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Memnundur. ~emlekette Kıtlık Yoktur, Köylü 
~v~ ~fya-~gwfueya. ~D-e-n-iz~~-M-e~m~l-e-k~e-t_i_m~iz~d-e 

e /~~~'.:":'""'""'"'" Mussolini ile ye v ti ç Sılihları meselesi. K 1 t l ı k yok t u r ! 
s ;.::: .. ~~~:r.·:::::::;:·:,:~:.- Roma g n de Görüşecek ::::: ::'~~:~ıs ~f ~::0d$~:::::1~ tarım yönetueı i div or ki :Toiıuk oım ıyacaüı uib i kıtlık 

~~:~;~.~: mi:;:.,,;~;,··~:~'. Yevtiç, Mussolini ile yapacağı görüşmede yalnız ~endi Lond'."·_ 19 (A ~) - ing~- da olmıyacaktır. bugünkü yükselişten köylü memnun~uı 
bit'• •ııanrnak ve ba~lanmak • . • ltere hukumetı, firaıısa hu- Tarım Bakanl ·ğ ı . memle· dıkkatini çekmekte ve ~;in 
ttd~llı devrimimize göm yu ültesmı değıl küçük anlaşmayı da oruntayacakt1r. kumetini yakınJn toplana · ketjn buğduy durumu etrtL u)u~mnun OU salJırıma dııya-
letin~lrtn llarşllıklı ilgilen : ş- Romu, 19 (A A.) - Havas cak olan konf~rans i~·in ba- fınd;iki t~ti:iklerini bitirmiş · n\lcağını t<:ylemektedirltr. 
~11 k e (münasebetlerinde) aj:ınt;ı aytur.ndarı: ~lang.ç olınuk üzer~ deniz tir. Memlekette birbir kıtlık 

1' ~"vetli temel olmalıdır. Yugoslavya dişişleri bako_ meselesini görüşmek erge - olmadığı Bakanlığıtı ınce 
lit e ve toplu ılurumda fr- nı B. Yevticin yakında it:ıl- sile uzmnnlardan kat:nç~lı bir ara~tırn uları sonunda anla-
Rt• .. "1artıklarını kaynaşmaz yan hükümetinin bir orunta- 1 ~ılmıştır. •vç sa i:ur göndermiyc rağırmı-
lcıı lerden yuğrulu bir kü_ kı ile ve belki B. Mussolini Tarım yönetgeri 8. Atıf 

Fransa 
Altm esasını ~Ha~usa. o .... k .1 h 1 ~t ır Sonra İtalya ve J ıpon· b -111,1 ... u lan kurtaramıyan ı e u u~ması mu htenıeldir. u hususta demiştir ki: 

ı,t llr en sonundn dağılır· vinlenmek üzere ltalyanın Ru- yı.ıyu da ~~ağrılar gönderile « - Bn~ılay fıntlarının yü- Amerikalın n önemi'. sözleri. 
ı} Yok olurlnr • m1:1gne ilindu bulunan H Mu- ceğı sanılmaktadır . kseleceği ve kıtlık olacağı 

IQıe;rıun i~·indir ki b .tünle. sısolininin Yugoslavya huş - Londro, :w (A.A.) ·- İo~i- hakk: ndaki haberler tama-
tl1~ e, büyüle ve ileri bir va. lbakanı ile burada bulu~ınllsı ıı. Yf'\t ı ~· liz ıleniz bakanı İngiliz-Al miyle yersizdir. Artık yağ-
tjl°lli 

01 ınağl\ cıntlı Türk dev- ihtimİıli vardır. söylendiğine göre B. Yevti~· man deniz unlaşmosının ana. mur yağmasrı bile ürün du-
~Qd '<>luır. alma~a başladığı B. Yevticin İtalyun dişi~- haziran sonunda küçük an- hatlan hukkınıla venlıği sö- rumu normaldir Adana ve 
diPdj:~beri sevgı ve inanı leri müste~orı B. Suvk ile Jlaşmanın ba~kanl.ğını Ü& · yleviçde: Tralyüda bolluk v::ırdır. Sa-
~~t' yaşatmak yoluna gi 19 mayısta Venedıkte bulu- tüne alacağından Mussolini _ Bu anlaşma yapılmıısı hiller ile yalnız orta Anado 

b lr, aması cvelce karurlaştırılmı _ d 1 l lunun mahdut bı' r kınmına 
Qİtih' -s ile yapacağı gôrü~me e Y1J - \iznine Almunya yaln z n- ~ 

l'tj ... ırlerjoj seven, biribir- ştı. Fakkt bu görüşmeden d ı yağmur yağmamıştır. Özle 
1 .. ~ 1 y 11 _.ı,oı;ılavyanın jı· ~ıyıuweına nız keııdı ülkP.sini eğil, 1 giltne ile değil dört d-:vle_ 

1 ~ııj ... rıanan insanlar iilhRi ' d görü üyor ki buralarda ürü · 
... l il '.;'İ k hıızı sı>heıl'erden dola. fakat hu ür ülkeyi birden tin h İ\' birile don z yarışın a hr 1 Ya nız iılealimizdeki 1 nün yüzde elli'.'!i alınacaktır . 

~ ~rrıuı değil aynı zı.1ma_ yı vazge~·ılmişti. Bu ilgi ile oruntamı~ olocaktır. bulunmıyıı<'aktır. demıştir. Bolluk olmıyacıığı g.bj 

1~~~ft~i;·,::~~~;;;k İ•- T eh lik eli T ü rk o f i s i n A 1 d ığ ı ~~~1·~ .. ~·y~'k:~~~~:~::.· ;::;~: 
ıı •lllııin h lk~·ılığl hu- 1 ne~. hu Ja arz ve tul~p ha-

~t. Çok gi.ızttl b r örneği- e· 1, G ... 1 K 1 1 rekotlerind"n ihnrettir. Bu 
~ıl~r .\~~al[ derin SJV . lr vapur ıazası, u z e a r a r a r ee ı ğday fjat}:ırı • normal haddi 
~'"\'et) 1 n~de kaynaşan , M lf ------ -- geçine~ elımizdcki stoka rı-
::: .•. ~.~:·. i::~::.~~;ı;i::,~~: · 01:1::.• ';:1:1~151~:,~::ı~J,~ Dış pamllfd bozuk n hileli mal göndeıip türk ma- ~~;·::.:r,~=·1;~::· ü:~:c•ğ~: 
~~Q~ ~arşı yiireklı r i~~in gii . lstaııhul. 19 {A.A) - A - lına tıymetten düşureder cezalındırtlmaUadtr· yı •tişeceğinJerı fıntl.ırın yü 
~ılıı, dkçılığın, ileri hal - kayın ~:ıltcpc vapuru bu k~rnlme!!-ine meydan knlmıya -
1 ti ~•ınızın ı · ı b. t Mersin 19 (A A ) Mer i?er bölgeler tecim odalarına er gereç erı o a ı- ' s:ıbnh Adadan stanbuhı gıı- • · - - ,. caktır. 

