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Türk- Alman Klaring Anlaşması Sürüp Gidecek. 
---~-------------_,...........,~ 
Türk kadını 
Erile 

Başba a ımız Traky Yolunda.. Soyadı Alanlar. 
Omuz omuza. 

Türk kadını bürgüyü (çar
şnf) atı1alıberi, evinden çıkalı-
beri durmadan ilerliyor 
Durmadan yükseliyor .. 

Önce savaş nlanlarındoki 
erine cephane götürdü. Barış 
oldu gcldı, erinin yanında 
calışrnağa koyuldu. 

Dönenme ( inkıl8p ) onn 
köyde muhtar. kc ntte hele 
diye üyesi olmak payını ve
rdi. Türk kadını aldığı hu 
poy, başardı. K0ydo muh
tarlık kentlere belediye ku
rultnyı üyesi olarak başarı 
lıkln çalıştı . 

Dönenme §İmdi ona say
lav} k ta verivor .. Bunu ken-
disin~ ~ bk " görcnlerinıiz 
olnl·ok mı? bilmiyoruz. 

Bildiğimiz hirşey varsa 
Türk kadını bugün artık 
bütün yollarında erkeğile 
omuz omuzn yürümek eJin
den gelirliğini (anlôhiyetini) 
taşıyor .• 

Kodınlıklrırını yiiksı>lten 
ulutılor düşmezler. l)nun için 
sayımızın yarısı olan kadına 
sıynso.l ve soysal toptan 
payını veren dönenim ez 
attığı son adımla ulusal var
lığımızı bir kat dohn kuv. 
vetlendirmiştir. 

'I ürk kadınını eriştjği bu 
rründen ötürü candan kntlu. 
b 

lorız .. ::i.:ıylavlıkta dn başa-
rıklı olmasını dileriz .. 

K. E. flkman 

•• 
izmir~e yo~sul tale~eye 

yar~ım ediıiyor. 
lzmir, 6 (A A ) - C. iL F. 

himayesindeki b:ıyar kuru. 
ınları tnrn{ındon yoksul çoc
ukl r için veril n para 3000t) 
lirayı bulmuştur Şim 1 'yp ka
dar orta ve lise, ılk mPkt<'. 
pl rden de 1350 den r zl.t 
yoksul tolohenin yiyC'cEıkleri 
"~ b r kısm nın do yiyPco' L 
l\rı temin e lılıniş Vl' nyr en 
1500 lira kitap por,uıı veril
miştir. 

Roma ~üyü~ il~imiz 
Hoına, (A.A.) Turkiye 

yeni buyuk eki i b ıy Hü cyın 
Hağ p K rala itimotnuıne 

nı 

İsmet İnönü bütün Trakyayı gezecek ve Edir
nede mühim b!.·r nntuk söyliyecekler. 

Baş~ammız ~ün istanbula vardılar. Sı~~at işleri ba~amm12 da beraberlerin~e. 
« Türk kadınının geniş alakadn ulus işlerine 
karışmasından istifade etmekteyakın gelecek» 

Başkanımız n 
Meclisteki 
Nutku. 

Ankara, 6 (AA.) - B M. 
)1eclisiniıı dünkü toplrınlısı
ndn tcşkıll\tı esasiye kanunu 
10 ve 11 inei madde inin 
J ğiştirılmesi h ıkkındaki 
konun müzak"resi dolayısilc 
Başvekil ismet lnönu söyle
diği nutukta kadın or mı
zın Türk tarihindeki haklı 

yerlerini erkeklerle beraber 
dnima memleketin ve mille
tin mu kadderutı üzerin
de söz ve teşri sahibi 
olmaları o 1 d u ğ u n u ve 
Türk kadınının tarihten 
ne vakit haklı ve itibarlı 
yerini bulmuşsa hunun mu 
kaddcratı üzerinde kAndi te
sirini göstC'rilc·bilmi se cır 
kekleri • bera l C'r karışık ve 
genç yurt ı lerındc elele 
çal şmıssn i trı ozomen hu 
yük Tlirk ulu(;;unun ku J, r-

~q~~~~~aın~~!llil'il&--Dlll--~· 

General lsm t lnonü ve General Küzım ôzalp bir açılma resminde 

tile, medcniyetile bütün dün- geniş alt1kada t:lus işlerine 

yayı kaplud ğını ııöylemiş ve knrışmosındon istifade etme· 
demiştır ki. k te yak n g ·lccektir. Tıi· 

l'Jusunun bütün ihtiyaç-
larını ·~·inden "e ya-
kınan gormüş ... yet: miş 
atlam olarak inatla soy-
leyehilirim kı 'furk kndınının 

rk devletinin ve Türk ulu 
unun geniş kudretinin sır. 

t ı onloşıld.ğı zam on bunun 
baş ndn ilk giınden 
( Devamı ikinci sayfcıda ) 

1 u s 1 a r K u r u m u T o pi and1.. 
Uluslar kurumu iki zorlu işle uğraşıyor: -

Yugoslavyamn Macaristam suçlu gosteren notası ve Sar meselesi.. 
lstanhul, (1 ÜRKDJLI) - _ 

Millet Mccfü~]C'rinde Morsilya 
suikastı ve Sar mes lesi 
görü~ülmüştür. 

Snr mrselesi görü ulurken 
Franı:ı.z raporu okunınu~tur 
Hapor 1 Frons zl ır bir mi 
lyar Fran ız frangı muka
bıl nde Sarı terkodebılec k-
terin• c:oylemekt dırlr>r 

M-ırsılya cm y tı ı ı 

görüşuk mem şt r Yaln z 
'l'ürk, ) ugc,,, U\' , om n. 

J{uı:ı hariciye hak:ınlorı Fra
nsız h!'lr riy bokanı ~1 Ln 
vnl mf's~ley . husmS urctte 
görfü~musliır. Yu~o lavya 
tarafından teklıf edılN·ok 
tezi iki noktai nozordon mlitC'le:ı 

Cenevredc uluslar kurumu toplantıda 
•tm<ık k ınnotı h l olmu tur. 

T ürkiye-A manya Çek er 
1 - İtham ve mesuı;iyc>t 
2 - Tazminat 
Bundan sonra M. Laval 

M E lf>"lrı gorü ınüştiır 
Almanya büyük elçisi va müm .. ess~ııiri ökon~m~ bakanımızla 
Türk _ Alman ökonomi işleri uzerınde hır gorüşme Y ptılar 

Tür~ _ Alman-~leıing-8iii8Şması sürüp gideceUir. 
Ankıırn, 6 (A A.) - Alm 

an SC>fıri beru rlerinde sef
o.rct mustC>şnr Hı-rlinde_n 
gelmı bulunan Berlin lforı 
(•Ye z.:ıreti müdürlc>rinden 
bıri hulund1ıcru holdr lktıı=.ıt 
\ e>kıli Celftl n boyı zıyorct 

B ı B \ ı 

As~ rli~ mü~~etini f 4 ay
dan iki yıla çı~ardı. 

P •rog, 6 ( \ A ) ~teclis 
askf>rlık muddetiııi 14 ay 
d rn 2 ı-ıye ç· kıran ka 
r.unu onrıylacn tır. 

f ransız ~ ric ye ~ütçesi 
fi ri . Ü A .A ) :\1f'bu nn 

~talı) kom ıyonu llar ciy 

Bu ne cesaretf 
Koprnhag, 5 - 'l'ayoreci 

Prnnuııg- Puzartesi giinti ye
ni hir p:ıroşoth 9000 mfltr(I 
yükseklikten :ıtlıyJcnk ve 
pır• otıı hirrlenbirı• :ıçmıy 
arnk yer~ 600 metro yokla
~ r ·ıy kodrır yoni 8400 
metr<' lPn hir la· ~ihi rluş•• 
<'r>k ve 600 m trrden p11r!l 
t'lll u kullona<' ktır 

~t.rniştir. 24 Eyhil 933 tarı 
ılı Alman deniz kararnomo-
8İnin doirurduc1u , aziyctlc 
ll~kııdar 

0 

olıı;ok görüştü. 
kı taraf mevcut Türk-Alman ( üstıırafı birinci sayfada ) 

Ba ... k ığ.n fl' L l.ıde 
ilıt )a~· ı~ın jstcnon s kız 

mil) orı franklık tohsjsotı 
onaylamıştır. 

Bu parn!-lut voni irat f•di 
im ' t r Soğ'ukkanlılığo bakı 

n z ki •ıH•nrcci yanına nloc 
ğ lı'r al t v R t sıln 8400 

metrove in rk n vaziyetleri 
ni radyo ile söyliyerektir. 

Adları ve sanları. -
Saym ~emşerimiz Ali Hitmet Erdem soy adım aldılar 

Bize duyurulduğuna göre 
eski kumandanımız General 
Ali Hikmet Erdem soy adını 
almışlardır. Sayın hem-
şehrimize soy adının kut-
lulırız. 

Okorlarımız aldıkları soy 
adlarını bize bildirmekte 
devam ediyorlar. Biz dcı 
bunları sıra He b sıyoruz: 

Fehmi Aküyük Batı 
Anodolu hnyvun ıslahı mü-
fettişi. 

Mehmet O~uz - ()arşı 

knrnkolu komiseri. 
General Ali Hikmet Erdem 

Arif Hikmet Demir -
Mustafa Ôzdemir - !}arşı Oursunbey malc;evirgeni. 

kornkolunda polis Ali Ôzefe - Dursunbey 
Nafiz Akm - Merkez ka. maliye innnçı. 

rakolundo polis. Kadri Kaynak - Dursun. 
Kazım Özen - Çnrşı ka- bey hususi mubusebe ayırtı-

rokolundn polis. cısı. 

Mehmet Çavuldur - Ti- ~arım Çetin - Türk Dili 
caret ve sanayi odası vez- 1 dığıtgnnı. 
nednrı. Hasan Aran -Erkek orta 

Yahya Nuzhet Orhon - mektep sınıf 3 de. Ômerk:öylü 
Çağış nahiyesi mektebi Hilmi Ayla - Balıkesir 
muallimi. ( Devamı ikinci tayfada ) 

Afyon 
Anlaşması. 

Türkiye ile Yugoslarfa ıra
sında bir anlaşma yapılıyor. 

Helgrat. 6 (A.A. ) Türk-
Yugoslavya afyon mukavel
esinin tadilini müzakereye 

memur Tiirk heyeti buraya 

gelmiştir. Ticaret ve sonayi 
bakonı misafırleri selıimlıy-

arak Balkan devletleri aras. 
ında ıklısadi hnrokotleri <lü-

zeltm k yolunda ilk misali 
tcşk 1 eden bu mukavelenin 

çok mühim olduğunu söy
lemiştir. 

Be/ekler: 

İngiltere 
Gelecek yıl donanma kad

rosunu ırttıuyar. 
Londra. 6 (A.A.) - Deyli 

telgraC lngilterenin gelecek 
yıl donanma kadrosunun ge
nişleteceğini yazıyor . 

ispanyada örfi idıre 
Madrit, 6 {A.A.) - Başve

kil örfi idarenin bir ay uza
ltılmosını bildirmiştir. 

=-
Murnhhaslnr toplenmışlur 

ve ı.·olışmn programlarını 

hazırlamışlardır. 

Sırça köşkte oturanlar. 
/Ur gazele· mırd11· Ne 

cici •ıenimld, llt' d,• ıılkıilı'

lerimi:.i kwmımamışllr. 

1 /crgırn sayfaları /ur yun 
elen !/"il·n ga:etelerdcn oluı-
111 ş ya:ıfor, şu lnillerıden, 

/ıu broşürden nakledilmiş 

iercumeler le do/duru /ur. 
/Jöyfrce re11ksl:., tilkıisti:. 

çıkar durtır. 

Bu gazetenin iyesi S<'
rarılesirı ka/ıramanuiır Du
rur tl11nır yel de!/ir111e11le
ri11e saldınr. Amma kaf'cısı 
!JÖ:ıi de yarcılamr, btrefrnir. 
Ne çıkar onun melôrıko 
lisirıch /Jumın ltrrıak kadar 
ehemmlueli yok/ur. 

işte bu Serua11/t sirı kah· 
rwıw 111 şl mdi d(! ke.rıdisirule 
olan ve binbir lıarmandarı 

birer avuç alıp acemice 
doldurnlmuş bir sanu 11 ç11-
mı/111a beıı:.lyen ~1azclesi11-

de11 başka lmiıi11 ya:ddc. 
ferin dil düıı<'llİmincleki 
çulışmalaruıı kötıllemeğe 

lwllwımş görıimiyor. 
Krndi gazeft>slndtn gayri 

diyoruz. açık anlaimallyız: 
Kendi gazeie.:si yukarda 
dediğimiz gibi dönenime 
ve bugıimirı ıilkelerlne o dek 
yabancıdır ki öz turkçf! 
yımiyıişüne katılmak şöyle 
dur.,wı beyin, e/endln/11 
kalktığım lıl/e hcntiz sez. 
memiştlr. Ve samlır ki ka · 
111111 kaf as111a mırmadıkça 
sezmlyecckllr. işle hunun 
için kendi gaulfsini istisna 
elliğimiz bu adamın şimdi. 
« Cafjatay. Uyğur lehçelc 

ri11de11 daha şaşkım Moğol
cadan d11ymadığımız kelime. 
/eri alıyor11:» diye sı::laııma-
smdaki maksat nedir? 
/3111111 söylemefjc dilimi: 
varmıyor. Şu uar ki s1rça 
köşkle oturanlar başk<1-
lar111rn e11lerirıl taşlamum
alt'<irrlar. Demekte ke.ndiml::i 
lıaldı buluyoruz. 
Doğru değil mi? 
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i ŞEHİRVEMÜLHAKATTA J 
Karşılıklar. Adlarınızı ···l ••• -··--··--······"·········-··-·•••ıı: ················· 

- 3-
Abnm:ık - Oayannı .ı k, ınuh İ , mP lc - Aı·ı · le Pt ııı 11k 

iv,lirmek - '!'acil PtnH· k 
lvğf'n - Seri (Acele eden) 
İvi - Acele (Şitap) 
lvidi-Aceleci . savruk, 

alefet etmek 
Aparmak - İhtil:ls (para ye. 
mele). 
Açmazlık - Giılemek (ketm) 
Argıt - Dıığ heli, keddi. 
Arımak - tlastnl ı k,nekahete 
girmek. 

·Oturak -~1ii tı.ok ait 
Oh~as (Ok~a~) - Benzr.yen 
Orun - 01\-ii 

Arıklık - Beraet 1 Oğııld ıı rıık - Döl yn t :ı ğ ı 

Aklanma - )) (Temize çıkm:ı) 

A ıg-,ışmtı - Döğü~mek. 

Aşık atmn - Rekabet. 
Ası - Ktl.r, ticaret. 
Akça - Gumüş para. 
Al ızlama - Yılancık hastııJığı 

1 
Aldan~· - Aldanan 1 

Aldangıç - AIJatma,aldanma 
Açar - Anahtar. 
Ayın - Dolundırma 

Esrimek - Serhcş olmnk 
Baş eski - · Daire emektarı 
Esenlik - Afiyet. sP.lamet 

Esenlemek - Vedalaşmak, 
Seldmlaşmak 

Is - Sahip. malak 
Döleşi - Son (Meşime) 
Eyreti- Ariyet, Muvakkat 
fi;yrek - Hendek 

Orı a ltııııık İbrıı ı·tnıek 
Ü rı:.ı ıııuk - İ-.t.t! nı tok, bı•yen 
nı e k, lercıh etııı e k , kJ~>Ul 
etme k 

Ürün-Mı~vki . rütbe 
Örü ııJe - lntihnp 
Oriindelemek- »ve tuyin 
Oğürtlcmek -- intihap 
Oyumlam::ık - Yerleşmek.kök 
snlmak 
Ötmek- Galebe etmek, mü
~abokada gt'çm c> k 
Otülmek- Mı.ığlup olmak 
Otün - C ı ~·me. af etme, ka
bul. ihür dileme 
Örek-Yapı, tertip, tanzim. 
t ı>zyin. 

Özbek BıışJı başına, müs
takil 

T anztacağız! 
T CR IUJİ /..! ok11y11ndan 

rnn soy mJlrırı11L basaca
kflr. Bunun için soy adı 
takrnan okorlarımı=rn 
adlarım ve soy adlarım 
ne olurdllkları yerleri bi-
=e ya:nıalan yeta. Bl:. 
boylec.e basılması isfrnr. 
cek sny adl<ırım bir kar 
ştlrk hl'klc11ı l'tle11 basaca 
<}ı:. l'e böylece yurldaş

Larımı: içi11 eyi bir iş gör
müş olaca[jı:. 

1 f Bize soy adlannızı ı 

1 

bildiriniz, onları ta- J 

lı nJfa/Jm. 1 .. .. 
Silahları 

Bırakma 

Konferansında l 
Görüşmeler 

Londru, 5 (A.A.) - Üç ' 
Ora - » Öı1'dül, - Müsabaka, rehin, 

..... deniz bir ara-

Ruam 
Müca~e~çok eyi ~ ir 

netice verdi. 
B:ılıkesirdc ruam müca

deldsİ sona ermiştir . 

