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Çka 
tö fi rım gen"l D.rek· 
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- - - - {TÜRK Dili EVİ 
Balıkesir 

Yıllığı: 800, alfıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kurut 
Cfinü geçmif sayılar 

_) 25 kuruştur. 
PAZARTESİDEN ÔZGE G-ÜNLER.D =-: VE SABAHLARI ÇIKAR...'-·-----

8AYI: ~723 

lznıir- Panayırı Bu Yı' 
'Cok Parlak Olacak. 
hıhhn isırrt ınönO 2ğüSiös }irmi~e izmire gi~ere~ 

panayırın açı'ış resmini yapaca~tır. 

ııol letı Llr nı::ıı za 
-'nkara 13 (Özel) Bu 

·~rı k ' 
~, 1 lımir dokuz eylfıl 
"tı~'Yırı diğt• r yıllardakine 
lıt, ~tle çok parlak olAcl\k 
l~tl 11 ve içten iştirak eden 
)ı " faıla o 1 nıası panayı t, t 
1'ı.. arn bıT aurnlu al ma .. , .. 

,. \'erecek lir 

~'""Yır do1a vıı.ile D~v'et 
ı,,~ltyoHarı il~ Deniı. yol · 
)al Rerek yük ve gerekse 

cuı, i , k t,tlf r çin yarıyll ya ın 
~ elerde bir indirme ,.a 

'•kt 
"" ır Bu yüzden mem · 

Başlı. J,~ııı ~ıııı•f ııınıııı )ıt tttrı her tarafından pnna-
1 ll 

-ı, Yaret için gt>lecrk ola rada Bakanlar Heyeti topla 
'd h 111, a er yılkinden fazla ntısında hanr bulunduktan 

lt ... ~11~ 1 llı gözönlinde tutan 
~'t'tt Şarbaylığı da buna 

'-. 
1 haı:ırlıklara başlamıı 

sonra yirmi ağustosta açıla -

cak olan İzmirin arsıulusal 
pana yarının nçılış resmını 
yapmak üzere İzmlre gide 

cektir. 

Ağustos 14 Çarşamba 19J5 

Kayseri 
Dokuma hori~alarmın iş
letme tecrünelHi ya~ılıyor 

Ankar, 13 (Özel) 

Kayı1eri dokuma fabrika 

•sının açılma töreni Ekonomi 

!takanı Celal Ba}'l'lrın An 

kam ya dönüşlinden ı;onra 

belli olacaktır. Açılma tö 

reninde Baş\ıak.anımız da bu

lunaC'aktır. 

Şimdi fabrikanın işletme 

tecrübelerıne df'v..ım edilme 

kt d r. 

Polisler 
için a~ı~ ya~ah el~ise ~a

~u1 edildi. 
Ankara, 13 ( Özel ) 

Emniyet genel direktör · 
lüğü yeni kabul edilen biçi 

mde polis elbiseleri hazırla

tmağa başladı Yeni po1is 
elbiselerinin biçimi Ameri 
kan polislorinin elbiselerine 

benzemektedir. 
Yaka , kravat lakı laca k 

şekılde açık olacaktır. f' İİ· 

tün po1isler 29 birinci le§· 
rinde yeni biçimdeki bu el 

biseyi geymi§ olacaklardır . 

•• 

Romanya Kralının Ozel 
Vagonun Soydular. 

- ----
Hırsızı . r, balın notl&rım şahsına 2it giyece~ eşya ile 

ünüf ormaf 3rımn ~ii ~açım da aşırdılar. 
İstanbul, l 3 (Özel) Ro · 

manya Kralının özel vago

nu , Köstcnce garında hır 

sızlar tarafından soyulmuş 
tur . 

Hırsızlar, vagon memur. 

lar•nm eşyaı-ıle birlilde l<r· 

alın hususi muhaberatını , 

notlarını . kralın şahsına 

mahsus geyecek eşya ile 
iin.iformalarından birkaçını 

da aşırmıılardır. 

Vagon bekçileri hırsız 

lığm yapıldığı sıralarda 
hiçhir kimsenin girip çık· 

tığını görmedıklni gibi şüp· 

h e edecek hiçbir gürültü 

duymadıklarını söylemekte· · 

dirler 

Uluslar 
Sosyetesi icre ~omitesi 
önamh bir karar reıdi. 

Cenevre, 13 (A .A.) Lo-

ita 'ya Harbe Girmem0ği Yüken!·rse: 

~üstemlekelerin taksim şeklinde 
~eğişiklik yapılrr1asınımı istiyecek? 
~n~ Ha ~es har~ inin ~ ehlike 1 i sonucunu kavrıy~il in O i iter e, Par is gö rüşm el~ rine 

1 ~n inam v arıror. ıtalya Rusyadc n dokuz hın ton arpa alıyor. [den Uç leı 

rdz Sesilın Başkanlığında 

toı lanan uluslar sosyetesi 

birliği icra komitesi dört 

eylülden önce uluslar sos 

yelesi konseyine İngiltere
nin sosyete nizamnamesi· 

ni imza etmdde üzerine 

aldığı taahhütleri yerine 
getirmek mecburiyetinde 

olduğuııu ve bununla in
giltere gibi üye olan di 

L ~onf eranstna iştira~ eımet üzere Par ise gidiyor. 
1~ı:,tıd,,, 13 (AA.) - bildirmekte diğer taraftan bin ton arpa sıparış etmiş· 
~ı Do' tı Hilbeı anlaımazlığı İngiliz gazeteleri Ede lir . 
r ' tij · 
~,t\ tccek olan üçler kon- nin Üçler konfe-ransıııda lstanbul, 13 (Özel) ita 
l •ırı" . E ,. 1 h b 1 b °"el ıştırak içın den ta yanın ar ine girme· yanın eş yüz bın askerle 

1 ''d, .. P · "t · t · · -k ) · t k !Deva ·· " f d 1 
~
""' •• arase gı mış ır. m e y ı yu en t>rı a mı uçuncü say n a 

lldr 3 )'t •, l (A .A ) tirde sömürgelerin taksim -- -
ı. '' a. . 

ğer ulu$lar için de 
bir bore bulunduğu 

kesin olarak bildirmesini hü-

kumellen islemeğe 

verh1iştir 
karar 

4• 'I• •• •• •• •• •• •• iL •• •• •••• • • 
: Dünkü un ve za- : • • • • : hire fiatlan ikinci : ı 

ı : : • sa11 f an11zda . • • J 1 

• • •••••••••••••••••••••••••• 

""b~ Jansı bir ltalyan planı değişlirmeğe teklif 
ı\,11 harbtni kuracağı teh· 

\t tG s o n u ç 1 a r ı 
,," 1 ıı daha fazla kavrı 

edeceğini razmaktn ve 

Habefin ekonomik geHşini 
kolaylamak için bir pakt 

teklif edeceği fikrinde bu 

lunmaktadırlar. 

Donanmamızın manavraları 

1
') "Riliı hükiim~ti Paris 

ı.... 'l>ılac•k .. - 1 "")Gk ... goruome ere 
'~ lt,

1 
bir önem verdiğini 

~~t'"ı" hn Habeı anlatmaz · 
-1111\ barıosal bir gaye 

Moskova, 13 (A .A.) 

İtalya hükumeti Afrikada 
k; asker kıtalarıııın iaşesi 

için Sovyet Rusy~n dok.uz / 
1 

D ~<•tırıı tahmin edildiği 

Ort Dış Bakan Nor- 1 
~eçte Toplanıyor. ı 
-:ıeç: .D.an.imaı ka, imç, ve f ınlandiy a Oış~akanlaıı 1 

~!ını ılaılendiren meseleler üzerinde görOşece~ler. 
~Otv" ""• 13 (A.A .) 
\.. ç 1) ' ., f"ı · •\nımarka, lsvt-ç 

t\l'-1\d 1YI\ rlı~ BRkanları 

ülkelerinı yakından ilgiliyen 
meselelerı göriişn.e k iizere 
bu ay sonlarında Norveçte 
toplanacaklardır. 

Başta yavuzumuz -olMUhaiiie diğer Mtün deniz altı 
ve ~arp gamilerimiz manavraya iştira~ e~ece~lerdir. 

' 811 1 ' • \ 11/.11 ı. z 

( Yazısı üçüncü sayfada ) 

O~UNCU YıL 

1 A n k e t i m i z ·. · I 
Ruhi Naci Söyliyo r ... 

-------
((''" Hayatta gerileme~ yo~tur; Geri~e ~alma~ 'ardır, 
[de~iyatta da öJle olmak gere~tir. Hamit di)or ki .. » 

Bıze, eski ve yeni biçim· 1 
de güzel ş irler veren Ruhi 

Naciyi, anketimi7den dıı tu· 
ll\mazdık . Irmak ve Çağ'a· 
yan mecmualarının içJf fili 
rine ;ınketimizin suallerin
den gönderdik. 