~ıı. lirken sıı:ıt sekizde bütün Rİn ve hinterlandından dış da böyle kararlıır nldırmak 
tıı&~'.1 herşe•den ôrıce sev- pazarlara bozuk ve hileli iizı~redir Bu kur .. rlnr yercti t·'1 J Marm ırayı örten kalın hir 
tıııe .. ı·"~ inanma&ı ö.~ h mal gönderenler hakkın.la lmesine başlandıktan ıoonra 

Ilı .. il• ~ sis yüzündt!n Ftmerlıu ~~~ -
'~ • .J•1. Çünkiı ba~laıı- t 0 cim odası ve z :ıhıre borsu- M~rsin limonından gidect!k 

ı~ 1 \'ııı b d b k nin dalyan tar:.ıfındııki pla 
Yoı..tu un an aı: u ~· 3 - sı tsrııfından ayrı uyrı S?er~·in mallorın yabancı piyusadaki 

11 r j.n biraz ilerisindıı kayalık .. 
· yar>ılarak cı~zıı kesildikten durumları Türkofis<·t~ aJım ve kumluk bir nlandu karaya r 

K. fikman başka bu !~ıbi harekE:tler ge- ııdım izlemektedir. Memleke · 

V 
oturmu~tur . Ao:ıdotu po!:'ltaeını -

· nel s 1vmıınlık~·a da anır cez- timiz hakkında zararlı prop. 

U d 
yup ın N~veser Maltepenın t<1 r un yardımına koşmuş Kahımış ayı dolduran SUÇ olarak agandalıır yapanlarda ayrı. 

L _ vapuru du köpri.ıden yardı_ kanun ynlu ile de cezandırıl- ca hak.yerine verile<'ektir . 
'ili ı - acaktır. Türkofisin bu kararı her 

Yır iri ' f d ı · ma gelmi!itİr. Yolcular Ko-lrlnl ay 8 1 Bu kururlar MP.rsinde ver· taı·afta şevinçle knrşılanmı -
lanııt ve Fenerbah«eden yar · 

Jll~ ID 1 d iluiği sıralıırda Tiirkofıs Ati. Ur ar Yag- 1 dıma gelen sandallarla lrn-
' ~ ..... 

1
, • • • anu. ve TurRue ve di•"'er yerl-'rı.ı ... roy., tu~ınmı~lurdı . Gdmının fi 

~ Yıı, o'' 20 (A.A~) - gdi durumu kPsi n oluruk anl.ı . erdeki teC'İm odalarına d 1 bu 

ştı r . 

Ameri~a ve fran~ 

Fiatlar esas itibarile dü
şüktü. Hugünkü yiıkseli i kö 
ylüyü memnun etmektedir. 

Kuzey Çmde Japan hare 
~eti Ye Çinliler. 

Cenevre. 19 (A.A.) - Ce
ı n•·vreıle oruran Çinliler J ıpo· 
1 nyanın kuzey t)ınıleki harek

etini talı:bip eden bir bildi
riğ DP!jretmişlerdir. Çinliler 
.lupon saldırımının sonuçları 
üzerine uluslar kurumunun 

\'aşington. 19 {A.A.) -
Amerila hazinesinin franga 
yarılım için yapmış olduğu 

hareket Amerika tarııflDdan 
Dolurın şimdiki arsıulusal 
kiymetinde tutulmak ietendi
ğı şeklinde anlaşılmaktod:r. 

İsmini söylemı:k istemiyen 
önemli bir uz kişi demiştir 

ki: 
- Frans ı alt .n esnsını bı

rakmak zorunda kulmış ol· 
sayılı ihtiowl ili frangı kıy

mett~n dii~ürecekti. Bu tür
lü dövizler arasında bir Je_ 
rgı•ıll'n düşürı;ne harbi a~·a

ca k ve harp sonu cu olarn~ 

Amerika arsıulusııl t~cimde

ki ilert yerini kaybedecekti. 
S ınato üyelerinden ve dış 

j~!erı komisyonu baş kanı 

BayPitman hazinenio hareka
tını arsıulusnl kambiyonla · 
rın durluğuna doğru bir 
adım atılmış o1 arrı k kar şıla· 
maktaı! r. 

Almınyada ıs~erlik 
Beri in, t 8 ( ~ A ) - Havas 

a ytarı bılıliriyor: 
Almonyad:.ı Freiburg şeh 

rinde, sömürgeler için öne 
mli bir propaganda toplan 
tısı yapılmaktadır. Au top· 
lanlıda sömürge milisler ınin 

eski yönetmenleri haz r hu
lunmuşlur. 

Sar ko n iseri Genı>ral Rit
(Devamı ikinci sayfada) )4-lı oluya ve lsp::ırtay.ı şılamnm.~tır. Altında yaru yolda kurarlar ald.rmış ve Vaşington, l., {A A) 

ili Yağınurlar yaT.mı"'tr lıı'lh A 1 t · t Amerikan hı.ıznesioin, Fpckü-ta ~ u 2 ,.., ".\'• . olup ı>lmadığı anlaşıldıktan assa uan:ı ecım oı a'lı 
=====-===-=-=-========-======:=::== 

t ~~lııL·: O (AA.) - - Yağmu. bu mesele hakkındn hüyiik lıısyonun frang-o karşı ytıp -~ ll\ıtn t sonra yiiz,liirülmesine uğra-
, ' ' 

11J<rJay fıatı 7 ku ı b" ·ı · ·· k k tığı son hu··c·umlıırda Fransız 
Günde beş kelime 

- - --
ıc \'ltt . ~ şılıırH kt · r Sis ~·ok kalın o - ır ı gı µ-os t · rere ~~re Pn · · 
&j:'llı on' Şarbay:ık ekmek duğundaıı Anadolu yoll·U· tedbirleri onaylamı~tır uluı1al bankasınn 1:ırdım .. t 
ık y~Qı lur.ışıun s.ıpılllı. !arı iskelelerde kalmı~l:ır Türkofıs Mersin limarıınd · tiğin söyley~n H. ~forgent- Yirmi dokuzuncu Liste 
.,eeekrur düşerse fıatlcır k haıı demi~tir ki: 
l'lr 't~ -->-411~-.-- ve Anıttiolu vapurları va - :ın çıkan ve hinlı·r lunılını ilg_ 
~ . ~- = tinde L.ulkamnmı~lardır. iler diren ürünleri üreten di. «Bu ynrd m, en baı;;it bir 

1 1 c =-======= ======-"======-=== ====-! d üriistlük ha re keti idi » 

'e . . umur başkam Ha va 1 ra k Yard ı m · n ne ~ekıldt> y.ıpı . 
',· vh!,.ll)ılerı çogw ıltıyor. !ar.ağını izah ı•tmek j,.teme· 
" .. ~ yon B MorgPnthau, bu yar-

