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Yunan hükCımet partisi seçimde Dışarıda Türkiye. Havacılık hızı 
T" h Urk Hava kurumunu 

• • 
ezıcı bir çokluk kazandı. a~t tarııftan verit yoğıyor. 

gıı, ~ardım, eRkilt~ri gibi, 
,,. 1~ıcı bir bulut ~o<rnaü-ı de-61 ~ o t:'ı 

b· , <levam\ı vu tükenmez 
ır kıı k il' Yna gelıri olmalıdır. 

Ilod·ızde halk yurd tehlikesi 
it L·ı· y d • •H ır. urd tehlikeyo 

Uştij - .. 

Seçim~en sonra ~iyev~e bulunan bay ~al~aris ~ü~umetin siyasasını hai~m kararina 
dayanarak yürüteceğini söyledi. Yunanistan~a rejm değişFcek mi1 

"erılegu zaınon, ne oğır öz-
Reld' r.e . katlonılmıık laz m 
ille 1

1ğını daha eyi bilir. Asıl 
g001~· .. nrasıra hepimizin 
bu 'k.rnuzde tutıışup sönen 
ı, 0 

1
• 

1 hakikati, durmaksı-
. ışletnıektir 
iki ledb ' b. ı· ı>· ti u aşta ge ır: Jt-

, ha\lc 1 • 
l!lıtıek .. Yaruımını organıze 
,•,

101 
• o

1
teki halk duyganlı-

İstanbul 10 (Muhabirimi
zden) - Yunani~tandnn ge
len haberlere göre, y:ıpılnıa-

ktn olan sııylııv se\·imi hit 
miştir. 8 Çaldnrisle <ienaral 
KonJilisin ha ·ın 1ia bulun-

duğ'u hükumet pJrlisi seçi
mde büyük bir ~·o luk ka-
zanmıştır. 

Yeni meclis yakınıla top
lanarak r<'jİru hakkında bir 

)' can ı ve uyanık tutmak! 
olan~rdımı organize edeeek 
ıle ar, Türk Hava Kurumu kurar verecektir. 
~ijr~?tti~ir . İkinci tedbir ise Atina, 10 ıA.:\) - Yu · 
lnr, 1 Y0nın bütün yayın ura~:· nnnistnndıı Jiin yapılan Saylav 
ı}11 ~n hep hirden C'lhirliği se~·iıninin hü kfımetin lıstesi 

O a llrılocnktır. ezİ<'İ hir ~·okluk knzıınılı ~C'ı;;ınıı kR1.aııan lııikıimet Pıırıi.:•11111 
Pro rganiznsyon bir teknik l}nldnris gozetel·ilere lıükfı- b:ı~ltnoı hıy c ı ltrıs 
ıjl'l\PagonJıı bir sanattır. BJ- metin sıyDsnsını heılkın bu karşılomı~tır. ~arhnylık t.i-
'llıı Yayın ~raçlnrım zın bu kararına daynnarak yürüte · yatrosu alanı ilo Konstantin 
ı ..... lltı pekaz hilcliklnini söv- c ·.ğ'ini söylemiştir. bulvnrını ve buna 
""•ili' . ~ 
t 111 ~Yız . Propaganda sano- Atinn. 8 (A.A) - Atina yakın sokuk\o.rı dol-
llıe~' ın~eliği, hn gün söyle· njunsı bilıliriyor. duran hnlk arnsındn, Pire 
"A · .. raket her g'iinkü ynzı Pıre lıalk:ı diin nk~nm. banliyösünün göçmen urum-
lıı.ı l!oıe hiç söyl~nmemişlik 8e~·im söylevini vcrm~k üz~· lurındnn, bayrak vo. muzıka 

•ıırı 1 
dir Ve alırnını vermekto re gelen ~:ı§bakan B. <;al- ıle ç ıldorisin rf'simlerini 
it)' ~n güzel ciimleler hile derisi biiyük hir gösteri ile ta ~ıynrak gelmiş olanlar 

dikkate ~·urpıyorclu. 

Başbakan nyrı:?tklnrrn ::ıl · 
dığ'ı ıluruma karşın hüku-
metin yaptığı işleri izah 
ettikton sonra azı hnreketın 
don ve bunun kötü yunkılıı
rındnn. hiiHımetin aldığı 

ve yönetimin düzeltilmesi 
İçin· nhıcağı teıihirlerdcn 
bnhsP.tmiştir. 

Buşhnknn deniz teciminin 
kıı vvotlendirilmesi iizerinılc 
durmuş ve Pire limnnı i<;·in 
alınnn teıibirlrıri ani ıtmıştır 

nejinı me~elesine dokun. 
nn Bı.ışb:ı knn bu me~ı·lcnin 
gcnoyn sunıılorak ulusun h i<· 
hir Ptki nltın<lo kniınndnn 
tım hir özgiirlükle kararını 

''erruesinın sa~lnnaeıığmı sö. 
ylcdi. 

iL 1)11ldnris hiikı)motin ge
çmişle olduğu g-ibi gelecek
te de, her türliı nyrılık sc
beblerini ortadan knldırurak 
ulusun iş ve fikir birliğini 
ve dahn geni~ bir baysallık 
ve güvenlik ynratmuyn {'O_ 

l ışacnğını ilnve etmiştir. 
~Ör~~ dıvnrlıırındıı iki güneş :;;;;======~============ 
)IJ.vcuıten,ikiüçdera hosım Moskova Habeş ·imparatoruna I}!\ gusu nltınrla ezildikten 
h/a, ölü ve ılonu k klişeler 

··::~:~:·ı~~:.•moz,okun· Görüşmeleri Suikast mt yapıldı? 
)a),~k! 1'ülrk Hovn. ~·~rukmlu Çek İÇışlerl Bakanı Sitalin ve 
a~1 rn~· arının ışını o -
'Q~~ tır.rnok ıcın resim ve MoJototıa görüştü 
'\i artistlerinden hizmet Moskovo, 10 (A.A.) 
t YebT Qıt ~ 1 ır . Bn hizmette ve Moskovada bulunan '.t kos-
~dı;Un Propaganda hareketi- ı vukya D:~ Bakanı ile Sta-
rı~ b:sas bir gün için az~:- lin ve '.\lolotof uzun bir görüş-
~er t şny vermek ıleğil melerdc bulunmuşlurılır. 
'iıı ,,:Y vey~ her yıl herke_ ~foskova, g < A.ı\ . ) _ So. 
hie8• ~ok bır şsy vermek vyet Husya ile Çekoslavlık-
"~ tını lcöklestirmektir. Ho. ya arasında akdedilmiş olan 
'l~tı:hlikesini bilen y~rttn- kurş.lıklı yardım ınuaheılesi 
~Aıı~İ J~~olnrın.d a herbyıll ile tecim itiltHı Vfl suir iti 
~llb ı · eı:rı en bır rozet u - lôfıarın musoddak suretleri 

b va ır. Rozetsiz bir yaka 
'°ırıj tehlikesine karşı öJe_ dün Sovyot Di ·iş leri Bakunı 
ı Yfı arasında buraıln teati edil-
it Pmomıs olmıık gıbi 

~~.i ayıp ve hir ku::;ur beld- miştir . 
olur 

P.n b ·. 
~tı.ı~ı Uyük propaganda 
~4rı~~rınd?n birinin, hava~o 
hıt . 13t!sı olduğunu da hır 

Parisde 
~ 7.{J lll 1 arıın an hatırdan \~ıkı:ır - e· L' I m L"J' • 
but11 

11Yız. Sivil uçakcılırra f r Z811fr 90 a 118ulS8SI. 
rı n tı 
4el'lı llıeınlekeLler kadar BI I d ·· k . ki 

} ~t~y ~ermeliyiz . Kurayı, r SO en e JUZ İ ~I yeme 80 
'''ı, ~il; denizi yüzenj ha . zehirlendi 
~~htaltıçan bilir . Bizde halk Paris, 10 ( A.A. ) 

orı an sever. Arsıulusal Fransuda bir toplannntı 
"e ., 'hda ve yarı~larıla 
t ~~u " 
~t'tı n ucu !arda od du-
~ n1 g .u~tnıınlarımızın arttı 

'Otrnek isteriz. 
11

11{>11-; F. R. AT.4}' 
I~ ı: e\~C' gP<:en kelınıeıerın ),a-
lı ıJak rı•ıt TclıC'l'ru - Öz\e-

kongresi ilgisile verilen so
lcnJo konuklnrılan yüz kişi 

zehirlenmiştir. İşin kinde 
bir ll'İzli erıre 

rı ;:"\ olmnsına 

ihtimnl veriliyor. 

