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CUl\!CAR TESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE ER. ÇIK.AR... 1

1 Yıllığı: 8001 altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş 

1 
sayılar 25 kuruştur. 

- -
İtalya Hükômeti deUluslar kurumuna bir nota verdi! 
Her Kurulan Bir Fabrika Ülkemize Mali işlerimiz 
Göz Oik~nleri~ Karşına Bi~ Kale~ir~ Yolunda Gidiyor .. 
Kurduğumuz ve kuracağımız labrıkaların konu~~ y~lnız. kendı . b~şlarına yenı yenı 
birer iş kaynağı olma~la ~almıyacak yur~un ~ıger ısrerınde yem ışler yarataca~tır .. 

Ankara, ı 7 (A A.) _ lç kemli gözlerimizle göreceğiz. 
Bakam Şükrü Koya ökonomi ller kurulan bir fabrika 
arttırma yedi günü münose- ülkemize göz diken dtişmn-
betile dün akşam ra~lyocla rı ı n klırşısına dıkihn bir 
söylediği söylevde ülkeler i k:.ılell ı r 
rnizin ve ulusumuzun 15 yıl Şukru Kaya bundan 
önceki göze çarpım lıakımsı- sonra on yıl önce işlen-
zlığının sebeblerini anlattık- memiş bir orman olan jç 
tun sonra Cümurluk Türki- pazarımızı açmak, işletmek 
yesinin ilk ve haşlıco knyg- =-- Türkün özlediği ve gözettiği 
usunun ulusal geliri ulusal Hn) ~ı.ıkrtı Kayı kutlu bir am.ıc olmasını ve 
için faydalı olmak siyasasını ğumuz ve kurucağımız Cab. haokalar<loki kü\·iık ki.ıçtlk, 

Atatürklj 
---

Soy adı olarak hiçbir kimse 
tarahndın kuUamlmıyacak. 

gütmek, yani ulusal geliri- rıkalu rın konuşu yalnız ker.- azar azar hiriktirilen paral-
mizin ulusuna tutumlu veri- di başln rına yeni yeni birer arın 1922 yı l ında ı mılyon Kurultay böyle karar Hrdi. 

j11 kaynag- ı olmakla knlmı- lira ı kı•n son ı ki yıl içinde An karo, ı 7 (TÜRKDİLl)-mimizin amacı olduğunu sö " 
yacak yurdun diğer iş· 70 milyon lirayı bul 1luğnnu Kurultay bugunkü toplantı-

ylemiş ve sonra demiştir ki: le rinde yeni işler yarala- ve küçük bir i ktırmelerjn ve. sında ATATÜRK adının baş. 
Sanayileşme yolunda bü- coktır. Birkaç yıl içinde rimli vo kazançlı iş kaynak· kası tarafından kullanılma-

yük bir hızla ilerlemekteyiz. yurdumuzun i çe,·rosinin !arına ak ıtmanın ulusun bü- ması hakkındaki isteği onay-
Sanayileşme demek ökonomik ne kadar genişlediğini ve yük bir özenle güdeceği lam ıştır. ATA TÜRK hiçbir 
bütünleşme ve İç pazara ge· dolayısile ulu11al gelirimizin bir s yasnl olması lftzımgel- kimse tarafından ne ad vo 
niş\emesi demektir. Kurdu- ne kadar yükseleceğini biz diğini söylr:miştir. ne de ıoyadı olarak kulla-

Ame rik a ~~;;;;
0

·;:~ Cavit Demir. 
Or~unun zabit ve asker ~ Ankara, 11 

(TÜRKDILl) -

Kurultayda. 

·eu mutlu ~a~ ise ~ü~umetimiz taraf ın~an açılmış ~ulu
nan ö~onomi~ Kal~mma savaşınm ~ir neticesi~ir. ... 

Altı aylık 
Tahsilat 

Ankara, 7(A.A.)- ~1oliye 
Bakanlığı. bulunduğumuz 

mali yılın başlangıcı olan 
hazirandan 1ki00iteşrine 

k:udar olan altı aylık tahsi
lAt yekunlnrını gecen yılın 

aynı dftvresile mukayeseli 
olurak neşretmiştir. Yarın 

mü frcdatlı olorn k bildireceğ i 

miz liıtteye göre ou yılın ilk 
altı ay ı icinde yapılan tah
silat tutarı gecen yılın aynı 
devresine nazaran ~6 milyon 
641 ,320 lira {azlnsile 
91 19331070 lira olarnk elde 
edilmiştir. 

Geçan yılki tahsiltitı dn 
... 744 lira idi . TahsilAtto 

f u~a Baş~ammız Sılay soy 
adını aldılar. 

Gümuriyet Halk Fırkası 

Kültür Bakanımız 
Sorgulara cevap Jerarekikanhğm ortımıktıplir 

haktrnda al~ı~lan ted~irleri anlattı. 

SIJISlnl çoğaltıyor. 
Vaşington, 17 (A.A.) 

Harbiye encümeni Başkan ı 

vermiş olduğu raporda zabit 
sayısının 11650 den 14 hin 
v,, asker sayısının la 11717 den 
165 bine çıkarılmasını 

i l e aekte ve askeri t yare
lorin 2300 çıkıırılmosını i -
tiyE>n tnyore encümenin n 
r:ıporunu onaylo mnktadır 

görülen bu artmayı iilke ö
konomisinin günden ği.ine 
genişliğe doğru gittiğini gö
stermesi itibarile mu\lu bir 

Bnlıkesir say-. hAdise olarak kaydediyoruz. 
:ıavı bay Meh-' Bu mutlu htldise hü-

vilAyet idare heyeti boşknn 
ımız ve Konya soylnvı bny 
Tevfık Fıkret Sılay soy 
adı almışlardır, Sayın fırka 
başkanımızın 'dOJ adlarını 
kutlularıı.. 

Ankara, 17 (A.A.) Kur-
ultay bugün Bursa soylavı 
Esodın Başknnlığındu toplu 
nmışt ı r Askerlik miikellefı· 

yeti kanununun ikinci mad 
ılesinin tadiline mahal olm 

ndığı hakkındaki ıııazbat ..1 

ile mübadil,goyri mübadil mu 
hacir ve saireye kanunlurn 

levfıkan taviz veya Adiyen 
tahsis olunan gayri menkul 
emvalin tapuya bağlanmesı 
na dair olan kanunu onayla· 
rnıştır. 

Meslek haricinden alına 

C'ak muallimlere vcrılecok 

mnoş hakkındaki kıınuıı 
hukmünün 934.935 yı lların 

şnmil olduğuna dair madJo 
bir tokrirlo kanunJan çıka-

B•) A. öz.men 

rılmış ve diğer maddeleri 
olduğu g ibi onaylanmıştır. 

Orta tahsil okullarına Heyeti 

Vekilece tayin olunacak 
miktarı yani 60 lirayı ~eç 

memek iizerc alıno cok yor 
d ı mcı ınualıimlcr hn kkındak i 
konunun go rüşı.ilmesinde ba
zı saylnvlarm sorgulorın n 

( Devamı ikinci sayfada ) 

_....,. ___ _ 
~ir yıl~önümü 

Pnris, J 6 - Fransatla be
leıliye reisinin intihapla se. 
çilmeainin 50 inci senei dev
riyesi bugün kutlulandı. Re· 
isicümur Lebron ile bnşba 
kan Flandinin de hazır bu
lundukları 3000 kişilik mu · 
azzam ziyafetto her ikisi de 
nutuklar öylem işlerdir . 

Frnnsaıla t s84 tarihinden 
ovel belediye reisleri voliler 
tarafından tav in olunmakt l 
idi. -İtalya da bir nota verdi. 

1 d 
uluslar kurumu kAtipliğince 

t a 1 Y a Heş·ıstan an bütün kurum üyesi uluslara 
ılağıtılacak tır. 

T • • t • o r ' Cenevre, 16 (A.A.) - L. a r z 1 y e 1 s 1 y . !uslar derneğinin. özeni hali-
1 hazırda Habeşıstan sınırı 

İtalya uluslar ~urumuna verdiği k~rşı.lık notada .arı- ::ı::n~.~:~;~~;·1:~k~!:~; 
Z'ın'ın ken.l'ıs'ıne aı't ol~ug· unu ıd~ıa etmektedır. t?rofı~dan verjlen no~~ ürc-u rındedır. Adısababa hukOmo-

H 7 (A A ) _ Büku· beri ltalyan kıtaatı tarafın_ 
oma, t · • rı k b 1 ti, meseleden ulusal derneğı-

met C a v i t ldimetin ulusun genişliği 
(DEMfR) soy ve ülkenin bayındırığı ama· ·--adını aldılar. cına hızla varmak yolunda Yagmur yagd1. Sayın sayla ~ Bal cuıt Dcnıır açmış olduğu ökonomik ka-
vımıza bundan sonra Cavit Ikınma savaşının bir netice- Dün gündüz ve gece kent

imize bol yağmur yağmıştır . Demir donecektir. _,,__r:ıo:·-~• aidir. -
Balıkesiri?l pazar yeri 

Ali Şuuri mektebi karşısındaki arsalara pazar 
yeri kuruluyor, et ve sebze hali yaptırılıyor. 

Belediyenin 
Kutkarı 

Belediye büyük yollarda 
ve gücebe bir halde bulunan 
Balıkesir pazarını Ali Şu ı i 
mektebi karşısındaki arsalara 
knlJırmak kutkarını vermiş · 

tir. Röylece birinci bi)}iikte 
ol ın caddelerin temizliği vo 
eli yüzü düzgunlüğü (inzibatı) 
elde edilmiş olmakla kalııım
ıyucak aynı zamanda yeni ar_ 
sularda pazarlar için lüzum 
111 yapılar yapılacağından 
pozardn basakış günlerinde 
kolaylık altına alınmış olaca· 
ktır .. 

Bundan başka Belediye ba. 
şkonımız Boy Gündoğan ke
ntimizin bir de ot vo sebze 
haline istekli olduğunu gözön. 

-

Pazar ımd ı buralıırdn kurulur . 

Nakil vasıtalarının 

yollar belediyece 

., "" 
geçecegı 

ayrıldı. 
B lediye nakil vasıtaları - Bu arada poınra gelen zn-

nın 'eç r ceği yolları ayırmı. hire yüklü arabalar k<ınt 
ştır. Ru suretle coddelerdo kıyılarında bir kurun olıko-
rahatca gidip gelme gözetil nulmuştur. Bunu işjden be. ünde tutarak belediye veya 

evkafca bir et ve sebzo holi rneı uluslor kurumu genel Jan işgal c ı 1 me te u UII- ni ulusal surette lınberd: ı r 
kAtiplığine İtalyan - liabeş duğunu yazm~kta ve Hab- etmekle beruber İtalyanlar 1 1 
hAdısoei hak nJı:ı Habeş e istantlrın torzıye ve toz- yaptıra masına ön ayak o · 

miş bulunmaktadır lediye başkanımız hemen 
Belediyenin hangi nakil yanlışlığın düzeltilmesi ve 

lfobeşliler arasında vukua maktadır. . Ualin ev-
noto11ına karşılık bir nota minat istemektedir. 1 

'
a e en htldiseteri saymakta kafcn mı yoksa bele i " e "ermiştir. Ru notada tanrru. "' l ıy 

zun Habeşliler tarafından Genevredeki akisler ve uluslar derneği genel tarafından mı yopılacrığı yo-
Yapılmış olduğunu isbata ita- ( Devamı ikinci sayfada ) kında belli olacaktır. 
cnlışrnakta ve bilhassa Valu Cenevre, 17 (A .A.) - =======.========~==~==~-"""===---== 
\'alin ltalyan Somnlısınn ait lyanın llnbeşislan no\asınn y rtdaR, lst .h ı · t Ye li Malı K ll ki G kl 
olduğunu ve uzun yıll:ırdon 1 \'ermiş olduğu karşılık nota y• ı sa ın ar ması , u anma a erçe eşir 

vastosının nerede duracağı, buyrukların halkın menfaati. 
nerede geçeceği buyruğu tR· ni koruyarak totbika konul. 
thik edilirken dun bazı ya- masını alAkudnrlnra söyle_ 
nlışlıklara alan verilmiştir. mistir. 

==============c======~ 
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Yasas1nın bazı hükümleri tef

sir ediliyor. 

Görüşmeler 
(Üst tarafı birinci sıtyfede) Saylav 
karşılık olarak Kültür Bak_ 

Baremin beşinci maddesi- anı A.Ôzmen orta mekteplere TORKDILI okuyucuları S .. • h 1 ki s b k • y •ı •yo" 
nin son fıkrasındaki dai mi alınacak muallimler için mu- ıı · mn ıoy adlarını basaca- eçımı azu 1 an. e e e s 1 en 1 1 ı • 
ücretli tabirinin meYcut mo-

1 

ayyen şartlar bulunduğunu ktzr. Bunun için soy adı T fti h ti k k · 1 
morların mesleki b:lgilnini ve okulların muallim ihtiya- takman okorlarmuzın t e ş eye mer ez azayı . " • • ..., 

arttırmik maksadile acilen 1 cını karşılamak için bu tek- adlarım Vt soy adlarım 1 otuTzebfitrişsaçimhdeyalertıisinı aydıur'dnl 'ı Vda"yet telefon . ~omısyonu Sme_ns fabnkalın ... 
ve kurs mahiyetinde bulu- lif yapıldığını söylemiş vt oturdukları ytrleri bi- 1 d L 1 b k 
nan mekteplerde muallimlik ve bunda zaruret Zt yazmaları yeter. Biz de saylav seçimi et- mu atm an maıme ve mı zeme mu ayaasma ırır 
edenlere şamil olmadığı, bu- bulunduğu noktas ı nda l b l · 

böy ece ası ması ısltne.. rafındaki çalışmalarına de- .. &.ki 
nların kAdroda ~österilen 1srar ederek okullarımızda k dl bi k y l ' · B s ı· G" d ı d ute..., ..., ce soy a arım r ar- vam etmiı:ı seçim dairelerini a ımız ay a ım un o· memur arın an aı 6df 
ücretleri tamamen alacakları çocukların muallimsiz ka- ~ D ..,.. 

