
8AYI 4383 ·- - 24 Uk kıtnun Paıarteei 1934 - Dukuzunen Yıl -

- ie•i Baıyazranı:Blleclk saylavı HAYRI KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E AKMAN 

-=-=-=·--"':ı::'--=-==-================----c.o. 
Türk Dili Evi Balıkesir 1 

OU~1:AR. TESİDEN ÖZG~ GÜNLER.D.=:: VE ER. ÇIK.AR.. 
Yıllığ-ı: 800, altıaylıtı 400 kuruştur. Gilnü geçmiş 

sayılar 25 kuruştur. 

- kurultay dün dağıldı. 
Kurultay Bu Devrede Ne İşler Gördü? 

Kazım Özalp başkanı öz Türkçe bir sövlev söyledi.Kurul
tay dağılırken başkanını sürekli alkışlarla uğurladı. 

Ankara, 23 (A.A.)-Kurul
tay bugün biribirini müteakıp 
Refet (Bursa) ve kurultay 
başkanı KAzım Ozıılpın boş
kanlıklarında yoptığı iki 
uzun toplantıdan sonra ku· 
rultaya verilmiş olan kanun
ların tamamen kabul edılJi
ği ve ıntihnbatın yenilenme 
si çın k:ırar verildiği cıhı.ıl· 
le bu devrenin 1 mart 935 
kadar t dıl cdilınesı kin Ce
mıl ( Tckirdoğ ) larafındon 

verilen tnkrır kurultay n al
kışları ora ınıl ı k ıbul edıl 
miş ve kurull ıy d ğıl:uıştır . 

Bugiınkii lopl:.ıntıL.ırdn ku 
rultay 25 konun ltlyıh:ısmın 

muzakerelnriııi yapmış 

ve bu ornılo İstanbul 

rıhtım depo antrepo 
Turk nnoniın şırkııtinirı rııul 

lnr,lu imtıy.ız hakların n hu 
kilmetce s ılın rılınrııos . Tu 

rk iye Yurıaııi::ılan :ıra ııd o 
oıunokit ticor"t nnlaşm"ı ı 

ııın ve birleşik Amerika hu· 
kı1motile tarafeyn tebaalarının 
hnkları halkında yapılan 
uzlaşmanın tasılikleri ne nit Kımıltay /Jaşl'!!!!.~mız Kuzun Özalp 

Havada bir 

kanun IAyihaları da bulun. 
mnktodır. 

Boşkan KAzım Ôzolp ku
rultayı kllparkon J 931 d6 
toplonan kurltayın bugüne 
knJar başardığı h ıyiik 
ışlerin ehemmiyetini un-
laton öz Türkçe 
hır 80JfCV SOJlPmİŞ VA ktı. 
rultnyın hugüne kadar 287 
toplaut. yoptığ . rıı ve bu top-
lnntılur<la 840 kanun 33 ter
~ır ve 207 kırrar on:ıyladığı

ııı kıv .. rıda bil<lirerok kurul· 
tayı sıyasnl ökonemik snha-

1 ırdu buka lur verimli rıılış. 
ın ısındun ötıırü övmüştür. 

Korult:ıy drığ lırke n Anş
k 1111 surekli nlkışlar la uğur-
1 m stır. 

Arıkrır.ı, 23 (Ti HKHILt)
r u rultny bugun 'fekirduğ 

sayl ıvı hoy Cemilin takriri. 
rıı onııylıyarnk tatil karnrı 

Ydrrn'. t:r. Bnşkon l(flz ım ol 
u p kurultayın dnğılm sı mu· 
ıı ısebetıle öz 1'urkçe bir 
soylev söylıynrek kurultayı 
öğ'müştiir . 

facia! 
Büyü~ elçisi memle~eıim~- Uçana Otel tamamen va~şi yalçın hyal~rla dolu bir yere düştü. Buraya inme~ mu-
z~en sarsılmaz ~ostluk ~ı- ~a~~a~ ölüm ~emektir. Tayareci ve yolculardan ha~er yo~. 

1 'I 1 Kahire 22 [ A.A.f - Vorı · Yirmi dört askeri tayare gelme yolunu beş günde sen 8 ıyr1_1yor. len bir habere göre tayare araştırmcıfara iştirak etmiş- )'Apmak istiyordu . 
Ankara, :!3 (A.A.) - Me- kavrulmuştur . İ ç yolcunun tir. Hu mıntakadrın uçan ve Kazanı olduğu yore bir 

rnleketimizden ayrJlan .lapon biri lfollondn «Aneta>J ojan- burasını tanıyan pilotlar bu- sahra karakolu olan Ruiba-
büyült elçisi şerefıno dün sının müdürü M Borellidir. rolurda patlıynn ve bazıın hdaki zırhlı lngiliz otomilleri 

b Tayoreyo bir yıldırım is- çöldeki kumları sütunlar ho gidebilirler. Fakat bardakt · 
ir öylA yemeği verilmi~, ye- an boııalırcası ağan y '' 

abet ottiği tahmin cdıliyor linde havalara kaldıran Cır-
1 

:t .... dna y bu~l-rnekte Dış ve İç Bakanlarilo , . 1 d ğ mur ar yuzun en otomo ı -
O b. '( ayarenın bu un u u yer tınaların korkunçluuğunu 

1 
k 

1 
d · ı 

1
. k ış Bakanlığı Genel kllti ı ve . . er um ar n ı er ıyememe -

Hutboh ton 1 ) mıl cenupta hılırler. t d' l baıı saylavlar bnlunmuştur. e ır er. 
tamomon vah 1 yalçın koya lngiltere ile Melburn are. K h' 22 (AA) 1· 

Büyük eld bu münoseh. d" ( a ıre, · · - &• ~ lorla {lolu bır yPnle ır. Jy ındtıki u~·uşu yaptığı zaman yarenin dört tuyfaıının öld-
tlle memleketimizde gördüğü le ki buraya inmek mu hak içinde olan tayr.ılordun baş. ükleri artık tfiyıt edil•ekt-
~&rninıi all\kodan çok mi.ıteh kak ölum demektir. ku toyfolarlo bu uçuşo gir. edir . 
Oeeiı olduğunu söylemiş ve Toyarenin Kahireden kol- işmiş olan bu «uçan otel» Kahire, 22 (A.A.) - Bai -
Türkiyeden sarsılmaz dostl- kmos~ndan biraz sonra mü- oldukça ağ r bir posta do dottan gelen bir telyazısına 
Uk hislerile ayrıldığını ifade thiş bir fırtına olduğu haL- to:;;ıyor \ ' O Amslt rdnm ilo göre Hollanda tuyaresi Rut-
etınittir. 'r verilmişti Bııtavya orasındaki gidib (Dbvamı ikinci .aylada) 

-
Fırka 

Oyesi kadınlanmll. 
Vilayette fırka ya b lnlercı 

kadın girdi. 
Bahkeıir, 23 (AA.) - Vi

JAyet içinde C.H.F. na yazı. 

lan Bayan ların sayısı on bi
ne yek~dır. Bayanlarımız 
alJıkları ııyaaal haklarından 
ötürü derin bir sevine için
dedir. Kazolordun gelen du. 
yunlara göre oralardo C.fl .F. 
na yürekten hağhlık göst
eren büyük toplantılar olm
aktadır. 

Fransa 
Oıs isleri bakam Habıı 

sef irile görüstü. 
Poriı, 23 <A.A ) - Dış f ş

leri Bakanı Hebeşiıtan elçi. 

sini kabul etmiş ve ltolya. 

Habetistan sınırı htdiıeıi 

etrafında görüımüştür. ~'ra

nsa do, ltalyada, logilteredeki 

Habeşistan hııkkımlaki 1906 
anlaımaeını imza edenlerden 
biridir. 

Paris Gör6şmeleri 

. ----
lngılız ve Fransız Dış Bakan· 

ları Pariste görüştüler. 
Paris. 23 (A.A.) - Kano 1 tün memleket ve tioaret me . 

gitmekte olan lngiliı Dış I hofıli lngiltere ile Hindistan 
Bakanı dün buraya gelmi~ orasındaki ticaret andlaşma1-
ve şerefine •Başbakan bay ının yakında imzalanacağın-
Flıından tarafından bir ziya - dan memnuniyetsizlik göıt-
fet verilmiştir. ermektedir. Hindiıtan ticaret 

İngiliz, Franslz Oış Baka- odası bir beyanname 
nları Avrupa politikasının sinde bu konuımalarda Hin-
halledilmemiş meseleleri üz- distanın maksatlarının gözel-
erinde görüşmüşlerdir. ı tilmediğini ve zorla kabul 

' ·ı· H' • • • • ettirildiğ_i takdirde umumt 
ıngt ı z - mt ttearet goruşmesı hoşnutsuzluğu art rncoğıoı 

Yenidehli, 23 ( A.A.] - Bü. [ bildirmektedir. 

Vaşington Mukavelesi 
Japonya mukaveleyi feshetti

ğini Amerikaya duyurdu. 
Tokyo , 23 (AA.) fliik-

umet Vaşington .teniz nıukn
vcle8ini feshettiğini Amer ik-

aya bildirdi. fngiliı. Fronaa, 
ltnly11 da haberdar edi lecek. 
tir. 

. 
Yugoslav Kabinesi 

Bay Y evticin sözleri 

Yeni Başbakan arzum an kısa bir zaman zarf1n~a bek
lenilen neticeye erişmektir diyor. 

Belgrat 22 (A.A.) - Yeni 
bnşbakan bay y,vti~· ıliin 

aks~m g. zotN•ıloro şurılnrı 

,..ôylPınİ~lır: 

Htik fımetin ~·al şmnsı 

hakk nda beyanatta buluna · 
manı. tlükfımetın beycınnn 

mcsi bu hususta lıizumu o
lan mulilmotı vere<--ektir. Krt
bineyi geniş salAhiyellerle 
kurmak vazifesini üzeri -
me aldığım dakikadadnnberi 
şimdiye kadar bir kennra 
veya muhaleCete çekilmiş olan 
sıyasal adamların dahi iş 
birliğıni temin için bütün im. 
kllnları vermiye çalıştım. Ke 
ndilerile görüştüğüm bütün 
şahsiyetlerin gösterdikleri 
tehalük ve eyi niyetlerinden 
ötürü tazimle yadetrneliyim. 

Şuraıı ehAmmiyetle kayda 
değer ki bu görü9meler ee. 
naemda devletin te9kilAtına 

ve uluı ııyaııasının ana hali . 
arına dair zihniyetlerle fark 
görmedim. Bu da hükumetin 

• 

ilerideki faaliyeti için olan 
nikbinliğimi bilhassa kuvve. 
tlendirmektedir. 

Bay Yevtiç eyi yol takip 
etm~kte olduğuna kani bulun

duğunu kaydettikten aonra 
sözlerini şu suretle bitirmit· 
tir: 

Anlatma ve iş birliği tim· 
dıye kadar Yugoılav dıt ıi. 

yasuının ba9lıcıı va1ıfiarı 

olmuş ve eyi neticeler ver
miştir . Arzum en kısa zn
nıan zarfında i~· &ıyaıRda 
beklenilen neticelere eri,me· 
kdir . 



SAYFA: 2 !URKDILI 
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soy Adı Niza.mnitmesi 
Devlet şurasının tetkikinden geçen ve Vekiller 

Heyeti tarafından onaylanan nizamname. 
Devlet ŞO.rnsınca da göriil- andi) gibi buşka dillerden akıb ko~asının eoyadını alır. 

en soyadı nizamnamesının alınmış olan soyadları kul- Kocası ölen kadın isterse 
s~n. tndil l dilmiş şeklild t at- lanılamaz ve yeniden takıla- kocasının soyadını kullan-
bıkı Baknnlnr heyetince oo maz · makta devam eder, isterse 
oylanmıştır. Üzerinde esaslı Madde 9 _ Bir a•irete ve- b -ı abasının soy adında döner. 
değişiklikler yapılan rıızom- ya kabiliye ilişik anlatan 
nnmeyi yaz ıyoruz: soyadları kullanılamaz ve ye- 1 Babasının soy adına dönmek 

8 0 
.. ıu··m .J L 

1 
istiyen kadın bunu bir yıl 

ıı Dl en ta~ı amaz. 
Madde t 0 _ Eski ve yeni kinde nüfus kütüğüne yaz· Hususf hükümler 

Madde 1 -=- Her Türk, öz 
adındon başka soyadı taşıya
caktır. Soyadı olmıyanlar 
2-7- ı 936 günlemecine kadar 
bir soyudı seçib 32 inci ma
dJe hükümlerine göre bunu 
nüfus kütüklerine ve doğum 
kağıtlarına yozdıracaklardır. 

Madde 2 - Söyleyişte, ya
zışta. imzada öz ad önde.soy 
adı sonunda olmak üzere 
bütün hnrrleri söylenerek 
veya yazılarak kullanılabile
ceği gibi söyleyişte ve yazış
ın öz adsız yalnız soy adını 

kullanmak ve imzada öz adın 
ilk harfini öz adı iki tane 
ise her ikisinin ilk harfleri· 
ni veya birinin ilk harfi i'e 
ötekinin tümünü ve soyndı

nın tümünü yazmak caizdir. 
Madde 3 - 2 7-936 gün. 

lemecine kador soy adlarını 
seçib nüfus kütüklerine yaz
d·rmıyanlarm soy adlarını 30 
uncu maddeye göre vali ve· 
ya kaymokamlor seçı'rler. 

Bu günlemeçten sonra soy 
odları nüfus kütüklerine yaz
dırıl madıkca kullanılamaz.Soy 
adında yapılacak değişiklik
ler nüfus kütüklerinde ya
zılmadıkco sayılmaz. 

Madde 4 - Soy adları ka
nunu medeni hükOmlerine 
göre mahkeme kararı ile 
değiştirilir. Kanunun neş 
rinden evci kiitüğe yazılmış 
veya yazılmamış soy adı 

bulunanlar, 2-7-936 rrünle-
0 

mecine kadar bu soy adlo-
rıq ı değiştirerek yeni bir 
soy adı alabilirler; ancak es
ki soy ... adlarını değiştirenler 
veya yeniden soy adını ala
nlar yeni aldıkları soy adı. 
nı kütüğe yazdırdıktnn son
ra mahkeme kararı olmadı. 
kca değiştiremezler. 

Bu yenı se~:jmden kendini 
zcırarlı ve aldkalı görenler 
mahkemeye gidebilirler. 

Bölüm il 
Soy adı 

Madde 5 - Y~ni takılan 

soy adları Türk dilinden alı-
nır 

Devlet kadrosundaki rütbe dırmoğa mecburdur. 
ve memuriyet bildiren soya Madde 19 - Evlenen dul, 
dları kullanılamaz ve yeniden evlendiği günden ·itibaren 
konamaz. yeni kocasının soy adını alır 

Madde 1 l - Umumi ede. ve eski kocasının soy adına 
bler~ uyğun olmıyan veya bir daha dönemez. 
gülüne ve ya iğrene olan ve- Madde 20 Evliliği bozulan 
ya hakaret anlatan soyad· veya boşanan kadın bozul-
ları kull11nılamoz ve yeniden ma veya botanmadan sonra 
takılamaz. bu Lkocasının adını kullana. 

Madde 12 - Tarihte ün maz. 
almış büyüklere ilişik anla- Madde 21 - ister babasi-
tan soyadları bu kişilere le birlikte, ister ayrı yaşa-
ilişiklik resmi kayidlerle, sın baba, reşid olmıyan ço_ 
belgelerle sabit olmadıkça çukları için soy adıoı seçer 
kallanılmaz ve yeniden takı- ve doğum kAğıdlarına yaz<lı-
lmaz. rır. 