C - Ben, şiiri çok seve· 

r!m. gözümle, kulağımla 

daima onu izlerim. Şairi 
aramam da, tanımam da . . 

Şairler için tethiı koymak, 

tasnif yapmak ilimterin iti 

imlı, Kaç defa kendimi 
yokladım; ve anladım ki 

ben ilme az geliyorum, ya · 

hut i'im 1->ana çok geliyor . 

"Benim şiirle alakam, ona 

hürmet ve samimiyetten iba

ret.. Yoksa şiire alt bahıs

den imtihana dayanabilect'k 
bir salabet ve kuvvet ben · 
de ne gezer!,. 

Diyen Ruhi Nacinin kar
şılıklarını da veriyoruz: 

1 Hu günkü edebiyat 

hakkında düşünceleriniz ne 

dir? 

Cevap Sade Türkçeye 

pek alı~km olmadığım için, 

bu sorguyu eyi kavrıyama
dım .. 

Bu günkü edebiyatımız 
nasıl olmalıdır; onun hak 

kanda neler düıündüğümüzü 
mü soruyorsunuz? Y ok11a. 

bu günkü edeblyah naınl 
bulduğumu mu, söylemek 
istiyorsunuz? 

Maksadınız, birinci ma · 
nada ise.. Meıele Bektdfı 

fıkrasıdır: Ateşe Rufailer 
karışır .. 

Meramınız, ikinci zannı 

ma göre ise, cevabım: 

- Bu günkü edebiyatı 
mızın ittihamızı doyurma· 
dığına, ıhtiyacımızı tatmin 

etmediğine bakılırsa birçok 
eksiklikleri, akıaklıkları 111 
olmak gerf'ktir. 

2 - Kadının şiirde mev
kii? . 

C Bunu, şairlerden 

dinliyelim; 

•Jlt ı t lı>l, (( ı ı tarı ı ıla bıı _tızt 1 121 
ı,oJıııııı: 

•Hı ııı • akıı• <'I ı \ .ı,E' ı e hll\atı. 
l)trcı< ı; ~lfı11 1 1."ıchi lllt'\CL'R~ 

- '~"llllJJ -

hıııl n .ıı· ıılmııı;a ol, ıız kıılırd c~·ıırını 
f:,.llıl • ahır 

ı,.l'lıı bu ~ısı lıa~1ıtın )ı>ıriıııt> ~ tıı.

zıJıı·. 
• Hıı~c~ ııı ııat -

Edebiyat için , mademki 

"hayatın aynasıdır,, diyo

ruz. Şu halde hayatta vü

cudunu gördüğümüz ve 

ya istediğimiz kadının, ed· 

ehiyat aynasında da ha 
yalini görüyoruz ve ya gö 

rmeğe çalııırız. 

Deme k ki. kadının haya 

tta mevkii ne ise, ıiirde

ki yeri de odur. Bu, da 
ima. böyledir. H ç değiımez 

bir hakıkattır Bu muhtc 

şem hakikat 1 a rı, en ön · 

ce göre nler ve en eyi an

latanlar dahilerdir .. Bakı 
nız ~a iri Azam ne diyor : 

\lelıı;ll'ı . lıa)ııt ıı ı...ıl ı ıncn 

ı ~eK er. ıırbat rı k ıd 11ıa-ıııa1 1 

Kadını yalnız bir atk sü 
jesi olarak tanımak, ma~iye . 
ait bir telakki hatasıdır. 

3 Kimleri be~eniyorsu 
nuz? 

Onun için eıerlerfni gör· 

düğüm ıatr isimlerini, de 

rece derece sayıp dökemem. 

E&erlerinde en çok filt 
bulduğum, her hayat, 
sairlerimizfn y a f c a 

ve baıca en büyOIO koca 
HAMtT tir ... 

lalı tan lı. 'ıı. lı.r lıouı kullı
\ l'I ı ı 7.ıfod 

T l"ıkr('I 

Şiir aleminde, asrımızda, 

ışığı ondan daha keskin bir 
günef doğdu mu? Ben bil · 
mi yorum. 

4 Edebiyat ilerliyor 
mu? geriliyor mu? 

C. - Hayatta , gerilemek 
yoktur; geride kalmak var

dır . Edebiyatta da öyle ol· 
mak gerektir. 

IJamit diyor ki: 

"~' n ıı "·"' r ı f>j.tt•r• ı l'f'nlDıııı 
f'lırıdcı1ır. 

• \ı r. ı, . •c·ııı,ı 'P aı z ~c·ıııao ıı 

Zaman bir yandan eski 

lir, bir yandan tazeler . . Öy
le mi? Şu halde biz de, "es· 

kidi!,, diye maziye lerkeW· 

fimiz edebiyatıınızan yerine, 
yenisinin gelmesini, zamanın 
lütfundan bekleıiyoruz .. . 

5 - Sanat sanat için mi · 
dir, yokıa bir gaye için mi 
dır? 

C - Alemde gayesiz ne 

var ki, sanat da gayesiz ola 

bilsin :•. Hiz iste-sek de, ille · 

meıek de sanat gayesini, en 
tabii bir ıekilde güder. gi· 

der ... Onu, geJifi güzel bir 
maksada vasıta 

uğraımak , sanatı 

lundan çıkarmıya 

demeklir .. 

Sanat demek; 

yapmaya 

kendi yo

çalıımak 

tabiatın 

sırrı hükumetini bulmak ve 

onu kullanmak demektir. 

Suni olmak değildir. 

Sanalın gayesine doku · 

namayız . Kendi hususi ma· 
ksadımıza da , sanatı vasıta 
yapamayız. Bu iktidarımız 

haricindedir. Haddimizi bi

lirsek boı yere yorulmayız 
ve neticede yese dütmeyiz. 

6 Sizin için tiir nedir? 
c u~rkes gibi ben de, 

biliyorum ki. jlham alemi . 

nin diline "tiJr,, diyorlar. 
Fakat şiir, ilhamdan mı do · 

tar; yoksa ilham ıfirden 

~mi gelir? Bunu, ne baılca

ıından itittim, ne de kendim 
fal'k edebildim .. 

7 - Şiir duyp çerçeve 

{ Dewrnıı ikinci eayfada ) 
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:.s fi L K I M L il R. ı· 1 \ ' 11~ ı· 1 J • ' . I~ 1 J ~~ 1 , .. :&il ,. z ı· ~.., 
Türkiye hükumeti, bun- Buna rağmen hayatı ko ..... G.,an.,dı'·v·e .,T.,ag.or. • • ...J ~ ~ y ~ ~ 1.1. ı.-.. ~ , ·~ 1 

dan bir kaç zaman evel, lay geçmemefşt ir. Kayseri -

senenin muayyen bir günü - civarında çok fakır bir çift 

1 k d Birinin, hamam peştemal d B K •• d ş b h s :aü~ ::::a~:n~a:aürn:~r;'i:~ ;~~~ 0°::~d: 8::yıeri;:~:;· ları gibi , acaip bır peştema · Ça g~ 1 ş a i r oy e ar on a , 
lla; poı, poz. çeşit çeşit fo-

~;kk::: ~:;::'" ,.::ı .~i ;~~: :::i:nke:~i: ;:: :u ·:,::
1d:·; :: ::f :::!~~· n · görüi üın gm '.Güzel ça lışlna !ar var telelon: ta l ığı g Ör Ü 1 d Ü. 

::ı~u;~ü:~:::: ~::~;.:·:~~ ::::.::: '.:::~k .:~:::":·1ı~
1

~r g.~:: :::~:;:~·~~.~r~; =:~, ı ve yo:lar cok munıazam .. 1 Baytari Mücade~ 8aş~2m ~öye gidere~ icap eden fe~.-
- - .. t d-f t . k ı· t b 1 ·t ~ ederek, kendi kendini öldü- Ç 1 I 1 kal ~lf 
~:. 