1 şıiık btkitmtden basaca- ayırmıştır. ganın başarı klarından birisi bulunan komisyon to · .,~ 
kaydını taşıyan encümen I !maması için sunulan ka- u b l d b"t" · ı.ıı 1 ı l 1 f~ 

ğız. re öy ece yurlda:;- Buna vöre merkez kaza e u un vı öyet te eıon şe· antısını bir gün eve - _..a 
tefsiri umumi heyete verilm·ı nunun onaylanmasını istemiş· " b k · · ·ı d- b k~ 

/arımız için tyl bir iş gör- lı otuz seçim dairesine ayrıL e esının yenı enme ve u- Bay Gündoğanın at.~ 
ittir. tir. müş olacağız.. mıştır. Defterler üzerinde de zelmesi uğrunda almış oldu- altı nda yapmış ve ı ~ 

Baremin terfi ve tayine J Kültür bakanı A. Öz- 1 1 k d ğu tedb1'rlerdı'r · k ti da eP 01•_ 
Bl'ze so•v ad''arınızı tetkikat yapı ma ta ır. . şır e er meyanı• :.ti dair olan bazı hükümlerinin 1 men b11 fırsatt ım istifade J J, 1 kl'f b l diiD1""-,_ 

· Kaza ve nahiyelerdeki te· un te ı te u unan ~~ .. alı 
tefsiri hakkında encümenler- 1 ederek okullarımız da oku_ bildiriniz, on/an fa- il lefon şebekelerinin fenni ve tanınmış Simens fa~ 
de hazırlanan fıkra ya göre ma programlarının verimli 1 t J l ı b · k 'ld 1 h lAt d n rJJ,. .. 
b d d . .. t ·1 1 l l d 1 - La nı a ım. - ..a Muall'ım maaşları esası ır şe ı e 18 a ve arının mamu ın a -..,; arem e erecesı gos erı en oması yo un a a ınmış • • .. tanzimi için çok zamandan- ve malzemenin müb&1 
bir memuriyette evelce bulu• ı' rarla imtihan şekilleri et- k 

beri sarfedilen çalışmaların arar vermiştir. . . oJ1f_ 
nanlardan B serisine dahil rafında izahat vermiş, geçen ı • ı • Öğrendiğimize göre Vi· verimli netir.eleri görünme. Devlet otoritesınıP k~ 
derecelerden birine bu ka- 1 yıl imtihanlarında lise le - n gı 1 z IAyet hususi muhasebesi me- ğe başlamı9tır. eli ve ayağı buluoaP t....,, 
nunun neşrinden evel tayin rin son sınıflarında bu - mur maaı:ılarını bı'rkaç gu"ne b 1 · · b"t "n taı• _.ti 

~ Telefon hatları için satın şu e erının u u ,.,-
edilmi11 olanlardan evelce lunan 12 bin 60 talebeden kadar verecektı·r . Her han- k'· ı varıO ..;, 

~ B alınacak makine ve levazı- ye VEj oy ere ~ bulundukları memuriyet A 456 talebeninin sınıfta kaldı- aş l"'Stt"yor gı· bı"r sebebden maaı:ıların k d l 'enoJ 
Y mın yeknesaklığını ve ucuzlu- a ar esne ı ve 1

' • ıerisindeki derecelerden ol- ğını, 17 talebenin imtihana daha zı'yade gecı'keceği söz- k"ld t ·1· ·ık defa J1 

1. 111 N A 1 · ğunu temin için~teşekkül eden ıe ı e eşmı 1 ı r duğu ve 8 serisinden A seri- girmediğini ve geri kalan nı z azırının SuZ 811 leri doğru değildir . lA t" . d kubulaD al. 
telefon komisyonu malze- ""ye ımız e vu ı.o ~ eine terfi icin geçmesi icap 789 talebenin de geçtiğini, Sir Uon Sayman Boltondıt teşebbüs olduğundan ~ 
menin fenni evsaf ve ucuz- · eden on beş sene müdılette orta mekteplerde ise iki bin söyledig-i bir söylevde ingil- şarıkl ğ nda dolayı Jt 
lug-u için iki aydanberi yap· 1 ı n li r dolmuş bulunduğu taltdirde yüz yirmi sekiz son sınıf me- \erenin en büyük endişesi başkanımızı değer ~ 

A serisindeki dereceye ait vcudundan bin yüz onunun barış olduğunu doğrulamış Belediye encümem makta olduğu tetkikatı bi- l ışmaları belli olan koJll_.. 
hakları sonradan 8 serisin- sınıf geçliğini ve mütebakisi- ve demiştir ki: tirmiş ve müteaddid mües- azalarını takdir • 
d k. b" d · d 1 · b d .. 801 .. edliyde daimi encü

1
m. en. i seseler arasında da azom·ı b d ~ e ı ır ereceye tayın e - nin kaldığını söy emıa ve· u orcumuz ur 

Y un oğ e en sonra va ımız 1 . · · 
ilmiş olduklarından dolayı neticenin neden ileri geldiğ . «- Uluslarası işler, hiçbir b 1 d' b k ha rekabet tevht etmek suretL İslanbulda milli t1~;·~ 

ve e e ıye aş anımız y I '' 
haleldar olmıyacağı gibi on mı anlatmıştır. Kültür zamon bugünkü kadar ebem Salim Gündoğanın başkanlı- le de büyük tenziMtla vilA- müdürü bulunan ba1 I_ 
beş seneden fazla olarak ge- Bakanı okullar açılırken miyetli olmamış ve İngiliz· ğ d t 1 k tk 1 yet mıntakasına çok eyi ve nin de vil.1yet telefoP _, ·~ 

ın a op anmış ve u ar- ı . . .. -:., 
~·en memurluk müddetlerinin bina ve okutma vasıtaları ve lerin abayını bukadar genel 1 · t• ucuz malzemeyı temıne ek.esinin sağlam k_ur ·•"" ar vermış ır. .,.. 
kanunun müsaadesi nisbeti- muallim gibi ihtiyaçları göz bir surette çekmemiştir. Bu · muvaffak olmuştur. yolunda VilAyete _s~oı• _, 
nde A serisinde evelce bul- önünde bulundurmakla bera· bizi alAkadar etmiyen dış VilAyet jandarma kuman. ikalarının mümessılı '' ~ 
undukları derecenin daha her her yıl artan talebe ea- kaTgalara karışmak isteğin_ , • danı, emniyet, muhasebei hhiıii olarak büyük tol~~ 
yüksek derecelerine terfi at- yısı karşısında mevc,ut oku- de olduğumuzdan değil, dı . Lıse buakşam musaremare 

1 
hususiye ve merkez malmü- gösterdiği haber ver1 

tikleri derecenin maaşını aL Harda sınıf adetlerinin arttı- şarda olan şeylerin bizi ha· • di:irlerile vilAyet telefon fen tedir 
malarına mani olmadığı izah rılmasından kaçınmamn im- kikaten ala.kadar ettiğinden ver1yor . . ~ 
edilmektedir. kAnı olmadığını vt3 heryıl ve lngilterenin en büyük en· 

1 

-=======---==~··· .··· 
Hl -c..- da bunun tabii bir seyir dişesi earış olduğundandır. Okonomi yedi günü müna- b ~ 

Lehistanın takip ederek ıırıacağın• sö· sebetile buakşam lise ve Jtalyada Uluslar Gura ıı 
ylemiş 933 ders yılında 934- Bazan İngiliz nüfuzu acun muallim mektebi talebesi ta_ 

Korkusu 9.>5 ders yılında da 121 yaıışmasının ba~ıı olduğu rafından bir müsareme veri- Bir Nota Verdi. 
sınıf açıldığını bildirmiş- uluslararası anlaşmalarınm lecektir. 

Havas ajansı bildiriyor: korunmasına kuvvetle hizm . 
Bir yandan Lehistan hü- tir . et edebilecektir. Bunun pa. ( Ostarafı birinci sayfada ) 

kAtibliğinden bu meseleyi kı.. • L' 1 1 Kanunun inci ikinci M ,. umetı tlvanyıı i e o an rlak iki örneğini son on beş armara ıman memurıuu'"'u ·· b 1 · · 1 maddeleri okunmuş bu su-
munase et erını norma bir gün içinde gördük. Gelecek kuumun bütün üyelerine 
h 1 k k h'lh retle alınacak muallimlerden Marmara adası liman me-a e oyma ve ı assa ay Sarda yapılacak plebisi-
Vilna meselesini halletmek liyakat gösterenlerin kurs- atin kuTvetli endişeler uyan· murluğuna on dört lira aylıkla 

bildirmesini isteaıe~t;~~ 
luslar orası mehalılı.h"' ,.. 
stanın notasını bir ı 
retinde anlamalrtadır· 

için çalışırken öte yandan lardan geçirilerek daimi mu. dırması tabii idi. Uluslar de- İzmit liman memuru Rahmi 
allimler kadrosuna alınma_ . n . f 

Memel hakkındaki Almanya rneğinin idaresinde ve fou . tayın e ı ı mış ır. B 1 k • 
L' l Si için verilen takrir QDay- ~ a 1 e s 1 r ıtvanya ihti Alı gittikçe da- ilterenin istediği üzerine en 

1 
lanarak kültOr encümenine ı 

ha fena bir şekil almaktan eyi bir pldn anıklanmış ve rı; 
. k 1 k d verildiğinden diğer madde_ d 

ge~üna :::::st~a Jı;~ kişinin lerin görüşülmesi başka to- ht:~~n::ilei~:ktir~lmanyanın Bir muallim tayini. Va l ı l ı•gw ,· n e 
plantıya bırakılmıştır. 

muhakemeeine başlanmıştır. K 1 d onaylıımalarile yapılan bu Erdek Gündoğdu köyü es- ~ uru tay bun an 
Bunların Litvanya devletine plAnın kökü karışıklıklar ki muallimi Celdlettin hu 
karşı fesat hareketinde bu- sonra ölen Fikri ~::1~ tehlikel'ini kaldıracağından kazanın Tabtaköprü köyü Kent içinden aknıakta olan kasaplar ~e '1" 
lundukları iddia ediliyor. sa saylavı Emin · b l 11 r · · d'l · rJsf9". 

pm Londrada hukuk talı. emın u onuyoruz. mua im ığıne tayın e 1 mış· derelerinin lağım sularile ya~an vağmU . _J 
Klaiped arazisinin Alman- ikinci örnek, lngilterenin tir. · • • · stil"' 
Yaya bağlanması ıcın sil eden oğlunun tahsilini y 1 ·ı M . me.vd :ına gelen ufak balaklud:ırın sivfl IJ_.., 

bitirinciye kadar ve üç kızı _ ugos avya 1 e acarıston -- - rr•pr 
Nazilerle iş birliğinde bulu- n:n da ilk ve orta ve liseleri arasında baş gösteren en yetiştirmesine amil oldu~u ve hn nıaza .,~•*' 
ndukları anlaşılmıştır. Mıı- tehlikeli anl:ışmamazlığın ha- A k ki,• J (l ' • 
hakeme Baltık memleketle- bitirinciye kadar Kültür Baka- ilindeki hissesidir. Bütün alA. ÇI İ8Ş8 10( da sıtma hastalığı yaptığı malfım bu U ,.ıtJ'' 

nlığınca okutturulmaları ha. f,,e" .A 
öinde büyük bir nlAka uya- kkındaki kanunu onaylanmış kodaa ülkelerle savaşa giri- sağlığına <liişnıan olt1 il hastalığın ününe ), jpv 
ndırmaktadır . Bu memleket- t'k bı b' soğukkanlıl k Annemin ölümünden ötürü (le;. 

ve dağılmıştır. ş 1 
'sa r ır 1 ic.·in sıtma müc:ıdele talimatuanıtısinin ", •• .., lerde alman genişleme ama- tavsiye ettik, mesele Cenev . bizzat va yazı ile taziyette ve Jdl P" 

çlarından gittikçe daha çok urtmışt1r. Çünkü şimdi Le· reye gelince, diğer devlet cenaze .alayına iştirak zah- nıaddesi muci hinct~ kiicü k calışma ile ka -~ 
endiıe edilmektedir. Muhake- histen isteklerinden Baltık lerin de katılmalarile ve in- metinde bulunan ahibba ve ası mümkün olacağı di~şiiniilmiiş ve sıtfl1~hİ.,o' 
me şimdiye kadar bolşevik. üzerinde Leh Alman birleşik giliz sıyasasının Bay ederı dostlarıma çok sevgi ve say- . oCIV JI 
liğe karşı nefret mevcuu el- amacları görülmekte Ve bil- tarafından U:italıkla idare e- gıJorımı ayrı ayrı sunmak cadele kafllllllllHlll (6) lllCJ llladUCSI ili ) U' 

duğu için alman nüfusu ha- hnHa baltık devletlerinin dilmesi sayesinde bir hal su_ imkdnını bulamıyacağımdan ( ı 5-yaşından aşağı ve 65-yaşmdan yu~3!~ yi-' 
kim olan Fenlandiyada da toprak bütünlüğünü kefalet reti bulundu;» bu hu~usta sevgili gazeteni- nlar haric olmak üzere biitiiıı mükellefıfll ',JI 
büyük bir alAka ile takib 1 altıua alon soyyet teklifı zin tevassutunu rica eder sa- • IJBŞ 8:, 
edilmektedir. almanlar tarafından abandığı ygılarımı şnnarım. aym kanUOUll 6-lllCI maddesine göre . ilJ'fV 

Litvanyanının korkulırı ve Almauya ile Lehistan şı muhalefet gösterJikleri için ve 20-12-93 4 pP.rsem be ~iirıiind~ll ıı 
Alman Leh yaklaş- ballık ülkelerinin onayladık· günJenberi bu duyğu pe· Ziraat bankası müdürü - • ~ 
~asile daha ziyade ları doğu andlaşmasına kar- kişmektedir. İsmail fl~baş posta posta iş başına <;;~tğrılacaklardır. , İ 

Vurtdaş! Ayda her aile yanmşar kilo üzüm, fıneık, Ayıntap fıstığı gı~ 
yerli şif ah yemişlerden yese, hem sıhhatca daha sağlam oluruz, he 
de yurdumuzun bu değerli yemişleri pazarsızhktan kurtulur. · v,.~ 

ÖKONO~fl KfR 
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On iki ada meselesi. 
Bir Elen Cenerahnırı Düşünceleri. 
Kemal Atatürk memı~keti ~imayesiz buaKmıyacaktır. Ye esasen memleketi mü
dafaa etme~ ve zorla çı~armasmm önüne geçme~ için ica~e~en ted~irleri almıştn. 

«Le Messauer O'ahtens» tornftnn işgnl eden memle- 1 dan itibaren Seyd! şehrind. 
gazetesiııcie 0 okunduğuna kete bu memleketin muh- en geçmek üzere Konyanın 
göre, 8len büyük erkAnı telif sonayiini t~kviye Pde . cenubunda. Ç~ka istasi!onuna 
harbiyesi sabık Başkanı cek mühim mıktnrda hnm kadar yenı bır demıryolu 
General Dusmanis «on iki madde de yollıyamazlar. Son- yapmak lfizımdı•. Eğer in-
udn ve sevkelciş» adlı rn sevkelciş vaziyetleri şaat v~ muhafaza için çok 
kısn fakat şayanı dikkat itibarile de on iki adanın fazla masrafo ihtiya~· göste. 
bir tetkik risalesi nPşret hic lıir ehemmiyeti yoktur. rmezse, Burdur ve İsp.ırta-
ıııi tir. 1esela lngıllere, Amerika dan geçmek ve belki de De-

g80rin başlungıcı..dtı ge. veya Japonya ve saire nizliye l>ir ilıisok huıidı ıle 
nerol, bu tetkik.i sırf on gibi posıfik ı l e otluntik ara. h~ğlııııma~ üzere Meğriuen 
iki nda menlerinin hür- sındı:.ı bir f..ıuliyet ıcrıı• ot- DınarA gıdecek başka bir 
riyet ve istiklôli, ulusal mck istıyen boşkrı bir de· demiryolu da düşünülebilir. 
ışi ile nltlk:ı<lor olduğu vlet. oyr ca l u udularo ben- On iki oJa sahibin. her hangi 
ıç·in yazdığını tasrih ettık· ziycn Loşku :ıd.ılnr sistemin. gaye ile olursa olsun Annd-
ten ve Akdenizin Şark den ıstıfode cdı> mez. oluda nüfuzuna yarayabile. 