Modde 13 - 7, 8: 9, 10, Bu ~~ocuklar bu adı kull-
11 ve 12 inci maddelere ay. llanmağa mecburdurlar. 
km olarak takılmış adlar Mümeyyiz olan reşid, soy 
nüfus kütüklerine ve değum adını seçmekte serbesttir. 
ktlğıtlarına yazılamazlar. Ya- Evli kadınların soy adla· 
zılmış olanlar püfus kütü- rını kocaları seçerler ve nü-
ğiinün bulunduğu yer, kayma· {us kütüklerine yazdırırlar. 
kamının veya valisinin yaz-
ılı emrile çizilir ve bir şar. Madde 22 - Evliliğin re. 
hle yenisi yazılır. shi veya boşanma hallerinde 

Madde 14 _ Bir soydan çocuk anasının yanında bile 
gelen aileler soya~ları yoksa olsa çocuklara soy adı seç

me hak ve vazifesi babasıveya değiştirmek istiyorlar-
sa ortak bir soyadı seçib 
nüfus kütüklerine ve doğum 
kdğıtlarıaa yazdırabilirler; 
Ancak bir soydan olmıyan

lor ortoklaşa aynı ıoyadını 
alamazlar. 

Madde 15 - Bir köyde, 
bir kasabada, bir şehirde bir 
soydon olmıyanlar aynı soy ' 
adını seçmiş olurlarsa, bu 
ad bunlordun ilk müracaat 
eden için kabul olun
ub diğerlerininki değiştirilir. 
Değiştirmekte ısrar edenler 

olursa bunların Adlarına 
(büyük, küaük) gibi bir sı
fot veya her hangi bir ek 
ilAvesile öbürlerinden ayırJ 

ettirilir ve o yolda nüfus kü
tüklerine ve ... doğum kayid
lerine geçirilir. 

Müteaddit nüfus daireleri
n~ ayrılmış olan şehirlerde , 
nüfus dairelerinden hAr biri 
bu maddenin tathikında bir 
kosaba oddolunur. 

Aynı aile efradından biri 
tarafından bir mahalde tes
cil ettirilmiş olan soy adı 
o aile efradının diğer maha· 

nındır. 

Madde 23 - Baba ölmüş 
ve karısı evlenmemiş olursa 
ve yahut baba. akıl hasta
lığı ve akıl zayıflığı yüzün
den vesayet altında bulunu. 
yor ve evlilik de devam edi · 
yorsa çocuklara soy adı ta
kmak ve nüfus kütüğünd 

yazdırmak hak ve vazifesi 
unayu geçer. Ancak babası
nuı kayid ettirilmiş soy adı 
var ise, ana bunu değiştire-
mez. 

( Devam edecek ) 

Sovyetlarin ingiltereden 
aldı klan 

Londra, 21 (A.A.) lki 
nci teşrin ayında ingiltereye 

yapılan sovyet siparişlerinin 
değeri 934 .9204 sterlingi 
bulmuştur. Birinci teşrinde. 

ki siparişler 574 bin 466 
ve 1933 ikinci te~rinindeki 
sipariş de 818,266 sterlig 
değerinde idi. Yılın ilk 11 
nyı içindeki siparişin tutarı 

1~33 'yılının aynı devresi_ 

, ........ ----·· ·· ----------.. --·· ---·· ·· --·· ·· ·: ŞEHIAVEMÜLHAKATT • _, . ------------··-··-------··-····-······--··--···· •t 
Kent Bürhaniye - Edrernı 

Kurultayında 
- -

Kurultay dün de toplanarak 
görüşmeler yaptı 

Kent kurultayı dün de bay 
S tllim Gündoğanın başkanlı
ğında toplanarak çalıçması_ 

na devam etmiştir. Kurul
tay dünkü toplantısında en_ 
cümenlerden çıkan evrak 
üzerinde görüşmiiş kutkarlar 
Yermiştir . 

fakirlere yırdım 
Belediye dün kentte bul

unan yüz elli üç yoksula 
nüfus başına birer pide ve 
yüzer gram zeytin tanesi dağ
ıtılmıştır.Bundan başka nüfus 
başına otuz kilo kömürün de 
dün dağılmasına başlanmış· 

tır. Kömür bu halta içinde 
fakirlere tamamen dağıtıl

mış olacaktır. 

Belediye su yollan 
murluğu 

me-

Belediye su yolları memu
runun işine son verilerek ye 
rine kırk lira aylıkla güre
şci Selman tayin edilmi
ştir. Mıntakamız Selmanla 
eyi bir güreşci 

bulunuyor. 
kazanmış 

Yo~sullar ~irliğinin ~alosu 
Yoksulları gözetme birliği 

yılbaşında bir balo vermek 
üzere hazırlığa başlamıştır 

Balonun güzel olması için • 
çalışılmaktadır. 

Posta ve telgraf mü~ürlüğü 
Balıkesir posta, telgraf 

ve telefon müdürlüğüne 

Edirne müdürü Şükrü tayin 
edilmiştir. Yeni müdür dün 
kentimize gelerek yeni işine 
başlamıştır. 

Bir müddettir müdür ve
killiği yapan izzet Borsadaki 
eski işine dönecektir. 

Yolunda feci bir hadise• 

Kamyonun çamurluğun8blii80 bir talebe telgrı~ 
ğine çarpara~ feci bir surette öldü. Babası dı. ~...,, 

. Bürhaniye, (TÜRKDiLl) - suretle kamyon . B.ur y..-r 
Bırkaç gün önce Bürhaniye . den hareket etmıştır· .. ~ .. ti\O 11 

Edremid yolunda Kemal adlı on yarı yolda bu keO ti 
bir talebenin pek acıklı bir yoluna devam ed~r et-' 
surette ölümile niticelenen hAdise vekua gelm1f

1 
t,t.,,t'_ 

bir hadise olmuştur. Bu acı. lukta bulunan Keıı>& e ~ 
klı hadise şöyledir: direğine çarparak yer ;,,JI. 

Bürhaniyeden Edremid or· rlanmı~tır. Kemal k~IP1 iW 
to mektebinde okuyan bir yere tepesi üstü du::,d' 
çok gene vardır. 811 gençler zavallının kafası 
hergün sabah Bürhaniyeden olmuştur. gO'iJİ 
Edremide akşam da Rdre- Kemal Edreroide t-,t, 
midden Bürhaniyeye tahsil dükten sonra h

99 "1 
için gidib gelmektedirler. yatırılmış ise de 

81 

Yaka günü sabah bermutad orada ölmüştür . ki• ., 
Ahmedin kamyonuna talebe - Hddise bu kadarl.ı ol~ 
lor binmiş, mekteb muallimi mamış oğlunun .recıf{Öf&i 
Rüştünün oğlu Kemal arka- karşısında muallıCO p'I 
daşlarından biraz gec ka- teessüründen asebi b& , 
larak kamyonda oturacak hastalığa tutulınutto~ 

yer bulamamış ve kamyonun vnllı baba şimdi . lıt• 
çamurluğuna binmiştir. Bu tedavi edil~ 

• 
Ruam Mü c adeı es~ 

- , 
Susığırlıkta miicadele bıttı, JI... 
dırmada mücadele devatfl .,,~ 

Susığırlıkta ruam müca- Bandırmada yapıla~O~_J 
desi bitmiştir. Kozoda bütün cadelenin birkaç . g ,oll!. 
hayvanlar baytar tnroJından dar neticeleneceğ~ dlO~ 
birer birer mufıyene c'rıilmiş maktadır. Buradakı ,rı 
ve şüpheli görülerek mnl- le ile bizzat vilAyet 

8
0 

lein tatbik edilmiştir. Mü- yvan hostalıkları 111 r 
cadele burada eyi bir neti- reisi İsmail Hakkı oğ 
ce vermiştir. ktadır. ~ 

Afğan lra-n-===B=Uı llT 
Hudut 
frleselesi 
Yabancı ujanslarında ve 

matbuatındo, Afğan ve İran 
sınırında beş gün önce ge
çtiği bildirilen hldisenin iç 
yüzü şudur: 

Eski aşğan idarelerinden 
memnun olmıyaro.k İran to
praklnrına geçmiş olan Af

ğanlı aşiretler Afğanistanda 

yeni idarenin kurulmasından 

sonra yurdlarına dönmeğe 

başlamışlardır. Son günler-
de 600 evlik bir kafile de 
bu suretle sınırı geçerek 
Afğanistana sığınmışlıu . Bu-

ıarı 
Yerden su dum011 

Uçara/<. bulııl oltıf rlP 
Bir çok renklere g~ıtf 
Yağmur ve kar yad 

ıbi··· Bazan bir inci g ,laf 
Damla damla akD 

lafl· • Hazan beyaz kaf. 
ipek gibi ıaçarıar ·• 

JJazan örter güneıl 
Her tarafı karartır 
Bulutu çok severfı Jıfl 
Çünkli yaf]mur yaU 

ırARft;JI 

r 
Soy 

na benzer hadiseler birkaç 
, nyJanbcri olagelmektedir. 

Adlarınızı 

Madde 6 -- Soy adı ya. 
yalnız olarok ve yahut (oğlu) 
ıle birlikte kullanılır. Tarih
te ün almış olanlara ve ka . 
nunln verilen unvanla·ra ili
şik bil~iren soya dlarındu 

(oğlu ) ekinin kullanılması 

mecburıdir. 

ilerde bulunanları tarafından 
tnşınması bu madde hükmü-
nden miistatmadır. 

zrırfındaki 4 473.53 J sterli 'T' f 
nge karşı 9~ milyon 271 bin l anıtacağız. 1 

suan göndermek yasağmı bo
zanlar 

Londra, 21 (A.A.) - lngi
ltere hükumeti, Bolivya vo 
Psraguaya silüh gönderilm
esi yasağını Belçika ile No · 
rvc~:ın bozmakta oldukları 

.hususuna uluslar kurumu 
danış komitesinin abayını 

çekmiştir . 

ıarıtı 
Sabalılayw da"1 

~1ndJo 7 Soy adların-

r na <Yan, Of, Et', Viç, iç, İş, 
Di , Pulos, Aki , Znıcle, 

muhdumu. Veled ve bin) gibi 
başka milliyet nnlatan ve ba. 

kn Jıllerden alınan ekler 
ve kelimeler takılomaz Tak 
ılmış olanlar kullanılamaz Bu 
eklerin yerine (oğlu) konulur. 
Mııdde 8 -(Arnavut oğlu, 

Kürt oğlu) gibi umumi surot
te başka millivet gösteren (t)e . 
rkes lfasan oğlu, Boşnak İb
rahim oğlu) gibi başka mil
liyete ilışik anlatan (Zoti,Gr-

Bölüm!// 
Soyadı seçim hak ve vazlf esi 

Madde 16 - Nesebi sahih 
olan çocııklar babalarının so· 
yadını taşırlar . Nesebi sahih 

467 sterlingdir. 1 TORKDİLI okuyucuları 1 

r ~ 1 mn soy adlarım basaca-
1 klır. Bunun için soy adı 
lakın an okorlarımızm 
adlarım ve !oy adlartnı 
ue oturdukları yerleri bi-

olmıyan çocuklar analarının 

soyadını takınırlar. Ancak bu 

çocuklar babalarının tanınnı- 1 

ası ile babanın soy a.dını 
alırlar . 

~fodde 17 - Evlllt edini
len ~·ocuk ovllit edinenin soy 
odını taşır. Evl!ltlık mukav
elesi bozulursu kendi bnbn- • 
sının soy adını alır . 

~adde 18 - Kadın evlen . 
ince babasının soyadını bır 

ıYIJRTDAŞ! 

Zengin, Fakir, Kadın 
Erkek hulasa hiç birki
mse kendini Hildllahme
rin Şef katli himayesinden 
uzak sayamaz. Bu Şef
kat yurdunun yardım e
line günün birinde muh
taçolabllecefjlmizi unut. 
mamalıyız.l Senelerce ev
vel kurulmuş olan bu ha
yır ocajına aza olıımız 

ze yazmalan yela. Biz 
böylece basılması istene
cek soy adlarım bir kar
şılık beklemeden basaca-

' ğız. Ve böylece yurldaş- . 
, [arımız. için eyi bir iş gör-1 
ı, müş olacağız .. 

Bize soy ad/annızı 
1 bildiriniz, onları ta-

saııkesır Hilalıalı~er :ı nlfa/ım. 

1 

ı Havada 
Bir 
Facıa 
( iht tıırafıbirinci sayfado) 
bahJan 10· mil cenupda hu 
vrulmuş bir haldo bulunmu
ştur. içindekilerin ölmüş 

olmaları muhtemeldir. 

.. ~ iif· · ,J 
Üstü karlı !lort1f1 ~ıff' 
Bu kadar dt!/il,.. . 

.. ııf·· 
Beyazlara bzifll 11 

.. 111d' Bazı gii.z gunltf 

Geceler ayaz of~ırİ<İcı 
Su dumarıt su9

11 Jııf· 
Donarak beyaz 0 

Çiçeklert·, oilof0 

Kı raqı zararlıdır 
· ıarı 

Dondurarak 011 
rtıf. 

Renklerini sara 



-
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GORÜŞLER: - -

Din ve fen. 
Ramaz,an hak~m~a ~ir k8çSöy -Paşa camiin~e- ayak- ı 
~a~la camiye girilir mi1 - Mum ve ele~trik devri.-

- ı - 1 vakit sert, ve keskin bir 
O, 1350 yıldan beri bir çorap kokusu burnu.mu tı-

<ılinde Muhammedin Asası, kadı.İ. Aman yorabbı, o ne 
diğer elinde yaprakları koku ... 
ktıb savrulan' çöl kumları, Meğer, nynkkaplnrın bulu-
klllı Asyanın sert, kuru nduğu yerin ardına düşm 
rüzgdrı ve kll h ta Bogaz- üştüm · 
İçinin ılık esintisi ile çev- Ayakkapların camiye gir-
rilon bir Kuran . Uzun mcsı, odenlu tuhaf ki .. . Mad-
y prnnmış aırkasını yerlerde emki, camiye oyakkopla gi-
siirüyerck, beyaz, akpak, rilmesi gi.inahtır. Şu holde 
sakalını kemikli p:ırınak- bunlurın caminin ta göbeğinde 
lnrile torıyarak diyar diyor işi ne? 
dolaşıyor. l3u hole ne din müsaade 

1350 yıl onu yıprutnmadı... eder vo ne ıle ilim .. 
1350 yıl, onu bir on için Kirli çorapla camiye gir· 
olsun yolundan nlıkoymadı. ilmez, bjr!.. 
1350 yıl, bu ihtiyar der- Ayakkopları d şarda hıra-

vişin sırtına hir konbur kılır, ıkı! . 
bile yamıynmodı.. Kirli çorabın bastığı yere, 

Ve 1350 yıla o hAkim yarın yiız suriılüyor .. lla. 
oldu... atalık, dedığın bundan çıkar. 