Hemen sevin\· le duyura· 
lım ki mticııdele eyi bir ı-on 

v••rmi § tır . BirbU\' Uk, ik ı ny 
süren araş • ı rmndo ı k ı lıay

vanıla hnstal k go rulıııü · Ye ... 
burı l rı rın tl f'ğe rı öJenerek 
hemen öldürülmüştür. 

Sır k sım knzu larımızda 

hu arada Bandırmaılrı mü· 
cadele herıüz bitirilcmem ı ş

tir. Mü('adeleye burada ye· 
ni bir hız verilecok ve kısa 
bir z,ımanda bitirilecektir 

Vı!ayet bulaşık hny,·nn 
hastal ı kları mücadele reiaı 

İsmnil Hnkkı bu i:? ı~·ın 
bıındırmaya gidecektir . 

Havvan .. ~astahğı 
Dursunbey kazrısır . n iki 

köyünde hayvan hastalığı 

Spor hareketlerı: 

up aç arı. 

Bugün idmanyuıdu-Alay idin3n-yur-~u -bir-inci ve i~mıt 
~irliği-idmangücü ikinci takımları maç yapacaklır; 

Balıkesir spor alanı 
Kupa ma~· Jurına bugün \le 1 liğ'i- 3, Aluy 

stadyumda devam edilecek· 4, İılmanyurdu 5. (f 

tir . Maı,·lor. fılm a nyurdu ile ikinci tn kımlorılan t<101 911oı"' 
Alay ldm:ınyur.l_ıı hirinei ve rdu 8 fdmnnoüciınün 5. ld 
İdmangü cü lılınrın birliği h' 1. w. • Sö Al IJ(ll O' 
. . . ... ır ıaının ' ay J r 
ıkıncı takımlrırı arMıındadır. Jt> 

3 
,. r 

vurı unun pııvn nı 
P.uQ'iinkü marlrırlı.ı birinci • de" 

devre sona ermP.kteılir Biri- Buf.{ünkii ınaçlar'n 
nci takımlıırın puvnn duruşu nin galibi belli olacaktır 
şöylı>d : r: Bakalım bu yıl k:f' 

İdınant?ücü 8. İdman hir· han•"i takım knzanncn 
~-u~~~~~~--~-~ 

Köylü 
Ekin - Tarl11, Ekilmiş şey 
Ekinci - Çift~·i 

kira heyetini 

Ôğdüc;. öğü\· - Geçen,il ı: rliyen da toplıyan öğle ytuıı ·ğin 
c;ıkm ı '.?tır. Vilfıyet haytıır ' 

Kendisinin işine yara yen 
köpe~lerin öl~ürülmemesi

ni istiyor. 

Borasit 
Madem ihracaıını çağı~ 
Bu ay ~eşyüz ton ~ar Eğri gitme - Şekavet 

Emece - Kooperatif 

.. ı· elen sonra Amerikan malıfel-ÜJÜ - nat 
•·evir<,.Pnlivin<'e lınstal.fr n y b ~ ,. 

önüne geçici tedbirler 

inak, inal - Müsteşar. Mute
met, Rmin 

ldinme - İktisap 
irim - Mesafe. Oloşma 

Öagül- İnatçt 
Öngü~mek- İnatlaşmak 
O l~·üın-Tutum,tavr ve hare
ket, vaziyet 
Ö'çü nalemek- Hesap 
mükaycse ve 

etmek 

terinde hosıl olan intibn 

Japonların fılo niı1petinin 
alınmıştır . 

kaldırılması ve beraberlik 

hakkınu duir olan ıs 

töklerinde d i rcnnıı~kle be- Daimi encümende 
lrlama - TPğanni, Şarkt 
Okuma 

müvazene etmek raber beraherliğin deniz Daimi Vılıiyet Encümeni 
dün vali hay Salimin b:ı~ 

kanl ı ğında toplanarak hususi 
idareye :ıit h;lcr üzerinde 
göriişmü:?, korarlnr vermiş 

tir . 

izleme - Gözleme (Tecessüs) 
lğrerçin- Mütereddit, Vesve. 
seli 

C'mur- Vazifo programlarının onuylanmusı 
umursanmak- \'azıfe edin - demektir ki. mahdut olsa 

mek 

lğerçimlik - Tereddüt, Ves 
vese, l.ıın 

Başbakanımız 
1rakya 
Yolunda 

( Üst turaCı birinci sayfada) 
beri Türk inkılübının 

Türk kuılının:ı vardığı hnk
ları esaslı bir delil olarak il
eri siirülmektedir . 

lstanbul, 6 cTüRKDİLİ) -
Haşb::ı k anımız Ceneral ismet 
İnönü Trakyaya gitmek 
üzere bugün buray ~ı geldi
ler, sevinçle karşılandılar. 

ismet lnöniı bütün Tra-
kya Vıldyetini gezecek, 
ırkdaş!arımızın yerleşti-

rilmesi işini yerinde göre
cektir. B.ışbakan ırnızın Edir
nede siy ası bir nutuk söy
ltlmeleri kuvvetle umulmak. 
tadır . 

Sıhhat ve i~~timai Muave
net Bakanı Dr. bay Refık 

de Başbakanımızla biraberdir. 
Ankara, 6 (A.A.) Başvekil 

i smet İnönü heraberindtl Sı
hat Bakanı HeCık vtı Başve. 
kAlet hususi kalem müdürü 
ve deCtardarı ve Trakya Sa
ylav ları oldu ğu halde E11ir· 
neye gitmek üzere dün ak
Şflm lstanbula gitmişlerdir . 

Y t· K T O .\ S! 
• 

Uzma - Terakki 
Ulak - Posta. 

h. B. Çantay 

Soy Adt 
Alanlar 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
inhisarlar baş~·evirgeni satış 

bölümü amiri. 
Mustafa Orhan - İnhis

arlar başçeviq.~t"nliğı sat ı ~ 
bölıiıııü muhasibi. 

~1. Ali Erdem - İnhisarlar 
baıı~·evirgı•nli~ı s:.ıtış bölümü 
rnuhas:!,j. 

Memduh Erol inhisarl-
ar fen memuru vekili. 

Rasim Akan - lnhis:ırl3r 
haşç,.vırgenlığ'ı sevk memuru. 

Ömer Hıfzı Ayan - i ıı lı i 
s ı rlnr fı ~~·ı•v ı rg ... nlıği hn rut 
memuru 

BIK. ONAHMA - Dünkü 
sayımız la çıkan İnhisarlar 
ba'"evirı,.enljt,.j sat , · memuru 

'$''\ ~ o 
Comaliıı soy adındn bir yanlı-
şlık olmuştur. (Cemnl Cal:in) 
olacaktır. Düzeltiriz. 

- ft -

I ürk Alman 
ticaretı 
( 0-1t tarrıf, birinci ssyfad,.) 
Klering itiliHnıımesi hukunun 
ic.ıpların t.ımamen mahfuz 
k:ılacağı nokt:ısını tcyin ede · 
rek ılo;,l~·a ay rılın ışlard r . 

Set'ır Berline ~itmiştir. 

N.\SIL İKTIS . .\TC.\ Y.\HI MCSTEMLEKE
LiKTE:\T Kt..:BTrLrİ) EHKİ:\' Brnr'.\· İKTIS.\
nıx.\ (;Eçf YOHSAK DİL S.\ y .\~I N .\ DA KCL
TÜB ~IÜSTEMLEKELİÜINl>E.\1 CIKIP Brn[N 
BÜTÜNLÜGUNE (;loivonrz. 

da bazı umutlara yol açabi · 
lir. 

Eğer böyle ise hu durum 
ingiHz arası tekliClerinden 

mühim bir kısmının tebliği 

için gerekr>n bir -;: art olma_ 

sında vaz gertikleri yolun
dadır. 

Uer~·ek İngili ·1. ~ifahi tek · 

lifı anloşmnyı İmznlıyarak 

devletlerin yapma 
progrenılurıoı ve bu progr

amlla yapılabilecek ıleği!?ık_ 

lıkleri knr~ılıklı olarak bir · 

birlerine bildirme} ·rine ılrıir 

bulunuyordu . 

Tefrikamız: 11 .... . ,...,.,._..._ 

l'aza/l: 

Vilhelm havi 

Mübarek 
Ramazan 

Yarın Ramazandır. Mü
barek Hnmazanı okorlrırı· 

m Z'l kut! ularız . 

** Hil:lliahnıer kurumu Ru-
mnzun uıiinasc bet ıle yoh• · 
ullnru un, ekmek, odun ve 
kömür gibi şeyler dağıt

mayı onaylum ı ~t ı r. Ku· 
ruın fakirleri tespit ettir
mektedir . 

Türkçeye çeviren: 

11. flvni 

Artık o. bu hullerin nasıl gelıp geçtiğini anlaılı: Biri
nci uğ.ıcın incirlerinden yıyince kulakları ve burnu uza
mı ~, Jiger ağ.ırlarınkin<len yedikten sonra da bu ~·irkin
lıkler kaybolmuş i.ii. ~lnk. kudni ona hnhtiyar olması 

ı ~· ın ikinci defu vasıta ,·e fı rsat yarattığını SP?.di . O, ıki 

uğ .ıçt :ı n ıla indirelııle(·eğ i kı.ulur inl'ir topluıl ı ve heniiz 
ko rnlarak ~· ıktığı ülkeye tekrl'lr dJndü. llk vaı Jığt kusa· 
brııln tanınmıy:H'nk bir surette kıyafetini deği!?tirdi. Bun
ıl o n ~onr:ı da hiikiimıLırın pn yitrıhtın:ı yollandı. 

O sıradn. henüz mevRimi olmadığı i~· i n, olğun me) va 
seyrek bulunuyordu. Muk, sarayın kapısı öniiııde durdu. 
t,.!ünkü o, turflln ıln şeylerin hükümdar sofrnsı i~· in hemen 
a~ı.·ı tarafındon ~atın alındığ ını biliyordu. Çok l, (· klemedi 
Avluılrı ~ezmr.kte olon aşçı ı;ıka g(!ldj . Geçerken ~atıı · ı

lnrın mallarına bnktı: ~1uk'un yanında durdu ve sepct ... ne 
göz ı1 kti . 

- l l:ıl i~tı• tur fandn lıir nı' yvn, ılı•di . Bunlarllon hii 
kiirııcl.ır \'Ok rnenırııın olur. Bııtün sqıete rıı· ı stiyor~u r.:1 

I' /. ırlık uyabil mek iı.: i n Muk orta bir fınt iı:;t ·di vo 
inuirlcri sııttı. 

Aş~·ı seprti bir esire vererı· k uyrılJı. Kii~·iık Muk da 
saklanrnağa hızltındı. O, meyvaltırın tesiri görünce 

Yağcı l ur . ( TÜH.K DİLİ ) 
Nahiyeye bıığlı köyl erde za

bıta tarafınd rın köpı• kler öl 

Juriilın ekte dir. Z 1 L , t.ının bu 

işi y ı pın ası lıüyiık yerlerde 

pek faydalı ise de köyleri 
ve küy tu rl u lurınıluki mahsulü 
hnrnp eden za rarlı hay\'an_ 
ları snklıyan ormanlor i ç ın-

do bulu nan hnva lıııı izde kö . 

peklerin öldürülmesi riftçiye 

gönderdi. 
Omerköy, 6 (TCROJl))I 

e"e Bunden on beş giin 
l. o 

kadar yavd:? işlemekte 
bor• yani ayıla 500 ton .J 

. ı:I 
se vkeılP n rnadtını 1 
ayda 5000 ton !'evketrııek, 

Ümerköy, ~ultnnçny r. 
.. "ıst baköy. Oemirkanı kO; 

ı I~ 
pek çok amele top~0?~ed 
Köyluler sevinç ıçıP 

1 ıo• 0dhn kuvvetle ~·ıı ıŞ 
dileriz. büyük bir zarar verecuktir. 

Çünkü bu mıntnkaJu köpek .. U-
çiftdnin malısuı bekı.·isı ve Omerköy mqkfebinin 
hatta gözü denıt•ktir. bitmiştir. O' 

Cündüz :.ık :;;:ıma kadar i~İ· Tıımir edilmekte olafl. b 
nde yorulıır,. k gece tarlası- erköy mektPhinin tnrııİ~,111 

rıı ış h •rlaraf lwdıın:ı 11 nı bcklernP<Ye o·idPn ··ı' Ctı-i-r- b > • 

l t: rimizın gcı·c uyku v~ istirn -
hatini temin eden suh ı pli 

köy köp klP rinin öl.liirülme_ 

• 1 I" 
ve ~iız e l hir şekıl ıı ı:ıı 

, . . h ... orılsrdd 
zarnr verwı 3).. r 
k ·1 k" l " y~ ,·:ı urunma~ı e oyu • • 

sını çiftçııı i rı nıııhsuliinün edilmi~ olıı~aktır . 
(1 

kendisini yakalayıp cezalnndı racaklnrır1 4 J::ı n korktı) rt 
Üğle ycrn eğinde hüküırnhr çok ne~ ,. Ji idi , }ıenl .; ~ 

• pi~ rdiği vP. h e ııı ıl ) 1' o frrı ya her vak ı t ço şıt . çe~~r 
nı •• klPr knvııı .ı i•:ı ırrıvret ı ttifri i"in a :-ı \' Yi lııç f"P " rı :-. • ., , .,, • tor p 

ıııı:t h edıyordu. A~r ı tse ) cna• ğ in Honunda .. 
0
r 

s oğukluk getirı (' ği g·ın hıyı k altınıtın giilllY ~ 
Bununla beraber :öylece ın ı rıldan ı iı: «ff t} le ardı. tıı 
ardı.» Sofradakiler bu mırıl<ları ııı :ıdan araba son 
ne olacnk>, diye mırıldnnnrnğa haşlncJıl o r . 

Lezzetli incirler sofr..ıyu konu ne J herkes: 
diye yrıygarn kopardı. J 

· ık - l'fo güzel, ne olğun ıncirler ! d.yerok 1 ~ 

hükümdar sevincini meydonu attı \'e :ı şı;ıY1\k1ır 
g~rçekten yiğıts ı n ve hepimizin göniil icn tı·Şt r 
~ıne liiyıh ı rrn dedi tncirleri lıizz _. t lıııkıırııılJr .ıe ~ 
lrıı:?tırdı. Bu i ·i hüyuk bir hı>sapl:ı y.ı pt ı. ~ 0~ 1 ıııl 
Prenslere ve prenseslere ikişer tnnc, saray hn ~eP 
rına ve vezirlere birer tıJne verdı. Kulanları .. da bll#I 
önüne koydu Ve büyük bir iştiha ıle yemcga 
Bu esnuda ve birıl<mbıre bir ~es i~ i dild ı: 

- \1 ay bı.ı ba. neye benzem §=-' , r ı. ! Diye t~ 
Am:ırza nen p rıca i p lu:ıyğmlı. \'e o anda h~J r 
gözleri hük .. rnıdaru çevrildi. Ne görı;ünler? H~k: çeP 
huş nJrı kocnmun iki kulak uzanmı~, burnu ıs 

sinden a~Dğıyn snrkmı!i . jvırl r 
Sofr<lıla bıılunanlor korku ve ş::ı şkın l ıkla h ı r 

· k J'I · l l ·· lulı'r· hnk . n ı rlarkeıı nyn b .ı l ı en ı erını e c ı · gort ~e 
Art k hiitiin ~:ırayı kapl•yan iirküntüyü ınsııO 

kt>ndine unl:ıyabİlir . kİıııl 
k l . .. tıe J ı ll emım aılrını gilnılı~ rip Ş ( hirde i nıtun 1, ı 

\'nğ ı rttılur . llokınıler akın akın gelmeye lJaŞd vıt 
(f..r ı 
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Veraset Kanununa dair. 

Yazan: Umumi ve tecrübevi emraz ordinaryusu 
Dr. OBERNORFER 

Bundon elli sene 
ikincıkdnundo. Avusturyanın 
Brunn şehrinde basit bir ra
.Jıip ölmüştü. Bu rahip din-

evel, 9 1 m i7 ol:l ı Hayatın bu csra · 
rla dolu hAdisesjnde her ka
yıtton azaılo olarak kanun 
ve nispet C"Uridir. 

ı.lnr bir adamdı , fokirlorin 
hamisi idi. tlukumeto karşı 
kunJi monostırının huku
kunu hnraret1e müdafaa eden 
bir ildhiyotçı ıdi. Fakat o
mın tabutunu tı>kip eden
lerden hiç kimse bu odamın 
bugün bütün dünyayı altL 
kadar eden ,.e kendisinin 
en büyiık ve en mühim ke-
şıflerinden birine götüren 
bir iptildsıııdım haberdar 
değildi r. 

