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Balkan paktına bulğaristan, Arnavutlukta girece m ·? 
~ ... "" 

Türk _ Elen Anlaşması.. .. · .. ~f,~ ~ek.aletinin yeni bin~~'· • 

l
.k , .. - ; B -H V Buyuk Reısımız Nafıa Veka~etınde. 
tısat Vekıhmız u ususta e- Reisicumur Hazretleri dün küşadı yapılan Na-

K i 11 er Heyet inde İzahat Verdi. fıa Vekaleti binasınasını ziyaretederek bir sa-
at kadar davetlilerle hasbıhaller bulundular. 

Ankara, 8 pı uha bi rinıizdt\ll ) - ~.T ekilJe~ ile.\ e~.i d Ü il Alsuı~t J>uşa l~az- r -.. 
retlerinin riyasetinde toplanmıştır. ~urk - 'unaıı ıktısadı murnn.;elwtı ve Vekalet o r t a M e k t e p 1 e r e 
Son müzakerelerini tetkik rlti~i , .• , lktısat rf•kiJi CehiJ hr~·in hu lnısus- 1 

ta Yunan ikıısat Nazırı .\1. Pczrııezoğhı ile g{·rek tiitiin n~ iiziim, gerek- Binasını - --------
"e diı:ter ınadıleler etrafıııdaki koıııışmaları hakkında \'t•killt•r He~·r.tiııe Başvekılımız Alınan yatı meccani talebe 
izahat verdiği tahıııinedilnıektedir. Jiisafir Nazırla yapılan müzakereler Actı. Musaba~a ile Vilayetimizden ~u yıl yedi tale~e ahndı. 
)'arın sona ermesi muhtemeldir. , . :\ k ( ) Ankara, 7 (A.A.)- Maıırif Vekdletinden: 915 snyılı 

Ankara, 8 ( Muhabirimizden ) - izrnirde yeniden te~kil edilect>k olan · n ara, 8 :\.A. - , kanun hükümlerine göre yapılan yatı meccani ilk seçim 

iizii nı satış kooperatifi uin projesi hazırla nnıak tadır. Kooperatif 'fii l'k-Yu- Yeni Nafıa VekMt>t bi. . \ imtihanlarında kazanan talebenin adları ve bnba ndlnrile 

f b 
'"'l ııası btJJYU .. I' Başvekı'l , bulundukları vilt\yetler aşağıda yaz ılıdır. Seçim imtihnn-

~an o isine ag anaca tu·. c • , _ İsnıel l)aşa Hazretleri ları şu esal!llara göre yapılmıştır: 

B a 1 kan Paktına Bulgarl.stan Ve ).-ller vilayet merkeıinJe müsabaka imtihanı o çıL 
tara(mdan açılmış ve mıştır. 
ac•ılma akabinde Rei- 2 - Müsabaka imtihanları Türkçe, edebiyat, tarih, 

A ti ,., n G·ırmesı·ne Çalışılıyor .. . çoğrafya. riyaziye derslerinden yapılmıştır . rn av u u gu · ıcu mur Hazretlerı leş- 3 - Sualler Vekdletçe tespit edilmiş ve yerlerine 

l k k kl b l 
rif buyurarak Nafıa at- 1 ı I gönderilmiştir . 

Bulgaristan ve Arnavut u pa ta girme e a - . . ı . ' . . 4 - Cevaplar Vekdletçe hazırlanmış ve köşeleri kapalı 
1... d h kk k d k emını uııulu maz bu talebenin adlarını saklıyan kdğıtlara yazılmıştır. 
1tQn balkanlılartndır ÜSfUrU fa Q U e ece • hatıra olarak taltif bu- 5 - VekAlet~e teşkil edilen bir heyet kimin oldu-

Yunan Hariciye Hazın istanbuldan memle~etine müteveccihen ~are~et ettiler. ynrm~şt~r. Gazi naz- ı 1; ~::~il b~:0ı:~~t ~eu kfi~~~1~!:1 ~~:;1:::!i :ç:tra~er~~!~iı:: 
lstanbul, 8 (A.A .) -- Elen lltan hariciye na z ı rlarının son kendisinin Yunan murahhası retlerı hır saate yakın 1 cetvellere yazmıştır. 

Hariciye Nazırı M. Maksimos celsesinde Balkon itilafın ı n sıfutile Balkan dıJvletlerinin VekMet makamrnda is- 1 .. ~ - . 93~. b.ütı.:~ kanunun. 10 ncu ~adde 1 

bugün vopurla hareket eL faaliyetini sı rf Hulkanlern menfaati . kü ~·ük itilafto.n o.y_ ıtiralıat buyu rrnuslar ve 1 huku~le~ıne gore lııesı olmıyan vıldyetlorden musaba. 
m ·ş ve 1 kelede voli, mcrhz inhisar ettirmesiil ve Balkan rı ve Balkan misakının ı; urç - . • • kaya ıştırak eden talebeden en fazla not alanlardan 
kumnndanı. yeni Atina elçi hariri mı sf'lc l c re karış ı hn- evesi cl:ıhilinJo faaliyette da\'etlılcrle hasbıhal- 1 87 ve umum müsabakaya iştirak edenlerden 223 talo-
miz Ruşen Eşref beyle Hor- amosı neticesine vorılmıştır. bulunulmasını icap ettirdiği Ierde bulunmuşlardır. be alınmıştır 
ciyc kususi kalem müdürii , Bu noktodn biıhassu noktai nııznrını ileri sürdü Al t ı b l d .\cılma resminde Bii- ınan a 0 e şun ar ır: 
emniyet miiıliirü , Yunan Ce Yurıııni.stnn ''O ı ürkiye tara- ğlinü söylcmiştı r .. Balıkesirden : lbrahim oğlu Orhan, ismet oğlu Raci, 
nernl konsolosu ve Yunon fınJan vaki olan ısrnrılnn M. ~laksinıos~ Balkan yiik ~leclisi reisi Ka- Mustafa oğlu Mustafa, Hakkı oğlu Hıımdi, lsmnil oğlu 
kolonisi tn rofıııdan uğurlan - ı s~n~a B~!k~n itilfıfı nll cloh.il itihlfile Kiiciik itihtfın zmı Pa~a llazretleri lbrahim, Kıtmil kızı ~cserrct, Mustafa oğlu Yusuf. 
mış ve muzı ka ı ürk. Yunan but un huk ıımetler tnm:.m ı • Hursadan: Ahmet Kırım oğlu Hıtlit Ziya , Mehmet oğ-
marelarını çalı şmış . le hemfıkir kılmışlardır: sadec~ h'nıc.1sları diğer ile VekillPI', ~leh· ıslar·, lu Hikmet, Sabri oğlu Kemal, 8ait oğlu, Sait M. Nuri 

askeri ihtiram resmi ifa et- Şunu da kayJ'3t~e~ ıcap bir le~riki mesaı olnıa- Vekalet Musteşarları 1 oğlu :\1uhittin, Süleyman oğlu Kadri, Abdülkadir oğlu 
miştir. eder ki. Bal~an ıtılhafının 1. k~ızırı Balkanlarda sol- "e erk•«'lrlı, .·\ ııkarc.'l Valı' _ Mustafa, Hüseyin oğlu Sait, M. Şerif oğlu Şevket, Ma-

** 
küçük itilıH ılo mu teme • ' h t ~l Ah Ah H l i l hun lemi niııe k<Hi oJd-· mu oo u met, met u us oğ u Suphi efenJi ve 

Katimerini gazetesinin An- dnhn sıkı bir teşriki mesı:ıisi Si' emniyf!t mü<liirÜ hanımlıır. 
ı. d d. · h b' · sureti mutlokuıla Türkiye U,~unu sö,vlt'miştir. ... a.araya gön er ığı mu a ırı hazır hulunmus ve bir ==-- ------ .. 

ı· ıe Yunanistnnın muvafakatı · I)'· t I' lk ı · · • 
gazeteeine Balkan müna- or ) l ·an ııarwıve ' 1 k ·ı s b h At K 1 eeb:ı tı hakkıilllu 12u telgrafı na tahi tutulmuştur. llilZI r}al'I kcmse.Vİ, ~J. • 31H 3:-'nla . JtaSll'ee,Sl[ll')).'{l)-). on a ar_ aş u arı 
cek . t' . Yunan H.ıricıye Naz ı rı ~l. ZI ka İ h tiranı • 
«~~ğş l~~ bir membsdan Makgimon Anknradnki müz ~fak~inıosuu lıu ııoktai 

' b h ı k ifa etmi~tir. ald - ı b l o- re Ba ı:ıkereleruen a se< er en. nazarına tamamilt~ İ~ti- " 
ıgım ıa er ere g · ı • 

Bu··yu·· k Mecliste rak l',\'l"lllİŞlerdir. Ge- Büyük 
-
--- -- ne sağlam bir memba- Reisimiz 

darı a:dı~ım malüınala 
Enümenler seçildi, Fransa ayan 
ve mebusan meclisle rinden gelen 

gi>re1 llalkan itihlfırıa ... ';ergi Evınde 

telğrafiar okund.u •. 
Ankorıı, 8 (A.A.) - Büyuk 1 Bartunun fe~ ı .. s uı~ ıı ·ta ··k~~.r 

Millet Meclı si bu"'ün E~at han gitmc l e rı uıerıne Bııyuk 

da lıil d(~\'lct l~l', ~orı ic·-
• 

tinıada kaimi Ptlılt>n 

(<Balkanlar, Balkaıılıla

rıııd tr'» d fist u rn ıı u ı a fl' 

a mi le wlıakkuk ettİl'e-
buyin riyasetinde ~r>pluıına ış Millet ~1 e clisi tııraCındnn ~·e -
ve celsenin açılma sın ı müto. kilen telgrnfıııra ge l eıı hilrııt'k içiıı Bulgari~la-
nkıp Fransa ayan ve meb (' evuplur okunmU ;? ve nırı da lflŞl'iki mesaisi-
Us~~I Yugoslavyanın ay.un bund ·ın soııru Meclis en- llİ temine 9alışacaklar-
reı s1 tıırafından Büyük Mıllet cu·· ıı1~11leri azaları seçilerek l '] rr· ·· 1 , 
Meclisi reisi Kazım Paş, Huz- ., \ı 111. il • J tu CSt'OllHll ~O-

azaalesi toplanmak üzere r ı d l r~tlerine,Yugoslav kralı Alek- P . . ya seya ıati e Hl ma-
sandr llz . nin ve reis ~1. i l'limaıı nihayet vormıştır. k ·al at f't • ~ .. l a nı.. u .c ı . 

S·ı,. hl Bırakma Homanya Hariciye Nazırı 1 a arı ,\1. Titülesko, J>arise ynpac_ 
_ :ığı seyahat e~nasında 

K.onreranSlUl;;fakib ettiği USUi Arnavutluk ile Yunonis· 
/ 4 tan ar:ıs n iaki ihtil n fların 

değişiyor mu? ~ · . . . holline, iki hükılmet l\ra · ın -
s.l"hl b k k nfe ettitri usulün degıştırılmesı da bir yakınla şma tesisine 

ı u o rı ıra mu 0 - 0 tl ~ i B lk 
ransı reisi M. Henderson Mil· teklif ediliyor. Bu tekl if vo. Arnovu t~gun '. ~ a .an 
le.tler çemiyetj katipliğine kabul edild iğ i tnkdirde kon- mıs:.ıkına gırmesını temıne 
b d rerans dai mi bir komisyon ~~ :ıl ış a c ıktır . 
ır nota vormiştir . ~ota a l . ·1 r k . ·ı h ~e klı' nı· ahıcaktır . Evek e .. n .. alk .ın. ılı il ı ons eyı ön .. -

sı tl ları bırakma konfer::ı.n , 
sının şimdiye kadar takip ( Devamı ikinci sayfada ) umuzdekı muyısta Bu-

Ankara~ 8 (A.A.) -
HP-i~ieii ıııu r lı::zı·c~tleri 

huglirı ı~afıa \"t'k:Ueti
ııdeu a~ rıldıkfan ~orıra 

sel'gi c~vini le~l'if huvu-. " . 
rmuşlardır. 

Fransız 
Ka~inesi istifa etti. 

Puris, 8 (A.A.) -- Dumerg 
kabinesi istifa etmiş ve Nafı a 
Nıt zırı M. Flllnden yeni kab
lnoyi te şkilc memur edilmiştir . 

kreşte toplanacaktır. Bu 
toplantıdan evel mü -
him bir hcbise çıkarsa 
Yunun hnriciyo rııızırının ko
seye reislıği devam edece
ğine göro o zaman konsey 
Atinada toplanacaktır.» 

Bugün koşu alanında yapılıyor. 
- ------~~-

8 ugü nkü koşulara on se~iz haynan iştira~ etmektedir. 

Yarış vo ıslah encümeni 
tarafındıın tertip edil~n son. 

bahar at yarışları bugün 

öğleden eonrn koşualadındıı 

yapılacııktır. 

Koşular için günlflrdenbe_ 
ri yapılmaktıı olan haz ı rlık -

lar dün ikmal edilmiş bulu· 
nuyordu. Koşulara ııraların

da güzide hayvunların dcı 

bulunduğu on sekiz hayvan 

ı.drmektedir. Bunlardan ü~·ü 
tay koşutıunda , beşi ikinci 
altıqı üçüncü, dördü de son 
ko 'uda koşacaklnrılır. Koşu-

\ara saat 14 tc boşlnnncnk

tır . 

Ankara 
Macları 

J 

Anknrn, 8 (A.A.) 
Ankara futbol heyetinden: 

9-4-34 cuma günü yopln 
cnk lik mııçları , 1 Ankorn gücü 
Altınordu 2 nci takımları 

.::ı aat 1 o,30 da Hokcm ti edat 
bey G. Birliği 2 Çarıkuya Ge
n~·lcrbirliği 2 inci tııkımları 
saat 4,45 de, hukem Hikmet 
bey 3 Ankaragüc:ü · Altınordu 

ı inci tnkımlorı saai 13 de 
hakem Cemol bey, 4 Uençlcr-
birliği-Çnnkaya hirinci tok 
ımları saııt 14,30 hakem 
Sedat bey M. Güneydir. 
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SAYFA: 2 

1 

Balıkesirde Doğum Göreııeklerı 
ve Çocuk. 