Çünkü, milyonlarca insa · Cami ve halkın sıhhati ile 
nln hayatlarını çalnrnk nldkadar olanların nazarı di-
yaşıyor. bu derbeder der- kkatini celbederiz •.. 
viş... 1 -3-

Ve çünkü elinde Muham. Mumla elektriğin yanyn-
mcdin yaktığı meşale na bulunduğu yer: Cami ... Es 
var... ki ile yeni dizdize, göz gö-

Kimbilir, bu meş'ele, belki ze .. Geri ih; ilerinin bir ara-
1350 y ı l daha sö:ımiye da bulunduğu yer ... 
cek. . k Fennin, aınaşt.rıcı ışığının 

O, ynşıyocolı:, ölnıiyecek · camiye girmesine karşı ko. 
gJindeki kitabın, ruh-

lnrdo yoktıdığı ateş, kül 
yanların, bugün içleri gü-
ıüyor; Huhlardaki kasvet, 

~~~~~;;;in:o~~r g:;ki~tı~~ ışıklanan camilerin loşluğu 
doloşacak: Elinde Muhoa. ile beraber kayboldu ... 
meılin tutuşturduğu me~- Fen nrtık, dünya ile 
alo ve Kuran .. alfiknsı olmıyan yerleri bıle 

~endelemeden, dudakla- ışığı ile giindüzli çevir-
rındnki tlua1'ını diişi.irme· miştir. 
dP.n dolaşoı·o'k: Huhlordo Elektrik, asrımızın gözü 
Muhommedın tutuşturöuğu ve koludur Oosuz medeni_ 

k 
yot kör ve sakat kalır .. 

a. teş, ül oluncaya knd- V c o, b"n uç yüz bukndar 
ar ... 

-2-
1omozsız oruç, ibadet

siz inanış gıbidir . Huma· 
zan, camide karşılanır, ca· 

y,ld.r, resmin, ilerinin. olgu. 
nun, bo ını uzatarak boka 
mndığı bir yere, bir hamlede 
girdi. 

Fon, asrımızın poygambe· 
ridir. 

soyadı Gazeteciler Kralı. Ramazanda 
Oruc nasıl 

Alanlar.. Kearstm sarayım gezme~ 'için hiç olmazsa bir yll , A ı ' 
Fehmi KURAL - Altın - çı ır. 

ova nohiyesi çevirgeni. lazım. Kearst misafirlerini nasıl ~a~ul eder1. Romozan geldimi sofra. 
Vahide ERKİŞ -Altınova. Bir Amerikan gazetesinde Bahçıvan etrafına bakındı lar donanır. Bezenir. He -

tuhrirat kı'itibi. okuduk: sonra: men hemen yemeklerin baz. 
Cavit ŞECIN - Altınova Amerikanın gazeto kralı - Şurada bir traça. var ıları muayyendir 

nüfus memuru. Rıındolf Kenrst di.inyanm oraya gidin de sorun. Meseld Çorbasız bir 
Mehmet ERDEM - Al- en cümert adumlarından Uittim. Binanın tam cob- iftihar sofrası olmaz. Or-

lıoova belediye reisi. biridir. lnson Holivuda kod- hesine vardım. Kuleler hep uç açmak şeklinde türlü 
lbrahim KONUR - Al- ar vardıktan sonra onu gö fi'raasız vari idi Ve onun itikatlarımız vardır. 

tınova belediye klitibi. rmek isterse Koliforniyanın için bina biraz tin ga- Zeytinle oruç acmonın 
Hayri BETUR - Ayva- Sen ' Simon<laki çiftliğine zinoyn benziyordu. Halis çok sevabı vormış. Kimi de-

lık belediye nyıır memuru. doğru çağrılır. Burasının mermerden olan yüz mü- hurma ile oruç açmayı daha 
Elmas AKINCI - Ayva_ adı çjftliktir, nn: mn onn müze kerumel bir surette işlen sevnb addeder. Hulha 

lık Küçükköy muhtarı. demek dalın doğru olur. Onu mişti . Buranın 0 kadar rıımazan sofraları herkesin 
Uaşim MARMARA - gözlerile görmiyen söylen· heybetli bir demir kapısı kesesi ile kıyas edilir. Or-

dAaycvıso1J.ık Kti~·ükköy heyet o- en sözlere inanmak istem- vurdı ki doğduğu yeri bir ~~~:: g~~nroge·~e:ruçl:~~: 
ez. türlü tayin edemedim. Kn. ~ ~ 

nazeteciler krolı, değerli pıyı yokladım. kapolı idi. ğın acısını çıkarmaya çalış-Emin GİRAY Polis 
memuru. 

Macid ERDOGAN 
Devlet Demiryollorı Bal ı kesir 

beşinci divizyon mühendisi . 
izzet TACIN - Askeri 

adli hdkim. 
Şevket ŞENDIL - Süvari 

bınbnşı. 
Şevket :;iEf\LİK - Erkfln· 

harb binbaşı. 
Dilaver UYSAL - Aske

ri adli htıkim. 

Ömer KURT - Çağış İla
,hiyesinin Ptı a köy muhtorı. 

Zihni TOKER - K mu-
hasebecisi. 

ibrahim AKINER - K. 
muhasebe bnşktitibı (kardeş
leri Bandırma maliye ınuho · 
sehe ktltibi Hüseyin ve Ba
lıkesirdo borber Ali de AKIN 
ER soy adını ala:ıışlnrdır.) 

1 lazım YÜCETÜHK -
Mütek1tidini nskeriyeden (oğ
lu K. veznedurı Tevhid de 
YÜCETÜRK soy adını al· 
mıştır) 

Necati 1LGÜN- K. muha. 
sebe muomolo memuru (kar 
dcşleri Jzmirde idhaldt güm. 
rüğü muhasebe killıbi Ahmet 
Feridun ve lzmirdc terzi Ni. 
had da İLGÜN soy adını 
almışlardır. 

~adettin BAYKAL - I<. 

misafırlerini bir tnyore gön- '.lıl ılüğmes ini aradım yok- ırlar. Herşeyden yemek 
derib aldırır . Ben tayare tu isterler. 
ile uçmnktansn trenle koşm- Binanın etrafım dolaşarak Sahur yemekleride muayyen 
ayı t crr.ih ettim. İstosiyondn bir kimseyi bulmak gerekti. gibidir. PilAv ve hoşnf pilA· 
üç otomobil ile kar- L;öne dolaşa açık bir kapı vsız hoşafsız sohur olmaz. 
şılaştım. Biri beni taşıyocok buldum ve içeri girer Oruç tutanlar sabahları 
biri eşyamı götürecek, biri 1 girmez yemek odasına kt~- erken kalkmazlar. Yeni 
de beni karşılnmoğn geleni- vuştum. Burası elli metre oruc tutan çocukları anne-
crle dolecaktı. iJı. Ortasında iki hüyük leri babaları hulAsa 

Epeyce bir yol aldıktan masa duruyor ve masaların bütün ev halkı arkasında 
sonra cdlenrst dftçiliği» ad. üzerinde belki yüz ~·eşid dolaştırır. Gezdirir. Bu da 
ını taşıyan hir levha ile kn- knhvultı bulunuyordu. memleketinize bir nevi Ad-
rşıloştık. Ta uzokto bir doğ Musa bnşınJo iki adam et şekline girmiştir. 
tepesinde pnrıJ parıl ışıklar yiyib İ\'mekte idiler. öiri de Hamazanda yapılan bir 
yanıyordu. Gazete kralının bana bakmadı. t;ok ge~:med- çok Adetler meyanında ev-
konağı, sarayı , hayvanlar en bir olay genç, güzel, sn- velce bahsettiğim gibi 
bahçesi, şotosu, her eysi bu rışın pijamalı kızla, bir alay toplantılarda ün almıştır .. 
radn jdi Fakat buraya var- genç erkek göründü. Odanın Hu toplantılar da konu,ulan 
madan evel tel örgülü üç duvarları heb nakışlı idi. her mevzu ramazana ait-
hattı geçmek lözımdı. Her- Ortiiler, perdeler, pek muh- tir. Artık ramazan hakk-
hnl öteki hattan birknç mil teşeındi. ında birçok fıkralar ıöy-
uzaktadır .. ller hattın kond- Hutırımılh kaldığına göre lenir, zikredilir. Mesela. 
ine mahsus bir kapısı var ve Hearts, burasını döşemek iç. bunlardan hatırımda olan 
bu knpıların her biri clekt- in A vrupıdon üç gemi dolu· birisi. llalkımıı ramazanla 
rikle işliyor. Otomobil bu su eşya getirtmiş . Bu eşyıl- bayrumı bir şahıs hu -
kapıya vardı mı kapı kend· nın bir kısmı henüz yerli line kor. Ramazanın son 
iliğinden açılıyor ve otomobil yerine konmamı~ bulunu· günü: 
geçtikten sonra tekrar kop· yor. _ Artık ramazan 
anıyor. h . d ld d 

baba 

Soğa sola bo ktı rıız mı nel-
er görmezsiniz~ Ayılar, oy
ğırlor, develer, kan· 

Girib doloşmoğa başladım. eybosinı o ur u 
Sarayın içinde mükemmel yoluna koyulur. 

yarın 

Çok 

bir yüzme havuzu vorJı. oruc tutan oluran mü • 
barok ramazan memnun 

1 

Havuzun kenarları altın 
gurulnr, lfimalor, 
zebralar ve bunlnra he- mozayiklarla işlenmişti 

Hertorafta heykelr.ik.ler duru· 
olur. Olmazsa mahıun 

olur diye söylerler. 
nzer çeşid çoşid tuhnf miıle konuk verır ve cam· 

ide uğurlanır ... 
12 saatin açlığına cam

ide hJşl:ın<lığı ve camide 
bitim vorildıği gibi . 

Onn inanmalıyız! .. Çünkü, 
bize hakiki ışığı o verdi. 

Mehmed Tuğrul 
- •<><ı .. !l>C:..-

nıuhnsebe kl\tıbi (kordeşi Ba· 
' yındırlık bakanl ğ n<la ktıtip 

Celdl do BAYKAL soy ndını 
almıştır) 

yordu. Ben soğa solo bak-
hayvanlar. Asıl vtLhşi hn· madon havuzun içine atıldım. 
yvnnlor tepede ve ılemir Güzelc·e yüzdüm . 
kafesler i~·indejjrler. Fakat 
buratlaki aılonlor cnmbazh- Ancak öğle vaktinde ye-

mek odasına indim ve ev 

Rozılarıda ramazanla bay· 
ramı konuştururlar. 

Bayram dermişki: 

Romu.an geldi ~ıınd"n 
Tultu ınce belinden 

Caddeler, her akşamki 
kulobalığı ve her akşam 

ışıklıırı ile •• 
Yatsı namazı okunmak 

üzere •. Paş camiin ön ka
pısı tıklım tıklım .. Ayuk 
kaplarını cıknrıb eline alon 
içeri rlolıyor .. 

Yan tornftan kadınlar gi-
riyor .. 

Bizde, nynı şckilıle 
ayakkaplorımızı olornk tn 
ön sofa geçtik ... 

Camide oturmak ta bir 
hüner .. Dız çökünce diz ka
p ktan aşağısı ve ayaklar 
sızım sızım ı-ızlıyor .. Alış· 
rnıyanlar için hnğdo ku
rmakta o kadar ımktlnsız kj .. 

Otuz u~· defıı yctıb kalk
mak oyi, hoş... fi'ıkat diz 
Ü lü oturması ol111asn ... 

Muezzinin namaza davet • 
edt>n sesi. tamoaen dolmuş 
olan camii harekete getirdi 

imamın: · 
« - Allnhüek ber! 1> i. bir

denbire uğultuyu kesti. .. 
Artık herk , kendisini, 

imamın sesinden cıkon,koyan 
l<ur· n.n, anla ıım y.ın; fakat 
ruhları çeken ohengine kop· 
tırmıştı .. 

Eminim ki, düşüncelerin 
birleştiği. sevgilerin kny-
n?J~ığı ve şeytanın giremc
dıgı yer camidir •. 

Baıuıu yere koyduğum 

İng iliz ~ va yollan 
Avam kamarasında Bay 

Susnoon, Britonya imparn· 
torluğu içinde hava nak
liyatının genişletilmesi için 
bütün olllkodor hükumetlerin 
el birliğıle ~·olı~malorı lllzım 
geldiğiill söylemiş ve demiş-
tir ki: 

Projede bo"Slıca üç no
kta vardır: 

J - imparatorluğun bir-
çok kısımları arasındaki 
tarifeleri hükümle lirmek. 

2 _ Seferleri esaslı ol-
arak nrlırmok 

3 - Birinci sınıf posta 
ve ir8alt\t1111 lmparJtorluk 
içinde heb toynro ılo gönd-
orınok. 

Projeye göre hava postası 
Londradun llindislana iki, 
Doğu Afrik!lsına iki buçuk, 
Singapura dort, l<ıJpo dört 
ve A vusturalyaya da yedi 
günde giılecoktir. 

lfofladn Hindistona beş, 
ingapur ve doğu Afrikas

ına üç ve cenub Afrikasilc 
Avusturalyoyıı ıki posta y ,. 
pılııcaktır. eforler geceli 
ve gundüzhi olacaktır. 

Böyle geniş bir iş için za- 1 

ruri olan olnnlnr.n ve fılola
rın yop•lmnsı iki Sl'neyc 
kadar projenin tatbik edilm-
esi için alAkndar hükOmetle
rle konuşuyoruz. 

Sabri SARCIN - K. leva-
zımında hesap memuru (kar
deşleri Bolıkesirde makineci 
Cemalettin ve i.\tustnfo do 
SARGIN soy odını almışlar. 
dır.) 

Mazhar DUYSAL K. 
levazımında muamele memu· 
ru (kardeşi lstanbulda Şemsi 
DUYSAL) . 

Necmi GÜLEN - K. le-
vazımında muamele memuru 
(babası Şükrü ve knnleşlcri 

ŞAref. AlAettin, Bcdriddin 
GÜLEN soy adını almı \ar
dır. 

Mahmut SAHAL 
diye s.lıhot memuru. 

Bele-

Mehmet CAN Nnibli 
köyü lJski ihtiyar heyeti a 
zasından. 

Arif DEMİR- Noibli kö-
yu eski muhtarı. 

Mustafu ÔZBEK 
Cus müdürlüğü evrak 
muru. 

Asılsu bir duyum 

Nii 
me-

Paris, 22 ( A A ) - Dış iş· 
lori bakanlığı bildirmi tir: 

Fransız hükOıııetinin Va
şington nnlnşmnsını bozmo· 
ğı tosarlndığınu dair duyum 
asılsızdır. 

anelerdeki dolaşan, bitik, 
1 

sahihini orada buldum. Onun 
ö gün nslanlnrn benzemiyor. 

Ben bu hayvanları er- l\dcti, misafirlerini burada 
lesi sabnh gördüm. Gaz. kabul etmek. ve onlarla ko-
eteciler kralının sarayına nuşmakmış. Yalnız lloorst, 
gecenin geç bir \'aktinde yemek sırasında siyasadan, 
vardığım holde taynre kor- mali işlerden veya her han-
argfihının ışıkları yonıyo- gi mühim şeylerden 
rdu. Bu 1 ıklar hem bahsetmez, hnfü musnhabel-
hurasını donatıyor, lıem de orden hoşlunır. Ondan sonra 
gelen giılen tayarelorin kendi işile gücile meşgul 
rnhntca konmalarına yani olur, geceleri sabah laro kod-
un ediyordu. ar meşgul olur. 

Etrafta kimseler · görü- Hııdyosu ile dünynda olan 
nmemekte idi. ltalynnın biten her şeyden haber nlır, 