8

~
1

;:••,ü;~:.:. •s::·~. ~:: o;d:~uuz:~::::: .• ::: rendir, "biri. dediğim· Oy a I av J arttl~~:y~oŞr.yataŞ - fiİ fedbİfl8fİ aldı. iJ~ayh~ bütün İfÇBl8f8 ~U ~USUSfl !U 
dünyaya gelen en bu-yu""k m·ı- I 1 d I b l saki, kendi sivri sinek ha • .. ~ d' u (en isine açı mı~ n unu Ç 13 (G t g 

yatı ile, kendi sivri ı1inek ağış, ezgin a:vtan· amım on er 1. ıı marlardan biridir. Bu zatın yordu. Sinan Türk Ordusile ç d d 
A d . b d h canına kıymakla; koca em mızdan ) - ağış a gez i Ş l K I _ b k.. .. w l da 

18
rb0 

vrupa a nı eten a a az A V k 1 k g~im birçok köylerinde bu am mın irne (Öyun. u ·oyun sıgır arın bif 
._ b·l Ş k ta iyananın apı arına a. peryalist bir devletP. şant"j H h l ~ b l d ğ u teŞ tanınmasına mu&a ı , ar yıl bu~day çıkı 11 ları ekseriyet den Oruç oğlu iiı:eyin asta ıaı u un u un 

11
; ı b h dar gE>lmiş. Ro ı' osda kalmıt yapmak sevdasına yAkalan f!Ç ır b d n fe11 

ta ayemut ~r şö rete ma· . itibarile eyi ise de bazı köyler adında bir çocuğun flH on etmiş ve icap e e 
l k d b 1. Bağdatda, Mıııırda,ve Iranda mı11: bir blöfcü kumarbaz- d 1 b k ·.tir 
i tir . 350 sene en eri ıtan- \' kuraklıktan şikayetçidirler llu hastalığından haı;;talıaneye le bır eri tat i etmı" f 
b ld Sül mütemadiyen çalıımıı ve öğ dır 1 Ş b .. .. ıill bil 

u a eymaniye camii · kuraklık bir çok hüyük kü yatırıldığı . nıemlt-ket hasta ar qnun gorun,. eı tıı' 
yanında bizzat kendisinin renmitti Fakat bütün Lunla Açlık grevi ile, oruçl 8 ; 1 çük su birikintilerinin kuru hanesi bat doktorluğundan lıca sebebı bu hastalığ~ 

b b d h ra rağmen hala tanınmamı, koca bir Hint ü'keı;ini ayl\ ld ld 
1 

h 1 k ··ylü ıa yaptığı ir tür e e istıra at · masına da sebep o uğun- ~ıhhat direktörlüğüne bi ı tu an ayvan arın ° tıi 
dı . Ancak hoca11 ve Selefi ki d k · b k ld l hıt 

etmektedir. an ırma ıç 0 aı a ı· dan Çağış ve köyleı inde uu rilmiştir. Köy hayvanların- rafından yüzülmesi ~ 
D 1 mimar ~lin:n ölümünden so rır! ! vakit vakit . GA NDİ. l h ı ... t b d f d b ı· eY''t ışarıdan stanbula gelen yı sıtma asta ıgına gaye da şarbon hasta ığı araştı· azı e a a ı ım dell 

büyük şehrin siloeti karııııın· nra bütün b ilgisile nıeydnna ne bir entellektüel, ne yüz- az tesadüf edildığ i ni öğren- rılması için ilbaylığın buy- böyle et'erin yenrnesl11 dır 
da hayran kalarak mavi se ç kmıştır. de yüz bir anarşistdir : bana dim. ruğu üzerine İl Baytar dire · ileri geldiği anlaıılmakl•tlıl 
maya dofru yükselen mina- İtte Türk hüku'lı eti, lıöy göre anarşist. kellesini kiyo Kllmunbay İsmaıl Hakkı ktör vekili ba}tari mÜcdde İlbaylık bu zihniye t 

re ve camileri seyretmefe lelikle geçmiş zamanların en tin . diline adayandır; benim Akay köy kanununun tat le ba~kanı Hakkı Özer Kir- meni için bütün ilçebaY 'ı 
büyük mimarının hatırasını için .. Koca bir Hindiı:tanı , biki için çok çalışmakta ve b 1 ki bir taf11 111 doymıyan ecnebiler, bu tür- bu çalışma neticesinde de neye gitn.iş yaptığı kamun ay ı ara 

benin önünden durmadan tebcil ederek - Doğum tarihi l>u hamam kaçkrnı kılıklı nı u a y e n e ~onunda ı aöndermitUr 
belli olmadıiı ıçın ölüm adamın ardı . sıra.. eyi itler bafarmaktadır 

geçemezler. Çünkü bu, Sina Bırçok kövlncle yeni ih 
d · d v •• a ununu, Türk sanatı günü * nın mey ana getır igı en !'I ı tiyar heyeti odaları yaptı· 

mütevazi eserdir. Fakat Tü- olarak tesbit etmitt ir . Ötekinin, başka batka po- rılmı~tır . 
rkivede nereye gidilse, • ha- f d M k l • • zlarda, boy boy fotoğrafla Kamunun bütün köyleri 
tla P.odapeflC yakınlarında e erasyon eı ez ermm 

1 

rını görmedim guete)eroe. muntazam yollRrla birbirine 
ve İran hududunda bile p A L 1 ~ • • Yıne. birşey duymadım bdğlanmakta köyler içindeki 
lanları Sinan tarafından çi· n!\araya a rnrnası uUŞU- Hindi!ltanı ayaklandırmak çalı avlular da yavaı yavaş 
zilen binalara tesadüf etmek nu·ıu·yor. niyetinde olduğnna dair .. kaldırılaral( bunların yerme 
kabildir. Siuan 98 st>ne ya- İki ahbap çavuş'ardan iki dıvar yapılmaktadır 
ıamıt ve hayatında 130 Ca· Ankara, 13 ( Özel ncisi, birinci ~ibi, b•rinci Kamunun bilhas a te 'efon 
mi, 55 Medrue, 26 büyük İdman ittifakı Htyeli fe· kadar lanetli bir tiptir. hatları çok muntazamdır. 

'J d k 1 · · A Ö Netice itıbari 1 e Ça<Y. ıt Mektep, .. 2 Hastahane, 8 erasyon mer ez erının n y:eki. acı çeken milyo- "" 
5 1. 1 k kamununda eyi bir çalı~n . a Köprü, 33 Saray, J Hamam Karaya a ınmaınna arar ve nlarla llıntliyi, en güzd du-
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Anketimiz 
Hindistan, bir emperyaliz. 1 

1 

min apandısti ıçinde çırpınır· erdem 
(!'' ~tll ffj rı birinci :Hl) r .ılo) 

sinden taşmalı mıdır; yani 
fikri ihtiva etmeli midir? 

C Fikır, eğer mana de 
mekse, tiir de tlham dili 
ise, o dilın el ~ette manası 

olmak gerektir. Manasız 
hez ~yana. s5z bile denil 
m~zken, ona ıiır demek 
nasıl caiz olur? Yok eğeı 

fikir, hislerımizin laboratua · 
rı olan mülahaza manasın

da iıe bunun salahiyeti ha · 

kimlik detıl, hakemlikdir. 

Hıslerimizi, fikri bir ter

tibe koymak ve bu tertipten 
müsbet bir netıce ç karmak 
riyaziyeye ait bir ittir; 
Şiir böyle değıldir Şiirde 

duyuı ve bulut beraberdir; 
timtek gibi birden çakar 
Pısikoloj dt (Hadıs) denilen 

bu hAleti n:hiyenin bir ni · 
zamı mahsusu vardır . Biz 
ona ahenk diyoruz; işte §İİ· 

rin unsuru a lisi budur. 
Bu ahengi, yanlış anlama · 
malı; bu bir musıki bestesi 
albi dııın, yanı yalnız kabu. 
iun ahengi defıldir. Şiirin 

şa r lı; a11 l iç a hangi yani 
öz ahengidir. 

Vıan, veı:.in, kafiye aibi 

meseleler tekle ait düzen 1er
dir. Mensur olıun , mevzun 
olsun her dü:zen 1enen ıözün 
· · eğer öz ahenginden ma h. 
rum iıe • tiir olmaması bu · 
ndandır. 

°';'ılrrıı l•.ı 

1 'l• lın :: 
il h.ııttak ı 

Öz dt l 

dü~ünceniz nedir? 

.ılıcıı,.!ı. 

\ r 

C Ben, fUnu goruyo · 
rum ki biz (dil inkılabını) 
.henüz layıkıyle ka vrayam~· 
dık. Atatürk bize- dedi ki : 
" Dilimize ıokulan yabancı 

sözleri atalım , yerlerine öz: 
dilimizdeki kflrtıhk ' arını ye· 
rleıtirip kullanalım ... 

Bu, inkılit Lımızm pek tl\
hii bir zarureti idı. Snlta

nat devrinde - milletin t>k· 
s~riyelinden ayr bir ki
bar sınıfı vardı; onun. bir 
de kıbar ~ili mevcut idi 
Cumuriyete gıri ıce. -Cum
uriyet imtiyaz~uz bir de-vır 

demek olduğun1t ııöre im 
liyaı.lı sınıflar mademki ıu 

ya dü~tü, imtiyazlı sınıf di· 
li demek olan kibar dilinin 
de, cumuriyet devrinde ye · 

ri kalmadı. 