Eski muamele vergisi 
ka,ıunlarmın meriy.-Li 
zamanına alt vergi nıe
vıu.,na dahil rnnnmrl
:1 Han dolH~ ı tarhı icap 
"dipte ~·eni nıtı:ı n ,., le 
VtH'"İSİ k.arıuııuıı ,,,•sri-

O~t~-d~ .... Hii~f ;··H~kik;t··s~·~ığı rı ı kta 
B i r ş e y v o k t u r! Koca bir ev herkesin göıi 

- 10 

Toplıyan: A. OSMAN 

(Kepeno) dur . Bu birinci haneden son haneye kadar 
g öz kapıılı olarak gitmek ve orada baktıktan sonra 
t ekrar aynı şekild e avdet etmektir. Her haneye adım 
atınca: 

- Kepeno, denir ki bu (bastım mı) yerinde kullanılun 
bir tabirdir. Diğer oyuncu da, basmıısa: 

Bastın, basmamıısa: 
- No, der . 

Oyun bu suretle biter. Oyunu bitiren ya bir sayı 
kazanır ki buna (lopak - kıl) derler . Yahut ta beş hane
den birino işaret ederek o kendisinin olur. Haneyi kazanan 
k endi hanesine g elince iki ayağile ba sabilir. Bu bir 
istirahat makamına kaim olubjleceği için ekseriya üçü
ncü hane işaret edilir. Dığer ~~ocuklar o h ıneyi içine ba
smadan atlumuğa ve taşı eğlendirmedt.• n geçirmeğe mer. 
burdur. Meğer ki s~yısı üçüncü hanede ola . . Aksi halde s ı 
rasını kaybetmiş olur. 

Oyunda sırı altı şekilde kaydedilir: 
1 - Taşı mat/tıp hanede durdurmak. 

2 - Taşın çizgi üzerinde kalması. ( Bunn«süt» derler) 
3 - Çizgiye basmak. 

4 - Taşı yanlardan çizgi haricine çıkarmak. 
5 - Teklide iken taşo iki hane birden atlatmak. 
6 Bir hanede taşa ayakla iki defa Yurmak. 
(8011 ikiler şarta tabidir.) 

8 -- Çelik - Çomak 

r-ı • 
ııt· knd:ır ıal'lı \'\' talıa-
kkuku ycıpılrnaıı ı ~ olan 
vergilerirı ıııiinıruzanı

arıa ~llJ'PIİ tı · haivı·Iİ lı. ı -. 
kllında ~lali ve \' l'k~\lt•t i . 
vHavetlere bir tan1im .. 
yapnuştır: 

ı Haziran 934 ten 
evel tarh ve tahakkuk 

8 d. M ı· . . k 1 . L. .dd . " k önünde yand1. . 818 IY8 8C iSi muza 8f8 eri ulr mu et gertye Ulr8 - Susuğırlık1 8 [Muhabir;; 

ld 8 1 d• ' · ' L • Ll b mizdf'n) - Dün akşıın sı ,JI· 
1 1. e e ıye reısınm ulr me" u u. yedi sıralarında kışla ~a~ode 

Belediye rejslig-inin 1980· ğunu ve bu tavzihimin mat esinde Hediye hanım ısnıı 
11 

f . d . d yani'' 2182 numarasile aynen gel- buat kanununa tev ıkan gaz- bır ka ının evın e laO 
miı:ıtir : etenizin ilk çıkacak nüshası - çıkmıştır. Üç dört odol: 0~ip• 

'11 • •• •• OD'" Gazetenizin 8- J 1 ·934 tarih nıo 'aynı sahife . sütununda bu ev herkesın gozu • 
· · · · · de 18 

ve 4347 suyılı nüshasındaki yazılmasını beyan ederim. de bi~~ ıkı saat ı~ın 
«belediye meclisi» başlıklı Belediye Reisi nıp kul olmuştur . 

ı. l'iACI Yanan ev kira yazı hildlı hakikat bulundu· · k k 
Naci beyın yu arıya oy- Yangının snmanlıktan 

e"idir· 
çık\ığ• 

ğuadan aıaiıdaki şekilde ta- doğumuz mektubuna biz çok anlaşılmıştır . 
vzih eylerim: şey ilAve etmiyeceğiz . YaL --- • 11 

Belediye meclisi gazeteni . n.ız ça. rşa. m.ba gu.·nü vi_IAye- Tetkı'k seyaLatı'nden ~o.nuı 
zde yaz ı ldığı şekilde toplan- il d 

tın ikıncı bır emrıne rogmen Edremit ve havalisın e 
ettirilmiş olan ver~ile- mamıştır. Ancak 1580 sayıh kendisi gazetelerde çıkan yı t tk .k h t' çıkaıı~ olaJI 

~ belediye kanununun 55 inci . e ı seya a ıne . ' 
zıların aslı olmadığını bıl- defterdar Behçet, BoıPl~ rin, müruruzaman nıii

ddetlerinin, ı Haziran 
934 teıı itibaren başla
ması ve bu tarihten so-
nra üç yıl mürurunda 
tarh müruruzamanının 
ve on yıl mürurunda 
tahsil müruruzamanı
mn tahakkuk etmiş ad
dolunması icap eder. 
Eski muamelattrn do ... 
layı 1 haziran 934 ta
rihine kadar tarh ve 

maddesjne t"vfıluın teşr inisa- d d k O" 
hassa kay e ore · azaya CI.ıüdürü Sait ve S ı hhat ıD 

nı içtimaı ıç ın ruznamesi davetiye göndermiştir. Mec- dürü Dr. Yunus Vasfi beyler 
meclis içtimaından bı r hafta 

lis nz n.larından birçoklarının şehrimize dönmüşlerdir. 
evel mahalli gazete ile bu davete icabet etmedığini 
ıldn edilmiş ve umum 

yazan gazetemizin istihbara-
belediye uzaların ı n adres- tında yanlışlık yoktur. 
lerine birer t ezkere ile ta· 

Bu habersiz içtima saati
nde belediye salonunda ki 
mseye tesadüf edilmemesi 
ve turada burado tesadüf 

ederek kendilerinden vaziye
ti istifsar ettiğimiz bazı 

azaların gitmedik demeleri 

Daimi encümen~e . 
··oıePI Daimi ViU.yet Encu 

dün Vali muavini Ekreın b; 
yin reislığinde toplana~•. 
hususi idareye ait işler 111 

erinde eörüşmüştür. 

Susuğırhk fırka ral~~ 
Sueuğtrlık, 8 (Muhıb~~ı 

0
• 

izden) _ Ahmet bey CulP e 

Hrkek çocukların oynadıkları bir oyundur. Nadiren 
k 1 d tahakkuk ettirilmemiş zar a oynı.ır. Yarım metro kadar uzunluğunda büyücek 

rafımdan bildirilmiş ve mez
kür kanununun 54 ncü ma
ddesi mucibince mutat olan 
teşrinisani içtimaı 4-Teşri -
nisani 934 tarihinde aktedi
lmiş ve aynı kanunun 58 
inci maddesi veçhile reis ve
killeri, kdtipler ve meclis 
encümenleri se~:ilmiş ve hes
abı kati cet veli erile reisin 
senelik raporu okunarak ait 
olduğu encümenlere havale 

ile müeyyeıti . Mamafıh mes

elenin esası Naci beyin de 
tasdik eniği gıbi meclis iç -

malarının bir müddet geriye 
bırakılmış olmasıdır. Hl\dise 
Naci bey tarafından azalara 
gönderilen davetiyelerde ni
!; İn inka!' olunmuştur. 

riyet Halk Fırkası Kaz~ id~',jr 
heyeti reisliğ inden çekılnı~t 

6 
Bu vazifeyi şimdilik Beled11. 
roisi Ali Kasim bey görnıe~ 
tedir. 

bir çomak ile çelik tabir edilen iki ucu yontulmuş 15-20 olan vergilerde ise tarh 
s~ntimetre uzunluğunda küçük bir çomak par~·asile oyna- I miiruruzanıamnın 1 lıa-
nır . , ziran 934 ten ve tahsil 

Çoçuklor yine [bnğda9mak] suretile ikiye ayrılırlar. ı 
Alta geç.eceklerle [~~elik çomak J ı alucakları tefrik için 
çelik - çomııkla vurularak ~·elıaır . Çelen tarafın elebaşı 
mukabil tarafa sorar; 

-Çelik mi, çomak ını? 

Mukabil taraf bu iki kelimeden birini söyler. Bunun 
üzerine vurulan yerle çe]ik :ırasınduki mesafe, çomak yere 
yatırılarak metre ile ölçülür gibi ve her yatırılışta: 

- Çelık, çomak denertı k ökülür. Neticede çomak çeli-
ğin üzerine mukabil tarafı n söylediği kelime ile biterse 
çelik ~:oınağı onlar alır ve k uybeden taraf aşağı geçer. 

Çelik - çom11ğı ataP tar:ır çomokln vurarak çeliği 
ileri atar ve çomağı yere bırakır. Ç<>lik düştüğü yerden 
atılır. Çomak vurulursa çelen kimse çelme hakkını kay
beder. Vurulmazsa çeliği dile tutulan çomağın üzerinden 

kaydırmak suretile yere düşürür. Çomakla çP.liği ucuna vu
rarak havaya kaldırır ve çelik havada iken vurup ilE:ri 
atar. Düştüğü yerde bir daha vurur, tekrar vurur. Bu üç 
defn tekrar edilir. Mukabil tarllf çeliğ i n üçüncü vuruıta 
düştüğü yerle ilk vurulduğu yer orasındaki mesafeyi üç 
defo atlıyabilirso yine vuranın çelme hakkı kalmaz. Atlı
yamnzsa ya hir sayı sayılır, ki lıu takdirde oyun ıO sa. 
yıd&. biter. Y nhut aradıık: mesafe udımlanarak kar defa 
adım gelm işs .) okaJar sayı kaydedil ır . Bu şekilde de oyun 
ta-yin edilecek 100-200 s ı ıyıda biter . 

. 
Çelme hİıklarının kaybettirilmesi ıçın üç şekil vardır: 
1 - Çelik çelindikten sonra atarnk çomağı vurmak. 
2 - Yerden çel işte ın <ı safoyi üç uJı ruda sıçramak, 
3 - Çc!ik havada iken, yere düşmeden tutmak. 
Tutma keyfiyet i can yakıcıılır. Bunun için bir kolay · 

l ı k bulunmuştur . O da caketi ön t:ıraftıın ve sırta geçirme
d €' n Y'ılnız k~llarını kola t :ı knıak Ye caketin gövde kıs
mını bir nğ gibi kollanmakbn ibarettir. Bu suretle çe
lik ·avuca değil, r aketin içine düşeceğinden eli acıtmaz. 

miiruru zanıanında tar
hın kespi katiyeı ettiği 
rnali yıh takip eden yıl
dan itibaren indirilme-
si ve bu nevi v~rgiler 
icin 1 hazira 11 934 ten • 
itibaren 3 yıl ve tarhın 

• 
katileştiği mali yıldan 

sonraki mali seneden 
itibaren on sene g-tlc-

~ . 
ınedikte tarh ve tahsil 
miiruruzamanlarınm ta

hakkuk etmemesi la-
zımdır. 

-· ......... -------
Sılahları 
Bırakma 
Konferansı 

(Üst tarafı birinci sayfada ) 
Sovyet Hariciye komiseri M. 
Litvinof bu teklifi ileri sür-
ıaüştür. 

M. Henderson riyaset di· 
,·anı azasına birer davetna
me gönıiererek divanı 20 
teşriniıanide Cenevrede top
lanmıya davet etmiştir. M. 
Henderson, bu mektubunda 
silahları bırakma konforan-
rnıın şimdiden bazı me8eleler 

' hakkında karar vererek 

edilmiştir. 

Meclis, ilk içtimaında paz -
ar ve çarşambu günleri ol · 
mak üzero haftada iki gün 
toplanmağa karar vermi~ ve 
ayın 7 inci çıır~amba güniı 
toplanmak üzere dağılmıştır . 

BunJan sonra yani 5 -Teşr-

Bizim anlnm•ıdığım ı z işte 

bu olmuştur . Ve görülüyor 

ki ortada (hilafı hakikat) bir 
sey yoktur. 

** Belediye dün mt> dis içtiın-
alarının tehir olduğunu 

Kupa maçlan 
Geçen h ofta ba~ lıyan ı;· 

pa maçlarına hugün de .,. 
.. kU 

vam edilectıkt ı r. BuguP 
maçlıır ldmangücü·ldman1~ 
du birinci takımları , ldrn8 

birliğı ile de Alay ldmanY0!: 
du ikinci takımları arası 

dadır . 

vilAyete resmen bildirmiştir.. Acıklı b'ır o·ıu·m. 
Mamafih belediyenin di-

ğer taraftan Dahiliye Vekd- Uzun müddettenberi rsb· 

letine müracaat elmiş bu- ats ı z bulunan. ~anis~ İ~ıı 
lunJuğu da öğrenilmektedir. rif müdürü Hılmı beyın ~ ı~ 
Herhalde gerek! riyaset in - bulda vefat ettiğini teeısur 
tihabmın!tal'ldik:olunup olun. duydu~. . .. .. . lı" 
mıyacağı ve: belediye reisli- Hilmı beyın olumıle B• 

1 
ği meselesi ; ve gerek bum - kesir değerli bir evtAd1~; 
esele şu birkaç gün içinde kaybetmiş oluyor. Kede~ 

·ı . . . t b ederı• tavazzuh ~etmiş bulunacaktır. aı esıne .tAzıye ey an ;:_, 
____ ......,...::.:,_,,.;;~=-===-=-==---=-====--

insani-934 tarihinde Vildyet 
makamının belediye reisliğ
ine yazdığı emirde (Belediye 
reisliğine intihap olunan za
tın memuriyeti_ henüz tas
tika iktiran etmediğinden 

meclisin toplanarak dığijr va 
zif edarları tefrik etmesi ve 
diğer işlerle iştiğali doğru 

görülmemiş ve riyaset mes
elesinin halline intizar edilm
c.;si zaruri bulunmuş olduğ

undan müzakerenin bu işin 
in tacına taliki) bildiri imiş 

ve Vil4yet makamının Bele- Fransız ordusu hakkında 't 
diye reisliğine yazd10aı ikinci ı· · · · d 'kl · bu çeŞI 31 Birinci teşrin tnrih ı ısmını ver ı orı .. tölJ 
bir emirle de bu hususu Deylı Meyi gazetesi yazmış tedbirl~r ı\ vrupanın hu

101
, 

teyit etmiştir . olduğu bir başmakalede di ülkelerınıle alınmakt~, ya ,jbİ 
Vildyet makamının Beledi- . lngitere kokan ınek~ 

· J'ğ' d yor kı: . la"kasız durmakta ve birşe1 ye reıs ı ıne yaz ı ğı emir- «Mareşal Petenın Fransız a kt d 
lerden haberdar olmıyan be- .. .. . .