Ankara ve Par is elçileri bu haberin doğı u of mEdığım 
söylüyor. lıalya-Ha~es anlaşamamazııgının se~e~i ne~ir1 

ı\nkara 1 10 (A.A .) - Prıris kotarmak istiyen İngiltere 
Habeş, ekileri imparatorun bu g-irgisindo bencil11 
bindiği trene yağın\' yapıldığı yalnız ve kendi usığ 
hakkında Homadnıı ~·ıkt n lorını diişünerek hareket 
haberlerin doğru olmoJığını etmcıni~tir. Çünkü; llabeşis · 
bildiriyor tun sınırı yanında bulunun 

Londra, 8 (AA) - Par- lngiliz topraklarının güvcınli-
lftmentoda H. Eden, B. Ati. ği bukımından, bu meselenin 
enin ltalynn-llnbeş anlaşam_ sömürge yöretimimize uyg-un 
u:dığını ~·özeliyen diyevine olnrnk kortnrılmıısı da bizim 
verdiği cevapta demiı.;tir ki: i~~in önemlidir. İngiltere·; lla-

- «Hu meselede uluslar beşistandn İtalyan etgcrliği-
sosyetesinin önemli rolüne ae son vermek davasında 
işaret eden H. Atle; ltalya- da değildir. Büyük Britnn 

yan ı n hukları nndla~mıılarla 

yeter derecede korunmakta
dır. 

nm kuvvete baş vurmamayı 
yii kendiğini söylemiştir. Bu 
24 mayısta Uenevrede veri 
len ikinci karardan da unl· 
aşılacağı gilıi yalnız bir gö 

rüşlür . ~iıilmem]:j bır sınır 
devamlı zorluklar do;;ur:.ıbi-o 
lir. Bunun irindir ki biz; 
Romayll ve A<li~nhubnyn it 

nlynn Somalisı ılu llnheşi~
tun araRındok.i ::;ınır,ın çizil. 
mesinirı İng-iltereyi çok ho.,.. 
nut eJe~·eğini bilı.lirdik . Vul 
vnl hfidise~in i barış yolu ile 

İngiltere ile İtalya arasın· 
da kı dostluk ilgilerinin kuv
vctlennıtısine ve iki ülkenin 
kar..: lıklı osıirlurının ''og·ral-

:s ~ " ' 
ınosırıu hiç hır engel yok-
tur. Hu sözleri, Büyük Hritan 
y:ı hiikümetine knrşı italynn 
bnsını t:ırarın~lan y:ıpıları lıii

ciimler dolayısile söylemek 
zornnılayım . Böyle yanlış 

hnb P. rlerın 

izin vı:rilınl~ 
yayımına 

olmnsı csefo 
hı ~rlık Duyganlık -

ı... \'ıı . . , ·~ \ ın - r-.;,-.~rıvat 
~ c • . 

