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TürJ< Dili Evi Balıkesir 71 
Yıllıgı: 800, t.altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmif ~ 

• sayılar 25 kuruıtur. 1 • , I GÜNLER.D ÇIK.AR. VE ER. au~~.A:R. TESİDEN .. -
İtalya ile Habeşistan arasında harp başladı .. 
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Atatürk r Atatü k .. Başbaka 
Romanyonın en büyük gu· J 

üetelerinden Cuniv.ırsulde T k ı . .1 1 . . ' T ra~yayi ~o aşıyor 
B y Stdion Papescunun yoz ÜI ~8ul0 lğtn3 eyi iŞ 81 d 
ll ğı boş ynzıyı 1'ürkçemize L d'I' Dün dağdan va alkara an 
ç 'iriyoruz: u8Ş.Jffi8Slfll 1 yor. sonra Ço 1luya gittllH. 

<(Bır çağın en yüksek be- Ankara, 10 (AA) -- Tt.kııd ğ. 10 (A.A.) ifa. 
nlik, var:lık örncklori, soysnl Uiyascliumwr ımıımıi şbcıkon İsmC't lnö ıu sflt:fiııo 
1.lenişi.klikler, savıışlar hoşnr k<itiplİfjİndt 11: durı ak=i 

111 
bır z y j, t vPrıl 

an kım elerthr. l:'rdem kadwlarımı:111 
misıir Bn-.k ıı hu s l ıh 

lıencl 1vnş ncunn kokl r saylcıv s çimine girmcle· 
inden ~nrsmı~. 'er rindcn d(Jhryı 1111\t'l in \1 lk r '~ ı ~ ıl rı k t( tk k -
yc·r buyuk ön<lc;lcr im/un kımımlannclan ye- ıt ı l lııı n u:-. ' · o~le ) t 111 -

orttı.yn r kn11ştır. Buı l:ır n len ld ya:ıl rı aldım G<ıs- ı·ğıı 1 \' ı i ıw . ·, ıl Y lı • 
en bo n la Atatürk utl nı hrilt ıı d11!J.<jı,/arı g<jm 11 ten . tı ır.ı ~· H lH .ı ı.!ılmiştir. 
nnm~k ger(!kljr. cim btİfJllklıtr Tıırk /,·a ı t :l • - ı " t 1 onu g ı 0 • ıgll 

At:ıturk ilk önce vurJunu cl111lıüw111 !J<'llİ girdi!ii 
1 

k k · 
1 

bir 
buru)·onlcre knrşı "Y" ak clır- l l / ,.: hi ) 0 1 

\ r ( 1 v 
.. u sı yasa a a '" a da de.tjerli 

l'd ğı günl~rde bütün kuru- işler /Jaşcır111wrnı dilerim. "Urt. le. uğura ~t r. 
nun nbnyı onuıı iızcı mJe 1.. 
iti i. 

~.ıvaş .nlanlarında gür-
elı bir hntır olan Ata. 
lur k, bir ) öı den de 
kuruculuk !!Uc•ünü '"Öste-.. :;.. 

rC'r k Lozan rındloşıı n ına 
dı ı; 1, l'urk ~ n rlar n n Ç'M'İ· 
r lığı Anadolu bozkırı hugü
ıı ku ılurumuntı gutirnıistir. 

l'urk ulusu hugurı ulaşt ğı 
Uslh'l yuceJiği, ı\tntuık'un 
ha rdığı büytik işlere bor
çludur. 

Yurdundaki ulus düzenini 
\'O oysal kurumları temelın-
den dcğıstiren yn_ 
r.ıtlığı , 0 .. .. ) orntocogı 
yrırının hutun hng·lıırını J·· u_ 
nden ayıran odur. 

. O, ynp cı, kururu buyük 
hır d •vrimridir. Türk yurdu 
ycıpyeni ynşnyışının özlerini 
''arl ğ 11 n 1 ütün kn) nnkları
n.ı ondn buldu. llıçbir değ'i
şı.klık yapılnuııyncoğı sanılan 
bır ~·e\'re i~inde bu iııleriıstü 
adam, fn büyük devrimleri 
Y. ptı. 1'ürk kadınını gC'çmi-
Şın <zcj bukoğılorından 
ktırtnrnıı olmoı,;ı ınlık 
l ır h ı Je ın lıuyük 

ı 11 o~ ı:. ıl th nımlı.: rJ n 
lı İ"J 1 ıak yır :ııuc ıktır 

1\ ıd n n sovsal y s:ıv ştaki . ~ . 
yukıın uı ll <'''k ı>) i ıH z n 
At lıırk, onu l'f kc klP J •nk 
olrnnk onenini vermi lır. 

Atotiırk kiiltiır, bir ulus 
v ırlığ nın da derinliklerine 
drğin · lemczse y p !on ılı,_ 
tirııin o ıcrlı ve ele;; rli olm_ r. ~ 

ıvaca~ nı çok iyi bı]Prılrrıll'-

nılir. Bu sniş Ttirk kultti
runıın ukselnlf sinf' Pi gt•l o
lan :ırop alrehesini o. t. d:ın 
k· ldırm !-itır Bu nlfobP, kn
tı ıktı, guçtü; ulus tnrar n
dıın kavranomıyor. onla~ la
rnıyo•du. 

O yuzdPn yüz yıllordnn
lıeri Türk yt 'ıle kultiır, on
(' ık dort h~sı h yın lır olnıı-
1 ıtın elınr W ç i ılı) ordu. Bu 

f'n~ ·li de"ırmek güdü 
İle fı•• .,.!U\' , ı. ..ıpro ık oL 
fnbenin yerind fdrklyo'Jeı 
Lugiın Atatiirk"un ona)lodı
ı{ı kolay \'I' i.ı!itİİn ),itin ııl
fulıesi kullonılnınktadır. 

Bu ıılfnbe !ılt'vrimindrn s
onra kulltirP ve ı~ığa l "'amış 

ru bır toplulı ,..,a oku in ko-
11 hırı a~·ılı.lı. B 1 soy nl dev
( Davamı ü~·uncü ıs8) fada ) 

Bayandır/ık 
Bakanlığı. 

Na ıanın yeni adı budur 

-Bay Çelik Kaya 
At türk N.ıfıaya (B..ıy.n-

clırlık). Nafıa Bnkaı ı B ıy 
Ali)e de (Çet nKoyo) d nı 
vermışlordır. 

Fra sa 
ile italya anlaşamBınazhgı 

orta~an ~al~tı mı1 
iıalyan munaıip e inıo ıoplarıtı~ı 

C •novre, 10 

itnlv~rn mulı ırıplcrını 1 ra· ,, 
ns z - İluly.rn d-.1ı;tlu~u 
ü in tertip Ptlİğİ toplantıda 
ısöz alan l< r ırıs z U..ı.hr ve 
Baka ıı iki meml k t ar ,., n· 
d ıki anloşmam ızl ğın bugün 

ortadan knlkmış olJugımu s6· 

ylemiş ve Frans z D ş B ka 
nının yokındn Homnyı zıynret 

C'dec('ğıni il!lve ctın ştir. 

Büyük Kurultayda 
Dün muhtelıf kanun layıhaları 

görüşüldü ve onaylandı . .. 
Ankarcı, 10 (AA.} - B.M. tediye edılcrrğı Butçc>-

M. hugiin ı:scıt Bursr,nın Bn- lerinn k ınncak t ıhsi::ı ıtt 
an o lcnnı k ıız• re hu ıa 'ı · şkanlığ'ın la top 1 nıı::ırnk 1934 

yıl uıııumi ıııuv ız neye girt•n 
dt ':ıır bıılçelerin nıuhtelıf 

faı-. 1 urd. n 3 nıııyorı u21 hın 

972 lırn ındirılerek yınc 
ıy.rı s ne hut. e i fJs llıırınn 
bunu 3-14. 781 lıros n n 
ılflvrı::ıi 120 hin lirrının 

) o iden ne 1 n f ..ı.sıllara tuh-
i .. a t olrır.ık konulması hok

k nd iti k .ııu ı k bul eJilmi
"tir. Ank..ır,ad ı yapılan vild
y• tlcr n· nt lı zır, ce deruhte 
dıhn 334 bin lirı.ıl k ıs ıh· 

, kınu muknh 1 mutı ulıhidi 

rilme:sı vinc \ll.ı vı tler e' ı-

n n tı~ı"' l vı) mı frıt;> t \ 

111 1935-1 ~36 1111 ·11 rıne :-. ırı 
200 bın lırn\:ı k dıır tn lılı
üJe '"ırı' mı:-,. v • ' u ,a k.ır-r- ~ 

şı bono ~· knrtrıı k lıusu~un 
dn ~1nlıy~ Vekil ı ı• ı, ıl.ılıı· 

yet 'ı>r n kanun to ' p 
Nlıldıklc n soııro ıı-.k i 'e 
rııulki t •k.ıut k ııuııunun 

ıııuvnkk.ıt be inei rrı ıl tu:ıi 
nin vo ;;ı!-.k<:>ri. mıılki ll koul 
konununo crorc on Lır ır.ı 

~ 

( 1) v mı ıkinri H3 yf ıh ) 

larımızın sevinci 
Muğla, Kayseri ve ankarada 

toplantılar yapıldı. 
)1u~I , S (A.A.) - hndın_ 

r ı sav!. v Önflnin 'erilme
.. , 'ıld)ı t ır ndP. son~uz bir 

ı vıne uynr {I rmıştır. Dun 
o sam bütün ~1ujl ı 1 ,ıj·u 1-
nrı adını bjr~·ok imzul.ırln 
Ata\urkt•. lsm t lnönunc 'e 
ın el s ba,;knn. K. z'rn O.rnulp 
, •• c; 11 F g- ıı •I bn k 1111 ğı

rı ı l 'inr ' ıııınnct t 1 ya 

son uz bır "'•\'ir.ç i~ indedir 
ler 

l\ay <:>rİ. 8 ( ~ A ) Tu k 
kod nl ğınn snyl \' ı; ~· r ok 
hnkkının v rildiğı iuyulun<''l 
sehrinıiz kud nlnrı Cumurıv-

" et ~. •ydonınJ ı topl n p A tn 
t ıı k ·, 1. akana h. M b k ı 
nlığ ıı.ı C il F g 1 n 
ynzganl ğ'ına kulıluklnrı u 

zılar ı,tkılın tir. 
Butun villlyet kııdınl rı 

1 nnr söylevler<l • hulunnıuş· 

( Ddvarnı ıkinci sayfııdn ) 

------...-------------.. 
it ya - Habeşista,1 arasında ----- harp! 

İtalyan Ordusu İlerli~or .. 
İtalyan ~ü~Omtiti ~ir ~a~eş müfrezesinın ~u~u~a baskın vermasi üzerl111.ordusuna 

ileri emrini verdı. İtalya ordusu Ha~eşistanda 60 kilomeıre kadar yer taldı. 
Aıldis A b.ıb:ı 8 (A A ) -

Üoyt •r \j1n~ı ıııulı h rir ıl• il! 
H m tin, ul n ın 11 ıl 

u ~ı lı. ti" 117.1 ly. 1 k .ı 

t. l r r ıııl 1 11 s lo ır k 
f o~ı l.rnn 

ILu ti rn ll 

pro .esto 

ııı ~ • ı 11 ınur ı lılııııs ır 

1 1 ııi ır-ıl 1 J n rıJr •. 

y n z hıtl r nirı ~uııı nd; 
• ı ·I , ı ulu n i.h.n 

!'.; ı ıı ı sırım\ rlı ı..ıt..ıalı, t ırk. 
t y:ırc \C' ı •p 11 lı nn 
)- sılc l lu~olda bu ayın be-

mtşlır. 100 Habefin ölüp •e 
yornlan<l ı ğı zannedılıyor. 

ş acı gün~ lla ı " ı~ıaıy tine ltalynn başvekıti M. Musolini 
IJ ıcum <ıtciıiştır. Bunuıı net Som ıli ndc ınunarehe olmu-

Lordra. 8 (A.A.) - "'Rom" 
od.ın gelen hnbetlcre göre 
lıcıly:ırı hülluıııeti Habeşistan 
hfrkOmeti nezdinde t>rotesto. 
ılıı hulunmu~tur. Homnd.,~ ıd_ 

tlıa edıJtlığino göre. bundeQ 
iki ~ün ll\'ı•l' m1trulyo( ltuf.•k 
vı• ·kliı;nk .nhrn toı'Jiı" ile 
ıı u<'t' h h<:>z hi r lfo boş ku~ve .. 
ti hıılludu ge~·ere-k 1ılılJa 
nıoh~ıf zlurımı h-Ocum etmit:
tir l lub e~l" r İluly:ınları hu· 
dudu tecavüzle ithnm ettik
!t-rİ i~·in bir nıuddettenl:>eri 

ltntya ıle lfob~şiston arasın. 