Bittabi, Mendelin bu yol 
açan illı:: tecrübelerinde noh
utlar n yolnız en basit ve en 
kabılı z..ıh irsiyet evsafı nı:ı. 
znrı ıtibare olınmışt r Foknt 
irsiy~tto miıteaudit müstakil 
evsaf tebarüz ediyorsa ve 
bu evsof mütokubılen biribir-
ile münascbettar ise 
ve yahut vasıflıır.n 

Silah Ticareti. 
. 
işinde anlaşma olacak mı? -

Silah ticareti işini araştıran ~omisyon reisinin sözleri 
Vu~ington, 5 (AA.) Silah imasına mani olmak istemiş-

ticaretı tukikat komisyonu tir. 
önünde dün yap lan ifşaatı \'oşington, 5 (A A) - Si-
Jıu)as.ı eden komisyon reis lllh ticaretini totlı::ik komis-
vekili demiştirki: yonu önünde şahitlik cdon 

- Harbiye ve ticar, t ne- Colt Pire Arma ş:rketini 
znretlcrinııı sıldh fohrikalnr- hukuk müşııviri M. llolden 
ının emriQrie bulunmuş ol- Amerika hükumetinin 191-416 
an Duponnt De Nemur şirketi seneleri zarfında lngiltered-
müdürlerinden birinin bir en..,almış olduğu siltlh sipar-
mektubu vur ki M lluverin, işlerini söylemıştir Komisy-
ticorel nıız ı rı bulunduğu es· ona tevdi ellilen bazı vesik-
nııda silah ticaretini tahdit nlnrdan anlaşıldığına göre, 
için 1925 le Conevrede topla- Belçikndaki, bir siltlh fabri-
n.on konferansın Amerıka kası Vincister şirketino 
sıltıh fabrikolarınn tek vur- vesnir İngiliz. Frıınsı1, ltal-
aruk karar olmııs•na mani k Al yan Cekoslovn , man, 
olduğunu gösteriyor. Depont A vu,st;rya ve Macar silfih Grcgor Mendel, mana tı

rının bahçesinde bezelycle
rdtı yaptığı binlerce çiftle
şme tecrübesinde ona nehol 
evsafının kendi tohumların 
dnn yetişen yavru nebatla
ra intiknl kanunlarını ara
ştırmıştı. Bu arada eski 
nebatlar n tohumlarıt a ntık
ledebildikleri münftr it ev
sr.f n müstokıllen irsiyet un
surları olacağın• miışahede 
t tlL Filvı ki. ) o,·ru r ebot
lıırdoki her iki ebeveyn ta 
rof nın bu vas ı flara gayri 
ınusnvı ktlh birimle, kdh 
dığl3rinde yn mi.iştı:rck ;e 
yahut nyrı olarnk tovz cdıl-

biri veya dığeri zaman zanı
on mestur kalmak ve bild 
hare hemşire ncsıllerindo 
tokror nıeydıına <·ıkmak isti
dudını gö terirse vrıziyot 
binnisbo do.ha karış ı k olur. 

Gre(7or Mendol, tecrübele

1) .. Nemer şirketi sonrııJıı fııbrikalıırınn müracaat ede 
1 gazetelere beyanatta buluna- rok uluslar kurumu tarafın· 

rok Cenevredeki herhangi k l" 

<liği görülmektedir. . . 
Mendelin tecrübelerıno çı· 

ç·ek oı.:an nebatlcmla bir 
nazar atfedelim . Mendel 
meseld daima beyaz bir 
bezelye cinsi üzerine daima 
kırmızı a~·on bir bezelye 
cinsinin tohum tozlarını 
scırpti Bütun lıu vosi mik
ynstR ycJptığı tecrübelerde 
dığer boşka cins nebatlor~ 
tozlarının karışmosına mnnı 

oldu. Tohumdon yetişen 
yavru nebatlar ise şimdi 
toz pembe rengıni arzedi
yorlord ·, yani anno nebatlu
rın kırmızı ,.e boyoz 
renklerinin karışığını almış
lardı. Fakat bu h~mşire 
ncbutlar aralarında müte
luıbilen tozlarile serpılince 
o zaman tozun nesli tı pkı 
büyük ana nesli gıbi bir 
kısmı beyaz ç:çekli ve 
bunlJrın yanında ayrıca t?z 
pembe çiçekli nebat şokıl
lerj gösteriyordu. 

Halbuki, beyoz lozlorla 5?
rpılen beyaz çiçoklor ~cndı
lerini takip eden nesıllerde 
hep beynz açan nPbutlar kı 
rnıızılar ise duirun kırm ı zı 
açan ııehntlıır verdikleri hu
lde p~mbe açanlar mülookıp 
neıillerJe daima ve daima 
sarı beyaz vo safı kırın~zı 
kolan ve birde pembo şr.kıl
dcki cinslere ayrılıyordu ve 

bu pembeler zikrettiğimiz 
İnkısamı daima tekrarlıyor
du. 

liu irsiyat tamamen mu~
Y.Yen gayri kabili tugayyur 
rıyazi nispetler tahtında vu· 

kuo. geliyor. Oaimn vo dııi · 
tna birinci torun neslinde 

dairrıı ve rillf oluruk bir rubu 
~oba tarafın, bir rtı • 

ll ana tnrrıfın e,·safını 
R~Jteriyordu 'l'orun nP.slinin 
dıl'.,. 'k' . h 'k' •as· "°>ur ı ı ruhu ısc t.~r ı 1 ' 
rı k , 
L ·arı şık olurok nrzctl yordu. 

Gkin, b•ı ev~nrı mütoakıp 
nesill ı · · tte ero ı .ıımu .ıvnı nıspu 

rıtklediyordu. Bu~unla irsiyet 
ettllındalı:i ıır kısmen çözü· 

ı:-

rini maskutı resinin hudut-
larını ancak aşabilen bir 
tabıi ilımlcr cı miyetinin mü
zakere zahıtlorı oda D<'şre
tti. Keşfi höylc e tamamen 
nisyana korı;-tı ye anrok 40 
sene ~onra meydono ç.karıl 1 

dı. Buc•ünkü lıüliın irsiyet 
tahnrriyatı Mnd ·l tarafınd
un kurulan bu kaidelere ist
inot etmektedir Ve biz hug 
ün hastalıklorda irsiyet ka
nunları tanıyorsak bunu sırf 
Mend•o medyunuz. 

Mende}, veraset kitlesinin 
tamamen muoyycn, biribirinJeıı 
kııhil ı tefrik cisimlerde, yoni 
heyzn ve lıüveynn t ı menevi. 
yede mevcut olacağını tospıt 
(ıtli. Fnkot miitcakıp toharri
yot tn ireiyC'tin bu kabili 
inkieam cisimlerin canlı bö
cre nüvelerinin tamamen 
muoyycn kısımlnrındo bulu-
lunacoğını gösterdi Hattfi 

son s"nelorde bu veya şu 

bir konferansın uzalıırı üzer- dan sil:'\h sııtışının onlro u 
inde hiçbir vakit imali nüC. kin hazırlanan projenin si-
uz etmiye çalı~mnd ğını idd- lfıh ticaretinin lehine ne 
iu etmiştir Bu şirket yalnız 1 suretle tadil ettirılmesinin 
harp mühimmatı ile t ıcaret mümkün olabiloceğiııi sor. 
ctmo~inin biribirine knrıştırı- nıu~tur. 

Balkan tütün boısası · Yugoslav notası ve Lehistan 
Varşovn, 5 ( AA. ) -

Relgrattan Prngda çıkıın · M 
Ekprenprondi gozetcsı . ıır.-

« Prnger Presse»yo verilen sılyn suikastının n.otıcesı_-
habcrlrre göre balkon anlaş ni t.etkik eı.lı.:rck dıyor kı: 
mosı <lcı v}etleri bir bokan tii. «Leh usulü Yugosl v-
tün borsası yopmoğı düşün- ya kralı ıçın sıımimi 
mı>ktedirler. Şimdilık tütün ıluygular bosleınekte ve 
yetiştiren memleketler oras- onun ncısınn tamo
ında bir tütün konfodcresy- mile iştirak etmektedir. An· 
onu yapıl caktır. Ru konft;der- cak milletler ceıniyetiude 
esyon yalnız tütün piyasası- müşterek hir hıueket mabi 
nı vücude getirmek ve bütün yetinde olalıılecek vo cemi-
sürü münü temin etmek yet azasından birine karşı 
ile değil tütünekimi ve kali· yapıl. cnk hi~·bir şeyo işti-
t!'sini iyileştirilme.si ile dahi ro" e<lemez. Bizim kanaati 

, mizce uluslar kurumu rolü uğra~1cııktır. Bu konıedern· 
ihtilt\fları vehimll'ştirmek syon, büyiik bir ihtimrılo ba· 
..Jeğil, düzoltm<ıkt' r » 

kılır iso Türkiyl', Yunenis u 
r.:ısyon Fransız sermayesine 

tan ve Bulgaristan muroh- 1 do' anacaktır. Aynı haber ere 
haslarınılan mürekkep oloc- göre bu sermayt:o yurdımı 
'Oİ.lır. temin edilmiş bulunmakto 

Buna Yugoslavya ve Arn- ise de bu hususto bo ka tu 
navutluğun iştirak etmeleri rartan teyit edici bir hnber 

vo.srm bu höcrelcrin hangi 
kısımlorında o.hzı mevki ede 
bilec('ği bile göst•'rilmcm.iş 
tir. Çok yüksek ilmi tatıarrıyot 
neticolori elde ettiğinden 
doloyı hu sene Nobol mükl\· 

do boklenıuelı.te<lir. Konfede- gelmemiştir 
l=======·-=--===:::=-:================:=============-:::ıı::;;===-= 

vinin haizi ehemmiyet oldu yol gö ilerm •k üzere her 
r tı ilo taltif cdılen Thomns a . 
Morganın şayanı hayret ye~ı 
müşahedeleri hep M ndelın 
bu keşfine istinat etmekte-

d. Bu alim senelerce 
ı r. 

emek li mesai sa· süren 
· d onun tarafından yosın e 

şöhret bulan bir nevı 
sinok le (drosophıla mon
oguslcr) y3 pt ğı tecrü~elor 
ile bu sin ğin tnhınınen 
400 muhtclıf irsiyet evsu· 
rınn malik olduğunu e 
bunların i~'İndc bırçokları· 
nın hücre nuvt lcrin·leki ~·ız
rrilerı.lo · mevki ve vaziyetlu· 
g . r 
rini sıhhatle, yanı evsa ı 

ahmul ese.ıs ecsnmın hôc· 
m .. b 
redeki nüve çizgı!erının aş 
veyn orlo. vı•ya n haycı ta 
rafında bulunduğunu sıhhat
le tespit etmiştir , 

llatta, bu suretle cins~ye~ 
tin bile Mendel kaidesındo 

b. vas f olduğu tespit cdıL 
ır . 

ıiİ ve dııho şııyanı hayretı, 
muhtelif heyvıınlarda hu 
cinsiyet amHinin d~~l'r amil
lerden hususi şeklı ıle ayrıl-
dığının tespit edilmiş olma-

sıdır. 
Bununlıı usırlur kadar <.s· 

ki bir mesele neticeye ~a~
la tırıldı; bu da acaba cınsı

cıt beyz ıda ını yoksa hiı 
y 'd . 'Ik . , yni nıoncvı e mı ı onca 
'

0 ı · r tAspit eılıl:rıi tir, mo c csıc ır 
~imdiye kadarki tc?riıbeler 
burada uıl htiveyn1 mane-

ğunu göstermiştir. tarafta ruuu zz:ım muayene 
Filvaki, bu tecrübelel' bo- enstitüleri kurulması heylıu-

sit hayvanntta, haşııratta, do değildir. .. 
onfıbılcrdo, kuşlarda yapı1- Asırlo.rdunheri yupılnn mu 
mıştır. Henüz bıışlnngı~·ta şuhnde ile irsi tnbiatları to-
bulunon veroset tahnrriyntı spit edilen hirt·ok hoslnl ı k: 

k. lıırın irsi sevri hokk .ndakı bu yolda gitğide insanda ı J 
lıj}rril~rimizi Ort•hor Men lelo 

dahıı mug· lok ve daha güç 0d B .. lıemoııh'ı me yunuz ngun 
verasP.t şcrnitini tenvir ede- k lie, gAce nmnlığı, ren aııııı-
ceği oşiktlrdır. İsisin etrn- ı tırrı . ildh gihi lıastol k .. rın 
fındoki örlü yırtıldı, ''O 0 l · · · b'l' nası tevarüs ollığını ı ıyo-

menılel bize tohnrriyatın ucu ruz Bilgilerimize istin1ı.lien 
bucnğı görünmiyPn derinlik- bazı vekayide t bhi vcs-
lerine doğru. Leşcr bilgisi- nynmızln ağır oilevi 
nin görülmiyen yeni sahula hostulıklorın verasetine m:.ıni 
rınn naznrıınızı çevirdi. olabiliriz. Diğn bazı dcrt-

Bugünkiı modern ameli lerde oilo içinde sık ıık 
vcreeet ilmi Mendclin. konu- görülse dahi vesayamızlo 
nlarınn ittib ı etmektedir. teselli ve teskin edebiliriz 
Sert, mukavim ve verimi { - vo hottd nilo seceresını 

zla buğday vo mısır einsleri- mütaleo oılerek ı>heveynin 
nin keşfı Mendelin, keşfı meşum evsafının kut'ı olorak 
olmaksızın mümkün olamaz- söndüğü ve ahfadın musap 

olrnosına hiç bir tehlike 
dı Onun bu keşri olmasaydı 

mevcut olmadığını söyli. 
Şimali Amerikanın ve C ına yehiliriz. 
danın va i sohalorındn huh-
ubnt zeri kabil olumozdı. Ha-

Şu halde Gregor Mendel 
insaniyC'tin en büyük mi.in· 

tta iddia edilebilir ki, ŞimıH rilerinden biridir. Kendisi-
Amcriko. ve Cnnadanııı, bug sinin bir g-ün benim zamn-
ünkü azim iktısadi inkişofı nını gclec~ktir sözü bugün 
onunla kalıil oldu. Ameli ha- keşfınden 70 sene sonrn 
yvan yetiştirme için drıhi tamamen tahakkuk etmiştir. 

Mendelın, kanunları rehhor Onun zomnnı şimdi geldi. 
mahiyetindedir. Hayvan ve Gregor Menclclin ismi beşe-
hububot nesil ve cinslo- riyotin zekn kahramanları 
rının hcrgun biraz semasında nurlu bir yıldız 
daha eyiıini yetiıtirmek içiD gibi parlamaktadır. 

Yabancı gazetp: -
Flandin Ne Yapacak? 

- ----
Flandin Punnkare gibi düşünüyor. Mebusan mıcllsl ahkaıı-

nın bazı kısımlarını değiştirmekle iktifa ıdıcek•lr. 
(<Corn•ı:;pondance Polıtique 

et Diplomntiquein Berlin mu 
habiri bildiriyor: 

Yeni l?ransız hükumeti dün 
parldmentoda, hor başlangıca 
ııit olan bir muvafrakıyot 
neticesinde, biiyük bir ekse
riyc>t elıle etti. Bu hükumetin 
programının başında: <ı mu
hasamatın tatili devam edi
yor» tebliği var; Flandin ka
binesi, t ı pkı selefi gibi, fırka
ların çekişmesine nihayet 
veren bir k.ıbine ile bera_ 
ber bu muhasamat tatilinin de 
bazı usuller sııycsimle . de
vamlı ve verimli olmasını 

istiyor Doumorguerin barış 

ve kalkınma eserine karş ı 

gösterilen saygı onun boşlı
co taleplerinin bunların idn
mo ettirileceği fnrzedılse bıle 
mutedil ve tedbirli bir şekilde 
idare olunacağı vehmini ver
emez. Gerçi tıılok edilen şey 
tlcvlet vo hükumet kudretinin 
tezyidi değildir; mevzubabı 

olan şey, kubinonin boyan
ntına nazaran, sadece «İcrui 
kuv\'et otoritesinin ve şortla
rının yani, hükumet istikra
rının zaruri olan teeisi» dir. 
İ~te bir istikrarı temin etmek 
üzere M Flnndin, M. Doume
rguenin kunaatino zıt olarok 
te~ki1ı\tın doğrudıın doğruyn 
ıleğ'işnıesini zoruri adJotmi
yor; o müstakar bir lıükllmet 
şeraiti ((ParlAmento müesse

selerinin şİnhliki çerç
evesi dahilindP tamamen 
uyğuns•ıu düşmodık~·e, pttr
lflrnentoya, bir tecrübe mü
ddeti temin etmek ve versail· 
leso gitmek ta aftorı değil 
<lir. i\1. FJandin, bu heya
natıle, hem radikallerin, no· 
ktnyı noıorına hem de Po
incarenin on son siyosi ne
şriyatından biri olup birinci 
teşrinde bir makalode serde
ttiğine yokl ıı şmış ô' uyor. 
M. Flandin do, M. Poircare 
g ı bi, meclisi mebusan ohkA 
mının bazı yerlerinin touıli_ 1 

nin kdfi olup bunun leşldlt\tın 1 

resmen bir <lPğişiklik geçir
mesine nı üreccnh olduğuna 
kanid ir. Demek ki 'ğer 
meclisi mebusan, hükfimt•to 

karşı borçlu olduğu ve yeni 
konsey reisinin de çok ar
zu ettıği «normal teşriki 

mesrıİ» don ka\·ınmaz. yani 
fırkaların muhasomat luılili
lino riayet edilip hü~umetin 
teklifleri de kabul edilirse 
«kanun ohkdmının normul 
ıırette icru mevkiino gP\' 

mesi kuvvetle muhtC'meldir. ı> 
Binaenaleyh, 1936 ya kndar 
hiç bir fesih meselesi mevzuu
bahsolamaz. M.Flttndin.mebus 

lorın ınesu1iyet duygusuna 
ueğil horlbınliğine güveniy-

or M. Flandin, voziyet ienhı 
olarak ananevi pıırldmentıır
izmin ha-sımlnrı olan eski 

muhariplere müteaddit kor 
cin, samimi hiloplardn bulu
ndu. 11..ıtttl meclis reisi, <loho 

h.ışka münasebetler vesilesi
}. l?ransız parlı\menturizmi

nin artık pek pıırlak vaziyette 
olmadığını açık~·o söylemek
ten ~·ekinmedi. Hıikumct ko. 
rarı asıl ökonomik salında 

toplanmıştır. M Ooumergue, 
herşeyden evel sıyasal suiis
timaUeri ortadan knldırmak 

isterken, M. Flandin demokr
asinin teşkili ve yenileşmeıi 

gibi sıyasal meselelerin aaıl 
ökonomik düzenin bozulma1_ 
ından ileri geldiğine kani bul
unu yor .M. Fl:ındin ötedenberi 
güttüğü ökonomik libera
lizmin, zorluk ve vazifelerİDİ 
anarken bunun tahakkuku 
için do «mfülafaalı kontrotlu 
bir hüviyet» talep etmtk
tadir. Hu hususta hükOmett• 
bir çalışma zamanı temin 
enebilrııek üzere M. Flandin 
yine meclisi mebueana hi
tap ediyor. 

