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Beynelm ·1el parlamentolar konferansı dün toplandı. 

B. Parlame tol ar Koef e ansı. Dil Belediye seçimine doğru. 

Fırka Yoklaması Nasıl 
Vapllacak? 

Kazım Paşa Hazretleri konferansı açtılar, bu 
münasebetle bir nutuk irat buyurdular. 

Koni eransta Gaiz Hazretleri ha~km~a hararetli tezahruat yapıld1. Konferans reis
liğine Türk grupu reisi Trabzon me~usu Hasan ~ey ittifa~la seçil~i. 

1 tonbul. 24 (A.A )- Bey
nelmilel Pnrlômentolor birli· 
ği konferansının otuzuncu 
ıçtimnı bugun saat 15,45 te 
Yıldızdaki konferanslar sa
rayında Büyük Mıllct M('disi 
reisi K6zım P . ifa tarafın
dan a\·ılmıştır. Şıddetlc alk 
lnnan nutuklarından sonra 
parll'lmentolar bırliği konse
yı no.mmn nutuk söyliyen 
M. S veana hnrarı>tle nlkıs 
lanmı nutkundn Mustafo Ko 
mal rürkıyesinin beyııelmılı l 
bliyuk mcvkıındon balı et
mi tir. Konfernns muınoıle~ 
hin teklıfıle G zi B ızretlerine 
tazimat tclg-rofı çC>kılmesio 
kortır verilmiştır. 

Yine rnumnıleyhin tl'klifı
lo konferans reı liğino Türk 
~rupu rci i 'rro bzun mı busu 
Hoson hey ittıfaklu scçilmışt 
ır. 

tin an bey intihabın ı leş 
ekkurü muntoz ımmın hır 
nutuk soylemış ve konförorıs 
muzakerclerine boşlonııştır. 

Ynrın içtima edilmek 
tizore ant 18 Je tatıl cdılmi- I' ı tcu l> t e h r ı ııl ık '1 ) ı ı 

tir. ı.. ı Pa a Ha N' il r 

Konfcranstnkı nutuklar zd~n) B vn •lmil('l pnrlfi- Pu n Hozretleri açmışlnr bu 

Aaat 9 da 1 tnn bul radyo il mrıntı>lnr konf •r ın bugün mun.ı ehrtle bir nutuk irat 

no redılercktir. Y lılız ar yındo toplanmı tı. etmi"hrdır 

İstanbul, 24 (Muhabiriını- Konföran merlı roı ı Kfizım ( De,·nını 6 ncı sayfada ) 

Adliye Vekilirniz Yunan 
Saracoğl;; Şükrü beyin beyanatı fırkalan arasındaki ihtilil 

M. Çaldarlsin beyanatı Mmemlakelin muhrelif yerlerinde asrı hapishaneler yaptırılacak· 
Bırkoç µ-undur i t nlınl- luıı tır. Bu c ı.ı 1 rı. b n' Aı ka· 

da bulunan Adliye Vekılı raya v ırdıktoıı " m elPyı 
Saraç oğlu Şükru bey \'ekl1- hukOmctc ' rdıkten sonra 
lete ait muhtclıf ışler hak- ayn<'n nrşredeceğiz. 
kında şu_ beyanatta bulun· ımdıki mukn\'elede muıl-
mu tur: dPl h kk n in ılrrpış r<lılı n 

fölıtım meselesi kısıııın f?'Ore. şırket ı n ~· \' 
« _ Rıhtım Şirketinin hu· olarok hır kfınunu un de lıu 

kOmetçe satın alınması Jınll kt1mete drvrcıJılıııiş lıulunn 
olunmuş bir ın' elrdir. Bun- e.ıkt r » 
un konuşulan ve konuşulncokl Adliye sarayı inşası 
olan kısmı es::ısla alakası Aıilı) t \' kılimiz. :ıdlıyP 
olmıynn teferruattır. Tarof Py·ı i lcrı rtrnfın ki muhtl"lıf 
ni~in biribirinr bu teferruot::ı u<.lllere u c v::ıplı:ırı vermİ<:· 
go t rmeleri itiz m gel<'n ko· !erdir: 
lnylıklorın en eyıleri oldu lstanhuld::ı Adliy o-
Junu arıyoruz. k ı kt ı 

Gölcukteki muznkorelerdc rayı n<' zaman ytı 1 
ne ır 

Bunun için bır konun 
İrketin devir \'O nıiıhoynsı 

esnsl rı üzerinde itillif odi- Oevnm• 6 ncı soyf da ) 

Trakya ı Sovyet 
Valileri emniyet ve iklı- j Rusya ~in şark demiryol-

sat işlennı görüştü. 1 lanm Mançu~oya sattı. 
l'dirnc, 24 (A.A.) l mu- l'okyo 24 (A.A.) Hoyt-

mı muft tti lbrılıim Talı be· er :ıJons nın aldığı habere 

y1n reisliği altındn toplanın- gor \ senel rd nberi Sovy · 
ııktn olan l'rnkya valiler kon- et Hu ti ya ile Moncuko 'o 
grc 

1 
dünkü toı•lontısındo. Jopon hukt1mf'llcrı nratıındn 

muhım bir niza mevzuu ol. 
emniyet işlcrile iktısndi nıcs 
eleleri görüşmüşlerdir. { Devamı 7 nci sayfada ) 

M. al lır ı; 

Atinn, 24 (A.A.) - Fırkal· 
or nrosındnki ihtilllflar hakk
ında boşvekil M. Çoldaris 
gozetf'lere demiştir kı: Fırkal-
arı anlaşması imk~nsız 
olduğu için meçhul nihai bir 
karar} siyasi vaziyeti tasf
iye edecektir. 

Venlzeloz Giride gitti. 
Atina, 23 <A.A.) M. 

Venizclos dun sabah muha
lefet rC'islrrile göruştukton 

sonra lihernl fırkosının par
lilm •nto grupu toplontısındn 
bulunmuş ve nkşom iızori 

Giride hareket etmiıtir. 

Bayramımız 
---

Bayram f HkalAda ıozal bir su-
ratta kullulanacık. 

Dil bayromı yarındır. 
ilk defo olarak yapılan bu 

boyrumın fevkıılAde güzel 
olmosı için Hıılkevi tarafın
dan bir program huzırlan
mıştır. Bu programı yarın 

basacağız. 
Bu müna'3ebetle yarın ren· 

klı ,.c güzel bir nüsh ı çıko

rnroğız 

Saffet bay kontırıns werecek 
lstı.ınbul, 24 (A A.) -- '.:::6 

EylOl gi.ımi yopılncok olan 
dıl b ıyromı münasebetılo 
l'ıirk D T C buşkonı ~;rzin. 

con mebusu Sutf ot bey tora 
r nd Hl rJılyo ile konfernns 
\'eri lecektır. 

Sanayi heyetimiz 
... eningrot. 24 (A.A) - 1'ü. 

rkiye cfıri Vosıf beyle Tü
rk sonayı hedeti dun bur ı 

y.ı gcJmislerdır Heyet t.ılin 

f ıbrıka ını gezmişler \'O öğ. 
l \d"n sonra Fetekofo gitmış
lerdir. 

Takdir edilen iki belediye reisi 
Ankara, 24 (A.A.) - Hor 

ve ı\ktehir belediye reisleri 
le belediye oyar memurları
nm ölçüler lu nun ve nizam
namesinin tatbikatına göıter
dıkleri nlAka ve muvafrokı
yetten dolayı lktıeat Ve lr t\
letince kendilerine bir tok
dirnome gönderil miştir . 

Kıysari fırtı reisi 
Kayseri 23 (A.A ) - C. 

li. F. reisi Kayseri mebuıu 
Reşit bey kazalardaki bele. 
diyA intih'lhotında fırka fı

alıyetlerini tetkık etmek üz 
ere kazılara gitmiştir. 

-------------------------
Hiç bir kimsı , hiç bir teşekkül namzet göstermiyıcek 

intihap tam bir serbesti içinde yapılacıktu. 
Belediye intihabatı bir teş· 

rinieTelde başlıyacaktır Ha
ngi mahallelerin hangi günl 
erde rey atacaklarını beledi -
ye encümeni ancak ihtimal 
cumnrtesı giinü toplam.ırak 

tespıt edecektir. • 
Yoklaması mısıl yapılacak 

<.:ümhurıyet Halk Fırllut:ıı 

VilAyot idare hoyetı yoklnnıo --..-. 
yopmn giınü 27 Ey hı l perş • 
ıııbe günü olu• nk tespit etm
iştir . Perşembe lgunü :.ıkşuın. 
saat yirmido Cumhuriyet ll.ı 
Ik Fırkası teşkıldt ocuk, 
nnhıye. k z ıve vı· 
lAyct idare hPyctleri 
Fırka merkezındo toplana 

j c.ıklar, belediye medisi için 
fırka namzetlerini seçecek
( Devamı 6 ncı sayfada ) belediye önünde bir tezahür . . 

ANKETiMi Z .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• -
HükOmet caddesi ganişlatilmah şehirde haller yıpllmah 

Yeni seçilecek belediye relikler baricte oldukça u -
heyetinden dilelderimdir: zak yerlerde bulunmalıdır. 

1 - Şehirin pazar ye- 3 - Şehirde ıuyu 
rlerine ihtiyacı vardır. Şe· kHilen bazı çeımeler var-
h irde pazar yerleri mütead. dır . Bunları n , caddevi çir. 
ılit «hah> yerde toplatılma · kinle9tiren ahırlarını~ kal-
l"lır. dırı iması. 

2 - Şehir için güb- ( Devamı 6 ncı sayfada ) 

~~---.. --
Yazı Müsabakamız. 

11 
Gençler aras111d11 Mr gtlul yazı nuisabakasr açacayımı:ı yazmıştık. Bugıin 

-ı mıisnbakaya girme şartlarım ve musabaka 11111 rwsı I o/ocağını yvzıyorı: 

t Gönderilecek yazılar. 

i 
Gônderiltak ya:tlar111 «le:li kıipik Jı/kdyt» ımsfım lıaiz olmaları yt dnt 

şarllır. g 

Mıis<~bak<~n~ı:.a__ iştirak <'derı ·?cnçlerde11 gönr~ert·cckleri <dc::li kııçuk Jıik<iycleri» 
gda1:eiemızln ıkı sutununu lrcuvıı: ctmiyr.cek lnr Jwcmulu ft·rlip elmelartni rica 
e yoruz.. 

Seçim h~yeti 
Ge~ecek yazı/art le/kik et:nel~te h11rılarcfo11 lrn::.uuwları stçmcklt• edebiyat 

muallımlerl. ga:etemi:/n lalırıp rtymeli11e yar<ltmcı olcıcokl<ır ve rty vtrectklerdir, 

Kazanacaklar 
Mıısalmlw1111:. şôyle~ başlıya~a~tır: r;.örıdcrlle .. ek (ı/ezli hlkdytı> Jt.ri un beş gıin 

~ 
s~rırrı .derce başluı.ac<1!J~= /111 Jukaytlert seçmekle. okuyucularunı:. arasında ayrıc" 
lHr 11wsabrı k<1 /ı>r/ıp edıyoru:. Sı>rme lıeııetinct• hirin<'i/:,;; ı. z k ı 'k • -. 

/ 
· • • • • ·!J Mı ·ını.ca ıı ·ayeye rey 

uern~ış o ~~rı tllı 0~11y.~ıcı.~ına::n 11111/ılelif /ıedıyeler da!iılacağız. 
.et, 1· .. ıı guzPI lt z l ı "- 11~11 k tıık;\yt~~ i ~·:ızau gt'llt't' gazt• l t• nı iz bir ( kol 
~ s.t ı i) lwdi ~ P ('di l ı•(•t) "ı ir. lki11<·i ,., iicii ıwii yt~ ~iizPI hir•· r dolma ka

lı-nı, dörtliİııf•iidt~ ıı oın ı ııc ·ııya kadar: k ıyı~w ı İi hirPr ki ltl Jl hediye 
f'(Iİlt•t•fi ~' i I'. 

ll:ı m11s ıbalrnda ok11y11cularımızw muıl rey k11llanacaklar1nı ilericit yazacağı: 
n ll~lı•r, SİZİ ka l tHll İ llİ Z İ lecr ii hey(• da \ Pl edİ~ nru z .. 
<;u11dereuı>i11i: yn:ılar 011 beş Teşrin/eL1cle kadar kabul edilecektir. 

Teşrirıit'ut•lcle mıisa/Jakmnız haşlamış bulunacaktır 



SAYFA: 2 

Çocuklar için 
DOGRUYOL .. 

İKi~CI TOPLANTI 
( Başmuallim yalnız) 

(Bir miıddet düşünceli dolaşır. Sonra kendi kendine:) 

- Ne fena.. Ne fena.. işte küçücük bir dimağ 

kötulüklerle büyümenin isteğini taşıyor, küç·ük aya
klar, çaproşık yollarda ız arıyor ve yıne küçücük 
eller, bir dolandırıcı, bir haydut ustalığını 
kazanmnğa çalışıyor. 

(Durur; düşünür ve söze başlar:) 
Evet evet bu dimağın kötülüklere saplanmak İs-

teğini kırmak, çapraşık yollara çevrilen ayakların 

yürüyüşünü doğru yola döndürmek ve bir haydut 
ustalığı kazanmağa çalı~an ellerin bu hevesini bal
talamak U.zım .. 

Bilgi ışığı altında kafaları aydınltınan vo olğunlaşan 

çocuklarımın bir hırsız olabileceğine inanamıyordum. inan_ 
mak istemiyorum. Hırsızlık!. Bu kelime kalbimi sanki bir 
kıskaç gibi sıkıyor. Of.. Kafam zonkluyor. Omuz baş
larım yüzlerce yük altında ezilmiş gibi bitgin .• Ayak
larım kilometrelerce yol yürümüş gibi yorgun .. 

(Bir sandalyeye çöker, başını iki elleri arasına 
alır. Bir müddet öyle durur. Birden ayağa kalka· 
rak:) 

- Ne oluyorum. Küçük bir vaka önünde büt-
ün kuvvetimi kaybediyorum. Hayır.. Hayır.. Türk 
muallimi her acıya katlanmasını bilen, enginleri yı
kan ve aşandır. Acı duygular ona ancık h1z ve-
rebilir. Elbette zorluklarla çalışacağım. Fakat dön-
mek ve yorulmak Türk mualliminin kafasına yazdı 
olmıyan kelimelerdir. 

(Kapı vurulur; beş çocuk girer:) 

ÜCÜNCÜ TOPLANTI 
~ 

(Baş muallim - Beşçocıık) 

Birinci çocuk - Başmuallim bey sizi rahatsız ettik. 
Bizler üçüncü sınıfta olan çok çirkin işten bütün ar
kadaşlarımızın duyduğu acıyı bildirmeğe geldik. 

Başmuallim - Size ve bütün arkadaşlanıza teşek
kürler ederim çocuklarım... Şu yüksek duyğunuz ve 
doğruluğa olan bağlılığınız hıma çok büyük bir sevmç 
verdi. 

ikinci çocuk - Hepimizin yüzünü kızartan ve he
pim ize birer leke süren bu kırılası elin saçını, hem kim 
olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını ayrıca 
rica ediyoruz. 

Başmuallim - Bunu yapan ortaya elbette çıkarılacak 
cezasını da görecektir. Bunda şüpheniz olmasın. Yalntz 
bu çirkin işin sizleri ve arkadaşlarınızı böyle büyük 
bir teessüre düşürmesi lAzım geldiğini de söylemek iste
rim. Çünkü bu iş bir arkadaşınız tarafından yapıl
mışt.~r. Hiç bir vakit metebe ve sizlere leke getiremez. 

Uçüncü çocuk - Sözleriniz içimize bir serinlik ver-
di başmuallim bey, bunları arkaşlarımıza da tekrar 
edeceğiz . 

Haşmuallim - Derslerinize çalışın ve bu işi kapanmış, 
bitmiş bilin . 

Çocuklar -A.llahaısmarladık efendim. 
Başmuallim - Güle güle yavrularım .. 
( Çocuklar çıkar. Başmuallim yazı işlerine dalar, çok 

geçmeden kapı vurulur .. ) 

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI 
(Baş muallim - Sonra muallim) 

Başmuallim- Giriniz. 
(Muallim girer) 

Muallim - Hırsızı bulduk efendim .. 
Başmuallim - Ya ... İsmi, numarası .. 
Muallim - 69 Kaya .. 
Başmuallim - Şüpheniz yok ya .. 
Muallim - Katiyen. İşte kumbaradan alınan doksan 

beş kuş .. 
(Paraları masa üzerine bırakılır.) 
B ışmuallim - Acab:ı nasıl açmış.. Üzerinde anah

t&r, buldunuz mu? .. 
Muallim - Haytr efendim.. Kumharayt anahtarla 

açtığı belli.. Fakat onu her halde bir tarafa at
mış alacak .. 