' ~~~·k gton, 2o (A. A) - Kurumuna baş bin lira Kabinesi sayiavlar ~uru- d mın Amerikan hazİnP.sirıP. 
~1 'Ilı l Aınerıka <'Umur ziyan VP-rmP.lli~ini söylemi~ · 
~~bir b fngreye ''önderdi . yeren sosyete. munun güvenini afd1. tir 
·~~'ltı),.. 1 dirıg"" le ~er(rilerin ' 1 k T 

1 
.. ıe8 r- "'O Belarat, 20 (A A ) _ u . ı,evyor imes gazetesi 

•nı ı·st · t ' Ankara, .t. (A . A.ı, - Sıv:ıs l'"I ı> 

J• • emış ır. bu mesel•, irin sunlıırı yaz. • ıu Ü I' M l t K Fuımgı yeniden Irak kabine- ~ 

,. 
Dl Ş p ı rallfl pİ- ~et~r:~~~~ ;a·p~ :

0
:;et .. s;v:~. sini kurmuş ve saylav kuru- maktadır : ,1.1 t un ·1--n ·· J t << Areıulusııl bir ı•ara kon-

ltıı ........ u~n aldırıJOr, \'U tehliltrsinj Önlemı • k 1r1n ffi Uu guven oyu 3 mı~ ır . ''-•.,,,. -~~- fernnsının toplanmnaı lüzu . 
rı. Qlıı , 9 (AA ) <,.. .. Türle lı ıva kurumuna hl' ')' E nıunu göster,:n bu hareket-
'" t,,. . · - • 11 nıu.ı ı · 1. · · Çocu~ sı'rgeme Kurumu ~, .. I l( ıın ıra vı·rmıştır. t L h d H · · 
'•ttıl klltu 11Yds11dun lr.nlılırıl - · - .,n roa. oşnu uz . nzınenın 

t't ~~ p:; Ynlnız on ve y•rmi • • un d 1 fr:~nga yardım etmek i~·in. 
~11~ler s:10 r i~· indir Hı ş- Bulgarlar Romenlerr vendiler n yar ım an. dol:ır sutma suretile iki mi 
~ ~oı, klııno<'ıık t r. 11 • 1 Ank::mı. :!O (A.A) \;o" lyor ılolarlık kapitalini kul -

\ 11 tı:ı tarı ·· Sofvn. 20 (A .A.) - Diin 80 uk Esirgeme Kurumu merk lanmış olma!'ı ihtimali vur-11~, ler, 1 6 gumii~ p:ıra- .1 

'~ tı1 11 l'ak, 35.00U.OOO dı fyud:ı yapılnn Halkan kupa~ı ezi hir hazirandon 16 hezir_ dır . 
~ lı.ıt olnnlnr RoR mi · mıırındn Hul~ rlnr HomPn_ nna kaılnr 1492 {0 ncuğn yar · Bıı lı::!' P. kot, Amerikanın 

"1t1ktuılır. lnri 4-0 yanmi~l.,rdir. ılım .,tmiştir. (Devttmı i~in<'İ 2wyfaıla) 

1 fomal etmek - Sm1samak ihmal - Savsa 
Örntkler: 1 - llaua işi savsaya geln;e=. 
':! - İşini s<wsayan lalisizliklen bahst'imemeli 

2 -- ihtiyat - Salrnı 

•) 

• ı 

ihıiyai etmek - Sakwmak 
Örnek: 1 - Hayır. o b11 i)lt• savsa cle~/il, saJ.:m yüs· 
lermlşlir. 

':!- Kredi işi ·rindt sakmya11 bcwkalara kı::mamalı · 
yı:; 

Kaide - 1 Kural 
':! - Duraç 
Ôrne.k: 1 - Bu ı·ümle. gramer kurallarına yöre 
duğm deyildir. • 
~ - Taksim umlrnrn mermer duraçım nasıl 1>11/11 -
yorsunuz? 

4 - '/arif etmek -
Örnekler: 1 -

1'anımlamuk tari r - lcınllll 

Bana ekonominin son tanımım söy· 
/er misini::'! 
2 - Eğer yuini:i eyi tam11ılıyabilseydi11iz bu ka
dar arayıp .vormazdwı · 
leşetitil - .-!yrılışma 

Örnek: Yurd işlerindı· fikir nyrıltşması e.11 flüyıik 
f tldktliir. 



AiYPA 2 
T()ll DiLi HaziTA~ 
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Diı işleri Saldıran ,:---K-.;-.;;-TTE-V~E--v·r.:A~"T.TE" ! 
Kılavuz :::n_ dersler ~~~~!... ın .. lkiil ştı !. •. s--e-.. ~-e .. r _____ B_~iJı::;,-:ı:-s;;-H~;;;;;J;~ 

rdiği havn silfihınııı. bir ı,:ok t\ _ 
eskı kuf..ılılar ı n nnlan.:.ızl ğı- M t k K M çlaff lrngelerle konuşonlarılun hnz ıhıvmnm 

.\skerliktP. on yüksek erece hangisidir! 
Çocuğunun ölümü, onu yıire~indcn vurun hr çarpı 

olmu~tur. 

Ne g-evt?zelik eıliniz, ne de suskun olunuz. 
Sizin guzeyinizıle ilerleJim. 
Onun iishlbundo herkesin ho. un.ı gi.len bir nk ınlık vur. 
Bu adamdun alacağın z n bu kadıır olduğunu !!Ö;;terır 
bır belgitıniz var mı? 
~)ikbaşlık , ve bı•şeğim. ikigj do büyük kusurhırılır. 

lyı bir gazete ayları yaldız ilgıli değıl Yorışlı bir adoın 
olmalıdır. 

• 
Orılurnuz ılüt?man toprnklıırı üstünden bir yuvu Q"İbi 

CPtJl'ti ö '\' • 

H ırışcılhğımız, yurd savga!'ı işlerin: sovsnyıH'ak dere-
ceye varmamıılıı.lır. 

t}ıfdiğin sınırı ııu dağın ıloruğuııdn bitiyor. 
Hu misallerdeki kelimeler ve karşılık! ırı 
İmge -- Remiz 
Erece - Rütbo 
t; ı rp ı - SaJme 
Suskun - Süktiti 
Güzey - Sııye 
Akkınlık - Seldset 
Belgit ~ Sened 
Dikbaşlık _ Serkeşlık 

Başoğim - Serfüru 
\'arışl ı - Seriiilintianl 
Yuvu - Si lindir 
Burışcıl - Sulhperver 
Doruk Zirve 

(hkün Hiikn ** 
Doğruluk, ahla kın bHşl ıl'U ör künlerinden 

** Tııt:ırak - Sara 
Tıı t arn klı kedi leri evde tutmayınız! 

Yuyırıtı - Şayia 
Söylenti - Rivayet 

~~* 

biridir. 

lt nlk nrasınJaL'ı y"yıntılar.·ı klıluk ver n z .. .. 1 1 .. 

~ol'ya .Jııki ~öylentilere göre .. 