Pek hararetle münakaf! 
odılon memurin hakkı husu-
sunda M. Flandin, ııya8al 
liberalizmi bile eıan 
bir hal sureti bu. 
lmuştur; bu hukuki 
mecburiyet vo vazifelerin ne 
yurtdaşın, binaenaleyh ne 
de memurun vazifesinin bü
tüniinü teşkil etmediği ci
hetidir. Bunun içindir ki, bil
hosgn memurlar için ve on· 
ların da elllirliğile şeref te· 
ldkkisinin ancak herkeae t•
mil olan çok umumi bir for
müle raptedilmesi iktiza 
edor. 

Hesmi beyanatın heyeti 
uınumjyesine nazaran, harici 
siyasete ~yrılan kısım pek 
az yer tutmaktadır. Esaıen 

bu kısımda söylenilen şeyler. 
tatbikata taalluk etmekten 
ziyade, nazari ve •üphem 
bir takım harcı alem içtiha
tlardan ibarettir. 

-~ 1 •• 

Adına Halteri hıltıı rurt 
s1Ygisini artrnııyı cık11111. 

Adana, 6 (A.A.) - Halkıa 
yurt bılgiıini ve ıevl(İıini 
arttırmak ve perçinlemek 
kın llalkevi konferanslar 
tasarlamıştır. Baılıyacak olan 
bu lı::onCeronslar halkın en 
\'Ok toplandığı kahve .,. 
gazinolarda verilecektir. 

ldanı bu yll ''' pım11k 
yaliıtlrdi 

Anada, 6 (A.A.) - Çukur 
ovttnın bu yılki Pıımuk0veri
mi vo sotış değeri gecen yıl
larılan \'Ok üstün ve sevinc
lid ir. 934 nğuıtosun 21 ilk 
te'Şrin ayınınsonunıı kaaar 
yalnız Adana.dan dışarı ~·ık.a
rılan pamuk 933 yılının 
ayni aylarında çıkarılan pa
mukton 32929 balya artık
tır. Çoklukta olduğu eibi 
tleğerlcrdede .. üstünlük göze 
batacok kador büyüktür. 

Fransız ticaret bakan1~Mos
k0Hya Ya r dı . 

Mo ~kovn, 6 (A.A.) - Fra
nsa Ticaret Bakanı buraya 
gelmiştir. r----a-.------.---

Yl'HTDA~! 
~ 

Ztngin, Fakir, Kadın 
Erkek hııldsa lılç bir ki
mse kendini Hildllahmt
rin Şefkatli himaytsindtn 
uzak sayamaz. Bu Ştf. 
kat yurdunun yardım e
lint !/tlluin birinde muh
taç olabileceğimizi unut
mamalıyız! Senelerce t&J

vel kurulmuş olan bu ha· 

'L
yır occı.Jıncı aza olunuz. 

'Balıkesir Hilllialımer 
Cemiyet\ Merkez.ı 
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Bahğı 
Yazan: lstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi profesörlerinden 

M. Andre Naville 
Yıltın balıklarının muhac- bilinen bu muhaceretlere 

eretleri ve tekcssürü uzun istinat ederek yılnn bn-
zsman mcçhu' bir muamma lıklarının denizde teke EÜr 
şeklinde kalmıştır Mesele ettiğini düşünmüştür. 

oncak bu son selelerdo biL Dr. J Schmidtin mesa 
ha s'l Danimarka bayvanatçı- isi, 1talyon Aliminin fıkir 
tarından Dr. J. S himidt sa- lcrini tP-yit etmiş ,.o yıl ı.i 

ycsinde hulledilebilmiştir. balığı neşvü nümas nın bi-
YıJan balığı, kcndino henzı- rjbjrinden hakiki istihale-
yen ve d ima denizde yaşı- lere ayrılmış üç safhada 
yan «Congre» balığından, ev. vukua geldiğini göster. 
veld derinin dahilinde göm- miştir. Sonbuhora yakın 
ülmtlş ve bu sebepten dolayı kahil yılan balıkları de 
hariçten görünmiycn küçük nize geldiği zaman hakik1 
pullorın mevcudiyeti ve üst bir istihaleye uğraf: mun-
çeneyi taşan alt çenenin ağ- zurları uzo.r, gözleri biri. 
2;8 karasteristik bir şekil birinden uzaklaşır, gümüş 
vermesile ayrılır. renginde bir «düğün elbi-

Şimali nısıf kürresinde iki sesi» giyer ve balıkçılarca 
neYi yılan balığı mevcuttur. güzel 1onınmıştır. 

Avrupa yılan balığı, <eA.ngu- Bu gümüşi renkte yılan 
illa anguilla» ve Amerika balıkları denizde aylar sür-
yıJan bıılığı «Anguilla Chri· en büyük bir seyahate 
sipa,, Birinci nevi, Karadeniz çıkar ve bu seyahat netice
ve Bozar denizine merbut ı sinde bütün Avrupa yılan 
havza!ar istisna edilmek üz- balıkları yurr.urtlamak üzere 
f)re bütün A vrupada bulunur. beynclmedari Atla eden izinde 
ikinci nevi Şimali Amerika_ «Bermüdes» adaları civarı-
nın atine denizinde dökülen nda toplanır. 
sularında bulunur. Bu hayret verici seyahat 

Avrupa yılan balığı Jiman takip edilebilmiştir. Dr.J.Sc-
ve nehir mansaplarından, al- hmidtin seyahat ve taharriy. 
pin havalisine kadar bütün atı onun hudutlarını yavaş 
berri tutlı ve acı sularda bu- yavaş göatermiş ve tavzih 
lunur. etmişti. J. Schmidt denize 

Fakat, öbür balıkların ok_ inen yılan bahklarına birer 
sine olarak hiç bir zaman işaret koymuş ve bu sur. 
kara sularında cinsi noktai etle fıkirlorinin doğruluğunu 
nnzo.rdan kemale ermiş ve anlıyabilmiştir. 
meseld yumurtlanmıya hazır Kfihil yılan balıkları B~-
yumurtalnrı ihtiva eden yı- rumes adalarile sargas .deni-
lnn balıklarına tesadüf edil- zi arasında bulunan randevü 
mez. 

HattA, bu son senelere 
kadar genç sürfeleri bile gö · 
rünmemiştir. Müşahedenin 

halledemediği bu muaınma-

yı birçok efsane halletmek 
iştemiştir Bu efsanelerin 
bazılarına göre baş yılan 

balıkları batakhkların çamu-
rundon, Jiğerlerine göre 
başka balıkların, meseld ka_ 
ya balıklarının vücudünd~m 

doğar. Sonraları, yılan balı· 

klarının hunea olduğu, yahut 
ta, yavrulayıcı olduğu yav
ruların canlı canlı doğurduğu 

farzedilmiştir. Doğru olma
maktan başka bu faraziyele
rin hiç biri, yılan balıkları

nın, tekessürünü izah 
edemez. Buna mukabil; yı
lan balığının hayatında bu 
balığın tatlı sularda ve snhıl 

aeı sularında giçirdiği sııf lln· 

lordan maodo denızde de.bir 
müddet yaşadığım göısteren 

muntazam itiyatlar çoktan· 
beri biliniyor. 

Sonra baharda, büyük 
yılan balıkları Avrupa dere
lerinin cereyanına kopılır ve 
bu cereyan tarafındun neh
ir mansaplarıno. ve denize 
ıürüklenir. 

Bunun aksi olan bir 
hAdise de kışın boşlar ve ilk ı 

bahara kadar devam eder 
«Covelles» isimli gayet genç 
yılan bnlıklo.rı büyük suru 
halinde, açık denizden sahil 
acı sularına v3 nehir man. 
saplarını alakadar eder 
ve yılan balıklarının çıkışı 
iımini taoır. 

Daha 18 inci asırda meş
hur ltalyo.n tnbifcilerindon 
Salaplnnzni o zamanlarda 

mahallerine ilkbahar bidaye. 
tinde varır ve yumurtlam1yo. 
boşlar. Dişileri denizin içine 
erkeklerin spermile ilkah 
edilen milyarlarca yumurtayı 
yumurtlar. Bu suretle vazife
lerini yopon ebeveyn ne olu
yor? bu tamamile meçhul
dür. Mutlak surette bilinen 
şey, yumurtJıyon yılan ha 
lıklnrının bir daha Avrupaya 
dönmemeleridjr. Bunların 
yumurtladıktan sonra ölüsü 
veya ertesi seneye kadar de. 
niz dibinde ilticnları keyfiye
ti halledilmemiştir. 

Kiiçük yumurtalardan genç 
yılan balıkları değil, lepto
cephales denen sürfeler çı. 

kar. Bu sürf eler defne yap· 
rağı şeklinde yassı ve ta. 
mamile şefCaf sürfelerdir, bu 
genç sürleler ovveld iki su 
arasında yüzer ve cereyan
lar tarafından sürüklenir. 
Yölculukları esnasında bu 
küçük sürfeler 6 jld 9 santi· 
metro uzunluğunu bulur. 

O esnada sürfeler Avrupa 
sahillerine varır ve karışık 

bfr istihale neticesinde cive. 

velle haline geçer. Sürfel
erin soyahnti iki eene 
istiholeleri de bir üçü11cü so
neyi işğııl eder. 

Sonra civcllesler Avrupa 
sahillerinde doğılır, bir kıs
mı Şimal denizine veya Atl
as Denizine dökiılen nehirle
re, bir kısmı da Cebeli I'orık 
Boğazını o.şarak Akdenizini 
kuşatan karaların sularına 
gider. 

Yılan balıklarının uzakla
ra seyahat etmesi birçok 
meseleleri ortadan knldırır. 
Yılan Lıılıklarının tekessür 

r 
Af manyaya dönerse 

Sar iş1erile uğraşan üçler 
komitesi işlsı ini bitird;. 

Roma, 6 (A.A.) - Sar işl
erile uğraşan üçler komitl'si 
işini bitirmiştir. Arayi umu
mıyede Sar Almunyayn 
döners, uıu ıyyen bir z,ım
.:ın için muhacirlere müsa·.ıde 
c filecok ve muhacirler ın 1-
llarının artına ve dövizlerı

ni çıkarmak için serbest bı

rakılacaklardır. 

Fransa Jörnot mndenin-
den on bir ·milyona oit 
hissesinden başka made
nde ayrıca dokuz yüz milyon 
alacaktır. Bu mali anlaşın· 
ayn gırmiyen husu i olacak
lar bu paranın dışındadır. 

Roma, 4 (A.A.) - Sar işi 

hakkındaki üçler komitesi 
işıni bitirir bitirmez, ortoda 
yanlış şayialar dönm.ığe 
başladığından bu işin aydın
latılması rloğru görülmüş
tür. 

Plebisit sonucunda orttıya 
çıkacak· siyasal ve mali 
meseleleriu hallini içine nl-

Koope • 
1 

Kooperatifler orta /arına çok '4 ydalı oluyot• 

Muallim dolayısile köy koope atiflerine 15989 lira, Mahmudıye kooperatil~ • 
2 6385 lira daöıttt Şamh ve ~~ğış ooperatif 1 rinin ~e çalışması ô~ülmeğe ~91ır 

Balıkesir ziraat bankası 1 

tarafından nahiyo ve köyler_ 
do kurulan oopero.tiflerin 
çalışmaları iler. mektt>ıfr 

Bu koop r. tiflerden OöhC'l 
Ç9ğış, ~amlı ve .fohmudıye 
koopero.tiflerinin çalışmaları 

bilhossa öğülm ğe dt ğerdir. 
Öğrendiğimize göre otuz h ş, 
kırk ortakla işe başlıynn Cn
ğış kooperati(ın ortağı şimdi 
yüz eili birdir. Buırnn yıl 
sonuna dek yüz yetmişe ulo.-
şacoğı umulmaktadır. Bu 
kooperatif in söz 
verilmiş sermayesi 11760 
liradır, bunun 5096 lirası 

tahsil edilmiştir. Bu yıl ha
vanın kurak gitmesi koope
ratifin çalışmasını biraz 
güçleştirmiştir. 

Göbel kooperatif inin 145 
ortağı vardır. Ortak ııdedi 

gün biraz daha çoğalmak· 

tadır. Bu kooperatifin 9790 

Şamlı Kooparatifler Ortaklari bir arada 2fJJ 
olup bundan 5583 lirası to yıl sonuna kadar ~ 
planmıştır. Kooperatif 934 ulaşacağt umulmo.k~adır· ,,r 
başlanğıçında dağıtt~ğı para. verilmiş olan 1 1740 Iır• 

1
,, 

lorı toplamış ve akım m v mayeden 5293 lirası toP oı' ı 
simi dolayısile [y~niden ~r- mıştır. 934 yılı başJongı3 taklarına I 5989 lıra vermış-

1 1 
tor .. 

da dağıttığı pnra ar f' 
tirMahmudiyo kooperatifine mış ve mevsim dolo61 
gelince, bu kooperatifin ortaklarına yeniden 

1 

J 53 orto lıdır. Ortoklıuın lira vermiştir. 

acnk bir pldn hazırlanması ıla' çlara nark ,,. 
isteniyordu. 