Bizi. salt•nattan cl'mu 
riyete getiren zaman. bu ı 

dıl meıeleıini de yapıyordu. 
Fakat, bizim ıahrıını~ da
ra.lmıftı , beklemeye vakti 
miz: yoktu (Zamanın yapa. 
cafını biz yapalım!) deyip 
elli yıl ıonra varacağımız 

bir noktaya atlamak istiyo 
ruz. MakBttdımız ; ileriye do
l}ru, uzun bir mesafeyi önü
müzdt"n l<aydırmaktır. 

Halbuki, çoğumuz:, bir at 

jınlık ve ıaşkınlık içinde 
kaldık . . İleriye gidecekken 
2eriye dönüyoru:r.. Yeni va · 
p ıcakken eskilere yapıın o
ruz Haniya, maziyi tarrh 
ten dınliyecekt.il<; fakat. bi · 

ken, o, hal it "Bambo da ını 

rüzgar sallıyor; kardeş bunu 

dütün ve şen o\" yollu eski 

ve kötü bir şarkı lutturmu 

§tur. 

Bilmez ki, yuttuğu şöhret 
bir uyku ve ıemdeme ha 
pıdır. 

< :andi ve Tagor, öyle iki 

1 lintlı tıptir ki . biri yı larca 

aldatmıti; öteki diz çökerel<, 

kafa t,ısı tabağı ıçinde ken

dı beynini bir beyın salatası 

gibi sunmuıtur, kendi elile 

Brilanya sermayelerine .. 

Bana öyle gelir kı, acı çe

ken Hindistanın beklediği ı 

bir GANDİ bir TAGOR de · 

ğil.. 

Hint ulkesi, kc lcdni ki 

yotin diline adayan yüzde 

yüz enle lektüel bır anarşist 

beklıyor, ayak anmak için .. 

/v1. /Y. 
z:==:ca=ıı 

Geneler 
' 
Siziıı • • 

ıcın , 

Geçen hafta Ayva 1 ı k yo. 
lile lzmire giden Gazıantep 
saylavı General Ali Hikmet 
Ayerdcm şehrimize gel
mişlerdir. 

8. Orgeevren 
Bir müddetfmberi 

de bulunmakta olan 
vımız Adana C. H. 
Ba~kanı Ôrgeevren 
raya gitmitlerdir. 

ilimiz 
sayla 

Partisi 
Anka-

i~manyur~unun on alımcı 
yıl dönümü. 

İdmanyurdu gençleri ku · 
lüplerinin on altıncı yıl dö· 
nümü münasebetıle bu ay 
içinde bır müsamere ver· 
meii kararla ştırdıkla rında n 
ha zırlı l. la:ra başlann11ttır 

Doğun-ı 
Ura) ım ız ) azt işleri işyarı 

Nadinin bir erkek çocuğu 
olmuıtur Günııever adı ve 

rılen yavrııya sağlık ve uzun 
ömür diler, ana ve baba 
yı kutlularız . 

Mutlu bir ni~an:~nnıa 
Eminoğ!!.1 8. Ahmedin 

kızı bayan Mediha ıle , Gö • 
nen genel savnmarıı gençle 
rimızden B. A hm edin nika-

lfiil temsi!e özenmiyecek -
tık?. 

Tarlamızdaki pulluğu at 
tıklan sonra, yetine traktör 
koyacağımız ye.rde, Adem 
dedemizin kara sa hanını mı 

ıetireceğiı.? Elbet. Hayır! 

Pek yakında bir 
Edebiyat sahifesi 
açıyoruz ... 

Özenerek yazdı. 
ğınız şiir ve nesir
leı iniz i. ayın yirmi ' 
beşine kadar ''TÜR
K Dl Ll~.ne gönderi
nız ... 

ı hları her ıki tarafın doıt · 
ları arasında yapılmııtır. 

diyelim mi? 

l 1 J Bu l<elime, '' a ko:ak,, 

değil "agsak., tır . (R.NS ) 1 NOl: 
121 Bunun aslı da, "aüzel,. 

ra :ılur, /Jir s11/111111 "§· 
deıil; "gözel,, ~ir (R .N.S.ı 1 llWTllolulır. 

iki YJ/dız •---------• 

Gençleri kutlula ı s~<ı.de 
tler dileriz 

Un ve za~ire f iatları 
Okurlarımıza bir kolaylı" 

olmak üzere un ve zahi· 
re fiatlarını fehrimiz pi· 

yaııasına göre hergün bil · 
direceğiz. Bugün ilk cl d a 
dünkii un \'e ı:ahirf' 
rmı bildiriyoruz. 

fintla · 

Halkevinin ı Erdekte 
Uray dairesile bir istılı Müsameresi büyü~ 

ala~a uyan~1r~1. 
bir 

Halkevinde pazc.r gunu 

akşamı gösterilen Balıkesir 

filim 1eri ile iki perdelik 
(Atar soyguncuları) piyesi 
dün gece <le galabalık bir 
seyirci önünde gösterilmit· 
tir 

Fı im ve piyes ilk geceki 
alaka i 1e tak·p edilnıel<tu!ir. 
Bugün ve y~rın akşam da 

bu program halka te.krar 
edilect>klir. 

Kanunlar ~ıre~törü geldi. 
hamutay kanun lu dire 

ktörü hemıerlmız B. Muza· 
ffer dün Küıahya yolile 
Ankaradan ~ehrimıze gel-

1 mi~tir. 

1 Bayan Sabıha Görkey şeh
rimiz~e, 

Sivas saylavı bayan Sabi· 
ha Görkey Ankaradan teh 
rimizde gelmiştir. Öğrendi· 
ğimize gör~ bayan Sabiha 
Görkey Knmutay Azadmın~ 

bir kısmını şehrimi:r.de geçi
recektir. 

Cumuriyet alam genişleti
liyor. 

Yapılması kanı rlaştırıl? n 
Cumurıyel alanının gı::ni~le
tılmesinc devam edilmekte
dir Geçenlerde şehir kulü
bünün bakçesinden alınan 

bir lın(ım yerden başka dün
de süel m8hfel parkındn n bir 
parç.t kesılerek alana ilii ve 

edıloi~inden burası oldukça 
genişlemi~ bulunnıtıktllılır. 

Sat~rntıhk etmiş 
Dün gece sııat 22 ıra 

larında istasyonda evıne ai
den Ayvalığın İsmetpa.şa 
mahallesinden olup Sclmiye 
mahallesinde oturnn Salim 
kızı Gülüznr. Selmıyc maha
llesinden Ahmet t.ıraf ın · 

dan &ılrluntılık edildiğı ılt>ri 

sü rüle rek polııt· baş vurul 

mu~tur. 

Polısce incelemeye hA~lan 

mııtır 

yaptınlıJor. ıı 
Ô · ırııil Erdek, 1J ( L.el ayı • .; 

• l)fr 

dan) - Burada yen• fe 
·skt 

(belediye) dair< sile bır 1 

yaptırılmasına ba1land1
• aı 

Her iki yapı heş birt ~ıılı 
kırk yedi 1ira va BRndır·hllle 
Mustafa ustanın üzerine 1 

olundu. 

G k b
. 1 t{t! gt 

ere uray ınas . tef' 
rekse iskele :!9 birirıC:• cıı· 
rine kadar bitirilerek o"'~ 

biH' I muriyd bayramındu 
törenle açılacaktır. 

iki hrdeş bir olup can~ııı 
yaralamışlar. o" 

8rıf1 
Dün hayvan paı y(,' 

Çaiıı kamununa ba~~ 0 f 
nice köyünden Hü•e!; h'r" 

d . ,,.ı..ı 
lu Basıi ve kRr eşı L llt 

aı•• 
rem ile, Selımi} e 11 h 0~ 
s inden ca nbaz Abdu la , c 

d azar 
lu Salih arasın a P tııil' 

1 sıt 
rinde, bir dana a ını ıcıı· 
yüzünden kavga çıkrrııfı ,ıe 

k Basrı lı vga ate~leneı e Sllli 1 

Muharrem canbıt~ 
1
, 1111 · 

soya ile baıından yara 

şfordır. 111 11' 

Pofisce tahkil<ata bat 

.~•ıtır~~-~ 

• Un ve zahire ~ 
-··-~ 
Kuruş 

77U 
670 
580 

Unlar 

55 
7 ) 
81 1 

,.11lı 
Randııtl 

,, " 

" 
,. 

Zahire 

ç. 