1 J h. b' fi'aknt, sırf azkcri bir is- cek arazi işte bundan ibar. 
ınvzasın tl mu ıııı ır • 

mevki işgnl eden Yuna- ani olnrnk on ıki adanın ettir. 
rıistonın bu J hnvzudn ya elde bulunduı ulması yalnız Un ıki odayı teşkil 
doğruılnn doğruya veya 1'urkiye nleyhinu hnsmaoe eden Ollaların ıkinci vo üç-
bih·;sıta bir hareketle bır hareketi', ynni komşu üncü grupları sırf yardımcı 
ınenof i temin etmek 18 Asya sahiline bır asker çı- ve her hongı hı r ihtimalde 
tiyenlerin her trırufta dor- karma omoliycsi yapacak askeri ehemmiyeti hojzdır-
belerine maruz bulunduğunu olnn hir orduyu hazırlomıı- lcr. Fukut bu tdkikte bu 
tebarüz ettirdikten sonra, bu 1 ğa ve destek.lenıeğe yara- son noktni nazar mi.inak.aşa 
havzada bir kısım orozinin ynbilır. olunmıyacaktır. 
Türkiye elin.le, Kıbrısın in- Bu fık.ir eyice onlutabil- Hodosun karşısında bulu-
giltere ve on ikı adanın mek j{·in, harita iızerin· nnn yuknrda hududunu dz-
da hulya işgalinde olduğunu de meselenin coğrafı diğımiz arazı, Rodos şehri· 
so;·lnyor ve bu risule.le yaln- vuziyetini huHl.saton ve her nin liinterlnnılı gibi leldkki 
ız on iki ado mesele ini mev- kesin ·avrayobiledeği bir olunabilir. Çünkü, başka su· 
zuubahs edeceğini hild;rcrek tarzda izah etmemiz }fi. rette, Hodoısun ınkişaf ve 
diyor ki: zımgelmektedir. terakkisi gayri kııbıl yahut 

<(Bu ri aleyi yozmoktnn Bu bakımdan un ıki nrln çok küçtür. 
gayem, eğer lln iki nda üç gruba ayr ı labilir : birin- Bu maknlenin gayesi baş-
Yunonistnna geçerse Yunan· c ısı arkasında Kasson ve ka olduğundan bu mevzu 
istunı bir ınii temleke siya Karpatoıs odala rı ile birl ıkte üzerinde daha fazla durmı-
sasına veya bir sergüzeşt Hodos adas ı teşkıl eder. iki- yacağız. Hu noktai · nazarı 
siyasa ına otılnbilınesindon n('isi, Stampalyo adasıdır. tetkikten maksadımı z, ~evr 
korknnlnrın lırıksız oldukla_ ( çüncÜbU ise, küçük adaları munhedcsi gibi başkn hir 
rını isbot eylemektir. snymumnk nrtile, Asyn sn muahede Yunanistann bu 

ller kim, on ıki adayı lıili boyun('O dizıli Patmos, tarzda imtiynzlorı verirse 
bu gibi teşebbüsler içjn ü s- Leros, l\ı.ılimnos, Kos ve 'ı- hunlnrın Yunanistano ne 
tilhareke ~ibi kullanmak sımoa otlularıdır. Bu kadar lüzumsuz olduğunu 
isterse, böyle bir siyasadon ii~· gruptan oo miıhimi isbut etmek jdi. 
n'"1tice olarak kendi şerefi gayet t.abii olnrnk Roılos ndo- Bazı nrnzi işgal etmek 
ve siyasal ökono•nisi için asını ihtiva ılım birinci gur- fıkri, başkanlarının kafasın· 

ld d ı ·ı · k da bundan hırka\' sene nnl'nk kayıplar e e c er. uptur ve Asya sn ıı ıne ~· ı -
Beni a\dkodnr eden yalnız nrt lacak işgal ordusunun on evel bazı siyasal adanıla-
l~len noktni nazarıdır huyük k smını bqrada teme rın düşünduğü gibi yer 
ve muhtolif meseleleri sırf rkıız ettirmek kabildir. D.tha etmiş olabilir. On iki adnyı 
bu bnkımdan tetkik edec ğ- az elıemmiyetlı olon otek:i elinde bulundurttn bir dev· 
im. En cıvel tetkik edeceğım iki gurup ıse ikinci derece letin işgal edebileceği oru-
mesele on iki odoyı ilhak hareketler içın yardımcı ma · ziyi yapılacak ilhakın ehem-
elmcnin bu adalar kur~ısın- hiyctte kullunılubılırler. mıyetsızliğini ve memleketin 
daki araziye hosmnne bir Sevr muuhedt•sinin okdı es sahibi bulunan Turkiyenin 

· b arzusu hıldfınn kuvvete miı duhul ,eyn bu ornziyı zo - na~ında ıleri surulen tclnkk-
de~mek niyetleri ile munns- ılere benziyen diışuncelere, racant uretile yop.lıı(·ak 
obeti olup olmadığı kcyfıy- bir i gole maruz telc1kki ol· bir işgalin tehlikelerini isbot 
etidir. ll e riı sival hem nsk- unabılerek A yu nrazisinın etmek için tespit ve tayin 

J ı ettik. 
od böyle mühim bir mese - mesahnsı da az ehemmiyetli-

k k t l A Şımdi başka bir nokt-eyi tnm surette tet ı e m- dir. Bu arazinin uzun uğu n-
ek için askeri, bohri, siya- tnlya kôrfezınden lzmir kôr- aı nazarı, yokın Şarkta 

· ı· bir ilhuk sıyasası ıle sal ökonomik uzun ara tır· fezıne kodar 420 ve gonı~ ı-
' ulfi kodar bn k f otl rnnlar ve bur o faoliyetı lfiz- ği 200 kilometredır. Boy le ş a men a -

· · b · · ~ ı tt ' ı!:r guden bir ıru10 ile ınıdır Bu risale ise, munı.- hı r tc~eh usu ıunmo e ırm- o 
ko a için faydalı ufok h r ek niyet.le har ketler kin veyohuJ başka l>ir Jevle-
etutten bıı ko birşey değ 1- bu torzJa hır hat ç zmek la- tlo veya başka bir gaye 

i~·in toşriki mesai otruek 
dir » z m gelmektedir. 'lünkü daha • 

.-i~.'1'. l · • • l° idam Iı ıyetıle On iki adanın işga-
••• ·•· geniş ur nrozı ış~o 10 

- Ji noktui Db Zarını münıık-
t\ÜO iki a<layı, sırf ve esini güçleştirir. laten eger 

yalnız bu adalara sohip niyet, memleket sohibınin 
olmok ı~·ın j gol etmenin mii nndesi nishetinde, ökon-
lllnlettdyin en ufak bir omik vo tüccari ni.ıfus için 
elıemmiyPtİ dahi haiz ola· bir merkezin i galı ise, bu 
mıız. Çünkü ne mesohesı, nruzi, tüccar! ve s.nni ıııi.ıe· 
ne do teşekkülü itıbıırilo bu f:sescler kurııwk ve umum-
adulor zengin teltlkki ed~- iyetlc oşya depo etmek ıçın 
lornezlcr ve kendi kendı- tumamılo kdfıdir. 
lorini doyurduktan sonra Bövle bir orazi işg1linclt•n 
her han"i bir cnebi fa- ,/ d k. d b k 

t- ,O',., ' t)'C, yu ko rı a ın en o · n 
tihe mesela lngi ız, Frn- • .\ntalya liınonındon ve Bağ-
ns,z ve Jlalynn müstemle- ., 1 
k dnt ılen.iryolundıın istııol d 
<ılorinde oldoi!u aibi, hiç 

'"' · · etmek sureti le ahihlen As-
olınnzsn işgal masrafını 
ı k d yonın i\·İnO kodor noklıyotı 
~'l ul göstorecı: k de re<'e c 
bır itıtıhsnl frızl 1 ğı varc· kolayl :.ı ştırmak do olabilir. 
lllozlor. Bu adalar, diğer Fakat bunun için Antolyn-

nşa edelim: 
ıırn, hirkrır senedenberi 

lıüyük devletlerden birçoğu 
ynkın veya uzak \)arkta ge. 
niş siynsul ve ökonomik pr
ogromlıırını tatb ı k etmek 
için muoven(lt ornınoktudır
lar. Faknt şunu siiylemek 
liizımgelir ki, deniz .oşırı 
bir siyasn sahihi olnhilmek 
kin doha evel deniz yolln 
rını emniyet nltınf\ nlmnk 
a rttır . Yani, her türlü 
te~ehbusten evel sehil de
vletlerin bahri kuvvetlerini 
ezer~k bu yolu elindo tut
mak, veynhud kendi deniz 

soyadı Kentte gezintiler: 

alanlar .. 
E. Vedat ÇETİNÔZ- Ba

lı kesirde ll\'Ukat. 

Agah AKKAN - lstun. 
bul kumandanlığı bn tabibi. 

Azmi AKKAN- Şıfıı ec 
zahanesi sahıLi 

Kerim DEMlREL - Er 
kek ortamektep riyaziye mu
allimi. 1 

Ekrem KOLDA Y - Ak- 1 
hisar istosiyon şefi. 

Umer TAŞKAN - Küpe
ler nnhiyesi tahrirat ktHibi. 

Süleyman TOLA 1' - Kü
peler nnhiyesi merkez mu 
htarı. 

Hasan AYGÜN -- Po ta 
mevrude memuru. 

Fahri ÔZÇİ~~EK - Posta 
ve tel lDUVtlZZll. 

Lütfi AKBAŞ - Askeri 
mahfelde. 

Seyfi ÔZALP - Askeri 
mahfelde. 

Hakkı TEKİN - Askeri 
mohfelde. 

Mesut ŞENKUL - Demir 
yolları ınüstu huomlerinden. 

Yakup ŞENKUL - Do
miryollorı ınılstolıdeıu1'trin
den (Mesut ve Yakub kur
deşdir) • 

Remzi YURDAMUR -
Erkek oıtomekteL 8on 
sınıfJu (B::ınJ.ırmalı) 

Turgut GÜNEY - grkok 1 

orla mekteb son şınıfda 

(Somalı). 

Hamit BARBAROS -
Erkek orta mektebJe. 

İsmail Hakkı ÇAGLA YAN 
- Erkek orta mekteb son 
sınıfda (Uıındırmalı). 

Ali YALÇIN - Erk'ek or 
ta mekteb son sınıftın . . 1 
BİR DÜZELTME - Avu· 

kot Eyup Sobrinin ntlı KO· 
ÇAK oloeoktır . 

oşırı siya al ve ökorıomık 

işlerini görmek idn lıu no
kliynlloki emnıycti bozabil
ecek bütiin düşmun Jonan
ması ile lıarb edip oııu yen
ebilecek bir donnnmoya sn_ 
lıip olmok ldz ı ınılır. Aksi 
tnkılirde, Portckizin bugün
kii vaziyeti göz önünıledir, 

Ken<li deniz yollorını muh:ı-
' fuza edP.bilecek bir donan
mayı id ıııne cttiromerliği 

irin denizlerin sahibine itn
ute mecbur kalm:ş ve ken
di den ız uşırı müstemlekele
rini muhufazo için tidetn bir 
tdhi l 1rens menzelesine in
miştir. 

Şarki Akdeniz l:o.vzasında 
hirrok <lcınanmlnr, J\vrupn 
umumi siyososının ve vazi
yetinin irabııtınn göre ya 
tnm ya kısaıi, hdkimiyeti
ele ge~·irmok için harekete 
hnzmlırlor. Bumda bu do
nanmaları ayrıca sayıııuyı 

fuzlo görüyoruz ve bundan 
dolayı, tnm 'oyn kısmi bir 
hdkimiyeti ele geçirmek için 
uralarındoki hareketleri mü 
nnş etmiyoceğiz ~e Je, ılo· 
st veya Jü ·nHlll mulıtolıf 

dononınalnrın muhtemel ha
reketlerine müsbet veyn 
menfi su rette ko rışmuk için 
diğer suhil devletlerin orta
ya utocaklnrı tnhtelbahir ve 
tayarelerin hareketlerinden 
bahsedeceğiz. Tahlil etmek 
istediğimiz mesele de muh
telif deniz nltı, deniz üstü 
ve hn va rilolarından, oraları· 

Ramazan Günleri. 
iki ef en~i konuşuyordu. Biri doğrusu hoşaf SIZ pi lir 

~alay kolay mideye inmez diyordu ... 
Akşam üzeri fırınların Diye müşteriaine aoruyor 

önü hıncahın~~ oluyor, Ka· ve arada sırada bağırı· 
ılın erkek, <·oluk çocuk: vordu 

Paşa camiye giden yolun .. Bir. bakkalın önünde du-
üzerinde iJk rastladığım fı- ran iki efendi konu,uyor-
rının önünde durdum. Ve <lu: 
oraya birılrmiş olun kalııha- - Geçen gün ben de e•o 
lığın yanına yaklaştım. Bir aldım. Doğrusu hoşa(11z 
hanım fırıncı ~:ırnğınn: pilav kolay kolay mideye 

Oğlum bu pideler inmez diyordu. 
böyle eld•J gitmez diyordu. Gece olunca sokaklar ka-
EvJariım şunu \'&buk bir lobalık, kahveler ağzına 
ktlğ ı dn sur: nerde ııe top kadar dolu oluyor. Herkea 
pntlıyacok eğlence yerlerine akın 

Bir ~·ocuk : ediyor. Yoldn birçok 
- Fırıncı amca ha· kalabalık kentle gezmeğ• 

nn 11\' tane pide ver. Beş giden yaşmaklı, çor.oklu 
yüz para da bu yedi buruk kadınlara tesadüf olunuyor. 
tnmam mı? . Her tarafta bir kaynoı. 

Oradan bj ri: mn bir fev kaltdelik var. 
- Evden çocukla yu- Belediyenin önündeki ••-

yumurta göndermelerini dırvonın etrafına sıralanmıı 
tenbilı etoıiştım. Gelmedi mi, olan sntıcılar ısanki '" 
hny allah müstakını versin. müsabnkalnrına gırışmit 
Ne ıt-c sen dört tane gibi avaz avoz bağırıyorlar: 
pide kfiğıda sar. - Hnydi gevrek kıtır kıtır 

Fırından uzaklaştım. susam helvaları .. 
Cumiye doğru yürlimeğe ôtede' bir diğeri: 
başlntl ım Yolda rastladığım - Buyurun efendi dört 
zenginin, fakirin bild istis· yol portuiolı . Üçü beş ku-
nn herlces elinde pideler ruştnn beğenmes en almo.. 
evlerine yollanıyorlardı. Yol Bir çekirdekci: 
kenarına s ı ralonnıış olan Taze kavrulmuş çekir-
oyak üstü satıcıları : dek. . Haydi yalnız du-

- Yiiz parayn p işkın pı- monı caba. Ne kadar 
deler . Diye boğırıyorlardı. olsun kü~·ük hanım Yal-

Riraz ötede bir bukkal: nız çekirdek mi? Bademle 
- Haydi hoşaflık erik karıştırayım mıl1 Diyordu. 

ezmesi. Kilosu otuza kalnın- Eve dönüyordum. Yolda 
dı, knlmodı diyordu. g·d,rken geceleri sokak-

Onünde boyoz bir önlük ların tnnlıa ve boş hali 
palabıyıklı kolları sıvnlı bir gözlerimin onune geliyor_ 
8 ılıeı: du. h:in ıçın hey gidi 

Kıv ı rcık mnrul. Taze miibnrck ram ozan diyordum. 
İnsan kendini ramazanda salotnlık . Huyurun Leyim 

hangisinılen Bnş ıistüno boşka hir Alemde sanıyor. 
beyım soğan <la vereyim mi?. hatunoğ/u 

ndaki miinasehetlori nazarı soferin muvnkıyetine yardım 
dikkate olmaclon, hahseıliyo· edemı'z flilvnki denizlere sa-
ruz; çünkü n ıyetimiz tok ve hip olun ılevlet, kara devle-
basit bir neti<'-:ı yi isbat f!t- tlerinin denizde kendiıine 
mektir. O netice de, bir rıkarabilecekleri ihtimalleri 
deniz yolunun , başka dü. daima ~özönünde tutmak 
şman bir devletjn niytıt mecburiyetinde ise do bu 
ve gayelerine zıt emellere gibi hücumlara kartı müda-
vas ı l olmnk i~in kullanılo- faa, ikinci dec:e ehemmiyeti 
bilmsi ancok lcendi nakliye- haiz bjr meıeledir. 
tım ~orbest\·o yapmnk isle· ileri sürdüğümüz noktvi 
diği bu deniz yolunda en nozarı tcyid için be~ka yerl-
son mutlak hAk:im olacuk erde olub bitenlere bakalım. 
olan devlete aittir. Bu bn· Bütün ıu:ak Şarkta hazırlan-
sit p ·ensibden lıaşkn Lir mnktcı olan çok mühim vak-
prensıb dnha istihra\' olunur ayi karşısınıln bulunuyoruz. 
ki o da denizlere mutlak Bumda iki büyük devlet ay-
surette hakim olınuk İçin nı tek gayeyi takib ediyo-
umumiyctle kora askeri tc- rlar. Amerika Birleşik devl-
şkilfitının ve hassntnn hnre- etleri ve Japonyan:n ahaliısi 
kot noktasını adalar teşkil fazladır ve her iki devlet de 
eden teşkildtın bu deniz halkın bu fazln kısmını s•nı-
aşırı siyasanın muvaffekıye· rlar haric ine atmak iıtiyor-
tıne hiç bir suretle ynru. lar. Dünyanın bu kıısmında, 
ınıyocnldorıdır. esasen Japonyoya ilhak edil-

Kııradaki teşkıldt ve nJ _ miş olan Kore'den mnads 
bu fazla halkı kabul edebil: 

urdn kurulan üssübahriler 
ecek vaziyette tek bir yer 

denizlere sahip olan ılevlete 
varılır ki o da Japon•anın, 

dorıanmonın iaşe ve istirnlıati J 

için denizlorde hdkimiyeti üıtünde kendi iıstediği gibi 
bir imparatorluk tesis ettiği 

tutmıynn devletlere de mağ- Mon\·uryaılır. Ortnda hnlled-
lı1biy~t ihtimalinde galibin ilecek mesele Amoriko Bir-
nrzusunn tnmnmen tebayete leşik devletlerinin gittikçe 
mcchur kıılmadon donan- nrtan ahnli fazlalığını nereye 
munın sığınması ve oracln vo noııl hoşnltacaktır. Vazi-
yeniılen kurulabilmesi ıçın yeto çok uzaktan bakmamı. 

yaror. zn rağmen şunu görüyoruz ki 
Karo tesisatı, gor'k kıta bu mesele Amerikn ile Japo· 

üstündeki ndalııruo. olsun ba. nya arasında bir zıddiyet 
hri se!orin yapılacağı deniı doğurmuştur. Ve muhakkak 

yolu ta~amen . scrbes~ o\ma- ı olan birşey varea o da, ~u 
dlkça boyla hır den1z aşırı ( Devamı a\tmcı sayfada ) 



TLRKDILi 

Dilekler: 

Hayvanların 
Korunması. 