do hır VH:ıhiyct vardı. Bir tc •sinıle H ıb s ,. lt..ılv ın stur 60 İtnly.ın tcbnosı öl-
(Vovnmı ultır'lcı sayfada) k ıvv 1 it ılyan clıırıılıııuş ve 400 Ü ytıralon-

~~~ ~~===:;:-================;~:;:=:::::o;~~ 

·ç kle 
Sovyut-f ransız pr otokolu

~atılıyorf ar. 
P.ır • 10 (.\ A) P tı 

yın Kumandan 
Basri Saranın cenazesi bugliti 
büyük merasimle kaldırılıyor. 

-----
Parızıyırı g ız tı sinin doğru bir 
k3ynoktoo uld ğı Jıob rlerı 

geri Cı ko ıo, ok ya la 8 vynt 

Frnn ız pro•ökolınrn kutıln-

Tüı ~Dili değerli ~umandam sayjı ile selimlar. 
ı Hurnıle herkoı;j :ığlulnn sayğı ile anılacaktır 

1\ u ııuodoo c;cnernl Bnsri Merasim programı 
:; r ının eenszesi bugiın biı- Merusim programını eıa-
yük nH rıısimle kuldırılncok-

ğıyu alıyoruz: 
t r. ~ y n kumnıııluı 111 c·..rıo. 

işleri ~ahmmızrn M. Mj. 
simosa gön~erdiöi tel. 

M. Maksimos 
lstanbul ıo ( fUHldJIL } 

Atirıadun hıldırılı) or ~ Yunan 
f rk..ı lilll}rlı'rİntlen Pııp ınust 

USJO, kı e ın selesinı Yun n 
~uz tcleı ınııı {·na id re etti
klerını SO) fon İst r. 

D q Bak ınırıı z Tovrık Ru
stu Arı.ıs, (' nt)vredPn Yuııon 
D Hık 111 !\1 M ~ mosn 
gön 1 r ;{ bir t ·lgr fto, hu 
oh ııımıyı ts ~ lı'.lıli onın buy 
tltiılmus ,,ını ıs :ıd:ın t"essiır_ 
1 rıni bılJ rmıstır. 

. ' merr aua uyu~turucu m~-
d~el r kaçakçılığı 

Va lng-ton, 1 O (A A ) 
l yrut ıruc·u m ıddcler zabı 
t ı yodi gün süren -0n gün 
bır ra t ı: nn ve lahkıknt-
ton onr ı nlk n n her yu· 
z11 "'I I • avnı ı rnıondn genıı 

bir baskın ynp ırak kaçak~·ı 

kurumunu ynkalamıştır. 

zt bl snnt J 5 .Je askeri lınfll- J · Yüksek öl il nün trenle 
nh .nedon alııwr.ık hüku lstnnbula götürülmek üzere 
met ve i ·tnsıyon yollarınd:ın askeri hustnhaoede~ kal-
ıloğruc ı istnsiyonn getirile- ılırılmıı ve istasiyonı götü-
ı•Pk "e oradn trrno irklip rülme merasimi 11 birinci 
odılrccktir. ktlnun 934 Salı günü saat 

ProM aınn göre merosinı 15 de yııpı'acaktır. 
de Uolıhsir gnrnizonunıla 2 - Tı.ıkip edilecek yol: 
bulıınnn bütiin askeri kıt..ıat. llastahnne- llükılmet önü· 
polıs vı j ındnrınn mufrc>ze- Kolordu karnrgtlh önü.Bele. 
leri, rıı• kt pi r ve teşl'kktil. ıliye - \1illi kuvvetler cnddeei 
hulun < ık lrnvıik öliinun udı ( Devamı ikint•İ ~ay(ada ) 

DİKKATLER: 

Kısa •. Fakat özlü; •• 
Hildifji iki jlkra. til' mıs

ra ile o/ede beride /;iyiçlik 
luslty.ın ffulikrsirin mes/mr 

~ 

ya:gam iki yun euı I ııuk 
sek/iyine. lcnıi:liğint• Jıiç 
fJir :aman <rişe -
miycccyi (1 urk Dili) 11i11 
maneuı rıdısiyt'lifll' hesabım 

s~rı1•1akla ucdkmiyect !/imiz 
çırArn bir isnat yaplıklan 
SO!lra s11sl11. O:lıi bir fikir 
uı· bilgi işinde gu,·111111 ve 
kafasrnı dc!lemcklen çekin
di 

lll'şlmr bilgicin imlemtsi 
(/enkıdi) şıı idi: Gazele/( r 
im rrrwla Tıirk IJili « Çrığu
t ) • u yg r leh~·alcrındcn 
d: lı 1 ~ skını Mogolcadnn 
dıı, ınudığ ınız kcılimoJori al
m,lkln s \'nıohyorlar. » 
· Ui::lm ona oerdi!iimi:. 

karşıltk «C ığ toy, uyğur 
lelı~·elt•rınden daha şn~kını 

:\loğolc ıdan» denu·klt• ne 
kasledi yorsu iı? 

1 ürk dili engin. lıirk ta-

rilıi11i11 yaşaclt!iı bı1iıin dt· 
virleri /arayarak ü:ünli or
taya koymak kayysıııında
dır /Ji: ise işit bu çıfjırda 

yımiye11ltrde11iz .. l'e görılll'i 
mıi:. ııt /ev bir Esal 'A.cliL/11 
bu çığır clışırıda kalmasını 

istnncdl{jimiz·ıçlndir ki kafa 
s111claki fikri sabitin dikine 
giden im urkadaşcı maksa· 
d1111 lav:ilı etmek fırsatını 
ha:ırladık .. 

Susması bi::e uakllle dik
katimizi çdmıiş olan bir 
lıcırekelini, lıu programa 
koydu!iu halde çıkıp bir 
defa konfaans vermemiş ol· 
dufjıuw lıalırlaltı . Bu halde 
bilmeden bilgiçlik taslamak 
ve yalmz kendinde bilgiç 
luiu/yct ıwr sanman herkesi 
sasem yerine koymak olmaz 
mı? Kaldı ki kendi kendini 
öumt•k it lıirk -ahldkinda 
hıiyıik densizliktir 

' 
Arlrndaş biraz ayakları. 

na bNkl. 

** 
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1. Liftlnlf Delir SDJIÜJOf. ( Oşt tarafı birinci sayfada) · lbrahim KAYAALP - Af-

5 ilkkAnunda Cenevrede ((iıtasiyo:rn istasiyondur. 
Franea ile Sovyet Rusya ar- 3 - Merasime iştirak ede· 
asında imzalanan anlatma cek kıtalar: 
hakkında M. Litfınof Tas 40 ıncı piyade alAyından 
ajansının bildiriciıine şu bi· dolğun me•cutlu bir tabur 
ldirimde bulunmu9tur: ((SilAhlı, çantasız» 

« - lmz..ıladığımız anlaş
ma Sovy~t ve Fransız hüktl 
metlerinin biribirine yaklaş
mak •e barıı için ııluılara
rHı çalıımayı yaratmak yol· 
undaki ıaıaı az •e sarsılmaz 
aaya1alarının yeni bir bel~ 
esidir. Gene bu anlaşma 

her iki hükılmetinde 

doğu andlaımasını ger-
çekleıtirmeğe bütüa gayret· 
lerile çalışmıya devam ede· 
ceklerini göıterir. Biz bu 
andlaımayı Avrupada barııın . 
iıt i krarı için zaruri addedi 
yoruı. BugQn barış için 
bir tehlikı olan ıeyler ıu 
•eya bu devlet adamının 
1161lıril1t, .bildiriıile ortadan 
kaldırılamaı. Gözle ,cözü
kür ve el ilı tutulur teminat 
lAıımdır. 

Fransa ile yaptığımız anı. 
a,.ma iki memleketin araları
nda daha bir takım anlaşma· 
lar yapmalarına mani değildir 
•e buna dair protokol böyle 
bir ıeyi oran dııında bırakm. 
ıyor. Bu anlaımalar asla baş . 

kalarının aleyhinde olmıya<'· 
aktır . Saldırma uğradığımızda 

· durum değiıir. 

Ben ıuoa inanıyorum ki, 
bu anlatmalara başka dev
letlerin de girmesi bu anlat~ 

maları imzalıyanlar ar11mda 
aynı münasebetleri kuracak. 
tır . 

~ovyet Ruıya Almanya 
ile ötedenberi eyi münase. 
betlerde bulunmayı istemiş

tir. DoA-n aodlaşmaıı gerek 
Fran1&, Almanya ve Rus. 
ya gerljk bu andlaşmayı 

imzalıyaeak öteki devletler 
arasmda böylece çok eyi 
mönasebetll4ri kurabilir ve 
A. nupa uluılar ar&1ında o 
kadar öılenen ıükOnet yeni
den kurar. 

Fransıı-Sovyet anlaşma-

8l Sar meselesinin hallinde 
olduğu gibi, tek bir amaç 
takip etmektedir. O da barı
ıın. uıuhafuasıdır. 

l Soy 
I Adlarınızı 

T anılacağız! 
T ORKDİ LI okuyucuları 

nın ıog adlarını basaca
ktır. Bunun için soy adı 
takınan okorlanmızın 

adlannı ve ıoy adlarını 
ve oturdukları yerlt;ri bi
ze ya:malan yeter. Biı 

ı 1 b6ylece basılması istene. 
cek soy adlarını bir kar
şılık beklemeden baıaca- , 
ğı:. Ve bôylece yurldaı· 
lanmız için eyi bir iş gör
müş olacağız .. 

Bize soy adlaflnızı 
bildiriniz. on/afi ta
nıtalım. 

istihkAm taburundan doL 
gun mevcutlu bir Lölük «si
lAhlı. \~antasız» ve ayrıca 50 
me•cutlu bir kıta «silahsız» 

Topçu taburundan koşulu 
bir batarya ve ayrıca tabut 
için bir top kundağı . 

Naldiye taburundan dolğ. 
un mevcutlu bir kıta, uilA
hlı, çaotaaız» 

Bir Jandarma müfrezesi 
«silAhlı», 

Bir poliı kıtası, 

Askeri bandosu, 
lu kıtıılar ve davetli zevat 

haatabane civarında krokide 
tetpit edilen yerlerini 11at 
15 de almıt ola~aklar •e kıt. 
alar aar nizamında duracak
lardır. 

4 - Topcu bataryatı, ko · 
lordu kararg4hı önünde kr
okide göıterilen yolda yür -
üyüt kolunda bulunacaktır. 

5 - Krokide yerlerini al
an kıtalar. cenaze hastahan
eden çıkarken verilecek ku. 
manda üzerine ihtiram ifa 
edecektir. Bundan sonra kı

talar ~u suretle tertiplenerek 
yürüyüş kolunda yürüyüşe 

ııeçecelderdir . 

A> M~raeim kumandanı 

40 cı piyade alayı kuman_ 
danı, 

8) Topçu bataryası ' 'ba 
taryanın önünde batarya 
lutaeı ve tabur lr. rargdh 
ııthları,. 

C) Piyade taburu, 
O) Jandarma müf rezeei, 
E) Polis müfrezesi, 
F) Hafızlar, 
J) Muııka , 

H> Yükaek ölü tabutunu 
taş yan top, 

İ) Sil4hıız neferler. 
k) Milte•eflanın ttileti ef

radı ve garnizon kıtaat ve 
müe1Beae zabitleri 

L) Cenazeye gelen vildyet 
erkAnı Halk fırkası, belediye 
ve sair teşekküller mümes
ıilleri 

M) ~l urasime memur lstih
kAm bölıiğünden bir kısım 
ıilAhlı efrat (yürü1üt ko
lunda) 

6 - istihkam taburundan 
dolğun mevcutlu silahlı bö· 
lük ile nakliye taburundan 
dolğuo mevcutlu sil Ahlı efrat 
tabutun sağ ve solunda tek 
kolda ve ikişer adım mesa · 
lelerle ve en öndeki nefer 
jıındarmaların hizasından 

buşlamal( ve en son ne{~rler 
en geride gelen yürüyüş lu. 
tası hizasında olmak üzere 
tertiplenerek yürüyect-kler. 
dir. 

7 - İıtihkum t.ahurund~n 
bir çavuş kumandas.nda 25 
kişilik silAbaız kıta lüzumu 
halinde yükıek ölünün ta
butunu taşımak üzere kro
kide gösterilen yerde vazi
feye hazır bulanacaklardır. 

8 - lıtasiyonda alınacak 
tertibat ıöyle olacaktır: (Kr-

okiJ• lir•) 

yon Korahieur evkaf müdürü. 
Hamdi KAYAALP - Da. 

ire müdürü, yüzbaşı. {Ha
mdı ve lbrahim kardeştirler) 

Bahattin ÜNSAL - Em
niyet ~·evirğenliğinde üçüncü 
komiser . 

Rurhan CENGiZ - Hu· 
kuk evinde. 

İbrahim İLHAN - Balı· 
kesir erkek orta mektep 
~ını( 3 dto (Giresunlu). 

Nuri DOGAN - Erkek 
nrt 1 multep sınır 3 de rı;;r. 

gemelıJ . 

Şükrü ŞENTÜRK 
Erk~k orta mektep ı . nıf J 
Je [Üsküdarlı) 

Mustafa TÜNAY - Erkek 
orta mektep sınıf 3 de (Ba
li keıirli f. 

Yaıar EVRANOS Erktk 
orta mektep sınıf 3 de [Ba~ 
lıkeıirlil 

Niyazi BOZKURT - Er
kek orta mektep ıınıf 3 de 
[Balıkeıirli) 

Nt1azi YILDIRIM - Er
kek orta mektep aun.f 3 de 
(Kepıütlü]. 

Mehmet GÜVEN - Er
kek orta mt>ktep ıınıf 2 de 
(Balıkesirli]. 

9 - İstasiyon içinde bir 
muz:ka, Piyade taburu, ist
ihkam, bölt\ğü ıilAhsız lsti· 
hkAm kıtası, Nakliye kıtası, 

Jandarma, Polis müfrezeleri. 
(8) Topçu bııtaryası : Top

çu kıılesına giJen yol iize. 
rinde yürüyüş kolunda. 

Bu tertibat alındıktan so
nra cenaze namoz ı kılınacı· k 

ve müteakıhen bir zabit ta
rafındıın ~rnlordu namına da 

hitabede bulunulacaktır. 

9 - Cenazeyi selAmlıya

cak mektepliler: bidayetten 
itibaren Milli ku vveıler cadde· 
ıinin iki taraf.oda sa{ niza. 

mında bulunacaklardır. Mek.· 

tep!erin yerleri inzibat zabiti 
ve vilAyetten tayin edilecek 

bir memur tarafından tf:spit 

edilecek ve cenazenin geçişi· 

neden evel bu tertiple
nmeler tamamen alınmış ola
ncaktır. 

10 Cenazeyi 11elAmlıya<ı 

nlr. halk mekteplilerin arka

larında ve kütle bal.inde ev
kaf oteli bahçesinde buluna
caklardır. 

1 1 - Cenaze alayının geçit 
saatinde alayın geçeceği 

yollardan hiç bir ıurete nakil 
vasıtaları halk g-..ı çişi 

olmıyacak ve l,u husus için 
polis ve inzibat n~{erlerile 

birlikte tedhir alınacaktır . 

12 - Cenazımin geçişi an

ında herkes şapkasını çıka

rmak suret il•! cenazeyi selA · 
mlıyacaktır. 

13 - Hitabeyi müteakip 

40 A. taburunun bir mang .... sı 
tarar.odan ha vaya Ü~' el ma 
nevra rııegi atışı yapılacak 

ve atı~tan sonra istasiyontla

ki bütün zevat tarafından bir 

dakika siiktlt edilecektir. 

14 - Ôlü namına gelecek 
çelenkler top arabatına kon
ulacaktır. 

Vergisi ~akkmda Maliye 
~akanlığınln emri. 

Maliye Bakanlığı kazanç 

vergisi kanununun 30 uncu 
maddesinin ikinci {ılnosı 

veçhile gayri sofi iradı beş 

yüz lirayı geçmiyen yerlerde 

ticaret ve sa~at yapanlar.o 
yanında çalışan müstahdem. 
lerden bir kısmının •baba 

ve kardeşlerinin t icaretba 

nesinde ücretsiz çalıştıklarını 

ve hizmetlerinin baba ve 

kardeşlerine yardım mahiy 

etinde bulunduğunu ileri sil . 

rerek kazanı.~ vergiıine tabi 
tutulmamalarını isti yenler 

hakkında defterJarlğa bir 

emir gö:ldermiştir . Emirde 

deniliyor ki: 
Kanunun yirminci madde

sinin B fıkrası mucibince 

gündelik gayri safı kazanç_ 

ları üzerinden vergiye tııbi 

olan müıtebdemler muayyen 

bir ücret üzerinden değil ka· 
zaoç temin eden bir itle iş · 

tigallerinden dolayı. üç de
rece üzerinden takdiri bir 
şokilde vergiye tabi tutul 
dukları cihetle ne uldı kları 
ücretin miktarı, ne de ücret 
almaları nazarı itibara alına
maz. Babasının ve kardeşi

nen yanında çalışan bir ki
msenin iştigali de. kı.ızaoç te
min eden bir iş olduğundan 

bu vaziyette bulur.anltir ta 
kdiri ve götürü şekilde alı · 

vergiden azade kalamaz .. 

Hapishane kadrosu 
Hapishanenin kadrosu ge

lmiştir. Yeni kadroya göre 
hapishane çevirgtrni Ô ıner 
LOtfinin aylığı otuz lira, baş 
gardiyıının aylık ücreti de 
kırk I:ra olmuştur. Ayrıca 

iki gardiyan tahsisatı konm-
1 uştur. 

1 

Kültür işleri çevirgeni 
Vildyet kültür işleri çev · 

irgeni Salim At.ulık dün eski 
cevirgen Vasıftan işleri devir 