Ci11Sİ 
Santim KurııŞ 

-- --- tik 
75 

90 

50 
75 

3 
3 
4 

4 

) 'u111Uf . 
"ki' 

bı..ı~d~)' 

loSUr 

Sert '' 
Arpa 

Bllkl" 
Nohut 

.. 
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1111111 
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' 11ıryolları-

llıız ilerliyor. 
8u b ----

alta ı' "· d h ·· k • t · 

1 Yabancı gazeteler ne yazıyarlar? J 

ltalya - }'uğoslav münasebeti 
ı !Pi: "ın e u ume ı· 

euttij-" d nd gu emiryolu siyu· 
t ııın;/<'nj hir z ıfcr ıla hu 

~e.,.zi;ı 
an D aş.adan yopılmıılıtta 
:dı doııryu'ıı Erganiyo 

til0~ tOört yöz yirmi bir 
f! re ı illi b o an bu yol eko-

1.> akırnındon çok önemli
l:..tga . 'e nı. bakır mn ılenle -

rakuıı nlrnı · verınıli bir 

'lıa~ {IJrçusıdır . Bu değer· 
~ enden istifude edebil-

20 
1
°nu ancok arsıulusal 

r nra .. 
&bil surmckle mümkün 

ıru 8 ·e ı. u do h~r şeyden 
le hır yol nıPselcsidir. 

l tııı Yopılun bu dört yüz 
l bir L•ı 

ııı 1 i . ~ı ometro tıu eko-
Q eıı 1~ın <·an ılamorıdır 
arı) on 'rnelj iş böylece 

lıktun sonrn ş'mdi 
'R&ııj • 

t tııı e modern tesiıwtı 
~rı.: sırası gelmi~tir. lte 

hr e Plt'lnlı bir ~·nlı~ma iz i 
lllde ·1 nu 1 erliyen hükfımı· t; 

lır dn duhıı önceılen knrur-
llııııt R . . . 

ıllı )' r · u lı•sı~nl ıı:ın 

·~ t·!n rnu ki neler getir. 
ı~ 1 Utulacok l öyl• <'~ Er 

llındenj pek vukınd:.ı 
~rn . w 

b bır :şekifıll' i ı~me· 
1 lı\• 

J0('.ıktır . 

ıı,.,., * • 
t "IUriy t' •oı e ın yııp c·ı ve 

~ll ıc ~Ücü her yörııle ol-

~İbi demirvolu si va. 

İtalyan 
sebetlerini 

Yngoslav müna

inceliyen Y av· 

nost mecmuası yaT.dı~ı bir 

başyazıda diyor ki: 

Avrupada durmun harp 
tehlikeleri göstermekte ol 

duğu malümdur. B" lehli· 
kelere karşı eve'ce olduğu 

gibi şimdi de bır birinine 

girift şark paktı, Tuna pa 

ktı , deniz anlatıması, ha"n 
mukave'esi gibı an' aşma ve 

bağlaşma ~istemi ile korun 

mak istenmektedir Bu "de· 

vletleri bir araya toplnnıa,, 

sistemin vereceği ı>onuç Frlt
nsayı, İtalyayı, küçük an· 
laşma devletlerini, Sovyet 
Kusyayı ve Baltık dev'etle 
rini bir araya toplnmak ve 

bu toplantıya ~ .tme yolunu 
diğer mem'eketlere açık bu

lundurmaktır. Hu bakımdan 

İta l yan Yugoslav ınünase · 
betlari mt'selt•sinin önemi 

aıikardır. 

~ununln beraber bunu 

nd • • 
r 

11
do boşar c• ı vı> verimli 1 

~d·e~ılu' vünh·or. Bunun 1 

h aısatan bir~ ok m iişk i atı 

bulunduğunu da unutma· 
mahdır. Bu bugünün me 
selesi değıldir. Genel har· 

bin sonundan bni lrnLa

hat Yugoslavlarda olmak 

fartile ltalyan - Yugoslav 

müna.ıebetlt>ri birçok de

fa gayd gergin durum 'ar 
göstermiıtir. İtalyan siyasal 
mehafili bu müddet zarfın

da venı Yugoslavyanın uir· 

leıme ve kuvvetlenmesi 
eserine kar~ı daima bir 

hususi anlamaz1 ık vaziye· 

ti almıştır. Burada §Unu 

iıaret edebiliz ki gerek 
harpten evel garek har
pten ıonra reımiğ İtalya 
cenup silavlarını İtalyan ge· 

ırk' • • 
r ı 1 Ucmirvollarım ? z kısa 

allı:ın . . "' . ı 
t ı\:ındc vurdun bır 
n lr.ırı ., 

rı . ayrı kolon en ıızrık 
~ t • 

ı 1 
1 1 en yukınn g : lİr ıl '. ar11 'fl • en n"ılmı.z ıl::ığları 

n ~e\ ti 
u 

d ımıırlı 

~Uflgij 1 ·· 1k ··1 ~ Qd ze u emııı <un· 

\ ıth~ r Yı tnnıyor.göı.ler i 
doıu 

r,0~ Ur.ın, yiızlorce yıl 

~. u .ıı uoıl" )'''°yılı J> ka-"er r-
~ ı "ı.ıtlerimizdı·n istifJı:le 
1 ~tırı 

1, 1 1 llnha eyi lıuluyo 
, le hu hurtn i~·inıle dı• 
urııo· 'd •n ıongin 
~ııı . 

} erın • d mirvolunun 
~I nnllı1sı • 
, ~I. l'Unıuriye1in 

Q bır't'e ~ürek 1 ı; · ıl şınıısı · 
il nctıce idır 

l 

; 6 .guzet i in önemi ve 
"ı . 

~~I 011ünue ne kadar öz 
I! e( . 

Ytne uıdır. 

~ 

nişlemesi ıçın dRima 

bir engel olacak 

telakki etmiştir. Daha 
1915 yılındR 21 mart tari· 

hinde Baron Sonnino, Pınis 

Londra ve sen· Pett>riburg 

daki İtalyan mümessillerine 

çekti~i bir te1grafta Avus · 

turya Macaristan İmpara · 
torluğunun daRılması takdi· 

rinde geno ve ço haris Yu 
gosla v devletlerinin birleş· 

mesi keyfiyetinin ftalya içın 
bir tehlike teşkil edeceğini 

bildırmel,;te idi. Sonuninonun 

diğer bir telgrafında ise Ad- 'ı 
riyalik sahillerinde kuvvet 

sahibi olmak halya için bir 

Yalvaran Bakışlar 

~td· 
'• 

1Yel · L," b erı gördükten so '1' ~ba ~ tılld ll\ııı porsuk yana 
Ilı: " 11 lutarak öpüyo 

ttı Ql\ba d ' k 
~ ı rı k • ıyorum: a ıam. 

,
1 

tı Ct adf\r yordunki, bu 
~ b ~llsını ıana ancak 

Ilı ııını k 
'ı-ı e ve ormana. ka () 'l!reuı v • \ , Rob _ e verecE:gım ... 
ı, ııı"'I eglni oynata oy-.. u .. 