rönesons devri tarzında ona göre talimnt verir. 
doşenen bir daireye Arada bir ıle sarayının için-
götürüldüm. Dikkat ettim. deki sinemayı görmeğe iner. 
KorJinal H ışelyonun ycıtak Fakat bu sinemanın koltuk-
oJasına benziyen odnda idim. lorı insonı uyuşturacak dor-
Beni buracıkta bıraktılar vo ecede rahattır. 
gittiler. llcıırst, oturduğu tepeden 

Ben de yattım, llinlon<lim! 300 bin dönümlük toproğn 
Gün doğorkon uyandım . hük.mediyor. Fakat llearat 

Bava güzel ve ılıktı. Son sarayını gezmek için hiç 
teşrin çiçekleri otrufo totlı olmazsa bir sene lt\zım. Çüo-
kokular doğıtıyordu. Ortada kü en büyiık ressamların 
gene bir kimseler yoktu. 
Bahçeye çıkıb bir bahçıvan on gıizel eserleri bu aaroyın 
buldum ve kendisine sord· du\'nrlarını süslüyor. 
um: 

- Şatoya neradon gidir?li 
Cevnb verdi: 
- Bilmem!.. 

Yemek nerede yenir? 
- Bilmemi. .. 
- O halde ne yapayım? 

Buranın ihtişamı göz alı
cıdır \'e bütün dünyanın 

sanat defineleri yığın yığın 

buradadır. Bu itibarla Hea· 
rstın malikttnelorini bir im
paratorluk saymak mübaltı· 
ğa olmaz,)> 

\ akaladı bogulamıya 
llayram aldı elinden 

Ramazan Ja buna muka
bil olarak şu cevabı ver· 
irmiş: 

Bnyr:ıın hayılmnmıydın 

Sen kadar kayırmaz mıydım 
r'i kadar ac bırakaam 
Ak~ıını doyurınaz mıydım .• 

Haıun olf lu 

Hakkı. Suha 

İtalya 
ldalarda tahşıdıt yapmıyormuş 

Homa, 22 (A.A) _ Stefani 
Ajansı bildiyor: ' 

On iki adada İtalyan kara 

Joniz vo güçlerinin birikti

rildiğine dair yabancı gaze
telerin verdikleri duyum do· 
ğru değildir. 

Romanya da~ili 
a~tediyor. 

istikraz 

Hükrı::ış, 23 (A A.) - Mali. 
ye Bakanı 3 milyar 300 mL 
iyon beylik dahili istikrazıo 
kapupandığmı bildirmiştir. 
Bunun iki milyarı ordu ihti
yaçlarına sarf edilecektir. 
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/ckei ·belası ~ , 
}'.;zan pr•)fesür Stilıtyl 

zasını verdiğini görmek. 
rrörJüıFü eslti fenal k-
"' o lura kuı !jl büyük bir tesell-
iyi mucip olur. Hu ı.ınılıı, 

hassasiyeti derecesine göm 
merhum~t te duyar. O hol· 

TURKDİLJ 

O ç O e v 1 e t A d a m ı Konuşuyor. 
Alman devlet reisi, /ngiliz baş
vekil muavini ve Fransız dış 

işleri baka11ı başbaşa! 
Bay Lavnl- Almany:mın, yetinden ayrılarak silfthlan-

andlat?manın askeri şartları- ma veya başka işler üzerinde 
nı tnnımıy::ırak yeniden gen- yaptığımız konu~mnlur1lnn 

iş mikyasta silahlanmasının ~·ekılcrC'k bütün gayretlı•rini, 
Avrupa barışı bakımından eski sınai vaziyetini bulmak 

Dünyada sağlam yaşama_ 

nın zevkini hiçbir şey te
min edemez ve ~·ok kımsede 
sağlamlığın nu büyük bir 
zevk olduğunu da düşünem
ez vo kendisini uluorta kul
lanır. İnsanların kendisini 
o suretle kullanmağa hakkı 

yoktur. insan da mükemmel 
bir gemiyi idare eJecell ka· 
plan gihı, ukıl vardır Tam 
akıl hiç bir zaman ınsanı 
sağlık zevkinden aymıcak 

bir yola sevketmez. Akıldan 
başka; insanlarla daima mü
cadele httlinde bir saik var
dır ki, insanın sağlam yaşam
aaına mani olur ve fena şey_ 
lere sevkinden dolayı bize 
düşmandır. Akıl hiç bir za
man vücudü seyri tabiide 
yaşamasını bozacak bir yo
la sevketmezken, o ulu orta 
insanı fenalığu sürükler. O 

ı\e hık yerini bulmu~ olur. 
Kğer bu :ıdam hiçbir biiyük 
kuvvtt tanımoyıb hu\tkı hı-

• memleketine vardiği endişeyi işi üzeri1df' topluyor. Orada 

fena kuvveti eskiler nefıs 

ile izah etmişlerdir. Bu ku· 
vvetin fena igvaatından, sa-
ğlamlık zevkini kurtaruıak 

ıçın aklımızı yükseltmek 
lAzımdır. Daima insanın 

yükselmesini istiyen ve onu 
diğer fena kuvvete karşı 
korumağa çalışan yalnız akı

ldır. işte bu kvvvet bizim 
zindeliğimizi korumok ıçın 
daima çalışır. Ldkin netsin 
her istediğini yapmamak 
ve aklın makul olan istekle
rine kuvvet vermek lA.zım

ılır. 

MeselA nefis birkaç kadeh 
içerek vücudün zevkli anhır 
yaşamasını ister. Akıl bunun 
fenalığından bizi ikaz eder. 
Bu iki kuvveti hamil olan 
insanda hangi cihet tekem
mül etmiş ise o şahıs ona 
tabidir. Akıl ile hareket 
eden kazanır ve sağlamlık 
ze•k.ini bazı insanlar ha
stalandık.tan sonra anlar
lar. Bu da hazan pek ~eç 
olur ve hasta artık sağ-

lamlığın hayali ile yaşar . 

Tabiatın hazan akılısızlıkla 
rı çok uzak müsamahaları 

olma lda beraber hazan da 
pek amansızdır vo affetmez. 
Biz hekimler böyle gidişle. 
rın fena akıbetlerini görü
riiı 

Nefis herhan~i ehemmi-.... 
yetsiz bir meseleden birisine 
intikam fikri güder. Akıl o-
nu teşkil eder. Son kanuni 
yollardan hakkını arzeder. 
Aklın bahsetti~i sükunet 
ona vücut sağlamlığını ve 
verdiği zindeliği de takviye 
eder I ve kendisine fenalık 
eden bir insana kenılisi
nin çok fevkinde olan hüku-

zzat ı•lde etme~~ baks:ıvdı 
ruhıın tizülecek: viicudii );ıp-
ranac:uk hf'lkı de hasta ol
acaktı insnn ruhiyatın:n sa
rsılması lını:ıtnlık husulünde 
büyük bir amil olur. 

Eu iki ufak misalden son· 
rn. sıhhat in devamınılan ve 
bunun hahşedeceği zevkt~n 
mahrum kalmamak için in
insnn aklının sevkedeceği 

eyi yollardan gitmelidir. İç
imizde bizim için eyi düşü

nen ve bizi ikaz eden kuvv-
et akıldır. Bizim l\:ın 

eyı düşünmiyen ve 
bizi fena yola 
sevkeden nefısdir. Nefse uy

mak daima insanın sıhha

tini bozur, ruhan üzer ve 
insanı .ekseriya her türlü 
deıtlere maruz bıro.kır. Fe
na yoldan gidttn insanla
rın muvakkat zindelerine 
aldanm~mak ltizım<lır. Zıra 

aklın ikazına devam etmekle 

beraber tabiat kuvvetli bir 
müddet daha müsamaha eJ-
er. 
anın 

Lilkin 
da 

her nıüsamah-

bir haddi var-

dır. Yine mebdede her 
türlü feldketlerdan ınsanı 

akıl veya aklı tokemmül 
ettirecek bahisler. sözler 
kurtarır . Ve her ınsan 

bu gibi fena gidişlerin,fe 

akıllarını kuvvetlendirecı•k, 

eyi düşüncelere hilkim ol
acak ikozlarn muhta~·tır. 

Kendisini kurtarmaktan ficiı ı 

olan insanlar kendisini kur. 
taracak insıınlara koşıoalı • 
dır. 

Ancak o znm:ın zararın 

neresinden dönülse kflr olur 

der. vücudünü hergün bir 
pır,;a dahn yıkan işret, suii· 
stimal, sefalet, fenalıklar, 

/sıkıntı , zaruret ve yoksullu· 
ktan ve bunlardan Joğan 

hastalıkların hazan pek am· 
ansız pençesinden kendısini 

kurtarmış olur. fns:ın sağ
lam y ışamanın zevkini •mu_ 
tmamulıdır. Dünyada en 
büyük devlet sıhattir. Hunu 
hasta olduktan sonra değil 
hasta olmaJan ve viicudü 
y.pr:ınmaJan anlnmıık ve 
sıhhat yolundan yürümek 
ll\zıcndır. 

met kuvvetinin başka bir 
meseleden bile yerinde •'e · 

===="=========~========== 

Bulgaristamn seker istihsali 
Bulgar iktısat nezareti 

1935 senesinde ne kadar 
hancar ekileceği hakkında 
şeker fabrikaları ile görü,
melerin" başlamıştır. 

Bulgar ga:t.etelerinin rıc_ 

şeriyatına göre hu ı-&

ne Bul~arİ!-lto.ndo. geçen 
seneler istıhsalinden kalma 
20 milyon kilo şeker vardır. 

Hidayette bu Cazla istihsa
lin dış memleketlere gönde. 
rilerek ucuz değerle satıl-

ması istenilmişti. Fıık:at BuL 
gar şeker fabrikaları 1935 
senesinde yalnız 6000 hek
tar pançar ekilmesini terc!h 
etmitlerdir. 

·Bu mikdar arazinin J 20,0001 

ton pancar alınacak VP. bu 
pancnr 16 milyon . kilogram 
k11dar şeker Vdreceklir. 111-

l buk i Bu lguristan S• nt>de 25 
mityon kilo~r:ım Şl·ker ı:ı ır

fetm ektedir. Bıı .:ur .. tlı.: LÜ 
milyonluk fazla ş ·kı·r ı,,t lı~ 
&li. iic sene zurfınlla yalnız 

6~100 hektar purıC"or dikilm 
esi ı-ıırt•tilc tanıanı"n ıııı>mlP-

ket dahilınıle ~nrfeılılmiş oln. 
caktır. 

Bu vaziyett<ı lı.ıllAdil-

mesı lfizıın ofon mese-
le bu şeker pancarının 

fabrikalar tarafından ka~·a 

alınacağı mesele~iılir ki halen 
müzakere bunun üzerinde 
cereyan etmektedir. 

Buy Balılvin anlattı. Avru- bir\'Ok jşsiz ve büyük bir 
pada bıırı:; l\'ın iş beraber- sefalet var. 
lıği yapılrnnsı meselesine B ıy Lovııl - Alıııanyanın 

samiuıi olarak bağlı olan silnhlunmos nın hizım ıçın 
ve yüksek vicdanı daima ga- doğurduğu vaziyet karş sın-
yrf'tlerimizin tesanü<lile da eğilmeyi vn hu vaziyetin 
lcar~ılaşan say'ğılı ılevletler bize yüklediği mccburiyetle-
adamı, Büyük Britanyanın rden kaçınmayı hiı;bir sur-
kendini tehlikeden korumak etle düşünmüyoruz. Fakat 
için hemen alucağı tcllbirle. Almanyonın, barış isteğini 

ri söyledi. Bu iş Avrupa jldn ederken bütün uluslar 
düzenini t!!keffül eden bütun tarafından davet ettiği iş bi · 
ulusları alakadar eder. rliği sıyasnsına katılmamak-

Bay Hitler (sıçrıyorak) - la öteki uluslar karşısında 
Siz bize silAhlanJ ğım z için manevi mesuliyetini arttırın. 
güceniyorsunuz amma kendi· aktan başka birşey yopma-
niz de silôhlanıyorsunuz. Si- dığını anlıyacağına ınanıyo-
lô.hlnnmanızı haklı gösterm ~k ruz. 
için de bizim sildhlarımızı Bay Bitler - H., zırlıkları. 

bırakmak istemediğimizi ileri mı bitirmek için vakit kaza-
sürüyorsunuz . nmak istediğimi söyliyenler 

Karşı karşıya yapılaeak olacak. Hunlara vereceğim 
konuşm:ılarla hu işi durdur- cevap şudur: Benim ~:al ş I 
manın ~·aresi yokmudur? ma plftnım öyledir ki takib 

Bay Baldvin - lsbat ed ettiğim ülküye varabilecek 
ceğim üzere, Avrupa bugün bir adam ulusun-
mevcud olan sıkıntının baş- d:ın birkaç zafer kazanmış 
irca unsurlarıodan birisi ya- galib bir kumandanın hak 
lnız korku değil, aynı zam- edeceği abideden çok daha 
an<lu Almanyanın dışardan büyük bir ilbideye hak kaz-
bakınca ne olduğunun bılin- anacaktır. 
memesi. Almanyanm içinde Bay Baldvin - Fakat AL 
de herşeyin gizli olmasıdır manya Avrupanın diğer de-
Almıınyadn şimdiki rejim ye!· vlet adamlarile tP.mosn gir-
rleşeli, geçen ikinci kdnuncta mek istenip te tek hnş nıı 

on iki ay olllu. Bu rP.Jımı kaldık~·a, ona karşı dııyu-
tenkid edecek değilim. Hü - lan rekinme hissi ve belki 
kumet bakımından her me- Avrupııdaki güçlükler de ar-
mleket kendi sınırları i~·jnde tacaktır. 

dilediği gibi hareket edebi- Bay Lavul - Bay Hitler 
lir. Fakat, büyük veya kü barışı ~·ok istediğini söylü-
çük, barışla veya az rok kan yor. Avrupnnın doğusunda 

dökerek yapılmış bir ıhtılfi.- güttüğümüz sıyas:ıya katıla -

lin gerekli ve tabii neticesi rak bu sözlerini hareketleri-
iş başına diktatör, yahut di· le de tasdik etmesini kendi-
ktatör rolü yapacak birisini sinden istiyoruz. 
getirmektir. Halbuki, Bay llitler - Uluslarımı-
bir diktatörltt temnsa zın urns nda anlaşamam..ızLk 
girebilmek demokratik bir olumaz,şimdiki güç·liikler Sar 
hükumetle temosa girebil- işinden doğuyor. 

mekten ~:ok daha güçtür. Bay Laval - Sor işi ul-
1-fandan başka böyle bir uslorımız idn normal ve kı-

ihtiltU umumiyetle d ş işleri vanç verici bir tarzı.la hal-
çevirmekten yana görgüleri lolunmaktadır Bu iş andlaş-

olmıyan ve şahısları öteki ma mucibi uluslararası bir 
ulusların devlet 111lamlo.rınca ç· er~·eve içine alınıını~tır Ve 
ianınmıyan bir t. ıkım adam · bu ~·erçevede kalmalıdır Biz 
ları da iş başına getirir. kendi hesabımıza, se~~imin 
onun ıçın bu gü~·liiğü serbestce ve gizli şekil-

yenerek temasları temin de yapılmasının teminini gö· 