Üçler komitesi üç oran Kullanılmakt olan. ildçlar 

lira söz verilmış sermayesi 

• 
Si a 

karşısında idi: Statüko Sarın 3000 cins olarnk tespit edil· • jP 
Fransaya bağlaması, Alman- miştir. Bunlar ucuz orta ve Tahkikat Bulgar askerlertfl 
yaya bağlaması. pahalı olarak üçe ayrılmak- J J8f' 

Bilhassa üçüncü oron üz_ tadır. sınırı geçer k Tüı kleri ö oı 
erinde duruşun sebebi bu Aynı şehirdeki eczaneler 

oro.nın birçok ince. meselel- arasında fjat farkını kal· dükleri meydana çıktı, . .1~• 
eri ortaya atmasıdır. Alman- dırmak esası kabul edilmiş. •"' 
yanın rny vermiyenler hak. tir. Komisyon bir buçuk ay Dramadan haber veril- gelen bir Atina habe.rı;le ~ 
kındaki teminatı ırk ve din araştırmalar vapacak; Yuna~ diğine göre öğleyin an hükumetinin cmrı ed 
!arkı gözetmemektedir. nistnn Bulgaristan, ve Yunan - Bulgar zabitlerinden diseyi yerinde tabki~ 

O d S l · · ııı r te yan an ar A manya. Yugoslavya, Romanyada tat- mürekkep araştırma komi- bir jandarma zabıtıo ti 
ya dönerse hu dönüşün na. bik edilen ilılç tarifelerini s orunu bıldirmekteJir. 60:ıı 
sıl olacağını gösteren tedbi- syonu Dramaya yo.kın er- sker.,.. 

tetkik edecektir. Ondan · d b. ı k f>uJgar porda üç Bulgar 11 rler alınacaktır. Munyyon bir nıya a ır ~şere ) - rı 
sonro iltlçlarn mark kona- ki d ·· (1 sıo1 

h vunnn sınır iş'ını· didikle- poma · ar an onc • zaman ıçın mu ace- ı k. 
88

s• 
retlere müsaade edile- coktır. mişler vo tetkik sonunda çtikleri, sınırdan i ·ı kB(ıl 
cek ve muhacirler mallarını tedır. 950 milyonn yük- Bulgar askerlerinin Yu ride pusu kurarak 
satmak ve dövizlerini çıkar- selen vo anlaşmıya giremi- k t'" kl · pusuya <lu··şu··rdükleri ' 8 ı. nan sınırını geçere ur erı 11 
mak için serbest bırakıla- yon hususi alacaklılar bu- ölenden üçünün kurşoıı .. ( 
caktır. nun dışındadır. Bundan baş- öldürdüklerıni resmen tespit de ., 

Mall anlaşmaya gelince ko. Franso. warndt madenin- etmişlerdir Neticeyi Bulgar inin süngü, birinin 
1 

ri f 
b l · 1 d. b 'l ··ıd·· .. Idi.ik e sardan yalnız Fransnnın 900 den ı ı milyon tona ait pa- zabitleri ka u etmış er ır. m ası ı e o uru 

mil yon alacağı gözükm.ev,:k~-~y~=ı;;,;n;,:,ı ~a:;;l.:,a c;;;,;a:;;k~t~ır;,. ====::=:=:==~G=;-E.1:;::;;n:==;e:==a=::y~n=ı~h==d=d~i s:=o~h~a~k~k~· ı~n~d~n ~~z-:. ılm~ış~t--=ır:-:-,:. ~~~=4 
-= • teşk• 

d 1 h l b h t t · ·d· oloJ·ık devı'rlerde,· nasıl öbür cesim su kitlesinı etme en eve öy e bir se ep arare ın esırı ır. 

mesaf~yi katetmelerine se- Kemale ermiş kdhiller, so- nevileri bahsinde olarak miştir. e.rı~ 
hep nedir? Bütün yılan bol- ğumıya yüz tutan kara (Öbür neviler yerinde dur- Eğer megner 0•0~ p, 

1 l · ·· · edılır" o ığı nttvileri tekeesürden sularmı terkeder ve da- mamokla beraber, ıayat arı- hır g~n ıspot be.hl 
evel böyle uzaklara gitme- ho. ılık kalan denize hic- nın en büyük kısmını geçir- 1 noznrıyezo yılan . h ~ 
ğe mecbur mudur.? ret eder. Denize varan dikleri kıtnlardan sey.aha;~f ~ k~~ro~s~t ıııs ~ 

Yılan balığı nevilerinin yılan balıklarının en sıcak nispeten çok uzak- e tır. 1 a pı : 
1 
ğı' M' rP 

yalnız bir tanesinin Avru- su damarlarını aradıgiı. ve lanamaz) uzun seyahatlere Advr?pak Y
1
•lan 'l 

1 
akl• ~ ~ 

. enız o unu aşm ıJıı.. 
pa yılan balığının böyle bu suretle Avrupa sahil- alıştığını ızah otmek lllzımd· .k 

1 
d yutılur ı• 

kl h · · b 8 . h 1 d rı ıı su arın a ·•Bf uzu ara ma nceretının se - lerinde kain Gulf Stream ır. u ıza ı, sQn sene er e bılmiştir. Yavaş ycP (e 
ehi nedir? Fılhakika Avru- V U b' h isminde bir eeıı ı. 

cerdyanlnrına vardığı kabul on e ısc kıta nras ndaki fil · ti' pa yılan balığına benziyen ediliyor. Sıcak sudn kaL Alman hayvanatçısı verm~ğe c reyanların seyri detf~: 
Amerika yılo.n balığının k . . l b 1 kl ug· raşmıRttr. vılan bnlıg- n n ıtıya b .. ~ mo. ıçın yı an a ı arının -:.- ., .. "~r 
«Anguilla Chnysipo» yumurta 1 Umumi h rplen evPlki d ;:, 1·ı:ıınılll ve, nı·lıay t. Gulf Stream cereyan o.rına F- -ı ~ 
mahalli Avrupanınkinden karşı ilerlediği ve bu me· son senelerde Vagner ism. ü hal zuhur etı:niştır }l 
daha şimo.lde olmakla be- d 1 h ·ı ı ki ı·nde bir «Gcoı>hy•sicı· en)) Bu surAtle hı·dayett~, 1 ar arın araretı e ı ı aş- po 
raber Amerika sahillerine bu .. tl..in kıtaların bir tek bor- upa sohillcari cİ\'r.r•1 hl ., · mış bu koca deniz neh· ıl" , 
yakındır. Kezo. <dndo-Ma- rı· kitlenin trdrici p rç J n- murt) von Yılan btı,,,, 8~1 l · · d b l C 1 rinin boşladığı yore yumnrt· .1 d lı ., .. 
aısıe» o u unan e- masından husule gAl livini eden soneye n a ·• il 

b d d ı · · 1 lama yerine 'ardığı ko.bul t- t " 
es n ası ere arının yı - e lıliyor. Fılhakika volla- ispat etm.-..ğe uğraşmıştır. gitmiş vo nih ye roe 

lo.n balıkları bu odayı, J Yumu ti m ınh 1 1 j' 
l b 1 ki Bu nazarı ye çok mo ,hur ., . Jıl · ... komşusu Borneo adasından rını şaşıran yı an a ' arı mışt r. \'on l' bı c \ ırv 

o.yıran Moknsaar boğazında daha soğuk bir mrntakaya jPolog-ıın lnkdırin moz ar p k o~tur. \'e Jıı 
yani yakın bir yerde JU- girer ve bu suretle eyi ol' ığ'u gibi hırçok '" k .yi kitabının !'!on t 

1
b 

l B. ı h h istikamet kendiliğinden mu- uz.erine istinat 11 r. B n • ·z9 ht n d m 1 ı. ,, ~ murt ar. ınaena ey mu te. ,. 
l·r l b ı - ·1 · b Iıafaza olunur. z ırp; n n neticrsı F k t o 0J r ı yıon aıgı ne~Arı aş ~ 

ı. k ·· · .. t h t Am rik.., ı·l Av UJl ı v l 1' ko tarzlarda hareket eder; ı gorunuş e ns ve n 
t k• ·· ·· b · h 1 tle nvn h·r k·•ı "' m yalnız Avrup yılan balığı n ı ı gorunon u ıza yı an 

tekessürdcn evel koca Atlas b'llıklarının seyahati (:sna - up olduğu v nrıc k b ltlh 
d k . · t•k t' · gu·· 1 z nre biribırind n r gioı denizini aşmakta inat ve bu ın a ıs ı amc mı ze ı · 

h 1 'b. ·· .. F'lh bu naz rıy t'n n t r 1 ı i d suretle siifrelerini aksi ) 0 _ a e 'r gı ı gorunur. ı -
lu aşmağa icabeder. Mulıt hakika genç leptoccphalcs endir· 
elif yılan bolığı nevilerjnd- siırfelerinin. nasıl Gulr Stre- Hu naznr'yry~ go .. r, Atlas 
eki itiyııt förklarının sebebini ame ktıpıldığı ve bu surı:ıtJc Denizi, pok e ki znm nl rıln 
jzale etmek güçtür. fatiho.lolerinden bir o.y evel dar bir deniz kolu teskil d 

KAhil yılan balıklarının nasıl Avrupu sahillerine vnr. iyor u. Au kol t dr c n g -
mubuceretini izah ıçm en dığı, kol ıyca anlaşılır. nişlflmiş ve bugun ıki Kora 
umumt olarak kabul edilen Avrupa yılan balığının je- kitleıinı biribirinden ayıran 

zi B b!og 
c muşkiıl 

keder. 
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Nesrinin Evi Küçük Kuş 

~rsrin bP.beklerine 
Ku\ iik hir evcik yoplı 
R .,kJcrin evin le 
r ~ t n o la v J 

H bek burJn ye ınt 
Bu odada da yator. 
G len misarirleri .. . 
~u oJodıı oğırlur ... . 

* 
bizim evimizde de 
Cç dört odıı olmalı 
En güzel odamıza 
Misafırler dolmalı .. 

Meraklı şeyler: 

yer 

Knr nlt nd btiziilmüş 

Dımmuş kaim ş kü~·uk kuş 

YP !';"zlikt n. so~ukttın 

P k unalm kiıç ık kuş .. 

) ovrum o da sen gibi 
B r onanın yn'I: rusu 
Durma oııa yem götür 
Pek cıkmış doğrusu .. 

* 
Al SIC acık odıınn 

leınsır. o da biraz 
Doyunca nas l oll'r 
Cıvıl cıv l yarnmaz .. 

YARAMAZ 

• 
ÖRÜMCEK AGINI NIC. 

Birçok hayvanlar vardır ki 
onları ancak yazın görebi
lirsiniz? Kışın ortadan koy_ 
bolurlar. MeselA: karınca, 
kurbogo, yılan gibi • 

işte örı\mcek t böyle kı
~ın saklanan hryvonlordon 
bıridır. Böyle soklonan hay 
vanlar soğuğa doyonamodık· 
larınJon sıcok bir yer arar-
lar, toprak yarıntıla · 
r.na. duvar kovuklarrnn 
ta nra 1arınn sinerler. 
Dondurucu soğukları böy
lece gPçirirler. 

Örümcek tc diğer hayvan 
nrkodoşlnrı gibi bahar ge-= 
lince meydana çıkar. 

Duvar köşelerine, pencere 
önlerine, saçakların altına, 
ağaç dallarının orasına gü
neş kor ı ağlarını kurar. 
1pekten inre ve bir inı:ıonın 
yapnmıyoroğı bir ustn 
lıkla yapılan bu oğlorı 
hepiniz görmüşsüntizdür. 

Bn rığın örümceğin ne 
ısine yaradığını ve aasıl 
kurduğunu hiç düşündü
nuz ve merak ettiniz mi? 

Öriimcek bu oğı nv 

VENA L YAPAR 

yakalamak içın kurar ve 
böylece bocekleri avlaya

rak karnını doyurur Şim· 

di bu oğı nasıl ördüğünü 

anlatalım: 

Ağı ören ince ipek gibi 

tdl örümceğin vucudünd n 

çıkar. Fakat bu okcıdar ince· 
dir ki ancak ) uz tanesi bir 
araya gelirse saç kalınlığı 
ko.dor olur. Bir uconu ovve
ld bir dala, bir yaprağa ta
kar. D ğcr bir urunu da ka-

rşı tnrafıı yine böyle bir 

yere yo rüzgdr veya kendi 

iliştirir. Bu iki UÇ 

arasında vücudünden çı-

kan inco telin uzunlu_ 
ğuna göre gider gelir. 
Ber ucu ayrı ayrı yer 
lero ili~tirir. Sonro. örüm
cek dıııre biçiminde biri 
biri içine dahn yirmi, 
yirmi beş kadar t l 
dokur. Böylece bir soo· 
tte vücudünden çıkan teL 

)erle bu ağı ynpınn işi

ni bitirir Bu ağ okndnr 
sıığlamdır ki kolay ko
lay her rüzgtı.r ve her 
yağmur yırtamaz . Fakat 
bu ağla sinekler tutulamaz. 
Onun ıçın örümeğin i i 

henüz bitmiş değildir. Ağa. 
gel n böcekleri v~ sinekleri 
ynkalıyabilmek: i~·in nğı yL 
ne vücudundan çıkardığı 

zamk gibi yapı kon bir su 
ile sıvar Böylece ağa dti-

şen sinekler vo böcekler ku
rtulnmazlor. 

Örümcek te bu kopana gi· 
ren hnyvoncıkları tatlı tntlı 

yerler. 

Yoksul çocukları güzel bir kurum. 

B lıkesir llımı:ı 
yei Etful C \mi)ıti 
Y rıı dılo (Çocu 
o irgen e kurumu' 
ılk mokl< plMde 
okuy n fakır ~·o-
ukl:ır p}l 'sc vnp 

l rın yo. kor ır v r 

r 

' pal , y Url' 

hu ur tl ıkı ) uz 
y tmı r kir çccu 

ll gıydirıni olo· 
nkt r. 

He mim iz böyle giydirilm 'ş çocukları kurumun çalışkan il recılerile 
lllektedir. 

birlikte göıter-

: /ıyabılmek bıze haz verir. : 
•a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

Çoc k masalları: 

· Pamuk Hanım. 
Molyercien çeufren: MUTiA SABRI 

Pamuk hanım minimini üç 1 d ğa gelmişti. Snndığm ka· 
yavrus le herober bahçede poğını t çık görünce 
yığ lm ş samanların rosma ıcıne bııkmadan 
oturmu tu. Yavru lo.rındıın b:· kapadı ve kılitlcdi, anohtorı-
ri kendısi gibi bembeyaz, nı da öteki anahtarların ya-
ikinc si olacolı, uçüncüsü de nıno, cebine koydu. Hanım 
simsiyah, kadıfe gibi pıırlok yukarıya çıkmıştı. Zn\'allı 

tüylu ıdi. Zuten Pamuk ha Pamuk hanım ağzında yav-
nıma ttiylcri pamuk gibi boy- rusile tekrar sandığa geldi. 
az olduğu için o ismi vermiş· Fakat sandık kapalıydı . Po 
lerdi Yavru pamuk hanım da muk hanım birdenbire şaşır· 
birkuç zaman sonra muhnk- dı, ağzındaki yavruyu yere 
kok kendi annesinin adını bıraktı. Sandığı bütün kuv-
alacoktı. vetile tırmalıyarok açmıyn 

Minimini yavrular sıımon- çalıştı, f kat kilitli kopak 
larm arasında gözleri kapalı açılır mı? Hemen annhtnr 
doğmuşlardı. Birkaç gün geç- deliğini gördü, ümitlendi,fakat 

Hayvanları 
Seviniz 

Kış gelince hayvanlar 
Yaz ı k yem bulamazlar 
~ırlorda ot, yaprak yok 
<trımüş her tarafı kar .. 

* 
Zavallı hayvancıklar 
Ne yiyecek yem bulu 
Üşümemek ioin clı 
Bir kovllta sek11lu ... 

• 
Sıcaeık odaıuıda 

Bir fey du.ymu11aız ıiı 
Hallerini ditttntip 
Hayvanları ıniniı .... 

·-----mişti. Nihayet ortak göı- bir farenin bile geçemiyeceği 
terini o.çıp dünyaya ba· dar delikten nasıl gire- K il • d 
kacak kadar büyümüşler· b~lirdı? Pamuk hınımcık eman te en ne IR yıpıhr? 
di. Gözleri açıldığı za- bır çare bulamadı ve Hepimize kendini 11.,kle 
man jlk gördükleri anne- kederle miyavlamaya, içer· dinleten keman telleri ned-
leri olmuştu. Onu çok deki yavrueunn ornmıya en yııpılır biliyor musunu•? 
sevmişlerdi. Sonrnlorı an- başladı . Birden pamuk s ·· r r K b 
neleri onlara dünyadaki hanımın aklına bir oydıye ımB: oyun afır-

. sağın ıın.. vet ıaımıyuuı, 
bütün güzel ı:ıeylerden care geldı, yerdeki ye- K t 11 · · · 

'11 eman e erı etını yediA'i-
bahsettiği halde hiçbi- nı yavruyu tekror ağ· miz, derisini kullandıA'ımıı 
rmin kendi annelerin- zına aldı, nefes nefese yinünden elbiaeler dokudu_ 
den güzel olduğuna ina- samanlığa geldi. ğumuz koyunların bafıraa-
namıyorlnrdı. Onu kardeşinin yanına ğmdıın yapılır. 

Anneleri bazı günler bırakır bırakmaz eve, 
onlara ekmekleri, güzel hanımına koştu . Belki ı---------·---
sütleri, yağlı etleri an- hanımı bu işe çare 
latır. Yukardaki evden bulurdu. 
ona neler verdilerse sayar Hanım küçük çocuğunu 
döker, «büyüdüğünüz zaman 

1 

giydiriyor, okşlyordu. Pa
sizi de götüreceğim>> derdi. muk hnmm ya vaşçn so-
Fakat, ne söylerse söylesin kuldu. 
ynvru kediler annelerini her - Miyav miyav, bnkınız 
şeyden çok severlerdi. Bö- sizin çocuğunuz ı.la var, na-
ylece annelerinin evden ye · sıl seviyorsunuz, benimkini-
mek vak itlorinde topladığı de bann veriniz diyordu. 
havadisi dınler, vakit geçi- Pamuk hanımın miyav-
rirlerdi . ladığını gören hanım: 

Bir gün P'3muk hanım - Zavallı kedi mutlaka 
evine glizel bir haberle go· açtır, dedi hemen mutloğa 
idi: koştu. Ona bir ~·anak ıüt 

- Haydi yovrulorım top
lanalım, size buradan daha 
güzel, temiz bir yer bul
dum. Büyük bjr sandıkta 

eski çamnşlrlor duru -
yor, oraları okodar temiz, 
öyle sıcak ki hiç durmıy
alım, hemen gidelim dedi. 

Pamuk hanımın fuzla 
konuşmıyn vakti yoktu, he 
men mınimini siyah 
yavrusunu oğzıno aldı, so
monlar nrosından çıktı. Si_ 
yoh yavru şaşırmıştı. bü
neşin porlok ziyası gözle· 
rını kamaştırdı. Fnkot, o 
gözlerini kırparak ı.lünyodo 

neler olduğunu görmeğe 
çalışıyordu. 