BaşmuaJlim - Fakat bu paranın kendisinin olup 
olmadığını anlamak l:'l7.ım .. 

Muallim - Onu da öğrend.im. Sabahleyin üzerinde 
hiç parası olmadığını ödünç para istediğini arkad
a şlart söylüyor. 

Başmuallim - Şu halde bu paranın kumbaradan 
ahndığı açık .. 

Muallim - Evet.. Çünkü bunun başka türlü ola . 
bileceğini · düşünmek için ortada hiç bir sebep yok .. 

Başmuallim - Kendisi ne söylüyor? 
Muallim - lnltar ediyor, ağlıyor. Çünkü anladı bu 

işin no kadar çirkin olduğunu.. Şimdi nasıl ben yap. 
tım. Diyebilir. 

M. Cevdet 

TORKDILI 

Avrupa 
Nüfussuz mu kılacak? 

Atrupada doğum adedi müfe
madl bir surette düşüyor. 
Paristen çıkan e<Pariser 

Tageblatt» yazıyor: 
Avrupada doğumun müte_ 

mııdiyen gerilemesi, beyaz 
ırk medeniyeti için müthiş 
bir tehlike teşkil ettiği hak
kında ltalyan Başvekili Mu
ssolininjn az zaman evel ne
şrettiği heyecan verici ma
kalesinden sonra nüfus me 
seleleri hakkınua Fransada 
başlıyan mübahase ve mü
nakaşalar henüz nihayet bu· 
lmamıştır. Esasen Poincare, 
1000 nüfusta ı 4, 7 dir. Bu 
hal Almanyadaki doğum mi
ktarının Fransadaki doğuma 
nazaran hayli az olduğunu 

ifade ediyor. Yani Fransada 
doğum adedi 1932 de 17,2 
Herriot, Lyautey ve emsali 
gibi yüksek şahıiyetler ta
rafından imzalanmış olarak 
\emmuzda neşrcdjlen ve do
ğum geriliğine karşı müca
deleyi ti.mir olan beyanname 
memlekette kuvvetli akisler 

uyandırmıttı. Şimdi de VaL 
lettin, Petit Journal gıyete
sinde neşrettiği çok mü_ 
him bir makale8inde, A vru
panın nüfussuz kalması teh. 
likeıini mevzubabsetmek\e. 
dir. 

Bu makalenin başlıca nok
talarını aşağıya dercediyo
ruz: 

« Doğumu arttırma mec 
liıi Alisi» nin reis vekili Bo
verat. beyaz ırkın bulunduğu 
bütün memleketlerde bir 
nüfus ihtilAli vuku bulmak. 
ta olduğunu tespit etmiştir. 
Doğum rakamlarında biJAis
tina müthiş bir gerilik gö
rünmektedir. Bu demografik 
tezahür, garip ve nadir bir 
halettir. Bu tezahürün şım. 
diki gibi ani ve umumi şek. 
linde cihan tarihinde bir 
misli daha görülmüş değiL 

dir. Alman doğum rakamı 

oldukça zayıftır. Bu rakam 
1932 senesinde Almanyada 
100 nüfusta 15, 1 doğum 
gösteriyor. 1933 te ise 
doğum miktarı 1933 te 
binde 16,3 tür. Avru-
panın diğer bütün memle-
ketler inde doğum adedi um_ 
umiyetle ve mütemadi bir 
surette düşmektedir islAv 
memleketlerinde de hal böy
ledir. Lehistanda doğum 1933 
te binde 35,5 ten l 932 de 
binde 28,7 ye düşmüştür. 

Okraynada 1925 te binde 
42, 7 den 1932 de binde 
34 e düşmüttür. 

işte bu suretle Avrupada 
doğum adedt mütemadiyen 
azalmakta iken dünyada 
bir millet vardı ki onun 
nüCusu birçok ı ~ senelerden_ 
beri daima artmaktadır. O 
millet: Japon milletidir. On
un doğum rakımlarındaki 

tezayüt son on senede değ
işmemiştir. Bu rakamlar he_ 
men daima 2 milyon etr
afında dönmektedir. Japon 
yada doğum vefiyatın üç 
misli daha fazladır. 1933 
senesinde bu fazlalık bir 
milyonu ~eçmiştir. 

-~ 

Ziraat Ye~ili 
lstanbalda bulunan Ziraat 

Vekili Muhlis bey Büyükde -
re fidanlığını ziyaret ve teL 
kik etmiştir. 

,. ................................................................... . 
! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
• ................................................ ~····················· 

Umumi 
Evler açıhyor. 

Fuhuşla mücadele komisyonu 
bu hususta bir karar urıcek 

Şehrimizde Umumi evler 
açılması için Sıhhat ve Emni
yet müdürlüklerince tetkikat 
yapılmaktadır, 

Tetkikat bittikten sonra 
Vildyet Cuhuşla mücadele 
komisyoım umumi evlerin 
şehrin neresinde açılacağı 

hakkında bir karar verece
ktir. Umumi evlerin eski 
umumhaneltırin bulunduğu 
yerde açılması muhtemel 
görülmektedir. 

Spor kulüplerine verilen 
tahsisat. 

Dün valimiz Salim 
beyin reisliğinde 
toplanan Daimi VilAyet Encü
meni, 934 senesi bütçesine· 
konan iki bin liralık tahsisatı 
spor kulüplerine dağıtm
ıştır. Balıkesir mıntekasına 
beş yüz lira, Bandırma mınt_ 
akasma iki yüz lira ve mınt 
akaya bağlı kulüplere de siya.1 
nen ikişer yüz lira veril
miıtir. 

Orta mekteplere talebe ka
ydı uzatıldı. 

Orta mekteplere talebe 
kaydü kabul muamelesi 
ıO eylül 9J4 akşamı kapan
mıştı. Haber aldığımıza göre 
Maarif VekAletinden gelen bir 
telgrafla kayıt muamelesi 
teşrinevel iptidasına kadar 
uzatılmıştır. Bu tarihten so
nra müracaat edenler kabul 
edil miyecektir. 

Smduğı yoıu hakkmda vi
layetin tavzihi 

Vilayetten teblığ edilmiştir: 
Gazetenizin 20 - Eyhll- 934 

tarihli nüshasının ikinci sa
yfasında Balıkesir - Sındırğı 
yolunun Sındırğı ile Simav 
arasında taş ihzaratı yapılan 

kısımda silindirajı ikmal ed
ilmeden faaliyetin te"Y<.tkkufa 

uğradı2'ı ve yağmur mevıi

~ le rinde çamur olmak do
leyısile geçit vermiyeceğı -
nden bahseuilmektedır. Bu 

kısımda geçit vermi
yecek kadar ç·amurlu ol
an arazide kam ilen 
kaldırım yapılmıştır. Diğer 
kısımlarda ise arazi kumluk 
olması itibarile çamur olma · 

sı ihtimali yoktur. Yanlız 
üzümcü ile Paşaköy :ırasın
da yapılan imla. çamur ola_ 
cağı ve geçit vermiyeceği 

nazarı dikkate alınarak bu 
kısımda hummalı bir surette 

çalışılmaktadır. Yağmur .mev· 

simine kadar ikmali temin 
olunacaktır. Bunun için mez

kür yolun geçit vermemPsi 

ihtimali imkan haricinde ol
duğunun tavzihan beyanı 
rica olunur efendim. 

İzmir avcılln 
İzmirden bir 

rupu avlanmak 
cuma Bergama 

avcı g
üzere bu 

yol ile 

M u a 11 i m K a d ro s 
Vilayet ilk mekteplerinin muallim ~adrosu bir~I 

kadar hazulamyor. 
Vilayetimize yani mezunlardan on Oç muallim '' 

Bu sene vilayet emrine ştir. Buna nazaran 
verilen ilk mektep muallim- sir vildyeti emrine; 
!erinin isimleri Maarif Vek- Evinç, Fehim, Sıt~ı 
aletinden vilayetimize tebliğ (1ı2) , Mustafa, Şakı~ 
edilmiştir. Bu suretle VilAyet Maniea vilAyeti emr• 
maarif kadrosuna iltihak ed- ki, Reşat, Ziya, Nib•' 
en muallim hanım ve beyler ler, Kastamonu VilA 
!Onlardır: Afyon Vildyetinden rine; Hasan,Şüırü( ı.f 
Kevser, Beyazıttan Faruk Denizli VilAydtİD8 • 
bey, Trabzonun Akçaabat bey, lsparta Viııtyeiı 
kazasından Muhittin bey ve ban, Mehmet ( t65) 
bunun hanımı Ayşe Muhittin Kütahya Vildyetinei 
hanım, Ankaranın Nallıhan muhtar. Turgut beyl-
kazasından Ömer bey, Vilayetine; Hilmi, Ssb 
Bursanın Umurbey mualli- Şefık, Hulusi beyıerı 
mlerinden Saadet hanım. Vilayetine; İhsan, >.ffl 
Edirne kız muallim mekte- ler,Samsun VilAyeti~~ 
binden Suat, iffet, Nezahat Sabri bey, Sinop Vıl 
hanımlar, lstanbul kız mual. Emin, Halil beyler, 
lim mektebinden Fatma Ne- vildyeti emrine Mııb• 
ziha hanım, Bursa kız mu- yzi beyler, Urfa 
allim mektebinden Cabide, emrine de İbrahiın , 
Meliha, Memduha hanımlar, beyler verilmişlerdir: 
Balıkesir muallim mektebin- Genç muallimleri" 
den Vehbi Evine, Halit. Sıtkı, vaffakıyet temenni ed 
Mustafa,Fehim, Şakir beyler. . Kadro hazırlanıyor 

M. lMtklebi mezunları 

Balıkesir, Necati Bey Mu
allim mektebinin bu sene 
mezunlarının tayin listesi 
mektep müdürlüğüne gelmi-

Maarif müdüriyetid 
itibaren mektep kB 
tespite başlamıştır. "&1 
bir iki gün içinJe 1'8 

!erini alacaklard~ 

Ova köy Panayı 
Dün açıld1. Panay1ra rağ~et vardu, çok hayvan ı• 

Ova koriın ~ôrUnli~ıl 

Ovaköy panayırı dün a~·ı- çadırlar kurulmuştur· 
lmıştır. Civar kazalardan, ı yırın ilk günü oldU~ıJA 
ci"Yar nahiye ve köylerden hayvan alışverişi b 
panayıra satılmak üzere olmamıştır. Mıuırnaf1 ~., 
yüzlerce hayvan getirilmiştir .! bazladır. Panayırın 1 

P·mayır mahallinde bir<~ok ı da güzeldir. 

Çağış nahiyesinde kuduz liiemleket hastahanlll 
köpeklerle mücıdele 

Geçenlerde kuduz bir kö
pek Çağış nahiye merkezin
de köylüye ait otuz, otuz beş 
köpeği ısırmıştır. Bunun 
üzerine nahiyemizin muhtarı 
İbrahim ağa derhal şehirden 

25~) gram bnrut ve bir kilo 
saçma alarak köy korucusu
na kendi nezareti altında 
kuduz köpekleri itlfif ettir-
miştil'. 

Bundan dolayı köylü bu 
çalışkan ve namuslu vo nğır 
başlı muhlarından çok mem. 
nundurlur. 

korucu nnhiyesine geiec
eklerdir. Avcılar meyanı

nda maruf şahsiyetler ıie 
bulunmaktadır. 

Kendilerine iltica etmek 
üzere şehrimiz avcıların

dan da bir grup ava 
hazırlık yapmaktadır. 

• • 
sert1sı 

Memleket }ıa&t• 
.. . . f li"e'' goz servısı atı ı 

çmiş bulunmaktadıtf 
elce de yazdığınııı d-,,.ı 

servigjn başına . ı\d,ıı 
ahom mücadale!ııı 
mütehassısı <lokt~r ,it 
Ahmet bey getın•f . 'o'1 

Ihsan Ahmet ., 
mleketimizin yeU 

. b. tP 
çok dcğerlı ır .. 1 

K d 
.. go 

ssıstır. en ısı 
1 lsr 

talıklurının yuvıı e 
edilecek birçok ~f 
ti erde yı il arca <"

8 61 
Hastahanemizin ~· 

besinde de k60 b 
mühim hizmetler 
mektedir. 

Yağmur Jı~i 
Oün akşum üzerı 

ize bol yağmur 1al 

~ • • • 
•ı 
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Merhum Hatıp Mehmet Hamdı 

V~ Eserleri. 
razan: A. BA/JA 

- 1 
Balıkesir için, hiç te ya

bancı olmıyan, bu zatı mu. 
hterem okuyuculara nasıl 
tanıdığımı arzedeyim: 

Anknranın, sayılı sıcak 

hın sonuna kadar ii rii kle-
yip gctirm i~ ti. Anodolunun 
hemen her tarofıııdn ılere 

beylerinin keyif için oile sö
odürdiikleri hir devrin, istib· 
dut dcvrjrıjn zıhniyct ve ka
rakterlerini ortoya koyon 

1 tımarhane müellifı ~lehm'!t 
Hamdi efendiyi o devrin için
de yazdıiı bu eserJen Jo
lnyı bilhassa ıluyu , goı uş 

ve nnloyı kabiliyetini i~· ten 
aikı§ladım. 

Mehmet 1 lumdi efendi ese
rinin mtnzuunu 1810 da 
Manyasın neydin köyüne 
bağlı Akdoğac çiftliği ile 
Soğuklar ~·irtliğinde ge~·cn şu 
vakadan olmı,.tır: « Sipnhi 
mütekaitlerinden il ısan oğa, 
Manyasın ı eyılin köyün-

Giresun da 
Yatı pansiyonu tüylere 

nümune olaca~ .. 

Giresun mektebi 
Giresun, ptuhabirıııi ıden) 

Giresunda açılocak (Köy 
çocuklc.ırı y:ıtı pansiyonu ) 
etrarında hazırlık ynpılc.ıcak
tır. Mektep binası yatı pan
siyonu için müsait göriil
meJiği i~·in münasip bir bj. 
na aranrnoktodır. Konak 
pınarındaki ı ski mektebin 
s raları buroyn tn~ınacnktır. 
p . 
ın_ıyonn cllı talebe nlına-

cnktır. Bu talebelerin k:.ıryo
laları lahtndan ve sehpadan 
yap lmak ~ortile yeknosak 
olma!lı ve hnr talebeye 

bir günii idi. Keraoğlan ça. 
rıısındon istikldl meydanına 
doğru yaya knlılırımd•ki 
dükktln saçaklarının gölgel· 
erini kerıdime siper yaparnk 
ağır adımlarla yol alıyor· 
dum. Kavurucu sıcağın ve
rdiği asabi bir h•lct içinde, 
nefes almok !Jile içimi bun
altıyor, bir bildiğin aşinalı.~
ına karşı koymak han:ı kul· 
fet gibi geliyordu Bu dul
ğın, nlğın yürüyüşüm esna~ 
sında «Akba» nın guneşlığı 
önünde g..ıyri ihtiyari duruv-, 
ormiştim. Gözlerim camek~
nn dalmış. yeni 934 neşrı
yatını araştırmağıı haşlamış_ 
tım. H ıfın alt sırasında a ·i
na olduğum kitapları şöyle 
bir göz len geçirdım .. ll~nıen 
hemen göziime yen! bır~.ey 
ilişmemişti. Rafın tıırllz uı:ıt 
tarar.nıla otuz nltı punta 
harlıerhı vı.ızılmış olan 
şu cümle dıkka!iıne \'arptı: 
"iTALYA FARA DA SE" 

de oturnn ıengin ve hatırlı 

bir zattır. Bunun ()alık Ah
met ve Ömer İsminde ıki oğ
lu vardır. Ç lık Ahmet bü
yük oğul olduğu i~·in, Husun 
ağıı bunu tldot mucibin<'e 
toz c.n· len<lirmiş; çiftliğini ıle 

kerıılisino vermiştir. 

1 ç.ınkodan bir su bardağile 

Evi bir nizaınpııjlo çMrd
cno; hu satırların altında it· 
nlyoncu bir hayli yazı .. Yo
zılorın kenarlarında dn kab
nrtma nıodulyont•uklıır içinde 
ltalya birliğini lcuran, Manz
ını, Konte Kavur, Jozeppc 
Garibaldi V. gıbi hal· 
yan ihtiltili lniyüklı~rinin re. 
"imleri, onıın hemen •karşı· 
sınılo. dn Muınoliniııin ayrıen 

Luyük kıtoıla bir resmi Lıı · 
luımyordu. Torihi siyasiden 
imtihan verP.n bir lise taleb
esi gibi kufamda 1856 yılı 
hı'ldiselerini canlantlırmoğa 

\'olışıyor, yetli purçoyn bö 
Jıincn İtulyanın bir oluş sa
,·aşlnrilı•; 1 ~20 • 1922 Sos
yalist v, Faşist kavgalarını, 
huyıik itolya idealini bu 
iki hthlisede münasebet nr
ıyan Korriere settiınanolf>nin 
mukayesesi ınuno!ını b~la~ıl~ 
mek kayğusile ııhnımı 
kurcalarken, bu mecmuanın 

tnm iist tararında dikkate ~'rır
po.n ynzılnrlo, Türk~·e: 

"TIMARHANE" 
Adlı kit.ıha gördüm. ıcıı-

ğın bir az evel verdiği ı\' 
bunaltısı hu kt'!Jimcnin kaf
flmıla dolaşmnsıle ge~·miş. 
biraz evl}lki siyasi tarih im
tih .nında ı kurtulmuş oldum. 
Hele <(Keldbi» nin şaklattığı 
kırbaç ile dövülen biçareyi 
aklıma getirdik~·e gevşc~·en 

sinirlerim tamıımile letıkleşti. 
1 te, bu atiklikle JükU\nın İç
ine girdim. Kitapcıya bana 
lir «Tımarhane» ver 
deJim. 

l~te sayğı değer okuyucu, 
Hatıp Mehmet Homdi efendiye 
hürmet ve oşinnlığım burad· 
an başlar . 