Lav al MUssolini 

insanlık; yalnız biri biri
mize kartı değil, can ta
şıyan ağaçlara, hayvanlara 
karşı du daha yüksek bir 
sayğı ve korumalar göster
meği helletir Hergün binbir 
çeşıt işlerimizi gören ve 
eşyaları1111zı taşıyan hayvan_ 
l1tra çok eyi bakmak, çe
kebilecekleri ağırlıktan zi 
yade yüke k~şmak, yürü 
yecekleri yolları düzgün 
yapmak başta gdlen işleri
mizden s~yılmalıdır. 

Romada neler görüşecekler? 

İtalyanlar çat gölü sahasmda beklediklerini anlayınca. 

Dükkdnları mızla istasiyon 
arasında it gören yük ara
balarına hayvaolar.nı çe-

l keceklerinden ziyade yük vur
ularak arka bozuk yollardan 
ıürülörlerk'n çok kötü görün
i§leri karşııında in1&nın yü
rati 11zlamamek elden gelmiy 
or. Bunlar için çarşıdan is
taıiyona kadar parke döşeo
nait bir araba yolu kurmal· 
ıdır. 

** 
Yıllardanberi memleketi· 

miıde köpekler öldürülüyor. 
Bu da acıklıdır. Bir d~ra in-
1anların ıyilikleri için öldiirü
lmeli, ıoora da Avrupa ulu
ıları gibi keskin olarak ko. 
rnmahdır. Köylü köpekleri 
ıehre aokulmamalı ve şehir
dekiler de belediyece defte
rine kaydo1unarak sahipleri 
ellerinde 1&klanmabdır. Ç(l
lalmamaları ve ziyan yap
mamaları ıçın de fennin 
göıterdiği yola göre yürün 
melidir. 

** 
Kümes hAyvanlarını da 

nyakl.trından boğarcasına 

bağlıtyı r baıaşağı sarkıta
rak taıımamız dı çok kötü. 
dür. Bunları kendi yavrula
rımız gibi kuc.ığımızda \a
tımalıdır. Bütün bu işlerde 
ters yürüyenlere de ağır ce. 
zalar verilm lidir. 

M. Edip Sandıkçıoğlu 

-..:.:.-.rrı; w---

ıutuı hıf tısı nısll giçti. 
Su11ğırlık (TÜRKDlLI) -

Tutum haftasının •ıçuncü 

cuma günü mektebler tale
besi ~asaba içinde bir yü
riiyüı yabdılar. 

Çllculr.larımız ell'1inJl'ki 
(on para h.:ırcarken bile ki
min cebine gittiğini düşün .. ) 
(Kumbara bir evin ışığıdır.) 
gibi öz Türk~·e yaz lı lev
halarla hıtlka tutum hafta -
ıının değ~rlerini anlattılar. 

Fölk1şet Beobahter yazı-

yor: 
Bugünlerde Boma bun_ 

<lan yirmi yıl t·vel İtıı yayı 
payLışma k için çarp . şan gü
çlerin karşıkarşıyu duruş
tuklorı bir alon haline gir
di. İtilaf uluslarının İtal
yaya korşı hol keseden söz 
vı:ırmeleri, Avusturya. Maca. 
ristanıo l•zileceği ve Bısma

rkın dadıği gibi llarma da
ğın olucağı umudiyl: :tnlya
yı snvaşa sürükledi. Sayaş 

sonunda iıalya mirasını al. 
dı. Aldı ammıı kendısine veri
lmesi vadedilen lokn.aların 

en bıiyüğü olan Dalmacıya 
eksikti. 

faşizm ih giklendirilmiş 
olun ltalyanın dış siyasası 
ilk yıllarını, beklemek ile 
ge~·irdi. .SilAh gucu dü-
şük, ıçı birle§ik olmı-
yan ltalyaya itleK bir dış 
ıiyaaa gütmek zor geliyor
du. Yalnız cenupta, şimali 
Amerikanın geni~ çöıl~rinde 

sınınız, sonsuz bir çalışma, 
uğraşma olanı bulmuştu. 

Ekinli ve sevimli olan şi· 
mali Afrikanın, lngiltere, 
Fransa ve İspanyadan artılı: 
kalan hemen hemen ıssız 
ıusuz, madensiz, ormansız 

kömür yahut da petrolsuz 
topraklarının uc:ıuz bu. aksız 
gen ş ltalyııyı aldutmaktan 
başka birşey yapmıJordu. 
Bugünkü şartlara göre bu 
çöl topraklarının peK az bir 
yeri, İtalyanın çalışma ve 
insan artığını barındıracak 
bir çelimJedir. 

hal yanın savaştaki kazın
cının özii A vusturyn - Maca
ristan monarşi.:ıinin çöküp 
devrilmesi üzerine şimal ve 
batı şimaline doğru sürülen 
sınırlar doluy ı sile biraz da
ha emniyet altına girmiş ol
mas dır. Batı ~imalındeo bir
leşme sistemlai ile bütün 
Avrupaya sözünü dinlı·ten 

ve dolayısile yeni doğan uL 
usııl İtalyanın doğu şimalin
den herhangi bir yayılmas.

na duvar olan, büyük güçlü 
Fransa ıJurmadan b:ıtı şima

l nıien korku yağılırıyordu. 
Frans·anın, ne ltalyanın üsün-
den ve ne de eskimiş donan . 
mas ııılıın ve hele hava gü 
cündon (savaştan gerj kal
mış kullanılamaz bir biçim . 
de topu topu 35 tayare) kor
kacıık hı~·bir şeyi yoktu. 

1925 _ 26 nın görünüşü 

işte böyle idi. İtaly ı dooa
nma:Jı bitkinliği, k skıvrak 
hoğlılığı duyuyor. ur.clk bu 
bağları bir türlü kırıp ala. 
mıyordu. Tıpkı bii)·iimek is-

r-
v un T DA Ş ! 

tiyen f ukat, anc:ı k boğula

cak ölçüde dar bir kab ın · 
~ ne tıkılmış bir kı ş~ye bel nziyorJu. Bu ir ve dış sı

kıntı,.ını çeken ltnlyu Jyalnız 
keı.tline yorıyabılı· ı· k ışlt'ri 

yapıyı>rılu Donanmas ı nı ye 
niılen yapıyor, ii·ii 1 1 ın sa 

ğlom kaim ş ~·ı· kİrdı·kl~rıni 

gitgido büyüy"rı t, kn!k 
bakımdan yüks ·k güı;te 

bir kurum bi~~im ine soku
yordu. Ve her şeJılen ön-

1 ce Balbonun enerjik idares; 

lj altında yeni bir hava do · 

1 

nanması kurJu ki bu bi -
rkaç yıl içinde A vrupada 

Ztrıyin, Fakir, Kadrn 
Erktk huldıa Jıiç birki -
mse kendini Hlldllalwıe
rin Şefkatli himayesinden 
u:=uk sayamaz. Ru Şef. ' 
kat yurdunun yurdun e
line günün birinde mulı
taçolabiltctğlinizi unut. 
mamalıyız! Senelerce ev
ueı kurulmuı olan bu ha
ylr ocağına aza olunuz. 

Balıkesir llilalialımer 

pıı Pftİkçe n7A'ılı bir 

yer tutan 
ştur 

bir unsur olmu-

Yazımızın önünü, L ıvalin 
önümüzdeki günlerde Rom_ 
ayı dolaşması ılolayısile Fr
llns z. itıılyun müoıısebetlı ri
nın irıkişafı te~kıl ettiğiııden 
sözı.imüzii gene Frans ı z İt :ıl

yun karşılıklı bağlantılarına 

döndürmek istiyoruz. 
Fransa, Almanyayı kabil 

olduğu ka,far uzak bulund
urmuk m:ı ksarlile kendi fay 
ılııları i~·iıı İtalyayı Tuna bo
ylarına göndermekte en bü
yük kazancı görüyordu. 
Fransız-İtnlyan münasebeti
nin bu safhası. işlerin gidiş
ini göz önünde bulunduran 
bir kimse i~·in çok enteres
undı. ~;ünkü FransanıQ güt
mekte olduğu büyük d ş &İ· 
yasasile ltalyanın daha {·ok 
inkişaf etmesine engel olup 
olmıyacağı veya dayanmak. 
tan vazgeçilip geçilmemesi 
lılzım gdldiği belli olmuyor
du <;ok geçmeden tavizlere 
razıaıolmanın sonu gelmiye_ 
cek bir yola çığır açacağı 
Fransada da anlaşılmış oldu. 
Bıından dolayı hiçbir şey 
verilmedi. İtalyanlar, TunuR
ta Çad gölü sahasında bek
lediklerini anlayınca apı
şıp kaldı1ar. llattA hal -
yanlar bu ulacaldarı ye
rler ı~~ın Tuna mınta. 
kasında reviziyonlardan bile 
va zge~· me ğe hazırdırlar. Bu 
gidiş öyle bir ölçüyü buldu 
ki, Macaristand11 da yavaş 
yavaş reviziyondan vazgeç
me sıyasası başgösterdi. 

Bütün bu gibi İtalyan 
vazgpr 'ş1erinin g"~·ic:i olduğu 
Pariste dı:ı biliniyordu. Fran_ 
sa kendini yeniden gariye 
çekince, ltalyanlar derhal iki 
tane 35,000 tonluk sa
va~ gemisini t"zgıtha koyJu
lar ki bu yüzılen FransaJa 
ltalyanlur:ı karşı Akdenizde
ki üstünlüğiinü giinün birin -
de kaybetmek kayğısile İta · 
lyunlarıı karşılık olarak ~e. 
mi yapm;ık mecburiyetinde 
kalacaktır. Bir yönden bu 
işler olup bıte durururken 
İtalyanların yapılarını bitir
dikleri Jeniz t.aynre fıloları 
Fransızlar.o s:ırsılmaz bir 
birimde olan Akdt!nizdr.ki 
yerini ve hııssatenşimalt Af
rika ve Asya yoll:.ırını teh
di<l etmeğe başladı. 

Fransız Oış işler Bakanı_ 
nın Romayı ılol:ı~ınasına ge
lelim: Bu dolaşma Fransız 

İtalya dostluk münnsebetinin 
bn irlonma<"'•:ı ol"ıın lıir bi•·i-ı::ı t" ~ ~ 

mc crirditrj ıtün vap l:ıeaktır t" rı o .., 
ki bunun LuKÜrı lerde olaca 

ğı her iki yöncede umulma
ktadır . Bugünkü vaziyete 
göre ltnlyanlar urt.k kendi 
lPrini Tuna mıntaka~ında sa-

ğ"lam toprak ü~tiinde görmii 
yor:ur. Çünkü Macaristan yö· 

:ııınıı tutarıık rev iziyorı i<·in 
çnlışnınktnn i~e FrıınAn ile 
ılost ~t>~' nıııPğı dııha kazan
dı göstermekteılirlu 

Manisa bela~iyı secimi 
Manisa, 17 (A.A.) - Bel

ediye seçiminin yenilenmesi 
hazırhklarına ba9landı. 

İtalya-Habeş 
Harbi. 
Çarpışm• saatlerce sürmüş 
tam bir muharebe şeklini aldı 

Ababa.lıın 9 ilkkAnun tar
ihli Sonduy Taymis gazetes
ine biltliriliyor: 

Habeşistan hükı1ıneti yön
ünden bi!Jirildiğine göre So· 
malıd:ın gelen İtaly:.ın kuvv
etleri llabe~ topraklarında 

on mil Jaho ilerlemişlerdir. 

Bu suretle İtalyanların Habeş 
topraklnrından işgal ettikleri 
toprakların uzunluğu 75 mil 
tutmuştur 

Bu vesile ile iki devfot sı
nırlarının tama mile tayin ed · 
ilmemiş olduğu meydana çı -
kmaktadır. 

Habeş makamlarından 

gı:•len haberlere göre Somalı 
yerlilerinden top, mitrolyöz 
tank, tayere ile techiz edil. 
miş ve ltalyan zabitlerinin 
kumandası altında bulunan 
bir kıta Ual UalJa, 1ngiliz 
heyetini muhaf:.ız:ı eden 
habeş ııskerlerine hücum 
etmişlerdir . Bu heyetin vaz. 
ifesi Habeşistanın hududları• 
nı tayin etmekdi. 

Romade bulunan habcş 

maslahatg-üzarı ltııly:rn har· 
eketlerinden dolayı ltaly:ın 
hükümf:tine protestoda bulu
nmak ve bu protestonun 
sebeblerini izA h etmek hus
usunda talimat almıştır. 

Bunda bilhassa şu nokta- 1 

lnr protesto edilm~ktedir: 

J - Hnbeşistnnın bir ta-
kım noktalarının hele ula ula 
mmtakasının silAhlı İtalyan 
kuvvetlMi tarafından işgali. 

2 - llkkılnunun beşinde 

hiç bir vesile yokken ynpılan 
hücum. 

3 - Somalı kıtalarının 

Habeşistanda tetkikatta bul
unmakta olrın İngiliz komis
yonunun işini gii~·leştirmele

rı. 

Bu protestoda bu hareketL 
erin ne 1929 H&beş - İtal
yan mukavelesilo ne de son 
zamanlnrdn karşılıklı beyan l 
edilen clostluk duyğularile te- ı 

liri kııbil olmadığı söylırnme 

ktedir. 
ilkkılnunun hP.şinci günii 

vukua galen çarpışma alelA 
de bir müsademeden fazla 
bir şey olmamıştır. Bu çar
p şma saııtl ece devı1m etmiş 

ve tam bir muharebe şeklini 
almıştır . 

