt t i<;in nıutla k hiı· tacia te~kil Pdcn z(•hil'li gazlaı·ı.n 
<;ete namı Vf>l'ilt~n bir feu lıe~·cti ıaı·af11uları r asıl gizli hır 
SUJ't'tle ihtira vt• inıal edih.li~i11i ve tavart")lt·r va~ıtasilt· hil' 
.. , elıird(• Y3Jllı~ı tahrihat ve · doğurdnfru faciaları ve cenıi-
• c. c....: ~ t. .l 

veti akvamın bunlarla olan mücadelesini hu filimde uüre-
~ ~ 

ceksiniz. 
j İstikbal harplnri için hize <_:ok eyi hir f kir ve ders ve -
~ rect'k olan hu filinıi lıerkesin 1-{(kuwsi k· ııdi menfaati ica-

.===.: 
;;;;;;s hındandır. 
==~ 
-J. ilaveten : DÜNVA HAVADiSLERi 
-~ Pazartesi matinemiz saat 3 de. Filim 
=~~ BÜYCI\ SEllİBLEH rYrHKEN 

,.,;ıilıiilıiifü~iOOfüiiifflıi~i~ilıWWiWıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİi~ıfüiiiiiii~iiifüiiiiiiiiiiiiiiıii~~iiiiiii~iiıi~iii~mi~miiiiiiilıiiııi~iiilı~i" .... , 
Okuyuculanmıza Bir Kolayhk· ---
A~a~ıva hast.ığımız l'('hhcr tablo halkımızın lıer t ülii ilıtiVH~ • • '- . ·o 

rını en l'ahat, en eyi, mı ueuz ve eıı sağlam ~arflarJa nerede, k1 

terden karşılıyabilec~kltwiııi ~österiyor. 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitme 
4 " ? 

sınız. , 
Rahat bir otel istiyorsunuz.; Hangi ote• 

tercih etmelisiniz? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gihi türlii snalleriıı e'~ vaplarını bu tabloda aJ'ayınız .. 

• 
DOK TOR: Hasan Raif bey. Dahili hastalıklar 111fıtt. 

1 lıassısı.. lliikt'mıet eadclesinde Palamut JIB 
karşısında .. 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayimilliye cadd 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llükt'nnet caddesindtl· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik•ill 
caddesinde Ahmet çeşnı(\si kar~ısıııda 

• 
G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesiıı 

B ER 8 E R : Moda berberi Sabri bey. Hüküıuet c3dd 
sinde .. Darhalı oteli altıuda. 
Yeni berber ı brahim efendı: il üktifl 
caddesi Yıldız Kal'aaıhanesi karşısıııda. 

O ~9 L KANT A : Sabri Lokantas~: ~~ah llelınwt s0 

uuuıara 18 

B A K K A L: Balık pa~an ba~kaliyesi. Osman r.ııı;: 
Paşa can111 caddcsrn<l~.. lleylıanc lıoµaııll di· 
Bandu·nıa bakkaliyt~si Ahmet Hilmi efe'1. 
Billımnmiçkiler, konserve ve şeker <;r.şiıJeı·ı· 

T E R Z İ : Mustafa bey .. Postahane soka{:tı No. 42 
Tr,rzi ve üriieii Celalettin 'bey. 1\11 '

9 

mHlive caddesi No. ı 63 1 
1 UHAFİYE: Yen.i çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. ı\ıeı• 

• <lar zadt) •• Kııvayi ıııillivt~ caddt)~i No: 4S r 
ŞEKER cı : Ahmet Nuri efendi: Ba

1

lı~esirin erı (~~ki Şt'~f. j 
e_i~i. flt·ı·ıH ~ \ ~ şekel'lcme, lokunı. pa~ta, pis~•~ 
twarctlwuesı lf iiktinıet caddesi; postaln••18 

kağı rHımar!l• '>4 
' .... 1. ~ 9' 

MNİF A TU 'A: Tavşanhh Zade Fahri bey. Ftiııtaıi 11
•

1 

ııifatLır·a ve kumaş nıağza~ı. Ku vayi fl1ill' 
eaddesi nunıara: 52 