1 
yapmama a ır. t· 

ordusunu bu tun te~ kıldtı e lngiltere ne hava ku""e ·( le diye meclisi azaları · t\ı 
kuvvetlendirmek ve mnkıne- ini arttırmak sııretile a d" evelce verdikleri ka- " 
leşmiş huşusunda vermış korunmağa sauşmakta ne. 

1 r :ı r v~çhile 7- 11 934 olduğu karar, Fransanın pasif korunma tedbirlerıı> 
tarihine rastlıyan çarşnmba Avrupadaki vaziyet karşısın- başvurmaktadır . I• 
günü belediye meclisi salo- da teldş içi~dı olduğunu Paris~en çok daha '::aıı 
nuna gelmişler ise de Vildy göstermektedır. hava hucumuna maruz dece 
et · makamından yazılan iki Bu haberden başka Par is Londrenın müdafaasını ~ıı l" 
emir, celse aktedilmeksizin . . .. . b. topraktan müdafaa tertıb9 

beledıyesının herhangı ır b k b 1 nuyoruS tarafımdan anlatılmış ve re - . tmıza ıra mış u u rı 
isl ;ğin tasdikine kadar mec- hava. hücumun karşı bırçok bunlarındr teçhizatı , topl:ıı 
lis müzakeratı tnlik edılm- tedbırlıtr. almakta .. 0~.J uğu~u vA pırıldakları hiç. uy~d' 
istir. Şunu dae:iluve edeyim- da öğrenıyoruz. Butun daıre değildir ve buradakı efr ~· 

Bu üç şe kilde ~· elme hnkkı koybedile eciile ve bir taraf 
iistte, bir taraf altta ~eçe gı're oyunn ılevam edilir. Bu 
oyunda g öz çıkmas ı, baş ve yüz yarulanmusı gibi kaza 
ve tehlıkeler m~vcuttur. 

ki : Belediye meclisi ekse_ memurları ve fnbrikn iş~·ileri gaz talimleri yaptırıJmnıDh 
bir muahede imza riyetle : toplanmış vilAyet için bomba i şlemez sığınak_ 
edebileceğini söylemektedir. makamının emirlerine tebaiyet lar yaptırılmakt a dır . Bütün 

t ı r. ııre 
Biz, snnki daha tıay lo' 9 Döngel geldi de geçti. 

Hu meseleler, sildh fabrika - odılerek turnfımdan celse bu tedbirlerin asker! bir 
ları ve ticaretinin kontrolü, açılmamıştır. bakımdan, Fransa idare Bu daha z iy ade on üç, on dört. yıışlarındaki 0"enç k · · k k · · 1 
ılaimi bir sildh mürakabesi Meclis azalarının tarafım- mer ezını oruma ı~·ın n 1• k ı zların oynad ıkla rı bir oyundur. Baznn kad nlar nrasiD-

1 
·· } k k ı . J 

ciliğin icat olunduğu ve srı' 
ailtere - A vusturalya Y ., 1ıı 
b h yatı•· 
şı yapılarak beşer 8 . 

8
• 

r ~ komisyonunun teşkili, milli Jan ~·ağırılmalurına rağm - Dl ığını soy eme ayt o ue· dn da oynanır Aile ve aece oyunlar ıland ır . 
.__, müdafaa bütçelerinin neşri on icabet etmedikleri key- ğer. 

. d·;t,ı ı 
yeni bir mecraya gır 1tı de 
mandan önceki devirler 

D dir fiyetinin hildfı hakikat oldu- , Fransızların Paris müdafaa yaşıyor gibiyiz. ---/ 

_R_a_ş_it~Ri_z_a_~-;y_var_v_e~A~r~kadaşları (Şehir sine~asında) Oynaya~. 
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Oranın kızı .. 
- Rita.... Rita ... ! 

. Mühendis Sühanın gür ıe-
8~ köşkün geniş bahçesinde 
hır yandan bir yana akisler 
Y~ptı. Yayıldı ve uzaklaştı .. 
Gozlerini poncurlıırrlan ayır
rnıyarak çakıllar üzerinde 
acele acele yürüyen deli
kanlı, iki tarafında iki nıı
rin heykel bulunan mermer 
nıerdivenleri sanki uçarak 
cıktı. 

. Elindekileri kapıyı açan 
hızınetciye verdikten sonra 
derninki hızla salona girer
k~n karısı ile karşılaştı. So
"nnli bıık ışmo. larla en içten 
gelen ateşli kucaklaşmalar 
bir anda oldu. 

Evine günün bütün yor
ğunluğunu omuzlarına yüklen· 
ıniş bir iş adamı olarak gelen 
genç mühendis, karısını bir 
kuş bafıfliği ile birden 
kaldırdı. Kolları arasında 
onu bütün kuvvetile sıkar ok 
Ş,eldi.Denize bakan pençerenın 
0 nündeki geniş koltuğa olu
rdular. 
Akşam olmuş güneş 

batmıştı. İstanbul, heyulA gi
bi göklere tırmanan mina
releri ve biitün heybeti 
ile gölgelenmiş, bir yı.ın
dan Marmaraya bir yandan 
hog.aza doğru uzanıp 
Yatmıştı. 

Rita başını kocnsının 
0muıuna koydu. Air eli 
ile de onun en çok sev
diği siyah saçlarını ok. 
faınağa başladı . Kadının 
narin parmakları saçları 
arasında dolaştıkça deli-
konlı kendinden geçiyor, 
fJado yorğunluğunu değil 
bütün dünyayı da unu
tuyordu. 

Süha, üç Mnedir sev-
rnekten usanmadığı karı 
sının bu mun ıs sokul-
ğanlıklarına cılğın bir dşık 
gibi mukabele ediyor, 
Yanan dudaklarını onun 
kumral buklelerinden, du
daklarından ayırmıyordu 

Dakikalar geçti .. ikisi de 
sanki müthiş bir yanğın 
icinde idiler. Odayı es
rarlı bir karanlık bas
rnış, eşyalar koyulaşmıştı. 

Kadın bir Parisli dili
le cıvıldar gibi konuşur
ken biraz durdu. Mııh · 
tnur gözlerle Denize bak· 
tı. Sonro: 

- Dur elektriği yaka 
Yım dedi. Ve kocasının 
kolları orasından sıyrıldı. 
Daha iki adım atmamış
tı ki delikanlı aynı pü
rüzsüz bir Fransızca ile: 

- Güzel Rito .. Dedi.. Bu ak. 
Şam karanlıktan öyle hoşla
nıyorum ki ... 

Fro.nsız dilberi Sühanın 
hu garip arzusunu. onun 
z.a~on zaman parlıyan şair
lığıne vererek Jöndü. Tek
rar, demir c'ibi sıkan kolla-
r tı 
ın arasına atıldı 

Hito, kalbinin vuruşlarını 
bite kendi göğsünde duydu. 
~~ kocasında bir başkalık 
h_ısfJediyordu. Saatlerden be
rı konuştukları halde, onda 
~öyleınediği, söylemekten 
llrktüğü bir haber bulundu
ğ~nu seziyordu Dikkat etti. 
Sıyah göz bebeklerinde kar
ma ko.rışık parıltılar yanıy-

ordu. Rita öğrenmişti. Ko
cası ne zaman neşesini kıra 
cali birşey söylese, söyleyin
ciye kadar üzülür, düşünür, 
gözleri bugünkü gibi mua. 
mmıılı olurdu. 

Kadın böyle düşünürken 
delikanlı ko.rısını göğsünde 
sıktı. Yine dudaklarını onun 
enıesinde, saçlarmdıı dolaş
tırdıktan sonro, birisinin 
duymasından korkuyormuş 
gibi yavaşça fısıldadı: 

- Ritıı gidiyoruz .. 
Ne zamandanberi Parisi sa 

yıklıyan, kocu~nnı orada bir 
iş bulması için sıkıştıran 
Fransız dilberinin gözleri gü
ldü, bakışları değişti . Koll
arını kocasının boynuna. 
dah:l ı;ıkı doloyarak içinJen 
gelen, knynıyan bir coşğunl 
ukl.t: 

- Oh sevgilim dedi. Ni 
hayet Parise kavuşacağız de. 

ğil mi? 
Mühendis karısının heye. 

cant karşısında gülmeğe ba 
ş\adı. Sonra hafif fiskilerle 
onun pembeleşmiş yanakla
rına vurnrak: 

- lfayır Hita! dedi. Senin 
Paristen daha çok sı>ve
ceğin bir yere, Antıdolunun 
öbür ucuna gideceğiz. Ayı. 
ntah ı tayin edıldim. 

Ritı bütün dikkatini 
toplıyarak ııkşam koyulu. 
ğunda daha ziyade kar 
armış gMunen gözlerine 
baktı, baktı. Bu kara gözl
erin daimo esrarlı, daima 
manalı duran parlaklığın
dan ve bu çıldırtan bak. 
ışlordan hakikati sezmek 
istiyor, şaka yapıp yapmad
ığını kalbi çarparak anlam
ak isteyordu. 

- Ol Süha .. Dedi. Bu 
korkulu rüya.don uyandır 
beni. Rica eJerim doğru 
söyle. Nereye gideceğiz? 

Delikanlı karısını dolğın 
dalğın süzdü.. ~nlbioi.n bir 
yerinden sankı . hır telı ko
pmuştu. Kendı vatanı, va
tanının bir parçosı konuş
ulurken korkulu rüya gö· 
riiyorum z ın neden şu ka
dın kendisinden nekadar uz· 
aktı. Onu çok sevdiği bir 
kadın ve karısı olorak düş
ündü Düşündü: 

Dört seno evci Puriste, 
(~en) nehrine yaslanmı~ bır 
kö~kün g~niş ve süslü solon 
unda danset.tiği koJını ''e 
o aün delicesine ı'lşık olduğu 1 

Ri~oyı hatırlaJı.Arada bir yı
ldırım hızile geçen ılşıklık 
devresinden sonra n~srl evle
ndikleri ve ancak lstanbul
da iğreti bir zamn~ kal~.P l~a
rise dönmek şortıle Turkı-

yeyo nc;sıl. g~l~ikl.~ri ~i~ s.~n
emn şeridı gıbı gozlerı onun-
de yürüdüler. koştular. 

Bu dolğınlık ve sük!ıt Ri
tayı doha çok korkutmuştu. 
Yerinden birıız doğrulıırok 
kocasını omuzlarından tutup 

sarstı: 
_ Neden ırnsuyorsun. Ne. 

ler düşünüyorsun. Söyledi 
klerin doğru mu. C1::vnp 
versene merak tıın çıldıra-

c:ığım. 

Delikanlının yüzünde çok 
ciddi çizgiler kırıştı, (Akat 
karısına olon sevgisini bütün 
ağırlığilc taşıyıın bakışlarını 
değiştirmeden: 

TORK DIL1 SAYPA 3 

<< Lozan » 
Kitabı. 

Ecnebi matbuat: 1 

f ransa ve Almanya arasm
da Le~istan 

Mühim bir sağlık haberi. 

lehi r 1 i G a z 1 e r d e n 
Korunma olaylaşıyor 

Üniversite rektörü Mehmet 
Cemil bey tarafındıın yazılon 
(Lozan) adlı kıymetli eser 
hakkında Ameriknn Journal 
ofinternııtional la w gazetesi
nde M. Stephen P. Lodas 
tarafında.o bir makale yazıl 

mıştır. Maknleıle Jeniyor ki: 
«Lozan, birinci cildin yarı 

sınn yrıkın hir kısmım te~kil 

eden tarihi bir haşlorıg ç 
Türkiyeyi umumi harbe gır
meğe se~·keden sebepleri 
ve neticeleri anlatmaktadır. 

Birinci cildin diğer kısmı 
mütarekeyi lzmirin Yunnnlı
lar tarafından işgalini, sulh 
mnahedelerini Yunanlıların 

taleplerini Sevr muahedesini 
Gazi Mustofn Kemnl Hazret
leri tarnfındon milli hükum
etin nas.l kurulduğunu ve 
lzmirle İstanbulun istirdadı 
zaferilo neticelenen mücade
leyi iznh ediyor Lozan Ko
nferansıle orada münakaşa. 
edılen başlıca mPselelerdon 
ve Lozan muahedesinin te
min ettiği hal şek illerinden 
bahsellcn ikinci cilt eserin 
dnha enteresan olan kısın 
ını te§kil eder. Mıiellif mua 
hedenin muhteviyatını tahlil 
ve tetkik ettikten sonra onu 
tevlit eden ahval ile bugün 
doğurduğu neticeleri göste
rıyor. Muo.hede mevzuları 

kapitülAsyonlar bunlorın il
guı muahede metninde me
vzubo his olan yeni Türkiye 

hükumeti 'fürkiyenin yeni 
hudutları, osmanlı imparato 
rluğunun tasfiyesi, Boğazlar 
meselesi. v.s. gibi mıı selel

erdir. Cemil bey eserinde 
işlenmiş bir fılcri hu-
kuki göstermektedir. lngi-
lizce ve Fransızcayı ıyı 

bilen müellif n eserini bu ıki 
lisandan birine tercüme 
ve ne~retmek için vakit ve 
imktln bulabileceğini iimit 
ederiz. Bu suretle ese-
rin, şüphesiz ki, ltlyık olduğu 
geniş alAkayı daha eyi 
uyandırabileceğine kani 
bulunmaktayız.» 