~ llYor· 
vıı ~h . 
~ ~ttil 11 g'di koca bebek .. 
tct~İrıı 'eni va:ı geçir~mi· 

l' llb
0

• • 

~~~trı ıı, Reçıremezsin; kü· 
h alıştırmuaydın ... 
r~k· 

>i tıl'lıtı 1
• bu aefl'rlik böY 

iti <l ' Yanına Kadir a4a 
~~&be., Rlt .. 
·~ı aırı,11 b 

•~tıl oyııuna, dl'li 
1J> on .. " ' u opuyorum. 

... .'!~ ... 
l\.liçük ••. ~r.-

bn yanım, o gftd 

Y.l.%AS: 

Vahdet Başaran 
dar atı eoılurml\ 1 düşersin . 

Kadir ağa, bozuk şiveli 

ıesile arkamdnn bağırıyor .. 

Onun. böyle konuşmasını o 
kadar seviyorum ki . . Yolda 

giderken, hep o kızsın ve 

böyle bağırllın diye türlü 

muziplikler yapıyorum . Za 

vallı adam meıuliyetın ağı 
rlığını bildıği için, ne kadar 

üzülüyor. 

Atlarımızı bir ağaca bağla
yıp, biraz yere iniyoruz; ·e 

ı 1 cimenler üzerine kendi 

mi lurakıyorum. Bir dakika 

gözleriıııi yumarak dınlen 
mek istiyorum ... Fakat, im 

' kanı mı var? Gözlerimi yu

mduğum zaman, lıiitün ha
yalim, karanlık bir snlonda 

ki sinema perd~si gib! can 

lanıvor. • 

hayat veya ölüm meselesi 

denilmekte idi. 
1917 yılında Korfo he· 

yannamesinin yazıl ı şı esna 

sında bir İta1yan d i pl o ıı atı 
Naip prens Aleksa.ndır ile 

hususi bır konuşma esnasın 

de ltalyanın Sırb'stanm hü 

tün isteklerini tutacağını fa· 
kat Yugoslav) anın vücuda 

gel mesfne ku \'Vetli bir su · 

rette muma nea t edeceğini 

bildirmişt ir . 

ltal)anın gerek b.ı r ş kon 
feranslarmda gere k l\ndan 

sonra Yugoslavyaya karşı 

aldığı düşman vaziye l Kor 
fodaki diplom1thn hiç de 
yalaq söylen ediğ ı ni \e İta!· 
yanın Yugcslav\'ayı kendisi 

için tabii bir düşman gibi 

telakki etti ğ ini göstermiştir . 

Fakat İtalyanın bu düşün
cesı tamamen yanlıştır. Çün· 

kü böyle bir vaziyet ancak 

İtalyanın Dalınaçyaya, İstrı
yaya. Garitzaya yerleşmesi 

ile başlıyabilir. 

Aksi takdirde ıki memle
ketin ekonomik menf antları 
o derece ahenkli surette bir 

birini tutmaktadır ki düş · 

manlık mevzuuhllhs bi'e ola. 

maz. Bundan dolayı İtalya 
n •n Yugos 1avyaya l<arşı o'an 

siyasasını değiştirmesi lazım 

dır. Ta ki iki koınşn ulus 

arasında sıkı ve dost bir iş 

bır iği kabıl olabilsin 

İtalya ile Yugoslavya ara 

sında en mühim ihtilaflı no · 
ktalar politil<a Lal<ımından 

ltalyaya ait bulunan fakat 

etnik bakımdan bizim lma 
sı lazımgelen bazı erazi üze· 
rindt ki haklarımızı da hal · 
yanın kendi arazisi dahilin· 

de kalan Yugosla,·lara kar

şı kullandığı harekettir 

Bu meselelerden ilkinin 

basit bir diplomatik vesi· 
ka halledilmiyec~ği mey· 

dandadır İtalyanın kendi 
memleketi · dahilindt•ki Yu

goslavlara ka rşı muame· 

lesi ise bunun eyi 1 eşmesi 

iki devlet arasında dost bir 
iş birliğinin vücuda gelme
si için en lüzumlu şarttır . 

Şunu gözden uzal<tutma 
malıdır ki İta ' ynnın bu Yu 

goslavlara karşı yaptığı lıa 

reket çok haksız.dır. Ve Av 
rupada hıçbir azınlık böyle 

bir muameleye tabı tutul · 

Ahn11zla , bir aı: daha do 
lnşarak ~öşke avdPt edh o 
ru1 : kapıda bizi ilk lcarşılı 

yan, Ajlan oluyor. O, alaylı 

gtilüşii He: 

·· Aman bayanım, diye 
takıyor. Siı.i ebedivyen kay · 

betmi' gibi üzüldüm; gıdiple 
saa tlerce gelmeyi ini7 .. . Do 

Aruıu ya, beni epey sarstı .. 

Gıderken, lütfen benide ça· 

ğırsoydın ız, memnun olur 
duın • 

~öyle- . ufak bir tur yap 
tık; kendi zevkim için, ha~ 

kaaını rahatsız etmek isle · 

mem .. 

l: aşkasını be ki. fakat 
ben sizi .. 

G e ne başlamayin . . 
Baş1adığını yok; ben. 

sızın akrnbanız olduğum iç 
in, teklifınizi ıremnuniyetle 
kabul edt•rdim . 

Rabam nerede? 

Hinız dışarıya çıktı; 
şimdi gelecelt .. 

MNdivcnlcr<,~n çıkıyorum 

• 

Süt ve yoğurt talimatnamesinin 
ör emli maddelerı. 

Sihiıat Bakanlığı tarafın

dan h11zırlandığmı evelce 

bildırdiğimiz süt ve yoğurt 

lalimatnames!nin önemli 

nıad.delerinin bazılarını aıa· 

gıya alıyoruz : 

1 Ba,lrn bir vasıf ila • 

ve etmeksizin yalnız süt ta· 
biri inek su tüne delalet ed· 

er. inekten başka hayvan 

sütleri hangı hayvandan al

ınmışsa o hayvanın ismile 

7.ikrolunaca k t ı r . 
2 İnsan gıda s ı olarak 

kullanılacak sütler sıhhati 
yednr:le hayvanlardcın sağı

lan taze ~ütlerdir. ~üt va
sıtasile hayvanlardan insan 
la ı a bulaşan hastalıklara 

tutulmuş hayvanların sütle

rini salmak }afakt ı r , 

3 H ayvanlar do~urm 

adan on beş gün evetin

den ve do~urduktan yedi 
gün sonraya kadar verd ı k 
leri sütlerle, ağ1.1 havi sütle 

ıin satılması yasa ktır . 

4 - Sütlerin rengi, ko ~ 
kusu, lezıeti ve diğer has. 

snları tahii olacaktır. Gözle 
görülecek derecede pislikle

ri havi olan vt> yne hıra· 

kıldığı halele varım saat iç· 

maktadır. on binlerce göç· 

men bunun açık bir de · 
lidir. Bunun için Roma hü-

~ fımetinin adalete doğru 

harel<et hattıni değiş· 

tirmesı lazım gelmektedir. 

Bunların İtaly11n vatan· 

daşı olduğu ve meselenin 

iç sJyasayatemas ettiği hak

kında İtalya tarc.hndan i1e 
ri sürüle n noktai na7.arise 

İtalyanın kendi tezi ile te 
lif ediimi Hcek bir keyfiyt t 
göstermektedir. İtalya hiç 

bir sınır göze ·meden bütün 

İta lyanları mu haf aza etme k 

ve onlara bakmak emelin

u cdir. Bu tez ltalyan umu 

mi efkarı tarafından kabul 
edilmiş olarak bulunduğu 

gıbi hükumet laıafından da 

ve onun başklmı t a rnfından 

güdü 1m ektc ve hükumetten 

yardım gören bir ç o k ku 
rullar bu işle uğraşına kta . 
dır. 

Biz bu tezin aleyhınde 

d ,. ğiliz . Böyle bir bakım 

çok doğru ve çok jiktır Fa· 
kat İtalyanlar için doğı u 

olan bu tez bizim içinde 
ayni derecede doğrudur. 

.4\jlanda , yanımda ge1iyor . . 

lhı çocuğft karşı, nedense. 

kanımda bir kaynama his 

setmiyorum. O, ne vakit 

benimle beraber olfa, neşeli 
neşe li söyler, güler eğlenir. 

Bense, bunun tamamen ak
sine) imdir .. 

Anne'll, odada babamın 

elbisesini temizliyor. Öyle 

meraklı lrndın ki, kocasının 

hiç bir işini hizmetçilere te 

slim etmez. 

Beni görünce gö1lüğünü 

çıkarıyor . Adetim veçhile 

yanma gidi) orum. İki yan· 

ağından öperek k~nuşmağa 

başlıyoruz O, general ba · 

bamdan şikayet ediyor be· 

nim ata binmeme izin ver· 
d!ği içın epey kızmıf: 

Ni.;in. diyor; niçın kı 

zım at iislünde kendini hır