Askerlik kanununda 
yapılan değişiklik. 

Yeni kanunla ihtiyat zaii yetişeceklerin sımtlaıa 
a1nf ması ha~kı mü~afaya verilmektedir. 

Bazı ınuddı:ılı!r i ~on <•ün 1 o. 
rıle değiştirilen uskerTik ka · 
rıuııunun bir maddesine gö
re gıimruk muh arıJza kıtal. 

arı?ıla gerecek 25 yıl müıl-
tletın nı ıhsup edilmesi mu
vnrık görülmüş'ür. 

Merol"ketlerirde tahsilleri 
ihtiyut zabiti yeti~tireeek 
derel'ede olupta geldikleri 
tarihte 22 yaşını bitirmiş ol-
an göçmenlerden askerlik 
yapmış ve fakat 22 yaşını 
bitirm e miş bulunanlurı.luo 
ihtiyat zabiti olmak istiyenl
er ve g-eldi kl cri tarihte 22 
ynşını bitirmem iş ve memle
ketleri nde aslı:Prl i k etmemis 
olnnlıır iki v l <PeciktirmP. mÜ -., t°' , 

ılde tinden ıonra 1 U76 sn yılı 
kanunun hükümlerine tnbi 
olurlar Hunıinn ılnşka 3rka_ 
dnşlnrı ihtiynto geçinceve 
kndar a~kere alını\ıamış oi'rın 
ihtiyntu geçirilmesi esası k.ı 
bul edilmi ştir tiönüllü nr.c· 
ok geılikli olmak istiyenler 
iı,:indir ihtiyat zabiti yr-tiş
ecekle ri :: sınıflnrının t ı sbiti 
hakkı milll miidufoııya vr.ri
lfİŞ o!'kerlik meclisinde ay
ırma · Pncümeninde :ıza buL 
unan janılnrma ve deniz za
bitlerinin oncak kentfi sınıf

lar ın:ı ayrı l ncuklnr hakkında 

re.y Aıt h ihi olınaları kabul 
cdi lm i:;:tir. Firn r vf! ızınsi:ı; 

ol ... r • k geı;Pn nıüılıl etlerle 
h"erlıangi hir mahkemenin 
hilkmettıği h ıpi~ 

mu .. ·azzaf ve ilıtiynt 
}erinden sayılmaz. 

cczıı lnrı 

hizmet. 

Disiplin c . zahrı hizmet
ten sayılır. Bcrntle netıc.ele

nen ılavularıla ınevkufıyct 
müddetleri hizmetten 8nyılır 

arıcık m ıvnzz ırlnrdon altı 
ay tnlım ~örmemiş olnnlarcı 
bu müdılet tum :, mlnttırılır 
ihtiynthro talim miid leli ka· 
dur hizmet y.ıpt rıl r . 

Amerika 
Ve 
Frank 
{Buşt:ıraf ı birinl'i ~ Jyfııda) 

öt·,ki nlu~lurla herııhe r ~·a
hmak yiıkenine ~İrıne:'!i ıle
mektir. 

Nevyor lc Tribune ~:li:t-tesi 
ela Amerıknn ın h .ıre k eti ni 

onamakta ve Amr•rıluının ha· 
rluktan vnnn olduğunu ynz-. . .,, 
dıkt:ın sonra: 

cc F r.ıns ı z - A morik:ın el bi-
rliğ:n i n İngilt.ereyi de lınre
k~te gJtireee~ini umuıl ede
riz.» ıl~mekteılir. 

-························ 
~Telefoncu· 
• • • • • • • • • . , 
• • • • • • 

A ijOÜlKAOİR PINAR 

P..\:;if\ llA:\l..\\11 KAl 1ISl 
K..\B~tsı ,-..;nA :\.48 

!TELEı~:c >N ,(; H .\ ,\I () E( )i\1 : 
• . 1 

•VE SAlH TAMIHAT YAPILlH• 
• 1 . .. 
•••••••••••••••••••••••••• 

nn kurş n. savnş ~istemini Fiatları -indi. in a a upa 8 
~;~~~t~:;~iğ~:~ ~~~~~·p·~~,:;~: 30 Haz·ıran.da Başlt0ôr 
kesilip :ıtı l J cnğı inan<'ının loz 28-29, kesme şeker ' 
~~ıt:~~ 1~1:~1~· ö ;~~~:p~~~~.i~ e 30-31 ~uruşa satıhyo r. iık maç ldmangüoü ile ıdman~irlig-i arasmda~ır. Mı,, 
yazınımız ğ~rekiyor . ~ar süre( komi~yonu dun 

lluvuılu kuvvetli olmaynn toplunmıştır. Koınis_yon bir lar iki küme üzerine yaptl8C8~11rl 
hir ulus, lrnrada ve denizde- ~·ole' işler arnsındo ~eker 
ki <lnrunıu ne olur::ıa ol~un sat•şı işini ı.l·~ ~örüşmüş. fi

::ıtl.ırın inmesi dol ıy ı sile ~ek-ne saldırmak, ne bir savga 
harbini boşarınuk kapa.,ite
sini ı}le g-e!.=iremiye<·ektir. 

'.\1ilyoııl.ırı'a ki şı l i k , iy; si. 
ltllılarııı.ış bir kom ordusu 
hav.ılnrını düşman U\~ukları
nn nçık bırnkıyors,ı. hır kıı~· 

yüz hin kişili k bir orduya 
y~n ilemrk zoru knr:;ı!<ında 

hulunnbilir Kü~·iı k ka. a orJ .. 
usu. ii,.tün bulunan tuıvıı or
ılıısunun dü man ulu::-u f'Zİp . 
düşman ordusunun geridPk i 
bütün kuvvPt ve mukavemet 
lrnynuklarnı ortndan kol· 
ılırıncaya kuılur bir 
suvga harbine giri!-jec· ·k ve 
eninde .ıonundıı, \'.Okluğu da
yanan, rukat hav 11lıı çelimsiz 
olan diişrn:ın o rdusur u ait 
eı.lecektir. 

Şurasını nç·ıkça. bütün Tü
rk ulusuna haLer vermekli
ğimiz bir bor~·tur ki, Turki
yenin elinde kuvvetl i bir ha 
va orı.lusu bulunnınzsn, ulu
:' ıl sıı vgnmıza - kesin ol<L 
ruk öyliyeiim - §oğ"lanıdır 
denemez. 

Bu me,..elı!. hiitiin yurddnş 
lnrın lrnf.•s ını yorı:ıcok, uğ r :ı~ 

tırtıl'nk kadar <"iddığılir vo 
B'lşh ıknnın ~ on söylevleri 
hu c ,f lığ m<·sel~nin gö$terdi 
ği tehlıkeli Jurunıu ıyiı P. m.
l:ıtmcıktnd r. 