- Ritu yavrum dedi. Ben 
bu toprağın ekmeği ve 
milletimin l\lın teri ile büyü · 
diim. Yine onların ekmeği 

beni Pııriste yaşattı ve okuL
tu.Hugünkü rahatlığ· mı şöh
retimi de ona borçluyum. 
Bu borc nosıl ödenir biliyor 
musun? Vatanın neresinde 
ytıra vıırsa koşup onu sar
makla. ~!illet ne emrPderse 
boyun eğip. hatttl isterse 
bu conı feda etmekle Rita. 
Bunu esirgersem, üzerindo 
henüz. şehit bobumın kanı 
kurumadığı bu yurttıı otu
ramam. Beni ve bizi yaşatan 
nziz ölülerin hntırnlarınıı hür
met için benden, hepimizden 
vazife bekliyorlar. Unutur
sak, onların, hdlA kıınlı du
ran kefenleri ile ayaklanma· 
tarından korkarım dedi. 

Kadın, beynine kurşun 

sıkılmış kadar sarsıldı. Çeh· 
resinde bir damla kan kal
mamıştı Dudakları titriyordu. 
Gözleri dolmuştu. Birkaç 
saniye ne ytıpacoğını şaşır

mış gibi öylece kaldı . Birıız 
sonra kenrlini toplıyarak 

müstehzi ve htlkimiyetinden 
emin bir eda ile. 

- Oo mösyö dedi. Sizi 
dinlerken gözümde Jondark 
kadar il fi h il eş tin iz . . lliraz 
( Oııvamı altıncı sayfada ) 

Manc· ster Cı rdiyan g ze. 
lesinin 26 Birinci teşrin ta
rihli sayısında «Maceristan, 
Fransa ve L'3histon» bnşlığı 

altında ~~ıknn Lir başmııkale
de deniliyor ki: 

«~ları:ır B:ışbakanı Coneral 
Gömböıün. Varşovoyı ziyoret 
etmesi ve orodn bir anlaş
ma yapması, kendi özünden 
ziyade kavradığı anlam <lo
layısile ehemmiyetlidir. Aslı
nda bu anlaşma az bir şey
dir, Bu anlaşma ileride iki 
ülke arasındaki sıyasal mü
nasebetlerin sağlamlaşmfııını 
ve alış verişin- ne yolda 
nasıl olduğunu belirtme
mekle beraber - ıırtmasını 

ileri sürmekte bir anıklık 
kurmaktadır. 

Bu anlıışmada muhadeleri 
yeniden gözden geçirme 
hakkındu tek söz geçmemA
kte ise de Triyon Muıhed~
siyle kaybettiği toprnkla
rı yeniden ele geçirmek bu 
suretle muhadelerin yenı 

baştan gözden geçirilmesini 
istemek Mar.ar dış sıyasa

sının temeli olduğu bellidir· 
Bu anlaşma gösteriyor ki 

Lehliler Anmonlarla onlaş
mnkta yeter kadar ileri 
gittiklerini anlamışlardır. 
Bu işte biraz daha ileri 
gitmek Fransızlarla '>lan 
ııntlaşmıı ve birleşmeyi 
kırıp bozmak sonra Alm
anya ve Maceristanla birli
kte sildhlı bir topluluk kurup 
bir acun savaşına yol aç
mak demektir . 

Fakat L"hliler Almıınlara 
sokulmata ilerlemeyi, şimd
ilik de olsa bırakmış bu 
işin fazlasından vaz geçm
ış görünüyorlar. Lehistan 
şimdi bekliyor. Kimi lc'ran 
sayı mı~ 

Fransa yeter ka-
dar kıskançlık duymuş, te 
Jdş göstermiş, ft'akat Lehis. 
tanı hiç bir suretle sıyasal 
ortaklığından ayrılmış say
mamıştır. Çünkü her ne k
adar ortada bir Leh·Alman 
anlaşması varsa dıı bu anlıı

şma gerek ,.bir birleşme ol
maktan çok uzaktır. 

Bu işlerde Lehistan bir 
~·ok şeyler kazanmış, Fran. 
sıı ıse bir aralık sinirleri 
bozulmaktıın boşka hiçbir 
şey kaybetmemiştir. 

iki ülke ılrasındaki <los· 
tluk gene eski düzenli 
duruş yeniden kurulabilir. 

Fransa<ln Lehistana bir 
ültimatom verilme1:1i sözü ~e

ç·ti. Böyle oluncn Lehlilerin 
ikiden birini, ya Fransayı, 

ya Almanyayı seçmesi ge-
rekecek; fakat ikisine birden 
dost oluıak mümkün olmıya
caktır 

f ransız ~ütçesı 
Fransanın 1935 bütçesi:ı . 

in gelir ve giderlerini mecli 
se bildiren mııliye encümeni 
mazbata muharriri M, Jokı· 
ye gelirin 46 milyar 985 
milyon ve giderin 47 milyar 
572 milyon olac ğını söylem 
iştir. 

Onun raporunda ökono
mi pldnına göre hareket edıl· 
mesi lüzumundan bahsedil
mekte ve hükumetin bu yol
daki sıyosası tıısvip olun
maktadır . 

Avrupa ve Ameri~ada şehir için~eki ~inalarm ~avasım 
dağın temiz ve ferahlatıcı ~avası gi~i yapıyorlar. 
Bir yerde kapanıp oturul- soğuk ırn gecirilen) bir (kon-

domu oranın havası bozu- dtınsatöro) geçirilir. Burada 
lur. Bu bo.zulnn havayı de- ovanın sıcnklığı tedricen 
ğiştirmek ıçın kapı, pen. düşerken yani eoğurken 
çere açılır. Bugüne kadar huıule gelen fazla su buharı 
Hğlık kitaplarının bizlere içine mikroplar ve parçacık.-
verdiği öğüt bunlardan ibaa ları alarak kabın kenarında 
retti. Htılbuki son zıımıınlar· tekAsüf eder. lşte şimdi bu 
da Avrupa ve Amerikanın hava temizliğini bitirmiş de-
çok bilgiç adnrnları böyle mektir. Hava ıslaklıkla kı-
hava dE>ğişimi?in, o~anın sı. naksamış olduğu halde kö-
<·aklığını da bırdenbıre değ- .. ·· · d · ·1 k . . . . . mur uzerın en geçırı ere 
ışhrıp bozacıığrndan ıçınde- .. d k' k"f' 1 . b 
kilere aksine olarok fena ıçın e ı o u gaz erı ıra-

t · ,. d'' .. k kır, ozon yapan yerden ge-
esır yapacs"mı uşunere 

başka çareye baş vurmuşla- çirilerek oz?nlaştırıldıktan 
rdır . Yani: Kapı, pençere sonra (otomatık termorregü-
açmadan hem havayı iıteni- lt\tör) denilen, istenilen de-
len sıcııklıkta tutmak hem recıde kendi kendine ııcak-
de temiz haya koklamak.. lığı_ ve lazım gelen ıılaklığı 

işte bu, en başta çocukla. düzene koyan bir alete ile· 
rı düşünen büyük kafalı ad- tilir . Eğer (kondansatör) eyi 
nmlar (Kebelı::) de çocuk iılerse takımı daha ucuza 
hastahanesine tatbik ettik. mal ettirecek. yağ ıüzgecini 
leri gibi her yenilikte a.lr:ıll- kaldırmalı:: mümkün olo.bildi-
arı durduracak kodıır ileri diği gibi kötü gazleri emip 
giden Amerikalılar trenleri- tutarak olan (işlek kömür) 

'nde bile tatbika başlamışla- tertibati sayesinde de savaşta 
rdır. zehirli gazlerden kendimizi 

Otedenberi hepimiz biliriz korumak mümkün olacaktır. 
ki kapalı bir yerde fazla Ültüra-Vıyole ve yüksek 
oturulup hele çok çalışıld:mı iyonizasyona gelince: 
adamın beyni döner, ıçıne Ultra-Viyole dediğimiz ya-
sıkıotı çöker, artık çıılışmıık ray an ışık doğrudıın doğru-
hevesi kalmtız . Ammtı biraz 

ya göze ve ellere dokundu-
şöyle kırlara doğru gidildi-
mi adamın kafası dinlenir, ğu için onu başka bir yer-

de hususi bir dletle meyde
keyf ı yerine gelir. Bu neden 
böyle? na getirdikten sonra (refle-

ŞehirJerin havasında toz- ktôr denilen bir Aletle büyük 
tarla karıtan birçok öteberi madeni gayet ince ve .. üzeri 
parçacıklarla beraber omo- gayrı muntazam (Krom) ile 
nyak, asit sülfürö, idrojen galvaoiıa edilmiş bakırdan 
sülftirö gibi kötü gezler vardır bir ekrana aksettirilir, oda. 
ki bunlar hem ciğerlerehem ya verilir. Tedavide ldzım 
de beyne dokunurlar. olan ve dağlarda ekseriyet. 

Dağ havasında ise: le bulunan iyon menfi iyon 
1 - Hava tazyikı oldukça olduğuna göre daha fazla 

ve yükıeldikçe dütük, menfı iyonlu hava yapa-
2 - Kendine göre saf- bilmek için ı~ık kaynağile 

lık . medeni ekran arasındaki me-
3 - Çok miktarda ( Ült· saf enin biteviye menfi 

ra-\'iyole) dediğimiz canlı putansiyeli muhafaza edebi. 
hayvanlara, otlara, yiyece. lecek bir kıl ıkta birleşmesi 
ğimize yarayan güneş ışığı, lAzımdır. 

4 - Yüksek inonizuı-

yon ve pek az 
(Ozon) vardır. 

miktarda 

Avrupada bunlarla töyle 
böyle adamlar değil en bü
yük adamlar bile uğra§mak
tııdır. Meseld Polonya re
isicümuru M. 1gnacy Mos
ciski bunun hııkkında goyet 
istifadeli bir kito p yazmış ve 
odasını ona göre yaptırıırak 

saatte (500) metremikl\bı 

temiz ve mikropsuz hava 
koklamaktadır. Bu zııtın te
crübelerine göre dağ hava 
sındaki hava tazyikı dü. 
şümünün sağlık üzerinde 
pek okadar tesiri yok
tur. Asıl yıırayıınlar yu
karıda yazdığım dört madde. 

iden öbür üç tanesi (saflık , 
Ültüra· Viyole. yüksek iyoni
zosyon) dur. 

Şimdi nasıl yaptıklarını 
anlatalım: 

Evveld havanın İ\~indeki 
asılı duran parç.acılardan te
mizlenmesi için birinci süz
geçten geçirildikten sonra 
körükle yağ süzgecine ileti
lir. Hava burada biraz ısı

tılır. Bu sıcak hava (içinden 

lşte böyle tertibnt ıayesin· 
de dağa çıkmadan, kapı, pen-
cere açmadan temiz, ınsana 
yarayan bir havn olde edil
miş olur. 

Dr. Raif 

Maliye 
Tetkik bürosu 

Büroda çalışmak üzere Fransa
dan iki mütehassıs getırilfiyor. 

Ankara, 8 (Muhııbirimiz. 
den)-Mııliye Vekdletindeki 

tetkik bürosu memlekette 
tatbik etmokte olduğumuz 

vergi sistemleri ile A vrupn
nın muhtelif memleketlerin. 
ıleki vergi sistemlerini tetkik 
etmektedir. 

Bu tetkik börosunda ~·alı
şmak üzere Fransadnn. iki 

maliye mütahossıs davet ed
ilmişlerdir. Bunlar bjlhus!!a 
kıımbiyo, bütçe ve mnnşatı 
zatiye işleri üzerinde uğra
şacaklardır. 
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Eskiden; yani, birkaç 
sene evcline gelinceye ka
dar mekteplerimizde, dayak, 
muallimin , hocanın başlıca 
terbiye ısilahı iti .•. 

inzibat,, nncak_, kızılcık 
dalları ill'; büyük kemikli 
ell erin yumruk veya to
katları ile mümkün olabili
yordu. 

0Jyak1 ağız dolusu 
fürl~r.i, nıısihatımıst izzeti 
nefsi çök<>rten 
kapkaranlık magara ağzı 
ile hAkim bir kuvvetti kı-

rak 

söylüyoruz ... 
Dayak, mekteplerimizden 

gitmiştir ..• 
Ona inanıyoruz ... 
Fakat, \(ırılçıplak olarak Mı'/li 

bizden ayrıldı o . 
Kupkuru, ishlet vücudü 

ile. 
O, tası tarııA"ı ile değil, 

ancak, kızılcık tlallnri ile, 
büyük, kemikli ellerinin yu· 
mruk ve tokınaklarile k"8çn. 
bildi içimizden •. 

Dayak:, ağ'IZ dolusu kü
fürlerini, - nezih küCıirlorı! 

Kastediyorum... Sokak kü
fürlerini değil! - nasihatı 
m izzeti nefsi çökerten siz 
leri ve koplrnranlık mağara 

ağzını1 aramızd~, mektep 
lcrimizde bırakarak gitti kı . 