etmek zamrınu. mütevak- rmekten başka bir~ey istem-
kıftır . iyoruz. 

B ıy Bitler -- Bugünkü s~ıy llitler (H ı rçın) - Ga-
Almanya g-eçmi~teki Al- zeteleriniz bizim bir kargaç-
manya gıbi düşünüyor . alık h ı zırlau : ğım.z: sanJır-
Biz ele ge{·İrect•ğimiz ki . mak ister gibi davra-
lometrelerce murabbaı tob rıyorlar. Almunyanın plebi-
rakları ıleğil ulusumuzun siti cebirle bulıındıracoğını 
ynşayı~ını temin ctmı1 yi sunmak :ıdam akıllı bir de-
ılıi~iiniiyo\ruz liliktir. Plebisitin neticesi 

Bııy Haldv " rı (heıllıin) _ ne olursa olsun hunu kabul 
Alm:rnyan ı ıı kı!tıdı elıltı edıweğimizi kntiyeıle söylüy-
ynptığ'ı lıudut p rtle~i ::ır· orum. 
kasındn korkul:ıcok hir~ey Bay Laval Plepi~itin 
ol~ugurııı -ıöyliyı•rılcrin hak- 'nol.icesi önünde şimdiden 
lı olJuklar n.ı inanıyorum . • eğiliyoruz. Sınırları değiştir-
A vrııprının !'lınui brıkımdan mek istiyen her kim~e. Avr-
oları endışe ve ı.{Ü~·liiklerini up:ı barışını bulandırmış n)-

nasıl p:ıyluşıyor~ak bu ur. 
korkuyu <la h• pımiz pay- Buy llitlor - (Ara bnlu<'U 
!aşıyoruz. Hana öyle bir tavurla) - Sınırları de-
geliyor ki .\lmar. ynJu şöyle ğiştirm ~ k movzuubahs olam. 
bir racin oynnnıyor : az. Alsas - Loren hakkındaki 
Almanya uluslar cemı- Jüşüncelerimi biliyorsunu:.ı: . 

Hey fforlvin 
Franırnyu ~eç·tikleri z:ıman 

Fronsızlara, Almanyoyn ger· 
tikleri zaman Alın nlara gii
çlükler ıloğurnn topraklnrı 

geri almak için h ı r 20 veyo 
30 yılda bir savoşınnnın bir 
surP.ti hal olmıyacağını, ilk 
ve son olnrak söyledim. 

Bay Laval - Bny llitler, 
Almanyanın şimdiki sınır_ 

larının ona yettiğini, söy 
lemekten ho~lanıyor ve 
askeri sıyo!'!osını haklı 

göstermek için memleketin 
şerefini ileri sürüyor. Kim
senin tehdit etmediği Alman. 
ya harı~ın umumi kurum
landırılmasında ona göster
diği yeri ::ılmak ist~. 

mezse yani Avrupa birliğinin 
selameti ve İstikbali ıçın 
büyük bir ulusa düşen 

mane"i rolü tanı manasıle 

yapmozsn yarın nasıl ileriye 
f!İder. 

Bay Bahlvin (Sert bir tu

vurlıı) - Birinci teşrin ay1n
Ja Almanya uluslar cemi
yrtin<lı>n ve o zamana k:ıdnr 

çalışmış olan silfihsız-

lanma konferansındon ço· 
kildi. 

Avrupa ulnslnrının haş9 

ladıklorı müşterek- iş bu 
yüzden yarıda kııldı, huttfi 
şimdil ı k hiçe indirildi. Bu 
sililhsızl:ınma vevn s'lahların 
tahıliıli işleri · üzerindeki 
miinnko--alar hakımındon 

ı huzuru hence gerekli olan 
bir ulus içi~ {'ok 1 mü-
himdi Bu sn retle Av-
rupa birliğine verilen zarar 
bir nyrrlış vukubulduğ-u 
zaman tasavvur edıl-
ıliğlden fozla bile oldu. 

Bay Lava} [sevinçle 1 - Ac· 
unun cre,~irdi<,i bu <rÜı• zam 

~ \, t' ~ l 

anlıırı.la batıdaki iki büvük 
demokrasinin tam bir ğör
üş birli~i sayesinde,A vrupa 
barışının en esası. teminatı 

olan yakından iş birliği yap. 
mak siy:ısını inkişaf rttırm _ 

elerinden ı·ok ~o,·in<' duyu · 
yor uz. 

Bay Bulılvin - Almanya 
vııziy11ti icabı, komşularının 
dostluğunu ve müna3ehetle
rine bizim ekserimizden zi 
ziyade muhtacdır. Almanyn 
bunu ne zaman anlıyncak :> 
Bu esrar porJnsini atarıık 
Avrupayı kuşkulandıran Şl· yi 
qpaçık gö11terip bunu müna
kntiH (•tmPmiz ve şimdi ynp 
ılacak bir şey o1up olmadı_ 

ğını gözden ge(·irınemiz zn
manı yakında gelmiyecek mi:> 

Bay Bitleri ınatcı] -Fransa 
ile Almanya ::ınl:ış:rsa bir~·ok 
komşu uluslnr geniş bir f.lO· 

luk: alacaklar ve bir kiil us 
ortadıın kulkacaktır. Bıı an-
loşmaJ..ın, lıeınen psikolojık 
bir yotışmn doğacak. lıüı tin 
Avrupa ulusl::ır•nın okorı0mik 
münasebetleri bu yüzden 
düzeltilecektir. Bu hayalin 

Sovyet 
rusyada 

Kiriko niçiÖ öldürOll! 
v~uf lar neler anlatıJ'' 

~losko,·a. 22 (A.A ~e 
rotun öldiıriilmeEi rıı~,. 
ıl·• ilk tıı h k jkut 2~ 50 
evt ide bit mi~ ve ıŞ. a 
!er h ı r \iği yüksek ;lll 

. ,·tf 
nskcı 1 kolle.11ne 1 _,ı Tuhkıkot rnnund:l · f 
lıinde menfur ciıı3yetı 
~ ıkolı:h f n L ningrotl' 
6jnl)vyeF muh~h·f~ti 81 

,, . 
rafırııl:ın kunılon r-

t cıtııt 
Sovyı} t aleytarı l 

.,0 oO 
unu men~ub oldu~ 

"ldUf 
m ştır. Kirofun ° So 
sebebi, bu gr~b?0 bO 
hükumet jdares:nı 
suretile ıinovycfı~t ~: 
kist fikir içinde bı.r )\ 
lik vnpmak 1":;teı7id 1 r· ı.ı 

,, l'.' d•'" 
katline gelince, bun ,~ 
su si sebeb'" Kirofo~ t •' 
novyof gurbuna fıkır o• 
asa itib:ırile meyd~;ııd 
nsıdır Nıkolsef 1 h~ 
muhaleCotin Kiroflıı , 

A bları ecek hususı hesn oi 
.. k .. K. fı.Jn Le unu ı_:un u ıro .. 

muhaliflerine korŞ• ııı:a 
açmış bulunduğunu 

iştir. . h•ı• 
Grup siy:ısa ıle teıı 

lclı~rinin elde etıne~ 
08 

<li kesince m~ksıı ~oıı• 
mek için tedlıış Y~teııl 
muştur. 11evkif edı rııtl 
hepsi ei5ki Zino'·y~f f r• 

· · ın 1 

fetine geçtiklerı ıÇ 60ıır 
\~ıkarılan ve fakııt .1, 
hükumet ve fırka 1 

• 
·· I · · b"ld' rJikl~rı nut erını ı ı el . ırıs 

gene geri alınan kı . , 1 

N ıko :oef de fırka ~rı b'' .J 
bozdul',u için t93 ' 

o . ıı'j 
çıkarılmış ve ikı ,/, 
gene alınmıştı. /;/ 
'"" -- ~0el• 
gcrçekleşmPsi u 
elindedir. ,tı 

Bay Lıvol (Tllntall 
r•'ı 

lnvurlo) uıuslorB. bır 
. . htÇ ı. reye gırmıyen 11 

yrıpamıy. cağımızı. ıeıııe~ 
huşka düşünce beS 

11 
J 

cU ' 
ırı, Almanyo ve 0 b11Jit 
umurniycsi önünd0

. ~I 
Uluslar cemiyetıhtlsıı' 
toplnntıı:ıın<la bil esuli1/ 
kararını ve ırı ""ı1' 

)ıJfl>" jdl olmaktun geri ı. 
8

&Jet 
tır . Biz. mccburıY 
den k:ıı; ı nrn1'·oruz ıı 

• ~ .,r ti'. 
B:ıy B ılılvin ~ ııt ~ 

hepim iz ıstırııb ç~ bİ• _, 

ı ıım z memleketirn1ı~ f• 
tı.11o· 

•"in orayretler yap 
\ I°" • ıı 

bunun durdug' \ 
ı okta olcluğu00 yn ııl.,. 
eyi bili rnruz. Alı118 Jl ·ıııı,,-• eki 
Jar C"miyetinden ç .. i\ O 

ıŞI . ,, 
ydi ve silıihJonın° 1titJil1 f 
alJıc;., t_dbirlcr. ço ba~.,ı 

ö orıı ,.-
dan itibaren esr 1811 

me!'lf'yJj yo pıl mı§ 0 
...,jfl 

· · te.... t 
konuşmalur, sızı 8~t 
rim. lıi~· yı.ıpılnı1Y 11c ~ 

.. üı0· 
Almanya gözU[I) 11sı 

nlık bir· toprak P ırÇ 
gorunuyor. \ . bit 

Ortu Avro pııdokı ıiJ J 
oJır . rr 

vıla yakın zaaı0 ·ce••· ~J 
• • p~I w' 
siyasanın harız . · or" 

b. "bJfl . 
tün ulusları ırı bıt f 
kaplııınnğa bıışlıyıııı ,.s•~ 
nirlilik ve ı.·<'ki0010 fe 
. . kınası .,.jO 
ınııı ortaya çı •1 h 

barı;: ' un Ja Avru po rı~' ı bB . 
hut hi(· olmozstı ıetı . • hB 
tncak: olun fıkır idi 
fena bir aldınet 0 
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•• •• K o y ve K o y 
• 

......... ;., ... '. . .· . •,.· . ~. ---
Veli Dayı Diyo ki: 
Dini alcaklığın bu derecesine alet eden zihni-, 
ye.e son vermiş olmamız bizim en büyük ve en 

eyi işimiz olmuştur. 
Teraviden sonra köy-

lııl c· r ~obası hor 1 hur.1 
yın ın knlı,·ıyt toplan-
ın şla rdı. içler inJPn \ ' clı 
DJyı dn ı hık li<-'ğılJı llep 

keyifli itlıler. Köyün 
ımamı onlarn Turkün ne 
kadar yüksC'k yarnd lışta 
olduğunu ne güzel nnlnt. 
111 ştı Doğrusu köyün Y"ni 
imamı cııhennem korkusile 
kişileri llunyıı i')}erini 
gormekt n n'ıkoynn. s ığn 
gilscn günah, sola hak-
san cehennemi göster 
en böyle yaparak insan
ın İçine korku veren yo
bazlara hir benzeınjyorgu . 

Köylü de artık onlar-
dan bı kmı~tı . Bu gibi
lı r vnız için oğzını aç-
salar, onlı:ır.n ne demek 
istediğini löp demeden 
leblchoyi anlar o'muşlar-
dı . llayJi gotirin yem ok· 
leri. Doldurun heybeleri. 

Voli Dayı etrufını sar. 
n ı köylülerle bunları ko
nuşuyordu .. 

İşte diyordu ımam 
dediğin böylo olur. 

Köylerimizde 
Bayındırlık 
Çalışması. 

Duydu 
ğıımuzn 

gorc, Yıı~ 
ı· l:ır nahı 
y o ı mıı· 

Jiıru link 
kı Ak g iın 
nnhiyede 
birçok gü. 
zel i lor'o . 
gj r j ş.nı iş köy yollarını ve 
bu yollıır iızerinduki köprü 
lorı yaplırmuğn bnştomışt.r. 

Mudür. cok gerı kulmış 

olnn nahiyeyi ynk:n bir zo
ırıonj glizelleştirmek ozmın

declır. 
Biz burııdn kendisine mu

voff ıkıyet dıleriz Çalışkan 
ıııüıluriın bu münosebetle bir 
rr•sınıni basıyoruz 

• re idi o g'ııel sözleri 
~ 

hokıkot10 JdnyoJa doğ-
ruluk ka<l r büyuklük 
y.)ktur \'C hak ·.ıten dog
ıuluk, ulı 1 ·!ılık Turkluğun 

dunıorlnrırıd.ı \ .ır~t r. 
Turk yolan SO) lemcz .. 

Atlalı ın du İsl Jiğı lıu de-

ğı1 mıdır~ l'ıırk hıl·, hud'a n" 
dır b1lmez. Peygamhrr tlo 
bunu cnır 'lmıyor mu~ ~ m 
ra özıi do~ru, 00 ozu doğru 
Türk ~·al. kıır d r Allohın do, 
Peyp-a nberiıı tlc bunlnrdon 
memnun olduğunn şüphe mi 
vardır') 

ihtiyar Merniş bağdaş 

kurmu bcriyonda oturu . 
yordu Sordu: 

Veli Dayı be . 
Ne var MAmiş. 
Şu liiyıklı mı, lôiklık

mi nedir~ 
Bunu bir yol bana cyico 

nnlatsonıı .. . B-.ızıları bu 
din izlıktir diyorlıır do .. 

Veli Dayı ıhlcti olma. 
<lığı halele kızıvermi ti: 

Kim diyor böyle 
M1;1m iş Mcmiş onlar ha
ltetmişler. Mılletjn bir. 
liğine , cümııriyl•tin büyüklü
ğüne kosdetmişler. A ıl hö
ylo sôyliycnlıır iman ızlar

dır All ıh duşlirmesin bun
nlora. S ros nda yurdu dn 
ırıı da t rlnr. 

\\•li DJyı g ttikce <'"lalla_ 
nıyordu. 

Ağ \lor . Biıim yani 
bu mc>mlekı tto 1'ıirkum diye
nler, Türküm diye öğünenler 
oltı oku vcırd r. 

Bu nltı' ok bizim gıtliği· 
miz ·oll ırı gfüıtcrir. 

l~tc> hu oltı oktnn bir cia
nesi .le 11\iklikdir. Lllıklik 
demek dine sayğı ettirm
ek dimcklir Oini dünya ve 
siyasa iı.lerindo kulloodırm 
ak domPktir . 

Arkoduşlar; 

llepiniz bılırsiniz ki eski 
devırlerde ıdorc adamları 
Jıııi 81 ~ OSLISIIlO illet edörlerdi. 

"' Din ernıcJcr diye fetva 
lur çıkararak bunlnrln yob-

Jıklorı herze, i irmcciikleri 
kese ve l'Ormndıkl ırı vat
ondo.: kanı kalmnz,l ı. A~Ar 

n ültı zimirı hır ıl ığı kız nın 

uğursu.,luğu. ıııedrobelinin 

millet dıışııınnlıgı, pnı.Jışı:ıhın 

icabındn nıillet ve yurd hnys ı 
iy-0tıni bır pula f edn o den se 
fahati. nhlı'lksıı] ğı millete I 
hep dın emre lıyor dıye gôı,l. 
erilır böylece yapılmadık 

uğursuzluk bırnkılmozdı Beri 
yond ı "nııllet fobrıkayBmı ' 
muhtoc .. Olur mu <' vnb ol· 
mnz .. Mekteb nçc.ıcoklar eme_ 
uzubillôlı kôfır olur.» 

Knrdeşler . işte biz böyle 
geri kaldık Eğer Padişahlar 
dini işe yarıımozlıklnrııaa 

tilot etmeselerdi dünya · ku. 
ruladanberi bütün ulusların 

önünde bir bnyrnk gibi şanlı 
giden Türk geri kalmazdı 

Butün ilrri memleketler 
gibi şimdi hİzım fubrjkalar
ıınız olur, yurdumuz şen ke
ndimiz ~·ok zengin ve rahat 
olurduk .. 

\jjmdi anladınız mı? LAik
lıği biz neden kabul ottık? 

Bugün artık kimse çıkıb 
nllah böyle istiyor,tarlondan 
alacağın mwhsuliın yıır.sım 

bana vercceks•n diyemez .. 
Dinimize gelince lchülhoml 

mi.ıshimon z. 
Ve !\tuhakkok eakisinden 

dah bütün müslümanız Çü
nkü tanrı ile bizim oramız 

<la hızi nyrıca kendi fcnolı

klnrına koyun eürüsiı gıbi 

götüren hiçbir kuv\'ot yok 
Bir zamanlar softaların 

gözü hırslur ndon o kndar 
kararmıştı ki yunlu satlıkton 
sonra onu kurtarmağn 

savaşan Gazi Atotürkün bi 
le bir fot \'a j)o ölüme moh· 
kum etmişlerdi. 

Dini nkaklığın hu derece. 
sine l\let eden zihniyt tine 
son vermiş olmnmıı bizim 
en büyük ve en eyi işimiz 
olmu tur. 

-·-
Ankarayı T anıyahm! 

Ku~aşlar ~ôyün~e 
~anh ~ir va~a 