palarsın?. 

Aj'anda, yengesine eyi 

görünmek içın, onun fikrini 

lastik ediyor; faknt hiç bir 

inde dibinde göı.le görüle 

cek miktarda tortu yapan 

sütlerin satılması yasaktır. 
5 A~ağıda vasıfları ya· 

zılı sütler ınsan gıdası ola . 

rak ıatılmıya.caktır: 
A - Fena kokan ve ren 

gi değifmiş ve-ya boyanmıf 

olan sütler. 
8 İçeninde kan veya 

hayvanın diğer frllzatı bu· 

lunan sütler, 

C - Tadı acı veya ekşi 

olan sütler, 
O Eyi , beslenmemek 

yüzünden kaıektik halinde 
olan veyahut çürük gıdala

rla be~!enmiı ve çok yorııun 
-.eya 11.te~li bir haslalık ve· 
ya ateıli bir ishale tutulm

uş hayvanların ıütleri , 

6 Sütlere her hanıi 

tekil ve miktarda olursa ol· 
ııun ~u veya aaklamak için 
kimya maddeleri, buz ve 

kar katılması yasaktır. Süt 
taııyanlarla seyyar satıcıla 
rın yanında su kapları bu 

lunamaz 

7 - · Süt taıımaıu ve korun· 

ma.sına mahıus kapların 

(berine ıütün nl'vini göıte

ren bir etiket yapııtırılmuı 
mecburidir. Bu ellketl(r ha

liı ıüt için zemini kırm111 . 

Lcaym11ğı alınmıt süt için ye· 

şil, kaymağı alınmamıı süt 

için mavi renkte olacak 

ve iyice yapııtırılacaktar. 

8 ·· Muhtelif cinsteki ha
yva;..ların sütleri biribirine 

karııtırılara k satıl"' m ıya cak
tır 

9 - Kaymağı yan veya 
tam a •ınmıı sütlerin halis 

sütle karı~tırılmaeı yasaktır 
Sütlerin isimlerini defiılire

rek de satmak yasaktır. 

1 O • · Süt konan şiıelerin 
camları renksiz, ~ öşesi ve sa

tı,ına mahsus bütün kapların 

gayet iyi kapanması ve ka 

paklaran sıkı ol!'"ası mecbu· 
ridir. 

Talimatnamede ı1ütler ve 

pastörize sütler ve yoğurt · 

lar hakkında da çok önemli 

ı~addeler vardır. 

Bu talimatnameye ria-

yet göstermiyenltr eve-

la ura.y hükümlerine 

göre cazalandırı!acak, cü 

rümleri tek~rrür ederse 
umumi hıfzıssıhha kanunu

nunun 172 inci maddesine 

ıözünde ıadık değil, buna 

tamamen eminim .. 
General babanı. öğle ye 

meA'ine yekın eve Keliyor; 

o vakite kadar kır kahvesin

dt- köylülerle oturmuı; ye · 

mckten kalkhfımız zaman, 
annf'm istirihat içın oduına 

çekiliyor, babamda Ajlanla 

beni, odada barakarak kü· 
tüph.ınesine çıkıyor. İkimi 
zde bir müddet susuyoruz . 

Sonra, ben bu se11iziiği 

a-idermek için ilk sözü açı · 

yorum: 

Roman okumak ider-

111i iniz? 

- Hayır. okuyanı dinle
mek isterim .. 

O halde dinleyiniz .. 
OturduAum yerden kalka 

rak, masaya doAru ilerli 
yorum; yt-ni tefrika edilen 
"leylAkJar altında., romanı· 

nı alarak okumaa~ batlı 

yorum . Beni, okadar dalğan 

dlnlivorki, eminim, ıimdi 
ona okudutum y•ri tekrar-

Al manyaya 
Peşkeşi ça~if en müstem
le~eler .. Bu ha~er Avrupa 

da tesir uyand1rd1. 
İstanbul, 13 (Ôyel) 

lngiltere fle Franıanın, Al

manya ye İtalyaya Portekiz 

müstt'mlekelerini pefl<t ı çe· 
ktiklerl Londradan haber 

veriliyor Bu haber, Avru· 

panın bir çok paytahtahtla
rında ve hılbasaa Lizbo da 
teessür uyandırmııdır. 

[;onanma mızın 
Manavraları 
Donanmamız her yıl ol

duğu gibi bu yaz da manav· 

ralar yapacaktır. 

Baıta Yavuz olduğu hal 
de, Hamdiye, Mecidiye, Za· 

fer, Tınaztepe, Adatepe. 
Kocalepe, muhriplerlle Du-

mlupınar. 8irinci, ikinci lnö· 

nü yeni alınan Gür deni· 

zaltı gemilerile diğer yar· 
dımcı gemiler manavraya 

ittirllk edeceklerdır. Donan· 

ma.mız bugün Akdenize açı

lmışlardır. 

1 . 

ltalya 
Harbe 
Girmeyi 
Yükenirse 
(Üstarafı bmnci sayfada) 

yapacağı manavraların, üç· 

ler konfernnıi 1 e aynı zama· 

na tesadüf etmeıi Avrupa 

siyasal 

dıkkati 

dir. 

mehafilinde nazarı 

calib iÖrülmekte· 

İtalyanın bu manavralar

la konfe-rans üzerinde bir 
tesir yapmak istediği ıanıl· 

maktadır. Bu manavralara 

askeri rütbeyi havi olan bü· 
tün nuzırlar da iftirak ede
ceklerdir. 

göre süt ve mamulah tica

retinden mencdtlecektir. 

Hundan ba.ıka suçlaranın 

derece~ine göre ceza landı
rılmak üzere müddeiumu· 

miliie de verileceklerdir. 

lateam kekelemeje baılıya· 
cak: 

Ne o bay ojlin, çok 

dalğun dinliyor.unuz~ 

O, uykudan uyanır aibi 
ıilkiniyor: 

- Evtt. çok daltınım; 

kabahat gene sizin seıintzde .. 

O kadar tatlı ve ahenkli 

çıkıyorkl, be-ni gayri thtiya· 

ri hulyalara sürüklüyor . 

Susuyorum; o da. ıu11uyor . 

~ükut ne fena ıey ... lnaana 

neler düşünüdürüyor .. 

Kızım yarın gece ku 

lüpte balo varmıı, bizide 
davet ediyorlar.. Nedeıln 

e-idelimmt? 

Babam hem elindeki da
vetiy~yi okuyor, hl'm de 
benim fikrimi alıyor. Onun 
eğlence yerlerindrn hoılan

dı~ını bildiğım için. ıorğu
ıuna menfi cevap vermiyo

rum . Bu davetten Ajlan da 

menun; o da bizimle a•lmek 
iıtiyor .. 
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KıTiunu proj9sinde bazı 
dağiş kli~ler yap ı !d1. 

Ankara, 13 (Ôzel) - İç 
Bakanlığı evelce hazırlan 
mıı olan toprak kanunu pr
ojeaini bazı ilave ve deği . 

ııklikler yapmak sureti 'e ve 1 
niden hazırlamaktadır. Pro 

jeyi hükumet önümüzdeki 
aylarda Kamutaya verecek· 
tir. 1 

Butgar 
Çeteleri 

Oırama bavİlisine a~ınca 1 

yapıyorlar1 
fstanbul , J 3 (Ôzel) - Ba

zı Bulsıar çetelerinin, Dıra 
ma ve ha valisinde akınlar 
yaptıkları Selaniktcn haber 
veriliyor. 

Amerika da 
Yol ~azasrndan ölenler ne 

~a~ar1 
Amerikada on sekiz ay 

gibi az bir müddet içinde 
yol kazalarında sı.200 kiti 
öldüğü ve 1,304,0CO kiti 
yaralandığı lesbit edilmittlr 

Birletik Amerıka hüku
meti umumi harbe on sekiz 
ay fttirak etmit bu müddet 
içinde Amerika ordu!lunun 
zayiatı da ancak 50,31 O 
maktul ve 182,674 mecruh. 
tan ibaret kalmıthrL 

Ç3111altı. tuzlasında çaJ;şm4k . ,· . . 

iki yıl kalan Mebelere j T e~ef~ncu ~akimliğinden: ' Ucuzluğu ' 
verilecek bel~eler i ABDUlKAOIR PIHAR .. ~~':;;~: m~~~~~:r.::i:~: i Sag ... I am lıg""' ıl a 

B f k d f k : PA~A ll A \IA~1J K.\Pl!:il / oturan Hamdiye mahallesı·n · ' ir smı ta i i e a ib a ' 
:. KA n. iSi~ DA :'\ 48 '• I den Alı kızı ve lskender A. z f tı• kalan tale beye verilecek bel · • 

geler ( Vesikalar) hakkınca :TELEF0.\'.4ilt\ .UOE0.~: karısı Cemilenin o mahalle. il ara e ' 
K 1 B k 1 d k 1 • • den olup oturdıığu yer belli ' ütür A anığtn an ütür :VESAIHTAMIH.\'fY.\l)ILIH: 