** Kitabı ilk görüşte, ben 
tıp tarılıımizi ollikaılnr eden 
bir eser ı> Juğu znnnile al· 
mıştım Fakat ilk 8 yfut'ını 

açar oçmaz bunun bjr ma
cera. romanı olduğunu anla
dım . Hirka~· satır okuıluk. 
lan sonra öz dilimizin \'eki
cive tatlı ahengi beni kita-

Kiı~·ük Ümeri i e nl.ştır
mak idn, Akdoğan ı;ıflliğin. 
tle bukımı nltında ~:alıştır

ınoğa başlamıştır. llason ağa 
ile llmerin gnyrelleri, az 
zanıanıla Akdoğan çiftliğini 

Deydin dMiği veriminden 
üç dört ıııjslı rırttırmış bire. 
yirmi beş mahsul nl ı nmağa 

başlamışt ı r. Bjrkar yıl sonra 
Hasan a~~ıı Ônıtırı de Kızıl 
kıli a köyünden l mail kA h
yanın kızilo evlendirmiş Akd 
oğan ı:ıftliğini de Omerc ver 
nıiştir. Böylece hor iki oğ-
1 unun hayatta saodetini ta· 
dun llosrın ağa ömriınün bir 
kısmını Akdoğan hir kısmı
nı 0Aydin ~·iftliklerinde o 0-
ıle bir hayat i~·crisindc ge
\'İrmcğc başlamıştır . Bu ora
da <.,alık Ahmetlıo Ommı.:han, 
Umcrin de 11 ean isminde 
çocuklnrı di.inyaya gelmiş

tir. Ki.ıçiik llnson sekiz y _ 
şınn girince lstaabulda saray 
Jtirsaınlığı yapnn ,\rif efen 
di isminde razı! bir zuttan 
on sene hususi ders nlmış 

ve bir hayli istifadeler et
miştir. 

llasun c.ığa erdiği hu u
adetlori manen tumaaılamak 
i\·in son dıloği hacce gitmiş 
haç döniışiındon bir müddet 
sonra ölmüştür. < lmı•r nğn 

oğlu Haıuının okuduğunılnn 

memnun d ğildir Okuyanl 
arın rençbcrliğe y ramndık
la~ına konidir. Foknt lla an 

bahasrnın bu yanlı görüşünü 
çalı masile düzcltuıi Umer 
ağ ıya çj(tliğinde rolınt otur
muktnn boşkn Jllpocak iş 
uırnkmam ştır. Ümer ağu 
ekMr vaktini av ve eğlen~c 
ycrlerindı} geçirmeğe başla-

mıştır. 

Ömer oğn lio nnın hoş 
göz edilecek çağı rte!rliği
ni anlayın<'O, kendi gcndik 
arkndaşı So~uklar çiftliği 
sahihi )1ustc.ıfo heyin kı zı 

Emine ile everm"k istomiş. 
rı.ıknt Omerin karı ı hu e,·. 
lenmeye razı olmamış Ha
sanın ~·ulık A hm edin kızile 
,..vlonmesindo 111rar etrniştir. 
Ömer ağa !IÖtÜnii yerinr ge
tiren birı olduğu için ka
rı11nın sözüne kulak asma-

bir roı ha k ti ı e ı i 
1 

uç yemek taboğı, bir piron, 
bır kaşık peçeteye lüzum gö 
rülmüştür. Bu sekiz por~·a 
malzeme bir lıroya temin 
edilebilecektir. 

Gire unlular yatı ponsiyo 
nunu dığer nahiye ve köy
lere niimune vopmak azmi
ndedirler. 

Giresun mü~ürü ta~~ir 
edil~i. 

Panıuk\~u köyü c'naycti 
faillerini yakuloını;ıktn biıyük 
göriilen niresun nahiyesi 
müdürıi Bilıil bey Vi!Ayetçe 
takdirname ile tnltir edilnıi 
tir. 

mı~ Basanı Mustafa bayin 
k zıle nişanlanmıştı r Nişan 
vokasın•lan bir h Jrlll sonra 
Omer ağa bir giın ani ola
rak sancılaşmış, yanına ge
len Hasa.na ancnk ((anan be
ni zehirledi» diyerek ölm
üşt iır. 

Bu vekoJnn u~· ay sonra, 
llason bir giın çiftlikte çalı -
ırk.en amcası çnlı i: Ahmet 
pek tt.ıldşlı bir haltle karısı
nın birkaç gündenberi kay
bolJuğunu söylüyor . Bu hfi 
di eden hir harta geçtıktcn 
sonra Deyclin çıftliğin<lı•ki 

kuyulardan birinde cesedi 
bulunuyor .. yalık Ahmet hir 
gün yine Akdoğ<1no geliy
or, hnsnna garip bir teklifte 
hulunuyor .. Kız ı l~mmehnnı 
llasana, Hasnn anc.ısını da 
keDllisino nikihlomak isteıl
iğini söylüyor. llJsan bu 
söz üzerine iiç c.ıydanberi 

Akdoğun çiftliği ile Oey
clin çiftliği orasında gc~·en 
kanlı maceralrırın manasını 
sezinliyerek Çnlık Ahmedi 
hiddetle yanından kovuy
or.. Bu vo kadan birka~· 
giin sonra IJasanın anası 

Akdoğan ~·iltliğindo otur-
aınıyacağını haber verıy-

or. llo.sun da sert bir 
dil ile her yere gidebi· 
lmckte scrhc t olduğunu 
ıöylüyor. hasnnın unosı 

bu söz iizerine <loğruca 
Çalık Ahmedin çiftliğine 

gidiyor. 

ll"st tarafı yediaci SayCada} 

AkalliyetlerrG·o~·ö·;···;.·;.-·~·~·;;·~·~·;Tı 
• 

Meselesi ~akkında. lCTE~········· ······ '" "öiŞTA~··············= 
Taymis gazıtPsinin bir yazısı liselerde imtihan Kömür ma~enin~e lnf ila~ 

Lohiston Horiciye Nnzırı
nın ~lılletler Cemiyetinde 
akall iyctleri hinınyc mesele
si hııkk1D1la söylediği nutkun 
protesto rıdilnıedcn geçilemi
yP.cl'ği fıkrini izlııır odt•n vo 
bu münnsobetle, Ytılıim un 
lorda Fransa, İn giltere vo 
ltalyc.ının müşterek horeht 
edeceklori hakikatinin orta
ya çıkmc.ısınd ın sevinen Tc
mp; gazetesi diyor ki: 

«Polon yanın akolliyetlorin 
himllyesine dair muahede ve 
anln moları tadile uğraşma· 
!'.':na n Milletler Cemiyetinin 
snldhiyettor makamlarını bu
ndan haberJur etmesine bir 
diyPcek yoktur. Polonya tn· 

roC.ndan YAJlllnn tcşohhüsün 
mevsimli ve vahut mevsim-

"' 
iz bir şey olduğu kanaati 

ileri sürülebilir. Bu gi-
bi haller, de' !etlerin 
siyaı:ıetleri epeyce sikıcı hir 
ekle gir\liği kanaatini ha

sıl eyledikleri tnnlıhütleri

nderı kurtulnı tt k çurulerini 
c.ıramaları husu~ undaki hak 
larını istimal etmeleri tfo
mektir. Bu sahada yapılan 

hareketin nizami yolları ta
kip bu hoplu llerpi eılilmiş 

ol n mu1Jmele tarzı çerçe. 
vesi kinde yapılın . ısı dn lA . 

ıımdır. Kimsenin kabul et
miyeceği cihet devlerden 
horhangi birinin evelı·o ıııÜ · 
zokcrede huhınmadnı ve 
nnloşma yapnı:..ıl..n nımiyet 

ınevkiind c t,ulunnn bu 

mukavı·l•"'''İ tek ho. ınn fes_ 
J ~ 

het mesi ,·cynhut hukuki te-
amüllere tıwf k&n feı:ıhetmoıli 
ği nıunhedenin tatbikine me
mur hudunlıır ara ı müesse· 
8eler ile iş lıirl iği yopmağı 
redd,..tmeleriılir . ~1. Beck 
mtıh1m olan t vrını tCtkınmn-

k la ınıın h<!delere lııı rmetkfl r 
ıfcvletlerin, p . .,ıonyn hüldl
mctin<'e budunlar nro~ı mu. 
nc.ısebctlt"'rİni tanzim eden 
metotlara karşı ittıhaı <'<Iİ·· 

len tarzı ha re ket mu vaoehc-
!sinJo birlelimesini 
oltlu. 

Ameri~a ~upası 

nıucıp 

1evyork, 23 (A A ) 
Amerikan kupa ı idn bugün 
yapılan ılördünr ·ü ynrı!i'ı 

Amerikn yntı Rninbov kaz
anını tır. Şımdi EnrlPnvour 
iltt llninhov ıkişer yarı~ ka
zanmış oluyor. Yapılacak 

daha iiç yarı vardır. Hain· 
bov 30 mil mesnfuyi 175 Ja
kika ::Ss soniyı!de vP. Enıloa 

vour da 179 dakika 53 sa· 
niyede lc.ntetmişlir. Endcnvo· 
ur protesto bayrağı rekmiş

tir. Çüukiı zıınn dildiğino 

göre lngil ız yatının öntino 
gef'Orken ynrış niıomlarıno. 

riayet etmemiştir. 

Ruznltin beyannamesi 

llaytpnrk, 23 (A.A.) - He
isio-mhur M. Ruzvelt yokı

ndn bir beyannnm~ neşre· 

derek halk ·ı vnıiyeti bildire-
cektir. M. Kuzveltin 
bu vesile ile para ve 
bütçe hakkındaki dutilnce
lerini de öyliyodeğini iimit 
etmektedir. 

Lise ve muollim mekteple 
rinde yapı l c.n mezuniyet im
tilınnlnrı İçin vnki miirot•ont 
!er doğrudan doğruya mekt
ep müdürlerine olacn k, milıl 
ürler iki mıınllimi bu i o mo· 
mur ederek evraktan aldıklc.ı
rı tet k ık ico hındıı aiti kaJar 
nı unll im !erin ıııutnleo !arını 

olıp ona göro karar vereckle_ 
rdir. Karur eğer tnlube lehin
ıle ise evrakla birlıkte vekdl
eto gönderilecek. ııleyhinılo 

ise koyr iyet uldkadar tale· 
beye hıldirilcce ktir. Eğer 
ılors ıniiıliir tarofından se\·ile. 
cektir 30 eyluldan sonra 
ynpıl oı'ok mürncnntler tıazarı 
<likkat ı~ ıılırımıyacııktır. 

Almanya ya i~rrcatımız 
Tiirk ofisin llemhurg M. 

mulıahirinin bild reliğine görı•, 
Almanyaclo Türk yumurtal
arına kor ı tul,•p ve nll\ka 
mevcuttur . Ltlkin vaki olon 
to lı pler mnole ef tüccarlnrı

ınızca korşıl nmnmakto<lır. 

5 Eyl lil tarihinde (; ll. C 
s ın ı fından ıOO ynrırn ımnd 
ıklık bir partimiz 58 mark 
üzerinden m11 11 mele görmüş. 
tur. 12 ev hl 1 to ri hiıulo avnı . . 
fınt üzerinden ikinci bir pa-
rti sntılını tır. 

Bulday 
Türk buğılnylnrına t&l"p 

gittik~·e nrtmnktn<lır gyi 
novi Sl'rl buğllnylurıın ıı oıf 
Hnmburg 100 kilo bo ına 

63 florin üzcrin,len büyük 
ırı i ktıırda sat lmı tır . lzmir 
mıntaknsı ınahsulıı eyi nevi 
lrnğdnylor cır 11 ıınburg 100 
k i!osu 65 flor in üzerinden 
muarıı c lo gı>rnııiştiir. Bunn 
mukı:ı lııl Mertıin mın Loknsı 
buğıluyları gihi nisp~ten uc
uz nevilor iizer in<ien mııamıJ

le olnıomı'itır. Bu nc·d mul
lorıın ız billın n Frnnsa vo 
Arjantin huğılrıylarının ı ok.ı

hetino m ruz kalmuktudır. 

Mııomafıh ilı•r ide bu mall 
arımıza ıla alCikn gö terile
"eği tlmit edilmektedir. 

Çawdar 
'l'iirk çnvdc.ırları riCt H -

nı hurg 4,4 florin iizorinden 
tekli( odilmoktedir. 

Darı 
ıoo kilo~u 76-77 llransız rr 

anğı iızorinılen loklir odilm ı 
iştir. 'l'uno mallıırı için JUO 
kılo b. ınn 7, 15 rtorirı i::.l - 1 
mi tir. lhra<'ntçılarımııın lııı 

muhsule de elıemıniyot ver
meleri tavsiye olunur. 

Arpa 
Arpa lıakkınıla gene lıiiy 

iık hir talep vo nlllkn hn l 
amı t ı r . 59,67 kilolu~ viizdo 
3 muhteviyııtlı mahsul 50 
ve 66,67 kiloluk yüzJ11 3 mu · 
hteviyatı mallur ise 51 ,5 Fra. 
nsız frar.gı ür.erinılen ınua. 

mele görmüştür. 

ALCEV 

Adana da yumurtacı1ık 
Adana, 24 (A.A) _ Zira· 

ııt \lnirosinin ynptığ'ı bir tc. 
tkiğe göre Soyhan vilı1y~ ti 
İ\·inJe ge\'On ene kiımes 
hayvanı ıııovcudunun 83 hin 
küsur olduğu vo bunlıırdon 

t 4 milyon 900 kii ıı ur hin 
yumurta alındığı tespjt cdil
miıtir. 

lngilterede Vroksham ri
vnrındııki bir kömür mnde
nindo inrılak ve IJıınu mii
teakıp yangın olmuştur. Mu
ılendeki 400 ameleden ı 56 
s ı infılnkın vukubulıiuğu 
kısı mda idiler. Şimdiye kG· 
dar. altı tane knvrulmu9 re
sel çıknrımıştır. Alevler 
kurtarma noıoliyatın ıla c•n
gel olmaktudır. 

Katil mi imiş! 
Frnnsa - İspanya hulludu 

üzerinde, Viel iddn Etiyen 
~lariyiis Komb isminıle bir 
Frıınsız , karakola müracaat
la M. Pronsin katili olcluğu
nu söylomiştir. Merkum hu 
l'İnyeti. Faatu a~kerlik eder_ 
ken tonıdıJı ve ak sadı IA
knbını taşıyı!1 hir arkndaşile 
birlikte işlcıliğini il:h-c et
miştir . l\enıli rivııyetirıe gö
re bu i ı~·ın kend ı sine 

1 oo,OOo frank vadolunduğu 
lıuldo. bi ldharo ancak 25,0UO 
frank veril mişt i r Aynı zn
manı~o , müşevvikler ona bir 
llo l panyo i~·in pa aport 
otmişlormi . Komb uzun mü
ddet Barselonda oturduktun 
sonra parasız kulılığı ve Fr
ansoyo dönmek isleıliği İ\· in 
te lırn olnıuştur. Bu iddial -
arın inauılmıtğa d~ğmez ol
Juğu söyl,,niyor. Krımbun, 
momlckctine tlönehilmck k · 
in, bu masalı uydurduğu 
zannediliyor. 

lngiltere ile Jaopnya 818-
smda ihtilat 

Londra, 22 (A.A.) - İngil. 
tere h iikfı moti \' okohama ve 
Kobonnkn nııntukalorınıln in 
giliz tol.ın .ı ınn oit omlAkin 
.Japon hıillOmoti lorarınılnn 
musaılerl"'si meselesine ılair 

lngiliz s l' rırinin gönderccoği 
raporıı h rı klomekt dır. 

Bu ilıt iltır kırk yıllık bir 
mesclaılir. Vo Avrupalı olup 
birçok nosillorılenberi Jupon· 
yudo yerle miş olan f'Şhası 

lıir i biriııe ı\ iişiirmüştür. Bir 
çok A ''rpu:ılı aileler ge~·en 
asrın ikinci kisnıındn ehedi 
icar 11111kavolenamelerilo vAsi 
arazi ele geçirmi lerdir. 