azıtı - \ UV"U - .Mı -

lıı,i-.~ o 

~~~ııre elektri~ yapıhyor 
lf3 t ~ta!, J 0 (A.A ) -
,~ v 

11 
r 1 k eğnerjisinderı 

Japonya ileÇinin 
arası yine açıldı! 

değı)r. Çünkü bu haberler 
iki memleket nrasmduici do· 
stl ıığıı su rsnbi 1 i r Hepsi gü
lii nç. ve yer~iz olıın bu ya
zılnr iizerinılc durmı -

yncağıın Biz Itnlya ve 
llebeşiston için elverişli ol-

'4!~ "'eh. 
l lr1~ 1• re vorilı!cek 
'ı b;ıtık e nıt Sümer ve Zira_ 
~eı alarile yapılan aü 

t er b l . b 
'}da 1 rnış ve diin Ak-
tlıt. I k?nturnt imzalnn
~l!"~eh .uc ayda bitecek 
10 h' ır belediyesi 3 yıl -

ın lı'r .d. k . 
U O IJC<"C lır, 

--------
~in ~ükumeti ültimaton~a ileri sürülen şartlanm ~a
~ul etmezse Japonlar ~in topra~l&rmda ilerliyecektir. 

Ankara, 1 O (A.A.) - Tok
yod:ın bildirilılığ'ine, ~ör~ Ja
ponya, Çine yeni hir iiltima· 
tom vermiştir. 

Çin hüiumu\j bu ültima-

toıııdn ıleri sürülen şartları 

kabul etmezse Japonlar Ku 

zey Çi nıle hemen ileri i ycro

kler . 

an ve Fr:ınsa, İtulyıı ve Bü. 
yiik Britanyanın barışı ko
ruma yiikenl·~rini göz önü
nde tutan sur~kli bir unla-
şmnya varmulc için çalıştık 

Bu ~·alışm:.ıınızdn Frnnsn, İt
alya ve Bıiyiik Britnoynnın 

(Dtlvıımı jkin<'i soyfadu) 

-
Yeniden Canlanan Türkiye Ka

ma/ Atatürk ve rejimi. 
------

Kamalin yaptığı formüller Tür~ ulusunu uyuşuklu~tın 
~urtarmış ve ulusalcıhk yolile daha eyi bir yarma 

doğru yollanmıştır. 
(~eçenlerJo Türkiyeye ge- kentlere henzemiyen bir 

lt>n Yugosl nvyalı nıulıurrir kent haline sokulduğu sanı-
Dr. Anim. Gııcevntz Tür· !maktadır. Bu yeni başkent 
kiye hokkıntlaki görüşlerini i~·in ~·ok paralar harcanmış-
Kelgra ılıl :ı çıkan «Politika» tır . Fakat y,üz y ı llarca Anıı-
g ·z0tes ıne ynzmıştır Mu har ılolunun verdiği vergiler, 
rir ·liyor ki : Osmanlı padi~ahlarının baş 

"Bugün hııyal evinde Pi- kentinin ~üslenmesi ve yal
yor Lotinin yoşatdığı yazı- dızlunması i~·in Bağaziçine 
lor olduğu halde Türkiyeyc ~kmıştır . Bugiinkiı Ankara 
giılcn bir kinıı:ıeye türkiye geniş hulvıırlardan, bütün 
yeniden diizırnienıl irilıniş bir nnlamile modern Bakanlık 
fersk etkisini yapmaktadır. 

Böyle bir yolcu, eski Türk.i
ye ortnya ~·ıkarmı diye üst 
tubakaları Jr· ~ımağa kalkı· 
şacuktır. Fakat eski Türki· 
yı·. Kıımalin kendisinin ıle
dig;i o·ibi: "bir ıfalıa diril 

~ 

memnk iizere tarihin derin-
liklorino batmıştır. ,, 

Bugiinki Türkiyede insıın 

üzerinde en derin etkiyi ya
pan iki şey varılır: Kaınt\l 
ve yurı.ıdılış . ~u etkiyi is
tanbul<la Ja .A.nkarada da bir-
elen bire duyarsınız. Bu gö
rüşün Anknradu dohn çok 
göz" çıırpınaktadı r. Ankara. 
da Kumlil vo yarudılışın bir· 
birile boğaz boğazn 

ol<luklurı ve !\amalın yara
dılışn da dileğini onaylatma
ğa muvnffuk olduğu görü
lii r. 

!inkara Nasıl Ortaya 
Çıkf!. 

Knmutuyın 1924 yılında 
verdiği bir karar ile bu yıL 
dan önce de snylnvlur An· 
karnda toplanıyorlardı . Anka· 
ra, yeni cografyn ve politi· 
ka durumunılnn ötiirü Tür· 
iiyenin bnşkenti olJu. lı:ıtlin
bul karşısında Anadolu kı

yılarındıı bulunan lfoyJ:ır· 

paşn isttısyonundn Anknrayn 
Bağılat trenile, aşıığı yukarı 

on ü~· ımatte gidi 1mektedir. 
İlk önce marmarn denizi kı
yılorındn ilerlemekte, Adalar 
öniinılen ge~~mektcdir. Bun-

dnn sonra deniz göriinmez 
olunc:ı Sapanca gölüne ka. 
dar Anuılolunun ~·i~·eklerle 

bezenmiş par{:3sının görü
nü:ıii uzanmaktıııl ı r. Ondnn 
sonr::ııio ~arı. çıplok ve mon· 
ton knyol ı klnr bnşlnr. Ka
mlil, bu Anntlolu lrnyalıkla
rının yüksek yaylulnrından 
hirinde ~lnrmarn ve Kafka:, 
Filistin vo Karadeniz yolla
rının birbirini kestikleri yer-

de Anadolunun göbeğinde 

Homa v~ Bizons hnrabelcri 
ve eski Türk kenti ynnı ba-

şında yeni bnşkontini kur-
muştur 

Susuz ve ycşillıkHil kum 
vo kirr~·li topruk üstünde 
hulunun yeni devlet başken
tinin, in.;ıona hasım olun hu 
toprnklo.rın sihirli hir el ile 
venı. modern uy-

1 ~un ve bu bakımdan ba,kn 

yap ılnrından yabanC"ı devletl
ler el~iliklerinden, bilgı ku
ruml:ırındnn, «Halkevi» gibi 
yap lordan, Gazinin sarayın
dan, yazlık çiftliğintlen, par· 
ltlmentodnn, modrn otel ve 
villalardan ve memurların 

oturmaları için yapılmış bu
Iun:ın yapılıırdan ortaya çı. 

kmıştır ve Üzerlerinde yeni 
yapılar yapılacak olan daha 
bir çok yerler vardır. 

Ankııradan Türkiye, birh· 
iri kadar büyük olan su, di
lek ve yurtseverlik ~ibi üç 
duyg" ile idare olunmakta· 
dır. 

Türkiyenin kurtarıcısı 
Kamil.! Atatürk 
ve ona ak ve kara güolerle 
idealler. istek bi rliğ'i, düşü
nünce birlıği ve dolayısile 

uğraşma birliği ile bağlı 
olan iş arkadaşları bu gün 
Türkiyeyi ellerınde tutmak· 
tadır . Bunlar Türkiyeyi, ku
rtardıkları ve ona uluealılığı 
aşıladıkları gündenberi elle
rinde tutmakladırlıu . Komll
Jin Türkiyesi bir vakit ki Tü
rkiyeye z t olarak bütün bü
tün ulu~rnlcıdır. Eski Türki-
yeıle din ilk önce 
geliyor, ulusalcılık iıe 

bütün bütün ~er ide 
tutuluy0rdu. Bugün Kamal 
rejiminin temel taşı, sayısız 

reformların başlangıç yeri, 

b:ışlıcil yolu ulusalcılıktır. 
Hugiinkü Türk ulusal<'ılığı 
ılovrimcidir. Bu ulusalcılık, 

yapılması gerek olan işlerde 
hjçte sarsılmamak.ta; dilde, 
ulusin. knpitııldo ve başka 

i~lerde Türk olmıyan her 
şeyı oyıklamaktadır. Panis
Irımizm ne kadar kaytak id
ise Türle ulusalcıh<rı da oka· 

t'ı 

dar devrimcidir ve bu dev· 
rimi doğuran da o eski de
vrin kaytaklıvıdır . 

:-ı 

Tiırkiyede ili olarak ana 
yurt düşüncesi'li ve uluscu
luk duygusunu kimbilir 
belkide Osmanlı imperator
luğunun düşüş tarihinden 
örnek alarak ileri süren Ka
mfll olmu~tur. Osmanlı im_ 
perotorluğu bir yönden ka· 
rışık: elemanların birbirini 
anlıyamamaları, diğer yön
den de ulusoululc duygula· 
rının yokluğu yü:tünden ba· 
tmıştır. Toprak genişliği ba-
(Devamı üçüncü sayfada) 
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Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
. - 27 -

Azim - Döleo 
Azmetmek - Dölenm*'k 
Oö en ve dura önünde eğilmiyecek hangi kuvvet VJr? 