direktörlük'erine Lir gt'ne/ge • • olmıyan kocası Erzurumlu F;ı 1 • "I"" 1 1 

·····;ı ••:&••············· ı i k d 6 
., ıı·ı !ltıvş·ın ı göndeı ilmiştir. , 6 en er aleyhine açtığı bo· • ( •• ( 

Bu gibi talebe; bazı mel<- Bandırma ıcra 1 ~anına davasının gıyaben il 
lcplerin yaptığı gibi, tasdık- m ~murıuo-un..ı11n.· 1 k •• _k~·~an muhk~med ne ,, F a n t a z i k u m a ş ı 
name değit, orta ok ul veya ., Ucı tıcesm e. Balıkesırın asliye A 
1 İ•e vokla m• öğreneğonin 5 8 Bandı.mada A yduslu Is- hu~ uk mahkeme•lnden 21 - il!! VE 1 
incı maddesine göre bir belge maile "200" lira maJeni ma , ıs 935 tarihi! son karar ıl 
verilecektir . Bu bel,g r:ler de- borçlu Bandırmanın İh da Cemilenin lsi<enderden 8 Tuhaf .., larında 1 
vlet basımevinde hazırlan. bofanmasına karnr verilmi~ J ye maga za 

saniye m ahallesinden Ayduslu T 

maktadır. Yakında okullern olmakla _ hukuk usul _mah 1 bulabı·ıı·rsr'nı·z.? ~e iki sene evel ö düğü an. 
gönderilecektir. Şimd; bt:lge kemelerı kanunun 401 inci ~,, 
vermek zorağı kar~•ııındtt k ,, la şı la n H i fatın haciz edilen maddesine tevfikAn bu son ....................... .... 
1 d 1 t b · d h 0 ne ve tarlalarına (2280) k bl · ~· ınırıa ev e a sııncvın en " arar te iğat makamına 
gönderilecek lerle deği§iiril sayılı kanun muci lı ince ye kaim olmak üzere i 'an · olu. ~~~~~~~~~~ 

:Be:l~kc~_·:_~_;~_· r_. e-ğ,-~-e-ti_b_i_r_b_e_'_ge- :ı~ll~l~~:thlit:~~~: :;.~~~ş nur. Kavtp makLuz ! p A s A H A M A M 1 
a I BSH as ıye isede b nrçtunun veresesinin 

1 
u li 

ikametgahı meçhul olduğun d ~ M h • •• 
L ,, k h L' , •. .1 1 A apazarı Türk ticaret 1 u terem MüRterilerimı~l'İ'· 11UıU al\ım ıgınuen: dan icra ve iflas kanununun 1 Bankası Bandırma h . y 

ilalıke irin Selmi ye ma . ( 103 ine< mad<lesl mucibin- bir ••ne vade ile ::t~;~~: 11 ~ı · ' k "I . 1 , \ ' t' utal· 
halleıinden Şekerci Mustafa <ie mahcuz emvale konulan olduğum 300 lircıya ait ~ . ııııarı ıymel \'t' ~o ll't~tı 111:1 unı ak 
kızı Sebile tarafından ko- kıymete karşı bir diyeceği 124 7.934 tarihlı ve 2016 87 il. r·ur obıı cd•ASA U.A.llAlll» idarenıizdt• oJar. 
can olup istanbulda Re-şık- vıır.ım söylemeleri ve zabıt say:lı makbuzu kaybettim. ~ yenideıı ac;rlr;11şt11·. «l>..\Ş..A llAMAMh> ıını.Ull" ı 
tafta Yıldız mektebinde müL Vi\rakasını tetkik için işbu İptali ıçfn Bank b it ·ı· 1 ınQ8 

aya •ı ~ ıırnı·i kıvaı<'tİ ~ lılıi t•saslar dahı lllt e " kiye mektebi arabacı" olup ı lıinın gazele) e Y•z ldı~ı la· vu 'ftcağı m dan kaybolan 1 \4!'. , ·- . k' lıııır.!9 
elyevm oturduğu yer bellı rıhinden ;uba.en üç gün '."""~uzun hükmü kalmadı- ~ echlıııesıııdeııılıı·. Ne kadar fazla a . er 
olmayan Mehmet aleyhine ıçinde Bandırma icra daire- gını ılan edeı im. 1 ~ kahıı~ıll hamam a .. la basa vurnmı. [)ı~ 
açdıX.ı e~lenme davasının · · 934 7 t l d ' B 1 • 1 ) \'Jf) 

K sının 9 sayı 1 
osya. 

1 andırml:l Hend batı mahal· ,, lı:lıtı.·•ıııl:ır aihi clJ''l•da k t. \ti ~"'· il O 11''' kıımen vicahi k11n en· gıyabi l J ~ ' ._. ..:;, ' b 
ııına nıüracaat etnıe erı ı an lesinde 21 numarada •

1 
. I I •• I 

1
.'I 1 ltttU 8 

cereyan eden muhakemesi ne· olunur. S\ll't111 IUH ISllSat ll ısa e PCıJ t1 11 lal 1 1 • 
Zeliha 1 • 1 -ttıSI 1 ticeıinde Sebflrnin Mt-hmet ______________ ;__ ___ ~ ~ll\'tHluı· .. \\l·ıca barı\'o ıesj\ · Jaıı olup lif~ 4 

ile evlenmesi tarafların ik ı"' · · ' • ·elll 

S A R B A Y L it oda ve karvolaları vardır. T:ık111ılaı·ı ~ .. ı rRrilc sabit olduğundan e v- ı K T A N J 
1 lennıelerinin nüfuH tescili· : I~ \'e ga~'t1 ltt'ı;ıizdir. ~lii~teriler·ini11 Jwı· tür l 1 

ne ve bot<ınnıa hakkında 1 t l · l. 1 ı· ı · ·~ l'Jıı · ·ıit· HİI' ~ert-Eski belediye yanında urayın 7 numaralı dükkanı ve •·~ la •J IS 11':.t W 1 flUllll d 1 ır~ · . ., f. 
k iddiası 8

"bit oln adığın · ahacılar içinde-ki ı.j8 numaralı dükkan ve örtülü bedestanda •- :-..1 'İir·ıııek k~\f'idir. Mt1lıturt1 nı mtt~lt'ril<)l'trı111. dan reddine 1 :{ May11 9J:') -

makla hukuk usul muhl'lke- den itibaren ıs gün artırmaya çıkarılnıı,tır ~ KEKLlK oGLlJ 
meıeri kanunun 407 inci Ustermetıil 16·Ağustos 935 günlemecine rastlıyan cuma it MehnJef 

ıçın ışçı aranıyor. 
Bu avın on altısında İz 

mirde Çamaltı tuzlasında 

tarihinde l<aru verilmiş ol . 74 nu ıuualı manıfatur..ıcl dükkanının satılmak üzere l 8 935
1 

ilau olu mu·. 1 
maddesine tevfıkan bu son günü s aat 16 da şarbaylıkta yapılacaktır. lsteJdılerin J.5 
karar tebltğat makamına uraya g " lıııelerı bildirilir. (443 • -ı) l~~~~~~~~~~~'fll'.~ 
kaim olmak wzere ilan olu . 

tuz kaldırma itine baılana- nur. J b { k ..... 
~~~':.d:~·:;~;~1.~::;:ç ;:~· Kayıp ıer his , , zker esi A :.k ~:: 1 ~ey~ ~~~I up istek ı .. ı çık madığtnda n do- '1'1111111111111111111 " Hl 111111111"' 1111 "~, A~ 
rdır Oraya gidecek ve ça- Edr<m•t aoke.lık ıubesln · layı 3 8 935 gününe kadar uıaı.lan sıtma mücadele küçük =Dağ Ilıcasında büyük tenzı p :::; 
lııacak olan İfçilerin yata den aldığım tr:rhis tezke· çalışma i ei için k ent clışarrnnda yapılmakta olan kanalın : ~ 
cakları yerler temin edilmit resini kayıp ett;m Yeni- ) OOll inci metreden 1 t 58 inci metreye kadar olan 258 : s h ·ı k · ~ 
olduğu aibı Y••rniyeleti de •ini .ıac•ii•mdan hükmü ınet•el•k ve ıs ,8 ıı.a bedeı ke,.rı. me•""' k•naı ••ın•n S UJU Ya IVISI güzel ŞI a aynagı i 
dn gundur. olmadı~ını ilôn •derim. eksiltmede gôsledlen b , del haddi lıiyık gö.ülmediğinden : :::l 

Bu Tuzlada ış almak isti Edremit camivaııt m1ı· artırma •ve eksiltme kanununun 43 üncü maddesi hükmü : B ı o w il ı? ~ 
yen işçılerin tehrimiz ınhisar b d .- a ya ag ıcas il!. 1 b h"lle·ı· 320 dog~umlu ne göre ~ 8-935 _günün. d e n it. ibare.n .ir a. Y için e pazarlık- ı-_- • ~ ar aıdfrektörlüğüne ~imd ı " · _.;_ 
d0 n ad larını yazdırmaları Mehmet Alioğ u la ısteklisin e verıleceğınden ısteklılerın ılbaylık katına baı ,_ ~ 
18.z.ım g ' lmektedlr. Abdullah vurma ları ilan ofu ıur. ( 4 - l - 5 ) = y il . b. 1 •r tür ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ : o urı aralın, otomobil vekanıvon gı ı ıe d ~ 
P- I)' ~K 1.,' ~ I) ... = ~ii n?kıl VH!-itnlnrının işlemet1İne • ı•lverişli ve ~ · ~ 
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