1934 tnrihindo Japonya 
ocncbilorin harici ozınemlek
et imtiyazını refettiğindon 
hiikı)met hu icar mukavel· 
onamolerin geri k lm1ş f ukat 
kiracı !ardım resim almaanak 
tnn lı h iiıliindo hulunm uştu. 
A.ncak hu asrın bn lonğıcınd 
kırncıları resme tl\bi tulmıyn 
~ıaşlıınıı · t ı r. Bunun iizerino 
lngiltere hiikumeti meseleyi 
Lnhnye mahkcmflsİno s&vke-
tmiş v" mezkı'ır mnhkeme 
Avrupnlılnrn hnk vermiştir . 

llıılbuki birknç seno son· 
rn Tokyo hiikumeti kiracı . 
lnrılan ıloğruılnn ıloğruya 
re im istememekle bera 
ber bir takım hilvnsıtn ver
giler istcmeğe kıynm etmiş
tir. Bunun üzerine tekrar 
protestolar yn pılmı vo sene
ler<l nhcri müzakerelerde 
bulu nulmuştıır. 

Son zRm nlnrdn Avrupn
lıların emlılki müsnılere edi 
ldiğinılon hunlar keoıl ilerin· 
don istenilen kararı vermek 
mocburiyotinılo knlmışlor
ılır. Bu hal , İn~ili7. se(ırinin 
itldotle protesto etmesini 

intıı\' otmi~tir. Meselenin ye
niden hAd hir tekil alması 
muhtemeldir. 
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Ağalarım 
Efendilerim; · 
(Tlirkdili) eyi bir mem

leket ya:elesidir. Onu si- ' 
=e sevdirmeği bi:. boynu
muzun burcu biliyoru=. 

Sızinle başbaşa verip 
konuşmak için her haf
ta Bv.ltkesire pa:ara gel . 
diğini: gıinli(Salz günü) 
nü seçtik. 

Sah günleri bu sayfa -
da konuşacağız. Dertleşe
ceyl:./Juabuce çoluk ço
cuğumuzun, köyümıiziln. 
evlmi=in, mahsulümüzün, 
altşverişiml:ln her işimi 
=in daha sağlam, daha 
eyi, daha güzel olması• 
careleri ni düşü nueğiz .. 

Şimdilik si::den isledi 
ğimi= size ay1rd1ğım1z bu 

1 
say/ ayı dikkatlice okuma
mz, okulmam:.d1r. 

Bu sayfada çok dege- 1 

rll, saldhlyetll arkadaşlar j 

konuşacaklardır. Onların 

1 

sl:ln sağliğımza, işlerlni:in 
sağlamlığına dair verece- 1 

klerl öğütleri yapmaltsı
m:::. Ve ~una inanmalı, ı 
iman etmelisiniz ki bu 
say/ ada ki sözler hep si
:in menfaatiniz içindir. 

Şimdilik lıoşça kalrn . 
--- --=-... .. --~-

ve KÖYLÜ 
·-····················································· i Bu sayfa her safi günü basJ/acaktır. Bu saf 
! yapmakla güttüğümüz ülkü köye, köylümüze 
: dalı olmaktır. Umuvoruz ki köylü kardeşler k 
S sayfalann; sevecekler, benimsiyeceklerdir. • .•................................... , ...............• 

Köylümüze D ü ş nVazifel r .. 
------ - ----

Her köylü, köyüı1ü onarmak, 
kurtarmak ve kanunun dilek
lerini yerine get ·rmeğe çalışan 
hükumete yardım etmelidir. 

Bu resimde Kova<'ık nwkh1hi va\Julanııı ~fi-. . 
riivorsu nuz .. Ru vn vrular nuı trnkka k varın me-. ~ .. 
mlf>kete cok favdalı bi rt·r h ih iik cJdanı olacak-

~ .. . 
lardır. 

Köy bizde saltanatın yık 
ılışına kadar hiç bir (•lin ya_ 
rdım için uzatmadığı bukım
sız ve kimsesiz bir ynrt kö
~esi olmaktan çıkamamıştı . 
Halbuki Cümhuriyet hükum
eti köyün her yönünde ohm 
eksikliğini bütünlemek İçin 
var kuvvetile didiniyor. Kö
ylerimiz vo köylülerimiz ki
msesiz ve bakımsız kaldıkl

arı içindir ki geriliğin vo hi · 

lgisizliğin kurham olmuştur. 
GünE·~ yüzii görmiyen hir 

fidanın yeşerip ôçek n~·mas-
ını va sonra da meyva verm-
esini beklemek hı'r hnlde 
çok güliin~· olur. İşte 
yüzlere'.' sene en 
donuk l>ir bilgi ışığı bile gö
rmiyen köylerimizdP, bu gü
neş yiizünü görmiyen Cidıın:. 
dan ayırt ı>d ilemiyecek kadar 
sararmış, solmuş ve onun gi-

--=-=-----=-----='-'--=====----== 

Dil 
Bayramı. 

Ki>ylii kardt•şler: Ya
rııı clil hayranıı Y.ar. . 
Dil bavra1111 ııe demek . 
hiliyor ıaıusuııuz; llani 
lı'ıg 1 paralı~an hiı· ta
k111ı ağızlar vardır. Bu 

t ' 

ağızlar ~nvlt·r sfivler .. 
t • • 

Kendi dedikleı·iui keıı-

diler·ine de anlamazla-
rdı. İ~te lıüvle hl 11at . . ~ 

p : ı ntlama~ ı hırakıp lu•-
r·ke~in üz Tiirk dili ile 

konuşma~ı,~ azması ok
u uaa~ı kaı·arlaşt ı. Yarı
ııki dil bayramı istP, Lu . . 
"iİzcl kararın SPYiucli ~ . 
güstcrişi olacaktır .. 
Artık hilgiuler de 

hi1 i rrı ~i hi konu~a<·ak .. 
Üz Tiirk diJi ilP .. Anlat
abildim nıi"! Ne mutlu 
dt>;;il mit J\ rk<ıdas ya-

r-- ·' ~ 
rınki dil hayranıma 

seıı de katıl. 

Ciinkii kazanan hu 
~ 

dava strni ıı öz da varıdır. 

Ağalarım; Yurdumuzu Zı 
rütleştiren, Havamızı T errı• 

yen, Bize meyva, Toprağa 
vvet Veren Ağaçları Çoctl 
rınız Gibi Seviniz! 

Ağaı: .. 
Ağa\· yurdun ziynetidir, 

derler. Y:1ln ı z ziynet mi ya. 
bakınız cığnçlan hele meyva
lı olursa ne kadar istifade 
ederiz: 

l - Af!ar havamızı eyi
leştirir Temizler .. 

'l - Ai•n ı· yorulduı;umuz 
- b ~ ~ 

zarnıln bizi gölgesinde ne 

1 - Meyvcılnrda ,,uc 
yurar maddeler vardır• 
bizim gibi toprakla 
şanlar mutlaka meY 
lerse \~ok Cııydn g 

2 - Ağacın fayd 
kadar mı ya: Mübııt .. 
zün yaprakları döküliit 
rağa gübre olur. Ağ 
lüsü bile faydalıdır. 

kıırız kışın ısınırız 1' 
rız, para kazanırız. 

Yalnız ai•::ılarırn (sa o 
yaş ağaca balta vur 

Kö tü bir Hu y .. 

yaman barındırır; dCtimizi 
sürüp 8Üriip te sonra bir ağ
acın gölg<'sine sığındık mı 
değme koyfıne. . Yak \:ubu
ğ'u .. Gel kefirn gel.. 

3 - Ağaç meyva vorir. 
Fvinize he~ on nıoyva ağacı 

dikiniz. Elrna. armut, k:ıyıs ı , 

ş .. ftali Lütiın hu ıncyvo.lnrı 

\'oluğu muzun, ~·ocuğumuzun 

bol hol yemesi gorcktir . 
Ağaç bir defa büyüdükten 
sonra em11k te istemez. On
un i~dn her sene bize bol 
bol meyva yani bol bol sağ
lık verir. Hem de bcdavıı .. 

Yurdumuzu züınriitl 
havamızı temizliy011 

meyva.., toprağa kuV 
ren ağaçları çoeU 
gibi seYiniz.. Biliniı 
ağaca balta sallıyan 

Ağalarım; c Murdar gitmesin ) ~iye hasta ~ir ~ay
vam ~oğazlayıp etini Yf me~ çok fena~ır. So~unda 

ölüm ~ile var dır. 
derken efendim bu adamı 

Bugiinliıı küçükleri yarının hiiyiiklt·ridir. 
bi verimsiz kalmıştır. bu İ :? e ayırmağı hatırına bi-

Uüzel vatanı her tuttuğu le getirmedi . 
yoldan bir u~~uı umun bnşına Köy; yıllarca niçin mek-
getiren S<lltannt hiikılmeti hiç tepsiz knldı? Çünkü mekte· 
bir zaman gözlerini köye, bin köye ışık saçacağını, ka- Şunu eyi bellemeli: 

O'Üzellicrine V•) sa 
cı. • n ·ı . bnllt 
sızın sag ıgın :za 

lıyor demektir . 
Çok çok böyle a 

kiniz çok ve çok ağ39 
tiriniz, amma bir ağac• 
kıymayınız. 

Sari Hayvan Hnstalıkla

rile .\tücadele reisi İ~mail 

llakkı bey geçenlerde Ova 

köyünde <~ıkun Şarbon (da

htk) hastal ığını görüştük. 

İsmail Hakkı bey bize sizin 

fena bir ddetinizden yana 
yakıla yirindi. Dedi ki: 

Borasit madeni doktor !arına 

götürmüşlerdir. Doktor ona: 

- Sen Şarbon olmuşsun 

dom iş .. 

Sözü uzatmıyalım. Bu 

köylüye çe\·irmeği hatırına ranlıkları alt odeceğini ve 
bile getirmediği gibi her fı- köylünün bu ışık önünde r 
rsalta onu ezmiş ve hıpala- kendi zavallılığını görerek 

- Köylülerimiz hastala

nan bir hayvanın sığır ve_ 

ya koyunun öleceğini anla
yınca (murdar gitmesin) di

ye onu boğazlayıp kanını 

akıtıyor, sonra etini yiyor
lar .. 

Bu fi.det çok fenadır: 

Çok defa insanın canına 

mal olur. ~eden mi? çünkü 

hayvan hastalıklarından 

Şarbon gibi bazıları insan
lara da geçer. Vaktü za-

manile tedbir alınmazsa in
sanları öldürür. Misal mi 
istersen:z? işte: 

Geçende Omerköy nahiyesi 

keçilerindd §arbon hastalığı 

çıkmıştı Bi21:0 haber sal

madan, hastalığa baytarlarca 

<lamğa vurulmadan hasta 
ke~·ilerden hirini murdar 

diye orada kesiverOJişler .. 

Kes<'n adam keçiyi yüzerken 
bıçağı oğzına almış. Hnibuki 

bu zavallı adamcağızın ağ
zında yaru varmış.. Şarbon 

hastalığı bıçaktan buraya 
gf!~:mesin mi'.> .lavallının du-

dakları şi9miş, sancılar 
cinde kıvranmağa ba§lamış, 

adam burnyn getirilmiş, 

memleket hu.tanesinde ölü

mden gü~· hal ilH kurlarıla

bilmi~tir. 

.\~alarmı! 
' 

( ~l 11 rda ı· gi tnıesi 11 ) 

diye hasta hi r hay\ a ru 

bo~azlav ıı, etiııi ve-
• • ol 

mek cok fenadır. So 
" 

ııunda iill"ını 

dır. 
bile vaı·-

Sakırıı :t , korurıuıı~ 

vazgeçırı hıı fcııa adet-
ten .. 

mıştır . ayaklanacağını biliyordu. 
Saltanat günün,le köy yo-

lsuz, mektP.psiz her türlü işte köy bunun için yüz-
hastalıklar içinde uyuklıyan lerce send yolsuz, bak ı msız 
ve uynklamıığa mahktlm ol- ve mektepsiz kaldı. 
an bir izbe, bir bataklıktı. Yi - Artık bütiin hunlnr g-eç-
ne onca köylü; hiç bir ha- rniş günlerin anlııtuıaldn bit-
kkı olmıyan, yaln ız borçlu miyen dertleri arasına karı-
olduğ11 par:ıyı hükümetin şmt stır. Elbirli~i ile ortaya 
kasasına yatırmak ıçın koydu<rurnuz Cüınhuriyet ya-
tırnoklarile toprağı kazan, pısı as~ların geriliğini en ile-
yüreksiz rnültPz imin ayuk. ri ile yıkmak, köyün, köy. 
ları altında siiriinen zavallı lünün varlığını tanımak, ona 
bir insan sürüsündon başka yaşamımın tadmı vermek için 
birş"y d ğil, Ii. var kuvvetile ~·alışıyor. 

On iki yıl öncoye kadar *H'f 
köy. nfrin yolırnı ve bakım- Köylüler; 
sız kaldı ~ (}iinkü s ::ı ltanat Biliyorsunuz ki birkaı· yıl 
yalnız eğlencesine harcadığı önce Biiyük Meclis hir köy 
milletin derisini yüzerek aL kanunu yaptı. llükfı.metimi-
dığı paranın hirazını hile d 

zin en büyük i l l'ğİ bu ka 
nunun istediklerini yerine ge
tirmektir. 

Fakat, köyü onarma, kur-
tarma savaşında sizlere de 
pek biiyük vazifelerin düş
tüğünü unutmamalı sınız . 

llıır köylü ; hen köyümü 
onarmak. kurtarmak vH 
bu kanunun tlileklorini ı 
yerine ~elirmek jçin var knv-
vetini veren hükumetin • n 1 

ön ynr<lımcısıyım, onun ~ü 
cün9 gü~: hızı:ın hız katacnğ
ıoı demeli ve bunu ynpmnlı

dır. 

Ciirnhuri~'etirniıin onuncu yıhua işliı'ak eden 
k<>yHilcrinıiz .. ~u coşğt:ııhığa bakın! Bu eo~~un 
hık ancak Türk köyJlisiine yaraşır .. 

işte o vr1kit büyük savn~t.a 
olduğu gibi köycülük sava~ -

ında da yolumuz kurtuluşa 

çıkacaktır. 

IJ1ı( 4::::; 'ır 
ili ., • 1~ ~ıı) 4r: 'I J 
fıJ ''il' "' •ııı ., il 

TÜRKDİLİ Eyi bir m'-mlekel ya=elesi 
kurarrnw peşinde hızla yürüyor. 

Bugün de k<>yhilerlml:e büyük başka bir fı 
dalla gösteriyor: 

İdarcevimi:de bir köy bürosu tesis ettik .. Bil 
da ya:ıcılarwu:dan başka doktor, avukat, baylaf: 
çok arkadaşlarımız vazlf tlendirildilcr. Bu arka& 
mı: k.öylti okuyucularLmı::a be~ parası= Jıi;mtl 
ceklerdir. 

Hasta mısınız"! 

Bir dt>rdiniz ıııi yoksa ö~reımıek istedi 
hir şey mi var'! 

Bir işinizi bilirmek mi isliyorsunu:'! Bl::.e ya 
Si:e bu suyfcıda cevap verect'.~i:. isterseniz rnüteh 
arkadaşlarunı:zn fikirlerini mektupla yazacağı~· 
ederse işini:in kolaylaşma1tı için öteye beriye 
göndcrece[/i=. 

lluldsa derdini::e dumon olmağa 
mi:.Lc çalışacafjt: .. 

Mekftıplarım::: şu adresi koyıınu::: 

( TÜRKDİLİ) 
KÖtBÜR OS 
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lzmirde modern bir müessese 

Cü mh uri yet Kız 
Sanat E n s t i t ü s ü . 

Enstitünün gayesi ~ızlarımızı biJgili,beceri~fi.mu~tesit,açı~ 
yüre~li,ev ~admı,mütenısslS sanat~ar yetiştiştirme~tir. 

Bir hafta cvel mP.zunen 
İzmire gitmiş, çoktanbori me
thini işitLiğim Cümburiyet 
Kız Sanat gnstitüsünü ziya
ret etmiştim. İzmirin en gü
zel, n havndo.r mevkilerinden 

hmır Kız Eıı 11111 il hak k ındakı 
ıntılıalarını ııuı•t"mı ;w \lzan 
kı) mellı loktoı um uz Kılm;I lıt y 

Moda: Bu kısımda şapka· 
cılık , vitrin ve salon tezyina
tı ve dı•korosyon öğretilir. 