Hava güvenlığini kurmak i~·en dölendik : Onu da bıı~u-

racağız 

Madun - Ast 
Mafevk - Üst 

*** 
Ası ve iist bilmiyen eyi asker olamnz. 
Mahreç - ı - l}ıkırt, 2 - Sürüt 
Her mel için bir \'1ıut belgesine ihtiyn~~ vardır. (!}ık_ 

tı helgası - Mahreç vesikası~ 
Alman piyaırnsı Türk tütününiin en eyı ~iıri"ıtlerindl·n 

biridir. 

** Makale = Betke 
<;oktanberi b"zi güzel b(jtkelerinizden yokyusurı duror

sunuz. 
l,;oktanberi güzel betkelerinizin yoksunuyuz. 
r.üzel betkelerinizden yoksunmak bızim ıçin :.ıcı bir 

şeydir . 

Bu mistJllerıleki yeni kelimeler: 
~ahrum = Yoksun 
M1nrum <>lm:ık = Yoksunmak 

** Rilgin olan bilgiçlik etmez . 
Yurd savgasında hi<~ bir engı>l biz i Jurdur&muz 
Rğer bir öngeniz yoksu yurın bize g"lmeı,;ıni rica { Je. 

arım. 

lliı.~ hir engel ve önge bizi hava giivenliğimizi sağ-lam-
ktan alıL:oyamaz 

Tür:kiyede bast tekniği gittik~·e ilerlcınekteılir . 

Bu kitab Ulus Basımevi tarafından ~·ıknrılmıştır. 

Bir Türk için en büyüle ergı Atatürk tarafından de-
ğerlenmektir. 

Atatürk.le konuşmak şerefine erdim. 
Vergilerimizi ödemek · i<·in yalnız kanun zoru değil, vı 

edan ytik iınü altındayız. 

idi. 
Eskiden ı·emi meydanları en eMslı halk yığınaklnrı 

Irmak yatuğı, ya~mur suyu akağı, 
Hu. misallerde geç·en kelimeler n karşılıklurı: 
Bilgin - Maliımatlı 

Bılgiç - Malfı.matfornş . 
lfog-el - Mania 

' 
fınge - Mani 
Bası Tahaat 
Rnsımevi Matbuu 
Ergi - ~1azhariyet, nailiyet 
Ermek -Muzhar olmak, nail olmnk 
Oeğerlenmek - Takdir edilnıelr: 
Zor - Mecburiyet 
Yüküm - Mecburiyet, mükellefıyet 

Yığınnk - Mocmn 
:Yatljk, akağ' - Mecra 

Günde beş kelime 

Yirminci Liste 
I - Havali -= Dolay 
2 - Banliyö - Yöre 
Örntkler: 1 - İstanbul dolaywın nrmnnlan yifilkçr 

azalmaktadır. 

2 - D ·mlryolları yılnclgesi (/dare..,İ), yı5rc trenleri 
lan/esini ucuzlattı. 

.'J Muhil - 1 - Çevre 
Örneklu: 1 - r,'uimiz, 9eç uakile kudar, yangın lelı

likesinin çevresi dışında görıin11yord11. 
2 - Ankara luikıimet Çeııenlerindc sdylcndifiinc 

göre. 
.'J --- Ztl:r.le --- Deprem 

~ Ôrn~k: Ru kış. Türkiye sık sık deprem felaketleri gôr
du. 

4_ Zaruret - Zorağ. Kıslam 
Ornekler: I - flavan11::1 1000 Türk kanadı ifo silci

hlamak r<_!lıal nefes almanıt: için hir ~orcıfj haline geldi. 
2 -- insan böyle bir hareke/le bulunmak için nasıl 

bir kıs/anı içinde kalmalı: 

Not: 
4 _ Mııhlellf - 1ürlıi 

Örnek: Gtinıin türlü haberleri urasrnda eiı dikkat de 
ğeri ftalyan _ Habeş anlaşmazltğı lıakkmclaki son karar 
dır. 

!i - Mıiteferrik --- Ayrık 
Örnek: F.sklden bir <ilimde ihtisas değil. maltimatı 

mıilef errika ve mulıtelif e daha çok huşu !Jİderdi -- Hs· 
ktden bir <ilimdi uz11fi de1/fl ayrrk ttirlii bilgiler dalıa 
çok hoşa giderdi. 

Not: 

Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimeerin o~ 

mınlacaları kullanılmamasını rt<·a ederiz. 

TOll DiLi Haziran~ 

Avustvrya 
Macaristan 

30 ~foyıs 1935 tarihli De
yli llerald guzetesi <(Andlaş. 

mnların yeniılen gözden ge~~i
rilmesi)) ba l ığ ı :ıltınıla yaz 

mı~ olıluğu bir Letkede di. 
yor ki: 

Avusturya ve Mal'uristan 
vaktile ımzulnmış oldukları 

an ilaşnıolurın sıiel m!\d•lele
rinin yeniden gözden geçiri-

lmesi İ\·İn yolunca başvu

rdular 

Bu başvurmanın şekli 
korumaktun ba:;?ka bir anla· 

mı ve am ıcı yoktur. Çünkü 
Avustııryu epey zuman önce 

bomba atan uçaklar yapma 
ğa başlamış Macaristan i~e 

«yasak silAhları» italyadan 
sat.n ulmakt:.ı bu'.unmuştur 

Hu böyle olmukla bera
ber, bu buşvuruş, unJla~ 

malann yeniden gözden ge · 1 
~·irilme~i mes lesıni canlon

Jırmuktaıl.r. 

Uluslar sosyetesi konı;ıeyi
nin bundan sonra. Macarista· 

nlu A vustury:ıyı yükP.nlerıni 

kırı(l atmaktu ÖZ"Ür b ı rak -
~ 

masın:ı hiçde imkan görü
lemı·z. 

(iünün ha lıseleri karşısın
da anıllaşrnaların değişemez 

olduğu hakkındaki knrarın 

killılırılınaAı imkanlı değildir. 

Her halıie durumun kanu· 
na uydurulması ge ·ektir; fa
kat nasıl? 

Büyük devletlerin ve ko
mşıılnrının ı\ vusluryu ilP. 
~1acaristanı bu kösteklerdt n 

kurtarmuk irin konuşmalar 
yapmaları p ık gevşek bir 
çare gibi g-orülüyor . 

Kanun bakımından hir 
andlaşmıının değişehilmesi 

kin onu ıınzalumış olanların 
hepsinin uyrı uyrı bu ıleği~
ıneyi onaylaması gerekir 

İ~te hundan dolay ı dır ki 
bu nn,ltu~mıılnrın yeniden 

gözden ge~·iril i p ılt•ğ'i~tiril

mc~i ,.n pürüzlü ve ~n 
~·ı:ıtrefıl me~elelerdt>n birisi 
olmuktadır . 

Nevyo~~a mü~im ~a ~a
ça~çıhk 

~evyork, 8 (A.A ) Bıiyiik 

fod:ır:ıl jü i h··yeti Nevyork
taki <t'fitlu and ~lvrlu ıı~ınıı 

r-ı 

kumpurıyıısıııı kaçakçıl · k rrıe-

seluleriı:,lon ittihum altına 

nim şlır. Bu ka~· k\·ılık 700 
milyon dolarlık eshaınla ilgi
lidir. 

Kump:ınya ile beş ~nhesi 
ve direktörleriı11len bı şı yul
nız eshamı satmak i~·ın sa · 
htP.kfirlık yapnıak suçlarına 

detril bu osham•n kıvmetioi n ' • 
g zle me k ı-:111;11 na J.:ı k a r~ı 1 ık 
vereceklerdir. Bu işte O) u
yan paranın yekfınu İnsul 
işindeki pnrarıın be~ mi~li· 

dir 

--~eeHlla_.-

Normandya vapuru 
Nevyork, 8 {A.A.) - No

rmanıliya di..ın akşam Nevyo 
rk saatiyle 14 te Avrupaya 
yollanmıştır. Geminin kapt
unı Y"ni hir rrkor k rmnğa 
çalışacağını söylemiştir. 

·--" ,----··--··-------··--··-··----- ··------· 1 : KENTTE VE VİLAYTTE J 
1 ----··--------------------··----------·· . 
Bugün Ha 1 k e v i n d e ı Kadrolar 
büyük bir toplantı var. Tapu !e. Orman Oiretıaı} 
Bu toplantıda hava kurumuna ysrdım işi görôşülecek ı 

ve yardım şe~li tes~it edılecektir. 

lô~lerının hdrolar~ ~~,1!· 
Tapu ve Orm n dıre ıl· 

rinın yeni sene .kaJrol.or~sd· 
baylığıı gelmiştir. Yent "e 
rolanı göre, gerek orrn°~r·' 
gerekse tnpu nıem~rl~rı ok· 
sında hi~· bir değışıldık Ylfle 
tur Yalnız L:önen orınoll 18 

Hava tehlikesine knrşı du
rmak için yurdun her tara
fında olduğu gibi Halıkesir-

de de çulışmul:ıra ılevom 

edıl mektedir. 

Bugiin saat 17 Je ltalk. 
evinde büyük, bır toplantı ya· 

Bayan 
Mak~ule Bahkesire geliyor 

Büyük Önderimiz Atatür
kün hemşireleri boyan Ma