almıştır. Yeni çevirgen 
dün bazı ziyaretlerde de bu· 
lunmuştur. 

fransuca muallimliği 
Necati bey muallim mek. 

tehi Fransızca muallimi İze · 
tinin aylığı yirmi lira arttırıl

arak kız orta mektep Fran · 

sızca muallimliği de k.endisi 

r.e verilmiştir. 

Siyam Kralhğl 
Londra. 8 (A :\ ) - Siyam 

kralının ker11l iti ini çekilmek_ 
ten vaz gaçirmek üzere ora· 

dan gelen heyeti pazartesin
den önce kabul etmesine im 

kdn yoktur. Denildiğine ba

kıl ı rsa kral çekilmek niye. 

tinden vaı geçmemittır. 

- - -------
Bayındırlık çalışmaları 

Köy kanununun ıatbıki neticesi nahiye YB köylariıidl 
şimdiden güzel esererl vücut ~ulmustur. 

Manyas nahiyesinin merkezi Maltepe köyü ıf 
Omerköy. (TÜRKDlL\) - leri de beyaza boyanlll 

Omerköy nahiyesinde eon yolun boşın da yolları 
yıllarda büyük bayandı- ren levhalar asıluııştır· 
rlık çalışması görülmektedir. Her köyde, köyilD 
Son bir yıl içinde köy yoll· ve kıymetli evrakını 
arının başlıcalarına kolJırım mak için birer kı•• 
döşenmiş, köy odaları dır. 

fenne uyA-un olarnlr. bu ara- Nabi) e merkezinde 
da Reşadiye, Demirkapı ve köyün birer poıta k 
Batak köylerin<le birer mek- var. Köylül c:r 
tep yaptırılmıştır. Telefon 
h<J lları da yeniden düzeltilmiş 
nahiye il~ köyler arası gör
üşmesi intizama sokulmuştur. 

Köy odalarında herhangi 
bir vaka ç ıktığında yaralının 

ilk tedavisini yapabilecek 
ilAç bulundurulJuğu gibi sı

tma ve diğer hastalıklara 

ait ildç ve sıhhı levazım da 
bir örnek yap.lmış dolaplar 
içinde bulundurulmaktadır. 

Köy evlerinin ideri, dış
ları çaltı duvarlarına varıncı

ya kadar baılanalanmıştır. 

Bundan buşko telefon direk-

Kadınların 
Sevınci 

ve mektuplarını 
almaktadırlar. ~ 

935 yılında yspıl•~:, 
{us sayımına baıır 
mak üzere nuuıara lef 
şimdiden hazırlanmıt '' 
tere dağıtılmıştır. LIJ 

Bandırma, ( l ORKDI 
Bandırmanın bütün 
ve köylerinde bayı 

't 
çalı1mas1 yolunda gı " 
dir. Köy kanununun .. 

• . h' ve kO netıcesı na ıye . 'de' 
mizde olarak şıuıdı 
zel eserler vücut bulllll 

Büyük 
kurultayda 

( Üstara{ı birinci 

lardır. Muallim 

sg1(ada ) ve duha az yetilll 
Memduha olanlara 942 ııtyılı . 

hükümlerinllen ~ Fikret ve ~eh ir meclisi üye 
lerinden Mamurun deyişleri 

çok alkış tQplaınış maarif 

dürünün deyişi de çoşkunluk 

vermişt ı r . Gece Halkevinde 

bir toplantı yapılarak Ata_ 

türke sevgi ve sayğı ile 
boğl.lık gösterilmiştir. 

Ankıua, 8 (A A.) - Türk 
kadınlarına saylav seçilme
leri ve seçmeleri hakkını 

veren kanunun kabulü dola
yısile B. M· M riyasetine 
memleketin her yanındaki 
kadın teşekkülleri t(ıralından 

yüzlerce tel yaz ı sı gelmiştir . 

B. MM . ba~kanı bu tel ya _ 
zılarının hepsine ayrı ayrı 

cevaplar vermektedir. Yazı

lan cevabın sureti aşağıda_ 

dır : 

Türk kadınlarının saylav 
se\~ meleri ve seçilmeleri i~·in 

onaylanan yasadan ötürü g-ö 
:sterdiğiniz bu canlı kalkın . 
ma güvençle knrşılanmıştır. 

Kf.l dınlarımızın ülke için her 
nsığlı işi oldıı~u gibi bu en 
yüksP.k siyasal yürgüyi de 
kolaylıkla on :-ı rncokları bay. 

ıktır . 

· --~· 

Venizelosun bir yazışı 

edip etoıiyec• " 
tefsirlerine ait mal~ 
bul edilmiştir . HukU 
mahkemeleri kanun°0 

maddelerin tadili b~91 
ki kanunda iki tar• o1 
rinin vekili olduğu ~ 
k ımıenin taPdiki . "e el 
mesi ibraz etmesı 111 

yetine ait m:ı~lde .;e ·of 
tadil takrirleri uzer~l 

.. . yerı cumene gerıye 

Kanunun "eri kaleO o . 
lerinin müzakere•• ~ 
topluntıyn bırak:lars . • :.1. 

·ıoaıf"" ntıya nihayet verı 

· ·nde' 
papasların kılık ıfl taf 
rü bir y:.ızı c;ıkarıoıf 

d• Venizelos bu yazııın · 
ni elbis~nin Jışard~. gı 
si için verilen r11U 

1
, 

k yıl• mutlak ve 8 e 
masını» istemekte "

1 
le Maraton gölüne 1 dl 

rı ~ir gezinti. ~ıt81.~~~· 
et lnönü ile ıkı 11 

birliği yönünde k00 
1 

rı sözleri hatırlatlll 
M. Venizelos 

. . e 
Cümur re ısın 
bakanına dış işler .. 

0 nına tarihi ve uslU d 
olan Türk - YunaP ~I• 
için harcanan 81118do' 
tırlııtmaktıı ve bU 
"k' l !· ydaııo• Atinadan 8 tarihinde bil- ' ı 1 u usun ·• .. Ui 

diriliyor: M. Venizelos 7 ta- 1 daha ziyade guo 
rihinde Atina gazetelerinde gereğliğini ileri •1 
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A 

Atatürk ·········································~·········· • • 
: F'EN. . : • • ···································••4••············ 

ilk ve eski yaban keçilerine ait araştır·malar. 

Nebat/arda horsonlar. 
fstanbul üniversitesi umumi nebatat profesörü 

L. BRAUMER 

/ ( Cstıtrafı birinci soyf oda ) 

1 
rimin yonısıra Atntürk, bü· 
tün güresilo uluş .kurumuna 
da hız ve düzen Yerdi. 

Macar genci görüşlerini anlatıyor. 
Bunılon tokri ben beş sene 

1 
0Jnimorkıılı oebatatoı Boy

ev(•l ~·ok "' enteresan bir hAd. I nes Jennes cnJibi dikkat 
ise hoyvon !ıziyolojistler~nı~ bir keşifte bulundu. Kendisi 

O, kendisinden özgeıinde 
görülnıiyen hir güre ile bü
tün uluş makinası nı düzelt
miş, bunda eyi duşıincelerle 
suğlam görüşleri üstün kıl· 
mışt ı r. 

Macar genci araştırmayi niçin yapıyor? - Koyuti 
slirüleri içinde - Türkiyenin misafirperverliği• 

Neues wiener Journal 24 saba 60 bin nüfuslu bir yer 
nozarı dikkatini celbetmıştı: bir nebotcığ. n t(•pesini keıti 
O vakte kndur vaz.{ leri hi- "e kesilen parçayı eski ye
linmiyen bazı guJdelerın ha- rine tekrar yapıştırdı Bunu 
ynt mekanizmasında çok yaptıktan sonra topeyi biri-
mühim rol oynadıkları keş{ n<'i tecrübede olduğu gibi 
edildi. Bu gudılder rl ığer ziyaya maruz bırakıldığı zn_ 
~uddelerden Carklı olarak, m:ın gördü ki tenbih kesik 
ıfroz ettiklerı maddeleri do- yni asarak aynı surette in-
ğrudan doğruya ,•iicut <lah- tişnr ediyor. Ve karanlıkta 

ılınde yani kan ı e lenfa ho- bırrıkılan ult kısım evel('e de 
rulorınn gönderiyorlardı. Bir olduğu gibı aydınlık sahanın 
çok oraştırmolrtrdun sonra eğildiğı j tikorııı• tte eğİIİJOr. 
bu dahili ifrazatın neşvüne- Bu tel·riıbPdf! t"re ile kaide 
mayı 'e bütün uzviyetin va_ arasınJo uzvi her robıtn ke-
z rt•sini turızım ile mükellef sildiği için zıya trnbihin na
olduklorı bulundu. MeselA: 1 kıli ancak tep •de husule gc
eğcr bir guddenin hastalığı len b:ızı m !:ııldelnin intişa
dolnyısılc jfruzatına halci ge- rile kabil olabjlır. Faraziye. 
lirse hemen bütün uzviyette yi ispat için diğer tecı:übel-
arızalar boş gôsterir. er de vardır. Bu tecrübelerde 

Binaenaleyh bu mevat tepe ıle kesık arosında mu-
merkezi bir idorerıin emırlc- tedil bir kurs, yani jelatine 
rıni doBıton muhbirlLr gıbi- batmış bir moılde meselıi 
dirin: ve onun kin kendıl- mürver özü konulıırıık ıki 

En uf.ı k b ı r y:ın çizme, bir 
öykti bugünkü Ttirkiyede 
en bas . .ın bcrgelere uğrar. 
Ulus parosından bir tutamı 

bile boş yere harcansa, buna 
karşı en korkun\' karşılıkla 

da\'r :ı nılır. Atatürk, en yakın 
ıırkndoşlıırını bile bu türeden 
ayrı tutmamıştır, 

Eskiden her nesneyi aln
ında yıızı 'ı sayan 1'ürkiye'de 
Atatürk, gür yaratıcılığına 
ınarıdırdı 

Bugiinkü Türkiye ~·alı on 
ve yuratan bır ülke olmu~t
ur. En önde Atatiırk ve onun 
nrdın<la bütim bir ulus ~·alı
şır. 

T:ırih, Ataturh.'ü kendi ul
usunu gönul vermiş, ) ükü_ 

Sonteşrjn 1934. olup gerçekten de biricik 
Viyana tabiat turihi müz- ve büyük bir pazar yeri ol-

esi tarafından küçük Asya- duğu hissini vermektedir ve 
da ilmi :ırnştırmalora gönd- şimnJiodeki butün Hinterlan-
erilmiş ol:.ın heyet uzun sü- <l nın ticaret merkezidir •e 
ren bir gaybubetten sonra dünyanın her nevi eşyası 
dün Viyıı naya geri dönmü burada sotın alınabilir. 
ştür. Yazıcılarım ızdan biri 1 ürk/yenin serveti 
bu heyetin reisi Dr. Koller Adapozar ndan sonra bir 
ve zevcesi ile konuşmak kira otobüsü içinde yolumuza 
fırsatını bulmuştur. devam ederek Anodolunun şi-

Bıı gen~ı bilgin bütün maJ cihetinin vahşi romantik 
c.ıraştırmn seyahatlerinde bir hal nrzoden dağlık orezisi 
kendisi ile beraber olan mi- içlerine gittik. Yol çok tch. 
nieık fak:ıt cesur zevcesi bi lıkeli eerponlinlere yükseli. 
raz zaiflemiş, bir ez yorulmuş yor, ha 1 oklık hir ovadan 
ve eözlerinde yaşadıkların n 000 metreden fc.ızlo yiıkıek 
bnşordıklnrının sevinci par- bir yere ~·ıkıyoruz. Bu hav. 
lak hır holde artık yurtları- alı emsalsiz bir güzellik or-
n dönmüş bulunuyorlar. zediyor ve bizim Semmeringe 
Goyet mütevazı ve mahdut pek Lenziyor. 40000 ııülus. 
vasıtıılnrlo yaptıkları bu se- lu bir viltlyet merkezi olan 
yolıotten hiq·ok yeni Ye BoluJn esas karnr gllhıtnızı 

olarak refakat eden ve Ame. 
rikadak i Orman Enstitüsünün 
müdürü olan Dr. Ali Kemal 
beni ve heyetimizden 
bir Môsyöyü bir gezintiye 
götürmüştü . Kulübesinin ya
nında büyük bir koyun sü-
rüsü otlııtan bir çobanın 
yanına gitmiştik, ben 
arkadaşlarımın yanından 
biruz ayrılmıştım, bir
denbire keskin ve şiddetli 
köpek havlamaları işittim. 
Sesin gflldiği istikamele 
bakınca iki büyük Türk 
ı·oban köpeğinin bir gölee 
ark:isından koştuklarını ve 
gölgenin ormana doA"ru 
kaçtığını gördüm. Bu 

erine yunonca harekete ge- kt•sık sathın c·anlı höcreleri 
munu onn göre haşnrmış 

büyük hir önder d ıye yaza

caktır. Onun kazandığı utk
ular. başardığ ı işler bir gaz

ete, söyünde enine boyuna 
anlatılomc.ız. 

zengin int bulor nlmnklu ku_ kurduk Burndun şımolo ve 
lmnyıp pıırlok ılmi mu\'ufC:ı- cenuba doğru giden bir takını 
kıyctler de kozıınmı~lurdır. nrnşt.rınulur yaptık.. ller 

bir kurt idi ki güpegün
düz ve insanların oturduk
ları evlerin yakınına koyun 
süriisünün içine dalrnış ve 
ger~· bir koyun ahp gö
tiirmüştü. Köpekler kur
du kilometrolarca kovalaılı
lnr ve kurda kuzuyu bt
raktırıncıya kadar arkasın
dan koştulnr. 

li:-mek munas na olıın <ıho. biribirlerinden tanıumıl e tec 
rınon» ismi verılmıştir . rit edilirler. 

Son Pnt.•lr·rde ynpılan tetki. Tepeden aışoğıyo doğru 
kat neticeı:ıinde muşohih hll intişar eden bu maddele· 
di elcrin n •'1:11i uzviyr-tte de re «Hormon» ismi veril 
mevcut oldurru on}oı;tıJmıştır. mekte çok isabet edılmi-

:ı .... 
MnlUnıdur ki Lırııminao'l•·rdoki ştır. llnyvanl:ırdaki da. 
ıntısnhı yaprakforın yani 1 hili ıfrcızat gibi bunlar do 
Coleoptı'lelerin, üzerir.dc ki ı merkezi bir noktndon {Neb-
gılıırlnr çok fozln phototro- atcığın tepusinılcn) gönde-
piguc hossı.ısiytte maliktir- rilirlPr, ve uzak sahalar 
lor. Onun için hu nebatlnr du uk:-üı'umel vıicude glltİrir-
tom gelen ziya 1ıstiknmetine h·r Nebntın hnyntmdu dığer 
kendılı"rİni ~·evirebilirler. bir takım hlldisat vardır 
1 tikamet arzın nuuf kutru- lı:i ancak hormonların fıJ 
chır D..ırwinin tetkikatı neti- olıycti ile ızah cdilebilır. 

et• inde tenbihc karşı olnn Bunu bilhassa bazı nevi 
hu ho snsiy ti11 colepptil t:' ın, höcre inkısom nda görüı üz. 
her taraf ndn mtisııvi miktar- f~ğer hir nesi{· yııralnn r _ 
dn me,·cut olmaJ ğı anlaşıl- sn kdhil hnlıne g imiş 

mıştır. Eldiven parmağına 

benziyen bu uzvun en hassas 
yeri tepesidir. Ynni tekmil 
uzunluğu 26 m m. olan höy
bir uzvun tepesinden ~mm. 

lık bir sahayı tenbih etsek 
husule gelen nksül'amel ile 
nynı tenbıhin bütün uz .. ·o 
verılmesi neticc~ırıde husule 
gı>IPn aksül'i.tmel ar!ısındo 
hı~· oır fark yoktur. Bu te<'
rube L zi bilhnı1sn burada 
nlAknıl:ır eden hddis,.yi çok 
t•yi goslerir. 

Eğer bir nebatc ğın yeni 
yeni intaşo hoşlıynn bır C:r:ım 
ineae'nin, tPpesi yon taraftı n 
nydınlatılırken alt tarafı kn· 
ranlıkta bırakılırsa kornnlık 
ta knlnn kısım aydınlık sah· 
an n hareketine tabi olarak 

onun eğıltliği jstıkomete 

eğilir. Bu hol hize tcnbihin 
nokledıldığini gösterir. IMd· 
ise Charles Darvin tarofınd- ı 
an keşfedildikten sonra tcn-

bıhin nakli hukkıııda ortaya 
bir\•ok noznriyeler atılmı~
tır. EV\'cltl nebntlarda da 

hnyvanlardoki sinirlere benzi
yen bir cumlenin mevcut 

oldu~unu {Jr ttıler Fa-
kat bu tefs'r tcırzının 
do~ru olmadığı çabucak 
nnl ld ı. Ve nes'çlerdeki 
Jlrotopl zm ik tı.ı harrüşiyetın 
ınt işarını nazarı dıkkote ol · 
Jılar . 

H"diso hnlık nılo 1911 e 
kuıfor eJdo ı•dilen nın)Cımot 
bundan ibarettir; fakat o sene 