Bu aralık kümesten bir 
tavuk bağırıyor, folluğa bir 
ynrrurtn bıraktığını herke 

sin bilmPsini istiyordu. 
Pak ıt pamuk hnnım 

hıç sormak için dur 

ur mu~ siynlı yavrusu oğz
ında sandığa koştu, onu yu-

muşak çnmoş rlerın arasına 

bıraktı Burası okoJnr temiz 
ve rohattı ki zoten bu 8eyn
hntten yorul n siyoh ynvru 
miniminı gözleri k pımmco 
uykuya daldı . 

Pamuk h'lnım şimdi diğer 
çocuk! rını taş ınıyo gıdryor 

du. Oı.thn hiçbirisi yürumoyi 
bilmiyordu. 

Bir aralık Pamuk ho.nım 

di~er bir yovruıunu~ta9ımıya 
••tr•tlfk•D nia aaalllll San-

uzattı. Fakat Pamuk 
hanım sütlü içer mi? yi· 
ne miyavlıyor, yavrum 
büyük sandıkta kaldı, onu 
bana veriniz, miyav, miyav 
diye rica ediyordu. Evin ha. 
nımı çok oyi kalpli idi.Fakat 
Pamuk. hanımın ne jstedjğini 
anlamıyordu.Mutlaka susamı

ştır dedi. Fakat Pamuk hanım 
suyu içer mi~ Her zamankin
don daha kederderli mıyov
lamıya haşladı . 

Nihayet Pamuk hanım de
r•lini atlatmıştı. ilanım onu 
takip ediyor, o miyavlıyarok 
önde gidiyor. hanıma yol 
gösteriyordu. Büyük son. 
dığo geld lor, Pamuk ha

nım sandığı tırmalıyor, fa 
kat hanım ne olduğunu bir 
türlü anlıyamıyordu. 

Elintleki anahtarı kilide 
sokarken: 

- Bu kediye bugün 
ne oldu? rlıyordu . Kopuk aç· 

ılır oçılmıız Pamuk hanım 

s ıı hg n idnu otlotlı. Mini 

mjni siyah kedi uyanmıştı . 

Faknt ne olduğunu sormıyn 
vakit kalmadan Pnmuk han 
ım nğzına ald ı ve ılı 

şnrıyo çıkardı. Koşa kota 
suınonlığa yeti lı Siyah ya
vru kardeşlerine kavuştuğu 

için seviniyordu. J>Qmuk ha · 
nım da bir do ha hiç bir sand_ 
ığn yavru koymıya yemin 
etti. 

- iamunlık, yo.vnl~ımı 

Bilmecemiz. 
Bilmecemiz büyük bir alAka 

görmektedir. Diler bilmıoe
leriIDizde olduğu gibi 7 nu
maralı bilmeoemizede 
birçok küçük okuyucumuz 
girmiş bulunuyor. Ancak oa 
bet günlük:müddet dolmadıjt 
için neticeyi bagöa bil
diremiyoruı. 

Bilmece netic11ini gılHek 
hafta bildireee~iz n a7rı• 
bol hediyeli bir bilmeH 4a
ha yapaca~ıı. 

evgili okuyucular 
gelecek haftayı belle
yiniz. 

f ngiliz dıli konuşan uluslar. 
lngiltere büyük elçiıi Bi

nıhomın lngiliz dili ile kon-

u9an uluslarln birletmHiai 

tnvıiye eden beyanatına ka. 
rşılık M. Hul, demiıtir ki: 

«-ln2iltere, A111erikanıa 
can ve yürekten birlikte yi
rü mek dilediği .aluılardıa 

biridir. Bu it birliiinia ula
slnrası ticaret ve ökonemi
ye karşı koyan ınıellıri er_ 

tada~ kaldırmak jçia ıınel 
mnhıyette olması iıteailiyer • 

M. Hulün bu ıözlır i , M. 
Binghnnın deyimini ihtiyatlı 

bir biçimde doğrtllır Hyıhy
or. Bu sözlerde, laailiz 

Amerikan iş birliğiadı ltiz
umsuzco direnilmemiı olmHı 
Japonya ile daha ba9ka ~•

eletletlerin yanlıı tef ıirleriıe 
meydan vf!rjlrneme1i ioindir. 

büyutmek iı,:in en tehlik11iz 
yer, diyordu . 

Bundan ıonra bütiiı yav
rularım burada ~üyüttü -.ı 
bir daha hi~~ir naiıta gir
Dlt~i. 
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HİKAYE HAYALET .. Hal11n Of/lıı 
llAKKISUHA 

Bir c t ı altında üç ar_ ı 

kadaıtık.. Kadı bir kı;? 1 
gecesi idi. Uzakta kö -
pek çığlıklarının akisleri 
kulağa çar pi yor... ·Sert 
eıen rüzgflrdan çıkan 

ıesler gecenin sessizi iğinde 
uzanıyordu. 

Gecenin bu ürperti· 
ci saatinde yanan sobanın 

başına oturmuş muhtelif 
mevzular ve hah isler üze . 
rinde hararetli h arııretli 
münakaınlar yapıyorduk .. 
Mevzu biran korkaklığa 
iatikal etmiti· içimiz-
de en korkak olan Na
mı k hemen atılmıştı: 

- Çocuklar dedi! Ben şim
diye kadar geçen hayatımda 
hiç birşeyden korktuğumu 
hatırlamıyorum . Ne periler, 
ne cinliler, ne de hortlaklar. 
Bunlar benim n11zarımda 

bir efaaneden ibarettir. Za
ten bu dünyada ne peri var
dır, ne cin, ne de şeytan .. 
Cin de, peri de,feytan da hep
ıi insandır. 

Namık içimizde en korkak 
olduğu halde bu akıam 
önümüzde kabadayıca mey. 
dan okum&1ı hepimizin yü
zünde gizli bir tebessüm 
uyandırmıştı Hepimiz bu 
ıöılere k11kıs gülüyorduk. 
içimizde en şakacı ve muzip 
olan Nedimdi. Namığın bu açık 
meydan okumaeını hazme
dememiıti. Namığı hiç boz
mıyarak: 

- Peki dedj.. Hayatında 
hiç birşoyden korkmıyan 
aeni ben korkutacağım, ken
dine göveniyor musun. Bu 
ittihnm altında gururuna 
dokunulan Namık derhal 
mukabele etti: 

öteye beriye ılönüyor zihni 
binbir korkunç şeylerle ıneş- 1 

gul oluyor .. Fakat bir türlü 
uyuynını ·ordu kine fena bir 
hissi kabltılvuku doğmuştu . 

ller torn fo derin bir sf\ssizlik 
çök.mü~tü . (;ecenin \'Olışı 

süklinunu bir bf!yku:jun acı 

kahkahal:ırı yırttı. l zokl:ırda · 
bir köpek acı acı uludu. 
Bu sesler NAmığın rnhunu 
tırmalamıştı . Yııtağında doğ

ruldu. . Saate baktı. Vakit 
tam gece yıırısı .. Yatağı için
de kıvrıhlı Yorganı ta ba
şına {'ektj, uyumak kin göz. 
terini kap:ıdt. 

Sofada ayak sesleri du
yuluyordu. Bu ses odaya 
doğru yakloşıyordu. Namık 

kulaklarını kabarttı. Kapı 

ağır ağır açılrlı. İçeriye 
beyaz bir gölge sıyrıldı. 

Ve yatağo doğru ilerlemeğe 
başladı. Namık tabancasına 

sarıldı. Ve yerinden sıçra
yarak beyaz ve korkunç ha
yalete dur diye bağırdı. Fa_ 
kat hayalet hdlA ilerliyordu. 
Namık geri geri çekilerek: 

- Dıır Nodim ateş cık· 

rim Dur diyorum sano 
ateş edeceğim .. Bir .. İki, üç. 
SiJAh büyük bir gürültü ile 
patladı. Faknt hayalet iler
liyordu. Namık eyi -

rlcr akıyordu ... Korkunç hu. 
yalet ilcriiyor<lu ... Bu v:ızi

yet karşısı nda ıııüdaföı:ı~ız 

kalan Nnm• k istimdat etmek 
istedi .. Fakat bunu gururuna 
yediremedi . Birdenbire geri 
döndü pencereye doğru koş
tu. . • Kendini a~oğı atmak 
istiyordu. Fcılı.at hnyaletin kol 
ları onu kıskı"r:ık yukala_ 
mı~tı. l'\onıık hiç mukave 
met edememiş ve olduğu yere 
\'Öküvormişti. 

B z de dışnrı,la neticenin 
ne olacağ ı nı merakla bekli · 
yortluk. • .odi min sflsini du Y
d uk: 

- Koşun çocuklar <liyor
du . Fakat içeri girmıımizle 
tüylerimizin ürpermesi bir 
oldu Zira Namık ellerile kım
disine yaklaşmamamızı işaret 
ediyor ve tuhnf bir takım 
hareketler yapıyordu . l"ze
rin<leki bütün elbiseleri çı_ 

karıyordu. Çırçıplak olmu~

tu.. Buna manı olmak 
iç in yanına sokulmak is
tiyorduk. O acı ve lıo
ğuk çığlıklar çıkorıyonlu. 

Cözleri yerinden fırlamış 
sesi kudurmuştu. Za.vollı 
arkadaşım ı z çıldırmıştı. ile· 
pioıjz onun fcldketine se
bep olmuştuk. Bütün me
suliyeti keu<lisin<le gören 
Nedim orayo ~·ökmüş ses· 
sız sessız :.ığlıyordu. Er. 
tesi gün arkadaşımızı 

tımarho.neye götürdük. 
O h r> pimizden kaç ı yor 

ve yunına yaklaşmamızı 

iatenıi) ordu. Melul ,.e 
mezun eve döndük. 

**~ Namığo yap !on oyunu 1 

Yakın komşularımız: 

Ro y _!n Tic reti.
1 

Romanyanın dış ticaretine ve döviz piyasasına bir bakış. 
Romanya Ulusal 1'ankası 

)t Dimitrcsco GuYnnörü, Pa
riste çıkan Agenco Economi
gueet Financiere ınecmuns· 
ına aşağıda.ki beyanatta bul
unmuştur: 

cdhrocatm azalması yüzü. 
nden ortAya çıkan Döviz yo· 
ksulluğu dolayısile Romanya 
milli bnnk:ısı Romonya har
ici ticareti için yeni hir re 
jim kurmak işi ile yakından 
otakalanm::ığa mecbur kalm
ıştır. 

Romanya milli bankasının 
bugüne kadar gernk kendi 
ve gerek devlet ihtiyaçları 1 
için hariçte yüklenmiş bulun
duğu taahhütlere sadakııt 

göstermiş olmasının büyük 
fedakilrlıklara mal olduğunu 

ve bunun da Romen ithamı 

tacirlerinin taah hütlerino sa
dakat göstermeleri hususuna. 
tesirde bulunduğunu dikkat , 
nazarın 1a tutmak lfizımılır. 
Milli banka, ister ihr.tcotın 

azalmosı ve isler ihrocatın mü· 
ssir bir surette mürakube edi· 
lomemesi yüzünden muhtaç 
bulunduğu dövizleri tedarik 
imkAnsızlığına düşseydi va 
ziyetin vahamet peyda etme
si kabil idi. 

~lilli banka her yıl kendi 
ihtiyndarı için 300.400 mil· 
yon vo devlel ihtiyaçları için 
dört milyar leyden ziy:.ıd ıl 

düvize muhta~·t ır. 

İthalat ve ihracat sonayii 
ve bilhnssa petrol sanayii 
faaliyetini fuvkoldde zorloş
tıran bu yeni sistemin orta
ya bir mania atmaması için 
uygun bir holde olması 

gerek olduğu kanaatini ha
sıl ettim. Yeni sistem saye ~ 

~inde ihracatın mürakabe
si temin edildiğinden mil
li banka polrol şirketleri 

ar:ısında sermııae ve cmteu 
mübadelesini kolayloşt ı rac i.l k 

olan ilk ve faydalı bir ışı 

ikmul ettik. 
Zemin bir parça dulın to 

mizlcninco ve iktısadi huh 
ran yotışmoğa buşluyınca ı 

küçiik itih'tl devletleri iktısa
di ve mali münasobetlorinıle 

eı'un mev<'ut olan huiller ka 
ldırılabilecek ve serbest ti -
carete dönülebilecektir . Ser-
best ticarete <lönmet bizim 
ıcın varılmas ı istrnen bir 
gaye ve paranın altın mik
yası esası dairesinde istikra
rı kadar sağlam bir prensi_ 
ptir. » 

Balan anlaşması konseyi 
ve Bulgaristan 

<•La Bu)garie» 
~onte!jrİn 934 

Sofı ı:ı 23 

«Bir müdd~ttenberi Acun 
gazetelerinden bazıl :.ır ı, zam. 
an zaman uluslararası münn-
sebetkrifıde ortnya ~·ıkıın gr. 
rginlik yüzüncien Avrupa 
burışının tehlikelerle kur~ıla 
ştığındon bahsctmektedırler. 

Son znman lnrda Avrup t ıli
plomu~isinin ortaya ~:ı ko.rd
ığı yatu~mu ve kalkınma es
erinin ehcmmiyt'tini inkar 
etmemekle beraber balkanlı 
gazetelerden bazıları bu t 3-
hlikeyi büyültme işindo 
büyük ve açık bir meyi l gö· 
stormekto ve bu talisiz 
hrunumuzu tehtlit eden sava· 
ştan .. hahsı·tmekten çekinme· 
mektedirler. Bunları din]em-
ek gerok olursa, Avrupa git
tikçe uçuruma yaldaşmokta. 
d ı r. \1 e en kü~·ü k bir ihtiya-
tsızlık Avrupnnın uçnrumn 
yuvar !anmasına Vt sile olabi
lir. 

- Beni hiç bir~eyle ko · 
rkutamazsın Nedim, istersen 
aeninle bu işte bahse gire. 
rim.. BRhıi kaybeden he
pimizi ıinemaya götürsün ol
maz mı? .. 

ce afallamıştı. ôyleya bu 
Neılim olsaydı ölüm tehdidi 
korşısında korkması ve hüv
iyetini meydana koyması la
zımdı.. Faka.t sildhın patlay
ışt hayali clurdurmaınıştı •. 
Gerd Nnmık tabancosile bo
şluğa ateş etmişti... Ne do ol
sa bu vaziyet kar~ısında eğ_ 
er Nedimt<e durması Jıhınıdı .. 
İşin şakaya gelir ciheti yok · 
tu Bütiin tehditler beyaz ke
fenli, korkunı.· suratlı ha yol( ti 
ilerlemekten menedcm<·mİşti. 

Nnmığm korkusu biitün ben
liğini istilt\ etmişti .. lJişleri 

biribirine vurmoğa bnşladı. 

N.-.. llim bize O'ün<lüzden haber j 
vermişti. Nomığm tobanco.· j 
sını elde etmiş içindeki kur· 
şunlarını almış ve ktıpsol- 1 

lerını bırakmıştı. Tabii bu 1 

ya.ziyet karşısında Namığın 1 

a.teş etmesi müessir olmı· 

yucaktı. N ;tekinı Je öyle ol
du. 

ı sene ile ge~·en ihracatı emsali 

Bütün bu korkulor.n barış 
direğini ~östcrdiği SÖ) lenm
olidir. Bunlar işaret olun
duktan sonra, doğru olsun 
yanlış, olsun hu kadar kor
kuları ortuya atıın harp tehl 
ikesinin şimdi Balkanlardan 
gelmediğini !löylemeliyiz. 

Bu fikir ittifakla kabul 
edildi.. iki arkadaşımı
ıın münakaşasını derin bir 
alAka ile dinlemiştik .. 

N~dimin Namıia karşı uyrı _ 

ıyacağı oyun herhalde pek 
eğlenceli ve elAkalı olacaktı.. 

Gece hayli ilerlemişti. Dı
ıarıda gittikçe şiddeti a · t 
an rüzgArın camlara çarpa
rak çıkardığı keııkin ıslık se· 
ıleri gecenin vahşetini bir 
kat daha arttırıyordu .. 

Birdenbire naıııl oldu .. Gö · 
remedik odada ldmba söoüver. 

di .. Artık içeriye korkun~· 

bir karanlık dolmufjtu .. Duv
arlarda ıobada ycnan ateşin 
kızıl gölgeleri titriyordu . 
Bu kızıl ziya ile yüzü 
aydınlanan konağının ren
gıuın sarardığını farkedE'-

bildik. 1 lepimiz susuyor· 
duk. Sobada yanan odun_ 
ların cızıhısından başka 

hiçbir ses ~~ıkınıyordu 

Gözlerimiz mahmurlaş-

mıf, benliğimiz ıanki sükQ_ 
tun elile kitlenmişti . 