ıala .•. 
Ona, uğurlar olsun •. 
K'lçı§ bu kaçış ... 
Artık, dönemez bize ... 
Fukat, no olurdu; tasını ta-

rağını da alarak gitse idi!. 
Kabahat kimde?. 
~ırılçıplak ayrıl mas.na 

biz mecbur attık onu .. 
VtJ bugün, rbi ıksım iılure 

cilorimiz: 
« - Aman ef endım nasıl 

olar?. Gaye, ancak ayakla 
varılan bir hedeftir. Da1a
ksız talebe nasıl yetişir e 
iki göziim?.n 

D riliyenlerde ağız bir ka. 
rıf .. 

Sevinçten olacak .. 
Çünkü, hiç olmazsa, ağ-

ızların .t geleni söyliyebi . 
liyorlar ya!. 

Eyi ki, talebeyi bedhinliğe 
sevkeden, izzeti ne(~i 'parçn 
parça eden ağır Aözler 
söyleniyor, r:asihatlur {!) ve. 
riliyor . . 

Ağızlara, «ynıak; 
kanunda medde varL)) Kili
di vurulmadı .• 

Ama huol:ı~ rlR, dayak gi
bi cllerın.Jon alınsaydı. tul h~ 
nasıl terbiye edilebilir; inzi
bat naııl kurulabilir; kt1J,di· 

s nın idareciliği 

edile bilirdi?. 
Talebe ruhan 
Vör ağz ımı 

Yıldö. ümü. 
bir, geçit resmiyapıldı. Har
Varaşilof bir nutuk söyledi. 

dirmektedirler. Sovyet devi 
sahillerine çıırpıp kırılan 
dalgalora @ükun ve teyak
kuz ile bakmaktadır.. O 
kuvvetlerinin çok öüyük 
olduğunu tlüşmanlurını to.
m ·Hnen imha edebileceğini 

v.e ne kadar kuvvetli olursa 

verecek vaziyette 
biillirj)mekteJir. 

Tokyo hükümetinde mevc 
ot walumo.ta göre ne ~lnrıçl\ri 
pe,tr_ol şirketi ve ne Je bu §İr .. 
ketin tesciline dair olan Mıın
~uri kanunu milletler iç.in ay
rı ayrı nhkAm ve takyitlat 
derpiş etmemektedirlor. J:ıp 

onya, ingiliz, Amerikan pet
rol menubii ilu Mnnçuri petrol 
m ııii'öiı do~rudan doğruya 

miizııkcrcyo girişm-e~ini tav. 

iye v~ :ıçık kapı siyasetine 
uıu hnlJC meydanda hiçbir şey 
olm.adığın\ teyit etmektedir. 

Uıuşturucu maddeler 

nur. 

- Bir Türk dünyaya be
deldir!. 

Bu lfüyük Iş ıldakla bir Tü
rkün dünya par~~ ile değıl 
belki bütün varlığı ile lieğişi. 
lmez bir cevher oltluğu anl
aşılJığına göre: Türk )nı;ıan 
sayımlarında çalışan yurtda- , 
şlarırnızrrı para ile uğraştın. 
!arımız Jırn daha zıyodo ışina 
düşkün ve dalgın kul ve kö
lo 'Olmaları g·~rçekleşir. F"nkat 
çok utangaçlıktrr ki~velkinin 
hayvnn nyımı bir eksiksiz 
bu işte uğraşanlardun öğre
O <ibİ lı~ceğ'ımize karşı, insan 
sayımı işfoi güuırnlerin topu 
bir orılu kuraca k: k dar olıl- 1 
uğıı ve bıınca P.rnokler hare- I 
andığ hnlde h11 i~iınizin en i .. ııııiıliiil•iıiiii 
baş gıiılüeiisü hile insun varlı
ğımızın topundu olsun kes
kin ve doğru bir soyım ver
emezler. 

Bu iş değil bir uyda, bir 
haftada hattd guce ayrı ve gü
nduz ayrı - kılığında dak. 
ika fevti mucibi idamdır
diyo yazılı bır harp 'em
ri v~ hir harp ruporu gıbj 
h r günduzün geçmiş gec~s 
indon ve her gecenin grçm
iş gündüziinJen olüm düşül
dükten sonrrı (1500) sayı zi . 
yndesile <' 18.573·951 » gibi 
keskin ve doğru olurnk bil
dirmoliler.- bizler de bilmeli
yiz ve dlinyn da fnlmelidir. 

Cümuriyet vo inkı'Abımız 

hize ıl eğıl s·ıyım 1z ı ve belki 
eni kurulm~sını canJun di

l ·diğ imiz iş vekdletindekj 
tıı~çı, demirci, yapıcı, tık.ici • 

• 

Perihon ilhana sordu: 
1{ 

- ilhan senede kaç ~e 
sim vardır? 

- Bizde iki .. 

- Nasıl? ; 1• ,_ Kışın çamuP, yaıın 
mevsımı. 

* 
Cevap 
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~k masallarından 

........ ~ 

Küçük Hikmet. 
Yazarı: L K 

. H lkmaı yntuğ nlla gözleri · 
nı OÇınca , parlult güzel gü 
neş ona: 

işlerini gör iiyoı lnr 
sırodn hep pırrr •. 
tular . Hikmet: 

Tam bu 
Oiye uç-

- Gün y,cı ın Haydi bah
çeye gel orai.la • ni ı sı\a
{ıırı . 'l\ııvuldara , ördeklere, 
~ılarn bok. Oynıyalım . 

Dıyoran. 
Hemen giyindi. Siyah kıvır

cık tüylü köpe~i, Kolkus 
etelı:l r~no ztpl ıyarak küçük 
seslerle ho.v hav hııv .. Kü. 
çük: unım ~an u'yaın ! Diyor
du. Koşertı k: bahçenin kü
tnes tarnfma indılor . K1rm1-
ı1 ibikli horoz kanatlarını 
çırpnriık kukkuriku. . Kuk
kurikut Dıye öttü. 'ltavuklo.r 
Y~nına toplandılar. Hindi 
k~çfik Hikmeti görünoe se
vındi. Knbarmagn başladı. 
Kazlo.r suyun içinde sevine-
rek, kn atlarını çırptılar. 
Hayvanların bu ıevincine 
karşı Hikmet onlara mısır 
vermekle teşekkür etti . 'lam 
hıı sırada ıınnbsi leendisine \ 
yordun etmosi i~in ça.ğırhlı . j 
Hıkmet butün giin bahçe· 

de lfoşlar gibi koşup oyna 
mnk ve hayvanlarla eğlen
mek istiyorClu. Ha\buki o.n
~eıi yalnızdı. Ona küçük 
ışlerde yardım etmesi !Azım 
dı. 

Allah kendisini insnn ya· 
rııtacağına kuş yapsaydı ne 
eyi olncnktı Anncsile bera_ 
ber 8 bze ay ı kladılar . Öğle 

- 'e roye gli.liyor~nnuz? 
Jıyc e ı s-\enJi 

- Akşam ka hvaltım ı z ı 

bulmağo. Hakiknten Hikme
tin de k.arn( acık m fştı. O da 
bu sürüye kar ı ştı . Uçtular .. 
U~·tulor. . Beyoz bulutlara 
erişecek kaôar yiıkseldiler. 
Nı hoyet kocomôn bir çiftli
ğin bahçesine indiler. l,1e.r 
biri: küçuiL arpa tanolerını, 
çöpleri gogtı sile topluyordu 
llıkmf.\t bir iki nldı. Ona 
annesinin pi ~ird i~i yamekler 
gibi hiç birşcy tatlı gelmi
yordu. Bir ~jraz ağılcın.n uç: 
tu Ak::; İ gı bi 'ev sahıplerı 
k ı re zları toplamışlo.rdı. Ak 
şam olmuş annesi de pişir '. 
diğİ süthi kukooyu yemelerı 
için bahçeye getiriyordu. 
Hıkm~tin uykusunda bu gü
zel kolrn öyle tntlı geldi ki:· } 
Keşki kµş olmasaydım Yı
yecek birşay bulamıyorum 
diye keder lendi. 1'ü~ediği 
dol sarsılır gibı o1du. Hıkmet 
uyandı. Meğer annesi yanı 
na gelmiş küçük bir ~·öple 
ayağını gıdıklıyarak uynn· 
dırıyordu. 'l'ekrur insan ol 
duğunu görünce sev1ndi. Ve 
iştahla kahvaltı ettiler. 

Türkün yetişttroiği büyüklsrdan: 

Mitat Paşa ve Namık Kemal 
Yemeğini yedıkten sonra 
sofrayı topludı. Dinlenmek Mılleti padi~nhlıırın ve on-
"e oynamak için bahçenin lnra dalkavukluk eden vc-
koyu gölgeli çam ağacı al- zirlerin keyifleriM göre idn· 

relerinden kurtarmak için 
tınıı gitti. kendilerin) feda eılen hüyuk 

Hava sıcaktı. Güneşin l ,.,. adamları ıınutmama ıyız . ~' ıt-
Yaproklor nrasmdan akan . ışıkları Hikmete uyku getir· hat paşa memlekete bır ka-
di . Hemen oraya çimenler nun getirmişti . Buna me~ru 
üıtünde uykuya daldı. Rüya- tiyet kanunu derler. ~unun 
sında istediği gibi kuş ol. kin ~ithat Poşa hapıslerd " 
rnu•tu. «d'k cık!» dedi yottı Nihayet Abdülhamit .. { a bo<Tlluruldu 
çamın tepesine uçtu Uh ne tara ın an o 
o.. ll K 1 b'r Ja- Nam ık KemJl vutunseYc:r 
~uzo ., anot orını 1 r · . J d 
ha çırptı. insanların so.aller· ı yazılurile genç ıg. ı uynn ır _

1 

ce gidemedıği ağaçlığa uçlu. Ptıll ı ıznh .. t~. ıçlorınde ol<lugu 
uu d h'" t" ku \nr birib- hol<lo bumn zorbalara, yoz-
u ra a uun . s· ·· ıı .. i l · ı · ıe hikd- ıl ırılc büciim ettı. uru t u, 

Yrelerıno ltntth sos ~:zısı ~du h .ıpishunolı · re nı lJı, ~ocukl -
0 r &!l a tyor. . • . 1 · <l .. - k c:"' lü arrntlon, oılıH:iln< ı n, ôvırı en 

gurnu§ ıl e r ı ye şa r ı ·oy .. 

Y
or} d ıızaklorıl ı hostolu ıı<lı YC ol .. 

ur ı . ' k d l 
1
. k" "k <lü. Fııkut bu biiyh a am -

il ·lo es.mcr renk ı · uçn 
bülbül en <1 ? D şnkr~.k soı:ı i le urın odları ılo , anlerL ılı\ mi-
ynhııni giill"ro no guze.l tat- ll ı•tin kolhiııde yaşıyor. Bu 

l \' k t 
11 

lJn soıır.ı Ju yıış . yııc.ıktır. 
1 oylQr eöylüyordu. ~ -ı~e 

onunla konuşmak i:ıt edı . C·k H •rk!·B ~t ı th t, herkes 
cık uiyo sordu . Nam ık Kemal olamaz. Fa-

TORK Dh.1 
§!LW22!±J 
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Naka~ar uyumahyu1 \ 
Uykunıuz \'Ücudümüzc 

"' 

Yaramazlığm sonu 
Küçük Doğanı köyde ta- I 

n ı:nı y3n yoktur. Büyük ada• I 
m ları bi:di n diiny. yn tanıta· 
n na s ı l ~öb rct i erı \'arsa kü
çük Doğ-anın da köyde öyle 
bir şöhreti vardı: Yaramazl ı k. 

Y.aramazlık de • ıp th {!''Ç

oı nyin, Kuçtik Doğıı n n yur _ 
amazl ğ., d ı~o r ı,;o {·uklurm 
yaptığı yoramazl.klsr11 ben
zemez. Ondaki yaramazlığın 
ayrı bir bi~imi var. 

H ı r defa hiç kimsenin sö
zünü dinlemez. Kim ne der~ 
ııe desin

1 
küçük Doğan her 

yarar bir iş olduktan sonra vok:t söylenenin aksini ya· 
biç uyumadan hol bol uyur pnr. 
sok yı1nl.ş bir iş ynpmıll Bir gün annesi ekmek 
oluruz. H~r~eyin olduğu gi- yuğuruyordu. Doğana: 
bi uykunun dıı fazlası zn· _. Yavrum! Şu küçük ba-
ru rlıdır Bunun için günde 1 k ı rı al do bana pınardan bir 
eıı fuz l ıı (10) sa:lt uyuruz. ı az su getir, dedi 
Orto uyku (8) saattir. Doğun hiç sesini ç ıkar-

Bü yük odomlor 24 saati madı Bak ı r ı ald ı ğı gihi pı· 
üço ·ayıroıışlorJır; (8) lliut nur.t doğru yollandı. Pinerın 
çalıiJma, (8) saat eğlence ve b J şıoa gelince aklına bir 
istirahat, (8) saat te uyku . y,ıramazlık geldi. 

Niçin uyku uyuyoruz? 
Gündüz çalışmak ve yo 

rulm ı•k suretile vücudümüz 

da ima harekottedir. Hunun 
için de damarlarımızdaki kan 

Mevsim ilkbahardı . Şjmdi 
bütün kuşlar yumurt.lımışh. 

Pın1ır.n batındaki çınar ağ&· 

c ı na her sene yuva kurup 
yumurtlıyan minimini kut· 
cn ğızın yumurtalıırını almak 
ve onun yumurtaları etra
fında cıvıl cıvıl öterek: 

r _::.::::::::~~====:=-:..:::;:=:::::=~ .. 
1 

St~kiz harfH bir çiçeğim. Kokum güzeldir, 
kararım yoktur. Başları 3 harfim soğuk, 
baştan dört harfim matem işareti; 1,2,5 inci 
harfimi11 rengi kırmızıdır. Son iiç harfım dü
ll)'anın en hüyiik lıayvanı; 6,4,5, 7 ,8, 2 inci 
harflerimin kışm yiirıliisii giyilir. 6, 7 ,5,4,8inci 

harfleri mspor müsabakalal'ııım ~on maçıdır.6,2,1' 
1 ı inci harflerim tuzak;l,2,5,4,8 iuci harflerim 

iki denizi birleştirir. ö,2,1 ,7 ,a fincü harfleriru 
yoksul, 8, '1,3 ,2 inci lıarflt'rimin giimiişii yap1-
lıyor. 