höcrelerde inkisam knb li · 
yetinin uyc.ınd ı ğı göriılür. 

Bunlar yorula nan sah • yı ör -
t~n höcrelerdir. llthlisenın 
hormon {auliyeti neticesin
de husule geldiğini farz
otrnekte çok haklıyı z Ya
ni yaJonın incinen ve öl 
mPğc başlıyn ıı höcreler 

orada yukarıda bahsedilen 
höcre inkisamını vül"ude ge
tırir. Bunu ispat etmek iç
in atideki tcc iıbeyi yap· 
mışlord r: 

Eğer kesik satıh yıkırnı

rsa mücavir nesictekj höcr
elero inkisam edemezler. 
Moam ıfıh eğer bu yıkanan 

satıh ııynı nebotın ezilmiş 

nescıle örtülürse hocre inki
sam ı nın b:ışl dığı <1 örülür. 
Tecrübenin ılk sc.ırtıasında 

yaralı höcrclerin ifrozatı yı
kanmıştır. llolbukj ikinci 
safhada nesce suni hormon 
verilmiştir. HAdisenin hiplo
giGue ehemmiyeti çok vuzı 

htır. İncinen höcreler yora 
hormonu ifroz ederek höcre 
inkisom nı husule getirirler. 
Ve bu inkisnm ile ılo yarn 
kapanır. 

Son olarak hormonların 

tevlit ettiği diğer hir ho ·re 
inkısıımmdan boh edc·bılıriz 

Birçok çiçekli nebatat toh
umlarını pnrthenogenese ta

rikile viicude gotırirler Yu
murta ilkah olmodon neşvü 

nemaya başlar. Son zaman
larda yapılın tetkikat neti- 1 

Bu büyük nJamın yaptı

ğı işlerı kısaltarak an] tma
ğn <ln gücümüz yetmez. 

Turkiye, Avrupa uluslar 
arasında tuttuğu bugiınkü 

soc;·me yeri ve soysal bır 

savaşı başararak bıışknlıırınn 

yeni öğrenceler öğretmesini, 
ona borçludur Bunun değe
rini obamak ise kimsenin e-

linden gelıni,Y,eccktir. Turki
ye'de bulunduğum kısa bir 
uzıı içinıle Atntürk'ün gön
lümde bıraktığı duygu şu
dur: Onun bıışordıklnrı şaş
oııya değer ve o şaşılac&k 

bir adamdır. 

** « Ulus» 

-~-

Samsunun yedi günde ya
. ptığı ih'acat. 

Samsun, 9 (A A.) Bu 
ayın ilk yeıli giınünde Sam
sundan ynbanr. , iılkelere gö 
ndcrilen urünler şunlardır: 

500 ton ıırpa ltalynyo, 
400 tf)n nrpa Almanynyo,385 
ton buğıluy 1 lollancl lyo, 800 
çuval kepek. Alnıorıynyu. 450 
sandık yunıurla Almuııyayo, 
100 ton nohut halyuyo, 200 
sandık ceviz içi Amerıkaya, 
400 sandık ceviz içi ltalyayu 
salılm ştır. Pıyosa <'llnlıdır. 

cesinde nnloşıloıı§tır ki par_ 
thenogenese hıtdisesinin vu

ku bullluğu bütün nebat ne
vilerinin müşterek bir vıısıf
ları vardır . Yumurtu inkıso_ 
mo bnşlnmaılon evel müco . 
vir nescin muayyen bir kı. 
smı ölür. Burada dumura 
uğrıyıın höcrelerin mühim 
bir rolü vurdır. llöcre inkı 
samını meydana getiren ho
rmonlo rı ifroz ederh r lfus 
ule gelon hormonları yumur
tanın neş\'Ü nümayı tevlit 
eden ilkohın rorini tutuyor_ 
lar demektir. 

Dr. Koller şöyle ılenıiştır: yerde rastladığımız hayvan 
- Ktiçük Asyudıı bir srırveti şayanı hayrettir. 

araştırma seyuhnli ynp- Hosyonel bir tarzda işletı_ 
ınak fıkrine nasıl kapıldım? len muhteşem ormanlar, ov-
Sıze bunu anlatuyım: Evler- cılur idn hakiki bir cenMt 
deki kerilerimizin vahşi ve tPşkil edecek bir haldedir. 
ynnani nna cinsini bulmak B ı z buralarda tı•nınmile O.Y-
nıyf;tinde idim. Muknyeselı rupalı karakterıle bir hay-
etütlerle bu keçilerin ı\nnd. v:ınat il.lemine, knruualara, 
olunun şimulinJeki dağlarda gı yiklere, yuban domuzlıırınu 
yaşadıkları kannatine varnı- Ye kü~·ük av hayvunlurına 
ıştım. Muayyen bazı ev hay- ı rosgelınekle büyü~ hayret-
vonlarının anayurUar,nın ne- lere di.ıştük. 
rede bulunduğu hakkında ar- Beraberimizde Anadoludan 
aştırmalar ynpıtıak ıçın ~mrnya birçok hayvanlar 
bir veçhılc manasız, getirdik. Bunlur uraıında bjr 
maksatsız ılmi bir eğ. Jc büyük ayt vıırdır. 
lence değıldır. Böyle yuhani Bu ayıyı bittabi 11iz 
bir cinsı bulup bunun tesa- kendiniz vurdunuz değil mı? 
lub ıle ıslah ederek daha eyi Dr Koller ve zevcesi 
ve muk:ıvemc:tlı lıır cıns el mahcubiyetle birıbirine bak-
de etmek mümkiın olursa; ışt lur ve güliıştüler. Bu-
bu ökonomik bakımdan yü- nun üzerino Dr. Kollar 
ksek kıymot ve manada bir dedi ki: 
iş olur Hıze seferimiz i~·in 1 «~İze bu ayı ile geçirdiği-
ldzım olan vesaiti verenler mız hır macerayı onlata-
ilimler ıokndemisi, şark ce yım. bir ayının yeni ve 
miyeti ve b zı hususi ZI!- tnze ayak izJerini bulm-
vat ve bilhossn Kont Seile- ağa muvaHak olmuştum; 
rın ve () kulata lubrikato- günleı ce arkasından koş-
ru Halerdır. tum nıhayet ınını buld· 

1 O Ağustosta hır 'l'unn um ve ının civarında ken· 
vapuruna binerek Vıyonayı ılime münasip bir bekleme 
terketmiştik. 1'una okın· yeri se~·tim: iir ge<'e biribi-
tısı boyunca Huscuğa ve ri arkasına vo soğuktan tliş-
orndon d trenle lstnnbula lerim biribirine \'Urprırnk 
gittik bur ıda pusu bekledım. Nih-

Silalılar11111: lelılikede nyct şüpheli bir 
İ tunbulda ılk nahoş ve lıoreket ve gürültü 

kızdırıcı h b . işıttim Çalılıklar orosınılon nraret o~ gosL 
erdi. Gümrük memurlurının bir karaltı göründü. Derhal 
huzurunda 8 ındıklorımızı tiifoğimi sıkıca omuzuma çe 

ktim Sinirlerim kopacak cle-nçtığımız vnkıt memurlar 
hayrete düştuler. Çünkı 
sandıklarımız birçok silllh 
ve eephane ilo dolu idi. 
Halbuki yivli sildhlnrın Tü
rkiyeye ithnli memnu idi. 
Bütün sildhlarımız müsadere 
edılmck tehlike ine moruz 
bulunuyordu . S!"foretimiz 
Türk gümrük moknmatı 
ile temasa geldi. Nineıyet Al. 
muncn konuşan yüksek 
bir memur Ankaradan ıoro
rak bizim içio izin aldı. On
dan sonra memleketin içler
ine doğru seyahatımize de
vn m ettik. En evel Adapaza· 
rına vardık Adı «lJuyük pa
zar» maoaaına gelen bu kı-

recedt- gerilmişti. Hüyük bir 
uyı ve onun yanında ınsan 

hayaletleri belırdi. Köylüler
,ıen sekiz kişi ayıyı bir sır-
ık üstünde taşıyorlortlı . Bu 
kurfıaz adamlar benim ııyın-
ın izleri üzerinde doluştığımı 
görünce nyıyı kendileri tak-
ip edip vurmuşlardı . 
Kendılnine darılmadım ve 
hizzat vurmak istediğim 
ayının pıırosını QJedim 

Koyun stirtisü içinde 
Or Kollerin zevcesi de söze 

l
l karışorttk: «_he~ de kü~·ük bir 

m3cera geçırdım ı> dedi ve 
şöyle devam etti: 

1 «Bize seyahatimizde daimi 

1'ı1rk misafirpuvuli'OI 
Cenuba doğru seyahati. 

mizde çıpl:ık ve yalçın 

b,r Juğlık arazide hulyalı 
ve nadir tesadüf edi-
lir bir yere \tard ık, 
arnılığımız yabani ke-
~·inin bu dağlarda bulundu
ğunu ornda öğrendik. Hve}ce 
vurulmuş böyle bir hayvcının 
Gayük l>oynuılerufı 8a' elde 
edebildik. Fakat oralara -et
raflı araştırmalara maatteessüf 
:imkAn bulamadık. çünkü pa. 
ramız noksandı. MekkAre, 
beygir ve saire kiralamoklı
ğımız IAzım geliyordu ve 
parnmız bu maaraflara1 yetiş
miyortlu. Bunun icin hedefi
mize tıu kadar yaklaımışken 
gMi dönmE>A-e mecbur kallt
ımızın acısını tasavvur edeb
ilirsiniz. Bununla beraber 
eyi bir tesadüf ve tali eseri 
ıolarak baıka ilim eraftırm_ 
al:ırı yapabildik ki bu saY'de 
Küçük Asyanın hay\ranlar 
Alemi hakkındü şimdiye kı
dar mevcut bilgilerimiz ta
m:imen değişmi9tir. 

Arnştırmalarımızın ~elki 
ör.iimüzdeki Noelde «tabiat 
tarihi müzesi» niiı hususi 
bir sergisinde gösterilebile· 
cei{ olnn notice ve ganimet. 
leri bu seyahatimizi ~ödiye
cck deyerdedir. 

~eyahatimizin en güzel 
intibalarından birini tetkil 
eden miıhim noktayı da zik
retmek isterim ki o ,la Türk· 
lerin emsalsiz olan misafir
perverlikleridir.Kendisini fa
kir ve ibtidni kulübeıin
de ziyaret ettiğimiz en fakir 
çoban bile misalırlerine ikr. 
om idn bir kuzu kesmekten 
geri durmadı. Resmi makam
lor bizden heryerde en sam
imi ve dostane yardımlarını 

esirgemediler. 

Yeni bir heyeti seferiye 
halinde önümüzdeki mayısta 
b?lki yi.ne Kü~:ük - A~yaya 
guleceğız ve öyle ümit edi
yoruz ki gelecek sefere ait 
vasıtalarımız bu seferkinden 

dahıı ~ok kifayetli ve mebzul 
olacaktır.» 



__ S_A_YP_A_:_4 ______________ ...;.._~----!T0RKDILI 

Bir istek. Yabancı gazeteler: ----------D-u_y_g_., u-larımız: 
1 ı tık kanun ,,,,,,. 

Al:ş verşteı Ç 
Fıyat orçil ve Baldvinin söylevleri · Kadınların Seçimi. 
Bir olmalıdır! Alman yanın bir hücumu karşısında fngilt~renın Hertarafla bu konuşuluyor. Kadın saylav olabilir ınil. 
işt~,k~~a:ı7m d~:~~· tab~~z;:: halı ne olacak. Avam kamrasındu söylenenler Çocu~laşan kadınlar... Kadınlar en çok ne bilirler. 
s 1 sı nıı uyğun alış verişte Neue. Zürher S ıytung yu- eyi korunmanın, her hangi ği ülkelerinin dış sıyasasını . Ulus kurultayıuın verdiği arını da, kafes artlarındaP 
«değruluk» kurmaktır. Biz - kardakı başlığı taşıyan bir bir düşmanı intibaha çağıra- çevirme bilgileri kıt olan hır karar ortalıktaki bütün çıkarak biraz insan gibi ge~· 
de küçük bir sokak sat.cı- zısındı.ı Alman yanın sildh- cak güçde bir Britanya hava bir sürü yeni devlet adam- sükunu altüst etti... meyi de .. Rica ederim siz 

80 

ıınJon tutunuz da milyonlar- lanmasını ileri süren lngiliz sildhı kurumu yapılması ola. larını ve bunlarla görü~ebil- Gazeteler hergün bu ka yleyin, Cümuriyet kuru~alı: 
la uğraşanlarn varınc ıya ka- pı.t rl~mentosundaki söylevleri cağını söylemektedir. Bu u menin zorluklarını yedeğe rar etrafında yeni yeni du- dan beri kadınlar, kendılerı 
dur her işimizJeki kesim tetkık etmekte vu bundan ğurda yapılacak fedakdrlı k - alınmış bir idille anlattı. BrL yumları, büyük puntalarla hangi ((hak»kı alabildiler?:· 
doğru bir söz ve bir fiat Çu~çil ile Baldvinjn söylev. lar büyük bir şey say- tanya devlet adamı buna gazetenin baş tarafına ko- Hiç değil mi? Hep biz vereli~ 
yoktur. En küçükten en lerınden parçalar alarak ılmaz. Her hangi bir düşma- karşı kendi ülkesinin hava yuyor, harıl harıl çifter çif- Onlar hazıra kondular ... 
buyük herhangi bir dıleği· şöyle demektedir: nın lngiliz donabmasına in- donanması vaziyetini ve ya- ter makaleler, şiirler yazı- «H~m efendim, kadın ıı•

1 

miz için baş vuracağımız Eski savaş ve hava bakanı direceği kati bir darbenin pılmasına karar verilmiş ol- yorlar... rin, hiç hirşeye yaraf11
1
1

1
' 

bunu yapan ve satan bir diyor ki: Hava saldırışının vereceği sonun göz önüne ar silAhlanma tedbirlerinin Dedikodu kaynağı olan cak kadar znif yaratılııııf 
örnek fşlerle uğraşan mağa- en korkunç biçimi yangın getirılsin. karakterini uzun uzadtya kahvelerde kılıbı kların endi_ bir mahluktur .. O, yaln11 

,.. 

za ve dükkanlarımızdan ala· bombalarıle hücum etmektir. Bu takdirde yalnız askeri anıatmıştır. şe ve korku ile karışık: vmeyi, bir kütle tarıtfıod" 
c.ığımız {ıatlar başk~ boş- Böyle bir hücumu Almanlar tayarelerin kullanılması ile Baldvin anayurt ve müste- - Acaba hakikat mi? sevilmeyi arzu eder... ·oi 
kadır. Bu huy bizde 0 ker· 1918 yılında yapmoğı düşün. kalınmıyacak, yenilmiş olan mleklerdeki britanya hava Sorgusuna karısından kıl Hiçbir zaman kendi k.eıı~~. 
tiğe gelmiştir ki eğer satıcı müşlerdj . Böyle bir hücumun ülkeye, kendisinden istenilen donanmasının birinci sınıf kadar! korkusu olmıynnla· idare edemedi, Kendılerı r" 
satacağı bir mal için kdrın- lehine olan helge ise büyük herşey kabul ettirilinciye savaş kabıliyeti olan kıtal- rın verdiği alaylı. köpüklü gençliklerinde aşık, ihtiY~.,. 
dan ziyade bir fjat aramayıp bir şohirde en çok 50 tane kadar ülkesini her yönden arındaki tayare sayısı 880 · kahkahalı cevaplar. Kahve- l ıklarında dırdırlarını d; 
bir sözle sermayesine bile yangın söndürme kurumu altüst edebilecek ölçü ve olduğunu 550 sinin anayurtta lerini höpürdeterek, çayları_ !etmek i.;in sabırlı jnsan ° ~ 
vdreccğini söylemiş olsa _ olabileceğine göre bir anda bomba taşıyabilecek güçte bulunduğunu söylemiştir . nı şıngırdatarak yüksek se- rlar ... Kadından başka 0 

-::ılıcı indirilmP.dik:; e inanıp 80 veya JOO değişik yerde ne kadar sivil tayare varsa Bundan başka gene birinci sle atıp tutanlar gırla gidL beklenebilir?. «Kadınınd~~; 
almıyacağından . onu satam- çıkarılacak yangınlar rüz- kullanılacaktır. Havadan ya- derecede gvcü olan ve 127 yor... ına kırbaçsız girme!» ~1 o· 
az. Ve yine alıcı da istenilen garlı havada akılların alamı- pılacHk olan böyle bir hü- tane tayare de yedek ve ya. Sakalımızı tıraş ederken Niceye o kadar hak verı1 
bir fıatla alırsa yüksek fıat yocağı ölçüde büyüye- cum, karşı yönü büsbütün rdımcı sildh olarak anayurtta birdenbire ustasını durdu- rum ki. ·siılJ 