kbule bir mfülılettımberi Su-
sığırlığın Kepekler köyünde 
hulunmaktudır. Öğrendi~i
mize göre bayan Mokbule 
hugün şarımıza gelecek ve 
ilbayımızın konuğu ol:ırak 

birku\· gün Bıılıkesirde kala
<'nktır. 

Havran~a ~ir mezbaha 
yaptnıhyor. 

Havr.ın * ırbnyl ı ğt tarafı· 
nılan lfovrnnda hir mezbaha 

yaptırılacaktır. ~ezbnhanın 

plfinı llbaylıkca tetkik ediL 
mektedir Plan tusılik edi-
lir edilmez ynpıyıı 
C/Jktır. 

ba~lıına-

Or. A~mat [emin Manisa 
hükumet tabi~i ol~u. 

' Suğlık ve soysal ytırdım 
Hokanlığındnn llbayl ğn bil
•lırildiğine göre. şarbııylık 
h:ıştubibi l>r. Ahmet Emin 
Munisn hükumet tubiplip-ine 
tayin edilrni~tir . 

Ahmet Emın yıllardanberi 
~:ırbaylık baş tııbipliğini ya
pmakta hulunmuş, halkın 

muhabbet ve sevgi<ıini ka

zanın ş değerli bir doktor
dur. Ayrıl şı Uolık~sır için 
bir koyıptır. 

Ha~van hastah~lan 
cadele ~aşkam. 

" mu-

ilimiz lıayrnn hastulıkları 

miicndelc Ba~kanı l lakkı, 
lJscr soyadının bir ba!_?ka~ı 

tarufınılun nlınınış olmusı 

ılolayısile ternız muna~ına ge· 
len <ıl 'za» n bir «Em keli rnesi 
ekliyerek l 'zer soyadını al· 
mıştır . Sayın B.ışkona yeni 
soya,fı ~·ok ynroşm:ıktndır. 

&MO 

Mecmualar: 

Yeni A~am 
75 inci sayısı çıktı: ı~·ın· 

ıli~kıler: l~;cnail llakk ı bu
günkü kadın, Fuat Korhut 
vıırJunıuzıtn hnmızı k:ıbrit ııa 

nayide ve sayıdekı yer ı Um
hert Ferdi, Dünya tlürıy[lm •? 

Camus ıyar:.ı Acununda olanlar 
Bedri Hohmi, Dılhiler odası, 

Cenıol S:ııt. 11 ınri Matisse. 
Vııhdet Gıi t ekin c:ıllııtip sn
nat, lsmnil Hukk:ı, İ~·timniyt•t, 
Adil HnJur, Damte E. P. 
Retle. Mııı-ısolinı sulhu hoz
mıyauığım diyor. 

pılacakt ı r. İlbaylık ileri go 
lenleı ilo işy'lrlurın, öğten

melnerin ve tecimenlerin ha 

zır b ,lunn<'ağı hu toplantıda 
!lava Kurumuna yordım işi 

konuşulacak ve yard ı m şekli 

tesbit edil•:cuktir. 

r s morunun nyl ğ 17,5 ır 
çıkarılaıışdır. . kBd# 

Oiğer d ırd •re aıt ~el 
roların do bugünlt•rde 

Kiraz 
mesi beklenmektedir. 

1 bayramı -güzLl 
------

~e e.ğlenceli ~ldu.. ~ 
Erdağın meşhur Kıraz bayram.na Balıkesırden de ~ırçı 

ayler iştiı ak etmiştir. 
Erdek, 10 (Muhabirimiz-

den) Rrdeğın me~hur 
Kiraz hayramı dün yapılmı 
ştır. llalk llaha sabahton 
motör, kuvık ve ara. 
bnlarl.ı b yr;m yflrine çe 

kilmeğe başlamıştı Bir:ız 

sonrn hN turaf dolmuştu. 
Rayrama Bılıkesir, Aıınd.ır 

mn, Ay,lıncık ve A,falardnn 
da birçok aileler iştirak edi 
yordu . 

Bayrnm ~·ok güzel olınu~, 
hnlk geç vukitloru kutlar 
deniz kenarındakı kiraz 
bahı;elerinde kularak bol bol 
oğlerı mi~lenl ir 

Halk evinde 

O I~ 1 
'ı 

<hiH•l Erdek deııllllell "' olO 

Dün öğ'leden sonr
3 llb:ı· 

mobille Erdoğe geleJJ d hllıı 
. . GiıO Orı . 

yımız H. :,olıın .,er•· 
• f1l J 

dn bir aralık bayrıı. 
. · ı rılır· ni şeref.onılırmış e 

Tren 
Bir resım sergisi açılıyor. Gezintileri rağ~et gör~~:; 

.. .. BonıJır 1' 
Yarın Halkevi salonunda Pazar ı,unu . . ço 

~ · us• 1' 
bir resim sergisi açılacaktır. yapılan tren ge.~JO IJirÇO, 

r:-ığhet görmüştur. 590J1~ 
kimseler sıı b.:ıtıleyı•1d ıeıı>1ı 

Sergide sunatkıirlarımiz ve 
öğretmen okolo.sı resim öğ· 

retmeni Sırrı, diğer saatkAr

larımız braCından viicuJ.a 

getiril<Jn izerler te~hir eıli

ı~cek ve bir hafta siırecektir. 

Mevlüt gecesi 

. . 1 ora ı.ı -1e 
ınnya ~ıtmış er. tıktıt11 
don iz havası alı ·r ıiktefl 

. .. ae~·ı l ·re 
hoşçe Lır gıın ro Bolıkefl 
sonra (J'ece yarısı 

~ 'fi 
dön m ii~le nl i r · "de11te'1 

8 rntlırmaya gı~0çetc·1~ hir kısmı Enleit0 d kliler ( t?r e 
Kiruz bavrnnıını " 

. . ~ ·ıordır ı•'t 
bırlıkte yapmış ••••' • 

f·:;····,····1~ncuı 
H. likesir Mıifftllu,zyıill(lt 11: : t e e D 

Huırnthuııe M ıiJürlüğünce •• = A ~ OU. lKADİR PıNA,n. 1 H.ebiulovolin be~ı 3·6 935 • l\AI ı:, 
güolemecinden olnınkla 13. : PAS.\ llA~A~I 
' • ~ JSPA··· ' 
6-935 p ·r~embe giinii ukşa- , KAHŞIS • ~IO~~O· ! 
mı yani cuma gN:esi melıl du :TELEFON '~.at~· yApııJ1'J 
nebi aleyhisselatü vesselAnı :vg ~AIH TA \1lR"

1 ,,,•' 
• •• 
~ ······ . ...... ······ olduğu ılt\n olunur. 

- - - ----=-,,__...- t tfl I 
Habeş iparatoruna -sui ko5 

yapıldı . . :ın~ı~· ~0;~ 
b . 1 k . beşincı hır Y c.o~1 Ha eşıstunın sıynırn topro nı ve . . . ulus ar · ıo· 

tıütiinlüğünii korumok üzı•re tcrilm• sı ıçın 
1 

ıf10~ 
• ' tOJ' D tJ' 

arnl:ırınıb yupınış olduk - te!"i konseyırıı 
1
, ı• olfl 

lurı 1906 üd-:-r arlaş- runJ kolcıııyacı ~ 
1
,. 

ması hükümlerini aöz yoruz 0taŞ9f11
1 

., 11 l eş o ııı· 
önünde tuttuk. Uluslıır sos- itolyan · 3

' ' ever bır ıı' 
yelesi tiiziiğii. Kelloğ and.laş- 1 ğının harı~S r tıir 11°:0< 
ma~ı vo 19~8 ltalyıın · 11 ı - - 0 fü;lc sürek ı ·ıci tB şu 1> ve ı ·del' 
brş dostluk anıllaşmı:ısı knd· ca bağlanması . · "eııı j 

·1(1'·ırrırııo ··1ıert1 
rusu içinde olan bu onlnş .ta ın dostluk 1 r

1 lrı~• I· 
k ,i r 11 o 

· t · ve. umutlu bnşlnnın sı bir şe; 11• varmnyı ıs ıyor . ı· ek h ç ııtJlfl 
bulunuyoruz s0 ,•ını ır or ırorı., .,. 

Af kadcı • İ B; 
Ddn ~1ilunoda toplanan ıız 

lıışma komisyonu .konuşma 

lnrının sonııncunu beklen,e· 
miz gerektir. Bu komisyon 
işlerinin çabuk yürüyeceği-

anıaz. rı 1 Jl b1r. do· 
·k· ıors tD rı 

olıııı hu ı ı k"denb'. ~-1· 
J es ı btr 

nı zaman a biiYiİ~ 
st oılu~uınuz 
rupa devletidir.» 



~YIA. 3 

-
lb;;y,,k 1 A koy ölkıisü . 
'-......., gülNi 1 

ycı:an : I' 
O. /Jall\lr 

Nasııs-.. -
bu 

8
.. a ngzından kaçırılan 

gıs oz baya'"I Yıldııın kay
l~nı büsbütün artırmıştı. 

Pek unun için Akgül nineye 
bir <'.?k .. yalvarmış, faknt 

f3' turlu söy1etenıemişti 
trı.b .'r akşamda: Yemeği be-

cr y . . ,, k son enııştı. 'eme ten 
konrıı derficJen. tepeden biraz 
Ioc Uştular. Köyde konuşu
de ak ne olabilirdi Kentler· 
koıırolduğu gibi dedi kodu 
llıaz ıılorı köylerde bulun
te(' ·k Ülsada uzun uzun sü
luı e kadar değildir . Köy· 

er b" 
oııı ır araya wıldiler mi 

lrın l k k k faı >ır le onuşu on· 
llrı vard 
ilk· ır. 
K ını ve tarla işlPrİ. . 

YI 
adın ve erkek bütiın kö

un .. 
ıı1 Un konuşu konfasu bu 