Ev idaresi, tobahat : Her 

TURKDILI 

İtalya Fen aleminde: 

Aktinium 
Maltaya göz ~i~ti. Madeni tımyBJf farzda saf 

Maltalıların .harsı ve ticari mo- bir halde elde etmekle moH-
na~ebefleri ftalyaya bağlı imiş. ff akıyet hasır oldu. 

ltalyon gazeteleri, lngilte_ 
re hiiküm,,ti tarafından Mal
tııda ltolynncnnın lfiğvı mü
nosebetile şiddotli neşriyatta 
bulunmoktad1r. İtnlynn gaze. 
telcri, Malta nholisinin hor
si ve ticari münasebetleri
nin İtolyoyn bağlı olduğunu 
i8pata çalışıyorlar. 

İtalyan gıızeltleri diyo· 
rlar ki: Geçen oğu tos ay
ında, M8ltn lıınnnına 143 
tüccar vapuru ve gemisi 
uğramıştır. Bu miktarın el· 
lisi ltalyan, otuz yedisi lngi· 
liz, yirmi yedisi Maltız, on 
dördii Almandır. On beşi de 
diğer devletleM mensuptur. 

Kasaplar deresi 
l\asoplar deresi mecrası. 

nın mükellefiyet usulile kn
~panmasına başlanacaktır . Bu 

hususta hazırlık yapılmak
tn,f ır. 

IAmerikı:ıda kAin Celevla_ 
nddı:ın bildiriliyor: 

( Şiknğo Oniversitesinde 
profesör Brosse bir ton IJ
rnnium ham c·evherinden ~·ı
karılmış ve 50o0 dolara mol 
olmuş 1/10 gr:ım Aktinium 
ilmi ve tıbbi bususatta isti
mali fevkalfide mühim ad
dilmektcdjr. 

Aktinium, şun neşretmek 
suretile kondi maılcni cev
heri aslisinin yarısını 32000 
senede sarf vu harcetmok
tedir. Hadi um ise 1600 

senede ] 
Bu habe: h rı kkınJa \'iyn

na1ı meşhur bir şun mute
hassısı ve ı'llimi unları söy
lemiştir: 

Amerikı:ı lltiminin tecrü
beleri hakkmdo.ki rnporu 
Aktinium madenini lı:jmyo' i 
torzdn sof bir halde elde 
etmiye nrlık nihnyet muvaf
fakıyet hasıl oldğunu gös-
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i EDEBİYAT. ! 
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Ustat Halit Ziya beye 

Aziz üst.at, 

Son zamanlarda yazuığı
nız makaleleri, «Aşkı mom_ 
nu, ve « Mavi ve Siyoh » 
tnki flolit Ziyanın, kafanıılu 
gülümsiyen hayalinin, so
vimli işareti ile, doimn 
okurum .. 

Keşke, okumaz oloydım ... 
Makale1erinjzin çıkacağı 

muayyen günleri öğrenmiyc 
idim keşke .. 

Koç kere yazınızın bulun· 
duğu sayfayı atlumuk, ge~:
mek istedim. 

Fnknt, mümkün mü? .. 
Daima: 

- « Canım bu makalesin
ıle eski Halit Ziyayı, bolki 
bulurum .. » gibi eöılcrlr,sev. 
gilisini kaybetmekten kor· 
knn bir kalbin heyecan ile 
çarpan kalbimin bulanıklı· 

ğını gidermek isterim .. 
Ve.. Yazınııı okuduğum 

zaman, İçim burkulur: 
- « Niye okudum, diye 

hayıflanırım , niye okudumı1 • 
liokikatcn, llulit Ziya, bu 
mudur? .. » 

Açık mektup. 
katJolunur ... 

Serdeltiğiniz fikirler, sakat 
oldukları kadar cin inkdrcı ... 
ve yalancı ... 

Bakınız, ne diyorsunuz: 
« ... Onun yüzünden bu 

hoyağı boyalar 8ıyrılabi1ecek 
midir/ Onların kalın tabaka 
ları kazıla kazıla altından 
h?dannlarındnn kurtarıla~ 
hır mozayık. leThası parlak· 
ılığ ile .. T" k ' oz ur çe, nihayet 
meydana çıkarılabilecek mi
dir~'. 

. « ~u. sualin etraCıncla İmlla 
ıl.c, umıt ile tutuşan gözle. 
rı n yanında inkdr ile, şüphı 
ile açılan dudaklar vardı. 
Birinci kurultay ile ikinci 
kurultııy orasında gecen 

iki senelik kısa bir zaman 
gösterdi ki birinciler hak
lı·lırlıır ve ikinciler aldnnmıt
lardır .. )) 

l - Evet, (ikirleriniz AB

knUır .. Çünkü: 

Biz, « badanalarından kur
tarılan bir rnozayık» aramak 

maksadı ile öz Türkçe kay
naklarına dönmüyoruz •. 

biri olen Gözl{' ped · bundan 
on sene evel hususi olarak 
oçılan (Sepet ve çiçek ,mek
tebi) bilfihare şapkacılık ta 
ildve edilmek ııurotile hüku
metin himoy,ısine mazhar 
olmuş ve nimrcsmi bjr sur· 
ette muhtelit mektep hnlini 
almıştı. iki senedenberi Mn
arif VekAleti tarafından idare 
edilmeğe başlanan bu müe
ssese kız ve erkek kısımları
na ayrılmıştır. Kızlar kısmı
na (Cümhuriyet Kız Sannt 
gnstitüsii) erkek kı mına dn 
(Sepetdlik vo Şapkacılık) 
ismi verilmiştir. Em:tjtünün 
Gayesi: Kızlarımızı bilgili, 
Lecerikli muktesit. tıçık yüre· 
kli, kadınlık vazifesini anlıı· 
mış ov kadını ve miitehassıs, 
sanutktlr yetiştirmektir Ta
lebe mektebe geldiği günden 
itibnren yolan söylemez, ya 
lan ya~aktır. Çocuk dersha · 
nede muallime: Ben bugün 
dersimi bilmiyorum. yahut: 
ben bugün bir tabak kırdım 
der. Velhasıl bu müessesede 
doğruluğa azami itinıı 

talebe haftada bir gün ev 
i lcrile uğraşır. Mektebin 
tabahat dersi için h 'lZırlan
mış modern mutbakta yemek 
pişirir. Yemek salonunda 
sofra tanzim eder. Servise 
ait işleri hilfıil yo.por, çama_ 

ve kadını işten çıkarıp evine j 
gönderiyor. Foknt iktısadi J 

zaruretten doğan neticeyi 
emirle, idori tedbirlerle izale 
etmek bilmem kahil midir? 
Kadın iş hayı:ıtında crkel•i 
çalışmağa teşvik eder. Bir 
çok Viltıyetlerden enstitü mü
düriyetine müracaat edilme
kte ve mezunlara seksen 
yüz lira ücret \'ermek sureti
le muallim istenmektedir. Kız 
enstitiısüne son günlerde 
lise tulebesinin de kabul edi
lmesini Maarif Vcktileti em

retmiştir. Mezunlnr Ankara
daki ismet Paşa kız enstitü· 
süne kabul edilmekte ve ora 
dan çıkoular da Ortamektep 
munllimliğine tayin edilmek
tedirler. 

teriyor. Cevherin hizzut 
maddei a liyesi ötedenbcri 
malfıdur ve Viyana ilim 
akademcsinin radium ensti

tüsünde do.hi bu cevherden 
lı:üçük miktarda mevcuttur 

1 

Üstat. kolhinizi kıracağım. 
belki .. Fakat, ne yapayım, 
söylemeden duramıyorum: 

Siz. hakiki tnhıiyetiniıi 
gölgeliyen ve belki do söndü-

Müzelik olan bir madde, 
billıassa bir dil, yirminci 
asrın gene, asri, kısaca in
kıldpç·ı bir millete ifade 
\•ası tası olamaz!.. 

g ö s t c r i 1 m e k t e d i r. 
Tnlebe milliyet esasına uy
ğun bir şekilrle yetiştiril
mektedir. Turklüğünü tanır 

ve sever, memleket i~lerine 
derin bir sevgi ile bağlanır, 
aile ocı:ığınm yüksekliğini 
tnkdir eder. Kadınlığın yük
eek mezıyot ve nezaketini 
temsil eden genç kızlar ye: 

tiştirerek onları .hay~tto.ki 
vozife mesuliyetinı mudrık 
bir in8nn haline getirir. Mek
tobin program ve fonliyeti 
hep bu hedefe irişmck m~k
sadile hazırlanmıştır. Kız-
larımız bir taraftan umumi 
malumat der }erile teçhiz 
edilirken Jiğer taraftan mek
topte mevcut sınıflardan 
birinde ihtisas sahibi olmak-
to ve nvııı zamanda kndın-

J bütün lığın ihtiyacı olan 
bilgileri de umumi olarak 
öğrenmiş bulunmoktadır. Ma-

orif Vektıletince ittjhı:ız olu
nan son karar mucibince 
enıtitü mezunları orta mek· 
tep mezunu hukukunu haiz 
olarak do<Yrudan doğruya 

t'l 
lisenin ikinci devresine ka-
bul olunnıaktadırlar. 

İhtisas şubeleri: talebe 
üçüncü sınıfa ge~·ince veli· 
sinin reyi ve mektep idare-
sinin tensibile bir sonat şu
heaine rıyrılır ve mektebi 
bitinciye kadar her sene 
daha fazla bir kuTvet ve 
ehemmiyetle bu şuben!n 
derslerini ameli olarak takıp 
eder. Be incı sınıltn tnlebe 

ihtisası olan notta yalnız 
tatbikatla uğraşır ve mezun 

olunca sanatının tam mana· 
sılo ehli olur. 
ENSTİTÜ SANAT ŞUBELERl 

Dikiş ve biçki: Bu kısım
tdıa .kadua terzisi yetiştirilir· 

ır, kolrı. ütu, temizlik yama 
gibi e\' idaresine ait i ~ lerden 

birini göriir. 
Nnkış: Muhtelif el nakış

ları, kabartma nakışlar örme, 
tül, boncuk, aplikasyon yaslı· 
klar ve sair bioderi işleri 
gösterilir. 

Çocuk bakımı ve hıfzıssıhh
nsı: Çocuk demek vatan ve 
millet demek olduğundan 

bu uğurda azami hir sAy 
n himmetle çnlışıloıaktodır. 
Enstitüde giirbüz ve vatana 
huyırlı ovlfıt yetiştirilmesi 

çocuğa lttyık olan eh mmi
yotin verilmesi telkin edil
mektedir. 

Ev kadınlığına ait umumi 
bilgiler: Bir kadın İslor 

müstakilen hayata atılsın 
ister yalnız evi ile mo.şgul 
olsun kendisine hayatta 
mutlaka )Azım olacak bazı 

bilgiler vardır. Şimdiye ka
dar kızlarımız yalnız hunla
rı görmekle öğı·oniyorlordı 
ve bu yüzdendir ki ev işleri-

miz vo hoyntımız intizam 
ve beceriklikle yapılmıyordu. 
Fakat en titüyc devam 

eden kızlar kndımı lılzım 
ola~ bütün bilgileri mektep· 
te öğren ip tatbik cdiyorlaı . 
Hayata atıldıkları zaman ev 

jşi ve ev idaresi hu usunda 
hiç bir müşkül karşısında 

kalmıyorlar. Bir kadına 
)azım olan umumi bilgiler 

enstitüdfl her talebe ıçın 
mecburi olan derslerdir.Vol· 

hasıl enstitü; tolebeleri bu 
"ünkü hayat şartlarını 
o 
göz önünde hulun-

durarnk yeti tirmeklo \'e hn
yııt mücadelesine miıcehhez, 

memlekete müfit birer mü
him uzuv olarak hazırloma_ 
ktadır . Bugün kadın iş hayat
ına iktısadi buhran yüzün
den ntılmaktadır. Mezunlar 
nerede olsa mürefroh bir ha
yat kurınnktadırlnr. Bitler: 
(Kadının yeri evJir!) diyor 

ERKEK ŞAPKACILIK VE 
SEPETÇiLiK MEKTEBİ 

ve bunlarla müteaddit tec
rübeler dahi yapılmıştır . 

Fakat şimdiye kadar hiç 
bir vakit Aktinium suf bir 
ho!de elde edilmemişti ve 

duimn gayri saf vo diğer el·
nebi mndde\ı'rle korı§ık bu-

lunuyordu. Binnonaley h bu 
müşkülfıt izole edilip kimye
vi tnrzdn snCi Aktinium is
tihsali mümkün olunca bu 
hal ilim sahasındn iıphe

siz çok enteressan olncnktır. 
Bu takdirde artık nihayet 
doğrudan doğruya bu madde
nin atom sikıeti oldo edile-
bilecek ve bu snycJe Akti
niumun intişar hüzıneleri hak
kında imdiye kadar ıınlaşı

lamıynn hazı mc~·hullori ay
dınlatılacaktır. 

Kız enstiliisünün teessüsiı_ 
nünden evel sepetçilik, çi~·e
k~·ilik ve şapkacılık sanat
larını kız ve erkek tal~beyo 
öğreten hir Ortamektep idi. 
Maarif Vckttleti çok parlak Aktiniumun hiologik te -
hir istikbali olan bu sanatla- sirj hakkında nz oy mn-
rın da ayrı bir ube olarak lnmdur Vakıa tıpta kullanı-
erkek talebe için devam elli· lahilecok bir şun olduğu ma-
rilmcsini tensip etmiştir. lumdur \'C imdiye kndar 
Bu mektepte Balıkesir ve do. bu bo.ptn birçok etiitler 
hava.lesinden lzmire gönde· intişnr etmiştir, Cnkııt pren-
rilen söğüt çubuklarından sip teşkil edecek kıymet ve 
mamul mobilyaları gördiim. ehemmiyette knti noliccler 
Cidden fovkeldde zariftir. daha henüz hiç bir yerde 
Bu mobilyolorla en ıengin istihsnl edilememiştir. 
nileler evlerini süslemekle- Aktiniumun föı:ıliyet müd-
dirler. Fnknt ilıtiya<'o. kllfi deline gelince~ yukarıdaki 
gelmediğinden italyadan do. haberde mutlaka bir yanlış_ 
yurdumuza ithal edilmekte lık vordır. Aktiumun kendi 
olduğunu öğrendim. Vildye- dd . . . . 
t . · .ı h'l' d k ' 'ğ " tl d ma oı nslıyeı.ıının ynrmm 
ımız un J ın e ı so u er en 

istifade edebilmek için bir ancak akniumun kendi mod<lei 
nsliyesinin yarısını oncak 

kaç hevesktlrın lzmirdolı:i 
mevzuhahs sepet ve çi(·ek 
mektebine gidorek bu sanatı 
öğrenmeleı i hem kendilerinin 

ve hem de umum viltıyetin 
iktısndi vaziyeti noktai naza
rından memnuniyeti mucip 
hayırlı neticeler verGceğine 
kaniim. Kız enstitüsü ve 
sepet, çiçek mektebi tcşri
nievel iptidasında o.çılo. • 
caktır. Bu hususla tsfsil.ıt 

almak istiyenlere her zaman 
izahat vermeğo limedeyiz. 

Dr. M. Kamil 

32 bin senede zayi ettiği do· 
ğru değildir. Bu lıaptn belki 
aktiniumun müvcllit mad<.lo

si (ana maddesj) olo.n Proa

ktinium ile sehYen bir deği
şiklik yapılmış olsa gerektir. 

Badioaktiv bir tarzda inkis· 
ıım ve tecezziyc uğrıyarak 

Aktinium te kil eden Proak_ 

tiniumun fevkalAde uzun bir 
faaliyeti vardır. Buna karşı 
Aktiniumun faaliyet müddeti 
nispeten kısadır ve tnkriben 
20 senede kaybolur· 

recek olan eon yozılarınızın 

altına ne ceıaretle imzanızı 

atıyorsunuz? .. 

lli~: olmazsn, hdla yaşıynn 
«Aşkı memnu» vo diğer 

çocuklarınıza kıy mayınız 
yalvarırım size ... 

1 le en son olarak önüm
üze sürdüğünüz « Knyneğa 
doğru» isimli yazınız . 

V-0 işte ondan bir parça: 
e<Kollorını, bacaklarını hi-

rlii türlii engellerle sıkı sı

kı köstekliycrek vurlığının 

son dönemeç noktasına kn-
dnr kendisine lılyık olan şe_ 

yl,mlen fürklüğü mnhrum 

bırakan bağları birer hirer 
çözüp atan Gazinin ynrntı-

cılığında neye daha ziyade 
ehemmiyet vermek ldzım 

geleceğinde tarih müteha
yyir kalacaktır.» 

Eğer bu par~·nyı bıno 
okutanlar ve binlerce ağız
dan, bir anda: 

-« Bu parça me ·hur 
1 lnlit Ziyanındır .. )' cümlesi 
~k~ayJı , samimi söyliiyor
um, inanmıyncuktım: 

- Hayır diyecektim; ha
yır Halit Ziyn bu kn<lnr 

ahenksiz bir cümle ile kon· 
uşmnz; onun ifadesinde şi . 

ir varılır, o,kalhe söyler .. 