aradığından aldanır. Türk bilirler. Almanların bu yerlere serecektir. Herhangi duraklamakta olduğunu ~ş - rarak hafifçe gülümsedik. «0, yalnız kadındır azı .1, 
alış :erişinde pazarlık ger. hücumları ı 01 s de yap. bir ülke havada savaş gü_ ylemiş ve demiştir ki: «Par. ten ve şüpheli şüpheli ay- kelimenin bütün ıı:ıaP811b1r 
çektir. Bir satıcının sattığı mamış olmaları, sildhları - cünü kaybedince, yenen eni· ldmento şunu da bilmelidir ki nadaki gözlerimize baktık- kadın .. Mebus olııcak, .~ocB ,pi1 
malın alım fıatına göre kô.rı mızın böyle bir saldırışa ne huyuna yapılan bir ha. 880 tane birinci sınıf tay- tan sonra: kütleyi temsil edecek. oyl~ ti• 
belli olmaz. Alıcı satıcı üze- karşı koyacak kakar güçlü zırlanmadan sonra, dileği ta- arelerimizden başka da barış - Yahu siz bari gazete_ Bunu çocuk yetiştire yetıf 1ı 
rinde ne kadar yük, safra olduğu için emin bulunma- yare fabrikasına saldırarak içinde normal olarak bozul- cısınız, herşeyi herkesten re çocuklaşan ve ağlaıP81111 
olursa olmalı o kadar ucuz mızdan ileri gelmemiştir. onu yokedebilir. Böylelıkle acak olanların yerine ve. önce öğrenir ve esaslı, eyi bir sanat edinen kadın 
alır. Satıcı da alıcı kaçırılma- bunu yapmamalarının sebebi de yenilenin kendini yeniden ya tayareci yetiştirmek b ilirsiniz. Kadınlar sahi- yapacak? .. » i· 
sın ve kapı bir komşusun - başlarında britanya ordusu toparlaması için her türlü ve denemelede bulun- den mebus oluyorlar mı? Arkadaşımın söyledi~}•~ 
dan almasın da ne olursa o)- olduğu holde itıldf devlet- imkô.nlar ortadan kalkmış mak için ayrıca bir tayare ili~· beklemediğiniz bu nin hepsini yozmauıa bil , 
sun diye ziyanına bile satar. lerinin ileri yürüyüşleri ve olur. ' yadeğimiz vardır. Geçenlerde sual ile sizi kahkaha ile :erilen . sütunlar, .. ınii 9'80 
H~kumetin halkla olan Alman impuatorluk hüku- Savaş yapmanın bu kadar önümüzdeki seneler içinde güldüren berberden tutun ıt değıl.. Onun ıçııı: b"'1 

alış verişi de tıpkı böyledir . metioi o vakit idare edenle temelli bir yenmo doğurac_ ayr.ca 300 tayarenin katıla- da mllha11e kahvt>sinde ve kadarlıkla keseyim kı e' 
Hükumetin küçük bir işi rin başlarına gelecek olan ak başka bir biçimi yoktur. cağı sözlerinden de, gene girdiğiniz bütün dükkdnlar· kendisi, hem de kadınlar oı 

olur. Alıcılar sıralanırlar. f~1"ketj önceden anlamış Hava silahı hıristiyan kültü- birinci sınıf 300 tayarenin da dedikoduların belkemi- mnun olsun .. 
(Haydi indirilir!) deriz hep olmalarıdır. rünün bu yirminci yüzyılındn ötekilere katılacağı ve bun- ğini bu mevzu teşkil eder. ** 
ağ zlar (indirilm

6
sj z iyandır) O geçmiş günlerdenberj zorl~ kabul ettiğimiz en kor- ların arkasında yukarda söy- Velhasıl bugünlerde, ka- Geçen gün hususi b.ir.t;f~ 

derken bir indirmedir baş- termit yangın bombaları bü- kunç. ve yeni bir unsurdur. ledığim işler uğrunda kul dının intihap hakkı ve lant ı da, yıınıbaşımda ıkı 1 
lar. Hesabı yapan bilgiç yük savaşta kullanılan her Bundan dolayı her neye mal lanılmak için büyük bir ta- saylav seçilmesi ağızların hararetli hararetli kon°@

0 

yüzde on • on beş kdr kon- hangi bir mermiden çok olursa olsun önümüzdeki yare yedeğinin hazır dura- pasını giderdi. orlardı... ~' 
muş iken şımdi yüzde yirmi_ müessir bir biçime girmiş- on yıl içinde Almanyadan çok cağı anlaşılmalıdır. Yetişti- Aleyhte ve lehte bir sürü İrademle kulaklarılfJı tı gol 
yirmi beş indiriımekle dul . l e rılir. ~1ütehassısların temin daha güçlü bir hava silihı rt-ceğimiz yedekler için kul- felsefi fıkirler ortaya atılı- mak başka ~eyle ıııef fr 
ğın dalğın bakar. Ve hazine ottıklerine göre böyle bir bulundurmaklığımızı ve iş lanmağa lüzum gördtiğümüz . yor, saçmasapan covaplar olmak istediğin halde rrı01'1,. 
kArı var diye en aşağı kırana bomba, birçok katlı yapıları başına g elecek olan her ban- tayare sayısını söylemek okunuyor. Hattô., kadının ffak olamadım., İşte i~ittı 
iş verilir. Herkeste şaşar delip geçecek ve her katta gi hır hükumetin bir ay mü· istemiyorum. Sanırım ki par- ta tarihin ilk devirlerinden rimden bir kısmı : ., 
kalır. ayrı ayrı yangınlar çıkara- ddetle bile olsa gücümüzü lAmento da bana böyle bir şimdiye kadar geçirdiği -Azizim, zaten bu se~~s· 

Memleketin yapılacak bir cak güçtedir. Halkın can başka bir devletin mevcut şeyi söyletmez. muhtelif safhaları anlatan- de mebus olmak 
yolu olur. Bılgiçl~rjn alım ziyanı ise her halde mal hava gücünden aşağı düşür- Bundan sonra havtt baba- lar da var. imalim pek azdı... " 
ve satımına ve işçılık yev. ziyanından az olmıyacaktır. mesinio {~~t karalığı olma- nlığının temmuzdan beri tay- Birkaç gün aval dehşetli Onun için üzülüyord:, ... 
miyesine göre kdğıt üzerin - Londra üzerine yapılacak olan sını te i edediyorum. are a ' anına elverişli 90 tane kadın aleyhtarı olan Fakat yaşasın son kar ,~ 
de ioi onarırlar. jş indir. urdı arkası kesilmez hava Söylediğim tedbirlerden yer gezmiş olduğunu ve bu- bir dosıumla karşı laştı m. - Kadınlara verilen oı 11· 
melı: Blfasındn yüzde otuz saldırışları dolayısile an nz başka avrupanın tehlike- nlnrdan simdililı: on bir tan- Yüzü gülümsiyordu, düşün- usluk hakkını mı k•'11 

kırılır . Hesabı yapanlar (bL üç, yahut dört milyon ada- .li noktalarına ve ileride ha- esini seçtiğini bundan başka celiydi. Koluma girdi. yorsun?.. .10,,1 
ıde şaşıyoruz Alıyor- mı Londradan kaldırarak ya· şka kıtalarda uluslar cemi - 400 tane tayare alanı- Ourğunluğunun sebebini sor- -Öğle fakat zanoedı ~it 
lar, işçilerden kesi- lcınlarındaki ovalara sürmek yetinin öneyak olması ve nı da.ha eyı bir madan kendisi izali etti: ki, bu senin zararın' 
yorlar, şöyle yapıyorlar mr.cburiyerinde kulacnğım ızı gene onun otoritesi altında biçime sokulmakta ol- - A birader gel de ntı- karardır... fte~t 
böyle ediyorlar) Alan (ne akıldan çıkarmamalıyız . Ye- husuı;i polis kurumları yeri- duğunu söylemiştir. Baldvin şesiz olma. Kadından mebus - Hayır, bil§.kİS·· · dil' 
yapalım kulan işten artmış neceği, içeceği, boşını soka_ eştirmek için birlikte yür- bu yıl, geçen yıldan yüzde seçiliyormuş Ne biçim • iş· anın, kadınlar arasın of 
harcımız, takımımız var, baş- cak yeri, ilılcı doktoru olm- ünerek tedbirler alınacak 90 fuzla yeni motör ve tay- tir bu yohu!. Henüz so- mevkiini bilirsin ... oııu!I 
ka işımiz de yok almak ge· ıy . .m, savaşa, ancak yiyeccüi olursa neslimiz in başına ge- · are ısmarlanacağını, askerlik kakta yürümesini bilmiyen mzetliğini koyarıın .. . Diri'~ 
rektir. Aldık) der. Bir de ça- içeceği düşünülmüş bir ord. lecek olan korkunç felfiketirı pılotu olarak yetiştirilmekte bu mahlOklar nasıl Ben olmazsam, o. . ~ 
lt~an işçilere SO"arsat kan udı.ın çok olan bu kadar bü- yolunu değiştirebileceğimize olan tayareciJer sayısının ge- oluyor do mebus ola_ olmazsa. diğeriniz .. . Ve .f 
ağlumamıık ~lden gelmez. yük bir halk yığını hüküm- kaniim. lecek yıl iki kat ~~oğaltılaca bilecekler. . Balıkesirde. ki her ikiniz de .. zateP~~" 
B 

.. 1 h · d ete, altınıian kulkomıyacag~ı Bazı yönleri Çı.rçilin sö- ğını söylemiştir. bana, mebus olabilecı•k kaç dınlarımız bu hakka ç .ot 
oy ece epsı e mıı.zur gö ıııe"' 

rünürler bundan sonra da bir mesuliyet yükü olur .. )) ylediklerinin bir te krarı de_ Hang'ı ren"erfa"yı·n kadın gösterebilir8in? .. Can- layıktılar ... Kadından ,, " 
ortadan kabahatli kalkar. Çurçil böyle bir havadan mek olan Baldvinin sözleri Y U ım , kadınlara , bu kadarı da kadından belediye aı

11

1.,oo' 
Yapılan işlere gelince' On- düşman saldırışına karşı an de Al manyaya karşıdır; bun. Si Gön Saymen ile Nevi! !azla .. Benim bildiğim bak kadından herşey 

0 i 
lar da hepimizce bellidir. dan dolay, da Almon gazete. Çcmberlaynın imperyal Sem- verilmez, nlınır.. Ben, bir mebus ve bakan 0IJ11• 

8
. sayğılı bilip kurumlu ve lerinin Biritanya devlet adam_ ıcal kumpanyası hisse seno- kadın olırnydım, buna isyan Değil mi ya ! . Ves ... » er•" 
ır çatı altında, bir pa- dog· u b · ·· b · {' 1 b " zardo, bir memlekette hatta r ır soz ve ır ıat a mın sözlerini olduğu gi- tlerinden bir kısmını eller- ederdim .. Oyle değil mi ya? Görüyorsunuz ysı .. o11' 

h 
.. t •• '" lk alışveriş yıı parak pi yasala· bi yazmadıkları teessüfle inde bulundukları hakkında EEk i Osmanlı Paşalarının ot- kendi hnvasınd::ı ... 9,rı1"'"' 
u un u ede iş vo alıı:ı ve· k d ' 11 · · 1 1 le P • -s rımızı en ı e erımız e a t kurşılanacak birşeydir . Bndl Ameriko ayan tahkikat ko- urnrken nişan almaları gibi to söylüyor, dig;eri .,"" 

rışte doğru bir söz, ' bir {iat .. t t l' · o · ınc"'" us e meme ıyız . ünya vın, Alman devlet adamlıırı misyonunda yapılan telmıh - bir~ey Bunu hiçbir erkek Bakalım, sonu ne 0 
,, vl 

olmalıdır. Kendi aralarımız- kurululıdanberi her yerde - b .. k ·· 1 h ..,.. gf ·lalci işlerde pazarlık İ\olk_ eger ugun u top onhdaki ler üzerine Havas ujıınsının ta ammül r demez bence... Mehmet 1 U 
değişmiyen, dikilmiş ve sağ- konuşmaları okuyacak ve yaptığı tahkikat bunun Jo0<ı Fakat, müteselli olılu{!um ~ 

tığı gibi devlet İ.ı;ılerinde de 1 1 J ki 1 d'kl · '~' 
l 

~ am a~mış vo sonsuzu ara. söy e ı erım arasındaki her ru olmadığını göstermistir. bir nokta da burası ye ! . 1• --

>ir sınır olmalıdır : Hu sınır l ~ . ı -1 1 k b. • J ' d < ogru ua sag om oşaco ır sözün genel anlamını tarta Nevil <;emberlayanın adı «Zaten: kadınlara, şimdiye Ha/kevinuef7· fi' 
ışında kalan ve sınırdan ta - inkılfiyl ag· ııcı olan ( ıloi!ru· k 1 1 1 k d O g .. ıı .., ca o ur arsa ne mut u ha· şu ~·ifte yanl ışlıktan ileri a ar herşeyi erkekler vor- Soy adz yasasın · V' 

şan sat · cılnr ve ulıcıların luk) direö-ine diğer inkıldp 1 d k · ııfl 
f ı b na ıyere eyıce görülebiL gelmektedir: B irincisi Nevil di. . Kafes ardına kapanmnL herkes kendine uy9 
ıat llrı fırlatılıp dıı:ıarı atıl· fıdonlarımızı snrdır"rak ha- - J · • '· fır I -s ... mesı ıçın soz erının alt ı na Çemberlayn adında başka bir j soy adl bulaca/\ • · bl'" 
malıdır. Toplu söyliy"lım ·. v" su ve b'kı'ler· · .. l ·t · · · k il J•dt ır,., 

v ... , ı ını guze ve- sı em çızgısı oymuştur. Mu kimse bu hisse senedlerine nın m ::ı hiyetler i itiba r ·ııe ke- Bu iş için D , ,, tı'ıf~t-
En küçük işlerimizden en · l' b. k .. h C k b k ~ rım ı ve ır aya once ye- n aza Ar oş anı , uluslar sahiptir . İkin cis i de haka- ndi aairesile alakadar olmo811 Tarih şubemiz oz 

büyük yur(işlerimize varın- m' l i · ld t l • ·· .. l ı dl / l ıı:tır J _ ış er nı o urup op amaga arası goruşme er yapı ması nın kardeş i Austen Çember_ oranlı hiç bir fırına hsse se a .aram\ am v ~al~tP 
ClJ« kadar kendi kılrım ız 1 1 · · b. d 'k ·· l k · J l '·L' l l r I'' .Jt çn ışmıı ıyız ıçın ır ı tator e onuşabil- laynda da bu hisselerden nedlerini muhofoza veya "l· • 1 5 et\ 1 0 an a [lıt ,,. 
gibi menin güçlüklnini, ve hele vardır. d baş vurarak kelld e etmesinin yosak olduğu 1 • · 

ibıilAlleria it batına ietirdi Reımi mahfellerde baka- bildiriliyor. 1 .ı soy adı seçebiltf· 
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KÖY 
•• 

K O Y L U .. 
Bu sayfa her sah günü basJ/mktad1r. Bu sayfa-: • 

• • 

ve yı yapn1akla güttüğümüz ülkü köye, köylümüze : 
faydalı olmakflr. Umuyoruz ki köylü kardeşler ! 
kendi sayfalannı sevecekler, benimsiyeceklerdir. : - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Veli Dayı Diyor ki: 
F ayaa/J bilgiler, 

Saka kuşunun gagası 
niçin geniştir. Türk kadın:, her yönde yurdu için kuvvetli 11ar- ı 

lıktır Ağalar .. Bu varlığı Atatürkün yaşadığı 
bu devri yaşıyanlar tanıdılar da va zil el erini 

yapmış oldular. 

Saka kuşu gerek küçük
ken, g~rek büyüyünce çok 
ğıdnya muhtaçtır. Yediği 
ise yalnız balıktır. Halbuki J 

balık yakalıyamadığı zaman· 
lar oluyor. Bunun için ga
gası hem balık avlamak 
için bir ağ hem de. avlana-Kövün kadınları se· 

a 

virı\! içi rnle idiler. Eh 
cümuriyet artık kadm
Jara da savla v secnıek . . 
ve secilnıek hakkım 

• 
vermiştir. Erkekler o 
ak'tlam yine Vt•li Dayı