au:~ dıışka bir nesne değihti. 
ı.ı~u ar da Yaban Yıldızı 

f'n boylu ilişık demezdi 

~el·\? sıkıntısı son kerteye 
nırılllıştı a:-tık çetin Akgül en . , 
anı ın bnşından geçenleri 
Yol::ıtınnsı İçın kurnazca bir 

lUtdu 

lıııı;_:· 1 ıd1z!, bizim nasıl ev 
Qıı) 1 f51nıizi Akgül nineye 
~ :llıverde hiroz kurun ge-
tıı~rı ld .. ui. Yıldız <;etinin ku 

ı ı • tirı gını nnlamışJ ı. hiç ~·e 
tictı·eden n n sıl birbir 

~0/11 
sevdiklerini ~izli olo 

ba~~Şdüklerini ya' ukluk ve 
·~ıı anı:nu işlerinin nasıl oiJu 
lrı" u en ince yerlerine ku-

anıa.tt ı. 

~kL-u' I 1 ·~ nine büıün ar.la · 
ıınıurı . d" l ' d ta seszızre ın ıyor u 

hir çalık var. Ne olıluğunu 
ne okı<'ağını bilmiyordum. 
Meğer b~n gelin olramı~ım. 

Akgiıl nine bumda de 
rin derin göğüs geçirdi . iç
ini çekeli. Bel!i idikı o geç· 
miş günlerin tatlı onlarını 

özliyordu 
Sonra yine söze boşladı: 

- lh·deki çalıklonıolar gü. 
nden güne n rtı yordu. Berı do 
ıırlık on iki ,yaşa girıni~. iJiyi 
kötüyü ayırd edobılıH·ek bir 
çatğıma gelnıhıtım 

Bir kış gün j,fı. Yağmur 

bardaktun boşanırcosına yn_ 
ğıyordıı lki gundenbNi ya
ğan yağmurlardan ılcrPler 

taşmış s .. ller ~·ılgın çılg n 
akıyordu, 

Hıç unutamam babacığımı 
hi~· unutamam. O y: ğmurlu 
~ıınde bana en lınş urhu
larımı geyılirdilor iistıimü baş . 
ımı siısl eJiler Başımı gelin 
başı gibi hağhdılar Yüzüme 
ul duvak koydulı r . f"zerinc de 
tü rliı hoynlı ynhl.zlı kuğıtl 
ar yapışdırılılar . 

Ben artık ~ı>lın uluyorıl-
um . 

Dir ken köyün içinde y::ığız
ların şnkırt lı:ırı nrusınd::ı 

bir sürii n .. d şakırıt sı at kiş

nemesi belirdi. Ana ııı: 

- 11:.ılı gelllilorsr diye o~ 
lam::ığcı bn:-jlndı. r.cıenler kom. 
şud::ı konukl:ındılr r. Dernek 
ertc>si giiniinden (çarşamba) 
hazırlunnn Vl'rnekler konuk! 
nro. verildi Onlar yemek ye
rlerken bende c·i··ilı birili 
urbnlarınıın ıçinde süziı m ~~ ıj8 '..ru başını sallıyor, de . u .. 

\'ıl Şuncelere Jalıyordu süzüm s ... zjlüyıır , salım salım 
. dız sözunü bitirir cc: s:ılın ı yorllum. 
leı· Ah ~avuşum ah . Diye - Üi!loya do,ğru nal sesleri 

k 11 T .. 1~0 ut:el forununu idi. at kişne melerini yeai<len du-
l ll ka~·ırnıağa g-elmt zJi . ydum . Artı k ben de 
.. etirı: ' 

o.nlamışdım ki bu atlı -

' n /~ oldun Akgül ninc<1
• lar beni nlıp götüre-

!,?. 6 Çavu u ı;okmu sev- cekler. güzel annmdoıı oyır
l)j}' 

'~1111 6• ordu . Akgül nine 
~n ~ 111 tutamadı . Gözlerind 

a<'oklnrdı. 

Hu e vde benim de gönlü 
me hır ök üzlük, bir. kimse-

~ ızun 1 ~fı yaş arı silerek co -
\'etdı: 

'thi Oğlum!. Biz de sızın 
~ r, 8e1vışdik. Bizde\·ok ~i 

' sizlik duygusu girmi·ş :ii. He
m ağlıyor, hem de onama 
snrılnrnk: 

h rı ız . u 

'ş!ttı 1 konuştuk . Bizım 
'
4

) iı ·Z lan ıla birçok i~ler 
" geı;dj. 

\' Htın 
•aııı artık ip ucunu yak- ı 1 lı: 

t ~fır ~e Akgül nine! Anla -
1ıl111ı uk ılım sende B::ık 
·?Jıt l\ rı 1 {I t tı 
ı .ı • H 'Ydi lleJ· 

ı. 

l ~ pi kurun ge. 
serıı dinliyor-

4~r 3 -
~'- uı nine yavuklu evli. 

11 ~uı · 1 

Jl1• nıne anlatmoıra ba-. :ı 

)' Uq . . 
"u~ 1 Yoşımıln ıken benı 

~~o<:\ etmişler. Ben do
,' Yor.~ lum. Ne ya vukluluk 
' \lUtn ) nıı: <ı , , ne de yovukl u .. 
~~t~l\ k~u oğlanı gördüğün 
~Uş ll\·! . Sakın onunl ı 
~ tlluı d 
~rı : >> ıdiler . 'l hılJ' •. ııa\. 1 .ıgınıdcn değıl ıle 
(~0·» dıdikleri idn koçt· 
~Otı nuştnu) didikleri ı~·ın 
'r ıı\>11\lşı:na d ırn . 
'ıJ kluı:n L'. k d1• f) ızım öyden 
llıı" nun İçin ~·okluk 

JOtdu 
~(in ı:n Çocuktum om 

lfı ~." 0 oğlann konıın 
~!n1 gonlünı yatm ı ştı . Uö-1 

yerdı" 1 

kaçıyor, 1 

diye özli· 

iki yı
durduk . 

bizim ev. 

- Ana! Bu utlıl o r gitsin. 
Beni götürmesınler. Ben se. 

nden ayrılmnm!. Diyordum. 

- E, ne yapa lım kızım!. 
Tanrı böyle buyurmu~;. Sen 
şimıli onlarla gitıle ben seni 
yalnız hırokmam. Arkandnn 
gelırim. diye hem beni :ı\'U 

tmnğn ve knndırmoğıı çalış· 

ıyor . hem de ho nkür hönkür 
ağlıyordu. 

Atlılar kapının önüne ge 
lmişler. şırıl şırıl yağan ya
ğmun.ın a ltında bcırıi hekliy· 
url ırck 

.\vlunun İçinde su8lü , gü
zı::l bir at vnrılı. Udu benim 
gibi siıelü idi. Beni u ota hi· 
ndirdilor Kepıdırn çıknrdılnr. 

Atlılnrın nrnsına sokuverdil· 
er. !çerden unamın h ~·kırık· 
lur . nı duyuyordum. Atlılar 

benim dört yanımı öyle ~nr
ınışlardı ki araln rınıl:ın kim 
olsu kurtulnmoı•L. 

Artık yola ~·.km ı t ı k hir
ynndnn gök ağlıyor, birya
nıil:-ın ccnlnımın koru yazısı« 

diyen hen rı~lıyordıım . 

Köyden ç ı t ı klan sonra 
atları dörtnala s•i rmc·ğe ba 
şLıd k . (;İd l eeğimiz köy epi 
uzak . lı Atlılar karanlığ..ı kııl

madırn köye uloşmak istiyor· 
la rılı 

Bitmedi 

YOIUWILI 

Dıô.arıda 
{Üstarnfı birinci sıyfhia) 
kımındnn Avrupnnın hn ha
ngi bir devletınden tfo ha lıü· 

yük ve gPniş olduğu halJe 
nufusu nncıık ı 7 milyon 
olan hu ~iınkiı 'fürkiyede. 
hu gün Tiirkiyenin d ı şın-

dn k:ılmış ve Türk kül 
türile yoğurulmuş bulunan 
hiitiin elem::ınların Türkiy<'
ye ~·ekilmesi ve yt>rleştiril 

mesi istenmPkl" beraber, 
Tiirkiyenin bu miifrit ulu
salcılığı sempatiktir. Çiinkil 
sııldırıcı ' ' e P-mpny:ılıst ol
moılıktan başka bir t k dü. 
şiin<'c> ardındnn koşmnktaclır. 
Bu da hiir v<• lrnrşıksız hir 
ulus yorntmnk ıliişi.inres ı z 

Kama/in reform/an: 
TürkiyPni dış politikasının 

hiiliinii, dii,.iin<'P bnkınıındnn 
horışseverlik "" istiklfilin 
kornnmnsı dPmnktir İç po 
litikn, r<ıformlor voljle iln
lemllk ve mı:ıdeniyete <1riş 

mı:ık !?llV<"~i 11rılınonn kog. 
mnktndır. 

Rıı vıl Knmutav oçıldığı 
7.n mn n söy loo iğ-i 5övlAvclA 
Bnşhnknn · hnnlnrı anbtmıs 
ve oı>rniştir ki: 

cdlln~nl cfovrimin ynrntt • ğ ı 
VAnİ TiirkİVf'. rrP.rf>k clı<.; hn-

~ 

kımrlnn ve gArı:ık iı• hnkım 
ı1:ın hnrış içinon ('nlısmı:ık 

ve ilnlı>mr volil" inkişaf "t
mf'k İRtf'mP.kteıJir Rn g'Ar· 

r,ı>\d i k Türl. iy"ıle her VPr<l(\ 

O'ÖrülmektP. vrı ıluynlmnktn 
:"'\ 

VP. her konuşmada ilPri sii 
riilmPktorfir Bu hnkımdon 
'l'ii r ki ven in on At kili ndn-
m lnrınılnn biri olnn Hnlk 
Pnrtiı::j <tTürkiyenin l<'k pn 