Bu çarpışına !!!Onunda lta
lyanlardan 60 kişi ölmüş, 

400 kişi yaralanmışt ı r. HabP.. 
şlilerdım de yaralı ve iilülı•rin 

mı><'muu 100 kişiye varmış· 

tır . 

Somrılıda bulunan İngiliz 
m'?ınuru bu hadise olmadan 
berberi memlekı:ıtine geçm
iştir. K ıı nıl!:ıi. ikinci t"şrin i n . 
23 iinde Hıı ır işlerini tı•tk ik 
etmPt üznıı, tl ahPŞ mu hafı· 
zlarının muhafazası altında 
oraya gelmiştir . 

Bunlar htr kamp kurmak 
istediklı>ri kuyu haşırda ba
slıırınıln Simrıı:ırutn i~imli ':. 

bir İtnlyan yiizha~ sı kuma. 
ndnflnda bir S ı 'Tla l ı k ıtas n • 
rast gelmiştir . hı kıta Habeş 
topru'<rı olnrnı.:ı lii1.1m t!"t•IPrı 

~ . 
bu verlerıfo onların durakla. 
ma;ına ve sorbest 
dolaşmasına mani ol · 
muştur. Hatta eğer bu 
buyruklar <linlenmiyecek 
olursa cebren dediğini 
yabdır&cağını da bildirmi , _ 

tir. 

Yakın komşularımızda: 
-- -- - ~ ---

Bulgar - Yugoslav 
Dostluğu kuvvetleniyor mO• 

Bulgaristaoın eski Belgrad elçisinin söylıdili sız11r. 
Bulgaristanın eski Belg- k~k etmek üze~e .. bul:~ 

rat sefıri Köse lvnnofın. hır zam3nda buyuk 
Belgratta çıkan <cPravda>> goslav krallığı 1118~ 
gazetesine şu beyanatı ver- getirilmiş ve Baltan 

.b. l d b• miştir: gı ı Avrupaua a 
- lki memleket arasındaki elde eılilmesi için u 

takanaklurı [münasebetleri) ken ölmesinılen \'Ok k 
bozac:ık bırşey bugün yo- liyim. 
k mudur? Onun ölümünden 

- Samimi görüşmeyi sevdi
ğimden büyük hir samimiye
tle söyleyebıliriın ki, hir şey 
ve katiyen hirşey yolctur. 
Gelecek günler temiz ve 
açıktır . Eskisi ölmüştür . 
Aramızda hiç bir zaman 
bir harp olmıyacağı gibi 
geçimsizlik te olmıyacaktı r. 

Bizim karJaşlığımız, sizin 
ve bizim hükumet a<lamlnrı
mızın söyledikleri gibi l ' lus
larımızın içten gelen arzula_ 
rıdır. 

Kral Aleksandr bir defa 
bana şöyle demişti: 

«Kral Borisle eyi anlaşıyo. 
ruz. Ulu::larımız da anluşıyo
rlar. Bundan böyle aras.nda 
anlaşamamazlıklar olamaz ve 
olmamalıdır. Her memlekette 
idareler değişebilir, lakin hü· 
kümd:ırlar ve uluslar dostlu
ğu ve kardaşlığı sadık kal 
malıdırlar. Bunlarla bera • 
bar siyasal Ja değişmemelidir. 
Çünkii burıu bize gdecek 
(İSTİKBAL) emretmaktedir.>' 
Aram ı ıdaki eyi takanakla· 

ra (miinasobeta) hiç bir türlü 
engel yoktur. Biz sadette de, 
fdlakettö <le beraber olacağız 
Biz daima yabancı siyasala-
rın kurbonı olduk. 
Fmin olunuz ı ·ıus-

larımızın candan istekleri 
üzerine talrnnaklarımız (ruü . 
nasebtıtlerimiz), eyi safhala
ra girmiştir. Belgra<lı ter-
kedeceğim bu anda. Kral 
Alekundrın, ortaya atlığı 
fikrin büyük ve hiçbir za
man lüzumsuz bir eser ol. 
madığını göremediğine ~·ok 
mütdessirim. Rununla bera
ber ~İ) .ısalda bu kadar ge. 
niş göru~hi hir hüytik ada
mın, tam P.mellerinin tahak-

Ru htıdise hokk ında İn-
giliz mf~muru yazmış olduğu 
bir raporu kendi hükumetine 
bildirmiştir. 

Bu hllılise hakkında İngi 
liz memuru y:.ızmı ş olduğu 
bir rnporu kt: ndi hükumetine 
bilJirm iştir. 

Bundan başka bu komisy
on İtalyan kııınn.lhlnnınn şik
ayette hulunmuşl:ı r vo bun 
un İta1ya ıle\'letıne bıldırilm
esini İMtemişler<lir. 

İtalyan kumandanı bu pro 
testoyu Hoına1u bildirmekle 
hPraher gene komisyonun ora 
larda serhestce hareket et 
mesine müsaaıle vermemiş-• 
fazlı olarnk Somnlıdan tak-
v iyı> için ta n le . top ve tny-

l 'ı !!İlız ırıı • murn .:lnce hu 
ıht l:Hı yatı~tırm ık i~·in tcş
ebbü13lerde bulunmuş; f:.ıknt 

ılPrıl anlatamıyacağını anlny- 1 

ınC'a bu kavğa kendisini ıloğ
ruılan ıloğrnyn alt'\ kadın etm
eJiği için Herberi memleketi
ne dönmüş ve orada raporunu 
yazmıştır. Vaziyet, hergün 
biraz daha _eerginle9mektedir. 

Slav Ulusları arasında 
ve eyiliklerin temellef 
ve onların ırelecek günle 
parlak olm~sı için çalı 
hepimize borçtur· , 

_ Belgrattaki vaz.if~nı 
anı~osu nedir? ne gıbı 
malar yapılmıştır? 

- Bulgaristanla Yu h 
arasında hiç bir yazı 
asal andlaşma ve 1 

yapılmamıştır . Çünkü 
.. 1 

şca takanakJar f fDUD 

ler} yanında onlara yet 
tur Bizim çalışma111~• 
tür ve ökonomik an 
lar üzerine olmuştur. 
da siyasal uzlaşa111aın 
r1a pazar !ıklar ola1118ı 
sal andloşmalarıınıı 

~,. 

hurlnrımızdR ve yo 
mizde yazılmıştır. 

hiç bir suretle uıusl 
entrikalarile sars•lalll 
olan karşılıklı ", 
neticesidir. Balkantsrd 
hun hAkimiveti JazıOI 
lkanlorın hAkiaıleri 
Ulusları bir kardat 
ve dığer Uluslat ol: 
Andlaşlar;mız. yırtıla 
c'7ıtlar üzerine yazıl0t•f 
t':- • '"• malıdır . Eski tarıh .. 
olJuğundan yenisini 
mız ltizımdır. Kral ,\}e 
şöyle diyordu : • 

«Uluslarını zda yen•_ 
rd•·· iyet ve kusurlar va 

ar doğrudur. kah.r• dİ 
lakin fakirdirler. ?': 

0 
<l ır bizi biribirimız e 
un yabunc l:ır tarafın 
tisırıar etmiş olduğll~ 

b'fllP başlı başımıza ve 1 

ize yakın olmağa çı 
yız.» 

Ar.ımızda ebedi 
ve eyi takanakları~ 
sP,betlerin 1 gıuanti•~ 
sah:ısınıla yakınlatOI el 

- Bu hususta gele I 
ma kin lıoıırlanmıt P 
mıdır i> 

Bu 
kenıline 

"ki taılır. Her ı tıtl 
tan zivnretler sıkl9f 

01 
w kası 

Halkın her taba 1 
rnkiin mcrtehr· ~aba ıa 
l6IDOF8 cr~çmeSI 

r- ~urO 
Sofyad ı bu!unılu;o. 

<l l h ıısts etce ·~ m us .111 
akta ıl cvom odeceR'I 

.. kiib, 
B ?lgra.J. Ls 10 

!vana v<ı Zı:ıgreb u i., 
~ t run utroları G Kos 0 

esini uyandılar. i 
B. · herh&Dg - ızım 

0 . . s ryad8 
yesemızın , o bil' 
sı i~·in hir te~eb 
m ı dır? "el 

Bir mücld~t ~ ~ 
B "o"'ç larım • zdan e,.. d• 
.. sof11 

in piyeslerını dil": 
tırarak <lahıı 111 

piyeslerin oynıı::dtf 
zarlık yapıtoıa eteO 
zarların gali 
ulus adamlarınıll 

1 . · bU ziyaret erıoın 
çok f aydaıı ol• 



18 ilk kAnun TURKDIL1 
SAYFA: 5 

K •• o y ve •• K o y 
-Veli Dayı diyor ki: ' Köylerde TürkDili: 

. 
Cümuriyet bütün memlekete dz- Yağcılar 

Köy ~al~ının sevinci. .rlik düzenlik getirdi .. Bu, bugün 
el ile tutulan bir hakikattir. Köylü kendılerlnl ovmemlzden 

bir çocuk gibi setin diler. O akşam kôye nahiyenin 1 bir fırsat dalın bulmuştu. 

Jandarma kumandanı konuk kumanıl ınn :\çıkgözun \1emişi 
kazasına gelmi..ti . Hi.ıtün gün cıvJıı göstererek ıfodı ki: 

gezmiş hir iz koll.ımı~ akş- - Bak bav m ~u k zom 
L • • t" O'ofU)"Or mus"'un? Bu rocuk ama &öye ınmış ı.. r-

Köylfıler bu ııradu \' c::li Oa- gtinuıı bırın lo şeytonn oy-
yı irturdon sonrn kumanda- muş yoğır u lıilo kotm1.ş, gö-
na hoı:. geldine gittiler. Ku- turmlİ!i kasnhaya sotm•ş. 
mandan her memur gibi iö Sonrn şbyle bir hesap et-
ylüyü çok severdi. Köylerin mış bu işten kiloda otuz 
ve kö1 lülerin işlerine cand. kuruş kdrı ''ar. Derken ef 
an bağlılık gösterir, işi dü- endim donup g • imiş. Beni 
şüp te kendine gelen her kö Gördu... \'okoyı nnlattı.. 0-
yluye canla boşla ön oyok na şöylcmed•ğ'imizi bırak. 

olur işini görüverirdi.. mndık · 
Kumandan kendisini gör· Fukot huyluyu huyundan 

meğe gelen köylülere buyur voz g~~·iroınodık .. 
ettı,hollarını, hatırlarını sor· Bir ild defo daha pazara 
da. Onlara birer ciğara su 1ı:ıeli yoğ gollirdü.. Sonun-
ndu, sonra, geçip yerine do pazara gôli.ırdüğü yağ. 
oturdu. Ve Veli Dayıya dön- , lor tıatılnnınz oldu . Pazorda 
du: alıcılar köyliilere şöyle sor_ 

- Söyle bakalım Veli Da- moğa bıışlaıf ılor: 
yı ne haberler var köyde? - Sen Açıkgöziin köyün -

- Ne olııcak bayım snğ- den misin? 
lık . Artık lrnrnkı ta gele işte bıyım bir adamın hi-
ynııyor. Köylü kışı g··~·ir- losı böylece hüttin köye 
ınt•ğe hazırlanıyor. imdi.. zarnr vermeğe başladı Şim-

- Hırsızlık. uğursuzluk. . di o da yaptığına bin pişman 

baırı. Ya"eı ı..ü,·ii mu-=-- ~ . 

allirııi lıav SP,kt'tleu . .. 
bir birik aldık. (;;;gsii-

• 
dmiizii ka harta rı bu hi-
tikte şvyle dt>ııiJiyor: 

Sayın «Türkdili» .. 
mızın 

her salı köylüler için ayır
d ğı yüzündo (Sayf.ısında) 

geçenlerde köyumüzün oku-. 

loğını (mektebı) yenileştiren 
köylülorimizi pek yerinde 

olarük öven yazıyı sevinçle 

gördüm ve köylulerimizo de 
okudum. 

Kumar, içki . ohtu ya. Ozamı:ın bu zomon-

Yağcı köylültırin hepsi de 

Türk dilim ' ı: yabd ığımız ışı 

duymuş. bPğenmiş ve bizi 

övmüş diye bir çocuk gibi 

sevindiler ve ulu Cıimuriye

tin gö:ıterdiği yoldon yüru

yeceklorine bir Jaha and 
İçtiler 

Köylülerimizin şu açık ve 

arı (temiz) duygularını say. 
gı değer Türkdiline bildi

rirken okuloğın yapılmasın

Ja pek büyük emeği olan 
çalışkan ve genç muhtar 
Alinın bu güzel işinden ötü
rü takJir edılmesi için lt\zım 

gelen makamlura sesımızı 

duyurmak için nrnya girme· 
nızi diler ve saygılarımı su
narım. 

Çok şükür bizim köyiı dır köyümuz kotıklı yoğ 
muzde böyle şeyler olmoz yı:ıpmukln şöhrot bulmuştur. 

hayım .. Köyhimüz temiz yer, Onu ıliyeı·c>ğim; buyurdu-
kımız içor .. l:lıllr, hud'a bil- ğun gıbj b zim köylümüzün 
moyız. kanında rennlık yoktur. (:ü-

Voli D 1yı hu ı.lidılderio nün birinde şeytana uyor 
1 urk koylıi8üne ,·ok yoraşı- fena yola soparsa çok geç-
yor Doğrusunu istersen hen medc>n fonuya saptığını an
on senedir jan larma kuma lnr yine doğruya dönmekte 
ndanıyım . Bu beş sene zar-. gerikrnPz. 
fındJ Türk köylüsiinü, kôy. Köylüler işte böyle konu-
lulerimizi sona edecek elime şarıık birkaç saat oturmuş-

• ı· 1 k 1 d A lıp ,,.·1derlt rken Ve ('Ok fırsat geçtı. nsan , ar ı. y~ı n 

hı.ıli bnzan fennlıklara da / li Dayı JOrıdnrııın ku~nn~0-
rastlomnJım değil Amma fen- ıııno sık ..,,k gelmı.:s nı soy 
alıkların kökü hiçbir zrnıan 1 ledi. 
Tiirk köylüsiınün temiz vjc- Kumandan da ona şöyle 

d ·1 takıldı: danı eğı ... d' !'le ı 
Vt'li Dayı kumandanın bu - Benim bôyle ır 1 < ü. 

sözlerinden bnyoğı knyıfıcn_ zerılik içinde ya~ıyan koyl-
mişti. işte, ~·ok suvJıği kör erde işim ne.' V~li D..ıyı bu 
lü k. rdeşlerini övm k için söziin altında kalmadı . 

Ankarayı Tanıyahm! 

11 .k k fon tmakıa ıl \'Om Nlıyorı z 
il urıı t f' • z nız r ·1 . 

_ k im Ankaradn S lılı·ıt \ • k.ı etı Bıı (•ıın hn~tı, m z ı r"t. . 
b. "" ,... . . ı· · · .. termektedır. analarını vo liıızı ~·ıft ıgıoı gos 

TÜHKl>iLİ: 

Yağcı köyü muallimi doğ · 

ru bir işe parmak koymuş. 
köylünün desdegi çalışkan 

muhtara kaymakamlık he · 

men bir takdirname ver_ 

melidir. 

Bize gelince biz köylerde 

<;alışkan bütün knrdeşleri 

sevinç·le kucalı.lam ık tan on
ların temiz alınlarını öpmek

ten zevk duyuyoruz. 

- Kumandonımu. dedi. 

Cümurıyet butun mcınlcke

tın dırlık, duzenlık getirdi. 

Bu, bugı.ın el ılıı tutulan hır 
hakikutlir .. 