Yalan yalan, siz Halit Zi
yayı,lek:elemek istiyorsunuz. 
. Fakat ne ~·ere ki, bugün 

eız, kendi şöhretinizi lekeli. 
yorsunuE. 

Ru kadar ahenksiz <'Üm-
leler, ancak nmetörlorin 
kaleminden çıkabilir . 

Zavallı Halit Ziya, ihtiyar 
bir Halit Ziyanın kalemi ile 

Biı, htllıt ynoıyan, Ana· 
doludıt kullanılan kelimeleri 

aldık •e eskiden kullanılmış, 
fakııt, şimdi unutulmuş olan
ların da yalnız kaidelerini 
tetkik ettik .. 

2 - Yukarıya naklettiğim 
parçanızdn, Türkçemiıin ku
rtu lecoğıno iman etmiş ol. 

onların haklı olduklarını, 
inan mıyanların ise, bugün, 
aldanılıklarını yazıyoreunuı. 

Fnkot unutuyorıunuı ki: 
Siz, bir zamanlar öz Tü

rk\·enin bir edebiyat dili 
olnmıyacağına, kani idiniz .. 

Naaıl oluyor da, bugün, ke. 
ndinizin ıle aldandığıoızı ha-

ykırmak mecburiyetini hiı
sediyorsunuz:l. 

Bu, bir itirnr, bir kab
ahati itiraf değil midir?. 

fforkes biliyordu ki, dili
mizin- çok şükür ki, bugiin 

sizin, edehiyııt lisanı, diye 
ortaya attığınıı karma kar-

ma karışık dil kaybolmak 
üzeredir - nrapçn tesirinden 
kurtulacağına katiyen ümi
diniz yoktu. 

Üstat, knlominiz artık 
yalnız hatıralarınızın mürek~ 
kcbi ile yazabilir .. 

Sizden, böyle makaleler 
değil, «Kırk yılın hikAyeıi» 
nı bekleriz .. 

... ovgi ve samimiyet dolu 
sııyğı büketimi takdim edı-

~~e?- ah anlasanız-yılların 
ır.ını taşıyan yüzünüzde ıtık-

lı bir gülümsemenin dalğa
lanmosını, o kadar arzu edi
yorum ki... 

Seniha Turhan 

NASIL iKTI ATÇA Y,AIU MÜ TEMl.ıEKEl..1-
KTEN KlJHTl 'LrP EHKIN BlJIU1N IKTl~AOINA 
(~EÇIYOR ~AK BiL SAVASINA llA KÜLTÜR .. ... 
~IV~T~MLEKEl.ıi( ;JNDEN CIKIP BPDUN BÜTf-
NLIJG NE (~IDivonrz. b 
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hayvan sağlığı Folklor Adliye 
Vekilimizin 
Beyanatı 

Sıhhat bahisleri: 
Hayvan sahiplerine, köylülerı-.. 

mize fenni Oğütler. 
Şarbon - Dalak - Hastalı 

ğıyle işbu hastalıktan korun
ma çureleri: 

Bu hastalıja koyun. keçi, 
eığtr, marıda, beygir, merkep 
gıbi bütün hayvanlar tutulur. 
Hu hastalık aynı zamanda 
insaulora da bulaşır. En zL 
yade dı.laklt hayvunları yü. 
zen kasap1ard ı, çobanlarda 
ve bu gibi hayvanların de
rileriyle uğraşan tabaklarda 
ve dalaklı hayvanların etle
rini yiyen insanlarda bu has
talık zuhur eder. ve vaktü 
zamauile doktora müraca
atla tedavi edilmez ise insanı 
öldürür. 

Dalak lıastah~ına tutu-• 
lan lıayvanlarda ne gi-

bi <l h)im görüliir. 
Hayvan sancılanır. Yürür

ken sendeler. Vücudu titrer. 
Cözleri kanlı. Sidiği kırmızı 

ve kanlı olur. Hastalığın şid
detine görl3 tutulan hayvan 
bir iki aaatte veyahut iki üç 
gün ü·in de telef olur. Hat. 
tA. hııstaltk koyunlara fidt·ta 
yıldır m gibi tesir ederek 
bunları beş on dakika için
de ölılürür. 

Dalak hast~h~ı havvan-. ., 

lara nasıl hu !aşır 
Bu hastal:k hayvanlara 

meradan bulaşır. Bazı köy
lerde işbu haıtalığın mikro
bunu, tohumlarını havi mera. 
lar varJır ki oraya giden ve 
oralarda otl.yan hayvanlar
da her sene bu hasta
lık çıkar ve birçok telerat 
verir. Avrupada böyle dalak 
tohumlarını havi bula
şık meralara melun tarla ta
bir ederler. Ye bu gibi me
ralar da aşısız katiyen hay. 
van sokmazlar. Ve otlatmaz
Jır. izde hayvanlarınızı aşı· 
latm ..ıdon böyle şarbonlu me
ralara sokmayınız \7 e ot)at
mayını z Zira hayvanlarınız
Ja. behemhal dalak hastalığı 
çıkar yoksa dalak hastalığı 

semızlikten, dinçlik.ten veya
hut hayvanın fazla başak ye
mesinden ileri gelme değil
dir. Mikrobi bir hastalıktır. 

Belediy e 
Secimi ne , 
Hazırlık 
( Üst taraCı birinci sayfada( 
lerdir. Seçim hakkında aldı
ğımız malömat şudur: 

Se~~ime yoklama talimat
namesi esas olacaktır. 

Fırka heyetlerine dahil 
olan arkadaşlar bu talimat
name ile tamamen serbest 
olarak reyini kullanacaklar
dır. 

Ayrı ca hiç bir kimsenin 
hiç .bir teşekkülün namzet 
göstermomusi Lu talimatname 
ahkdmından bulunduğundan 
bu cihete ve intihabın derin 
bir serbesti içinde yapılma
Rına bilhassa itina edilecek -
tir. 

Hu suretle kullanılacak 

rPyler tasnif cdildiktP.n @on
rıı en çok rey almış olan 
zatlar bilahare belediye mec· 
lisi fırka namzetleri 0!3rak 
fırka reisliğin<'e müntehip
lere orzolunr.ıcaktır. 

fü~lediye meclisinin fırka 
nıımz~tleri elli iki kişi ola
ı·:ıktır Fırka nnmzetleri Jis. 
lesinde yedek ve asli azalar 
ayrı ayrı göıterilmiyecektir. 

Her halde vak.tile dalak 
hastalığından ölmüş veyahut 
kesilmiş hayvanm kanı veya 
iaşesi meraya tarlaya atıl

mış ve meradan ~uya karışf\ 

rak çürümüştür. St! n dahi 
o merada hayvanlarını ollat 
tın . Ve bu suretle dalağa 

tutuldun. Eyi bilin "z ki hu 
hatıtalığın tohumları tarlada. 
toprakta tam on sene yaşar. 
Ve bu on sene zarfı nda has. 
t3lık ıışısız sağlam hayvan
lara bulaşır. Bunun için he -
vanlarınızda dnlak hasLahğı 

çıktımı derhal hüktimete ha
ber veriniz. Baytar isteyiniz. 
Baytar gelinciye kadar h3s
talıktan ölen hi.iyvanllirı öte. 
ye beriye almayınız Duri
lcrini bozmayınız. Ul~elerini 
heyeti ile ya derin ~·ukurla 
ra gömünüz veyahut daha 
eyisi yakınız. 

Bu hastal ı ğın hem aşıeı 

hem de seromu V3rdır. Se
rom hastalık çıkan sürülere 
tatbik edilir ve hastal ı ~ın 
önü alınır. A.şı dahi hayvan
lara vaki ol3rıık yapılır. 
Ve aşlanan hayvanlar bir 
sene zarfında katiyen dulak 
hastalığına tutulmazlar. Da
lak haıtalığı memleketimi. 
zıle her sene ekseriyıı yaz 
ın zuhur ed~r. Bunun için 
köyünüzün meralarında da-
lak çıkan yerlerde hayv· 
anların :zı her ıene ilk-
baharda baytarl&ra aşılattı

rınız Aşılanan hayvanlar 
bir sene dalak hastal ğına 
kat iyen tutulmazlar. Yoksa 
sizin yaptığ . nız gibi lıayvun _ 

larınız dalağa tutulmasın diye 
zavallı h'lyvar ları aç, susuz 
bırakır, koşturur, suyu at
ar daha akla, r~nne sı

ğmıyan tedbirlerle uğraş r 
i~eniz emin olunuz ki fı·yda 
yerine mazarrat verir ve 
zayıf düşen hayvanlarınızın 

) arısından fazlası dal3ktan 1 

telef olur gider. Bunun i~·in 
tekrar ediyorum: HaY,vanla-

1 
rınız aşılatın, faydası çoktur. \ 
Hayvan sahip'erini büyük 
zararlardan kurtarır. l 

11 Behçet 

A nketimize 
Gelen 
Cevaplar 

4 - Hükümet cadde -
sinin bir an evel ~enişletip, 
ARri uir cadde halıne geti
rilmesini İRlerim . 

5 - Ş •hirde ynya kaL 
dırımlar, yaz ve kış mü - , 
kemm~liyetini muhafaza ede
bilecek lJir şP.kilde, bulun
mnlıdır. 

6 - Saat kulesinin 
gı•ce görünüşünü temin için 
kullenin elektriklenmeıini 

isterim 
:'-hrtl ı mıha llesinrlPn 

Berber Abdülkadir 

1 

Yugoslavya kraiı 1 
Sorya, 23 (A.A.) - Yugo. I 

slavya kralının -ı7 c~hilde 1 

Sofyay:ı ynpacağı z ı yaret I 
münıısebetile fevkalA.le inz ı b

at tedbirleri alınmı.ıktadır. 

Yugoslavya emniyet müdürü 
yanında onbeş momur oldoğu 
halde bugün Sofyuya gelece- ı 
ktir. ! 

Maniler 
ToplLLJrın: 

Karanfil eker misin 
Bal ile şeker misin 
Dünyada yaktın beni 
Ahrette Çı.!ker misin 

Otomobil geliyor 
Dağları devirıyor 

Çekilecek dert değil 

~1evlA.m sabır veriyor 

r.E. 

Armut daldan düşer mi 
K lrıncalar üşer mi 
Sevip eevip &yrılmak 
Şanınıza düşer mi 

Entarisi pembeden 
Yakışıyor geymeden 
Yaktın yandırdın beni 
On bt?şi ıne girmeden 

Alt ınım var, incim var 
Sol yanımda sancım var 
Alma Allah cJnımı 
Kavuşacak gencim var. 

Nar idin oydun beni 
Bu hale koydun beni 
Ağzın top, dilin tüfek 
Akıbet urdun beni 

Sarı kurdelt'm ensiz 
Sarardım soldum sensiz 
Yataklar <liken olsun 
Nasıl yatıyor bensiz 

Altını sarraf bilir 
P.uayı cerrah bilir 
Benim sana yandığım 
Cenabı Allah bilir 

Karanfılin kurusu 
Anne5inin kuzusu 
Ben seni çoktan sevdim 
Ayrılamam Joğruım 

Evleri iplik gihi 
Uzanmış dftlik gibi 
Benim bir sevdiğim 
Kınalı keklik gibi 

var 

Entarin biçim bi~·im 
Ölüyom senin idn 
Dostlarım düşman oldu 
Seni sevdiğim için 

Entarisi karadan 
Kayığı vurmuş yaradan 
Bir sevdiğ:n var ise 
Ben çıkayım aradan 

Birinci umumi müfettiş 
Bıtlıs, 24 (A.A) - Umumi 

Müfettiş f-lilmi bey buraya ge
lmiş ve belediyede halkla 
temas etmiş, hasbıhalde bu
lunmuştur. 

Türkiye - Hollanda itiılfı 

Ankara, 24 ( A.A.] - Tür_ 
kiye-Hollanda.t,icar<:t "e gle. 
ring mukaveleleri dün bur
ada imza edilmiştir. 

Açlık grevi 

Moskova, 23 (AA) Har. 

( Üst tarı.ılı birinci sayfudu) 
çıkmış ve vekalf:te )Azım ge. 
len salahiyet verilmiştir. 

Yeni adliye sarayı için bir pr
oje hazırlanmAktadır. Adliye 
sarayı olarak şimdiki vilayet 
makamının arka,ındaki arsa 
münasip görülmüştür. Adliye 
sarayı da buraya yapılacakt
ır. inşaat İçin tahsisat b~kli
yoruz. 

Y~nf hapishaneler 
- Yeni hapishaneler inşa_ 

sına ne zaman bulanacaktır. 
Memleketin muhtelif yf!rle

rinde adliye sarayları ve ye. 
ni hapishaneler yapılacaktır. 
Bunların inşaatı i~·in icap 
e dtrn karııılığı temin edecek 
ol<in kanun ı kAnun~velde 

meriyete girecektir. Bu tnr
ihten sonra İstanbul Adliye 
sarayındbn maada olan bina
ları ve hapisaneleri yapma· 
ğa başlıyncuğız. Yeni hapis. 
haneler en ziyade ihtiyaç 
görülen mıntıkalarda yapıl. 

acaktır. 

Mahpusların ıslahına ma
tuf t~dblrlu. 

- Mahpusların ahla.kan 
ısl 1h edılmemeleri. Fikren 

yükseltilmeleri ınn bazı 
tedbirler alınmakta olduğu 

söyltıniyor, Doğru mudur? 

- Evet; Vekaletler bu iş

le ciddi surette meşguldür. 
Mahpusların cezai vaziyetler
ini daha histıoluour bir hale 
koymak, aynı zamanda onl· 
arı ıslah edebilmtk teclhirle
rini almak üzere bir kanun 
IAyihası hazır 1 adık ve Büyük 
Millet Meclisine tevdi ettik. 

reni kanun ve tadilat 
-Yeni bir Adliye ıslahatı 

mevzuu bahis midir? 

- Hayır böyle birşey yo
ktur. Islahat denilen şey
ler yeni yapılan kanunlar 
ve bazı kanunlar üzerinde 
icra edilen tadillerden ibaret_ 
tir.Hakimler kanunu ~·ıkıyor. 
Harçlar kanunu çıktı. Bir 
avukatlar kanunu haz . rlıyo
ruz. Büyük Millet Meclisine 
verilen ceza ve ceza ıısulleri 
kanunlarındn bazı tadıller 

yapıldı. Bu gibi, memleket 
işlerinin ihtiyaçlarını hisse
ttırdiği lüzumlu tndilt\ta uğ
ramış ve ~teclise verilmiş 

bazı kanun layihaları var
dır. Bu kanunlar üzerinde 
yapılan ıslahat ve tııdilatın 
kaffesi halkın daha evci 
vo dohn eiirııtli bir ŞP.k
ilde hakkına lrnvuşmaema 
ve işlerin birikmcııine ve 
uzanmasına mani olmağı 

temin içindir. 
Tuldk davaları u:.uyor mu? 

- Boşanma davalarının 

çok uzun sürJüğünJen şikA. 
yet Pıleoler var. Bu doğru 
mudur,' 

Kanser Tedavisi. 
Kanser mikroba-buhı-;;du 11111' 

Almanya imparatorluk sıhhat iduesi reislıftinin bir I~ 
Son zamanlard t (Von ı blıgatı halk arasında -' 

Brehmen) ismimle bir kim· rsuzluk doğurmıya \'C. ' 

yagerin kanser mikrop : arını : zar görülemiyecek wof 
keşfettiği yazılmıştı Bu kılde esusız ümitler . 
mesele hakkında Almanya ndırmıya müsait m11ht1 
İmparatorluk Sıhh :.ı t İdaresi edir. 

h er• reisliği şu tebliği neşret- e<Herr Von Bre m rl 
miştir: beyanatı mü -,tccelen "~ıeJ 

«Tıp dünyası» ismindeki mi surette tetkik edı .~ . e•"' tıbbi mocmu:ısının 25 Ağus. olup bu tetkikat netıc d 
1 

tos 1934 tarihli 34 üncü şimdiye kadar elde e 
1

0 tıt 
numurasında doktor «V. Fon olan bakteriyoloji te<~r 
Brehmer» turafından (Sip · lerine tamamen zıt olaO 
hooospora polymorphakanda iJdianın hakikatte y_erı 1

1, bulunan y~ni bir mikrop buluş mu yoksa tek~ık ~ 
ve bulunan tümörler husu- lışlıkları ve hatalı bır 1' 
tile olan münasebeti) telakkiler mahulü mii 

0 * - ~ unvanı sltında bir makale gu anlaş · lacaktır. BU . ı'f 
neşredilmiş olup bu makale kat bir neticeye ık; 
kanıer Amili olan mikrobun edinciye kadar kan~erof 
keşfedilmi~ olduğu iddiası- cadelesi ve tedaYİSI h 

~be 
nı havi olması sebebile um- unda hususi bir tecrU 
umi dikkati celbetmiş ve ihtisasa malik tabiplerill 
yevmi matbuatta kısmen ka- tt~fikan cid.liyetinden •

11
;; 

bul ve kısmen reddeder ettikleri ve hattA ~·::ı1 
mahiyette bir takım neşriya- reddeyledikleri bu. ıd. 1,~ 
ta sebep olmuştur. karşı kati surette ıh&ı1 

«llerr Von Brehmerin te- davranmak icap ede,V 

Beynelmilel 
Dün 

- f 
Parlamentola 
Toplandı 

(Üdt tarafı birinci sc.ıyludıı ) seleler. Saat 15,5 - ü'J 
Konferansta Gazi Hazr- celse. Müzakerenin Je 

ttleri hararetli hakkında ve sonu. 
Cuma, 28 eylül: S•''I_ 

- Büyük Adııyn ~e 9

11 
gez:nti (Topano iRlıeıe3 toplanılacaklır.) Suat 1 ıP 
Yat kulüplı; öğle ye / 
saut t5 - Adadan ~·r~ 

tezahüratta bulunmuştur. 