ııın evinde toplandılar .. 

Geri kalnıışm oğlu 
Veli Da,,. va lwvecanla . . . 
sordu: 

- Buna ne deı·sin 
ağa .. Kadırıhır da Büyük 
~focli te söz sahihi ol
muşlar .. Doğrusu kadın 
kısmına bu kadarı da 
faıla Veli Oavı.. . 

Veli Dayı giildü: 
- Oğul Hiiyük ~lec

Jisıe si;z salıi1'i olmak, 
çalışan çapalıyan her 
yurtdaşın hakkıdır. Bu 
hak şimdiye kadar bi
zim kadınlarımıza ve
rilnwuıekl • doğrusu za
ten lıaksızhk edilmiş 

idi. ~imdi işt hu hak· 
ıılığa ..,011 vrı·ildi. 

avukat zu Lellendiririz. Kadın-
Fatma lıaıııını gfirmfı- hlra :.(eliııce, lıit; iş yap- mndığı zamanlar yemek için 

1 1 1 d saklamağa mahsus bir kese 

De .. ehirdP 

'
·or musuıı erkek avu- masa ar. < a~< an o un vnzifesini görür. 

katlara hile parmak ~eti ril'IPf'' ki di yu rıar- Deniz ~uşlarınm yumurta
ısırlıyor.. Kadııı ha. lar valıut hcz dokurlar. 
kim oJdu. doktor oldu, Yaşa~'ışırıııza hu ka- lan nİÇİR tepeSİÜSIÜ ~Urur1 
satgaıı oldu. Ot~mck ki dar, karışmış yaptıkları Su kenarındaki kayalıklar· 
onlardan da okumuş işlerle lıayaımııza hu da veya sazlıklarda yumurt· 

lıyan deniz kuşlarının yu-
yt'ti ~i~·oı·. O haltlP hu kadar hakim v.-ziyette murtolıırı «Topa~· gibi tepesi 

aklı başında menılek.-t huluııau kadınlar elbet- üstü durur» öyle ki bir rüz

i~fori rı i k~l\ ramış bii- teki hu memlekette er- gArtt tutulduğu zaman yu-
1 murta yuvarlanıp gideceğine 

yi~ık katl·ır.~la~· ..• 1~~~~~n 
1 

keklerin sahip olduk.la- bir topaç gibi döner ve hu 
M ılJt•I .Ut•Clı!il km ~ll .. ll il- rı haklara nıüsta hakt 11•• suretle düşüp kırılmaktan 
de sfiz sahihi olmasın
lar .. 

Türk kadını, her 
vörulc vurt icirı kuv-. . . 
vetli bir 'arlık arratar .. 
Bu \'arlı~ı A tal ürkün ._, 

yaşadığı hu devri ya-
şıyarılar tarııdılar~a bi
rinci YazifeJı~rirıi yap
mış oh hı hı 1· •• 

O~ul kadın kı · uıı <li· 
VİJl le llNlt·rı creci \"t!l'i-. ~ . 
yorsuıı i>ylt• .. Tiirk ka-

la r .• 
Geri kalnıışm oğlu 

ao-zı bir karı~ acık din-e \ . 
livor amma galiba Yl•li 

~ 

l>avmııı sözlflriııi anla-. 
mıvordu: 

a 

--Canına Veli Oavı .. . 
Kadın kı~mı .. ılivor ve • 
böyle kırık. kırık ~özler-
le gıi ya iı iraz etmek is-·- . 
tiyordu .. 

V '- li Hayı kf.nukları-
rıa hirt•r parça 
hağrnırı iizli m li 11dt•n 
yaptığı ağdacl:11ı ıauır·-

kurtulur. 

Bava yılanımn dili niçin 
ar~aya ~oğru yankttr1 
Bova yılanının dili arkaya 

dağru yarıktır. Bunun sebebi 
mühimdir. Bova yılanı yu-
kaladığı avı olduğu gibi yu· 
tar. Fakat bazon yuttuğu 
şey yılanın ağzına nazaran 
pek büyük olur. İşte o zn 
man dili arkaya doğru yatar 
vı~ yutmakta olduğu şeyin 
ıçerı lu:ıymnsına yardım 

eder. 

ÇİFTÇiNİN 
•• 

Sağlık öğütleri: 

Kuşpalazı. 
Ağalar, Kuşpalan deyip geçmevin, bu hastahk çok 

tehlikelidir. Tedbirli olun. 
Kuşpalozını hepiniz bilir meyiniz. Çünkü hastaya do-

ainiz. Bunun bir aJı da (Di- kunanlar hastalığa tutulda
fteri) dir. İntani ve bulnşıcı ğu gibi balgamile bulat•• 
olan bu hııstıılık ~·okluk ço . 

1 

eşyaya dokunmakla da inH-
r.uklarda olur. flas~olığın na hastıılık geçAbilir. 
kııynağı insanlardır. Hastalık ltıstnhğın fer halama devri 
bir yerde, çokluk bu<lcmcikler üç iltl yeJi gündür. Yirmi 
üzerinde oturur ve sonra dört saattede olduğu g6r!-
kana karışarak z~hirlM. Al- lür . 
lah göstermesin eyi bakılm- hemen doktora hab
azsa hastayı pek kısa bir 
zamanda alıp götürür. 

hasfa/J nasıl başlar?. 
Hastalık, (Hunnak) denilen 

hastalık halinde başlar. Or
rası kızarır. Ve üzerinde bir 
takım (gışayi kA.zip) denilen 
beyaz deriler peyda olur, 
altındaki bademciğo yapışır. 

Bu beyaz derilerde ve bad
emcikte pek çok difteri mi
krobu bulunur. Mikroplar 
kana kadar giderler. Bade
mciklerden gayri hançercde 
de bu zarlar yer yapacak 
olursa hazan vücudün bir 
yerinde kan birikmesini 
mucip olur. Böylece hastalık 
ilerler ve çok rlefa ölümle 
neticelenir . 

NasJ/ geçer? 
Sakın kuşpalazı hastalı

ğına yakalanan bir eve git. 

er vermeli. 
Boğazı ağrıyan bir çoo•

ğu hemen doktora haber •e
rmeli doktor gelinciye kad
ar çocuğun yanına kimıey; 
ıokmamalıdır . Esaeen bu ha-
stııhk hükumete haber ver
ilmesi mecburi haıtalıklard-
andır. 

Jlııatanın eşyasını •e yat
tığı odayı temizlemelidir. 
Mektepli İM kırk gün kadar 
mektebe gönderilmemelidir. 
Bera her bulunduğu çodukla. 
rı da tetkik ve hatta ıeru• 
yapmalıdır . 

Kuşpalazı şimdi etki 
ehemmiyetini kaybetmiştir. 

Alman Doktorlarından «Ber_ 
inç» ve Fransız Doktorları
ndan «Rm> ve «Mnrnen» 
buldukları serumla eyi edil. 
mektetedir. 

- hvi anıma \1Pli 
Dayı.. lt•lrn~luk hu .. 
Emine kızın :.(Hrece~i 

d11ıı diirıya kurnlnlıhe

ri eriniıı yarıırıda ~alış
mıştır. Ananı, hacıları
nı, kızları 111 tarlada işt) 
koşa11 sera tlc·~il ıııi · iıı? 
Kendinıizl") hir lıak<tlım; 
kadııılar muz hizlt·ı dt•ıı 

dıktaıı sonra geldi yt'rİ· 
ııe oturdu. (~eri kalmı

şm o~lu ile konu ma

sırıa devanı ~ili. (~eri 
kalanın o~lu arıık ~us 

KOSESi 
• c._.; 

. l 1i • ı iŞ l Or!:I •• 

Bunu 
. 

vıne . 
ri kal mı. ın o~lu 

• <. 

(;e -
s<lylii-

vor<lu. . 
\ Pli 1 hn ı hu !"ÜZt' . 

de lllUlal o(iler \' iİZlÜ-• . 
liiğii 11 li gösterdi: 

Çok ~·a./t.. Jlasan 
dedi. ~lehus olmak lıa
kk ırıı almı ·Jar~a hiitiiıı 
kadmlar Biiviik Mecli-., 

t'O~ t'alısnııvorlar mı; 
: • ı) • 

evd.- onlar, tarlada oıı-

laı· hal!da halu·edl· on-' .., . 
la r .. 

Toptan hir yeküula 
kadmlar11111z hizderı da
ha t;ok f:ah-ııyorlar. Biz 
erckklf•ı· giini"m t;ok \U

kiılerirıdt' hacaklnrı
ıuızı uzatıp ~uhuğum11-

Güzel Ankarayı 
Tanıtıyoruz! 

il · \ k · ı"z•' tanıtıııaJda d<·-Tiirkiirı ka u r n ara~ı ~ , 
vnm flclivoruz. Bu~.din bastığııııız rrsim giizt)I 

Ankarath~ Ba hakanlık ,.e M<tliy«' Bakaıılığı biııa-

landır .. 

Çitfçiye öğütler 

• 
pu~ olnm~tu . 

Vt!li l>avrnıu köviin-. .. 
dekiler hep birden ve-
rileu kararı alkışladılar. 
.\ latiirke, biiyli k Tiirk 
ulusuna dualar ettiler. . 

-~-
-

T urnamn ayağı niçin ör~ek 
ayağma benzer. 

EKİN NE D 1 R? 

Turno kuşu derin sularda 
yiizebilir. Fakat bar.akları 

çok ince olduğu için bunu 

o kadar kolaylıkla yapamaz 
Hunun için lam bir yüzücü 
kuş değıldir . Ohaldo nyak-

ları yüzücü bir kuşmuş gibi 
pl·nçeyc Ördek. ayaklarına 

Ekin toprağa attığımız 

arpa, buğday mı~ır , nohut ve 
cliğer benzerlerinin hepsine 
birden verdiğimiz isimdir. 
Toprağa attığ ımız ekinin 

acaba ka\' azası vardır ve 
bunlar ne iş yayarlar? bu 
çirl~·ılikte \'Ok mühimdir. 
Çift~·i turlasınıloki ekinin 

. . eyi hir mahsul verip vernıi . 
Bunun sebc bı; kuşun ınco yeceğini bu usullere göre 

benzer. 

ve uzun bacn~ları~a. rağmen 1 tayin eder, yani onlara bak-
ayokto durabılmesıdır arak alacağı mahsulün mikt-

Turnn kuşu çok zaman arını aşağı yukarı ölçer. 
göl kenarlarında çamurluk Rkinde başlıca iiç uzuv 
yerleode dolaş ı r . Eğer ayak- vardır: 

lorı diğer kuşların ayaklara ı - Kök: 
gibi olsaydı o zaman bura- Kök tohumun en 
tarda gezmez ve avını avlı - mühim uzvudur Ekinde 
yamnzdı. kök biıde, aQu gibidir. Biz 

-2-

nasıl ağzımızla vücudümüze dir. Biz ciğerlerimizle na. 
yarıyacnk maddeleri alırsak sıl hava alırsak ek.in dı yıp-
ekin iP. kökü vasıtasile topr- rakları ile havadan iıtitadı 
aktan tohuma yarıyacak, eder. 
onu kuvvetlendirecek mndd- Saydığımız bu ü~· k. 11ı111 • 
eleri suda eriterek ulır. ılan başka ekinin daha iki 

2 - Gövde: mühim kısmı vardır. Bunlar 
Gövde tohumun topraktan ıla çiçeklerile tohumlarıdır. 

çıkarak hava i~·inde yukarı_ Ekin ekildikten, kök ıll-
ya doğru yükselen kısmıdır . lıp hava içine çıktıktan, yıp-

Üzı1rinde yapraklar vardır. raklarını yaptıktan 11onra ba-
Gövıle ekinin desteği, da- ~ak çıkarır ki bu ekinin çi-

yağıdır . Vasıtası kökün ı çeğidir. 
toprakton aldığı gıdayı ya- Çiçekler bir zamPn ıonra 
prBklnrn göndermektir. tohum haline gelir ve ozam-

3 - Yapraklar: an ekinin ömürü de biter. 
Yapraklar gövdenin iizc- Haftaya «toprağı.,. öğrenı-

rindeki yeşil renkte, uzun \ ceğiz. Şimdilik sağlıkla ka. 
veya sıkı olan kısımdır. Bu. lın kardeşler. 

nlar ekiııin air.ihri aibi - Çiftçi 



SAY.FA 6 TURKD!Lı 

Hikô.ye 1 Kalbimin Kadını llAK /\1 
SÜHA 

Bund ın çok evel idi. O 
ıamnn baş mda gençliğimin 
~·ılğ n rüzgdrı eaiyordu . Her 
kadın bakışı beni iliklerime 
kadar titrf't irdi. Her rastla
dığım kadına aşık olan de. 
vrelerde idim. 

Birçok kadınlar tanıd ı m. 
Fukot hiç birisi bana muh_ 
taç olduğum llşkı vermedi.. 
Heps:nin aşkı gönlümde bir 
alev gibi parlamasile sönme. 
si bir oldu .. 

Ş:ırkının bu noktasında 

susmuştum. tiecenin koyu 
renginde onun k:ılbimi tutuş• 
turun yosun reııklı gözle
rını nrıyorılum. Birden bi 
re nasıl oldu hatırlamıyo

rum. Heyecanımın sevkıle 
ellerine snrıld•m: 

- L9ylfi.. Leyla ll ıyo ın
Iedi ııı. G~cenin vahşi süku 
netinde bu inilti koybo· 
ldu, eridi. Duv.ım ettim: 

ve mutlusıl öptüm. 
Bcı~ımı kaldırdım Yuıürıe 

balı.tını. <3özlorimlı;ki suu
det kıvılcımları yanıyordu. 
Dııdnkları kınııldu<lı: 

- Seninle Taksimde bir 
apartımanda yerleşiriz. Evimi· 
zi de, zevkimize göre süsle
riz. Dt!rhnl sözünü kestim. 

1 

Şimdi bunların ne lüzumu 
var Loylfi?. Bana nşiımdan , 

1 ~evgimden Lahset Aşk suyunun 

l 
gıinlüme doldurduğu Sl' ra
bm verdıği ıstırap kdf dir 

i Leyla .. 
Kalbin · söylesin.. Senin 

1 Avusturyanın istiklali. 
. 

Avusturya bir Alman ~evleti ve fa~at müstakil olarak 
kalaca~tu. Avusturya başvakilinin sözleri., 

Viyana - Başvekilı (Or. Sc. memurlar.n temsili oz cok 
huschnigg) vekiller heyeti - J muvuffakıyı:t!e yopılmış ise 
ı ~n bir toplarıtıoında uzun ı de sermayedarlar henüz te-
bır nutuk söylemiş ve nut. msil edilmemektir . 
kunun sonlarına doğru de Amele ile sermayedarlar, 
mişt [r ki: nrasınduki müını~ebl!tler i n 

- llıristiyanlık ve hak turz ı nı tayin r.dı cek knnun-
üzerine kurulmuş olan lnr dahi henüz yapılmamış 
yeni Avusturya; AvusturyaL yalnız zirnut ve~ orman anıe· 
ıca idare edilecektir. Başve- leleri ile onların sermayeda. 
kil in bu tSôzlerle ne demek rlarının arası bulunmuştur. 
istediği a§iktlrdır. Bu ti.Özler Demek oluyor kı yoni avus-
hazıltırı tarafından A vustur· turyanın şimdılik temolleri 
yanın fazla katol ikçe idare kurulmuştur . 

11 tık u~ 

Macarlar 
Yugoslavya ~u~u~al 

dış ar i çıtarıl~ı.""' 
Bolgrad, 9 (A .A.) -

11 
ristarıın şimdiye kadord:d .. 
66 Yugoslovyolıyı. hU 4' 
rıcı etmiş olduğuna~ 
oian haber üzerine Yu 

'ktsrı 
vya rnehafıli bu 011 iJ 

mühim bulmaktadır. ~9 
Yugo ,lavya<la oturan . ._. 

~ 8rı• Macarl ı ya karş t tnac ~ 

do ki Y~gosla' lnrın oııe~ 
400 ü tecavüz etıııcrıı 
dir. 

Her kadının gönlümı:ı ve
rdiği örpertiyi. her kıı
dın bakışının kalbimde do
ğurduğu çarpıntıları aşk za
nnettin . 

Gönlümün sevmeğe. sevil
meğe ihtiy&cı vardı. Gün
ler geçtikçe bu his beni 
kemiriyordu. 

- Saadetimin güneşi .. Aş 
kımın kız ıl kanatlı perisi 
Leyla .. Bak ne güzbl bir ge· 
ce.. Mavi sakin yıldızlı bir 
gece . . ,\şı kların , ~a:rle rin ge 
cesı .. 

Böyle bir gecede seninle 
başba;?a bulunuşum bilst!n ben • 
nekanar mesut ediyor. Seni 
seviyorum, ö'esiye, rıldırıı!'lı 
ya Leyla .. Aşkı.ısıırnhı hana 
sen tattırdın. Hiçbir kud n 
senin kalbime verdiği heye
canı, sevgiyi vermedi. Ümi-

1 
gözler ind .. n okadar aşk 

almuğ'a ihtiyacım var 
ki . A~kmt gönlüme 

edildiği dığerleri tarafından Başvekil (Dr. Sdıuschnigg) 
ise katoliklığe k:Hi derece- in nutkunda zekrettiQ-i rakam 

Vaşington, 9 (A.A.) io 
yasal mehafıli Macnr f 
sla v hfüliselerini özenle y 
mektndir. Macurlıırın. 

1 
f 

·Başımı göğiislerine daya
dığım kadınlar benim gön
lümün aradığı kodmlar de
ğildi Bunu sonraları hisse
tmeğe başladım. Bu benim 
için acı bir tecelli idi. Ta
nı lığım kadınları hep vahşi 
hırslarım için sevmiştim . 

Kalbimde onlara karşı 
aşkın bir nebezesi bile 

dimin karanlık bir ge 
ce len ibaret olan ı<emasıntlo 
tek bir yılılız olarak tilriyen 
sensiıı Leylıi.. 8en benim de
ğil ruhumun, kalbimin ka_ 
dınısın Leyla .. 

kandırmak. yudum, yudum 
İçmek istiyorum. Bırak 

kıılbim nıskınla hı~~kırsın. 