As rlnrcn h ı kım!-iız k:..ılıııı: 

bir yurdun lıin bir ihtiynr. 
lurını kor· l aoınğ.ı ıw'·n~on 

ılıwlctin. ne vnkıt VP hangi 
vönılen "••lecP.<'7İ belli olm·ı ~ .,, t"! ~ 

yan biı yük huv. ı tohlikesi 
karşısınıL ı ulu~u yurıl ını a 

~·nğ"ırmusı knclur doğru hi~· 

bir hnrcket olnm:ızdı. 
Bir ge]erek hnrbının hiit 

iin nğırlıklarını. sovaş o'nıı

larındu huhınon or ılularıiıın 

ziyade gcri rh•ki halkın ~·ek· 
t·CPğ'ini ve dıişmnn uı;akl.ırı · 

n n gece giintHiz durmadan 
ŞP.hi r ve ko,,ıbal::ırı, köyleri 
yakıp yıkarak zı>hirlemeğe 

çnlı~ocnklnrın ekinleri yaka
rak memleketi :ı<· hırn knıuğa 

~·npnlıyııcukl:ırını .. Toptc.n 
göz öniin<· getirsek, ılıwl e t in 
hiz l•·n ihtf'd:ği yardımın. do. 
ğrudun doğruyu bizim r:ını

nı zı ve mnlımız ilgilı>n-

diren bir özdf\ olılu~unu ko · 
l.ıyrn k::ıvrnyubıl ir iz. 

MevdJna g ·tir"lnıesi i~te
ıı n lınvu orılusıı. her~ı·y,len 

Önl'e düsiiniilıııeli ki, hir l..ı · .. 
rnCtıın ılü~m:ın ulıısn. vuk:ı-

• " 
rıılu söylr diğimiz yollıırdrı 
~:ılılırırken, bi t:ıruft :ın dıı 

memleketi' lıiiı·ıım P.d<'n dii 
şınnn uı;ukl:ır ını önliye"ı>k , 

lıorp flllt>rek bunlur:ı y iz 
~eri ııttireı·ı~ktir 

Ulusu, ynr . .ılal' .gı büyük 
hnv:ı orılusundn, malımızı. 

c • nını:zı ve 'urılıı koru vun 
~ . 

• t k İn kU\·vrtin öıii vnrıl r 

Bir kurn orılusu. ııe krııl

ıır kuvvntlı olur~:ı olsun. ha-
vai rı ıl iı~m:ırı uı;nk l:ırırırı 

.ıı,·ı icflıt. ~L'lec·okll rı h ıklı ol ı 
urak kuşku ıluymnlıdı r. ~;u-

ere nrırk koyma u lüzum gö. 
'@> •• 

rmemıştır. 

Toz şeker 28 ~9 ve kesme 
~eker 30 31 ku111ş üzerind
en satıl ınuk tıHl ır. 

Bahkesir özel muhase~e 
direktörü. 

İçişl eri B:ıknnlığındnn ili
mize bıldirildiğine göre, Jz. 
nıir özel muhasebe dircktö
ru H ıısan Fehmi ilimize ö

zel muhasHb , direktörlüğü
ne atannıılitır. 

Yeni direktör bugünlerde 
~~h rimize gelerı•k işine ba
~lıy::ıcııktır. ı:ski özel mu
husebe ılirektöriimu:ı .\dil 
Sayar d.ı yenı i~ine ba~la
m:ık üzere bir ka·~ rrüne ~ ~ 

kaclar Iımire ~idecektir. 

İl sürel komisyonunda. 
İl sü el )[~mısyonu <daimi 

encümen} dun ilh:ıyın baş· 

kqnl.ğıııda tı.plunarak mem
leket hustohanesinc nit senı!· 
lık ia~o \'e mahrukatının iha
l~sini yapmıştır. 

Mec~iye ma~allesindeki 
husızh~ . 

Mediye nınhııil esinıll'ki 
hırfiızlılf h :ı kkında zabıturn 

tahkik:.tu ılı vam edılmekte 
ılir Biz" vl"!rilen m:ıluırıuta 

görP. h ır~ zlrk ~ecihin bnkk
al ıliilikfinındıı ıleğ"il, evinılen 
ve knp n.n a~·ık bulunmasın . 
d n hilisti(ndo yapıldığını 

ve ynln ız bir eski ceket ra· 
lınllı~ı nnl3şılmnktadır. 

nkii , ~·orııklnr hile hil ir ki. 
hir orduyu insun<':ı, l'epha 
nece, yiyeı·ck ve İ\·ecek<·e 

VE> nihnyet mornlca besli-
yen gerilerdir. Grileri 
ıiii~mnn uı.·.n kl r. rı 
tarafından kötiiriimleşmi~ kı

!Hrln ·m s hir ordu iı;in ma
ddele~en tıık sontı\' vardır: 

Rozgıın! S ıldırocak ve hıırbı 
hit:rPcek yurdu koruyacak 
olarısn hnva orclu~ııdur: hu
nu böyle hilın<'k Vf' böyle 
bel emek w~ bC'llet.ınek lfiz•m
(lı r. 

Yarını gürenlı•rin 

- ncı dn oliSn 
sözüne 

kulnk 
ve:rilm c~i gf}r~ktiğini hn.tır 

l.ıtırken sunu Rövl .. rnelivim . . 
k i; kuvvetli ve lıiiyiik kapn -
sitı>li hir h:.w:ı ordusu y11p 
nınk biitün u'uslnr İ\•İn her 
türlü nyşrılnrın ii::<tiinıle gt>
len uyku n\·ı r:rn nlns.ıl bir 
iş ı•lmuştıır . 

l'ırgi nli~İn<ı titiz tiirk yur
ılıi:ışı çolc ı·ııhliğ hir ın e~e

le ka .. ~ısınıla buluııd,u~unu 
"' ~ z ıımek1e hi•· ı l l• ırn•·ltiO-,., 

\ ~ ... ~-

uı'.!rrııııunııı,;tır. Bunu lıfıdisıı 

l(lr kolııyt·a vo bol bol nwy
ılunu vurınoktadır. 

Jrlıııııııhıı lil, lıln .. rıtl 
r gtı 

~ıntıılrn futbol birin~ilik nde). 14 temmuz ('•1z
3 (İd· 

mn<·lnrı 30 hazirnnıln b:ı~lıy. İılrnan~ücü İdmonyu~duycrıs· 
ocaktır. rnanbirli!°!'inden Münır 

Futbol kurulunun knrnrınn lın iılaresinı\e).. hıııir01 

f{Öre , maçlor iki küme üzeri - «B» Kümesi: 30 fdıJJııııY 
fi '} yopılaC' ık "A )> kümesinıle pnzar günü: \lııvrııo ldıP811f 
Jdm11rıbirliğİ, İdmangii<'Ü, İ ı l- urdu .. _ Edremit 9ııır 
manyurdu taktmları cı B)> kii- urdu, 7 temmuz ptıtııı· 
rnesi ınarlarındo ıta Eılremit, günü: Bürh::ıniye 1.ır Jll 
Ayvalık. Bürh:ıniye ve Hav· nnyurdu.Ayvulık ldm.~:a· 13iı· 
ran İdmanyurtları kar~ı laşA- 14 temmuz rnzor gu til'·r90 

cııklardır. c<A» kiim f>sİ mnçl- ~han iye fılmanyurchJdırısrıf 
IJmanvurdu Jlovrnn "tı 

arı ·ehrimizde, cı B» kiimesi "' prııor =-' urdu. 21 temmuz .Jo.M' 
mnrları da Rılr1::mit nlnn ında uro nıi: füiremit JJmonY 

8 
~ ıın111 ' 

yapılaeıkt ı r . d 2 l valık ldma.~y.~r u. alık tdıı1 • 
Maı;ların (iküstrii ~utlur: ıız puzur gunıı: Ayv yurdıl 
« A » kümet;ı: 30 hazir~n anyurJu Havran J ıtnı :~ n ı:dr· 

· · ··on: , 
pazar giinü: lılmangiıcii.JJm . 4 ağustos p·ııur ~u .. 