İstonbul, 24 (A.A. ) - Be
ynelmilel parldmentolar ko
nfernnınnn iştirak edecek 
İran heyeti clün buraya 
gelmiş ve taksimdeki cümh
uriyet :ıbi<lesine bir çelenk 
koymuştur. 

Konfrans kaç gün sürec~k? 
8alı, 25 eyluL Sa. t 1 o -

lJmumi celse: Um nıi mtizek
kuelerinin devamı ve sonu 
Saat 14,5 - Şehirde gezini i 
müzelerin, Abidelerin ziya. 
reti ve saire... Saat 20,5 
-- fslanbel belediye reisi ta
rafından murahu.lar şerefi. 

ne akşam yemeği. 
Çarşamba. 26 eylfıl: Saat 10 

- Umumi celse. Emniyet ve 
silahları bırakma. Sa3l 15,5 
_Umumi celse. Müzakerenin 
devamı ve sonu. Saat 22 -
Parlumentolar birliği Türkiye 
gıupu tarafından şerefine 

Dolmabahçe sarayında euv· 
are. 
Peıembe, 27 nylul: Saat ıO 

- Umumi celse. ktimai me· 

boğaziçinde gezinti 
1 . s•r 17,5 - beylerbrıyı 

da çay. ~ 

Cumartesi, 29 eylO~ 1. 
1 O - Umumi celse ıe ı 
rejimin tekAmülü saat ..J 

.. ı9Jr 
- Umumi celse mu / 
en in sonu • . - korıf dr ~ 
kapanışı Saat 2o.5 """ / 
riciye Vekili tarafındıl11 yl_ 
murah huslur şerofırıe e 
palas otelinde akşaııı 1 
ği. 

Pazar 3o eylül: ,ı 
tısadi ve mali ırıe~,l 
daimi komisyonunun 

1 ~ 
Saat 10 - S.yasi ve ı.e~ 
meseleleri daimi koııı;'i~ 
nun içtimaı saat ı5. 1. 
komisyonunun içtim'\e• 
15 5 ktimıti it , ee 
ve müstemleke rııt' ·rl 
daimi komisyonunun 1 

Trak ya 
Valileı" 

--\ Şıhinşağın rıf ikalı~ 
Variova. 23 (\ A)""" 

Şehiuşıhı Hazretlerioill 
( Üst tarafı bir 'nci sayfada) viçreden avdet etmaltl~ 
an Çin Şıırk şimendiferlerini ridl 

rdikı:ılarile iki ke t 
Rusya 170 milyon yene Ma ·şl• 

Varşovadnn geç.ırıt r~ nçukoya satmıştır. bıl 
istasiyonJa reisicüıtl ,ı 

binden bilılirıldiğine göre 
bundan bir müddet evel tev
kif edilmiş olan Manculi is· 
tasiyonu müJürü Sovyet te
baasından Sablinsk i Rus ko. 
nsoluc;unun mükı rrer teşeb· 
büsl6rine rağmc·n henüz tuh
liye Pdılmemiştir. Müdür ih
tiHlıtıın dn menedilmiştir. 

_ Bence doğru değildir. 
iki ~işi evleudikten sonra 
cemiyetin malı olur. Or. ~ar 
evleninceye kad:ır sebtsttir
ler. Fakat evlendiktl•n sonra 

11•• •••••• •• •• •• •• •• .. •••• mümessili tarafınd•0 

1 A vu KAT 1 lanmıştır. ,.) 

. ·~- ~ ----~ ayrılmaları, evlenmeleri ka- i H. Tevfik - Sadık i 1 YURTDAŞ . bt1Y 
dar kolay olamaz. Bir sabah • B · h el 

: OAVAVEKILt • u elim urıy pıı kalkıp, f U veya bu müe~:;e · • • 1 d li [/afi • . , ., UF L" L' , • .+. N • mın a yer ma d 
seleri yıkar, şu veya bu : '\ l S l'\.r"ı' ·'"' : 1 resmi geçidi ArıkOfl 
vilayetleri i.l~a edebilir miyiz. ! ! 1 ni sergi evinde gaP' ~ 
Boşanma ışı de knnur.un : Yaz1hanesi hükumet caddesin- : 1 ktır Kışlık i/llfyaflt1~ 
irJbatın1 uyarak halled ı lir. : de Ahmet çeşmesi karşısında i 

1 
zz ucuz ve sağlOf11rf 

17 oylülılenberi kendisine 
gönd.- rilen yı>mek olduğu 

gibi geri geldiginuen sPbep· 
siz mııvkufıyetini protesto 
için a~·lık grevi ildn ettiği 
anlatılı yor. 

Bununla beraber bizde bo- : ~1erkP.z ve kazıhırdn her : mallarumzla bll se 
lj:ın ma Javaları diğer mc m- i ntıvi dava kabul ve sürat· : 1 tedarik et! 
leketlere nisbetle daha seri ; le ncticelt'ndirilir. ~ ı ~tili ıktıM ve 

hır surette ita olunmatadır. =••••••••••••••••••••••••= mJ-_.-4 ..... .-..---
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Da imi Vilayet Encümeninden: Kadına 
~a~ ve müsavat. 

M, Lit~inofun ilk teklifi 
Cenevre, 23 (a.A.) - M. 

Litvinofun ve dolayısile Sov. 
yet Rusynnın Milletler Ce
miyetindeki ilk teşebbüsü 

kadınlar lehinde olmustur. 
M. Litvinof umumi heyete 
gönderdiği bir mektupta 
kudınlrrın tabiiyeti müsava
tıno. dair Montevideo kon
feransında cenubi Amerika 
memleketlerinde aktedilmek· 
tedir. Mukavelenin birinci 
komisyona havalesini iste- ' 
mektedir. 

M. Litvjnof, mektubunda 
kadınların hukukunu bütün 
dünyada tahdit eden husuıa
tı tasrih etmektedir ki, bun
lar kadının hayatını kozan. 
ması nm•mi hizmetlerde bu· 

' 
lunması ve bir meslekte ça-
lışmasıdır. 

Umumi heyet bürosu mes-
eleyi umumi heyetin 1935 
ruznomesine koymoğı karar· 

loştırmıştır. 

-
Küçük 

Llnbergi kaçıran kim? . 
Nevyork, 23 (A.A.) - Cı. 

hanşümul bir şöbreti olan 
elyazısı mütehassı~ı M. A~ 
borne kürük Lındbergın 
kurtarılması ıçın doktor 
Kondononun müzekkereler 
esnasında aldığı mektupla. 
rı lloupatnamn yazmış ol. 
duğunu koi olarak söyle
miştir. Fakat doktor Kondo. 
vaktile Bronks mezarlığında 
gorüştüğiı Con namı müste
arını taşıyan adama Haupt 
manın pekaz beğendiğini, 

Conun müzmin denecek de
recede öksiırüklü hır o,lam 
olduğunu halbuki Haupt. 
manda böyle bir hnl mevcut 
olmod ğını söylı·miştir 

Diğer taraftan Almanya
ya gıttıği ve giılerken de 
tlauptmanın evinclo bulunan 
paralıırı bi~ pa~oı içi~.de b.ı
raktığı iddıa edılen fi ısenın 
öksürüklü bir adıım olduğu 
söylenilmektedir. 

Viojada bulunm~.kt~ .. ola~ 
Amerikan polis mudu.ru Mı· 
jonsona Lcipzigo gıdcrek 
fi'i •nin ölümü hokkıoda tah
kikat yapması ve aynı zn

mnnda Hauktmanın doğduğ~ 
Kameuz şehrine gıtmcsı 

tolgrafl:ı bildirilmiştir. 
Hnuptmonın karı sı kocası

nın masum olduğunu ve 
arkadaşı ve şeri ki Fişed_en 
uphelendiğini beyan otmlŞ

tir. 

Hatip 
Mehmet 
Hamdi efendi 

Hasan bir öğle vakti çift
likte yalnız kaldığı \akit 
yanına üç yabancı şohıs 

yaklaşıyor Bunları ilk ba· 
kışta misoCır sonnn lloson 
«sofa geldiniz» derneğe me· 
ydan bulumodan bu meçhul 
şı:ıhsiyotler Hnsonıo üzerine 
hücum ediyorlar. Elini ayak
larını bağlıyorlar. Bu voka 
esnasında dışarıda beklemek· 
te olan Çohk Ahmedir. atının 
terkisene salındırıyorlar. 
ı)ılık Ahmet te ata binerek 
meçhul bir semte doğru Ha· 
sanı getiriyor. Yolda Hasan 
amcasına hiçbir suçu olma
dıO-ı halde bu Toplıkları 
işh,rin sebebini soi'uyor Ça
lık Ahmetto: 

- Sen aklını kaybetmiş

sin, biroz ehre giJer, gezer, 
açılırsın. . Diyor Hk vardık 

ları Hamamlı köyü halkını 

da Çalık Ahmet ffasanın 

delı olduğunu söyliyl rek 
inondırıyor Ve derct eyi 
Hncıoğluııun !ermonıle İs
tanhuln tımarhoneye götü
rülıhığiınu söyluyor. Nıhayet 
lstanbula geliyorlar. Çalık 
Ahmet Hosnnı derebeyi ilacı 
oğlunun Cermanile 
Süleymoniyedeki tımarha-

neye yerleştiriyorlar. Kelli. · 
biye de bol bahşiş ve oylı k_ 
lor vererek Hasanın tımarh_ 
aneden dışarıya çıkmama mı, 

en nzğın deliler nrnsındo 

bulundurulmasını temin edi
yor. 

l,;nlık Ahmet Mosayn ılö -
nerdönmcz Dcydin ile Akd. 
oğan çiCtlıgine tesahup edi_ 
yor ve Hasnnın anosile de 
evleniyor Yaptıklurı cinoy
yctlorin ergeç Soğukl:.ır çif
tliği nhibi ve Basanın koy
ınpedcri Mu taCo hey lo ra Cı . 

ndan duyuloc ğıodon ~·ckin-
en Çıılık Ahmet bir münas
ebetle hu ailenin de ortadan 
kalkın ı için bir tuzak ha
zırlıyor. Mustafa bey !\1any
yosu llasnnın hnkikatPn 
deli olup olmuJırr,nı tohkika 
gi ttiği hir giin Çalık AhmeJ 
in kurduğu tuzr.ığa düşüyor. 
Aynı günün gecesi oğukl
ar çi!tlıği de çalık Ah
medin adamları tarafından 

basılıyor, !insanın nişanlı~ı 

Emineyi kaçırıy?rlar. Ve ci- 1 

var sancaklardan birinde ça
lık Ahmollin çe tesinden bi
rine nikdhlomak istıyorlar. 

Ormıında bir dinlenme es
nasında Jondormo müfrezel
erine rastlıyorlar. Jnndarm 

(Arkası vnr) 

Dai ,. Vilayet Encümeninden: 
mı . ı un 94 . 96 kilometreleri arasın . 

ılıca • Bıirhonı~e yo un . · tname ve keşifnauıcsi 
d k . L tamıro.tı esasıyesı şor 

a ı &asının '> ·ı•ı . 934 tarihine müsadi! 
·b· pılmok ve ... 7- ü) u 

mucı ınce ya 1 le edilmek üzere yirmi 
b crünü saat on beşte ı w 

perşem 0 
o k. 1 zarf usulile munokosııyo konmuş-

gün mulld~tle ve ap~ ~nın bedclı keşfı 5454 lira 28 
tur. Tamırııtı esıısıy 

kuruştur . · fcnniyesi boş muhcndislikço 
~ünakaanya liyakotı . . l l ki 

d"k dilcnlorin ıştirakı mesuliyctlcrı i e ça ışa('a ar 
tas 1 e 'k ticaret vesikası ibroz edenler ka-
ehliyet vesı ası ve . 'h 1 d l k bu vesikolor yevını ı n e en ti. 
bul olu .0 ~e evci bnşmiihendisliğc ibraz edil · 
k 1 sekız gun "k a o T r olnnlarııı bu \'CSOJ ile 
· bulunacaktır. 0 ıp . 

mı .. de edıbuçuk nispetinde temınatı muvnk. 
beraber yuz . Y 

0 
mektuplorilc yevmi mezkiirdo 

kate makbuz ' 0 
. ~e usulü dairesinde cncümenı villL 

ve vakti muayyenın almak istiycnlerin doh:ı evci 
yete fazla ııınlumnt .. · v' ltl et kalemine 
boAmühendisliğe veya l encumenı ı y 

'3' 1 · ' iti o unur . müracaat etme erı ı n 4 _ ] 75 

usıirırlık ~I. Kemalpaşa ~oltırıun o+060 
kiloıw)lrt·si ndek i a tışap Yaya köy köprii!'İİ şarı -
ııanwsi \C kt>şifııanw~i 111ueihi11cP l:ımir c·diluwk 
ve 6-teşrinievel- 934 tarihine müsadif pazarıcsi 
güııü saat ou lwşte ihale edilmek iizert~ yirnıi 
gün mliddeıle aleni münakasaya konnıu~tur. Ta
uıiratı mephu~enin bedeli keşfi 2595 lira 19 
kuru~tur. Talip olanlarııı bu miktar üzeri11den 
yiizde yedi lınçuk nispetinde lenıinatı muvakke
le makbuz Yt~ya mektuplarile ticarPt odası ve 
elıli''eli ft•rıııh· t~ \'csikalariJe birlik1e yevmi 
me~ktirda ve bu hu usa dair fazla malt'ımat al· 
mak istiveıılerin daha evel enciimPni vilavete . . 
müracaatları ihirı oluınır. 

4 - 184 

. 
Daimi Vilayet Encümeninden: 

'usığırlık - ~f. Kt~malpaşa yolunun 1+o12 
inci kilometresinde 60 metrelik ahşap ve ı+324 
cii kilomelresirıde 3o - 4o Jık ahşap ve o+34o 
ıııcı kilometre inde 14 metrelik ahşap köpriilt•
riıı :artuanıc Vt' keşifleri mucibince tamiratı 
tlsasivelt•ri 6- teşrinievel 934 tarihine miisadif 
paıaı:le~i gliııii saat on beşte ihale edilmek iize~e 
vir'nıi ırüıı nıiiddetle ale11i miiııakasava vaz Nlı-• tı • 

lmi~tir. 

Üç köpriiuiin tamiratı P~a i~·cs i 3587 lira 
28 kuru~tur. 

Talip ohuıların yiizde ~·edilıut;uk ni...petiıu.le 
lt)ıııinalı muvakkate makbuz veya mckluplari
le Lİ<·art)l odası Vt! ehliyeti fenniye vesikalerile 
hirlikte yevmi nıezklir<la şartname ve keşifna

rnesiııi ~örmek i "ti yenlerin daha eYel Encünwııi 
\ ib\vete ıııiiracaatları ih\n olunur. 

~ 
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, ______ _ 
Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
CV~A HTEsl GÜNLEHI 

Öğledensonra saat14den16)'a kadar dahilt 
ha3tahklar muayenesi (Doktor Ahmet 

Emin bey) 
PAZ.\H GÜNLEHI: 

Üğledt>u ~oıı ra saa l 15 den 16 ya kadar 
kulak, hurun, ho"az hastalıkları muaye
nesi (Doktor \lehnıeı Kamil be~') 

PAZARTESi GÜNLEHI: 
Öğleden cvvd saat 10 dan 12 ye kadar 
dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ah
met Emin bey) 

SALI GÜNLEl\1: 
Üğleden ev,·el saat 1 O dan 12 ye kadar 
dahili hastahklar muayenesi (Boktor Ah
met Emin bey) 

ÇA HŞ.\~f B.\ GÜNLER I: 
Öğleden soura saat 15 den 16 ya kadar 
dahili hastahklar muayenesi (Doktor Ha
san Raif hey) 

PERŞEMBE GÜNLEHI: 

Ü~ledc•rı sonra saat 15 den 16 ya kadar 
j cildiye ve hevliye ha~talıkları muayenesı 
1 (Doktor ~lehmet Ali be)·) 

1.-----· 
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Balıkesır garnizon kıtaatı hayvanları İ\ılİn 250 ton ~e 

Susığırluk kıtaatıhayvanları için t 50 ton yulal 28·9· 934 
cumartesi günü eaat ıO da kapalı zarf uıulile eatın alı
nacaktır . Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münnkaaaya ittirak için deBalıkeıir için 940 ve Susı
ğırlık için 565 lira munkkat teminat akçalarile birlikt.e • ----------------------1 yukarıda yazılı günde muayyen saatten evel Balıkeıır -

Daimi Vilayet Encümeninden: 
(~iin~firuwz - f vrindi volu iizerirıdeki Kınık .. . 