Biliniz bakahm benim,ı 
adım nedir?. 1 

Hediyelerimiz. 
lor dimağa toplanır. Bu top. 
lantş dimagJa bir it yapar. 

Bunun ne olduğu belli de
ğiMi r. ·y alnıı bizi oyulan, 
dimağımızda kanın toplan
masile yapılan iştir. 

l yuyunca vücudüınüzde 

.... Alma!. Alma benim yu
murtalarımı ! Ben onlardan 
yavru çıkaracağım .. Diye yal· 
varır gibi kanat çırpııını ~ey· 
retmek ne kader zevkli \l 
olacaktı . l Birinciye bir kuta tekerleme, ikinci ve üçünciıye bi- 1\ 

rer kit•l'• diğerlerine muhtelif hediyeler verilecektir. 
ve haşımızdu hissettiğimiz Küç·ük Doğan 

tuşın üstüne koydu . 
kaplarını çıkardı ve 
tırmanmağa ba9laaı. 

bakırı 

Ayak 
ağaca 

hafifhk dimcığımızıioki fazla 
kanın vücudümuze dai'ılma . 
sın dan ileri gelir. 

Y ıldnım insam mçin 
öldürür. 

Kutun yuvasına yaklatmıt· 
tı. Tam bu sıruda pınara 

bir çift buzağı geldi. Buza- 1 

ğılar adam akıllı susamışlar

4 Numaralı bilmecemizin 
neticesi 

Yıldının, bulutlardan ha
sıl olan çok kuvvetli bir 
alektrik ceryanıdır. Ho§ 

bir yere düştüğü vakit bir 
şey yapmaz .. Fakııt bir ağıı
ca çarpı" ıl ağac~ yıkar, k~ 

urutıır. Jonna teeftdüf ederse 
yakaruk öldürür. Bunun İı, 

indir ki yıld ı rım \'lırpmesi
le öltjn inson bir ulellrik 

.: eryıınına \rnpılaro.k ölon insan 
gıbı yan mu neticeai olJr:.ı k 
siı.nsiyah olur. 

Yıhlırım toprağa Jü~Ünce 
de toprak ultında tesir yap
tığı znnnediliyor Fı:ıknt yop

. dı~ı t ı•sirin ne olduğu hen
iız bilinememektedir. 

Süt niçin ekşir? 

dı. Pınarın yalağına ya. 
naştıler. Kana kano. içtiler. 
Susuzluklarını giderdikten 
sonra biribirlerile oynaş

mağa başlıAdıltlr. Ve küçük 
Doğanın bakırını yere, pı 

nar önündeki bal•ığa dö. 
şürdüler. 

Ayaklurilı, buşlarile, boy-
nuzlarile ,·urdular, ezdiler 
birib irlerıle oyna~ırlarken ı 
kiiçük Doğanın o.yakkapları 
nı da but klığn gömdüler. 

Küçük Doğanın hi~ bir 
şeyden haberi yoktu O mü 
temlldiyen kuşun yuvaaına 

yaklaşmağn uğraljıyordu. Kü· 

~
l 

• "4 Numaralı bilmecemizi otuzClan fazla küçük oku
yuonmuı doğru olaruk halletmiştir. Bunlar araıında 
kura çekileı ek lstHdlll mektebi sınıf 3 den Mukadder 
hanım birinci olarak bir mektep çantası, Guzi mektebi 1 

sın.f 5 don 553 Şeref efendı ikıoc1lik ve A.ltıeyllll mekt. ıı 
ebi aınıl 3 den Nazan hanım üçüncülük kazanarak bir I' 
kitap almıtlardır . 

Mıthat pata mektelıi aınıf 5 den '310 Ali 
Kaya, erkek orta meklep ınL ıf 1 d~n E. Sadi, lstiklAl 
mektebi sınıf 3 t~n 126 Nebaha~, kız orta mektep 

[ 

~:~~~ 1 den Nermın hanım ve efendıler birer cep del-

Altıeylul m('tk 1 ebi sınıf 4 llen 165 Muzaffer, Havran ı 
mektebinden 37Fuat Biğııd ç Kuyu mahallesinden Eme- 'I 
tli oğlu A hm ot , M.that Puşa mektebi sınıf 4 den 30 Ali Fikret 
efendi ve hanımlar birer ~art , ı'\ 

k ıt her kes çalı sa bilir . Her-
- Siz lıer •üo ne yapar· i1 ı. ,,. 8 vatansever olabilir. Süt ekş\mesi içinde~ i 

sın z?. iL ' ' 

Bülbül pHlak gözlt!rini .. ~-·~ mikroplor.n \'oğolınasından 

~·ük. kuşta yuva1101 ne kadar 
fena yere yapmıştı? Koe kQca 
ağacın ta ucuna, ince dalları 
arasın ıl yerleştirmioti. 

Birkaç dela düşme tehli- l ı 
kesi atlatt11 Nihayet kalbi ı 
çarp11 carpo yuvaya elini u
zattı . Tam yumurtay.ı. alacı-

Ali Şuuri mektebi sın ı f 4 den 355 Şükriye, erkek 
orta mektep sınıf 2 den 35 Cihat, Mıthat Pf\şa mektP. 
teüi sınır 4 den Korkmaz vo Yılmaz kardeşler birer 
renkli knlem kazanmışlardır . kırparak cev:ı p ,.c di: . \1 Yara_mazın şurt1f'!_1J:5. 1 il e rı gdır. Südü kaynat . 

k T 
1 

ıp kapalı lıir kaba koya· 
ller sabah ,yuvD.rullll 1 .Y~V· - Yıldızın emız ıg·' rsuk birşoy olmaz. l}ünk.ü 

rulurıma yom toplamak ı~ın 
O f d )· ılıl '/. ku" •·u·· k b r k1z lır, ~ıcakl k mikropla r ı ö lılürür. 
rnıunın hemen her turo ın a , 

gezerim. Daha uzaklara kır. 'foın i zliği çok sever . Kııynattıkton sonra dn südü 
larıı O'iderim Onları doyur- Pislikten çok çekinir; a1

:
1kto bırakırsak hava 

dukton sonra güneşto ban- ller vakit tP.miı gezer.. V\3 hararet mikropları çoğ-
yo yapmnlorı için küçük kü- ı · 

1 
. altacoğından süt yine ekşir. 

~· tik sıçray ş\ıırla uçmak öğ- Eli, yüzü, l ış erı, Sütteki bu mikroplar hamız 
rctirim. Oaho sonra b~rrnk 1 Ağzı, bur~u, kuloğı yapar Hamız du südün iı,:inJe 
dereye inılırir içmelerine 1 Tcrtenıizdır, 0~ pnkt~r · bulun an şekr>rd fln iıosıl olur. 
v~ ayaklarını y ı kamalıtrma Kir tutmaz hıç nyagı... Bu hamız maya olarak 

dikkot ederim. Onları yu"ala- ı Her sııbııh kolknr kalmaz kullanılır ve yoğurt yopılır . 
rın.n .gittikten soorş ço~. se- Bol su ile yıkanır . lşte ozamrın mikroplar bize 
vdı~ıw güllere şorkı so!le- , Sa~·lnrını t:.ı.r nyıp , f.ıydnl: olur. O kadar ki 
nıege nrkadaşlurJmla bıraz ~kktebi n c yollıın ı r. . ı 1 doktorlar bile birçok hast-
0Ynamağn gelırjm . ı Yaramaz ı alu ı a yoğnrt ycmolorini tav-

1 likmet düşündü . Dernek _ O siye ederler. 
kuşlur hile yaşamak i~ın •.:;:;:;:~.:=.::.~~==:;;;_..~--

ğı zaman bastığı ince dal 

kırılmasın mı? Paldır küldür 
yuvarlandı Çınarın dibindeki 
batıığa beline kadar daldı. 
Bin müşküldtla kendini kur· 
tardı. 

Hediye kıızanan küçük okuyucularımız idareevim\ze 
uğr\yursk hediyelerini almal ı dırlar. 

Ayakkaplarını aradı, yok. ,,;.;...,j __ 

Bakıra aradı , yok.. Nihayet 

ağlıya a~lıya eve gitti. An· 
nesi vaziyeti öğrenince ada-
m akıllı bir d:ıyok attı ve 
üç gün il(' ve susuz hopıet. 

ti . 
işte yaramazlığ.n sonu ... 

O. Nazif 

• 
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Hava Gemisi .. 
--------

Yeni yapllma~ta olan jeplin J 935 yıhnda yola çıka
cak. Bu gemi~e sigara salonu bile var. 

Friedrichshafen ismi hen·· 
üz konunmı mış olan «Lz J .. 9ı> 
ancak 1935 yozm<la ~evyo- 1 

rkn hnreke1 edebilecektir. 
Geminin 15 nison 1935 de 
hart>kot edeceğine dair veri
lon haberler yanlış olup inşa-
at n azameti ve muntazam 
posta seferinden evel yapılın 
ası icap eden tecrübe ucuş
lıırının çokluğu <lolayısile 
c LZ 129» un ilk posta sefe
rini ne vakit yapacağını şim
diden tayin etmek imktinsı -
zdır. Momofıh Zeppelin kum
mondam Dr Eckenerin bir
leşik Amerika cümuriyetleri
le yapmakta olduğu müzake-. 
rot eyi netice verir ve Ame
rikolılor geminin doldurulm
ası için icap eden heliomu 
icap ettikleri günde ıoJevk 

edebilirler ise muazzam hava 
gemisinin 1935 sonbaharın· 
da posta seferlerini başlama
sı mümkün olabilecektir. 
50 yolcuyu taşıyabilecek ol· 
an gemide siğara İ\~mek te 
dahil olmak üzere her türlü 
istirahat temin edilmiş olar· 
ak ve seyahat ücretleri bir
idci sınıf vapur ücretlerin. 
den ancak yüzde ıo fazla 
olup tahminen 400 dolorı 
gecmiyecektir. Bu büyük ha
va gemisini yakından gör· 
mek için sureti mahsusa,la 
giden muhabirimizin mektu
bunu aşağıya derccdiyoruz: 

Friedrichshafene gelir gel
mez ilk fırsatta gemiyi 
görmeğe koştuk. Tam 600 
mütehassıs amelenin üzerin
de çalışmakta olduğu «Lz 
129» henüz bitmemiş olmak· 
la beraber seyircilere heye-

can vArecek bir manzara arzet_ 
ınektedir. Hütün hu omele
lorin boşında Zeppelinin boş 
m'ühendisi olan vo ihtiyar 
«GraC ıeppelin» ile birlikte 
ha va gem isi olan « Lz I» in· 
şa eden (Dr. Dürr) bulu
nuyor. Geminin kendisine 
gelince gövdeıi Duralumini
umdan yapılmış ve mnvim
trak bır boya ile boyan_ 
mış olup sonbahar güneşı· 
nm ziyaları oltında adeta 
esatiri bir manzara nrzetmek 
tedir. Geminin boyu 248 
metre uzunluğunda ,olup 
kumanda köpriısü ve taıfo 
dnıresi baştaraftrı bulunu
yor. Uzun seyahatler esna
sında yolcuların sıkılmama
ları için bütün gemi boyunca 
yanı 248 metre uzunluğun 

doki bir suhodıı gezinti ya
pabılmeleri temin edilmiştir. 

Gominın telsiz dairesi dü
men dairesinin uzerinde ay. 
r.c l bir katta bulun maktu 
dır. Onun arkasında zabitle
rın ve taıfe!erin yatak oda. 
ları yorl ı ştirilmektedır. 
«~: l 2.9» un en büyük ye
nıhklerınden birisi de yolcu. 

lnrın yatak dairesinin gf' m
inin orta tarafında ve iki 
kat olarak yerl eştirilmiş oL 

mıısıdır. Yolcu!o rın her tür
lü istir hoti tomin ed ılmiş 
olan g ominin ıç kabineleri 
ve sair duhili odala rı Berlinli 
(profesör Brcuhous)ın hususi 
pltinlu rıno göre ynpılmıştır. 
(Profeaor Breuhus) ise «Br 
emen» vo <dforopın> gibi 
büyük gemilerin dahili teş
kildtını y pmış olmakla meş-

burdur. •Lz 129· dıı yolcu. 
ll'rm istimaline toheis edilen 
sahonın büyiıklüğü Gr11( ıep. 
plininkinden 4 defa daha 
büyük.tur. Kobinelerin her 
birisind l• sıcak ve soğuk a
kar su bulunacak ve bütün 
kabineler kalorifer ile teshin 
edılecektir. Demek olu
yor ki konforun temini için 
hor bir şey mevcuttur. YoL 
cu kabinelerinin arkasındaki 
ambar kısmında yolcuların 

otomobil veya piyano gibi en 
büyük ve ağır oşyalorını da 
beraber götürebilmelerini te
min edecek "teşkilat yapıl mı· 
ştır. Geminin omurgasının 

İç tıırafına büyük yoğ.,tte 

su depoları yerleştirilmiş~l
up 60.000 killl gram ihti. 
yat yağ götürebilmesi tem
min edilmiştir. Bu depolard
an her birinın derinliği 4 J 
metre kadardır : Geminin dış 
gövdesi 34 köşeli çemberler 
ile torsin edilmiştir. 