1 00 iyc 
:ınlıirlıği (IJmanyurılundan emit İdmanyurJıı Bıır 1 

llııl ilinin idn rıısinde ) , 7 tem- Idmnnyurdu.. 11 hı· 
muz ırnzur ~ıi nii: İ ı lmunyur u k · n\~ l ıır 10 o· "u» ümesı rn l orD s 
ılu ldrnunlıirliği (lılmangiı . kemleri futbol kııru u · 

d · ı c •ktır· 
ciillllen Sami l<f•şkek idnre~ı- nr:ıılan tesbit e 1 8 

------------~~------

Gömeç 
Muhtar seçimi 

Seçim İl yönetim kuı uıunca 
mevzuata uygun görüldü. 
()Öme~· kamunu ( nahıyesi ı 

muhtıır se~·iminin bozulmahı 
hnkkındn Bürlınniye ilçe 
yönet im kurulunl'a verilrn 
krırnr ıl Yön et im kurulu ta
rnCır dnn • tetki\c eılilmiştir 
lleenin boznı:ı k:ıror ı mev
zuat:ı uy[!'un ~öriilmemiş ve 
sP~·ımirı ıil)ğruluğu onanmı

ştır. 

~ 

Almanya da 
Askerlik 
( bu· tanıfı birir.ci f.layt'aıla} 

ter von ~Ömı·r•YC birlikleri-n 
nin bir koç buyr::ığın:ı n ı şan 
takmı ş ve ynrnlı h:ızı uzk.~ı . 

!ere bırer ~por\·u Afriicıı top 
rağı vMmiştir Bu toprak 
1 s83 de lı>,•imer. Hieılritzi!" 
Almnnvn :11lına Afrik:ı Pline 
ilk \'ıktığı yerdPn nlınmı~tır. 

Ganorııl gp demi~tir ki: 
cı - Bu toprak. hizılen 

kopnrılnn liölg ı• ler tnkrı:ır 
geri verilinr.~yA. koılnr !'ilk 
lnnmnlıılı~ 811 toprnğın ECR · 

klrnme~ı şr-rı>fj de Sarılılrırn 

cliişmekte.lir. <jünkii onlar 
Almanvnvn göqt1>rıliğ"i bnyrı
lıkln hu hakkı kııznnmı~lnr· "< 

d ı r .)) 

llhnv ı;eı. Almanya için 
ı:ıömiir~ .. IPrin ~ömiir~e yöne-
t metmck yolundnki yndıs9yırn 
!'özl~rin :ınlnm~ızlıfrı hnk-
kınıla bir söy!~v v~·rmi~tir. 

Toplnntın n ı-1onund:ı B. 
riıtlflrO bir tPlarnf c:ı>ki lın iş 
k ıtzonıwnğı tılflt~lu ~öı;ıteri\, 
miştir 

T ··tün .. u 
Kaça~çılığı yapan i~i U· 

ylü yakalan~~0•1,, ıb· 
Dün ~ ımlı kumun Jtııt'oıl 

h et vl' ıı· 
ralıim oiTlu A 01 "kİ ~ıH· 

rı l i ıl 1 l . o<rlu Osıııun u< ı n• 18.aı1 1 1 

l'"I ı\ O ' ('O 
k:çı ynknlunmıştır. ~·ı ı 

0 kİ kll o 1'1' 
ğ'ını gör~. bu 1 riıı . tı 
nenden 31,ııklnrı k J 1 iil\lı:ı 
k l k ı k 'ıÇll ~·ı· r ki o n, nr ' ~01:ı 

nayvano yu liliyerôki " .. vıııtlt 
...;.. ı lın111 ,. <!I' 

k mışlar ve ~·111 Jtllrklll )' 
ul ıını köyiinılı•n ~ . 

·, ıordır· 1· 
kayı ele vermı;- kDYll 

Ah met ,Hrııutulıın n'ıo !11 
GöOC 

ı.len O:o1rn:ın ılu 
~·1 11:.ı'ı köyünıl · ndir ·. ..:;aııt 1 ' 

ı . yıno ') ~ ı 
Bunılan buş,.ıı k '"'kClı' 

d hır tt \' ı. ifl1 
mıntak:ı~.n :ı ··ı ,. 

ııoııu ı o· 
rastlnn lrnı..,t ı r. bil 
oldu.-, u :ın I~ şılnnııyö~"' şıdllbtlt' 

" J rı • " · · ~·alq·ı jonılnrınıı 11 ,•e ı JI ıc 
· b" tıavan ı. rıı görüncP ıT 01 rs ıı. 0 . , 

ak iiklıi ııuoı ıosıl 
ç Y . iid•let uı · 
ka~·nı ış, bır m ı 8 oı oıll'ş 

ı ·ı . I•' tuııı 
euı nıı-ıse 1 v 

sir kaÇafçl~~~~j;~iı' 
bılıiJrı ıo· 

Sınıiırğ ·dan 1 bir .,0• .. s i trııhl 1 11 OtJ I" 
!.('Orfl ını ır:-> t r ' ' ;ı:ı 

k ıaoııl ş .-o.) 1 

~·u k\·ı vn n ttıı ~ ·r . · ı · köyden bl 
':ık~·ı ıı') ıı rJfl t·i· \ . i (l IJ ş ,. 
karıs ı flam''. eJe ofl bt "ıır · 
kudınclır. ı•vın looırı•1 ' 

·· t ·· n bU 
lo ka~·nk t~ 

bir niş~~~.~· •. ı:::: 
B.ılyanın lll Ali 9ıl 

n uoı jı;Ol 
r inı l f• n rnurn n ,.;.)tJ .. ıııtl 

• 1 )':17-ll'I Of" ol • 
~nzıre ı e . . diıll çlı: 

11 bıoın ('ı•ll 
torunu ::ıs ur- ' ıı\'•1 

1 • f' ıl rıı 1 ~ . j 
ni~:ı · ı i trı Y·1 t tıır 

. , . , rııııstl 
rın ~en ' · ı 

" c lıl !!rl · 
kurmalarını 



TCIUU. .. ILI 21 Hazıran ,..... -l ~i"4····Ki··e·r···ra·s-r······i .Asya !;:~:~~1~0:; Japo-
r;:~· :· .... E .••.•..•.••. ·,· •••.•.•. ··;; ~-,·~ ·,· ··"' li kp;~~:~:,~ ' kan "L" !\, pii b-

'~l.)'e tnolra ya Ve I' u il OT Bu ..,ıin bir İngiliz ~nzet-
s.. J / • esi, .1 ıponl ırın t;ılllle yapt :-

OZ ÜğÜnÜn gereç erı kları yeni ilı~ri hureketi ha-
.. kkın ıiu, bir:ız gııfra olmnkt-Yaz manı: /vl. c..akir Ulkütaş1r. 