H ·lo siz n g.bj köylü do 

stu, ~·Jl şkan, cesur kuman 

danlJr oluiı:ıa bu memlekete 

şeytan bıle giremez. Bunu 

dn arlık yedimizden yetmi

şimize kodıu hilmiyenimiz 

kulmadı Doğrusunu ıst r_ 

SP.n El z gezındikce biz i(ti
h'lr duyuyoruz Coğ ;imiız 

kohnrıyor. işte bunım içırı do 
bizt• sılc: sık g~hn dcdım .. 

Hep berı.ıber gülüştüler. 
Gülüşerek. sevişerek ayrıl-

dılar .. Veli Dayı yolda köy
Hilere şöyle diyordu: 

- Cüınuriyeto böyle er 
kumandanlar yaraşır. 

1 •• ,....... . ............................................... .,. 
: Bu sôyfa her sah günü basılmktadır. Bu sayfa-: 
! yı yapnıakla güttütümüz ülkü köye, köylümüze ! 
S faydalı olmak!Jr. Umuyoruz ki köylü kardeşl~r 5 
: kendi sayfalarını sevecekler, benimsivecekl~rdir. 1 

u •• 
• J • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÇİFTÇİNİN 
KÖSESİ 

Çiftçiye öğütler 

·-....... 
... 

Hayvan Yemi NasJI Olur? 
Bir hayvanın yaşamosını 

ve iş görmesini temin etmek 
için o hoyvana verilı-n gıda. 

ya «Yem» denir. 1 

Yemler .iki türlüdür. Biri 
midede kolay eriyen gıdaları 
havi olan ve hazoıedilt• miyen 

kısımları nisbeten az ve çok 
sulu olnıııyıp görünü te ku
ru bulunan yemlerdir ki bun 

gıdalarda kireç ve hamızı 
fosfor gjbi maddeler çok oz 
bulunduğu için böyle yemler-

le beslenen genç hayvanlar, 
sütlü inekler kemik hastalı
klı.ırına tutulurlar. 

ları güç olur. Gerek 9ayır 
otu ve gerekse bütün yeıil 
nebatlar eyi güne9lenirleue 
ve cok rutubetli toprakta 
yetişmemişler iıe tekerli "'" 
tatlıdırlar, halbuki gölgedı 
yetişen otlar tekerli ve tat
lı değildir. 

lara sıkı veya kuvv 
et verici yemler de -
nir. Arpa. yular. buğday, 

mısır ve sair dımeli yemler 
gİfi· Diğeri h ozmedilcmıyen 
kısmı çok olan ve çok yer 
tutnn yemlerdir ki bunları 

havaleli yem denir Somanlnr, 
adi otlar, hububat kabukları 
gibi. Bunlarda kuvvet pek 
azdır. 

Bir hayvan n yediği yemi 
hazmetmesino yani midq ve 
bıığırsoilorındo uğuterek 

vücudüne yoraycıcak bir lıo. 
le sokmasınn bazı şeylerin 
tesiri vardır . Mescld yemin 
yetiştirildiği toprağın, iklim
in, havanın vo toproğu vı•ri
len gübrenin. yumin biçılm
esinin, yemin saklanmnsıoın 

ve hazırlnnmnsının tesirleri 
vardır. 

Yetiştirdiğimiz yemin ha 
yvnna faydalı voyu f:ıydosız 

olduğunu bıze bjldırccek 

olan bu tesirleri ~urucıktıı 

kısaca anlatayım: 

1 - Toprağın mnbiyı·li 

ve vaziyeti yemin faydalı 

olmasına \Ok yardımı vardır . 
Meselfi: Alt kısmı nemli ve 

koJ..ıy ısınacak ve lıavnnın 
geı;mesine yol verecek sure
tte olnn kumlu balcıklı top· 

rnklar çok güzel, ~·ok gıdalı 
yemlerin yetiştirilmesıne ya
rar. Bıldk ıs kuru kumlu to 
praklardo haşin sert ve ha
zmı zor, faydası nz yemler 
yetişir. 

Yaş soğuk ve ağır topra
klar eyi senelerde bol mah_ 
sul verirlers' ıle bunlor hı•m 

kaba ve hem ıle vticude oz 
f ıydalı o'ur. ı;ok botak yer
lcrrfe yetiş"n otlorıln elde 

eılilen yerlerrfo hoyledir. 

2 - iklimin, ahvali hava
iyenini yemin faydalı olması
na tesiri vardır. MeselA: 

Cün doğuşu ve kıble vaz
iyetin.le yem mahsulü daima 
fozln olur. Halbuki şimal ve 

batı vaziyetinde mahsul da 

ha. az olur. Aaızinin cız me
illy olması da çok rayJ.nlıdır. 

Her nebntın eyi yetişmesi 
ve gelişip serpılmesi kin epice 

1 bir sıcı:ığa ihtiyacı var. Sı-
cak az olunca yemin gıda 

1 
olacak maddeleri azalır ne
bat daha ger yetişir. Yazı 

/ rutubetli ve soğuk olan se-

( 
nelerde yetişen yemler o 

kodar faydalı değildir.Mevsim 
serin olursa çoyır otlarının 
sopları kaba vo yaprakları 
nz olur. Bunun frin hazım-

Yağmurların yağıp yağ_ 
mamasının da cok teıiri var
dır. l'urak senelerde huba
batın samanı cokça ohırH 

da daneler niıbeten gıdaaıs
dır .Sebibi de nebatat daneler 
kemale gelmeden evel 
topraktan kendisine lhım 
olan gıdaları alamaz. Kurak 
devam ederse bu gıdalar 
nebatın sapından danelerı 

do~ru gidemez ıapta kalar. 
Bu sebeble kurak 1enelerde 
daneler gıd&111 Hman daha 
gıdalıdır. LAkin kurak çok 
olursa ıamın dahi ııda
sız kalır. O zaman böyle H· 

manlar genç hayvanlara 
ve ıüt veren ineklere vı 
gebe haynnlara yaramaı. 

Hayvan hastalığı: 

Kelebek Hastahğı. 
Kelebek h:ıstalığı koyunlar 

için pek tehlikeli bir has
talıktır. Deve ve sığırlarda 
dıı göriılur. Bu hastalık bir 
söğut yaprağına benziyen 
~·ok küçük hır hayvandan 
olur llnstnlığa tutulan hay
vanların ön kesesinde, karu 
ciğerinde, safra horulorında 
yaşar . lfostcılıilı hayvan 
kesılcrek karaciğerine ba
kıldığı zaman bu mikrob 
gorunür. Söğüt yaprağına 
benziyen bıı zararlı ufak 

otları yiyen ıığırlar 'fa ko . 
yunlar kelebek baetalığına 
tutulurlar. Bu muzur 11fra 
küçticük hayvan mideden 
safra boruıu ile karaciğı
M geçer, burada küçiik da_ 
morlardan kan emmeg-e h•t
lar. Hayvan bu yüıden güa 
geçtikçe zaifJer. 

hasta/Jk nasıl anlaşJ/ıri' 
Hastalık ilk defa az bir ha_ 

raret ıle başlar. Hayvanın gi. 
zlerinde k.zartı olur. Kulak· 

hayvan yumurtalarını daha !arının ince Jamarlarmda kan 
~·ok: ynzın hayvanın pisliği hücumu göze çarpar. lıtiha 
ile dışarı atar. eskisi gibidir, birden keailmes. 

Yumurtaların içindeki Fakat bu zamam az ıirer. 
yavrular orta bir sıcak- Hastalık ilerledikçe hayvan. 
lık ile yumurtadan lar tenbel ve dermanııs olur. 
dışarı çıkar. Ve sümüklü Teneffüsü güçleşir. Karın 11-

boceğc denk gelince onun rkık bir şekil alır. Ağsıa 
vucudü İçine sokulur. Orada İç·i pis kokmağa n dtılıri 
birçok değişikli hayat geçi. 1 s ıllanmoğa baılır. Göıler ıi-
rir ve hır takım çeşitli şe. ı şer ve sulanır. Ve 9Dbra 
killere girer. Biraz zaman batar. Kalbi çabuk çıb•k 
sonra kurbağa yavruıuna atar. 
benziyen bir tekilde ıümülı:- Kan zajfliği bu ıuretle ıi_ 
lü böceğin vücudüoden dı- rdük~·e derinin altında ıu \o· 
şarı çıkar. Suya düşer. planmağa başlar. Yapağı ça· 

Toprağın vaziyetine gelin 
ce: Çukur yerlerde ekilen hu
bubat çok saman verirler. 
Hususile kurak senelerde 
nebatlarda çok g"ıdalı madd_ 
eler bulunur. Yüksek yerler. 
,ıo buluno'l oraziden kurak 
senelerde hasat edilen nebatı 

Böylece çayırlıklare, mera- , buk kopar. Nihayet son zam-
:1artı girer. Onların yaprak_ anlıırdn amel başlar. 
larının altlarına yapııır. Bu 1 ( Devamı yeclinci uyfacla ) 



SA.YJlA TURKOİl..i 

Hikaye Görünmiyen Yara! I nglllcede il çcvireu 

Müştak 
On iki·ada meselesi ve bir generalın düşiincelt' 

'\ ı 1 · d t k jeti~ ( 1 ~t t:ır:.ırı ü~·iincü sayfada) dan 1922 ye kadar ppmış 1 sat aı n ı nme e me ,ı. 

zıddiyeti hulletmek i~~in bir olduğumuz harbde, ancuk 1'ü- d~vlet büt~·esi için bu tellb' 
. •. ......, 

.__...., ..... ______ .....;:.....------------------------------~----~~...;..---------------· 
Bir ıabah erkenden. me

ıhur operatör duha yataf .n
dan kalk ınadon; hastalığının 
bir dakika bile tehire uıü~ 
aait olmadığını ~öyliyen ve 
ıtni bir tedavinin lüzumunda 
ıarar eden birisinin kendi
ıini görmek iıtediğini haber 
verdiler, 

Operatör kalktı, çabucak 
giyindi ve zili çalarak uın
ğıaa: 

- Hastayı jçeriye al, de
di 

İçeriye giren ariamın, 
üstünden başından cemiyetin 
oldukca yüksek bir sınıfına 
mensub olduğu anlaşılıyor

du. Sararmış yüzü. E1inirli 
tayırları ıstırabın; anlatıyordu. 

Sağ eli bir sarğı ile Loynu. 
na asılmıştı. Her ne kadar 
kendine hakim olmağa çalı. 
ııyoraa da ıırada sırada du_ 
daklarınJan acı ı:ıcı iniltile
rin dökülmesine mani ola_ 
mı yordu. 

- Lütfen oturunuz efen
dim, neyiniz var? 

- Bir haftadanberi uyu
yamıyorum doktor! Sağ elim 
dehıetli sızlıyor. Ne oldu
ğunu anlayamadım. l\tınıer 

veyahut hatka korkun\' bir 
hastalık olsa gerek. 

ili: zamanlar heni o ka-
dar rahatsız etmiyordu, 
fakat sonraları yanmağa 

başladı. Bir dakika olsun 
aralık vermedi. Müthiş o.· 
cıyor; acı, Hatler geçtikçe 

'-

mütemadi yen fazlalaşıyor ve 
dayanılmaz bir hale geli
yor. Şehre. size bunu gös 
termeğe geldim. Eğer bir 
saat daha tahammül etmek
liğimi tavsiye edecek olur
sanız muhakkak çıldırırım. 

Onu yakın, kesin, ne ya
parsanız yapın, yalnız be
ni bu acıdan kurtarın. 

Doktor, hastayı tekrar 
tekrar «belki ameliyata 
hile hacat kal m, yacak kadar 
ehemmiyetsiz bir şeydirndiye 
temine çalıştı. Hasta: , 

- Hayır, hayır diye ıs-
rar ediyordu . Muhakkak 
ameliyat yapmalı. Ben bu
raya herhalde ağrının bu
lunduğu yerin kesilip atıl
ması için geldim. Buna ba~
ke hiç hirşey !ayıla etmez. 

Büyük bir güçlükle elini 
sarğıdan çıkararak devam 
etti: 

- Size evvela. elimde bir 
yara veya göze görünür bir 
şey göremezseniz hayret 
etmemenizi söyliyeyim. Bu 
naılirülvuku bir hal.. 

Operatör, böyle şeylere ha
yret etmek adeti olmadığını 

temin etmekle beraber avu
cuna alıb baktığı zaman ha 
yretler içiııde kalmıştı; Çün_ 
kü elde Jrntiyen bir gayri ta
biilik yoktu'; Rengini bile ka
ybetmemişti. Halbuki doktor 
elini, elinden bıraktığı zam
an, hastanın onu sol elite ya· 
kalayışı ve ıstırah idnde kı
vraııışı. a<·ısının ne kadar me
rhametsiz ve hiaman olıluğu· 
nu apaşikar gösteriyordu . 

- F.n ziyade ağrıyan ta · 
rafın neresi? 

Ha"ta: iki damar arasında 
clııiremsi bir yrır gosterdi. 
Doktor parmağının ucile o 
noktaya deyince o, korkuyla 
tılini geriye ~·ekti. 

- Acıyan yer orası mı? 
- Evet, dıh,etl i. 

Parm:ı2'ımı bastırdığ ım 

zaman t:.ızyikını hissedıyor 

musunuz~ 
Hasta cevap vermedi, fa. 

kat <•özlerin.len akan vaş-o • 
lıır ne dı mrk istediğini an. 
lattı. 

- Çok garip Hıç hirşey 
görmüyorum. 

·- Ben de; fakat ağrı berd .. 
evam, artık dayanamıyaca· 

ğım. 

Operatör, eli baştan aşa_ 

ğı tekrar mikroskopla mu
ayene etti. Hastanın haru
retini yokladı; ve nihayet 
şakaklarını sıkarak düşün

nıeğe başladı. 

- Cilt tamamile sıhhatte. 
Şiryanl.ır normal; hafıf bir 
ıltibap veya ~işlik bile yok. 
AlelAde bir Pl kadar mun_ 
taza!Il ve tabii.. 

- O noktanın üzeri biraz 
kızarık ıannederim. 

- Neresi:' 
!lasta, elinin üstünde, sol 

elinin parmağile kuruş bü
yüklüğünde bir daire res
mederek: 

_ Burası. dedi. 
Doktor. bir Hihza hasta

nın yüzüne bakdı. «Acaba 
bir Jelinin karşısınJa mı_ 

yım? diye düşündü. 
Rirkaç· gün şehirde 

kalın, hastrılığ.nıza bir çar?. 
bulmağa çalı~acağım . 

- Bir dakika bile bek
liyemem. Benim, delinin birisi 
olduğumu, yahud da hasta
lığ'ımın vehimden ibnret 
olduğunu zannP,lmeyin . Bu 
görünmez yara beni öldürü -
yor. Sizin, şu gösterdiğim da_ 
irevi kısmı kemiğe kadar 
oymanızı istiyorum. 

- Ben bunu yapamam. 
__ Ni\·in? 
- Çünkii elinizde hiç bir 

şey yok. Benim elim kaJar 
~ağlom. 

Hasta: 
- lhtımal benim bir deli 

olduğumu ve sizi aldattığı
mı zannediyorsuı uz. 

Diyerek çantasınıiun bin 
Cılorinlik bir bankonot ~·ıka · 
karılı ve masanın üzerine 
koydu. Sonra devam etti: 

- Görüyorsunuz ya söyle
diklerim ciddi. Bu mesele 
benim irin bin folorin vere
cek kadar mühim. Lütfen 
ameliyatı hemen yapınız 

-H. na dünyanın parasını 
veraerı z ben yine so~l!im bir 

üzrn ameliyat hh:ağını dok
unduramam. 

_Neden? 
- ()Ünkü mesleğime mu

g..ıyir . <_.:ünkü bunu yuparsum 
herl.es sanu budal ı dıyf'<'ek, 
beni de senin zı·y ( ğ'ından 

13tjfude etmekle itham f>d
lCek. 