O hu sözlerim karşısında 

yi.ızüniı buru turdu. Benim 
sözlerııni !'anki duymamış 

gibi sölemeğe bo~ladı: 

mevcut ddğildi . Onlardan kaç
tım, uzaklaştım. 

Susmu~tum. Bütün bu he. 
ye<'an ım arıırıdn o taş gibi 
hissiz duruyor. sanki be
ni dinliyordu 

- Nt'jut suna kendi elimle 
ne güzel yı>mekler pişiririm. 
ller halıle unlardan pek 
mPnınun kuloc:uksın .. Eo z[
yude hungi ycnıı kleri se· 
vcrsın. Hc•n kuru yemek
lerden hoşlanmam Yiye
ceğim yenıekler bol sulu 
olmalı. Y(mcklerı.len doğru

su tas kebabını her gün 
yesem bıkmam. O muttusıl 
~öylüyordu Fakat ben dink
miyordnm. 

** 'e gariptir. Aşk hiç bek-
lenilmiyen tesadüflerden do
ğar. Nitekim ben Kalbimin, 
gönlümün muhtaç olduğu 
kadını bulmakta gecikmedim. 

Bu kadma karşı du) ı lu
ğum hisler diğerlerinkinden 
pek uznk ve pek ülvi idi. 

Leyldyt bir mecliste tanı-
mıştım . . Nazarları bir 
Jnv gibi kalbime akm -
ış, benli ; İ mi kavurmuştu .. 
Varlığı mdan herşey siliami
~ti.. Ruhumda. kalbimde 
yalnız Leyla.. Leyrn yaş
ıyordu. Leylayı daima ya
nımda görmek. sesini ışı_ 
tmek arlık bende bir ih-
yaç haline gelmişti .. 

Onun mağrur edası. yü
zunuıı ılılhi güzelliği beni 
çıldırtıyordu. Uğrunda eri
mek, ölmek istiyordum. Hiç 
bir kadın bende bu kadar 
ateşin ve devamlı hisler u

yandırmamıştı. Onun aşkile 
yanıyor, kavrulu) ordum. Ar_ 
tık gönlüm aşkın kızğın ate-

şile tutuşmuş, ben de gönlümün 
muhtaç olduğu aşka kavuş
muştum •. Onun da beni sev
diğini gözlerinde görmüştüm. 
Kendi kendime bu müstesna 
güzJlliğt.ı malik olan kadının 
kim bilir ne yüksele bir 
ruhu olacaktı diJordum .. 

** Bir yaz gecesiyJi.. Pn 
rlak_ mehtaplı bir gece .. 
Onunlu haşhaş · kalmıştık .. 
G.,cenin koyu rengi ayın ko
rlaklığırı<la titriyordu .. İçim
den ne mesut bir gecem d i. 
yordum. Ay parlak ışıklarile 
Leyllln~ın güzel yüzünü göl
geliyordu .. ikim z de su ·u
vorduk. İkimiz de bu tatlı 
süldllü yırtmoğa cesaret 
edemiyorduk .. lçimde his
lerim kaynıyor, taşmak ıs 
tiyordu . 

Gönlümde kökleşen şu 
şa · k ıyı mırıldanmoğa hoı;;la
dını. 

Batarken bu akşam ufukta güneş 
Kalbinde bir acı yandı mı Leyla. 
Ararken her mahluk kendine bi:eş 
Dudağın beni de andımı Leyla 
Soranın doğunca gece yıldızlar 
Gözlerin onlardan güzel mi Leyla 

Bir aralık sordu: 
- Siz şair misinız:ı 
Birdenbire irkildım . Gön. 

lünı fe bir~Pyin kırıldığını 
hissettim .. 

- Bunları söyleınPk i~in 
!? tir olmak mı laz.m:1 Söylu 
Leylfi.. Sen de heni sevdi
ğini söyle . Bu kc,limel< rin 
dudaklarındnn dökiıldüğünü 
göreyim ... 

O susnyordu, de Hım ettim. 
-Seni mesut edebilir mi 

yiuı Loylfı. . Hay::ıtlarırn .zı 
biı le şti re li rn, benim olur mu
ırnn Leylf\ 

~özümün bu noktnsındn 
gözleri sevinde parladı, ken
dini toplad : 

- Evlımelım NPjat dt>di. 
Hu cevap karşısında sevin· 
<·imılen çılılırmıştım. m.e
rını dudaklarıma götürdüm 

• 

l{u Bözleri karşısında kas 
kotı kesilmiştim. boğnzım 
yanıyor. Kulaklarım zonklu_ 
)'Or. knll >inıde me~·lrnl bir 
noktanın s zladığ'ını hi ... scdi
yordurn. t.:önliımün mabedi 
bir hazin 'irunı>yo dönmüş

tü O aııda anladım k ; aşkı-
na sılr,ndıcrım kadın 

b n 
benim ,fuyduğunı hi6lerden 
~ok hem do pek çok uzııkt r. 
llissiz, du) ğu~uz hir güzell· 
iği ta~ gibi lıir kalbi v::ırdı.. 

Ne ~·ıkar. 

Onu fuz~a dinliyeme<l.im, 
boğazımda lw;k rıklar dü_ 
ğümloniyordu. Boğulacağı mt 
hissediyordum. Yan ından 
bir çılğın bir, bedbaht gibi 
kaçtım. 

ltalya ile Habeşistan arasında 
harp biışlad~. 

( Ü8 r:ı fı bir oci sayfada ) 
başka nsabiyet membnı da 
ltulya ile yap.lmış olan an
laşma hilıHına Hahoşistanın 
pıımuk ziraatı idn .l.Jponya

ya geni imtiyazlar \ 'O llnha 
ba)ka ikt sadi tefevvuklar 
vermiş olmasıdır. 

Addis Ababa. 8 (A A ) -
Hoyter muhabirinden: 

~imdi yapılan iılılinlara 
göre İlu !yan kuvvetleri Hab
rş topr:.ıklurıncla 75 ınil He-

I 
\?ehbüste bulunacağı sanılm. 

aktaJır. Bomadııki fl abeşıs

tan maslııhntgüzarı bu sald-

ırmanın 19~9 tarihli ltalyan-

1-fabeşistan anlaşmasına ve 

iki ülke arasında son defa 

al.nıp verilen dostluk sağlı

klurınu ayk ı rı düşen lıu hfi

.liı:;eyi şiddetle protesto et
mişti!'. 

r----------, demiştir. Yalnız ~urasını ıln 1 YrBTD.\Ş! 1 
hııtırlutmok lnzımd ı r ki , !fob- 1 1 
r~i tan ile ltulyn S1Jrn11lisi il Zenyin , Fakir, Kadrn 1 
orasınılu hudut he r üz tayin lfrkek /111lcisa hiçbir ki- 1 
ve tohdit eılılmiş değildir. 1 mse ke11dl11i llildlialwıe- 1 

Londra, 9 (A A) Ullun 1 rin Şefkatli himayesinden 1 
ulde bulunnn ve l lı.t h şistanla 1 11:uk sayamcı:: Bu ,Sej. 1 
lrıgıl iz Somalisi nrasındn ki il kat yurd11nwı yardım e- 1 
sınırı \'iznıeğe çal~ ıı lngil ı ı_ lifle !Jllllllll birinde mu/ı · 1 
llahcş komisyonunu n sı nır 1 !aç olabilecef/İmi:i 1111uf_ 1 
bek~·il··rintj 5.; 2 t :ırı hınıl e 1 mamalı ye:! Scnehrce l'V- 1 
ltııık, tny<ıro \'t! tol' ı-ilnlıl. 1 lJcl kurulmuş olan bu ha- 1 
yı.rlı 1 ulyun kıt ut, t::ır:.ı(.n 1

1 
yır oca}uw a:a ulunuz. 

1
: 

Balık• ~ıı· liıl .. alıııı(•r 
do.n yu p ı lnn saldıruıoyı İng- 1 1 
iltercnin Roma n~zdinde te .. ___________ .. 

Je riayet edılmediği yolun- takip ettiğıne şüphe bıra-
dnki manasız iddialara bir kmıyrJr. Avu.ııturyan ın iktı~u-
ccvaptır. Ve bu cevop ~ü- di sahada eyi bir siyaset hu-
phe yoktur ki A vusturyamn susun da attığı adımlar eyi 
voz ıyetini tayin edı·n ı ma. neticeler vermiş ve hıikuınet 
yıs 1934 kanunu esası~ının bütçeı::in<len yaşayan işsizle-
hulfisa edılmiş bir şeklinden rın miktarı azıılmıştır. para 
ibarottir. siyasetine gelince: B.ışvckil 

Hoşvckjl nutkunda duba bu işte k ıymeti snlı.t para 
hirrok meselelere dokunar- usulünün devam etti ril mesine 
uk demiştir ki: şiıllletle taraftardır. !)iinktl 

Onümüzıle hükumetle - zuten p k nğır ~ortlnr altında 
rmın itlare tarzını b z ~·ulışmuktu olan Avusturyan-
den eve! değiştirmi9 bir ın p·ıra işlerinJe t ehlikeli 
~·ok memleketler ve hilh:ıssa tecrübelere girişmeğe takati 
İtalya gibi hir örnek nıcv- yoktur. A vusturyanın harjç 
cut olmasına rğamen biz ke · ile olon mali münasebetleri-
ndi idare tarzımızı kurar ne gelince; Avusturya hüktı 
iken onlnrı takl itten 1 meti imzalod ı ğı bütün mua-
ziyade memleketimizin hu~u- hcdelerin şartlarına riayet 
siyetlerini dıişünmüş ve hattı etmekten hk bir zaman geri 
hareketimizi ona gört: cizm- knlm ıyuc:ık ve· (tran~ft·r) m-
işizdir. Avuı:-tury-.ı kanunu e.~e le8 ın;n en eyi şeki lde ho-
esasinin g.ıyesi siyasi fır ka- ili ı\~ in el inden geleni yap:ı-
cılık ve oın ı f mfü·atloleleri- e.ı ktır, ticaret noktai nazar_ 
ni ortadan knJdmıra k popa- ında işe 19~8 senesinde Av-
nın <,Onadr:ıge Bimo nnro>) usturyo ticaretinin bir mil-
İ8İmli Enzyklıkosına uyğun yar passifı var ıken bu p:.ıs-
bir hükılmet kurmak olmuş sif Lugiin onl'llk üryüz mil-

tur. yona encni~tir. Bu eyi h ı tıce 
Yeni Avusturya hükfime- ~usolininin kofasıı,jan J 0 .-,_ 

ti nıf c ş:ıhfi mcnfııatler ıçın an ve Romadn imza edil~n 
her ne t?ekilde olursa olsun Avusturya, Mo.<'ariı;ton ve 
yer ayrılın ya~·ak ve Avust- İtalya iktısaıli uıloşmonın bir 
urylllılık ülküsüne inanmıyon meyvas dır. Dr. Sohucchnigg 
ve orıtı k:ırşı k ılbinde bir bu uzluşmnnın iktısadi bir 
şevki heslı·miyenlero idare blok te~kil etmek 
mokinasındn hiç. bir mevki olmayıp tam manasile bir 
verilmiyecektir. Avusturya uzlaşmadan ibaret olduğuna 
hükumeti şimdiye kotlar ve Roma protokolurıdaki şa. 
g-eiip ge~·en fırkn mücade- rtlar ı knbul eden herhangi 
lelerini unutmak. onları bir bir de\'leLİn bu uzlo~mıya 
tnra(a bırnkornk m<•mleke- girehileceğine işaret etmek_ 
tin hakiki fnydolnrını düşü tedir. Bu meyanda unutulırı 
nmek rıiyetintledır. ~on z:ı- :ım:ısı İc:ıbeJen bir nokta 
manlard:ı teşrıi bir heyete duhu vardır ki o ıla şubat ve 
malık olm yan Avusturya temmuz ilıtil<lllerinin Avust-
bundun höyle ahaliye to,rii urya bütçesini kökünden su. 
hoklurını Yermek istiyor. rst ğıd;r. Eğer Lu ih'üilJJ..,r 
Fakat bu te · rii hnk millet olmaırnydi A vustıırvanın m:ı 
meclidi şeklinde ,feğ'il her 1i voziyeti bugii~den ~ok 
meslek crbobının nyrı ayrı daha eyi olrıcuk idi. A\ust-
ö leyeceği (hük:lmetc yol urynnın harici siyasetıne 
g-ö~tcren meşveret heyetlcrı) gelince. ı\ uslurynnın bütün 
şckilinde tehnrüz edecek ve , komşuları ile dost ge~·inını·k 
hükumet azusı ile işbıı me~- istemesi g.ıyet tabiidir. Av-
vt)ret hey<'tleri arasında '{e- usturya komşulorı ile k vga 

etmeği ılı'ğİI kendi ruhııtıçecdk müoakaşalar gizli tu- 1 

tulacaktır . na dokunulmnmnsını istiyor. 
Bıışvekil Dr. 8chusclınig-g 

l 11sııı oslavyaıfon ~·ıkarı rn ~ıd 
otosto ettiği doğı u derıı 

Helgrat, ıo (A.A) ,.,,. il"' 
işleri Bokonı i kanıe~ ~~& 
tiyelerinjn müddetı . 

01
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olan ~Iac:ırlar da Johıl • 
Pıtı 

üzere Macar tebaası ı,r 

dut harici cdiJnıcsiııe ,1 
nihayet verilOI men 

M;r~ilY~d~~i a~i~eJI 1 
müş ~ir çelen~ ton'; 
Marsilya, ıo (A.~ ) ;of. 

goslavya hükümetı rlı' 
ha rptc Balkonlu rıla h9 eri'. 
miş olun Fransız asku-" 
abidesine büyük g 
bir çelenk koymuştur. 

c ·=r:;~:M 
Bir gazete kapatıl~I. •"' 

~ir gazete ~e. 1, 
Ankara. 9 (A.A.) - 1, 

nbulda ç korıl:ın }ıs .,1 
[Ulusal birlikj gJza':

1
, 

memleketin sıy11sasın9 at• 
rı yazıl a r yaz<l.ığı ndotı ırJI"'. 
üç yıl müddetle kapııtı rı 
ına ve Paris,lo çı'ı•~ 
N . . DM « evestl)) gazetesını 1 

leketim iz aleyhinde Y'Jof 
Yazmasından ötürü yur 

. r• 
uza sokul mu masıno ıc .,.rr 
killeri heyetinc·e karsr 
imiştir. ~Al . ,,..-

Kilise ile hükuıııctıP ti 
ki mesai~ i meselesine .ged 
. h"k' t li~IP..#, ıce, u ııme genç c bir~ 

nhlaki H~ ruhi te'rıı•~ 
popasların eline bırtık ~stl 
hi~· Lir mahzur görnıeıll,0,st 
di r. ll ii ktiınet lıu hdtJ ı•l 1.. e , 
ki 1iscye her tür u çe~ 
ve yard mı ynpınııktnn "" 

. k . B rs~ .J 
mıyec~ tır . una . blW 
g-~ndiğin beılen ıtısi b 
, h h. .. me da a eyi ter ıyc gor ·rJe' 
kıl netin b ışlıc:ı prensi 
nJendir. s 

b. ··ı · · ıe Jrlfl1' Acı ı r o ıı m ı dt 
otJll J rekilen l>r. Dollfoss 810 

gesimo anno enzyklikS rll1 
ki g-i ıj bir A vustu~~~ 111t' 
sını c ınlandırmnk ıçı ·0,,ı( 

Avusturyndu yapılmak is- bunu knt iyı·tle izoh ettikten 
tenilen, hükumc·t ve halk hn-

sonr::ı ılıyor k ·: 
yatındnki to bı~ddülfilın henüz 

·- Avutuı)O t• ktıllıyttll' rin 
sonuna vormndığına şüphe h 

dı ve ölıhi. I> >ll(ııss ~e,,. 
kil bir Avıısturynnın ur I 
Al ınanlık ve gerek ~ "[ıtıı,d 
lık i~·in ı;ok mühinı o oıı 

1 
na kani bulunuyorJU· .. ı. rir 

··"tJ" lıu kannatinin ve btl~ .1.,, 
. tırı 

nklurınu rinyet husu 
yf)ktur. Şimdiye k..ıdur atılını§ surıda 

. dii· yaya nümune 
aılımlurdun baz,J. r ı n<la hata 

olacok n Lılet "Österme-
"'Ya noksan olduğu da mu- ğ'i k e nılin e şerP ( biliyor. 
hakkaktır. Fakut hu tl "ğişi- Fukat hu lıokıkat Avustur-
klikler vaziy .. t İ<"abı pek 
ncele yapılıl.ğ.ndun lıatu ve 
noksaı lıır ı ynvcış göriilect>k 
v~ bir diiz,yıı tashih • ılile
c•Pktir. 

Bı 1 hasım ınu lıtolıf n111 slck· 
ler in iduro makinu~ındnki te
msil turzları henüz pek nok
san bulunuyor. Amele ve 

yanın bir Almun hükfııneti 
olduğu hnkıkntile hi\~ bir zu
oııı tl·ınt teşkil edeııwz. Avu- • 
!'turyu ismi tarihe daima hir 
Almnn hük ılmeti olorak yu
şamış ve bugünkü kii~·iik 
A vustu rya d.ı d.ıimu bi r Alm-
nrı hükumeti olarak kalını- ı 
ştır. 

ynsın n yerme g_~ kuıler 
kin ılaha birçok oıtJŞ t!İ~ 

· · ap e f bertaruf eılilmcsı JC. kÜ o 
ne şüphe yoktur. çu~ ıeJİ 
a rogesinıo nnnonun 16

8 ~1 
Avusturyonın meydotli1ıı,r 
mesi idn A vustur.Y8 5,8d,,ı 
!erinin fedakfıruno g~{ru••'' 
k:Hı ıleğıl(l ı r. Pr Do JdB 1' 
kuftısınn koyduğu şek tııı•r 
Avusturva · i<lı~ulinıfl tıı tJ~ 

· ' ·tel uku anı·nk beynelını 
şmaların alul'ağ ı şekle 
dir. 



11 İlk ktnun TURIU>lU -
~ahkesir ı~ıilH eı~~?-k ırt Balıkesir Palas -.1 Bal!kesi!" Cuını~r!!~' 

çevırgenhgnulen TE)IA~A OTELi MününtvETiNnEN: l Mudden11n111nılıgınden: 
~lilli eıııl:ike ait 21 ııarı;:ı ıarla ilr bir diiH:iıı Otelimizin adını ( Balıke I Balık~sir ceza evim~ almaca~ ~kııı.ı•k lıeş 