Birkoı; gün evel gamının 

iskeleti üzerine bezden va. ,, 
pılmış olon kılıfı geçirilme
ğe başlanmıştır. İskeletin 
yupıldığı Duraluminium 
(Düren) den getirilmiş olup 
bezden kılı! ise (St. Gallen) 
deki bir fabrikanın mamuld . 
tındandır. Graf Zeppelinin 
kılıfı. 20,000 metremurnbbaı 
tutmuş iken «LZ 129» un 
kılıfı 35,0JO metremurabba
ını goçınektedir. Kılıfın bi
çilıp dikilmesi Graf Zeppe
linin kılıfını yapan hususi 
dairede y&pılmıılttıı olup tam 
manasile ölçü ve hesap 
üzerine dikilmektedir. Bu 
kılıf iskelet üzerine dikil-
mektedir. Bu kılıfın 

iskelet üzerine geçiril-
mesi de bo~oğı müşkül bir 
meseledir. <;ünkü mühendis
lerin izııhotına göre bezin 
200 kilogram met-
relik bir kuvvetla 
gerilmiş olması ldzımdır. 

Aksi takdirde bez rüzgdr
ların şiddetile gerginliğini 
kaybedebilir. Kılıfın kısmı 

azamı pamuk bezi yap
ılmıştır.·· Fakat pamuk bezi 
havıı sertliklerine ve rutube
te okaJar dayanmadığından 

köselerde hırpal 1nan sair 
y~rler<le keten ba-
zı istimal ediL 
miştir. Meseld «LZ 129» 
<la bılhassıı sağlum olan 
dümen baş ve kıç taraf 
keten bezile kaplanmıştır. 

Kılıfın imul edil<lıği bezler 
hu~usi surette ısmarlanmış 
ve sjklotı <lokuma tarzı 

yırtılmağn gerilmeğe kar21 
mukavemeti mühendisler ta
rafından hdsap edılflrek 

ona göro • dokunmuştur. 

Yani pek hafif ınce fukat 
Cevkal§do mukavemeti ol
ması ıçın en eyi ketenden 
ve oyi pamuktan sureti 
mahsus'.ldn dokunmuştur. 

Kili( iskelet üzerine ge
ildik tcn rnnra Zelluloslncık 
denilen boya ilo 5 defo. 
boyttnacdktır. (Zellos] boy&· · 
sına yüzdo 3 alemlfim bo· 
ynsı ildve olmak suretile 
kılıfın ,,.ümü« rengın· o ':; 
de olmast vo bil· 
hassıı 

• su geçirtmesi 
temin edilmiştir. Bir tarof
tan bu hazırlıklar yapılırken 

TCaKDIL1 

ispanyada 
ihtilal bastınldı~tan san

raki vaziyet. 
Kortezler meclisinin içtimaı 

Havas Ajansı bildiriyor: 
Kortezler içtima etmiş ve bu 

esnada inzibat mühim mikta
rda zabıta güçleri tarafından 
temin edilmiştir. Mecliste ha
zır bulunan sol cenah mebus
larından bazıları parltimento 
haberleri üzerine konmuş ol-

an sansiir kaldırılıncaya ka
dar rey iştirak etmekten isti. 
nkdl eylemişlerdir. 

ihtildl hareketinin bastırıl· 
ması işinde hükilmetin sor! 
etmiş olduğu faaliyet hakkın
da müzakere yapılmış ve )1. 

LerroX, kendilerine disiplin 
-cfışına çıkmıya davet edenl-

ı 

el'e kulak asmıyarak vazifele. 
rjni yapmış olan asker ve 

polis kuvvetlerinin övgüsünde 
bulunmuştur. 

Bundan sonra halkçı fır

ka reisi M. Guirobles ver
miş olduğu itimat takririni 
müdafoa etmiş sosyolistlere 
ve kabinenin teşekkülü akş. 
amında ihtilA.l nareketinin 
tertip edilmekte olduğunu 

bildirdiklerinden dolayı hü. 
kftmet otoritesini kıraı!ak 
şekilde neşriyatta bulunmuş 

olan sol cenahçılara şiddet

le hücum eylemiştir'. Mumai-
.. Jeyh, ispanyanın başında 

M. Lerrouxnun, bulunduğu. 
nu ve hususi salahiyetler 
istemekten hiç bir korkusu 
olmadığını söylemiıtir. 

:ww s J il J; . lt ·h* 
-diğer ~rvum ôa ~min\nr 
dolduru1masma hasredilecek 

olan · I 6 balon doluau gazın 

tedarikine ve (Merzede Bımz) 
şirketi torafından yapılacak 
olan yağ ile müteharrik mo
törlerin imoline devom edil
mektedir. Bütün bu hazırlık-

lar hepsi vakti vaktince 
biterse ·LZ 129· 1935 ni
sanında yola çıkacak
tir. Ha va zırhlııın denilebile
cek olan bu gemi Almanların 
34 senelik tecrübe ve çalış_ 
malıırı mahsulü olup Alma
nlara ilk Zeppelin faciasını • unutturacak kadar mükemm-

eldir. Grap ıeppelin gemisi
nin iki misli ve Amerikalıl

arın yaptığı (Maeon) gemis. 

indeııde büyük olacak ... olan 
«Lz I 29» zaman 190,00 kL 
lo kaldırabilecek ve lfuaun 

(30,00) ini yolcuların eşyası 
teşkjt edec.ektır. __ Bu ·seni 
gemi aynı zamanda heHıu

mla doldurulun iıl • ilk Alman 
gemisidır. Molflm oldu2u ür
ere helıum müvollıdılmadan 

biraz ağır. olduğundan heli
umla doldurulan gemılerin 

daha büyük ol~ası icap et
mektedir. Huna mukabıı he· 

lıumun yanma kabılıyeti az 

olduğunc..lan yangın tehlike
si de o nispette azdır. Hundan 

başka • Lz I 2Y· hem az ya. 
kan motörler ile hareket 

eden yogtlne ve ilk gemı 

olacnktır. Motörlerin mecmu 
kuvveti (5000) beygir kuv" 
vetine baliğ olmaktadır. Gc. 
mı küreiarzin üçte birini 

bir nefeste~ yani hiç istasyyn 
yopmaksızln ve süratindcn 
hiç birşey kaybetmeksizin 
dolaşabilecektir. 

Yazı müsabakamız 
<Üst tarafı üçüncü sayfada ) 
durdu ve daha ciddi olarak 
devam etti: 

- Fakat evlendiğimiz za. 
man Türkiyenize ancak bir 
iki sene İstonbulda yaşamak 
ve sonra Parise dönmek 
şartile gelebileceğimi söyle
miş ve sizde kabul etmişti
niz. Bu şartınızı hatırlntırım . 

Süha hiç kımıldamadı. Ne 
yüzünde ne de bakışlarında 
değişildik yoktu. Soğuk kan
lılıkla cevap verdi: 

- Karıoığım! Biribirini 
sevenler aralarında şart bu
lunmasına tahammül ede
mezler. Aşkımıza hürmet 
ıçın bugünden itibaren o 
mukaveleyi bozuyorum. Sen 
de Türk olacaksın. Artık 
Türkçe konuşmamızda mani 
yoktur. Zannedersem bı>nim 
kadnr mükemmel Türkçe 
öğrendin. 

Kadın ayağa kalktı. Bir iki 
adım geriledi. Düşmemek 
ıçm kanopenin birini sıkı 
sıkı tuttu. Boğazında bıçkı· 
rığa benzer birşeyler dökü
lüyor, gözleri yonıyordu. 
Kafasında bir anda yüzlerce 
fikir şimşeklendi. Var kuv
vetile haykırdı: 

- Hayır mösyö!. Taham
mül edemem. Beni tahkir 
etmeğe hakkınız yoktur. A
yıntop dediğiniz yerlere gi. 
dip yer altı mahzenlerinde, 
viranelerde yılanlarlo, akr. 
eplerle koyun koyunu yata_ 
mnm. Gübre içinde ... doğma_ 
dım ki orada yaşamaktan 

zevk alayım. Hem mösyö 
siz benim Fransız olduğumu 
unutuyorsunuzdn Türk. olm
ak ekliT ediyoraumız. Türk
çe konuş diyorsunuz. Rica 
ederim şerefımlc oynamayı
nız anladınız mı? 

Ritanın gözleri bulanmış 
bütün vücudü titriyordu. 
Asabiyetle devam etti: 

-Size son defa ihtar edi· 
yorum ki... Hemen Parise 
dönelim. 

Delik:anlı da ayağa kalktı, 
yürüdü. Karısının bilekle. 
rinden yakaladı. Bütün ku-

·vvetile sıkarak Hıtanın o 
zamana kS;dar duyoıadığı 
sert ve dikenli bir sesle 
ve Türkçe olarak: 

- Geri al sözlerini Rita 
dedi. Mezar taşında binlerce 
yılın destanını taşıyan ec 
dadımın ruhu senin kiıfrirün 
karşısında titriyor. Türk 
olmıyan, türklüğün ve tü. 
rkçenin büyuklüğünü ve in
celiğini anlıyamnz amma sen 
aolıyacak, takdir edeceksin. 
Sen milletimin tarihini ve 
dilinin yarattığı şahikaları 
okuduktan sonra onlora sec
de edocekı;ıin . Sözlerini 
gerı ol. Geri al . da barışal
ım ve tekrar iki s11vgili 
olarak vazifemizin emret
tiği yere gidelim. Bak ne 
kat.lor memnun olucaksın . 
Hayalinde canlanan muhzenl
erle viraneler, yılanlar, Türk
lüğe yılun olanların iftİr4. 
sıdır Hıta. OraJıı ne güzel 
bağlar, bahçeler ve ne esr
arlı bir şark havası bula
caks n, orada da senin gL 
bi güzel kızlar var Rita .. 

Kadın kocasının son 
sözleri üzerine silkindi. 
Bileğ i ni kurtoı·dı. Ve hırs-
la geriledi. Kıskançlıkla 
gururla kalbi didikleni· 
yordu. En çılğın bir hay -
kırışla: 

- Oraya oranın kızı, 
güzel dediğiniz allı pullu, şal
varlı ahmak kızlarınız yakı

şır. Ben ddi değilim dedi. 
Süha yerinden kurşun gi· 

bi fırladı . Anadolunun ma. 
sum melek kızlarını lekeli-
yen şu Paris yosmasına 

karşı kalbinde ne kadar 
sevgi varsa, hepsi sönmüş 
yerine kin dolmuşlu. Onun 
allı pullu, şalvarlı ve adi de
diği dünyanın en masum, en 
temiz Türk kızları, Türk 
Kezbanları içinde kendi ana· 
sı da vardı. Gözünün önün
de, destisi omuzunda çeşme
sinden al yanaklı, yanık yüz. 
lü ve içinde melekliğin pa. 
rıltılıırı tutuşan korlu knra 
gözlü Anadolu kızları, Ay
şeler, Zeynepler canlandı. 

Bunların ardından ken 
di anası bükülmüş beli, 
tozlu ç~hresi ile göründü. 
Hepsi silindi. Yeşil ovalar, 
yalçın karlı doğlar arasın

dan, cephelerde kdvurlı:ı. va
tanı için döğüşenlere mermi 
taşıyan kağnıların gıcırtılı. 
rını duyar gibi oldu. Bu ses 
bir Paris oşiftesinin beğen
mediği Türk yurdu için, 
gözlerini yaşarttı. Sonra yi. 
ne allı pullu şıılvarli genç. 
Anadolu kızları karşılarına 

sıralandılar. Hep bir ağızdan: 
- Sustur onu.. Sustur. 

Sustur ... 
Diye sanki yalvarıyor, ağ

lıyorlardı. Nihayet bunlara, 
kırmızı beyaz elbisesi içinde 
bııkir bir kız olarnk vo.tanın 
timsali de karıştı, o da ken
dine edilen iftiralar ı~·ın 
ağlıyordu. 

r>elikanlının şuuru karıştı. 

Başına birdenbire bir ağrı 
saplandı. Kocasının tehlikeli 
atılışını görüğü halde, onun 
kalbindeki tahtınJon emin ol· 
an kadın olduğu yerde mağ
rur duruyordu. 

Süha kadının omuzlarını 
koparırcasına tutup sarstı. 

- Rita Rita beni çıldır-: 
tına, geri al Lu sözlerini... 
Adi dediğin o allı pullu, şalv
arlı kızların içinde benim an
am da var. Anam da, onlıır da, 
hepsi de senin palyaçoların

dan çok temiz, çok yüksektir. 
Viran dediğin Anadolunun en 
yakın köşesi yine altında 
bir şeref damğası taşır. Sap
an peşinde ehlileşen kızlara 
döğüş sonunda yıkılan yurd
dumun masum cehrcsine leke 
sürmeğe hakkın yoktur. Al 
geri sözünü!. Beni delirtme. 

Rito halt\ mağrurdu. lldl! 
dudaklartnılnki istihza kayb
olmuştu. Küstah bir tavırla: 

- Evet mösyö. Oraya o· 
rıı~ın kız ı , batoklığa allı pul
lu, şalvarlı iğrenç kızlarınız 

yakışır . Oadi. 
Delikanlı çıldırmıştı. Bir 

hamlede karısını yero yuvar· 
ladı. lJstüne çullandı. (jözlcri 
önünde dünya alt üst olu
yordu. Binbir çeşit palyaço, 
allı pullu şolvıır lı Ayşe ile, 
vatanı• ilo alay ediyor gibi 
hayalini kaplnmışlordı. 