Bürhaniye, ( TCRKDILl ) 
- Göme~· nahiyesine boğlı 
Kuhaşlnr köytinde feci bir 
ölum hfü:lisrsi olmu tur. 1\u. 
baslar köylinun ~·obnnlığını 

l , 
ı 

1 yapan Basan t:lüsevin dlin hn. 
yvanlorı otlatmış ;onrn di're
ye goltiriip stılumıştır. Kcn
clisi de şöyle bir ken:ırn çe· 
kıl p İstir. hat rt ııı·k iMenı
iştir. işte bµ sır.ıdn huvlye
tı lı '• rıuz anlo~ılumıyurı bir 
ş hı \obanın y;ınınn . okol-
ıııu~ \'C elındckı lıall ıvı 

vallı çobanın başına vu~-

1 ~······· ~ ·················································· .. .. 
U ~ Bu sayfa Paz~:ı:_s! __ gü_'!ü -~asJ/nıktadır. Bu say .. 5 

• • : fayı yapnıakla gultu[;umuz ulkü köye, köylümüze : 
! fayd~h olmak!Jr. Umuyoruz ki köylü kardeşl~r i 
: kendı sayfa/annı sevecekler. benimsiyeceklerdir. 1 . .......................................................... : 

Fayaalı bilgiler, 

Sün~er neden deli~ delıtlir1 
Hepimiz bildiğimiz siinker 

deniz dibinde yoşıyan bir
şeydir Bırçok kuç·ük Jt:'niz 
hayvanları bunun ·~·inde 

yuva yop:ırlar. 8u sünkorl 
erin deliklerinden girer. Bu 
suretle içinde yuva kııron 

lıayvnnlnr sudon hem kl'rıdi 

lerinc lazım oJnn g drıyı nlı

rlor; hem do su bu hayvon· 
ların ç karclt'idarı pisi kleri 
t{'m ,zler. 

~iınkcrleı =n dolıklerı lıöy· 

ylece bir~:ok lırıyvaıılorın 
yaşnnıasınn hizmet ('tnıiş 

olur. 

Yılan mı, hah~ mı1 
Yılan balığı hir hıılık. ol

duğu holde yılann benzer. 
Bu balığı ılk d( fa gören yı
landan nyırt edemez. Bunun 
böyle yılana benzemesi de. 
niz dibinde kum vo ~·aınur 

arasında yaşadığı için daha 
kol:ıy dolaşı b hareket edeb
ilme8İ içindir. 

Niçin çınğırağı var. 
Afrikııdn yaşıyan bir ç·eşit 

yılan vardır. «Buna rınğıra
klı yılan» derlor. Bu hayva
nın çınğıroğı kuyruğundakj 

birkaç kalın komik holknJnn 
ibarettir. Bulgarlar hiribirin 
çarpınca tuhaf sesler çıkar

ır. Bu suretle yılan bazı ha
ş~relerin sesini tuklit edor. 
Bu haşereleri yiyen kuşlar 
sesin geldıği torafo akın ed
erler. Yılan tlo busurelle avl
nrını kolayca yakalar Aynı 

zomandn bu sesle du~mnnlo 
rını korkutub t nçırır. 

.... . ···~· , ... "' ' 

Pars ne~en le~eli~ir. 
Pars denilen bir hayvon 

vardır. Bu hayvan orına11la
rdo yaşar. Pars 'ucudünli 
koplıyan tiiyleri benek be
nek lekelidir. 

Ozamanlardn güneş yapr
aklar arnsında süııılerek ye-

1 

rde benek borıek lekeler ya
par. Pars da tiiylerinJt•ki hu 
lekelerin yardınıile uzaktan 
trınınmaz ve işto hunun idn 
tiiyleri lokclidir. 

'f" ... _ ...•. 
il ' ..... 

Orümcegin ağı neden uçar! 
f~uzon sıcak havalarda 

örümcek nğ.nm ipek gibi 
ipliklerinin uçduklarını gö 
rürüz Bu, en çok hafif 
r?,zgdrlı lınvalurda l 
ruzgıirın örüıııcok nğı iplik -
ler ini bir to.rı.frnn ılığı•r 

tarafa sürükleme inJr.n ileri 
gelır. 

Örümcek hu saye.le bir 
tnrnfton dıt, .. r tı:ır fa ll'O<'< r· 

r-, t"t \ ' 

llazan h:nııtmı tıılP kur lr:-
rır. Ôrümcı k o~lur n 11 

uçornı:;ı buna yarılım < tl<'r. 

1 

Hayvan Yetiştirelim! 
HaJ van yetiştirmek köyler icin 

- - 1 

ve yurd için çok faydalı bir iştir 

He mimiz 'il:)yet ayğu· dt')po. uııda buluuart 
damızlık a~ ğırhu·tfan lliriııigfisteriyor.Eyi hayvan 
"al ıihirıf' ~ok para kazandırır. 

Eyi lıa~' ' an yt·ti. lir ·lim! 
Hayvan yeti9tirınek küy- Fakat ne yazık ki bir n-

lü için ve yurd için çok kitler törü (devlet) ha deyin-
faydolı bir iştir. Köylti ce sınıra yüzbinlerce atlı 
için fayJalıdır, çunkü; 'l'ar_ çıkaran yurdumuzun bugün 
layı süren pulluğa sapana atları azalmış ve bozulm-
omuz veren,karn lopro.ğı al- u tur. Bir vak.itler Linl-
tın buşak vrrmek için hoz. erle davarı olıın köylülerimiz 
ırlıım ı ya çnhşan, köylün- vardır ki, bugün davanız: 

ün hayvanıdır . Kıraç yuyln· kalmışlardır. Sığırlarımız 

lnrımızın oturnlnn ynpoğı bakımsız çeliuısizdir. Uzun 
tiftik, et, süt yapnn oılur . yıllar yard11 knsıb kavuran 
'far layı gençleştiren gübreyi savaşlar, sultanlık devri-
birçok yerlerde köylüyü nin kötülükleri, yolsuzluk-
ısıtan tezeği \'eren hayvandır. ]arı yurdun hayvanlaranı 
Köylunün cob'ne Anadol- bu kılığn getirmiotir. 
ula birçok paro, ılav- Fakat bugün mutlu eO-
ordan gelir. Anadolu kö· muriyete kavuştuk Törümüs 
yü bir i\fct ol n da dava- yurJun her yerinde nuıl 
rsız ve malsız kalsa elleri mckteb açıyor, fabrika ko-
böğründc nç ve sefil olur ruvorsa yurdun ha ı .; yvancı -

lln»von yetıştirnıok yu· ığınn da öyle elini uzatmııtır. 
rt içinde fnyJalı olur ı;ü- J Fnkat töriiınüze yardım için 
nkii: 

köylıilorimizin de çahşmaaı 
tlayvanlnrı Çok, eyi go 1 k 

öğiit ere ulak vermesi ger. 
li!miş ve gürhtiz olon oktir. Köylü kendi çalıımaz, 
köy, canlı ve djri bir 

davarına sığırına, kendi eyi 
köydür. bokmozsn, törü onn"'ne kad-

Çocukları bol süt içen, nr yardım etse, ne:kadar 
bol et yiyen bir budun boğa, ayğır dağıtsa yine bu 
(Millet) diri, ı1lnı yukar. · ·· ·· y d 
da. s.ığlam bir budundur. ış yurunıez. ur un hayvan. 

larını düıeltmek, çobaltmak 
Hayvancılığı ileri giderek " 
1• İçin köyli.inün hayvana evi 
ırnmaşını kendi yünündon " 

hnkması, onları eyi besle•ib 
yapan, sofırnu kondi tif- " 
tiğinden dokuynn, dış pnz- büyiıtmesi gerektir. işte biz 
arlara çok hoyvan , yün ve bundan sonra hııy-
tifcik satan bir yurt, zengin vnnın nasıl yeti,ti -
olur, bolluğa kavuşur. Köy- rilmesi, nosıl bnkıhb büyüt-
de çok ve eyi hayvan yeti ulmesi gerektir, bir, bir nn-
tişcrek yrtm için sububeb- !atacağız . 
!erden dolayı Coydalıflır. S. E. 

Köylerimizden görünüşler. 

flii~t'ııııt•t ııu•rkezin:"z .\rı~ara~ı taııııııakta hn 
giirı de de' anı NJiyonız. Bııgiiıı ha1.1tığınıız re
siın .\nkal'ada Sılıhat H' \C İ~ıimai ~Jmn•<•ıırt 
Bttkarıh~ıııa ait hinalardan 1 sı lılıat müz<'~İ l ni 

rnuş: vo~ zovnll:yı oldürmuş
tur. 

Koza cümuriyot müddei Deniz mantan ne~en parlar. 

~ 

gö teriyor. 

umumisi ile nahiye mudüriı 
ve zabıta vakaya ~l koym
muştur. Katilin şu birkaç 
gün içinde ydkoyı ele verm· 
esi umulmaktadır. 

Deniz mantarı karanlık

da ziya neşreder. Yani pırıl 

pırıl parlar. Bunun sobobi 
civnrına ~üçiık hoşrcleri to
plamaktır. 

HPsıniı)ıiz o, a kfiyde koyun ve kazları 
ı·ada otlarken göslerh·or. Ne rru·· "el .. ~ ... . .. 

me-
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Litvinofun hatıraları: 

Sovyet lhtilalcılanna 
Silah kaçakçılığı dönemesinin 
ikinci ve sonuncusu nasıl oldu? 

Sovyetler Dı§arı İşler 
Bakanı Bay Litvinofun ha
tıraları bugünlerde basıl-
mıştır. Çok alfika uyan. 
dırıcı bir mahiyeti olan 
bu eserden aşağıdaki par
çayı alıyoruz : 

1906 son kAnunda Pet
resburgdaki işçi ve sü ku
rultayı dağıtıldı, Moskova
daki isyan bastıtıldı, so. 
y11al demokrat gazeteleri 
kapatıldı. Menşevikler ihti
lAlin muvaffak olmadığını 

gördükten sonra, fırkala
rmı dağıtmak kararını 

verdiler; ancak Lenin mü· 
cadeleyi sürdürmek i11tiy
ordu Kafkasyadaki isçıl

er ıilAhlı bir ayaklanma 
hazırlamakta oldu i larından 
kendilerine sii§h verilmesini 
iıtiyorlardı. 

Bu sıralarda sahte bir 
pısnportla ve Ludvig Ni. 
pa adile Petrcsburgda ya
şıyordum. Resmen, Mak
sim Uorkinin baş yazıcı

sı olarak çalıştığı ccNata 
Jim» (yaşayışımız) gazetesi
nin idare müdürü idim. Gü
nün birinde gizli polis 
izimi buldu; ben de pılıyı 

pırtıyı toplayık kaçmağı dü
şünmek mecburiyetinde ka
ldım. 

Fırka komitesinden bana 
başka bir çnlıtwa alanı gö. 
stermesini rica ettim. 

·onraları Sovyet Rusyanın 
Pariı ve Londranın elçiliğini 
yapmış olan Krasin, Gorki 
ile birlikte, bana Amerikaya 
gitmemi ve orada geliri fır

ka sandığına aid olmak üz 
ere konferanslar vermemi, 
yahut ülke dışarısından sil-
4h kaçakcılığını idare etme
mi teld ı f ettiler. Ben son te
klifı eyi gördüm ve kararg
ahını da Paiste kurdum. O 
günler bu gibi işler için hiç 
de nyğun değildi; çünkü, 
Rus muhacirleri İngiltere ve 
Fransada gizli polisin sıkı 

bir göz hapisine alınmış ve 
Almanyadaki gizli polis de 

Rus Ohranası (Gizli polis) ile 
elele vermiş, çalışıyordu . Fa
aliyetim umud verici değil
dise de bütün zorluklara ra· 
ğmen boynuru eyınek de is
temiyordum. 

Her şeyden önce tüf ek 
ve makineli tüfeğin işe yar
ıyacak olanını satın almak 
lAzımdı. Kafkasya ihtildlcL 
lerinin öğütlerine uyarnk 
birkaç bin tane mavzer 
bir o kadar tla tabanca satın 
almağa karar verdim. Maki
neli tüf ekler için portatif 

makineli tüfekler yapan 
Danimarkanın devlet fahri· 
kıılorına baş vurdum H·ı · 

mburgdaki, bir fırmanın sa
ğlık vermesi ile Danimark

alılarla görüşmeğe başla

Jı !il Danimarka firması Hum
bnrga: bir zabit gönderdi, 
v~ kendisine Lir Ekuvo.tör 
zabiti diye tanıtıldım. 

Tüfeklerle fişeklerin bir 
kısmını Şröder fabrikalar
ına ıımarlamıştıın. Mavzerler 
bir Belçika silah fabrikası

na fişekleri ise Karlıruhe· 

daki, deYlet fabrikaama ı 

ısmarlanmıştı. Behdkoda ıs

marlanmış olan bütün sildh 
işlerini ikinci Enternasiyonal 
yazıcısı idare ediyor. Al
man fabrikalarının da kar
şırlarına bir Bekika silllh 
fabrikasının ıı.ıanı diye 
çıktığından hiç bir işkil 

uyandırmadım. Ancak gü. 
nün birinde çok kötü 
saatler yaşaJım. Karlsruhb· 
daki fabrikanın müdüru 
bana Karlsruhe'ya Rus 
hükumetinin l{öndermiş 

olduğu bir heyetin gel-
diğini söylemiş ve kendileri 
ile tanı~ıp tanışmadığımı ileri 
sürdü. Bereket versin her 
şey yolunda gitti, Hus 
zabitleri beni tanımadılar 

ve fişeklerin tesellümünde 
bana yardımda bile bu
lundular. 

Tüfeklerin denizaşırı ola. 
rak Rusyaya götürülmesi 
çok daha büyük zorluk
lar yarattı llollan<la, Bel
çika, İtalya, Frıınsa ve A
vusturya limanları'nı dolaş· 
tım. Her yerde Sosyalist 
başkanları ile görüştüm. 

An cak her yerde zor-
luklarla karşılaştım. 

ller yanda, aşılmaz 

engeller yüzünden yapmak 
istediğim şeylerin tatbik ed
ilemiyeceği söylendi. En so 
nra Makedonyalı ihtilalciler
in yardımile Bulgar hükiim· 
eti, guya, ermedi ihtilaciler
ine verilecekmiş gibi Türki 
yeye gönderilmek üzere s ı l
Ahlarıo \'arnttya .,:ıkarılmas

ına mü~:ıade etti. Bol bol da
;;ıttığım rüşvet bu işte 

büyük rol oynuyordu. İçinde 
kaçak silahların bulunduğu 

vapuru lı<uClrnsya kıyılarına 

yuna~tırmak istiyorduk. Sil
ihlar, orada Kafkasya işcile
rinin bize hazırlullıkları k y. 
ıklara yüldenccekti . Bulgur
İ:Standa vapur satın almadık; 
ben de Fiyuma<la 30,000 
franka bir Amerika yatı 

satın almak mecburiyetinde 
kaldım. Bu işte bir Ma 
kadonyulı olarak ortaya 
çıktım. 

Silli hlar yüklemli. i~de 
gemicıle r ve kaptan ile rle 
anlaştık:. Bir ~ün yat d'3 · 
nize a\·ıldı. Ül' gün so
nra acı bir duyum du
ydum. UPmi korkunç fır

tınaya tutulmuş , kaptan 
düşkünlük gösterıni~, yat 
Romanya kıyılarınJa kara. 
ya oturmuş, korku i~· i nde 
gemiciler de yatı bıraka. 

rak ka~~m:lilar. 8 lahlrırın 
büyük bir kısmı balıkcı· 

ların yağmasına uğ"ramı~tı. 

Kolkıb Bükreşe gıttım am
ma kııza Juyumu Hus eki
lıaine varmı~tı. Geri k11lan o . 
tüfeklerı de artık kurturam-
adım. 