, .• ~ Balıkesir - Edremit yolu üzerindeki Ht•rei,·i-
ran ki>prfılerinirı şartname ve keşifleri nnH"ihiu
ce ta!ııiı·atı t~sasi~cleri 6- teşrinicvt~I 934 tarihi-
111~ müs,tdif pazartesi giiııii saat on beşte ihale 
edilmek lizcrt• yirmi gun nıiiddetle aleni müna
kasaya konmuştur. 

ller iki köprünün hedt->li keşfi 22o2 liradır. 
Talip olanlar111 yüzde yedilıuçuk nispetinde 

mi tenalı muvakkatc makbuz ve ya mek tu plarile 
ticart'l odası \'~ ehliyeti fenniye vesikalarile 
hirlikıe vevmi ıııezkt'ırda şart11anıe ve ke fini 
~firmek i~tiveıılcrin her ~ün Enciinwni Vih\yt'-...,, . 
le gelmeleri il~irı olunur. 4 - 185 

Daımı Vılayet Encümenınden: 
Balıkesir memleket haf!tahanesi için mühayaa edi-

lecek yerli malı 75 ~on kok komür~ . şartnamesi 
mucibince ınübayaa edılmek ve 1- teşrınıevel - 934 
tarihine müsndiC pazar tesi günü sııat on beşte iha
le edilmek üzere yiraıi Kiin müddetle aleni mü
nakasaya vazAdilmiştir . 

Kok kömürünün beher tonunu bedeli muhamme-
ni 30 liradır. Talip olonlorın yüıde )edi buçuk nıs 
petinde depoziyolnrını veıneyo teslim ile ticaret o. 
dası vesikasile birlikte yovmi mc.zkOrda bu hususa 
dair fozla malumat nlmnk istiyonlerin daha evet 
Encümeni Villlycte müracaatları i!An olunur. 4 - 178 

Vtlay~t Evkaf Müürlüğünden: 
Evkafa ait küçuk şadırvan karşısında 207 No. lı 

kahvenin cam, camekAn vo ramlı kapısının müctıd • 
deden tamiri açık münaknşoya \'ıkarılmı~tır. ihale 
1 10 934 pazar ertesi giinii icra edilecektir. Talip 
olanlnrın ı 4 lira teminat okçnsiJe birlikte Halıkosir ovknf 
müdiriyetine muracaatları. 

2 - 177 

de kolordu satın alma komisyonuna müracaatları, 

169 - 4 

Dami Vilayet EnciJmeninden: 
Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - 0C4-67 kilometn 

oleri arasmdaki kısmın tamiri ıartname ve ketifnamesi 
mmoibince yapılmak ve 27- Ryltll - 934 tarihine müaadif 
perşembe günü saat onheıte ihale edilmek üıere yirmi 
gün müddetle ve kapılı 11rf uıulile müDak&1aya vazedil _ 
mittir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku-

ruştur. ı· L . C • , b "h d' l'L Münakasaya ıya&atı ennıyesı aımu enn ıı ı&ce 
tasdik edilenlerin i~tiraki mesuliyetleri ile çalışacaktır. 
Ehliyet veıikaaı ve ticaret veıikası ibraz edenler kabul 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden 1Aaka1 aekiı gün 
1 vel bnşmühendisliA-e ibraz edil mit bulunacaktır, Talip 
olanlnrın bu vasııik ile beraber yüzde yedibuçuk nispetin 
de teminatı muvakkntte makbuz veya mektuplarile yev
mi mezktlrdo ve vo.kti muayyeninde usulü dairesinde en
cümeni vilı\yote fazla nı:ılumat olmak istiyenlerin daha 
evol bıışmühendislii'e veya encümeni 'YİIAyet kalemi
ne müracaat etmeleri iltn olunur. 

4 - 174 

Daimi vilayet encümeninden 

Bigadıç nahiyesinin Hisaralan köyiindeki 
kaplıca ~5-9-n34 tarihinden itibaren 25-2-936 
tarihine kadar 17 aylığının icarı şartnamesi 
mucibince 6- le~rinievel-n34 tarihine müsa
dir pazartesi giirıii saat on ht•şte. ihale ~edilmek 
iizre yirmi gün mii<l<lt·tle aleni mii
zavedeve konnm~tur. ı 7 avlılrmın bedeli mu-.. J 'ı; • ~ 

hamnıeni l 60 liradır T:\lip olanların bu miktar 
üzerinden yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı 
muvakkate nıaklnız ve~·a mekluplarile birlikle 
yevmi mezkurda şarlnamesini öğrmımek isti
~·eul•'rin daha evet encümeni Yilayete gelnıele-
ri ilan olunur. 4ı _ 183 

.. 



SAYFA: 8 TURKDILt 

Erkek Orta Viektebi Pansiyonuna Kaydu Kabul!mımış== =h:mımı5mı~ mımli!lıın da 
V ~;t~~Er~!o~ ~ı!~e~ii~~!n ~e?ek~I ::;cek Komisyon tarafından yaıldacak- il e ır ınemasın 

sivona hir·inci ~ımf icin Yilavet idarei husu~h·e- lacaktır. n 23 Eylül Pazrdan itibaren 
.•' ~ , . .. M l k · ·ı T ·· k J' · · mi TÜRK mühibbi meıhur KLOT MARERin ıaheseri 

sı uanırna alınacak (20) taleheuiu aşagıdaki şart- 5-. usa >a ·a ımtı ıanı ( ur ·çe, tıyazıye mı 

tarı haiz hulunmaları lazımdır. Tarih, Cogratya) derslerinden \ü tahriri olarak ~ a·· L ou·· REN AD M 
1 - idarei lıususiye narnıua Pansiyo11a ka- Rivaziveden nı<ıada dersler icin müsvedde l yapılacaktır. 

1 hul P-dilecek Leyli nwt~caniHk nıusabaka inıti- k<'ığıdı ·kullamlmıyacaktır. • f Temsil edenler: 

haplarına iştirak edf>cek namzetlerin haiz olma- 6 -- Türkçe imtihanı ı - Te~rinievel-paza- liJ Marie Beli 
la1::1 liızım gelen şartlar şunlaı drr: rtesi, Hiyaziye 2- Teşrinievel- Salı. Tarih ve ~ Maksudyan Gabrio 

A - Tiirk olmak. Coi!rafya 3- Tesrinievel Çarşamba giinü ic.ra r::ıı 
..., - • • o l!!I Eserin ve temsil edenlerin kıymet 

edilecek.tir. a ehenımiveti hiivüktiir. Bunnnla bera 
7 - İmtihan evrakı Konıisyonca le1 kik ve If filimin bilhassa İSTA N Brl...u muzda çevrilJJJ: 

sakat Vilayet makannna takdiın edilecektir. Netice Vi- l!I olması filimiu kıymet ,·c ehemnıiytıtini b1 

B - Orta ~lektepler talimatnamesi mucibin
ce 12 - 16 yaş arasında hu~unmak. 

C - Beden ve Huhca hasta, lfahil, 
lavet nıakamınca ilan oluuacaktır. mı k · T" ., IİI kat daha arttırma tadır. Bu filimde IS tı 

8 - ~lul1asebeyi Hususiye nanıına kayt mu- ' 1 BULun mulııelif nıarızaralarrnı, biiyiik a 
n - \'t>lisi kf'ndisiııi tahsil ettirPllliyecek ka~ amelesi 2U - Eylul- 934 akşamına kadar de,an1 ' deleriınizi \P Bogazi~irıin bütiin .giizelli~ 

dar fakir bulunmak. edecektir. Usulii11e ve şartlara nıuvafık olarak l )erini görtı(~eksiııiz. 
nıüracat edeıılere şartları haiz bulunanlara Ko- l!J ~ 

olmamak. 

E - Zekası, çahşkanlığı, ahlakı mensup oldu
ğu n1ektepden alaca~ı Foto~rafh vesika ile sabit 
olmak. 

F - Bu musabakaya münhasıran Balıkesir 
Vila~·etinirı Orta ~lektebi bulunmıyan kazalar 
verli halkından veva yine hu kazaların mülha-. . ,, 

katındaki yerli halkın çocukları kabul edilecek-
tir. 

Bu cihetin hüviyet cüzdanı ve kaymakamlık
larca tasdik edilecek ,·esaikla ispatı lazımdır. 

misyon reisliği tarafından hüviyetlerini bildirir im AYNI ZA)IANDA 
fotoğraflı birer ,·esika verilecektir. Bu vesika ffiı V A R V E T E 
yı ibraz etnıiyenler iıutihanlara kı hul edileme- ,-·~ 
zler. Kıymetli nrtist FA'P~1A LEMAN ve SELMA ha 

lur bu Iılimle bE>raher son tAmsilleri01 vermekteJirl 
9 - Yukarıdaki şartlar dairesinde İdart~i '.m Fırsatı kacırmoyınız 

Hususiye namına Erkek Orta Mektebi Paıısiyo- mı 

HAZRETİ İSA yonuna birinci sınıf ıçın Leyli mec- ı' 1 
canilik iıntihanlarıııda nıüsavi derecede muvaf- l 
fak olanlardan Şehit çocukları tercıh edilecek- mı G E L i y O H ! . 
tir. Bunun icin İdare ~leclislt>ri ve Beltıdivtılcr- cm 

~ - Birinci maddenin ( F, B, A, ) şartları ce verilecek o .Mazhatalara bu cihetiıı de de;c edil- mJtınffil---:mımımuın ;_(filffillfillffi_ ..--
hüviyet, cüzdanile (C. ) şartı kazalardaki etibba nıesi lftzımdır. · 
nın müşterek raporları; ayrıca Balıkesir heyeti IJJlllllm~mmımmııımııııllllllllllllmllllllllllllllmlllmmlflmllllmlfflll~llllllff~llll = .. ıımıııı .. ııımıııı ... ıınıııı ... ıırıııııı ... ııııııııı . • 11111111ı ... ıııııı11ı ı1ıııııı1ı .ııı•ııııı .ıııımıı • 
gıhhiyesince yapılacak muayene neticesinde ııü- 1 ı O _ imtihan neticesi ri;:\yet makammca ~ 
munesiııe ~öre verilecek raporla ( O ) şartı Be- ih\n edilip Pansiyona ka vd(ldiliııceve kadar ia- j 
lediye ve idarfl ~leeli.slflri11dP veri~t'c~k mazhata- 1 şe ibate vesair bihimunı 'masraflar· kt·ıHlilf•riıw l ~ 
larla ( E) şartııse 30-7-934 tarıh 'c 298-115 ail bulunacaktır. ~ 
numaralı tamimle kazalara bildirildiği gihi ilk ı ı _ 915 rı unıarah kaının hüktiuıleri dahi.. =~ 
mektep şahadetnameleri ve çıktıkhı' ı nıek lep linde Maarif Yek;lletiuin idaresindeki ~IPk tt>plere =~ 
idaresinden alacakları mazbata ile t~vsik edile- Leyli, meccaui olmak islevenlflri1t uıiisahaka ~~ 
c~ktir. İl~ mektep şahadetname derecelerinin imtihanları halkındaki 6 ·_ 9 - 934 tarilı ve =4 
( Pek i.vi ) ve ( i,vi ) ol naası ~arttır. ı =--j_ • D5616 numara ı emirnamenin (1O,11, 16, 17, 

Yukarıda da hildirildigi gibi taJiphıı iıı hilu- 18) iuci maddeleri müstesna bulunmak ~artilc J 
ıuuın evsaf ve şartl<ırı haiz bulunmak ~arti~·le diğer maddeleri ahkanu a)nen tatbik edilecek- -~ 
Orta mektehi bulunmıyan kazaların ~·erli halkın tir. I' M·ışl on Lal\. st•ık leri. 
dan bulunması lazımdır. \r·ı~ ~ ~ 12 - ı ayet nanuna yapılacak musabaka ~ 

3 - ~rkek orta ruektehinin miinhasıran 

birinci sımfırıa ka \'t ettiı-ilecekıir . ., 

4 - ~lusahaka imtihanı. Balıkesir Erkek 
orta mektebi rıden vali heyin veya tevkil edeccgi 
Erkek Orta nıektehi miidiirüniirı reislii!:i altJnda .. 

imtihanı ·rı, Devlet iıııtihaııırıdan birer gün sonra, ~ En Lemiz kavuççuktarı ) npılıııı~ ~ti' 
~er~ edile~e~i için talipler ~laarif Vekalet.infl ait ' ~ uıuşak ve aıastikiyııtli. dii11yaıı111 t-ın ~ağ 
untıhaııa ıştırak etmek hu~m~unda tamamen st·· -~ lam ıa~tiği olan Miş·t·ı l:h;tiklN·iııi di~er 
rhestirler. Bu sebepten dolayı da Vilayet hiç hir ==~markalara tercilt t•dir.iz. Ciin~ii hillıuınP 
taahhüdü kabul etmez. g lastiklerin fevk in<lt> oıd u~u :-::ıclanı hail'-

~'t. ··ı d"I . . . . . 
------------------------------------ =-~ tecru lP. e ı rmştır. 

satıhk ev yeri 
Kasaplar rııahallesiııde Rigadıç ve i!"tasiyaıı 

şosesinin birlt ... ~tiği; İ11hisar dairPsiııiıı tanı knr
şısmdaki 8 <löuiinı bahçe yeri satıhktır. Bu yer 
şehrin en giizt'l ve ev ~·aptırnıak it;in en müsait 
bir yeridir. Parça parça istenilen mahalden met-
re ile verilecektir. Almak arzusunda buluuaular 
Şeremetli zadelere müracaat etmelidirler 

Nazarı Dikkate 
Teşinienl 934 tarihinden itibaren kibrit fıatları u

cuzlamıştır. Biiyük kutuların her bir adedi 60 para, küçük 
kutuların her bir adedi 50 paradnn satılacaktır. Şehir ve 
köy bayilerimizin ellerinde oski fıtıt üzerinde kalan bilu
mum kibritleri eylUlün 30 uncu gününe kadar ticurthane
mize iade etmeleri il§n olunur. 

Ki~rit Ye çakmak inhi. an Balıkesir ıcentası 

Konyalı zade Mohmet İzzet ve şeriki 
Ali efendiler ticarethanesi 

Karacabey Harası w • 

M 
.. d ... 

1
.. ... .. d Satıhk tarla ve ba gyerı u ur ugun en: 

l:lara11ın i ·mmet Paşa nıf•rası 10 teşrirıievel 
BB4 çarşamba günii saat· 15 de pazarlıkla icara 
verilecektir. Taliplerin yevmi ınezktirda temin
atlarile hirlikt() llara müdürHiğüne müracaat -
ları ifan olunur. 179 

Randrma )'Olu iizerirıde, ipek fabrika. ı itti:"a-
lin<le bag vt• küşk ~·apmağa rniisait oıı beş di>
niim miktarında hir tarla krsnwn veya tamamen 
'-1İnc o civarda, ccn~el nıevkiiude dokuz düuiim J ~ • 

miktarındaki hir tarla sa ıhktır·. isteyeulcı·iu 

arabacı zade Ali beye miiracatları. 5-192 

' ~ Mişlen ~iiperkonfor la~tiklPri ilf• ~e, 
~,mali emuheltf• ~ .. ,ahaı tıdiliı·. llt•r t o)' 

1 dan mev(·t~dumuz .huhınur. 
~ MişlAn ldstikleri Balıkı'sİr ve mülhakatı arl\nt••' 
~ Yanyalı zade 

~~ il. NrSHET 

•i Za ı lı·\l ı lmıı-Ba lı kt1 ... iı 

:::= ·.,....., .. ,,nllll""''llllll""1•ıuııır :'1111111" "1•ııııııw·ıı""''""lflllllll''"•ıt1ıııı•···•ıq11~· 

aıW1111111ııı11111111ıııımınııı111111111ıı111111111ııım11ıı11~ıııw11wı 

Karaca bey harası 
dürlüğünde 

Haruın İsmet pa~a me' kiin<le ortaklaııı3 . 
J'()tile ,bin döniinı pir'iıu; ekilecektfr. ~er31 

arılamak ist• · ~•·ıılrrin 'e talip olanlarııı ~:ı 
mektupla ve ya doµrudan do~ru~a Hara id 
sirw ruiiraca.aılarJ ilan ohırınr. t8 
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