rtisid ir. )) GPnel Sek rrtni Re 
<·rp Pt>kP.rİn bann ~öyfodiği 

sözler ~·ok ön<'mli sözlrrdir. 
Re<'PP Pekrr Kn milljı:;t rPji
minin ileri gel n ndaınlorın . 
ılnndır. Yiiksek bilgi sn lıihi 

büyıik hnmlelez v . pon ve 
İç politika bakımından Ptki
li bir nd rı mılır Bu hnkıınd_ 
an HecPp P~kc-r Knmtilin 
başlıca d::ınışmonl.• r ı n(lan ol 
up Ti.irkiy •nin <' ır1l11ndırıl 

ması i~ i nde onu bir ~·ok ıl 
hnmlıırda bulunmuştur. 

Kam!il rejimininın en ile
ri ?eler. adomlarınılnn biri
le ynptığım bir konuşmo şö
ylece özlendirilebilir: 

«Ynrttnki ~·ı:ılışmcımız bir
denbire ii~· yönele ) urümek
tl•dir. Biz bugıinde gı>~·mişi 
ane.1k aı ~·ok önemli gayr 
etlerle .ılt edehilmektey:z. 
Biz bugün C'l•lc e ılılmiş oln 
nları korumnk ve cwltHlnrı
mıza dulııı O)'İ bir yarın yn-
rntmnk i~'İn nynı rlt•recrd • 
kuvvnt .ıw.rfetmekleviz. Bugiı ,, . 
Avrup ının hi~· hir yurdıındn 
bizıle olduğu g bi, baş hu~o 
giden gü<'lf' üı; nyrı ufonıl:ı 
çnlı~makta cl ,, ğilılir ı> 

Kanıfi l TıirkiyP~in l ı> rrfor 
mlar ynp lnın;;ı irin sorfı>di
lerı <•nerjı. hu rı forıuların 
sayısı ve biıviiklüö-ü ile hn"· 

.,, t"') 3 

n IZİtmektcdir K::ımal vo re 
jimi ııncnk bu hnkıınılan ba
kılınrn bu rr>formlorin hep 
sini ~·err.AvAIİ)'"n rf•form hü
iün kuvetile ortuyn ~: kmnkta· 
ılır. 

Heformhrın hem1>n hep
sini i~·indc toplamı. ol 1n 
ba hen reform Komtllirı, ıli. 
ni Türk hayntının hütiiniin 
don oyırmnk işinde ~öster· 
diği ı·errnlı i~ yiğ'ıtliktir. l'ii. 
rk ulmıol orgnnizmi hıı nme · 
liyot sonunda \'Ökrnemiş, bi
lakis duhn ziyode <'an· 

Tü rk i ye 
yonu ~·ok zaman önce <cFa. 
tulıım. fanatizm, uyuşHkluk 
duııyn işlerıne kor~ ı 111'! rış 

sızlık yüzunden İl:i~·1anmuz 
Jiye tı>şhis i ni koyduğ'u hır 
org.ın i zmirı yc-n den ('anl:m
mu kolıilıyetıne ve i)ı k v
vot ve mahoretıno karşı 
n•' büyük hir in~an ve yı-
~itliktir bul> j 

Devldin dinden ayrtl111as1 
Organizm krınıyordıı. Bu 

org-anizmin t < lkı, bugün dA 
şurası burası kannmnktodır 1 
Fakat ~·okmiiş <l >ı ğ'ildir . Eski 
'l'urkiyeıle ılın pryg-o mherın 
o kuvvetli dini, ulusu, her 
hangi bir yurılPıı tlaho ~·ok 
mlinli» ve vı> «<linsizlorn 
dıye iki hö :üğü lıöliiyonln. 
Bu meml..,kette din birbırine 
ycıpışık olnrok ıloğmuş ılcv
l•·t otorileRi h ::ı lırıde buvii ,, 
muş S ıy•ınılı ikize benz:iyor
du. f>ın ulu,. 'l lcılığın timsali 
1dı, ı ster ~rn~ynl olsun 
ister siya~al olRun 
ı-un büt ıin kurumlarn diltıL 
lt•rinı on'lylatıyorJu . ı)üı.ki.ı 

fıpr*oyın Tnnrıdon ~C'ldıği 
sın lıyorılu Dın guz '11 ~nn 
utlara dii~nı:ın ıJi. Din ıneıl
oniğ h.ıklnrı vo :'\delini ko
ruyordu. Diıı başa geyile'n 
ş ·yin şekliıııl t•n yüz y ıkom

ns ı nu knılnr lıı.ır şeyi ıliiz · 
nlendiriyorclu. :o;ıııtnnlar din 
adın.ı mılyonlorln c- Dınlı)) ain 
mal ve can yla oynuyorlordı. 
l>ın v ı sıt:ısilı• bu ılinlilPri 
kalı sürumlu bir uyıı~nkluk 
ve kudere hıığl ı lık halinde 
tutuyor ve kt'ı h ı\ ya ıle Vı 

yono ar:ısındu ınukrıddes s·ı
vnşı ntıl •yorl rdı. K'loıfıl dj -
nı, uygun olan yerme 
koydu, gt· r~···k olan 
dereceyLı yorlı·~tirdi ve bu 
yüzden yerıi Türkıyonirı ne_ 
fes nlnbılınedıni ve inkişuf 
('tm Asİnİ tPmin eylodı. 

Öbür hi.ıtiin reformlerin 
bir çoğu bu biiyiik reform 
~·c rçc-vesi içinde Lulunmok
tndır . Bımlor da din vı:ı dov-
lct kuvvetini hirbırinden ay ı r. 
mnk, okula ok umulurını dın 
okuııınsındnn ny . rınak, 
İ vi~·re meJeniğ l: anunurıu 
benimsemek. hak mahkome· 
lcri kurm;;k , LıHın hnrflerile 
yerıı vo fonetik nlfabeyi, 
metro sist r mini, günün Av 
rııpal•ca ırnatlere puyl.ınma-

' sını. kudın rı Pmanı-ıiposıyonu 
~·ok karı ulmanın ynsnk 
od ı lrn P.sini onayl:ımnk ve 
henZt'rİ rPlormlarılır. 

Bır meııılflkett e \'(' hele 
bir v:ıkitki Tiirkiyo rr,hj 
hir meın lekl'tte böyle vo n bu 
kndnr reform lor ynpmak 
mucizo yn pmak ılemr-ktir 
B ı mucizenin nnlntımı hin
lercı> vıl süren bir uyu
şııkluk ılurnklama~ındon ~on-

rn Knmıllin bu m<'mleket 
d" Tiirk ıılu"unıı içine nltı · 
ğ'ı gii (' ve ıl inam ik vn rl ı µ-ın 

nnLıı~ılm cı sınıin ve Kamftljn 
özünıll'clır. Karniil Türk ıvtı · 
nin :\1esihi. kurtorıcı~ı ·\'O 

ynr:ıd ıcısıdır Knm:'ll Ttirki 
ve tnrihine veni bir ak ıntı 
oJ ., 

ver<'n hir devlet adamı ve 
tnrihtu yı~ni bir devre ı::nh
jbi olan hır reformatördür . 
Tarihti' onun ndı hiitiin Lir 
ıh•vrnnin, onun ıievrı>sinin 

topınncıığ'ı hirnıl alarak ku
lacaktır 

Türk di in ıl·~ K ımAl «~li 
kemm 0 l » A tııt 11 r k te (( Tiırk 

ll'rin hnhuım> ılf'nıektır 

BP.vr:i eskisini vık · ,, ., 
m:ıktn olduğu gibi 
yeniyı yarotmuk la d!I hi 

askerin, t \!ebenin, okumu 
yuzma bilnııyenin, fi loji vo 
tabir t1rn ştırmtdarındu bulu-
nan, dftçinin ve bütün ben
zerlerinin yanı başında ha· 
zır ve nazırdır. ller yerde 
onun resmi; bronz, taş, 

kağıt ve hez üzerinde işlon 
miş başı görülür. Yalnız 
bronz ve to~ üzerinde ve 
resınılerJe görülen bu hn\;' 
Kamdlin özün•ion çok dJha 
~Prt, çatık. keskin ~tilize vA 

sAmboJize ı>ıfilrrıi~ bulunmak 
tadır. 

Ka."'ltilin i)zünıle, bii -
tıin e!1er j i kliğ'ıle bera her bir 
yumu~aklık vardır ve hu ta-
tlılık, belki de sarışın olu~ 
undan ile ri gelmekteılir. Bu 
renk boşırıın yap.lı~ını duha 
yumu~nk~·u göstermekteJir. 
Kamfıl dnr!!unt.lur. cr,.rı·ek siz ,_, t'°' \ 

hareketlcrı yoktur. Hiitiin 
unlumıle kf·ndine 
egemen bir adnm duruşun
duclır. Yüzünde u~ ve ir:ıd 
odt n bn ... ka bir şey göriıL 
mcnı e ktedir . Alnı m ıt,,matı 
k~~i alnı. ıığzı nsker nğzıılır . 
Gözleri hayalperest gözlı ri 
değ 1, realıst odam ~özlc ri
ılır. Bu gözlf r konuşma sı
rasında kdh oteşlenmc!:te 

kfih yntışmnktoılır . Bu göz
ler ı azan çelık gibi ~· etin d
ir, bnz:ın uzaklordnkı sul ar
ın ıierınliklerin<le ynn ışları 
g-ibi y ~nmaktodır. ·uösteriş 
b ıkımrndon Kamôl sivil ~i. 
yin m iş bir nsker etki~ ini kati. 
yenynpmamaktaıl r.Bılakis ja
tini. sanki \'ocuk luğ'uncl::ı hır 

11 Haziran 

Susığırh~ hakimliğinden: 
Susığı rlığın orta mahalle· 

sinden l haz iran 935 tarih
ınıl ö'en yumurtacı Etem 