** Bir gece toplantıeınJan 

ıonra hepimiz odalarımı-

za çekilmiştik. Namığm 

o gecedenbcri ruhunu 
bir evhırn1 kaplamıştı .. 
Bir farenin gezintisinden 
~!ıknn gürültü, meçhul bir 
ıeı onu heyecenn sevke· 
diyordu. Şimdi yatağında 

ller halde bu şoku hudu . 
dundan ~·1kmıştı .. Elinde tu
ttuğu tabancnyı uzattı ve 
bütün muhteviyatını huya
letin üzerine boşalttı. Fa.kat 
hayret hayalet yine ayakta 
duruyordu.. Kurşunların hiç 
hir tesiri: olmamıştı.,. Nomı
ğın korkusu son hn<ldini bu
lmuştu . Alnından soğuk te-

Çin 
Yeni bir gençlık ~evresi

ne kavuşuyor. 
Çin orta ılçlslnin sözleri 
Berlin, 6 (A.A.) - Çin or

ta tlds~ gaz13tecilere Cümu · 
riyet hükumetinin yakında 

mecburi askeri hizmet kura-

lnrını onaylıyacağını vo 
()inin yeni bir gençlik dev

resine kavuşacağını ve yeni 

demiryolları yapılacağını 

söylemiştir. 

Fakııt bu oyun bize \~ok 

pahalıya mal olmuştu. Za· 
vallı arkadaşımızı kendi 
elimizi!! felak1;te sürüklo
miştik . Onun eoJgun ve 

perişan hayali hepimiz n hayatı 
elim bir vicdnn azabı gibi 
mız<la takip edecektir. 

Uluslar 
Ticartt konferansı toplanıyor 

Londro. 6 (A A.) - Ulutı

lar arası deniz ticareti kon

feransa son kdnun ortaları

nda burada toplunncuktır. 

Fransız bütçesi 

Paıis, 6 (A·A) - Saylav 

meclisi 935 büt~~eeini 47 mi · 

ly11r 581 milyon gider, 

46 milyon 906 mılyon gelir 

olarak onay lam ıştır. 

Halkevi Rei iğin en: 
• 

llalkeYimiz .\li Şuuı·i ~l t• klehin<lc Fransızca 

()ğreuıuPk istiymıler i';in hir· dershane aeılacak
tır . .\rzu (•dcıul(•riıı mektehc rııiira<'aatla kavıt 

~ 

olunmaları rica olunur. 

dairesinde anlaşmrılar yapm
::ığa karar vermiştir. Bu u~ul 
makul mühltıtler tesiti sureti. 
le hari<:tc depozito halinde 
Ratı~lar yopılmnsınn imkAn 
bırakacaktır. Hükumetin pe
trol endüstriyellerinin ışını 

kolnyla!jtırmok ist lliği mu h
akkaktır. Çünkü bu sanayi 
t:ırnfından tediye olunan b ıL 
adiye rüsumu ile nakliye tar
ifelerinin azaltılması düşünü
lmektedir. Tahvilleri çıkarıl
makta. b•ılunan dahili istikr
aza gelince: Maliye nazırı 

yabancı tacirler namına Ro
manya banknlor na yatırılmış 

olan ley paraları kuponların 

dövize tahvili suretile kabul 

otmeY,i kararlaştırmıştı r . 

Ha.tta bu borçlara ait olup da 
henöz bankalnrn yatırılmamış 

bulunan leyler dahi önce 
bir Romanya bankasına yat
ırılmaları şartile istikruz 

kaydınde kabul ed·lebilir. 
Mamofı hükfımol bu gibi 
paraları tespit edcC'eği bir 
hudut dairesinde kabul 
etmek hakkını kendisine 
kabul etmek hakkını kend-

isine ayırrnı~tır . 

Sö;1,üınii hi tırmez<len önce 
Küçük ltilt'if devletleri milli 
bankaları güvernorleri ora· 

sınıla yapılon toplantının 

haiz bulunduğu ehemmiyeti 
tebarüz ettirmek ıs_ 

terim. Ü~· <lost 
ve müttefık memleket 

Bu iitunlarda çok defa 
söyled ığimiz gibi Bulgarist· 
an, menfaatlerinin nerede 
olduğunu o~·ık\·a gör-
mektedir ve Balkanlar har_ 
ışını kurmak kin kabil old
uğu kadar gayretlerini diğ..ı r 

Balkan Uluslnr:nm gııyretle
rile birleştirmek ister. ıaten 
bu, Bulgar mıllı,tinin genel 
dileğidir. Bulğar Ulusu uzuk 
vo yukın bütün Cluslarla eyi 
münasebetlerde bulunmak 
islt' r. Balkon onloşnıası kon
seyinin Bulgaristan ıle anla
şma ve iş birliği yapılmas.nı 

tavsiye ctmı:si üzerine Bal 
kan memleketleri matbuutın. 
n ı n bu anlaşma ve iş birliği 

için yaptığ'ı tezalıiirlor bu 
dileğin Balkan Yar•ma
daeında yaşıynn diğer ulus 

larc.ı. da payluşıldığını ortuıla 
ntmnk tadır . Bunun İçin baş

ka yerlerde görülen korku
lara ve Aurupn havaı:;ıoın 

bulanıklığını gö:>teren nlfim
etloro rağmen balkanlar.n 
bugiinkü clurumurıu barış 

kin ~·alışma işine ~·ok elve
rişli olduğunu ı:!öyleınc>k ge_ 
roktir. 

Alakadar hiikılınctlere ılii

şon vazifo aı;ıktır. Hun
lar bu durumdan istifade 

MeCmLJa/ar; 

Yeni A~am d· 
sı re Yeni Adaman sou snyı .

0 . '·. eseri amın A.Dınonun uır ıır 
taşıyan kapakla c;·ık rnıŞdoll 
İçindeki değerli yozılıı~ İf 
başlıcalarını aşo~ıya geç~ılf' 
oruz: İsmail Hokkı, . Dıl Je" 
kçülüğü. sunayileştırırıe ıusal 
vlet. Abdülcebba r, lJ si 
edebiyat. Cemal Suit Ch9~ır 
İffet Ömer, Marnınrsdn ısr 
batı. Sıybsa ncunda 010'\.ı· 
Düşünen "e konuşan hnY. 1 
nlar. Toyarelerde e~~1Y5 

G
.. d . . bıçııJI 

artıyor. ov emızın C a· 
izlığini düzeltmek için. 

111~, 
iyet terbiyesi. BundGD b~Şbel 
Aldous B ukley ye rvfı~~A· 
cordayden ter cüme iki !~ıW 
ye ve bir~·ok canlı resı Jır 
mocmulyı doldurırıakt9 

0
; 

J -ı Yeni Adamın kullan g kıt' 
Türkçe de göze çorpın9 

dır. 

':ır' l ~ l Kl·\~f~l~iye 44 U•' . .. , " nın :ı~ 
otar 

sayısı da olğun r'' 
çıkmıştır. İçinde ~u 
zılar bulunmaktadır: , 

0
( 

1,. k k 1' qtap ya. ttrma. - d h' 
Mustıı fa ~ekip, Zeka ve ,e b 
meselesi - Pror. Dr. ~ 61'e 
mut Sadi, Çocuk . ~ 
errrenlik Dr. Kilislı . 

'"' • or 
fat. Şehircilik: Şehır 

1 
rlı 

nekler i - Talat HrP 
8
.,... 

· yası 
idarenin devlet nozorı r' 
Ha.san ~ülcı ü A•..ustur)"9 J 

~ ' l{re 
şuralar devleti - fl.Ş, ,; 
işinin artan ehemmiyet tt 
Halis Kaynar, Ruzevelt 118 
crübesi - llusan Hefı1'· r~ 
rp sonrası teşki ltH csO~~ıJr 
sinde. clovlet fır ka.sı - re· 

S f . · si b& rem ey ı, ayın sıytı •f' 
ketleri - Muharrem f'e) r • 
Okurlarımıza tavsiye ede 

Buğday alım istasıyon1u d 
İsparto , 6 (A.A.) - Bo 

9
11 

istasiyonunılaki buğday ;Ol 
iı,tasiyonu mera.simle acı 
ve ilk buğıla.y alınmışl~ 
-------~·-Jozel' 

ederek aralarındakı ıcr 
memiş j~leri düzeltOl~ııl 
"'ı.ırektir Bu hakımdon .ı1•· 
t'.> eÇV' 
garistan, Balknnlorn g ıso 
zamrından miras kolınıŞ ~11o 
her türlü zorlukları so!l ~• 
dırrnak isteği knkkırı0~,; r 
yısız delıller göst€'rrP\~ 
Bu sur<•tlu Bulgıırist ·ıllı 1, 

"Oslavvo ile urasınd0 0 ı. o w j r 
münasebetlero yükse "P' 

canlılık vermiştir. Bu f1l~r 
sebetler, kral Boris ıle 
Aleks:ınrlrın başladıklı:ıt' 1fn~ 
kilde kurdeş~·e, Jo! ı~' 
ve ınon duygil ur 
~·erı;evı sı ıcın o Jfı.' 
mekteılır. Yurdumuzu ~ 

k. l u~ 
ıycı en ay•ran v~ 0ı 

la~Lırnn hk lıir mesele 18 
tur. Bundan başka l{oıJl r 

'-' . · ı t1 ya ve ı unanıston ı e 
1 

r 
mı zdaki anlJşamamazlılt ~ 
<la Y"kındu ılüzoltile0et 1 

umarız. l 'u anlaş1ınB.~~ 
l klnrın kutiyen ağır b~ 
olmadığını yeniden s~)r 
meliyiz Fakat t.ıull ~ 
düzeltilmeleri, hem bere 
lik menfaatlerimize h~~ıı 
kolladıaımız barış ülk0j 
uygun olur. Hize kil 

1
, 

•f• 
Uluslarımızın hiitün gaJ ~ 
lerini bugüne ve ttelcc 
h 1 l ·ı l . . ':' i! asreue J] me e rı ıçın . r 
mişin to tiye edilnıes~ 1111 
rektir. Y tıni knn dökll f' 
leri tohumlarını taşıyafl t 
vı R tehlikeler ine ~9 

~ 1 
kendimizi korumamız 

en iyi yol budur.J> 



SAYFA: 7 

Karadağlı Gazeteci 
Ovasında nasıl öldürüldü? 

'27 Tarihli OP.yli Mryl ga- listede senin ndın vor: sıra 
s"n in )) z irsi y. z yor: 

Milliyet~:i bir Yugo·l l'' _gcı. 
z~tesinin Sohodcı. ölnıosın n 
arkas ndn bütiın Balkon dnL 
&verelerinin, gizli komitelerin, 
sıyasol cinayetlerin esrarı 

~izlenmiş bulunmaktadır ~·e 
bu öltim bir rom'lrıcıyı bıle 
heyl cana dü~\ırecek bir rna
hiyettcdır 

Kırk dokuz ya ındo bulunan 
Morislav ~1 ksimos J>ctrovic 
evinin odı.ı.sında gazla boğul 
rnu bır halde bulunmuştur. 
Bu zat hırvatlıuın te~kıl et 

' . 
miş olduğu IJstoşi isimli gı-
zlı cemiyet mensuplurındandı 
ve 1923 yılında memlekeUon 
uzaklaşmağn mecbur oluncı
ya kadar birçok mü hım vu- -
zifclerde bulunmuştur. 

flaber alınJıtrıno göre bu r- . 
adam uzun zomondonberı 
hır Yugoslavya gızli cemiy
etinin mcmurlurı tarafından 
lngilterede :nanmokta takip 
olunmakta idı. Bu defa esr
arlı bir surette ölumiınün o 
cemiyet tornr.nuan yapıldığı 
sanılmaktadır. 

Bu odam büyii k sa' nş n 
hangı seb"plerirıdı.: ıı \·ıkt ğ 
ırıı aııl:ıtuıı vesikc.ılı hir kıt

op yaz ııış bu eseri daha 
yeni tamamlam ş bulunuyor
du. 

KPndi.,ine D.ıhilıye buka 
nlını tarafın lan u en 

" edildiği ve cuma güniırıo ka-
dar muhlct verildığı z nınn 
Belgradcı gidHse sııg kalmı
yucağını, orada paq·alana
<>oğındon korktuğunu söy
le miştır. 

Petrovi\·in son ııylo rın ı 

büyük bır korku kerisinJe 
gocirJiğı söylenmektedir. 
Kitub nı basacak olan kitnp
çının söylediğine göre bu 
ıdom. bunJon bir ay evel 
elinde bir kitap mfüwcddesi 
olarak ynzılıanesit o gelm ı ~ 
müsveddeleri mıısunın iızeri

no koyorok drmiştir ki: 
« Bu büyük sovıışın İç 

taraftan yazılmış ol:ın ilk 
hikfiyesidir. Bunu bosnrsn 
nız, beşeriyetin bnşınu lıöyle 
bir felt1kf..tin daha ~· krn.1mn. 
s ınıı . belki yardım etmiş 
olursunı z.» 

Kitabl ı Mr Mot demiştir ki: 
«tahkıklH ım netice ııulP bu 
ndanıın ""r Jığı m ılfı ııntı 
verceek bir vnziyettr Lu-
lundu<>-unu öiirendim. Ki· .., o 
tnplıırım bazı bahisleri ç?k 
heyecan ve. ici hi r ıf Hle .'l~ 
yazmıştır.» Petrovı~' bir gızlı 
cemiyete mensup idi ki paro
lası şu idi: «Ya birle m .. k, 
ya ölüm!» 

B.r zamanlar Kral ı\lek
sondrın kuvvetli bir tar .. f
ları olan Potroviç sonra 
Kralın aleyhine dönmü ol~n 
(lkoliyetle birlikte ~· 1 şnıııgn 
başlamıştır. 

Kitapçı ölen adam ha~
kındn Deyli :\1eyl muhnbı
rine doho fazlıı tafsil/it ve
rerek demiştir ki: 

(\- Uk uörii!:~memizden bir 
- o b . 

haft:. 0.;i;:-a tPkrnr enı 
görmeğe gelJi t•eno hoJdc 
hoyecaolı idi. B 1~İ olümlo 
leh fit ediyorlar!,, dedi. 

Kendisine eısrnrengiz lıir 

tolefoı rrelmi ti Telefon &J
t) 

en adam. Sırp dili ile şu 
ozleri şöylemiştır. «Popov· 

ıç öldürüldü: oııdnn sonra 

lıüyuk bir korku \C tt>-

IAş i~·inde ıdi ve Yugoslu' ~a 
don gelmiş giz li bir komıt
enin kendisini öldüreceğine 
kanaat etm iş bulunuyordu. 

()kadar şn~.rmış ve kork
muş hir holde jdi ki niha
yet kentlisini to~rada !>ulu
ıı:ın akrlb ımd.ııı hırının ya-
1 ID l uöndNmı ~l' knrnr ver-

t" 

d 1111. 
On gün kadıır or:ıda kal-

dı Ondan sonro nrtık ken. 
disinin Jngilız sivıl polisi 
torofınduıı uıl.ımakıllı hima
ye edılm l'k t o olduğuna kn
naot gctirmiıjli. 

1
1

1hnyt.t, gı'çerı çarşamba 
criınti kendısının memlı>ket 
t't • • 
ılışınn çıkması ıç n rnıır ge-
1 lı. Niifuzlu mebuslor \C 

muharrirler 1 ıı knr:ırın g'C'ri 
olınmnsı irin uğraştılar fa
k ıt mümkün olmtllh Kondıs
ıne biraz para veı dım ve it 
olya da kull~nılmak üze-
re bir de \'ek yıız-
dım. lielip hunu olm:ıs nı 
bekliyordum. Fnkat gelme
dı Sonra d:ı gozle ôldürül
nııiş olduğunu h:ıber uldıııı. 

ıs mi f e\·on Popoviç de 
l\ uradnü Prensi ~lilo ile altl-

t- 1> • 
knsı olrın biuboşı opovış. 

tir. Bu :ıdam, hirk:ıç h:ıf n 
e"el olmüştiı Onun ölümü 
kolp dur111a ından ile ri ~t · 
lı•n tob i 1 ir ö i.im telakki 
e lilmişse do kPndis'ni gayet 
eyi tanıy:ın Pl'lroviç buna 
inanamıyordu Popovıç gn 

Y''t s:ığlnm \'C zinde bir 
nıln nı olduğunu, bir kalk 
sc ktesıle düsüp ölmesinin 
imkl\nsız bulunduğunu söy 

luyorJu B ı ölıimün 

deriye rınga edi 
len ve sonra hiç izi bu'un
mıyan bir ~ark zehiri vnsı 
tasillj \'Ukuo g<'ldiğinde bu 
nu "izli cemiyet udarıılorının 

~ . . 
yupıığırıa kunaat getırı-

vordu. 
.; DJimo ölJurukceğ'ıni dii 

şünon bu aJam o esrarengiz 
telefonuJa uldıktan ~onra 
büsbütün telfişa düşmüştü. 

Bu korku ile Skotland 
yard.ı {f ngıliz g'zli polıs 

teı:kilil.tı} na hoş vur~~ ora
dan gelen ve Pt~trovıçı . or-
g uyu çeken hir m.ernıır, .in: 
giltl'rtllt• 1 öyle hır . gızlı 
komitenin ml·\ cuılı)etını ne 
tckzıp nede tusdik etmedi. 