- Pektild. O h:ılde size 
daha elverişli başka bir ta. 
rzı teduvi arzederim: Amelı 
yatı kenciim yopa<'nğ m: Sol 
elim her ne kadur beeeriks 
izse de bu işi görehılir. :::>i
zden )'C~t\ne jstoJiğını şey 
omelıyattan sonra y. ı ayı te
ılu\i etmenizdir. 

Doktor, hastasının tama
mile ciödi ve ak l ı başındu 

bir adam tavrile ceketini 
çıkardığını ve kolunu s~va
dığını gördü. Sonra a rııelıyat 
bıça~ı falan islem~kı.: ı z n l'e 
binden çakısını \'tkardı ve 

doktorun mfü~ :ı hnlesinr v:.ı 

kit bırakmallan elin<lo Jı· rin 

bir oyuk açtı. 

Doktor, hastanın fazla ıln 

mar keEmesinden korkarak: 
-- Dur, diye bağ . rdı. ;\fo

dem ki bunun herhalde ya
pılmuı lüzumuna kani bu_ 
lunuyor ve 

0 

bunda ısrar cdi
yor~unuz, verin onu ben ya 
pacs2'ı m. 

Sonra amelıy~ıt illetlerini 
hazırladı ve hastasına başı

nı obir tnrafa çeviraıe~ini 

tavsiye etti. 
O: 

giin mücadeltı başlarsa bu rk dononm::ısının ortadan im- liikü bir mosraf ınelll 
mucndelenin bidayette ve he· lkmış olma~ı ve bizim deni - ıdır. .,,, 
iki de nihnyetine kadar lıalıri zlerde hAkim bulunmnm ı z Anadoludunun bir k•9: .. 

olacağı keyfıyPtidir. s ı yesincfo bu memlek~te ask vehleten işgal etmelr, 8.,ı Her iki devlet de Mançur- er ~~ıkarabildik ve orada tu dan birka~\ sen~. 'b&I' 
yııd 1.ın denizle ayr.Jmış hu. tunabildik. Aksi takdirde dn Türkiye kendi duhılı 1,~ 
lunuyorlrır binaenaleyh ya ha evel denizlere hAkim oL lali ile meş~ul iken, k ~ 
aralarındaki meseleyi mus- mak ve ondan sonra haraya olab ilirdi. Mamofih bd ,dt 
lidane bir surette ho.llederek osker çıkarmak mecburiyet- daimi telt\kki olunalll• ~ 
Mançuryada biribirine işgal 1nde kalacaktık. Türklerin don- 19ı9 mayısında Sevr ınu•,,_ 
kısımları ayırıb tanıyacaklar anmas. yoktu; ŞayP.t donnn- desi ile bize bırakılan 1 it 
veyahat eğer bu kabil ol- mnlnrı bulunsa idi ihtimul ki !eri vehleten işgolirıı•\., 
mazsa-ki kabil olmıyacak biz bu sefere b1:1kndar kolay- dnimi olamazdı. Eğr .tt 

- Lüzumu yok, dedi. ~e gibi gözüküyor _ mukabil lıkla karar veremezdik. nanistan veyahut h. e.r h
19

.a. 
· · · · k On iki ada,·a gelin<·e, ııır kadar yer keseceğınızı sıze donanmayı maglUp edere J başka bir devle~ bızıdl afif 

söylemeli ve elinizin hare· denizlerin hdkimiyetine sa- Türkiyenin ecnebi bir do- 1922 de yaptığımız h ·-1' 
viH r nı görmt-liyim. hib olmak istiyeceklerdir. nanmanın harekıit ı nn ma- tekrar ederse ergec b~fl 

Hasta, ameliyatı kayıtsızca Bu iki devletin arzularım 1 ik olar.ak bir f iloyo so. düşdüğümüz akıbete Ue 

tnkifl Pdi,· .. r ve nrarla sıra- yerine !?etirecek kabiliyette hib olmadıi!ı ,felili <·ıddi kt 
J ,. " yaca ır. kı' 

do doktora keRilecek ciheti donanma ,·ücude getirmek değildir. :lıra Türkiyenin, Yaptığım ı z bu t~tk• ili 
eri gösteriyordu Eli titre- i~·irı şimdiden ne kadar gay- kara a8keri hnzırlıklurını tıkan netice, eğf'r :P .. 
miyordu bile. Gösterdiği kı _ retler sarfettiklerini görüyo- bitirdikten sonraı bir de- adaya Rnhib olurs• ul 

t ·ı ld kt y· .. .. 0 k' u· nız kuvveti h· z ı rlıC,ına (J'ii•8t"'" sım amamı e oyu u an ruz. ıne goruyoruz ı nır- '' tı adaların hiç·bir ser0 dıt 

sonra, ıstırabdan lrurtulılıL lAşik Amerika devletleri bir doğru tevcih edeceğini teşPbbüse yaramıya~sğ~t ef 
ğ'undan. omuzlarından ağır tarafta toplanacak olan düş· nazarı dikkate almak in· Bu uzun tetkikle ısıb. ~ 
bir yük alınını~ gihi mem- mana knrşı koymak i~·in iki z ı m geldiği gibi bunıbn ledik ki bu adal~r. h:

0
pr 

nun, derin bir oh çekti. denizdeki kuvvetlerini iste- gayri, Türkiye böyle bir zaman sevkelciş 1 çın ,,, 
Doktor: diği ı:' znman ve mümkün vaziyete, müşterek men- 1 nılamt z ve binaenale~b r 

- Hiç ::ıcı hissetmiyor olduğu kadar <·abuk su· fa:ıtler İıstemek ı~~ın ken- Yunanistanlu birle~ır ~ 
musunuz? Diye sordu. rette bir yer- ılisine ihtiyacı olan ılev- Yunnnistanın has111aP9 IJ': 

O tebessümle: de toplamak niyetile !etlerle yoparağı başka vaziyet alışı neticesindecJ! 
- Hi~:!.. DeJi kesilen Panama kar.alına ve bu ka- kombinezonlar ile de kar- lettayin h ı· r hnnf!i ı~ir 6~ 

yerın acısı sıcak bir nalda pasifık donunmas nı At. rşı koyabilir. devlet içın bir tehlık6d r~ 
nöbc:tten sonra esen serın !antiğe veya Atiantik donun- · Şimdi. bir memleket edemez. Bunu isbat. e ,: ,f 
bir rüzgar gibi.. Bbırakın masını pasiCığe nakl irin ya ıçın Türkiyeye karşı de- aynı z:.ımnnda yine ısb :,i-
kan aksın da daha rahat- p ılnn mnnevr.ılari çok büyük nizlere hdkim olmak ve edık ki hu adalar, .Akdeııi 
1 h . h d h l k. • k'' anayım. e emmiyet verıyor. ya u u mem ~ ın on Şark havzı.ısmda ~~ b# 

Yara sarıldı. Artık mem_ Bütün bunlarda. deniz nş· iki ada yolile Türkiyeye siyasal teşebbüsler ıı;ıP·1,ı«. nun ve müsterihti. Ook- ırı hedoflere ancak ve yalı· kar~ı yap::ıcağı teşebbüs- ka bir bahri devlete de 
torun elini sol elile mü- nız bahri seferler ile erişob- lerde diğer bir deniz 
teşekkiranP. sıkdı. Ve ileceğini miişahede ediyoruz. devleti taraf.ndnn ızac 

Size çok minne;ta. Bılhassa Amerikalılar, ınün- edilmemek imknnın: n tet-
rım dedi. azifıh bir memlekete bir va. kiki muvufık o'ur. 

** Ameliyattan birkn~: g-iin 
sonra operatör hastasını o-

. telinde ziyaret etti. Onun 
hürmete la.yık bir adam 
olduğunu ve taşrada yüksek 
bir mevki işg-al etlığıni öğ

rendi. Eyi tahsil görmüş. 

bilgili ve memloketin on eyi 
ailelerinden birine mensup 
bir zattı. 

Rı~a yollara değil fakat do- Bu mukalenin başlnn-
ğruılnn doğruya yapılan bir ğ.e ı ndn, bizim noktni na. 
harckotl -a ve ovelce denizle- z .ırımızıı µ-öre, ecDP.bi bir 
rin hr1kimiyetini elde ettik- memleketin işgal arzusu-
ton sonra askn ~·ıkarmnyı nun han~i araziye tevcih 
düşüniiyorlar. Bundan, deniz <'ılebileeeğini tayin ot -
a~ırı sovkiynt yapılması me- ıniştik. Şunu kabule , 
~elesi herherşeydon evel mecburuz li Kemal Ata 
dımizlorin hdkimiyeti ile elde Türk. memleketi hima
Pdilehilecegi neticesi ~·iknr. yesız b ı rakamıyacaktır . Ve 
Biz de Türkiyeyo karşı 1919 esasen memleketi müdafaa 

Yarası tanıamile· eyileşin- - - dmek ve zorla asker 
ce memleketine döndü. ~:~~~drın gPçti, ne <le duy- ihracına mani olmak l\'tn 

** icabeden tecibirleri ço-
Ü~· haftn sonra hasta do- Tekrar ameliyat y .ı p -

ktorun muayenehanesinde maktı:ın başka çare yc.ktu. 
göründü Eli, yine bir sar- ilk defa yopılnn şeyler 
ğı ila boynuna asılmıştı . Ame- nynile tekrarlandı. Ağrı 
liyattan evel elinin o nokta- durdurıılJu. O büyük ıgtı-
sın<lı:ıki öldürücü nğrının te- rabdan tekrar kurtulması-
krarından şikayet edıyonlu na rağmen, hasta bu se 
Yüzü balmumu gibi sopsariy- fer hiç bir sevinç alameti 
di. ~ından soğuk ter taneleri 
yuvarlanıyordu. Bir koltuğa 

~·öktü; ve hiç birşeylsöyle

mcden elini, muayene etmesi 
irin doktora unuttu. 

- Yarabbiııı!. Ne oltlu yine? 
il usta: 

göatermedi . Doktora teşek
kür ederken yüziiodı! de
rin bir kederin izleri do
lnşıyordu. Wderken: 

- Bir 
ır~lirsem 
::'.' 

deıli. 

ay sonra tekrar 
hayret etmeyin 

Oras.nı 

memelisiniz. 
h iı; düşün· 

- Düşiinmemeğ'e çalışa 

cağım. Allah o ısmarlud ı k. , - - -
.. -

ktiin alını~lır. 

~opolyoo. İngil i z er, 
Huslar n! Türkler geren 
asrın b ..ı ~\ ınğ cırıda böyle 
Lır nıak::ıatln Yun:ın lon-
r:ın ndalnrını kullanmıık 

İ:;temişlerdi. Bununla be-
rı.ıbor hakikat bunların 
hPpsine <le bu siyasal 
vahimoyi terke mecbur 
etmiştir. 

Bütün bu !-löylediklerimiz· 
den ve okuyu<'ularımızın kM
fesinin bizzat tahkik ede
cekleri hdıliselerden şu n.::
tice \·ıkıyor ki on iki adanın 
sırf aı;keri maksatlıırlu 

işgali föydas ı zıLr ve bu uıln
lara temellükü boşka mak-

mazlar. d 0 
Bügün vazi~et ~u~ ~' 

rmi sene evelkı gıbı 
Jir. Yukurıdaki izııhl9t'':. 
lirnz nykırı <lü~mesi ro 1 

mel bulunan bu~daD ~ 
sene evelki vazıyet ~ 

d -· . t' rıyle . .ıı. men •gı~mış ır. l, jff".il' 

zamanki düşüncelerde·~i-' 
b. . b .. . h etti~ ·* 
ızım uaun ıza 

1
,, 

fıkirlerde~ itiraf edeole~r , 
cak mudıli zararlar .;er•~ 
hic kimseye karşı b.•

8 11' 
niyet beslememektetZ• ~ 
ınennı ederiz iı 00~ 
rf siynsol . t~ 
nnzurdnn bu me!-leleyı b~ 
eden büyük <levletier'.cel,,. 
. . h . - . . net• ..J 
1stı ra~· ettıgımız • ~ 

J. nh&' r:: 
varsınlar ve kenı ı ş tı•'' 
nfaatlcri nltıyhine du htlrtl;.., 
o:duklarını görerek. 1 ~ r 
)erini bulcaılıır (ı.JılakAr .., 
ve ıı .ıı a Lnh~ınıı elde.~; 

• SIJ:_.I bu devletl~r ananevı . dl"': 
·kı ,, ,.;.~ 

larına devamla on 1• ti' 
as ı l sekonesine Jıürr•Y' 
versinler. 8,ıO 

Akdenizin ~ırk h9"~ bor 
<1iyas11l elıommiyeti ç~18rıd' 
üktür. Fakat bu sebeb~ud tf 

Y''' \ ııyı. hu h .ı\"Z ıdn "r, (sııt ....& 
huvzn vasıtasile rneıı di•~ 

k · 1 ~·o" r l'lme ı::.tıyen er .;••· ..ıt 
ebinler. Çıinkii bu h~ 10 ır 
peryali~t siyosaltır' ıÇ 
mı-zar olubilir. 

- Lüzumu derecesinde <le· 
rin kesmemişsiniz, diye inl
ledi. Ağrı tckrı.ır geldi; hem 
evelkinden dahu berb11t .. 
Bıtgin bir haldeyim. Sizi 
hı r dı•fa duhu raha:sız et· 
mek i::;temedim ve subrcttim; 
foko.t :.ırktı k tuhaıı mülüm 
tükendi. Tekrar size gelme· 
ğe mıwhur oldum; bir kere 
ılaha ameliyut yapınız 

ı TÜRKDİLI Neşriyatından: 
' 

Doktor ameliyut y;Jfıılan 

yeri muayene etti. Y ıra t:i 
mile eyıleşmiş vo tizerını 

taze bir deri kaplamıştı. 

Bütün damarların cerevanı 

murıtuzum ve n:ıh • z t:ıbil idi. 
l liçbir tarafında gayri tabi 
lik olmam:ısın11 r:ıgmen 

uılumcağız ı n biıtiin :.ızası 

tit ı ivordu. 
J 

- Ömrümde bö) lo şey ne 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

. H b· ı . . 1 k ~ıt' · ay<ıt ı gıs ı ne tl)'gtıı1 o «ıra J 

11 zılıııış tı ı·, Heı· ki t<tp~~ ıfl<ı s•• tılır. 
.;.. ---- - --=---::;....::a_ 
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Yurttaş Türk koylüsü yurdumuzun eşsis mahşullerini senin için ye
tiştiriyor. Onlar1 bot bal yeki köylünün yüzü gülsün. 