iki vıllık icarı 15-12-934 giinüntle iJwlt~ yapıl - sir Palas) olarak denişdir- <k•~· hklolarak vEe k kaı~~lı zarf ... ~ısuklıll_e ılndılrmeye 

.\lıcıla;·ın Oefderdarlığa mür aca ntları il:lıı ohrnur. ıg~m~zı mu terer:ı muşterı- raili öğrenmek için lıe.rgün miiddeiunıumilik dair 
rnak icirı hir hafta uzutılnıı~t ı r. d . ., . . . h .. . 

1 
onu muştur ... ıuegı verıuege ıste · ı o an ar şe-

le rımıze arzederız. esinde toplanan komsıyt>nu mahsusuna sornıaları 
~ • ... ve teminatı muvakkatalarını vaparak verme gü-

Ba Jıkesi r Zıraat ~~~~~~MMM~~ nii olan 22. 12. 934 tarihine.rast gelen cunıa-
Çevi r.o-en fiğinden: ı~ S"LL t i ı· . t .... ı•v• ~ . 5' rlesi giinü saat 14 de Komi~~·onda hazır buln-

~ ~ hııı8 ve ç ımı mumne muuur ugun en. 1 ıııııaları il:\n olunur. (285) 

Mi ktarı ~ Balıkesır Doğum ve çocuk '11 
Kilo it! b k '.1)j 
_:;.n, 00 ~ a ımevı "il 

Bıılrdav .~~1 it. ~ 
:-, · ?O arah:ı ~ ı - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir '1j 

~fı s ır sapı t) it. ~ 

Cinsi 

Daımı Vilayet 
Encümeninden: 

Ciiriik saman 60 « (ı\lııhammen) I~ ve ki>ylcri ahalisinden müracaat eden gebe- '11 
~ ~ lerin tahii ve miişkiilatı her nevi doğumları- ~ Balıkesir Sıhhat dairesi ihtiyacıiçin 500 li-
~liil~a Kepslit ziraat ınektehin~t- mevcut 1 111 ve alelumum kadın ameliyatların.~ .~niies- 1 ralık kinin münakasaya vaz ve müddeti temdit 

~· ukarıda cins vP nıi kıarları yazılı Bııgda.y, ~h:ır ~ sese.de !uecca11en yapar . Çocuk. duşurmek 1 edildiği halde ~erait dcrmayanı sure tile ·talibi 
~a . . .. . ··k ~ aın·•n miizavedt·VH \'azedılnıışlır.~ it. te lıl ı ke .. ıude bulunanları da kP-zalık mecca- tarafındaıı tPklif t~tliği bedel haddi h\yık görül-
.., }U H~ CU 1 ll ~< • • • k d . U · .. .. '" ·ı · d neu yatırara · tc 3\'J P er· ı· · d ~ k. ı 934 ·ı · ·· Taliplerin ihale "unu olan ıo- 12- 904 tarı ıın e " ... .. . . nıe< ıgın eıı h - · ~uıunueYP tarı ııne mu-

e .. l ·ı~ l . 1 2 -- ut cocnkları ve ıkı yasına kadar o- sadı·r J)3'',arl(~ . ..::ı· -.. •'l"ırıt"'ı saatoıı beşe kadar bı·r ay · "t··ı·· · · ı · uıur ·ıeaatarı ı:anounuı. • "' -. ,, .~ r-. zıraat ,, tıc urı~e ıne • lan kiiciik hasta yavruları dahi müessesede 
~ • • ıarfında pazarlıkla verilmesine karar verilmi-f 2791 ~ vatırarak her zaman meccanen tedavi eder. ------------------1 · 3- ~üt çocuklarının bakım tarzhırı hak- ştir. 
~ kında müstakbel validelere ve gebelik esna- ll 
it sıncla vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki ~ Bıılıkt'sir Belediye 

Riyasetinden: 1 h\zını gPltHl tedavi ve tedbirlerin alınmasını ~ 
~ da ırchelere fiğretnıek üzere dersler verilir. ~ 

Talip olanların teminatı mu vakkatelerile 
birlikle yevmi nıezktirda Encümeni VilAyete 
gelmeleri iJarı olunur. 

( 244 - 1) 
Beledivt> meclisi 15-12-934 tar ilıinc rastlı

~·aıı cuın:~rle~i giinfı saaı 15 d<> mutat içtinwmı 
ak tile aşatt-ıda yazıla ruznauıeyi ıuiizakt•ı e e<le
ccğirıdt• n azaııın lwlediye <lair<· siııe h·ş ı·ifleri re-

~ 4 - Cumhuri,·etimizin Balıkesire hah - ~ 
it. şcyh\di~i faideli. ve ha~' ırlı miiesseseden .1\ 
~ muhtert'm halkımızın istifadeye koşmaları 1 ------------------
fi.: h\zımdır. ıl 

ca olmıur. 
ncz~ .\~IE 

ı - B33 senesi hesabı katilt~rini11 tetkiki 
2 Riitcede bazı fasıllard a münakale 

• 

K•ıracıılıey llariısı 
e; 

1\'I iidiir lüğ·ündeıı: 
0.000 kilo kuru ot \'H 190.000 kilo yulaf 

ve sap samanı 50.000 kilo yulcıf sanıaı!ı topt~n 
p 1rça parça pazarlıkla satılacaktır. lstıyenleran 
Hara idaresine nıiira(·a tları (290) 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

B~ılıkesir Zir«ıat 

()( .. v i rgeıı liği nde n: 
}liilga Kepsiil ziraat mektebine ait Siiliiklii 

ve hendekli çayırlarının 935 senesi otlaki~·e rii
snnmııa talip zuhur etmediğinden bir hafta te
mdit edilmistir. Taliplerin ihale günü olan 15-
12-9 34 tarihinde ziraatmü<liiriyetine müracaat-
ları ilan oluuur. 293 

ALTIN MAKAS 
Üç hucuk ·ene Almauyada· talıs i l t-lrııiş sauatuı hiiılin incclikleriııt• ~·akıf Berlin terzi akade
ı n 1 •1 1111• ati vviil:ll:.\ dı~ rece dt> ıua kastarlık şehadet namesini Vt' ayrıca şeref diplomasını haiz .. 

MUHARREMHA Bi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

u k 6 bulunduğum hunımlor terz ihanesinin imal ettiği manto , toyyur Ye bolo elbiselerini görünüz. En 
ınll as .arı . . b r d'l 1 ·r · · hanımeCendiler en şık goymmış oyı~ en ı er A tın mnkaıın muhterem müşterileridir Modellere 

zarı geyınmış · · . . . . 
muvaCık olmıytın ve sevilmiyen elbiseler derhnl tatb ı k eı.l ı lır . 

(~iizt'l vtı pahalı olan kuma:larmızı yalmz ALTIN M.\K.\~A hiçliriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelennde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

[rkek atelyasi posta~ana sokağı No. 50 
ffammJar atelyesi Karoğlan ma~allesi i~neci sokağı No. 24 

Bıılıkesir Milli Eııılak 
ı\JI üdür lüğünden: 

~luhtelif nıikıar ve mevkide 21 parça tarla 
2 senelik ve i \'rindide bir dükkanın bir seneliği 
icara verilecek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalesi 
defLerdarlıkta icra edilecektir. Fazla mah)mat al
mak istcyeıılcriıı Milli E·ulak ~lfüHirHiğüne nıüra-
cttatları. [271] 

Dainıi \!ilaye 

Encümeninden: 
Balıkesirde evelce yanını~ olan Milat Paşa 

mektebinin keşifname "Ve şartııamesi mucibince 
miibrenı aksamının yeniden inşası 3K:inunuevel 
934 tarihine müsaidf Pazarte~i giinü saat ı 5 te 
VilAyet makanırnda müteşekkil Enciimeni vil~
yette açık rksiltme ile verilmek üzere 
miinakasaya konmuştur. 

Bu inşaatın bedeli kt~~fi 3990 lira 70 kuruş 
ve tenıinalı nıu vakketf si 300 liradır. Mü-
ııakasaya meslek haysiyet ve itibarı malisine 
itimat olunan ve belediYt~ ve ya devairi saireye 
ve yahut serbest olarak birkaç b~tonarma 
bina)'I bila münazaa metin olarak viicude ge
tirmiş olduğuna dair vesika ve ticaret odasına 
mukayyet olduğuna dair makbuz ibraz edeu 
mühendis, mimar ve kalfalar iştirak edebilirler. 
Bu "' tıretle talip olanlar vevmi mezkörda vaktı 

"' 
rnuayyeninde vesaiki mezk5re ve teminatı mu-
vakkate makbuz veya mektuplarile makamı 
vıh\yette müteşekkil eucümerıi vilayete ve bn 
hususta mahimat edinmek ' 'e bil:\ bedel şart

name suretini almak ve ph\m görmek istiyen
ihale güniinden evelki giinlerde Encümeni vi
layet kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(262) 
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. BALIKE İR PALAS 
1 

'il 

f 
.. 

Teşrif eden en müşkülpes ?nt müşterilerini 
dahi memnu11 eden temiz,konf orLu ve servisi 

, mükemmel, ücretleri herkese elverişi~·, yeni ı 

ı · inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun 
ı I fevkalade banyosile tavsiyeye değer bir 
! 

1

· oteldir. 
.\l ı mda gazinosu \ardır. nAZİN'OSUND.\ ~erait sıhhiyeyi 

/il haiz her nevi meşnılıut bulunur. )Jeııılckı-tiıı iıl'r gazete ve ıııPC· 

ı 
' mualarını bulundurur. Oüzrl S<·sli rad~osu nıt'\('Ultur. 

1 il 

1.~·""F~ -
1 .. 

, ŞEHİR SİNE SINDA. 

• 
' l i 

.. 

Ramazana Mahsus 
Yenni ve zengın programımız 

• Muhterem müşterilerimizin Rumeznn ger.clcırinı Jahu eğler. ce li ve <l :.ı hn ho~ ge~ i
rmelerini temin maksaJile Y kanunu evvel p azar akşamından itibaren her pr-ogra · 
mımıza i~l FlLIM BlROE .~ koyacoğ ı z . Vo koyaC'ağ ı m ı z filimler in biih :ı ~sa tl'cr 
kesin zevk ve arzusunıı~. uyg-un olması na dikkat \' (' it na r ıl ı l e cektir. . 

Aynı· zaman<lıı iltiveten ~llLLi llE\' ADİS ve KUNSERLı\ H ile FOK':> .JC. \ ~ .\L '"' 
VARYETE ler Je gösterileı·ektir . 

F İ .\ T L .\ H 1) A Z .\ ll Y O K T tS H . ' 

9 Kanunuevvel pazar akşamından iti~aren programımız 
i Kİ Fi Li ll Bİ Hf>E\ 

-1-
Gayet acıklı ve hevecenh olan 

L • 

DEMİR KAFES 
. -
/DAM GECESi 

SALVIA SYDNEY t u rafından .. 
Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli nşk ve cinayet ve esrarengiı mace

ralarla doludur. 

-2-
~levsimin en muhteşem öper·Pti 

ADALAR ÇİÇE G. 
~ART HA EG ı ;Etrr - lV,\~ l'E 1 H()\' TCll t .ı ı . f ııu:.ın tP rı s il Pdilm i~t i r. 

ADALAll ı)~:f·:ül me,·s i miıı r• n ıuıılıtc~Jm ve u rı c ız ı p oporet.d ir Büyük hır ihti 
şam içinde revrılen bu fil imdö tobii ve nefı3 manz ı ral ır, e ıı güzel müzik, tagnnııi , \! 

rakıslar sizi memnun ve teshir edPc()ktir. 

1 

1 

tldveten MÜ~iR .~URETTİN ırı lınlk türküleri, \'eki mnvus ve FOKI JS .J GR~ .\L. I 
SUVARE saat 8 dedir. 

1.,.-~- ..:, ,,,.;.__~ ........... --.;:;;.....:...;.......:..... • ......,.-=-........ -~, 
ıtıl'ıel ~v...,-·u·-,o.'l\f'ü ·.ı ~ ıl"-..r"" l"ıLr~l""'C.:r '\. · "'-> .v -.ıt.:ı. 'Ilı~~ <:ı~1~ 

1 AVUKAT 11 · " . . · ~ 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
Yt:SCF KENAN 

1 TURKDILI neşrıyatından: I 

.\!'a~ıva ha~tığmıız rdılwr tablo lıa U ınıızın lıf•r tiilii i l ıı i~: r ~· 
• ~ • ' . . l tıı-

rı n ı t•ıı ralıaı, ı•n t'''', t• n uı·uz , .•. e n sa ~lanı ~arılar la rıPrc · dc·, k 
• < .. 

lerdt·11 k<.. l'.'."t lı \ ;.ı h ilPct ·klt·ı·i 11 i !!Ü~ Leri vor·. 
~ . ' . 

Rahat bir otel .istiyorsunuz.. H angi otelı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Ner~de eğlenebilirsiniz? 

gibi ıiirlii suaJlel'in eev:ıplarmı bu ıahlo<la arayrnız.. . 

T'DİKO TAJ• Mehmet Servet örme evi, Kınayi ıııillı" 
l\. • ye caddesi ııuıııaı·a: 98 

KJRTASİ y E· Mustaf ... a Fehmi. llli ~ t'ırı ıt· ı cadde i po~ 1 ~111 '
1

' 
• ııe sokagı. 

O Te L k ı 1. . · ı ı· ·1<lde' : aptan zade Ote i .. \.llYa\ı uıı ı)e c. 

A V U AT: Emin Vedat bey ... lliikı'ııılt't t·add('~irıd•·· 
.. ı · ııe1 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lhıl\' 11 

cad<le!'-inde ~\lmıet cc~nıı ~si kar~ı~ıııda . . .. 

-B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lf iiktlıııf'I cad{le: 
sinde .. Darbalı otdi altmda. •1 
Yeni berber ı brahim ef endı: ı 1 iik1i 111

t 

eatl tesi Yıldız Ka ı ·aa t lıarn·s i kar~ısı1Hl<t . .. 

TV HAFİFE: Müftü zade Abdullah tuha~iye v~ gülşe~ 
. kolonyacrsı .. . \ ha(·ıhı r caddcsı No. 3 ı 

l O KANT A : Sabri' Lokantası: Şalı ~ı .. ııuwt ~o~:ı~ 
ıuınıa ra 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nıı~;: 
Pa~a eaıııii cad<lc~iıult>.. Mc>,· Jıarıc l o!!azııı(. • . . dl·' 

Baııdu·rna La kkaliy.- ~i Ahmet Hilmi efen. 
Bi lt'uııunıickilPr, koııserve ve s ·k•· ı· ct·~iıler1 • 

• • • • • 

T E R Z f : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 11 
Terzi ve ()riic ii Celalettin bey. Kn''1• 

mi 1i Vt~ cadde~i No. 16 3 . 
. 

SEKER.CI , : Ahmet Nuri efendi: Balı k t>sirirı .-ıı P~ki şPkcr' 
...,, ıtl' 

cisi. IJ ii kt'ı met caddesi, posta in ııc soka;ıı 1 

uıara: 24 
3' 

MANİF A TU """ :Tavşanhlı Zade Fahri bey. Fantaıi uı 
·r k - K . ı11ı·Hi'e nı a ı ura v.- urnas ıııa~zası. uvavı · • • • 
ead dı·:-.i ıınnı:ır:ı: 5~ 

1. ~~~~~ .......,...,.,.....,_..,.........,.-.--,.. ,._....,~~ ....... 
• 

" ayram ıy 

Yaklaşan bayram i<;in lıediyfütıi dii~iinü~orsurını? 

.·ıl ıı ıııP O halde lıliktiıuel eaddf~~ind<· ~Plı i ı· !'ırı ıına!-iı l 
İzmir - f ·tanbul seherisi . Mehmet Reştl. 

l . . . ı · . '11 d . ı · 1 1 . I\. ı · 'l' l ' ~ Ji f \ I~ il f, a<rcsıııe ııııır·acaat ec ıııız. t~ '.'• 'ı " u~nw'ı ~.J " 

~ ... , '·" ŞEl\EHLEJIE, ÇİKUL.\T vt· ayı·ıc·a H:ımazaıı ıc: ııı tlh ~ .. i' 
vı• HECELLEBİ orada bulacak H' ucıtz olarak lt' c hl\' İ t•decr ~ 

• 

Yazıhanesi hükümel caddesin- l D Q ğ U y Q 1 ° 0 ~ 
de Ahmet çeşmesi karşısında ~ ~ , - ;:__: _ -

Merkez ve kazılarda her l,,, Y.\Z .\~: \I. CEYIJET ~' 11 TÜRK D i Lİ ·· · 
~··L::::,::;i~~'.,~" sur.ıt ~ Bır perde/ık mektep tems;Tı" ~: eşny 

~ 

d • 1 • 

r Doktor ~ 1 İ<larmiıııizıl:·:j .ıt~'.PB;:e:ll~;;::~:~ı<la huluııur. ı, Çocuk ar için. 
Memdu~ Ahmet it ~h Yazan: Mehmet Cevdet --~ .-AJ.~~~~~~i~l~~! ... ~~~t~rı.ı, 

ÇOCUK ı 

Jwslcılıkfıırı ımilelwssısı · ı 1 

Muayenl'h.uıesini postuh- 1 Balıkesir Vilayet ıWatbaasın· ! 
arıe ci,·arıı nJa Zemırn so-

ll i kağına nakletmiştır. il d b l f 
l..==:!!!!5!55======~~===--.. a ası m ış ır. 