Y ar. gı!ri durnıupn şu ılüşü-
- 1 - ne-iyi ileri sürüyorJu: 

,j<Tte<lenıJ, ri bir «Türk İl/<' dno</mfııa ve Folklor Sö;l « .ı · ponlar.n döviz i. Aı-ya 
./tıı, · • · .> • A ~yalıtarındırı> sözü ıdı; fu .~ 111 Y<!]mıak arz!lsile çalı§mcıklaywz hwııtn içın. 

tlru l l kat Japonyan ı n gnyebi, <ıAs. Qr ?1uıun birkac. ili lı;inde .ııapnuş o dııfjıwı ü:e 
1 <tjtı ! oı, ya .Japonya! rırındır» o aca. kı'ta rrnaLar, alt baş/\ şirtıdiyr ~adar bu yolaa çıkmış 

pl ğ'a bı·nziyor ... 
dQ arı, lurlti (Jazete ve dergilere/<' basıirmş ya:lian 

1 lop[ :1 Evet, sahiden öyle o aca-
"ô•. rıdun. Fakat, bunları im işe yeler saymıyor; 
J .. ııtnd ğn. benzıyor .. 
ır11 k' en kaçmış yaztlar. bilgilerinden /oyduinnncay · B:ıştn İngılızler olmak iiz· 
dQ trnseler bulıuıduyunu kmmdle umuyorum. Hun ere, J ıpo:ıyunın ~1an~·uride 
do;~1~;1ıra~Jıir ki. küllt~r cılt_ı:un_<~fl- önemli bir. _b~şlu,k YM;eşmelerine :ıl şılmıştır . 
111,li/'. acagım sandıyrnı .. 'io=fugun basılma ışwı . şı- fukot Japonların bu \·ok ~ii· 
YQr ık ~leriye lnrukarcık bunun i~k Jasikiilıi.ne yir<•cek zel hareket üstiirıe y ı rlı ~ti 
111 :tlerın;~ olc/11!111 yibi « TCRKDl l..1» !Jll:dt•sirıin say· kten sonr . ., vakitlerini lotiis 
'ık ur/arwa sunuyorıım . Çıkan yazılarda rasllana- ~·i~:e klerinin resmını 
ıq. ~Qrıltşlıklart düzeltecek. im arada herhrwyi hir modde yapmakla mı ;..;-e<·İrecPkleri 
bcq~lle faz.fa l>'lg'leri11i y~ne TORKDİ!.l suy.faillrrnda srınılıyordu:1 
PQy~Q' cak _olan okurlara şi111didı'11 l~şekkı~r eder~m .J ıpon l:ırın yapaeakları bir 
'rıı lcındl<Jllll butıin kaynoklar ııerlt ııcnndc qosl- ~ey dah:ı vnrd ı: Doguyıı do-

ltı/ • • . • . . k f k b t Ab § " .. e göslerilecekllr.] ğru gıtme . a ı t u ara· 
il\ fta hem ri)ller. hem de rus 
~eU a kuyiik kız kar.lfş. Bu * E:jeğ•' :ılığı, adamn :ıb erki bulıınuyorılu Belki ıie 
ftı,ltt;.n~n c<Bacı, Cice. Cıye. :ısı yük olnı~z İngiltere bir Rus· .J ı.ı pon hn • 
~e. ~cı , Eğeçi , i.·i, Ke!P, <}uk ·ır {Hak : Çakşır l rbıııın yeniden ba,.\am:ısı 

tııerj ıtırı> gibi tür lii ~·emd Potur [ <( : _Potur 1 idn g zli nmudlar bes ledi. 
< vnruır. (Rak: AblaJ Kol~·ın ( <t : h'. ı ılı;ın J Fokat ::iovyetln ikinci Nı~-

A. Terlık I ~< : Terlık }, ola ile onun b.Jkanlnrınıiıın d11111 ~. AaAe* ..Gena..An· _ 
~Qll tıun hir\'ok yerler inJe Aydın Abası. (:ayet kı. dnhu akıllı ılavrunıyorlar 
• 11~1lılca•ukto. o\a-n h 11 '· ... 1,.. r b. ı Joponlurla Ruslbr arusınıla " • ·· .,. '"· sn, ~rmPne ı~·ımınHe ynp .-

rı ıle b 11 l 
1 lmı~ hi r reşit :ıha. yapılan bir Modüs vivendi 

«A 
1
• }Abi. A ı u. ıreret;ince Huslar <l ı ı.: '.\lugo "' .ı ;ı.. , .k"ll -=~.l -~'""--~ A vdın __ ub ısı ~ibj k ısa :-- r- "-' ·~rA \JJtJ.> .l f!&;.W.Ue. J , ._, ııstanJa durumlarını p .. k ı şt-

ı l ~·A .... .Jııo;;ııJ • rd r kes (Atalar: liÖZÜ). 
~~: A ')'\q\l~·t ıırı :\·o ' ., irnıek ,e ~oğ"lamlaştırmok 
lı na Anne] Balıkesir Abası Aydın ıçın, i~· ~1o~olıstnn .lapan 
[fi L llh' .t kıırı~ ' t{} .ıio AtD duha uzuncıı bir etgerliğinıJ bırakt ı lar. 

.4 '~. .c .. . 1 '11 •til 1 ıı, · 'fı. ~.ıcı şet.! e apı anı. Jnponlur. uzuk '.\longol 

.ııı kn:~ovme yiinden Yi'- AbaGıllk llallıt zenaatl~- ellerinde Ruslarla kavga et-
bir ~n 'e seyrek lio.K.- r.inin bir kolu olan abacılık mekdense kendilerine <laha 

S) Cıns ku ·~' ~ayak. hugün b11hassa güney ve yakin Cı)an şeyl<'ri ele ge 
~ı}~ ... Kılın ko u, yakaeız ortu ıınuJQluda önemli bir r irmek ibtcdiJer M :.ı ı çurinin 
ı~ !iılU düğmesi z olmak zen.rnt halindedir. Bura il bu yeni sı:ıhipleri olan VP. 