ÜKONOMİ KURUM[ 
Kelebek Balıkesir icra 1 p -= 
Hastalığı memurluğun~an: ! 1 

( Cst tarafı be§inci IBY ada) Fatma Vahide hanıma bo-
1 

Yedinci, sekizinci aylarda 1 rçlu otomobilci Ankaralı Me-
İnckler yavrularını düşürür- hmet efcnd:n.ia hnczcdı len 
ler. Hayvanların sütü azalır. bir adet gayrı faal fort ka 
Ve çok sulu olur. myonu açık arttırma ite sa 

Hayvan gittikçe zaifler ve tılı~a .~ıkorılmışt~r . Arttırma 
t.luram ıyacak bir dermansızlıkl yerı duyunumumıye hanıdır. 
içinde ölür. Birinci arttırma 27- 12 - 934 

Hastalığa tutulan hayvan- tarihin.~ ~eudüf eden pe~ş~
ların yfizde elliden aşağısı m~e gunu snat JO <la ve ık~- I 
kendilerini kurtaramazlar. ncı arttırma 12 1·935 tıır ı-

1 
Kurtarmak için de her halde hine tesadüf ede cumnrtcsı 
tedavi edilmeleri lAzımdır. günü saat 10 da hnşlıya
Yoksa hastalık kendi ken caktır. Almak jstiyf'nlerin 
dine gecmez. Hastalıktan yevmi mezkürdc Jüyunuu . 
kurtulabilenler de çok cılız mumiyc otelınc gclmclerı 

ve hic bir işe yaramayacak ilAn olun=ur=,=====~ı 
bir halde kalır 

hastahğı eyi etmek 
ve ilaç 

Eekideo bu haatalığın hiç 

bir ilAcı yoktu. Yalunlardn lkamotgllh ı mechul sabık 
ilacı bulunmuştur. Hükume- Edremit muskirat başmemu-
timiz bu ilAcları yüksek ru B hçijt boy 
baytar mektebinde yaptır- inhisar jJ:ırosinc ildma is-
nıakta ve hayvan sa'hiple- tinaden 226 lira 9 kuruş 
rıne Avrupadan gelen borcunuz vArdır, bu borcu-
illçlardan çok ucu- nuzu ilAn tarihinden itibaren 
za daha doğrusu 15 gün içinde daireye yatı-
hükumcte mal olarak fi rmanız ve yahut bir değe-
atta kArsız satılmaktadır ceğiniz varsa yine 15 gün 

Edremit icra 
memurluğundan: 

.. ,,. ~ . 
·· ....,·HA'i6' 

Cç buçuk ·ene Almarıyada tahsil eluıi~ sanatm bütün incelikleriue vakıf Bertin terzi ak.ade
mi""i nin aliyyiilttla dt~rect)de makastarlık şehadet.namesini ve ayrıca ~eref diplonıa&ını haiı 

MUHARREMHsABi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Mnkostarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiaelerini ıörüniiı. En 
zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beyefendiler Altın makasın muhterem müıterileridir. Modellere 
muvafık olmıyon ve sevjlmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

Giizel ve pahalı olan kumaşlarınızı yalmz AJ.JTIN MAKA ,A biçtiriniz. 

Çünkü 1 s ·senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde 9ık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkek atalyısi postahane ıakıği Na. 50 
Hanmlar atalyesi Karoğlın mahallesi i~naci so~ağ No. 24 

Hap halinde olan bu ilAç- içinde bildirmeniz, mRI be-

lardan koyonun ağırlığına yanında bulunmanız teblig ~~~~~~ ~~~~~~ 7lf~7~tU~~ ~~ı' 
göre birden üçe kadar yut- 1 makamında ilfin olunur. ~ ~ S'LL t ı· t' · t •d• , ..... d 

il. 
tarulur. flAc kutularının iç· j ~ .. • • ~ı ~ h1118 ve ç lmaı muavana mu ur uuun an: 
inde bu hapların nasıl ---------- '1. TLJRKDJLJ f d • ~~ 8 / k D ., k 
kullanılacağı yazılmıştır. Yı't'ık ~ neşrı va ın an. ~'11t. a ı esır ogum ve çocu 

Bu ilAclar kullanılırsa ha- it. ~ 1 bakımevı 
h•y•anlar ölümden kurtarıl- Hacı llbey numune mekteb- D o g.., r u y o 1 !fA ttI; 
nıı§ olur. 1100 aınıfından aldıgun ıehadeıi • • ıl it. l - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir 

Y' 'L name ve asileri vesika ve nüf. '.1\ ~ ve köyleri ahalisinden müracaat eden gebe-lflı. •• t eskeremi zayi eyledim YAZA ': \1. Cli:\'Dli:T 'l:I ~ IP-riıı tabii ve müşkül~u her nevi doğıınılan-
Mührümü zayi ettim. Ye- Yenisini olacağımdan eskisi- «~ ~ m ve. alelumum kadın ameliyaılannı mües-

nl'sı" nı· atacağımdan eskı· s,·n,·n nı· n hu·· kmu 01mndığın 1 ilt\n B r d l k kt t l I 
ederl'm. l per e l me ep emsı ı 1 sesedu meccaıaen yapar. Çocuk düşürmek hükmü olmadığı iltln olunur 

Oııman k?yden Hasrın Karnoğlon mahallesindo , l tehlikesinde bulunanları da kezalik mecca-
oğlu Mustafa Hafız Halit oğlu Kemal. ı . Fıatı: 881 kur~ştur. nen yatı~~rak tedavi ede_r-_ 

------------------ \t ldarePvimizde ve iter kıtapçıda bulunur. "il 2 -- Sut çocukları ve ıkı yaşına kadar o-

B 1 k • C • t tlt'. 7 ~\ tcı; lan küçük hasta yavruları dahi müessesede a 1 esır ~umıırıye \; ~~~~~~~~~~~ ft yatırarak her zaman meccanen tedavi eder. 

Müddeiıııı111111iliği11(len: B:ıl ıke.~ı· r ıııı·ııı' eınlak ~ 3- Siit ('OCuklarının bakını tarzları hak-

Hahke ir ceza e' ine alırıacak ekmt>k be~ • ı · "'""' • d ~rnda vukuu melhuz arızalara karşı tatbı"kı" " .~ , i kında mii takhel validelere ve gebelik esna- ı 
çevırgen ıgııı en aylı~ olarak ve l\apalı zarf usulile indirnıt>~·( · .. lazım gelen tedavi VP tedbirlerin alınmasım 

koıı u 1 ıııu -ıu r. E~ ''.ıei(i 'e~_lııei(~ i -ı~k 1 i ola '.
1 ~ar ş~~ Mi ili eııılıi ke a i 1 2 1 ııarça ıa rla iliı bir d ii k k:i 

11 
1 da gebP lere öğr~ııııe_k ?z.ere dersler. verilir. 

raiti öğrenmek ıcın her·gun muddeıumunnhk dau · 1·k· ilk · 15 19 9!} 4 .. .. f ·ı 1 · 1 1 4 - Cnmhurıyet11nızın Balıkesıre hah-. ı yı ı · ıcarJ \. - .... -. v gu11urıl e ı ıa e y~pı - · 
P inde toplanau koıusi,v•ırıu ıııalısu urıa ormaları . mak için bir lı·ıfta uzatılrmştır. · ~ şeyledi,:(i faideli ve hayırJı miiesseseden 
ve teminatı muvakkatnlarmı )Hparak verme ~ii- 1 Alıcılarnı Defde(r(larlıüa ınüra(•a·lıtlar·ı .1A 1 it. muhtert1 m halkmuzm istifadeye koşmaları 

1 ._ , ı -.n o uırnr. t: lazımdır. ııii olan 22- 12. 934 ıarilıiııe rast ge eıı cuııı:ı- ı 296 ~~M~ııAt~liıRıtlııRıt~~ 
rıe i giinü saat 14 de Koıııis~·oııda hazır bıılıı - r· m,, 

ıııııaları iMıı oluıııır. <235) A Vu KAT 
Kcıı·•ıc•ıhey llııı·•ısı 

M iid ü ı· lüğii ıı•I e ıı: 
~o.ooo kilo kuru ot vt· ı 90.000 kilo yulaf 

,,. sap amanı 50.000 kilo ~ ulaf . an_ıaı_u topı~ıı 
parça parça pazarhkla satılacaktır. lstıyenlPrırl 
llara idar(~sine miiraca darı (i>9ü) 

Balıkesir Evkaf 
f ~e ,r irg·eıı liğiııdeıı: 

D L ( b t,5J lfoV\'O h rıtUn VOkfından milli kU V-r,v .. a ı maz u n an . 
vetıor caddesinde 89 no. lı fevkan i yazıha.~e 31- 5-9J5 g u· 
nune kadar müddetle kiray3 vnılmek UZdre 1O·12- 934 
gu .. nu·· d 't'b yı'rm 'ı '" ı in müddetle nrtırmaya çıkarıl. n en ı ı aren ,., • , . . . 
rnııtır, ı - 1 _ 935 salı gönu saa.t J 5 de FJvkaf .. Mudurıye-
tinde arttırma yapılacağından talıp olanların murocaatları. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yr .. PF KKVAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul vo surat 1 le neticelendirilir ' 

r 
Doktor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK 

Jıaslalrkları mıllehasslSl. 
Mucıyenehanesini poıtah 

ane civarında Zemen so
kağına nakletmiştir. 

.. Fi 

BALIKESİR PALAS 
Teşrif eden en müşkülpesent mafterilerini 
dahi memnun eden temiz,konf orlu ve serviai 
miikemmel, iicretleri herkeşe elverişli, yeni 
inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun 
fevkalade banyosile tavsiyeye değer bir 
oteldir. 

.\lııııda g:ıziııo~ıı \ardır. GAZI OSl' DA şerait sıhhiyeyi ı 
haiz lu~r rw' i nıe~rulıaı bulunur. Memlek~tin htır gazete ve mee
mualarım lmlundurur. (;iizPI sesli radyosu nuwcuttur. 



TtJIKD~~ı;..... ______ 19!!9!!!~--~!!!!!!!ml-------..! ........... =-=~~~~~~~~ 
-~!!~~!!~~,~~-~!!!!~~!!!!!!!!!!l!lt!!!B.~~!~!~!!11!81!~!9.!!I!!!• , :i Romatizma ve soğuk alğınlıklarından t 
=4 korkmayınız .• ~ 

~~ Türk Elektrik •I 
~~ T f ~-~~ ermo oru ~§ 
.e::; f .=: :1 .. Balıkeslrde yeşillide lo. 32 kuyumcu Ahmet Çantayt= 

1(4 Okouomi Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara i 
-1 v~ on b~ş s?nelik ihti.ra beratını haiz?ir. Muhtt>renı hekimlerimi- i 

1 zın tavsıyesıle romatızmalarda, asabı hastalıklarda, terlenlede, ,. 
§§~ sıcak kum ve hava banyo ve parısumanlarında istimal olunmak.~ J 
=t h~ch_~· Hararet için sarıdaly~l.ara ve yatak iç~risine vesair lüzum ~ı 
~ gorulen yerlerede konulabılır. Her memleketın voltuna göre her ~ 
i, ı 1 şekil ve ebadda imal edilir. - TE~IfNATLIDIR ~ 
~C S~tış yerl~ri: .lzrnirde P~ştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet İ==-
_ _a Tevfık elektrık tıcarethanesı. 1 t 

~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahanesi ' 
1 ~ istanbulda ıUısır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahdumları ~· 
5 @ ve Galatada Voy.voda cadde~inde edkardölevi elektri~ deposu. -
~~ Ankarada Evlıya zade ıtrıyat e ecza deposu. l 
= 'S Sıvas ve Samsunda fbrahim Feri~ ışık elektrik deroları. r. 
-==c Kon yada .\li t;I vi tuhafiye ~e gramofon ticarethanesi ~ 

~ Af)-'Onkarahisarda Hüsnü Riza lstanbul eczahanesi. j 
~ Uşakta diş tabibi Bay Yusuf. 1 

== e='!! 

lıiij~~iill~i!i~iimiiıiiiiiii~Wiiiıiii&iiiiiiiıWii&iiiiiiiii , . . ' 
'

1 SEHIR SINEMASINDA 
J 6 Kanunuevel pazar akıımmdan itibaren 

lKI FiLiM BiRDEN 

-1-

KRALIN KÜÇÜK SEVGİLİSİ 
ller ş r.ye hakim ve kadir olan kralın aşkta mağlubiyeti. Tari ı i bü
yük ihtişam ve debdebe, fevkalade dekor ve zenginlik, saray entiri
kaları, dünyanın en güzel sesi ve nıükemmel musikisi, göz kamaş- , 
tıran tuvaletler ve şairane manzaralar .. Bu nefis filmi görmek fırsa
tını kaçırnıa)'Huz: 

-2-

SAFAKYOLU 
Bu film haydutluk. aş~. cinayet va macera re hayacanla doludur. 

İlaveten 

Deniz Kızı EFT ALYA ve .. 
Arkadaşlarının zeybek türküleri ve raksları. Ve Foks jürnal.. 

Gelecek program 
B E N . H UR 

Son olarak yapılan sesli tarihi muazzan1 eser. Sabırsızlıkla bek.le-. . . 
YllllZ. 
"' • • -· En Eyi Bayram Hediyesi! 

Yaklaşan bayram için hediyemi düşünüyorsunuz~ 
O halde hükumet caddesinde şehir sinaması altında 

A A 

lzmir - Istanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat erliniz. Hediyelik hernevi KUTU ŞEKERİ, 
ŞEKEHLE~IE, ÇIKULAT ve ayrıca Ran1azan için HELVA 
ve HEÇELLERI orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

· .. .,,.. . -;. 

Okuyucular1mıza Bir Kolayhk. -
Aşağıya bastığm1ız rehber tablo halkımızın lıer tülii ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla uerede, kiR1" 

lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz ... Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRiKO T AJ• Mehmet. Servet örme evi, Ku,,ayi Ulillİ" 
• ye cadde ı numara: 98 

KIRT ASf YE• Mustaf,,,a Fehmi. Hükıinwt caddesi postah3
" 

• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde .. 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiiklımet caddesind•'· 

Sad;k ve Hacı Tevfik beyler· HiikiıuıeL 
caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktimet cadde-
sinde .. Dar balı oteli altında. t 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hükıirııe 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve güfşell 
• kofonyacısı .. A bacJlar caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehmet soka~ 
numara 18 

• 
B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 

Paşa camii caddesinde.. Meyhane lıoğazındd! 
Bandırnla bakkaliyesi Ahmet Hilmi efen. ı·· 

TERZİ 

• 

ŞEKERCi 

Bihimumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitler•· 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 .ti 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kn"3r 
milliye caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şeker
, eisi. Hükumet caddesi, postah<ıne sok.ağı ııtl 

mara: 24 

MANİF A TU ~ :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi 11~8: 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi nıill•Y 

caddesi numara: 52 .. 
60

i, 
HIRDA VA~· Cur_nall Hasan - Yapı ve rençper ,~eus:ıre· 

• demır hırda-vat, boya, cam, çimeto .. 

• 
Saraçlar başı . 

Vilayet Tapıı çeviı·genliğinden: 

Mtıvkii Mahalle köyü Dönüm Hududu ~··~ 
Korucu bayırı Kasaplar 4 Gündoğusu ortatepe bayırı "~ ~' f 

Bozuk oğulları Ahmet ve lbrshıOloıı, f 
mtaz tarlası. gün batısı su yırı .~ 
razı yol, kıblesi çeşme ve dere ,,~,rr~. 

» » 2 Gündoğusu su yırımı, günbatısı t:~ı• ~ 
Halil ibrahim hiesesine müfrez 

1 
1 

razı vereseden kulağı delik · oğ u ~ 
kıblesi yol. ıt•"' ,ı' 

Korucu bayırı namı » 9 Gündoğusu kulağı delik oğl~ b tıfll ~.,, 
diğer İçerler Musa oğlu Halil ibrabinı , gun tt:tic' 1 

poyrazı yol, kıblesi Musa kızı 
• şimdi vereseden kızı Havva. 1f 

"' .M Baltlcesirin kasaplar mahallesinden kulağı delik oğlu Musa evlatları Raaısı•:fl•'";. 
mail ve Halil İbrahim ve Mehmet ve Haticenin ecdadından intikalen tos9''ıarl• I 
iken aralarında elli yıl önce yapılan taksimde; evsafı yukarıda yazılı üç parça ri -~ 
lağı delik oğlu Ramazan hissesine tefrik ve tahsis edilerek 50 senedenbe öllll".JJ 
ileyhin müstakilen nizasız ve senetaiz tasarruf ve ziraatında iken 329 tarihirıde u t~ 
karısı Hatice ve evlAtlarına kalmış olduğundan bahisle verese tarafından taP t•~dı; 
almak istediklerinden tasarruf hakları tahkik edilmek için hava müsait olduğ: tJJ'fP 
28-12-934 cuma günü mahalline memur gelecektir . İtjroz~ olanların yn gelece 
ve yahut bugünler içinde Balıkesir tapu müdürlüğüne muracaatları ildn olunur· 

/ 

, 