karıs ı Hanı fenin ana ve ba
hadan mahrum yetimleri ve 
evlAtla r ı Ahmet ve Huif ı e 
Fatmnnın şahı sl ıı rile mt>şgul 
olmak ve muru hususatlar ı· 
nı rüyet etm ek menkul ve 
2ayri men kul mallarına hak
up idare eylemek ve z ık ir 

edi len hususo.tı müştereken 
if.ı eylAmek üzere kanunu 
medeninin 363 ve 364 ncü 
mrııldelerine tevfikan Su sığ. 
ı rlı .7m 8ultanive mahallesin-

cı • 
den lbrahim karısı ve llüse. 
yin kızı yotimlerin halaları 
bnynn Sadife ile Susığırlığın 
Han mahallesinden Hasan 
oğlu bakkal B. Halim ve 
bu mnlıalleden Mehmet oğlu 
terıi bay Celdl ın vasi tnyin 
olunıluk ları ilt\n olunur. 

lngiliz kolleji .ıde adet ed in
ınis gibi tnşımnk tndır . Bu. 
nuııla beraLer başı yo.radı-
1 ~ının derinliğini göstermek
tedir. Bu bn da büyük ve 
durgun bir a~lan şıddeti g i
hi :ısi l bi r şiddet görü lmek. 
tedir. Bu elbiseye. bu çer~·e
veyı · girm iş bir a slan .• Hal
bulci hıı aslana meydan, 
ha mle ve hürriyet gerektir . 
Bo~it insanlar idn kullanı 
lan öl\·Ü onun için kullanı l· 
maz. 

Dr. Anka Goceualz 
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M uayenehanesi: Evinde -
Hükumet caddesi nu -dir. 

m ara 56 

Yeni actığı evindeki mua-, 
ı yenehanesinde gece ve gü-l ndüz bulunur. Hasta kabul 

lanmıştır. Tiirk nrgnnizmi 
nin örgiileri arnsınn din , iln . ı 

<·ı bulunmiyacıık bir şekil

dı:ı sızm ış lnılunnu\·orılu Bıı 

hal. inki~af bn kımır dan !?C · 

rek olan bütün ulusal vnrlı 
k lnrı etkisiz bırakıyor ve 
ulusal organizmi cansız k ı 

lıyordu . Avrupa konsültos-

olan Kumiile 'l'iirk iye hugiin 
tapınmaktıd ı r . Onu. köree 
sine dinlemekte ve an in ınn
Jığı znrnnnlnrılo hile. lıir ha· 
bn gibi nrdınılan gıtmPkte. 

ılır O Turkiycde her yerde 

l ve tedavi eder. 

llıı-=------
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!~_ Büyük Tenzilattan :-::::~. Su"ğ.rlf(.ıı or 

Susığuhk naki ı 
mlığindE n: 

~\, tu rnahutlosınden 

I~ istifade ediniz! t-.. --- !i~~.~~:(i;,~::~:~ 
l em karısı Meh-

! S O N M O D A =t: ~~1 ı:~~k!~·;~:: 
iE • kulesi mahkemo 

~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ==-~-;§==== marifeıiıc tf'sbit 
~ edilerek deftere 

~. ve mantoluk/arı ve en güzel yazlıkları =-.~:-=-!= geçirilmiştir. 
~ ~ Ô!ii mezbure 

.a R 1. A V ·s N l I :. Hanifcden her ki-

-~ F A H T A t · :~;c:1::::~ ~:;i~ 
~ 'f hi il§ndan itibo-

~ evrakı miishiteic. 1=~ Ticaret hanesinde ~.. ren bir ay icinde 

=~ istediğinize uyğun olarak bulabilirsiniz. r= ~i!·.~~r;~:~:.'·~~
;;4 i""'evk<tlttdC tt~ıızilll.llı S«t lısl<ll.il ~= miirııcflntılr>ttero 
=.: v f- ı· kavt ettirmedik-

.=C f)(IŞl<ll)llllŞlJ ı• • ~= lcri taktirde ko-

l
:. ~- nunu medeni oh 

~ . A Y R 1 C ~ • f--- k~mınn. tevfik.ırn ı 
=§ Kaptan otelı altında yenı acıları 11 A11lt1 §~ tt~eken'? ı3sfıye I 
4-:::iı; '"T ~ • = ı' oıhlecrğı ve hu 

=4 rl' 1\ \ ! ŞA NLJ rl' U ff 1\t~J \ I~ mağazası- ,. tarihtf'n rnnr.1 ~11 ·1 Pull uR. ve o ene ber Düzeninı ,, 
: ;.~ ku hulncak mu- '' · ô 1U't!'f f nı ziyaret ederseniz memnun olursunuz.~§ rn:autl:ırının mes- lHEp Buradan Aıırı~ ., ;.; .. 
ıiüııii~lıMD~iıniiiiiilOO~ii~i~ii~füilı~OOflll~inımıiiiiiıfüiiilıiii~füiiii~iiiıli~iiiiiiiiiiiiı~fü~i~i~iıi~iiiiiiiiiiilıiiiiiiiııll ?~· ~'~ ~u~~c ğ 1 
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11 Defterdar h ğ 1 n dan: 1 Burhanıy e 1 CI a . . ~'§) eıı=ı !§J~lfilfilllınl!!lfilll!l~fınlfillfilfınffillfilliilliil f!Jlml!illfilfillliill!illilfınffilffillill ~~kine ~ 
Mııhammen Bedeli Mevkii Cinsi ~tikdnrı 

Lira K Dönüm Evlek 
:J2 50 Sütlüce mevkii Turla 3 1 

Yukarıda miktar evsof v~ muhommen bedeli yazılı Ti.lr
lu nın 18 Haziran 935 sıılı günü sn ıt on b~şte defterdar
lık.tn toplanncnk satış komisyonu huzurile ihalesi .icra edil
mek üzere 3 6 935 ten 18 6-935 günlomf'cİoe kodor on beş 
güa nuiıldötl\3 müzayedesi temılit ı~dilıniştir 

lsteklilerin yevmi meik iirde yi.izıle yeıli hu~:u\c temi not 
11k1.~a1erıle mezktir komisyona ve fozlu malfıınnt alın.ık 
istiyenlerin millı em\A.k mfü\ür\ii~une miirncaotlorı. -----• 

il Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli ~ovkii Cınsi ~1iktarı 

Lira K. Lira K. 
9 24 Kuraoğlun Ar su 11 55 

Yuknr•lu ımktnr, evsnf ve muhammen bedeli yazılı arsa 
18 haıiran 935 ~alı günü saat on beşte dofterdarl ı kta top· 
Janacok satış komisyonu huzurilo ihale edilmek üzere 3 6 
935 ten ı8 .6 935 gtinle mı•cine kndnr on beti gün nıüddet-
Ju miizoyedeyc konulmuştur . İsteklilerin yevmii mezkürde 
yüzde yedibu~:u~~ teminot ukrnlnrile ınczkı'ır komi~yonu VA 

fazla mahiınnt istiyenlerin milli emlak ıııii<lütliığiine müra. 

en ıtları ilfin olunur. ~69 - 4 

,,,. i ıı1i \! i la )ret 
Enciim(~ııiııcleıı: 

Havk bedoli azami mik\urı cınsı 

04 2500 kuru soğan 
8 5o\) bulgur 
5 3200 pııtutes 

8 500 mercimek 
24 1000 gaz 
25 250 pirin~· unu 

7 500 nohut 
25 1500 beyaı s~bun 

1 8000 adet yumurta 
10 300 kuru bezelye 
3 l50U arpu 

1,5 1500 irmi\c 
ıS 7JO ~:. üzüm 
12,5 7000 yoğurt 
8 9oOU süt 

25 800 zeytinyağı 
80 1500 tereyıığı 

8 600 kuru fosulye 
0,5 100000 odun 

38 2000 şeker 
7,5 2000ll ekmek 

~2,5 5000 kuzu eti 
25 5000 Bursa pirinci 
2 90000 kok könıürü 

30 7700 koyun eti 
25 400 şehriye 
25 500 mnkarnn 

Memleket hastahanesinin 935 senei mııliyesine ait yu· 
karda cins ve miktorı ve ' rayiç bedeli yazılı 27 k3lem me· 
vaddı ir.şe ve manrukatın 2o _ 6 _ 935 gunüne rastlıy:ın per 

"şe mbo günü saat 15 de vilayet enciimeninde ihtı1e edilnıPk 
üzere 15 gün mfüldetle eksiltmeye konıılmuştur. istekli 
olanların yüzde 7,5 nisbetinıle teminulı muvakkate makbuz 
ve mektublorile yevmi mezkurda Ye şeroiti öğrenmek isti
y,enlerin daha eve! vilAyet f'nrümeniıw w·lmeleri iliin olu-
Dir. (262 - 4) 

daıresınden· ıııı Parça lıalları ~ ~ 
• ~ Kr. f ıatlan. ~ 

Pazarb:ışı oğlu Hiisnüye @.) Sivri mekik 1 OO ~-
hor\·lu Bürhnrııycnin Koca. ffil fi 
cami muh ıllesinılen ~1..ıhmut ~~ Toparl:.ık » lOo Koaıplc ~l ~ 
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