Daha sonra l'etroviç oynı 
ıneo itle bir telefon al ıncn 
busbütün korku ve telaşa 
düştfü Artık hnyntınılon 
flllJm büsbütün korkuyoudu 
bu telefon lwberinın geldıği 
.ıoğru idi, \·iınkü bunlar bi
zim evı• g• liyordu. 

Birk a~· gurı sonra hir yu
bancının bizin e\C gdıp kı
rol.k odn sormnsı, Petrovi~·i 

bütün bütün k u kulondırmı
ştı. Annem, bu adama . 0·~3 
vermedi: çünkü şüphclı hır 
odom tesiri yapıyordu. B 1 

odomın bir onnrşıst olduğu
nu tahmin ettik ve cşkiil ıni 
Skotlond Yarda verdik. 

Ondan Fonra bizim soka -
ktn süpheli odıımlor pt•y(la 
ni m ığı haşlııdı. l I Ppısirıin 
eşklllini Skot land Yanla hıl 
dırıyorduk Orndoki rııemu 

rlor bizim tarif ettiğımız 

nd ımlnrı 
lardı. 

tanır görünuyor-

'rURıtDİLI 7 Uk klııun , -
ALTIN MAKAS 

,, .. · 

i\· b111·11k ·erıt• .\ lıuauvada talısil t•lıııiş ~aııatırı hiitlin irwPlikl.-r·irw \·akıf Berlin terzi akade-. . 
ıııısırıırı al ivviil:\l:'l dı~reı~ı~tle ıırıka~tarlık şdıadı-tnanwsiııi vı~ avrwa ~··rt~f diplomasını haiz "' . 

UHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Mukostorı lıulundu<rum hanımlar terzihanesinin imal f'ttiği nınnto, tayyur ve hnlo elbiselerini gorunuz. En b 

zari( geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beyı•fendiler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıy&n ve sevılmiyen elbıseler derhal tatbik ecl ılır. 

c;\izel ve- pahalı olan kuıııa~la rırıızı yalııız .\LTI~ ~1.\K .\~A hiçıir i ııiz. 

Çünkü ıs senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelennde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlş!jr. 

fake~ atef yes posta~ana sok ağ Na. 50 
dı nımlar atelyesi Karaoğlan mahallesi ikneci sokağ No. 24 

· -
J)clİIJ)J \Tİ ltl)' Cİ 

Eııcii ıııt~ıı iıı,leıı: 

Balıkesirdc PYPlet• vaıımı~ ·•ları ~litat Pasa . . . 
uıe k w hi rı i ıı k cşifııa ıııe ' .. şar·i ı uu w~i ıı ıtH'İ hince 
miihr·•\ııı aksamırıııı ~··nid t·11 inşası 3 K:imı11uı \el 
9ö4 tarllıi11e rniisaitlf Pazaı·tc~i giirıii ~aaı ı f> te 
Yi la \'P t nıa ~:.um ı ıda n ı ii t t·st> ~kil ı~.ııe i·ı ıı lt'rı i vi la-. ~ 

vette :ı.·ık • k~ilınw ılt• H~rilııwk iizPre 
iııiiııakasa.va ~oıııııu~ı ur. 

H~ 

. . 
Bn iı ışaa ıııı h'•dt•li J\.{·~fi 3990 lira 70 kuı·uş 
Lt•miııcılı mu' akkt•tt si 300 lir:ıtlıı·. 31i:-

ll<a 1 ık t~si ı· (~1111111 ri yet 
l\lüfldeiuınıııııiliğiııden: 
Balık .. ~ir· (·.-za •• , im• alırıacak Pknwk. lıeş 

a~lık olarak ve kapah zarf usulile indirmeye 
~oııulıım~ıur. Ekrııt·~i n~rnıeğe i~tekli olanlar şe-
ra i ı i üi:!r.-11 ııwk İt·i rı lıt · r~iiıı nıiiddeiu mumilik dair . . . 
P~irıdP toplaııaıı ~orıı~iyu ıı u nıalısu~una sormaları 

"" t.t•miııatı muvakkatalarmı yaparak v~rme gii
rıii olan 22- 12- 9ii4 tarihine rast gelen cuma

rı.-~i giinii snaı 14 de Komi~~·oııda hazır buln-

rıakasa va 11wslek hay~ivet H' itibarı ıııalhsiııt> 
ilimaı ;,ınrıan ve hef,.dfyp H' \'a dPvairi sairt'H' •------------------------. . . 

ıınıaları il:\n olunur. (285) 

\'f• valıu L St>rht~sl olar.ık hırkaı· hı·t orıa r nıa 
• • 

hinavı hil:l müııazaa nwtirı olarak 'iicud.- ~e-
tirnıi8 oldu~1111a dair \f·~ika H' tic. r.-t <ııfa~·ıııa • • 

muk:n veı olduğıırıa ıiair ııı:ıkhuz ihraz t•cl.-ıı 
nıiitw~ı~li~, rui ıı;a r· , .. kalfalar i ~ti r·ak ı><lt•hilirlPr. 
Bu !'11f'Ptle rnlip olaıılar ~PYmi ıııt·z~ı·ırda \aklı 
mnayyerıindt• , .. ~:ıiki m~zk 5 rP \P tenıirıaıı lllU-

vakkatP ıııakhuz H'~'a nwkt11plarilt1 uı:ıkanıı 
vıl:tv(•ftt~ miitP .-kkil Ptıeiiıııl'rıi 'ihh·t•lt> '•· im 
lms;ı~ta nıahinıa t .-dııınwk '" hil:i iıcdt·I . şart
uaııw ~lll'PIİ11İ ahııa~ VP pl:lrıı gfirıılt'k İ~li~·pıı
ihalP gii11iiııtl<~rı t''Plki gi'ıııltırd.- Eıwii11u1 11i \'İ
J:)vet kalemin • miirat'aaı Ptnı.-lı-ri il:in nlıırıtır. 

. (26 ~) 

Pdtroviç b iki dı ardan ''U

rulurum korkıısile osln pdn 
çere ken:ırında oturmuyor, 
gec~ yattığı odJn•n kapısını 

kitliyor, diplom tlık zım:rn 
ından kolmn kılıcını yıtoğ'ı
nın ) anı boş nda hulunduru
vordu _, 

petroviç, hayatını müterc
im olnrnk kozonıyordu Sek
iz dil konu~uyor ve yazıyor. 
du; fakat hiç·biri pek müko· 
mmel derecede değildi. 

Kendı i Karadağdn doğ 
muştu ve nkrnb:ıları 'ıslC' 

bulunuyordu. llem kendi 
memleketinde, hem de Sır
bıstan n Londra elı.:i l iğındc 
hariciye memurluğu etmj~ i. 

Buyuk sııvaştn Selaniktc 
Sırp 'e lngıliz askerle rı ar
a ındo ırt:hnt zabitliği vnıi
ft>,..ınİ görmuş daha sonra 
Amerıkoya gidl:'rek qıdoki 
Sırplardan bir ahtır eşkil 

, etmişti.» 

====-

Pt~troviçin yakın dostları
ndan biriside şunları nnlat
mıştır: 

<( \tarsilyıı ('İnayeti dolııyı

sile Turino in tovkiC eılile n 
Lideri Pavliç sık sık Petro
viçe mektup ynzıır,lı. 

Ginnyetten hir müdtfet ov. 
el ald ğı bir mektubu bn-
nada KÖ~termişti. Bun-
du Pa\'Iİç, yakında Ustaşi 
adamlarının Lon ·lraıln kend-

ısını ziyarete gelecekleri 
onlara vardım etmesi lüzu
mu bildiriliyordu IJstaşı teş
ki!Atının faal üyeleri hep 
Yugoslavya sınırları dışın 
dadırlnr ve huni trla «kara 
eh> gizli teşkillltı ara11ndıd 
miitlıis hir miicadele ve dü
şnırınlı k vardır. 

Petroviç ken fi maliyetin~ 
in sıytınl töldugunu hn~s 
ınm komitcıciliknPtmediğini 

sık sık ıöY.ledi. 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Balıkrsir Sıhlıat daire~i ilııiva(•ıiciu 500 li-., . 
rahk kiııi11 miiııakasaya vaz ve nıiidcleli temdit 
t•dil lifri lıaldt~ ~.-rait. tlt·rrımyam suretile talihi f T ~ e 

tarafırıdau ltıklif Pttigi hetlt•I haddi layık t:törül-
uwıf iğiıırlt•rı 3 - k:\rıurıuevt•I ~l34 tarihine mü
~adif p:ızarıesi gii11ü saat ora heşe kadar bir ay 
zarfında pazarlıkla vtırilnwsirıe l\al'ar Vf'rilmi
. ti('. 
• 

Talip olarıl iH'ııı teminatı rıuı,· akkatelf>rilf' 
hirlikı.- vevnıi ııwzk•lrda Erıciinı(•11i Vilavete . ~ 

:.!elmeleri ilftıı olunur • 
t. 

( 244 - 1) 

ll•tlıkesir Ziı·aat 

Çevi rgt•nliğinden: 
Cirısi 

Buğday 

~lısır sapı 

t;iirlik samarı 

Miktarı 

Kilo 
5900 

30 araba 

60 ' 
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1 14 ŞEHiR SINEMASINDA j; Okuyucu anmıza 

( ' 5 kılıııınucV<'l çm~aıııbadan itibaren t 1 

i~ Dünyanın heyecan ve korkunç rekorunu kıran :;ı 
;; H O R T L IY A N M U M Y A f: 
· lf~ Cihansiir)lul artist: ~ 1 
-;: . --

~ . K A R L OF F tarafından temsil edilmiştir J,_ı 
1 ~ Şimdiye kadar yapılan korkunç ve heyecanlı filimlerin hepsi- 'fil§ 
., nin fevkindedir. Bilhas~a K~rl~ff gibi d~ı_-yanın en .~ü.~· ük. facia J=' 
1(4 artisti tarafından l.eınsıl edılmış o~nıa~ı hlınıe dalıa buyuk bır eh- ~ 
-ı emmivet ve hususıyet vcrmekt.edır. ~ , ~ it Çok. büyük fedak:\rlık ve muvaffakıyetle tl'nısil edilmiş olan ~= 
R@ l~u filinı sizi ik~. s~at nıi~tem~d_i~~cn korku ve heyecan İ\~inde J 
tf!J§~ tıtretecek ve buyuk tak<lırlel'nıızı kazanac~ktır. ~ 
~~ r. ' ı· ila.veten: 'il :· · :r.. M li n i r N u r e t t i n i n i'ii , l ·Gayet nefis halk türküleri ~'Jlil 

1
.--~ ; Aynı ~amana~ FO~f'. J!J~RNAL. Su~ore . Ta~ saat 8 de Gündüz matineleri: Per{= 

şem saat ·2,30 dn cuma saat 2 de dır. ~§ 
' ~== 
1 j ~~ 

1 P E K Y A K 1 N D A ~.§ 
[~ ~ • r ~=-

-'""1~j _ --: . . · C e l i_ k A d a •I 
~t u ~ ~~ 

. ~ liiıii,ımimi~iiiiiiWfü~ii~iii~i~iiiıii~~lıiiii~iiiiilıi~~-ıij]ii~~WiiiiWiiiiiıi~~lıiOOiiiiiiiiW~iıiiiiii. 
ı [ '. / 

Balı.kesiı· Dıtiıııi Eııcütııenin(leıı: 

. , Yçniden yapılması eksiltnwğe konulnıuş olaıı )'UIWrı nıitat paşa nwk
.. « tebinin .talihi tarafında rı t•·klif edilen hedt1J Jwddi J:iyık lıödilnı<· diµi
n nd'en ı O,Kanunuevel - 934 tarilıine miisadif pazartesi giiııii saat on heşte 

ihale edilmek üzere eksiltme miiddeti bir Jıafra tenıdiı edilmiştir. 
İstekli olanların tenıinatı nrnvakkatelerile ticaret odası ve tıhli~· eıi fe. 

,J nnive vesikalarile hcraher veYmi rnezktirda ~eraiti ve hu hu~u~a dair . . 
nıaliımat almak isteyenl()l'iıı daha evel Enciinıeni Viialeye ~rlmeleı·i 

· Han olunur. 
(287) 

1 -'881ıkesif. Ziraat ınüdürlüğünden 
~liilga Kepsiit ziraat. mektebine ait siilüklii ve hendekli mevkiindeki 

cavırların senelik icarı 17- 11 - 934 tarilıiuden itibaren yirmi gün nıü-
• • 
ddelle miizaye<l~ye vazedilmiştir. 8- 12- 934 tarihinde ihale yapılacağı-
ndan taliplerie Ziraal ~Jiidiiriyetinc miiracaatlaı·ı ilftu olunur. (267) _ 

. .,.- ., 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 

Bıılıkesir J\llilli Eınlak 
.\1 üdiiı· Jüğiiııfl en: 

Muhtelif miktar ve mevkide 2 ı par~a tal'la 
2 senPJik ve İvrindide hir diikk:i11ın hiı' senrli~i 

• 
icara veriltıcek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalesi DAVAVEKILI 

YUSUF KENAN 
defterdarlıkta icra edilecektir. Fazla mahinıat al

~eaz::~:~i ~~~!;s~t kC:r~~s~~~~ mak isteyeulerirı ~lilli Eınlak ~Hidiirliiğiiııe nıiira-
Merkez ve kazalarda her caatları. l27lj 

Asag'":rıva bastıg'nuız rehber tablo halkımızın her tülü ihtiyaçla-
~ .. k' 1-

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla ıı erede, ·ın 
lerden karşıhyabilccekleriııi ~österiyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

~ibi tiirlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız.. . 

TRİKOTAJ. Mehme~ Servet örme evi, Kuvayi ınilh
• ye caddesı numara: 98 

KlRT, AS/. YE· Mustaf~ Fehmi. Hiikt~met caddesi po. tah~-
n • ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... fliiklimet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikf11ı1e' 
caddesi nele .A hnıet çeşmesi karşısında 

BE R BE· R : Moda berberi Sabri bey. lliiktirnet cadde· 
sinde .. Darhalı oteli altında. 

1 Yeni berber ıbrahim efendı: Hiiktirııe 
caddesi Y ddız Karaathanesi karşı~ın<la. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşe" 
• kolonyacısı .. AhacJlar caddesi No. 31 

l O KANT A: Sabri Lokantası: Şah llehınet so~:ı~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. iUeylıanc l 1 o~aıırıd~: 

Bandu·ma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi· 

TERZİ 

. . 
Bihinıunıickiler kou~erve ve s ~kf•r c~ı;;itler•· 

• ' ..,, •• '-' Q "i 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 f 
Terzi ve ilriicii Celalettin bey .. Ktı' 3 
milliye caddesi No. 163 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin ene, ki şeker 
cisi. Hiiktimet eaddesi, postaJHıne sokağı otl' 
mara: 24 

• . f]~ 

1 
MAN/F A TU '?:Tavşanhlı Zade Fahri bey. Fantazı . 

1 . - • . . I~ mfalura ve kumaş magzası. Ku vayı uııll. 
caddesi ııumara: 52 

• . . .... . . ., ·;-.. ,. .' : .· 

•En Eyi Bayram Hediyesi!" 
Yaklaşan ha yrnm için hediyemi diişii niiyor~uııuz? 

. ltıııtf' O halde hiikt)nıet caddesinde şehir ~Hl uuası ,, l 
İzmir - lstanbul şekerisi Mehmet ReŞ~ı 
adresine ıııiiracaat erlirıi'I.. llcdiyelik hcı·nl'Vi Krl'r ŞE~t!·; 
ŞEKEBLE~IE, ÇIKUL.\T ve uyrıca Haıııazaıı ıçm Hh ~ 

4
j, 

ve HECELLEHİ orada hulacak ve ucuz olarak tedavi edecr ~ • 

nevi dava kabul ve surat- ı~~~~~~~~~~~ 

rle neticelendirilir. ,1 TÜRK.DİLİ neşriyatından: ~ ~TÜRKDfrj-Neşriyatından: 
lı Doktor 1 O o ğ r u V o 1. • 1 ı • • 

Mem~uh Ahmet 1 nzAN: ~r. cEvımT 1 : Çocuklar ıçın. 
ÇOCUK ~ ! 

hastalıkları ınütelıassısı. ljl; Bir perdelik mektep temsili ~ 1 yazan: Mehmet Cevdet 
Muayenehanesini postah- j it. ~ 

nne civarında Zemen so-
1 

~ Fintı: Beş kuruştur. ';11 
tuğına nakletmiştir. 11.. '1 H<t yat b i 1 g· isi ıı e ıı ). g·1111 o 1 •• r a .k .. ~ı İdarııeviıııizıle vclıcrkitaııçııla huluııur. ~I zıbnıştır, lleı· kil••ııçı(l<t Slttılıı·. 
Balıkesir Yilayet nıat- 1 il ~ "" 
basında basılmıştır. *'•~~~~~~~~~~~~ ' 