Artık, o masum kızların le
kelenen şereflerini temizlemek 
ve onlorı lekcliyen şu alçak 
gtivur yosmosını da tepele
mekten buşkn birşey dü
şünemiyordu. 
Ağlamak ta kükremenin 

knrıştığı korkun~· bir sesle 
mırıldand: 

- Orı:ının kızı, 
kızt ! Sana uzanan 
yok edeceğim. 

oranın 

dilleri 

g 

Sar 
Meselesleirahndı 
lngillz Nazın ne diJlf k•· 

Sir Con Saymen Av~lll oot 
marasında: Şarda sukllkıtı
korunması meselesi hak daP 
da M. i.anshnri tarafıo •P 
yapılan bir sorğuya c•f 

olarak demiştir ki: sar 
-Süktln un korunmasıd"f 

hükumet komisyonuna 
0
b• 

mekte ve bu komisyon d• 
vazif eıini muvaffakıye " 

· yoPd'" yapmaktadır. Komıı bit 
sükünu korumıyocağı öf 
vaziyet olmamalıdır ve b JOI 
le bir vaziyetin olmıyac•I 
umarım. 6 

Oaho 1626 da Sar hP 
meti komisyonu, mutlak.-: 
rette gereklettiği takd;.. 
dışarda komşu toprakl t' 
bulunan kıtalara mürac•~. 
hakkı olduğunu Uluslar .• 
miyeti konseyine bil~irlll~ 
tir. Uluslar Cemiyetı 

noktadan malumat al1111~ 
tır. Avam Kamarası fd; 
bilmelidir ki İngiliz kı\a; 
rının kullanılması hiç bi• 
zaman düşünülmemış "e 
zim ıç:ın böyle bjr şey ta,r 
rlanmamıştır. Franıaoın ~ 
ra, komşu olan kısınıP 
Alman tedbirler tanım iblİ1~ 
ti tetbirlerdir ve Sar hükil111

11 
komisyonu yardım iste111eı
mecbur knlmodıkça dışard ... 
gücün kullanılması asla ,,,. 
vzubahis olamaz. 

Talebim üzijrine Alman •r. 
f ıri beni ziyaret etti ve A 
mnn hükumetinin, Sar sınır 
ında ünıformn giyilmesini .~ 
alaylar tttşkilini menet\Jır 
hakkında cumarteıi gazetl 
sinde çıkan habe(I 
teyit eyledi. Aynı zar#• 
anda Sarın işgali te~ 
likesi asla mevcut olınadıl' 
hakkında bnna teminat .,et' 
di. ~rnn~ız elçisi de al~P~ 
tedbırlerın tamamen ihtıy• 
mahiyette olduğu hakkın.d~ 
teminat vermiştir. Her ~~ı 
~lçiye de İngiliz hükftrnet111' 

in bu husustaki memnuoi~8j 
tini bilılirdim . Bundan ötür• 
13 kanunusanide yapılaC~. 
plebistin tam bir intizam ıC 
indı> cereyan edeceğini udi' 

makta haklıyız. 

Pasaoort harçlan 
P . ·0ds asoport hordarı ıcı 

cüzdan bedeli ve drımğB re· 
sminın dahil olup 0Jmad1I~ 
etrafınıla bn zı yerler teredd8 

etmekte olduğundan ~tali1~ 
VekA.leti Villlyetlere bir tsdl, 
im yaparak bez koplı pas• 
port cüzda olarından 20 ın•r' 
o~en lrnplı cüzdanlardan I~ 
kuruş ile 2 liralık dnmğo re. 
eminin de ayrıca alınması ı•• 
im geldiğini bildirmişt~ 

Tiz bir kadın çığlığı ge' 
cenin karanlığını, sükiltll~o 
yırttı. Bir hırıltt bunu tak1P 
etti. 

Ay pençereden süzütıııilfı 
odanın ortasında boylu bO' 
ynna yntan kadının kire~ 
gibi beyazlaşmış yüsill'I: 
nydınlatıyor; delikanlı ksl'I 
bulnşan ellerine deli !!özler· 

.., d'll 
le bakorok ağır ağır cesc 1 

üzerinden kalkıyordu. 

Üç ay sonra lstanbulıJll 
goniş meydanlarından biriO"' 
de (karısını öldürP.n mühetl' 
dis) idam edildi ... 

~ı uıılllm n c-k tehı s. " 

Seyfi itip 

1 
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...., 9 IKINCITBŞRt N TURXD!LI SAYFA 7 

~~--118! ~M, 
~ " Sıhhat va lçtımı muavenet müdürlUğônden: ~ 
~ Şehir Sinemasında ~ ~ , 
~ t Balıkesır Doğum ve çocuk 1 e 
~ Bu akşam t bakımevı ~( Bıı. eA2ER. ______ -......,_ 
! 1\ \ŞİT RIZA BEY TEMSii, llEYETI ~ 1 ı - Vilı\yııtiıı ııı. : ı·kez vı: ıııülhakaıı, ~ehir 1 ..... .., 
~ temsil ' 1 ve köyleri ahalisinden müracaat edmı gebe-
~ Beşinci ~ ~ h~rin tahii ve müşkülatı her nevi doğuuıları-
~ i Jt nı Vt' alt·hınıum kadm ameliyatlarır~~ .~uli~s- , 

~ AT M A c A l~ 1 sesedc nıeecanerı yapar . Çocuk duşurmek ~ 
~ ' ı Lehl ı ke - iııde bulunanları da k~zali k mecca- 1 
~ J ueu yatırarak ledaYi eder" 
j ~ 2 -- Stil t;ocukları ve iki yaşırıa kadar o- « 
~ Piyes 3 perde t411 lan kiiçük hasta yavruları dahi müessesede 
~ r ı'~ yatı!'arak her zaman meccanen tedavi eder. 
~ Nakleden: Kemal Ragıp =• it 
~ , ıl 3 - Süt ~ocuklarımn halım tarzları hak-
~ Oyuııa Lam saat 8 de l>a~laııa<'aklır. ~· ı kında rniistakb~I validelrre ve gebelik esrıa-
~ ·- ı L 

~ ~ smda vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki 
~ t ıl tazı ııı gelıı ıı ıeda vi ve ıeıl birleri ıı almnıasııı ı 
ı f 1» da gebelere öğr~tmek üz .. re dersler verilir. 1 
l Bugün cuma matinamız ta~ 4 - Cumhuriyetimizirı Balıkesire balı - _, · ~-1~ ŞPylediği faideli ve hayırlı müesseseden ~ 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRiN, EB marktı· 
sını taşır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracaOınız deva, dünyed• 
meşhur ,,.~ 11 müstahzarı olmalıdır. 

~ M 
1
. L T O N ,.1~ muhterem halkımızın istifadeye koşmaları I 

~ ,. ~ Jazımdır. • ..'.•ı« . 
~ ~ı~·.At~~~~~~lıAınAt~~ 

( 248 ) 

~ lostıracdar Sahı ~m 
! Pilimi göılerilıceklir. Bu dünya~ıU. .. mıtbur ! 
~ zarif vo neşeli , komiğini mutlaka gorunuz. ~ 

' iLAVETEN J 
4 Y ıl d ı z l aT R e v ii s ii ~ 
~ Ve F O K S J 0 R N A L ' • 
~ ~atineye ıaat 2. 30 da bnşlan:ı c:lklw ~•: 

~-~ı 
-- ' Belediye Dispanseirnde 

Muayene Günleri 
CUMABTESI GÜNLEHl 

Öğledensonra saat14den16ya kadar dahili 
ha3talıklar muayenesi (Doktor Ahmet 

Emin bey) 
PAZAR GÜNLERi: 

Öğleden sonra saat 15 den 16 . ya ka~a~ 
kulak, burun, boğaz hastalıkları mua~e 
nesi (Doktor \fehııı~ı Kamil he~ ) 

i>AZ .\HTESİ GÜNLEHI: 
Öğleden evvel saat ıo daıı . 12 ye kadar 
dahili hastalıklar rnua~rnrıesı (Bo~tor Ah-

met Emin hey) 

ALTIN MAKAS 
,,,, ... 

'• 

Üç buçuk sene Almanyada 1.ahsil etmiş sanatın bütiin inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
misi ıin aliyyiilala dt,recetle ınakastarlak şehad,~tnamesini ve ayrıca şeref diplomasını haiz 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın teTzihaneai 

Makastıırı bulunduğum hanıııılar terzibıneıinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiıelerini görünüz. En 
zarif gdyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş bey .. fendiler Altın makaıın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıy&n ve sevilmiyen elbiaeler derhal tatbik edilir. .... .. 

Güzel ve pahalı olan kumaşlarımıı yalını Al...TIN MAKASA biçtiriniı. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerrnde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikiyet eden görülmemlşlir. 

Erkık atelyısi posta~ana so~ağı No. 50 
ffammlar atılyesi Karaoğlan mahallesi ikneci sokağı Na. 24 

SALI GÜNLERİ: k . I 
d ı 2 · t' · adar 

Ö~leden Pvvel saat 10 aiı . ~ . -~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 
dahili hastalıkla r rnuayt"'nesı (Doktor Ah- -

met Emin hey) 
ÇAR. AMHA GÜNLER i: ·I 

· t 16 va ka< ar Oğleden sonra saat l 5 < eu. ·· 
dahili hastalıklar muayenesı (Dnktor Ha-

Daimi Vilayet EnciJ.meninden: 

san Raif bey) 
1 .. ,... :. 1:1Rı· Balıkesir Sıhhat dairesi ihliyacıiçin 500 li- zarfında pazarlıkla verilmesine k~rar ~·erilmi-rJ\SEMRE GU~LrJ : 

' ' ralık. kinin münakasaya vcız ve müddeti temdit ştir. 
ügtt}tlt·ıı sonra ~aaı ı f> dtHl 16 ya kadar 1 edildiği halde şerait· derrnayanı sur{> tile talibi Talip olanların t e rııinatı muvakk.atelerile 
cildive VP h~vlive lıa~talıkları nuıayt'ıw~ı ıarafındaıı t~klif ettiği bedel haddi layık görül- birlikle yevmi rnezktlrda Enciinıeni Vih\vet~ 
(Ooktor ~lehnw~ :\ li hey) medi~inden 3 - kanunuevt>l 934 tarihine mii- gelmeleri ilan olunur. "' 

~ ~ sa~f.pazaMe~ günü sa~_o_n_b_e~ş_e_k_· a_d_a_r_h_ir~a~y~~~~~~~~~~~~~(_2_4_4~--1~)~ 

ÇOCUKLAR içi~ 
(ÇOCUKLAR iÇiN ) ve ( Doğru Vo!) Çıktı. Kitapçılardan Arayınız .. 



--

Komisyonundan: 
Balı kes i r kıtaat efra<lınm ilıti~racı için 20 şer-

hin kilo h\hna, pı rasa, ispanak ve 3 hiı!)ilo ka
rnıbah:ır, 5 hiıı kiln ker<·viz, 500 kilo he~·az pe-
ynir, 400 zer kilo kays1 \'e vi ~ ıw,t•ri.k rH<;eli 24-
2. Tt ş. -934 tarih Cuıııarl('j günii saat 14 dC'n 
itıbareu acık irıdir-m · SUl'Ct.ile ~a t ı 11 al ı r rn eaktır . . 

Bal ıkes ir vildyetinin Biğa
dı ç nııh iye sine bağlı Okçular 
köyü hitabet r.ihet i münhal 
huluoduğondan müsnbaka 

":_ ·~ . . ..:.·. ·' .. --

OkuyuCulanmıza Bir Kolayhk· _ ........ ' 1 • . , · ' 

Aşağıya bastığunız rehber tablo halkımızın lwr tülü ihtiyaçJa· 
1·. }' 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en saA-lam şartlarla neredt', J\ıP 
lerden karşıhyabi~eceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

· Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eglenebilirsiniz? 

gibi türlii suallerin eeva plarını bu tabloda ara,1ınız .. . 
TRİKOTAJ• Mehmet. Servet örme evi, KuYayi ıııitti· 

• ye caddesı numara: 98 

KIRT ASİ Y'E. Mustaf_a Fehmi. Hlik1iın~t caddesi postah
3
' 

' • ne sokagı. . ' 

O T e L : kaptan zade Oteli .. KuYayi milliye cadde' 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükt'ımet cadde~iude· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliiktW'et 
cadde~inde Alınıet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sabtİ 
Hiikümet cadd~si 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde-

BE R B E"R : Moda berberi Sabri bey. Hiikt'unet caddr 
sinde .. Oarbah oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: fliikürı1t1 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşı~ında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehnwt so~3P 
·numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nu~·· 
Paşa camii caddcsind('.. ~hwlıant' · o~azırıdB· . . 

TERZİ 

Rarıdırma b. ıld~ali.''PSİ Ahmet Hilmi efel1~i· 
Billınıumickiler, koııserve ve s 'k•·ı· cPşiıJer1 • . ~ . 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 
Terzi ve örücü Celalettin hey. Kn"3

' 
nıi i liye caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin eıı eski ş•·~er 
cisi. 1Hikl1meı caddesi, postalı• ne ~okağı oll' 

n1ara: 24 . 
lstanbul-lzmir şekercisi M. Re.şal. lllik•'ıll1r' 
caddesinde şehir sineması altında. 

•1' . . ~~ 

MAN/F A TU ~ : Tavşanlıh Zade Fahri bey. Faııtazı_ '.,,e 
nifatura ve kunuıs mağıası. Ku vnvi uullı. 

~ ' . 
caddesi numara: 52 

.· .. . .. . ' 
:. ·._ .l'.. 

. . . . . r :..... .( . . - .. - ... ~ 

MERKEZ Ki AT HANESİ 
.. 

Kahvemizin rn bilıiıııuııı ıııı-şrulıatııııızm temizliği ı·e nıiişıerilt•rimize ~österil .ııı ıırı~ı~ 
hizmet. <lolayıs i lc n.mhtPrem miişterileriıııizdeu de gördüğüm rağh 1 ·ı üzerine alı \alin da~ ~1 
da diişiiniiltırek diğer hilt'ıruum meşı·uhatınnz gibi oyunl~n·dan it;ilect>k nwşruhatın dnlı 1 

günden itibaren iiç kuruşa iudirildiği ilan ohıı ı ur. Taliplerin şartuameleri gfü·mek it;in her gün ve 
arıt1rmıva i~tirak ieiu d tı viiz<le vedi hucuk nm- ı 
vakkat teıni;ıatl.ıı · il~ hirl ik tc a rtt;rrııa gii;ıii nıu-
a~ yen ;.;aatte kolordu satm alnıa komisyonuna 

. . 
~· ··4 ' . ~ • . . .. 

. ~IÜSTECİHİ ~I. .\IJ ~ 
-~~m!\tml 

Vilayet Matbaasında Basılmıştır• 
_· ' -~ --.-

müracaatları. 4 - 243 