Bir müddet sonra kap
tan U les lya gHIJi ve ya-
kalandı. Olanı biteni ol 
duı7u gibi anluttı Meselt·yi o . 
herkes öğrendi. l~in kin-
ıle Hulgar hükı1rrıetinin de 
birkaç üyesi bulunılu

ğunJon az kalıiın Hus~a 
ile Bulgaristan arasında bır 

diplomasi diicllo!m bnşlı
yordu. 

Ruı ibtil4lcilerine ıiltlh 

TURKDILI 

Dilekler: 

Elektrik 
Bı z varlıklar içinde dar

lıklar çekeriz . Bu yurt he
nüz kap1kları açılmamış de
fineler diyarıdır. Her varlı
ğını şöylece bir kenara bı

rakalım . Yalnız insan topu
muz toprağımıza bağlansak 

' şte yine az gelir. Ve kıva

nçla ya~arız A vrupada kilo. 
metre murabbaı başına yü
zlarce insan düştüğüne ka_ 
karşıl ı k biz Je ise ortaya 
on kişiyi geçmez Bizim en 
büyük eksikliğimiz görenek 
çemberinden iş yollarını ge
ni~letemem<•zdir. 

Memleketim izde bir ele. 
ktrık kurumu oldu. Bu ner
Jen baksak bir motör i~le· 

tilmesinden vı:ı telefon gibi 
tel gerilmesinden ba~ka bi
rşoy rleğildir. Bu işi tek 
başı na yapabilecek burada 
size yirmi beş hemşeri sn· 
yabilirim. Bu şehir kızanının 
gözü paradır. Kar. di de ön 
ünden geçiver bak ne olu
yor. Bunlardan boşka hepi
mizle bu iş pek güzel olur_ 
du. 

Yalnız anlatmak gerekti. 
İşciliğin canı olan bu irnru
mu tut ta sen « müttehit » 
kelimesinde saklanmış yad 

bir kaptilllsyona keskin 
bir bağlantı ıle ver. Bir 
vakitler deniz bakanı (bir 
topçu kaymakamından 
bir vekil bu kadar olur) 

dediği gibi müftü, hoca, 
hafız, hac ı , zade kalem 
efencıilerinden de bıı kadar 

iş beklenirdi. İçlerinde kör 
topal bir makineci bu. 
lunsa idi hiç de böyle 
olmazdı. Dünyanın işci 

kafa ve bileğile döndü_ 
düğünü unutmamalıyız . Bu 
işleri elleri nasırl ı ve ü~t 

başı iş lekelilerden seç.erek 

döndürmeliy :z. Eğer biz 
yapmazsak inkıldbımız hep
sini yaptıracaktır. O zaman 
da bu eksiklikler bü-

tünlenecektir. (~ece ı~ığı 

~·ok köreldi. ilk kurum-
larda kuvayi milliye cadde
sindeki lambalar altında 

çocuklar bilya oynarlardı. 

Bugün ıse birbirleri-
mızı seçemiyoruz. Şişe-

leri kırık, lambaları 

eksiktir. Şehrin her 
kıyısındn ışık ışığa çok 
keskin yak.imasını ister;z, 

/v1. Edip Sandıkçıoğ/u 

Staviski 
ıWeselesi 

Tahkıkat ne safhada 
l'Jris, 22 (AA.) - Stavi_ 

ski meselesi lıakkıoda tah
kıkat yopmıya ml'mur kom. 
isyon sıhhiye ekspnlerinin 
ve bilhas~a . prof e~ör Haltha
sarın raporlarını dinlemiştir . 

Profasörün vermiş olduğu 
raporda müşavır bay Prin
cenin kendi kendini öldürm. 
ü olın:.ısının tıbben mümkün 
olmndığı ve kendisinin ue
miryoluna buğlanrııaz llan ön
ce Z Hhirlenmiş bulunıluğunu 
bı lıl j rmekt~Jir. 

lrn~~akcılığı denemesinin ikin
ci ve sonuncusu Ja işte 

böyle bir muvaffjlkıyetsiz

ilkle bitti. 

] Hikaye 1 
hatunou• 
~ 

KAFA TASI 
Yalçın ün almış bir 

doktordu .. Bu şöhreti yulınız 
civarda d t• ğ'il bertaraf da du-

yulmuştu .. l'8k vicdanlı, dürüst 
itikatlı bir ııdnmdı.. Karısı 

~1eral da kibar bir kadı

ndı .. Mesuddular .. Bütün ga
ye ve emelleri gelirılik ~~ağına 
gelen Sunanın mürüvvetini 
görmekti. Civarlarında bul-
unan Ôzalbların beyaz 
köşkü satılıyordu. Köşk 

tekinsizdir diye hiç bir ki
mse talih ~·ıkınıyordu .. 

Bu <J'öşk Yalçınnın çok n 
hoşuna gidiyordu.. Herke_ 
sin bu köşk tekinsizdir dem
esine aldırış etmiyordu. Zaten 
bu gibi ş~yler kaftasına sığ
mıyordu. 

Karısının bütün müdulıale 
ve mümaoaatlnrına rağ · 
men beyaz köşkü aldılar ve 
derhal taşındılar. • 

Aradan aylar ge~~ti. Fa-
kat kö~kte hicbir voka ve 
hddiseye te!-ıadüf edilmemiş
ti. lforşey unutulmuştu. YaL 
çın bahis düşünce: 

- Görüyor musunuz bu 
köşkte hicbir şey yok. 
llem canım ecioliler hiç 
Lir yerde mevcut mu ki bu. 
ra•la olsun. Meral: 

- Oylc amma ne de 
olsa içimizdeki korkuyu bir 
türlü atamıyoruz. Bu eve 
ta~ınalı uyku uyumadık. 

Diye cevap verirdi. 
Yalçın bu gibi boş 

ve cıLz itikatlara ina -
nış1ara kafa sallamosile ik · 
tifa ederdi. 

** Güzel bir dernek yaparak 
Sunayı gelin etmişler.. . Ak
rabalarından Er<>la ver
mişlerdi. Artık anne. baba. 
nın yegane istekleri yeri
ne g~lrnişti Suna da mesuttu. 
Erini seviyorıiu. Erol 
ktlıbık bir erkekti. Fozla 
olarJk ta korkak olmasıydı 
Köşkün tekinsiz olması onu
n du midesini bulandırmıştı. 

Meral 'folçına <lai -
ma ev halckında şikayette 

bulunduğu zaman Erol 
kııynnnasının fikirlerine iş-

. . k rnıldaO~~ b:r apartıma- bir mahluk gıbı 1 •• ,,,._ 

.. .. k . ter gıbı ,· ıl 
rak tıaşka 

na 11öc etmişti. o . yurume ıs ··ıP 

Kaynana da onlara katıl-
mıştı. Tabii Yalçın da 
köşkJe yapyalnız kalmıştı. 

çabalıyordu. Y ııl~ın :o ii W 

1 
inanamıyordu. Gord /.?.lifi 
rüyıı bir kfibus rnıy 0~ 
lerini sıldi .. Tekar g · I' ~··· "W ··~ 

Kendisini koltuğa bırakmış! 
düşünüyordu.. . Damadının 

ve karısının yaptıklarını h ..ıt
ırladıkca için i~:in k ız ıyor, si
aarusının duman ı n ı hiddetle o 
savuruyordu .. Evdeki .sessi
zlik onun gönlüne garıb h ı r 

hüzün v rmişti .. llayatının 

hiç bir demi hı. kadar elemli 
ve kasvetli geçmemişti. San-

'"' ki hayatta her ~eye küsmüş 
yüz çevirmiljti • 

Yakın korkuyonım diye 1 
diye kork~ağa 0b:ı.şlamıştı. . 

Metanetı erımış, manevı

yatı sarsılmıt}tı . Artık o es·· 
ki Yalçın değildi . Ruhun· 
da azim bir tahavvül husule 
gelmişt i Sanki karısının, da
madının korkalclıkları Yulç nın 
benlif'intle toplanmıştı. 

Ba~ını elleri nrasına almış 
düşünüyordu.. Odada bir 
ses kulaklarına kadar uzan
dı .. Dolabın camı hr.ıfı f vu. 
ruşlurla sarsılıyordu.. Ehe
·mmiyet vermek istemerti . Fa
kat vücudünü tuhaf bir 
his kaplamıştı .. Kendi ken
dini yokladı .. Acaba korku
yor muyum diye söylendi ... 
Ve yine kendi kendine ha. 
yır diye cevab verdi .. Yata
öa (J'irdi.. Yorğanı başına o o u 

çekti ve uyudu .. 

** Artık her ukşam o mechul 
ses odu<la aksediyordu.. Bir 
akşam yine evıle yalnız otur
uyordu.. Mechul ses odada 
gürültülerle uzonm ıya başl-

amıştı .. Bir aralık gürültü 
fazlala~tı. . Ve dolabın camı 
vurL?lm ı ya başladı . Yalçın 
hemen yerinden k lktı .. Do · 
loba doğru ürkek adımlarla 
ilerlemrğe başladı . Vücudü 
titriyor ve sars ı lıyordu .. Ko. 
lunu uzatt ı , bir hamlctie dol
abı açtı .. Yckııazar<la ~özle· 
rine kafatnsı ~~arptı .. Canlı 

T·· yter• ~ 
şey haki~atti .. u k•rt""' 
permi~ti.. . Akh~s döoaf 
sözlerı O'ehlı. Ba~ı . -"' 

o b zı ,..~ 
<lu . K~rkudan eo 

1111
0"" 

mıştı. Onünde ka~ıs ş
yaleti korkunç hır ~ 
canlanmıştı. Me~alın de~,, 
daaılmış ~özlen h• iıtl 

t) " ııı• 
dan fırlamış .. Koca~ 

8
tJ' 

ru geliyor ve sankı . fi 
· PleJı. -~ miyet vermek ıste 

1
,...,.. 

at vücudünü k9~ ) 

Kendi kendini yokla ı.İI',. 
kurkuyormuyum d.iye ~ 
di. Ve yine kendı kd. 

b er 1 
hayır diye ceva v 

· ı· -anı taü-a oırı ı, yorg 
o "' 

çekti. ·Ve uyudu. 
o ... 

Artık her akşa~ ord• 
ses odada aksedıy.. l• 
ak~am yine evde b0~,ı 
lnız oturuyordu. Mec 

101
f... 

odada !:!Ürültülerle u• .. "iJI. 
v •• "\til pr ~ 

du. Bir aralık guru "-. 
!aştı. Ve dolabın calllı 

mı ya boşladı. ,il 
çın CJ3manla ye 'ıl 
kalktı . Dolaba 
ru korkak adıaılıırls, I 
ledi. vücudü titriyor 

1 

sılıyordu.. ·r ~ 
bl 

Kolunu uzattı ve ye•' 
lede dolabı açdı.. 'JI~ 
zarda gözlerin? 111;~ 
çarptı, canlı hır ·ıl't 

gihi kımıldanıyor. 'illl~ .... . p• 1 
ıster gibi sankı ça 

y alç ırı gözleri~e bir 

mıyordu. Gördüğtı Gö~ 
bir kfibus mıydı. g6 
sildi. Tekrar . 
şey hakikattı tüyler• r~ 

. ' Akl 'J• ;, 
mıştı. ına JoO-:I 
sözleri geldi. Başı . bir 
du, korkudan bensı dlıf i 
gibi ka~·ınoğa ?aşl.• 

8 
I' 

d~li~ bulnruk ı<·e rı'J / 
! mıştı ... ~· 

=o=a=ı ,=k=e=s=:=i =ı·==:;C~., iı=. ,= •• =.=, r i y c t ; 

Miidde~u ı~ııun_i li_~i~~~ ~ 
Kapalı zarf usulıle lll l' \ kı ıııuu(ık~k ,il 

. ı - · · jJıale · ~ 
tirak eder onu haklı çıkar

mağa ralışır. O da fırsattan 
istifade araya lıH sokardı. 
Bu hal Yakını büsbiıtün 

sinirlendirdi. Ve damadına: 

unun lw~ aylık Jıapı~lıuıw Cl\nıe~ınııı 
118
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ise de talipler t~~ T afın~~~· l~k lif ed i lt~ıı .. fı~~as',
d<Ji la~· ık güru~nıedıgı ('lhetle Jl~llll' ruı"" 
22 - 12 - \134 Larihiıııleıı ilihareıı hır h3 ğıll' __ Doğrusu Erol se-

nin de bu yoldu söz s<>yJe_ 
mene şaşıyordum oğlum, 

mekteb, medrese görmüşün. ...., 

Hadi bunlar kadın böyle ~e
ylcre inanıyorlar, ya sen 
diyordu . 

~** Yukın bjr gece geç 
'ukit bir hastadan eve dö
nünce i:arıs . nı, kızını. domu. 
tlını sokakta buldu. llııyretle 
yanlarına sokuldu. Ne var 
hayrola diye söylendi. Meral 
hiddetli hiddetli: 

-Ne 1.ılacak. Yukarıda iske
letler, kuru kafı.ılar canlandı. 
Ben sana demedim mi 
bu ev tekinsizd ı r Jiyorlar .. 
Burada az mı vaka oldu. 

Artık bu !lvde bir dakikıı 
bile duram::ıııı . Kö~k de, 
r.vde suna mübarek 
olsun .. 

Z.avallı Yalçın 

karısını ne kızını ne 
madırıı bir türlü 
idemecli... Ertesi 
damad karııını 

ne 
de da

ikna 
gün 
aal-

ddetle tenıdidirıt~ karar Yt>rilmi~ ~~Jdll jaJfl'tJ 
talihlerin ~eraiti ngreıınıek iizere nıuddeflr1'; 
rnilik dairesinde toplanan k"nıi~yorıa 111 ari~i 
tları vr. ihale giirıii ola11 ~9 - 1 ~ - 934 \,,..., 

· ·· ·· 14 <l korı••· • nıii~allif cuıımrlesı ~l~rıu ~aaı e 
31

s) 
ha·lır hulunruaları ıları oluııur. ( 

Kaı•<tClthe1r ll:<ıı~~ısı ,v; 
M i~diirlüğiiııd~ 

kil0 : i 80.000 kilo kuru ot ve 190.000 ,or~ 
\'C Sap sa 11ıa111 50 .000 k"I O ~· il laf smı.ıt~~~ell~ 
ı).ır~a par<:a pazarlıkla s lıtı1a<·aktır. !s ~) 
Htu·a İdare~inc miiraeaatları (?9 

Rahkt'sir Ziraal beıl 
t;evirgenlig-iı~ 111e~ 

MiiJga Kt>psiit ziraat rııf'ktebınd! _ 1 , 
Cliriik ~~uııana talih cıknıadıUııa.Jaıı 1 1 1,·..,~ • ~ . • ~ t~ r 
tarihinde ihalesi icra kılırrneaµrndnn ar 

, . ,, .. , ı .. . t •.• ıt' 111 4 yevmi nwzkt'ırde Zıraat n ttuurı~·e (Sl., 
lları ih\n oluuur. 



SAYPA: 7 TORKDUJ 24 ilk kanun 

Susıüırlı~ icra _ 1 Devlet Demiryollar1 
\ .J'-'; memurlugundan: 7 . . f t M .. f tt. 1. ... . d . 
'~~1,> Susurlukta helvacı oğlu ncı iŞ e me U e iŞ ıgın en. 

lJ 1~' ~ ı Mehmet Nurinin çiftliğinde 
~ 1 mevcut ve mahcuz beher , / , 'i:--"' . \ kilo u üç kuruş on paral 

~) <( f~ ~ /~ <:, ! kıymeti muhammineli 2050 

ı lelL ,~ •ırlll f · balyada 75850 kilo kuru o . 
vaını b·ır '> "sP 0 .. dır. · tun bir .borçt m dolayı uç. k 

,.. # ,. V 1 · artırma ıle 1atılığa ç ı karıl-
;:ss mış ve birinci artırmodo a-

ve soğuk lıcı çıkmamasından ötürü j. 

lzmir _ Ba11~lırma ~· olu mırı 294 acii kiJo 111etr, siııdeki ~lustafa Ke
mal Paşa ismindeki ıııtl\'akkat durak 1 kfmunusaui 935 tarilıiuin ilk .. a
alinderı itiharı'rı seyri hafif "e st·~·riseri 'P nwsajt•ri nmameffttma kapa
ı ılaeak ve oradaki nwnıur da kal<l rılacaktır. Fakat yolun, nıulıtelit ll't'Jl

leri duragm huhııufu~u rıokrada C\' \'elki gihi dur aı ak )'Olru indiı·ip hin
dirtwP-k v•~ volcularm hagajlarırıı da ala<·ak \'e W'recektir • . 

Onu senelerden beri tanır, ağrılar~a 
t 1 ğ daki çabuk tesirini bilirsınız~ 

a gın ı ın iRiN .. b 
ffi k tekeffül etfi"i ASP ' sızı gn. W mar asının ~ 

1 
kinci artırmanın 2 kdnunu 
seni 935 tarihine tesadüf e_ 
den çarşamba günü saat 15 d~n sonra dahi memnun edecektir. 

. ~ - -lsrarl~" •• komolf.!,l.8. 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik

de temdit edilmiş olduğun-
dan mezkOr otlar ı olmak 
ve bu boptakı eraıti öğren 

• • 1 mek istivenlerin vevmi me-. t z 1 , " 
IS eyini • zkür V(' ı:.<tı t ıc :,11ı,tır}uk 811 

lh c o. d:ı ı rosir dı' bu tınma 
lurı ıl!ln olunur. 

~TÜRKDİLI Neşriyatından: 
Çocuklar için. 

Yazan: Mehmet Cevdet 1 

kat ediniz 1 
riti~ 

İbr.ıhim od)ı mührümü 
zrı) ı cttiğ:mden vo yenisini nl 
oc. ğımlla n c kı min hükmü 
yok yoktur. 

~; ındırdan Hasan oğlu 

Hayat bilgisine uygun olarak ya-
1 ı 

zılınıştır, Heı· kit«ıpçıfla s<ıtılır. lı 

Belediye 
Başkanhğından: 

.. ıhhi mahzurun defi için uPrt•terin aJ'ınması 

i. iııde Sıtma miicadele kanununa tevfikan « 5 )) 
~ün çahşmak nıechuriyetinde huluııarı mükelle
firı kendilerine i~e .!!İl.meleri iciu vaıuları leııbi-

~ ... } . . 
hat giiııiindf' iş başında huluımwdıkhuı ıakdirde 
nakteu tahakkuk eden ikişer lirmıı tahsili t'nı,·ai 
kanununa tevfikan tah~il olnııacaAı ililıı ohıınır. 

B«ılıkesiı· Ziı·aııt 
Çel1i1·0~eııJ iğinden: 

Kepslit ziraat mektehinc ait Yılauh ve Hend
ekli cayırlaı·rnrn Stmelik icarma talip zuhur etm
ediği;ıden ı 5 -12-934 ıarihinc.ltın itihaı Nı hir ay 
icin 'e pazarlık uretilP · icara H'rilc"rğirıdPıı 
t;tliplerin Ziaat Miidüriyetiue rniiı·a('aaıları ilftıı 
olunur. ( 0 l 5) 

Bulgaristanm ispanyaya. yu~uı ta ihracatı 

lbrohim. ~ 

ALTIN MAKAS 
Üc hucuk seıw .\lmanvada ıalı " ıl etmi~ ~analııı biitiin iıweliklerine vakıf Berlin terzi akade
ınisiııi;, aliy~· iih\la der~eede makastarlık şehadetnamesini ve a~·rıca Şt1 ref diplomasını haiz 

M· U H AR REM H s A B i 
Erkek ve Kadın terzıhaneaı 

Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiıelerini görünüz. En 
zarif goyinmiş hanımcCcndiler, en şık geyinmiş beyofendiler Altın makuın muhterem mü9terileridir. Modellere 

j muvafık olmıyttn ve sevjlmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 
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1 Giizel ve pahalı olan kuma "' larmızı yalnız .ALTIN MAKASA hiçtiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık 

biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

• Erkek atalyısi postahanı sakaği No. 50 
Hanmlar atelyesi Karoğlan mahallesi iknaci sokıü No. 2 4 

11.---~~ 
Bulgar gazetelerinde oku 1 hiıktlm "'tı, sene sonunn ku 

. dar 4,000 kental f zlo Bul-
nduğuna göre, Bulgarısto gar yumurtası ithalini kohul 
om talebi üzerine ispanya etmiştir 

Balıkesir ~iraat ·-. ır~;rı:i:U.ürr;ı:~- · 
Çe\'ırg·(•tılıgıııdeıı: jı· B l k r D g., v k. 
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12 ktı~eliA 
!{uluları istey;ııız 

Susığrh:~ icra 
memurluğundan: 

a ı esı o um e çocu 
~liil"a Kepsiit Ziraat mektebinde meYcut , bakımevı 

hPş hiıı dokuz viiz kilo lıuğ<lava ıalih cıkmadı- ~ ı - Vil:\yetin merkPz ve miilhakatı, şehir 
gııula ıı 17 - ı -· !l 35 t;ı rihiııdı: ihalesi İ

0

era kılı- ~ vıı _kiiyle~'. alıali~iıı~~ıı ıııiir:ıcaa~ eden gehe
nacağından talipleriu yı•\'lllİ mezk1)rda Ziraat it. lPrın tabu ve muşknlfttı her ııevı doğuruları-

Susığırlıktiı helvacı oğlu "I "' d · · 1 ·ı · l (3 7) ~ 1 ·' u tirıyt·tine miiracaat arı ı arı o 111rnr. 1 m ve alelumum kadın anıelivatlarını miies-Mehm~t Nurinin çiftliğinde .J 

beher ~ Str·e.d (• .meccaneıı v. aımr . Cocuk_dü iirmek rtıevcut ve mahcuz it. • 
kilosu üç kuruş on para kıy- ~~~~~~~~~~~~ı ~ tehlıke~ınde lıulunaı_ıları da kezalık me<·ca-
moti muhammineli 700 bol it it. ueıı vat ıra ra.k te<la vı t>der· 
yatla 25900 kılo kuru otun 1 TÜKDİLİ neşrıyatından: 1 2 -~- Siil çocukları ,,,~ iki yaşırıa kadar o-

l bir borçtan dolnyı açık art ~ ı ı ıa ıı küçük hasla yavruları dahi miiessc~ ede 
tırma ile AOtılığa çıkarılmış D o g.... r u y o 1 • • »fit yatır:arak .. her zaman ıııeccaneıı teda\'İ t'der. 
ve birinci nrttırmaJa alıc ı !1Ja it. H- Sut ~ocuklarmm hakım tarzları hak- 1 
çıkmamosındnn ötü~ikinc!_ kında nıiistaklwl v~lidelt'r~ ve gebelik e rıa-

torıhınl' tes?duf eden ra rş- • H\zını oeleıı tedavi "~ tedhirlc•riu almmasmı 
ambn giı~u soal 

15 şe te- ~ Bır pe rdelık mektep te msılı fit da neh~lere ilğrAtmek iizere dersler verilir. 
mdit odılmış olduğundan me- it. • it. :-ı ., • • • • B 1 k · 1 1 

1 1 k b ~ 11 4 t.umhurıyetımızm a ı esıre >a ı -zkilr ot orı a mo ve u F' 
baptaki şnnjti öğrenmek İs· ıatı : Beş kuruştur. şe)•lt-diği foideli \'P l~a~:ırJı IHÜf~Ş "eSedPU 
tiyenlerin ye, mi mezkur ~ İdarceviuıizde ve lwr kitapcıda bulunur. 1 muhter(lru halk.11111zıu ıstıfade)'e koşmaları 
ve sa~tte . Susı~ırlık sulh J · lf l='zımdır. 
icrR daıresınde bulunmaları ~ 

jl~n olunur. \: ~~~~»JC ~~~~~it ~~~~~»1.ı~»\t~~~~ 
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t1rıı~~J!l!l!!~!~~~!~ıııı~!~ı!~~~~~ı!~!!!r._aı!]ıım11ı91~ Satıhk lngiliz Tayları. li Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare ti Karacabey Harası 
-·~ ~= Müdürlüg-ünden: =- · .... sc::::: ÇOCUK === ' == 

Memdu~ Ahmet 
~ ~ .. ; T u· ~ r k E 1 ek t r ·, k ~.:. Karaca hey ha ,:asında yetiş ti rileıı peıligrileri has.!alıkları müleha5''::.i. 

:r mükemmel anadan ve babadan yarışcı 933 do- [ M.ı:ıayenehanesini pos 

~ T f ~ ~.crumlu dfirdii erkek beşi dişi dokuz baş safkan ana r.ivannda z. e~en so-

~ ermQ OrU ~ - İngiliz tayı 12 - k:irııııııısaııi 935 inci cumartesi 1taPJu~ 
~1i === .. .. d'' 1 l k .. --~ I! Balıkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu A~met Çaytay ~ fı:~~:: ::~~t~l: s:~;~~~a;:ı/:;;lla;;~.l:;·rı İı~~~;z ~~~ '··--- KAT 
=~ · ~· yarışlarına iştirak edf~bilecck evsafıadırlar. AV U 
-~ Ükonomi Bakanlığımn 18 şubat ı 933 tarih ve 1499 numara ~= Pedigrileri, mufassal eşkallerile fotografları 
L-~ ve on beş senelik ihtira beratını haizdir. ııuhtt•rem hekimlerirni- ~1 Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Halıkesir bay-

.:_-J ziu tavsiyesile romatizmalarda, asabi tıastahkl~ı·~a, terlenıede, ~- tar müdiirliiklcrile Ankara atlı spor kuliibüıw 
~~ sıcak k.um ve hava banyo ve pansumanlarmda ıstı mal olunmak- J~ ve f stanhul sipahi ocağına gönderilmiştir. Satı
=-d tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine vesair lüzum ~ şa iştirak etmek istiyenleriu satış gününde te
"""'J görülen ycrlereıle konulabilir. Her memleketin volturıa göre her ~ 
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ıııinatlarile birlikte hara merkezinde buhııımaları 

H. Tevfik - sadı 
DAVAVEKlıl 

Yl~SUF KENAN 
Yazıb.anesi hükumet ~d 
de A hmet çeşmesi kar 

~~ şekil ve ebadda iıual edilir. - TE~JfN.\ TLIDIH , ilan olunur. 
Merkez ve kazalard•,; 
nevi dava kabul ye •
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l le noticeiendirilir . E Satış yerleri: lzmil'de Peştemalcılarda Seydi Şr.hirli Mehmet ~= 313-4 -===-~ Tevfik elektrik ti.carethanesi. ~§ 
e=~ ~nrsada Setbaşında .\hnıet Tevfik eczahanesi ~.=:::r , 

( ~ lstanhulda ftlısır ('arşısmda attar H. Hüsnü ve n1ahdumları '= Q k t Bir Kolaylık·· ·~ ve Galatada Yoyvod~ı caddesinde edkarılöleVi elektrik dlıposu. t~ UYUCU arımıza 
=~ Ankaı·a<la Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. r ....... 
~~ ~ıvas ve Sa~ns.un.da for~him Ferit ışık ele.ktrik dcrol?"'· i= 
~t Konyada Alı Llvı ıuhafıye ve gramofon tıcaretlıane~ı ~ 
-~ .~fyonkar.alıisa~d~ llüsnii Hiza İstaııhul eczahanesi. j§ 
ii• t:şakta dış tabılıı llay Yusuf. 1 
Gll~~~iifüWİi~~iii~~IDiiOOiifü/~iiiii~~iıiiii~DWWOOiıiiiiiiiiıiifiliiı .. 
,~~~---~~~~-ı 
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ŞEHİR SİNEMASINOA· 
2 3 Kanunuevel pazar akşımmdan itibaren 

Sevimli artist Anni Ondranın şaheseri 
• 

MADMAZEL HOFMAN 
K.\HK.\HA, ZEVK VE NEŞE FİLiMi. 

Sevinıli ve dilber yıldız ANNİ ONDRA bu filiminde zevk ne . ' 
şc vt~ şiir sat;maktarlır. AN.Ni ONDRA hillıassa bu son ve yeni fili-
minde cok ıuuvaffak olruustur. Saatlr.rcP. ~iilttcek ve eltlenP.ceksiniz. 

• • LI U ~ 

İlaveıen .. n C N Y A H .\ V A O i S L E H i . 

P E K Y A K 1 N O A takdim edeceğimiz filimlerden 

E S R A H ve H E Y E C AN ' 

: Hayatım Sana Feda 
)IEVSINJN EN ŞAHESER FİLfııi 

1 

1.-_.,___- ------· , 
Yaklaşan bayram için hediyemi düşünüyorsunuz? 
O halde hüktimet caddesinde şehir sınaması altında 

A A 

· lzmir - Istanbal şekerisi Mehmet Reşat 
adre ine müracaat eıliuiz. Hediyelik hernevi . KrTt.: ~EKERİ, 
ŞEK ERJ..E~JE, ÇİKULAT ve ayrıca Hanıazan için ,, HELVA 
ve RECELLE'.Hf orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-• 
nız ... 

f) ::"·. - .. ....~.' ' 

Aşağıya bastığımız rehber lablo haUdnuzın lıer tülü ihtiya~~: 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artJarJa nerede, ktfl 

lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. ,. 
Rahat bir otel istiyorsunuz ... H<ıngi ote·~ 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulıınur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlli suallerin eevaplarını bu tabloda arayı mz .. 
·ui-

T, nı""Ko T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayi ın• 
.n. -"' • ye caddesi numara: 98 

1 KIRT A Sf Y E·
1 

Mustaf31 Fehmi. Hiikıiıııet caddesi postalı•' 
• ne sokagı • 

O TEL : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde" 

• 

sinde.. . 
Balıkesirpalas - Ku vayi ıuilliye cadtfesı 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikt'lmet caddesinde·, 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•1111e 
caddesinde Ahmet çeşriıesi karşısında 

B ER B E· R : Moda berberi Sabri bey. Hiik•inwt c:ıcltl~" 
sinde .. Oarhah oteli altıııda. et 
Yeni berber ıbrahim Doral: lliik•) 111 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında . 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve guışe~ 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. ö ı 

~ıı~ LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehmet so 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman NıJt" 
Paşa camii caddesinde.. Meylıane t oğnZ111dİ·· 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efefl. 
Bihimumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitler•· 

TERZİ 

.. 
ŞEKERCi 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 1i Terzi ve öriicii Celalettin bey. K0 "
9 

nıirıive caddesi No. 163 ., 

t' 
: Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şeke 

v pli 
postah< ıne soka,ıı cisi. lliik•imet caddesi, 

mara: 24 
• a-

• . fll" 
MANJF A TU '(:Tavşanhh Z~de Fahri bey. Fantazı ·Jli)'e 

nifattıra ve kumaş mağzası. Ku vayi ıııı 
caddesi numara: 52 ··zeııi, 

H1RDA VAT. Cumafl Hasan - Yapı v·~ reııcprr dtı ,re· 
1 • demir hırdavat, hoya, canı, ~im~to ves3 

Saraçlar haşı. 