~ b·tıba kumaş ntl ı. n yop merkljzlP-rinde CJttbac.l<ır çıtr- 1911 devrimınc kadar tıü -
t~t türlü uenis ve kılın ısı veyn pazarı)) adı ultınıla kum süren Manı:u imporn-
• ır. y t"ıı1 ... 1 bu 'ı"'ırıı ... "nıtfı n Jükk:l ·ıları • torlarının yolunu tuttular . 11, A. upı uı gı ye.r ern 1\ ., " " 

!'1ın obos• Avırltoıı hulıın.ırı yerler oldu~u gibi .Japonların ilerleyişleri ~·a· 
''ıb· ' • buk olacoğu benziyor. ~ 1!\ i'\ ı, arl ulun abalar. ayrıca evlnıle de obn doku 
l':ıl t k · m. 'tezgahlar verdrr . Ab:ı· Bundan ur gün Ön<'e, şa . 11tı1ftı ,e udrır k .su bır ~ıran Avrupa , Japon "amu · 

J\11 (Sako, saltu şeklin· cılık zenı.olinin ı•n ~·ok iler· l 
' Pılı 1 tan ığ ın . n Tiyenrin ve Pekın 
'u . tsa dv. hunlnrıo pn· le)'İ~ yni Uuziayıntap il e ~ a- böl~esindekı" C n k . tal ıır ı na 

gıb' B 1 J d k ,, ~ 'A~ 1 Uzun (Kehe. Ke- ruştır . uru ar u 0 unun bir iiltimutom göndererek 
''!ır. ş~klinde) olonlurı da abalı.ır rok sürümlüdür. Bu oraları boşaltoı:Jsını rica et. 
~ l '' nl · 'b · ğ abalar. orta ve doğu~al nna· .. 

u'!\t ıtı ı ı e Fo un tığıni öğrondi 
b~"· ~ (se ttı lc ~r lZ r ıiolu ıllerine gJnderilıliği gı .Japonlar Pekinde mi:• 
b JQ~\I\ · 1 i TiirkivP dışnr ı~ ı olarak 
~~!"' sıyıılı kor ış ık • . Evet! Ruu-ün <lı! • dog·u ' " l uıtlt>p \'" Ş,ım turDflarıncl3 do v 

lQL f's,•nüleri dı~ lur. rı ·~ ~ Jıplomasisinın irı<'eliklerine 
L .:ıırı ı snt ı l r . 

r ııoıı~ ı.: ·'llın göğ~ü. yaka bakın - .Juponlıırın iiltimatom -
ı 'Ot • * Ah:ı<'ı k e he <.'İ sen n ci ı · ~eL r ar o!nn rk.a ta . arını gerı aldıkların ı , fakut 
~I ' u ı * Ab ·ıc ı nın kübo(•inin bu- (' ı ı b ~ i 

1 
ı; ::ırı ~ırmn vey11 i ın ı erın onlurın ütün İs · 

l1e~6 t'erek: tloha süslü radn i~i yok. tekin ni kobul ettiklerini 
qı,r, 0t 1 bir hule ~etirilir . Ab:ı Kebe. Uygunsuz. 1 ve dııha iyisi. .Japonların 
'hr~ fiotı iki Jirsılan dı· nf'liz şey . askerlerini Sarı nehrin öbür 

l Ura ı , ~ Ab I" ... tarafına rektılderini öö-reni , ıe..._ •nı a M ğ'işır. a 1. ı~ksin. becerıksiz, yoru n 
, loı ··•en he mun 7. 

ıı~ 0 '1 biitün yettliz Vur abalıya -=- Hu 
t "rı ı~- hele ~ünoy. belli VI' dillerde dolaşEJn de- PekindP.n Sarı nehire kudur 

it t c'ıı ııl Aııaılot1ıda, . h k•t . olun uza ııe k de biıyiık ol. 
1 :yım, ervn ı C'ı>znyı, ang-Jrnyı 

1 lltlQ n·yf\j: 8Pllh1ı.J:ıt{IR ~\:~in olanlar reker anlıımı · mal ığ na göre. orayı bo~olt . 
• lıı al!i ve fukir erke· ndnıl r . ın •ık İ~:in bundan daha ıyi 
ı~, l'ıırırhfnn . 1• f' bir ~uy yup ı ~ ı. zılı ! 
• \ta b gıyı ır. >Ur· Abah Kebeli Abalı il! İngıliıfori h eye~·o nı kolay-
):n •tlııı :.sınıf ha lk ar - bır a:ılomrla olan bıı deyim ea anluş l r. Hu h ..ırek t- ti du . 
., 1~ı~tır ( :n

1
YrnPk o kadar , yukarkinıJen daha ~·ok belli rdutmak ·~~in, ekonom k dn -

ı~r<.ltı b·" Yaz nen sıcak vf' yayg-ınılır rumu gözden 1-{t'\'İrmek üze. 
, ~~· tıışııl e sırtınıla )'Ün Abayı yakmak. Birine re N rnkin e Si~ F Layt. Ro· 
"tııl', Ynnlnra 3ı k sık ssu ~önder<liler. 
l' uöııliinü kapt ı rmak, tutul - C' 

~ Ye~,Q ~nk, tut~un olmak. O, başka bir ştjy yapabi. 
\ )014 ~0 sız, kışın nz- Jet'ek mı ! 
ı '.\.~ cıkmo Mecmua/ar: .Japonların ~lonı·uriye ye· ı, ' \tijk • • ~ 

Qbıı tı yub , ıyaba ,1 rl~ş mı~lı·ri 8lrusmda Uluslar 
Yrıı lllınaıı Yani Auam. so~y P, tesi biraz da in~ıJtere-

\ tlrıııt~ obayı, kış ı n ya 77 inci sayısı ~· ı ktı İ\·inde- nin etkisi :ıltınJa krıl :ı rak 
~b anıoıı kiler: hınajl liakk ı. <'D büy yinin .J.ıpon ernperyal •zmine 

Q g1Y<•n k ı . • iık ılevlP.t sıy ısnsı. Bertrnnd kar~ı koruy<'ului'u rolünü 
Uua mı ol· k · · · 

Kussel ~·ocuklurı öpmeli m ıi1 oyn ımu yığıtliğinı gö:ıtcre· 
cami. ı\ vrupıı polit i kasınıin ınedi . 
yeni korgn ~.ı lık Adil Badur, Bugiin o znmnn ynpılan 
Oant.•. llı~y kı·ltra~ Zulıtürıün vunlı~ · :ınlamak i~·in v:ıki 
d ti ıliklt-r i . isrn:.ııl H u k'kı, bir ~eçtir Tokyonun ı:öylf!yİ~ine 
ııçak~·ıl k terbiyesi organiza. göre kuzey Çini k11z ··y ~·in . 
syonu. Vuhılet Wiltı•k in. Ed. İiler inind ir r ı~at hu ~ÖlÜ 
"hi'v .ıttn C'nlledif'lik . Zflhir ~11 ~<> lele koyrırn.~ı Japon or 
~'.tkı, gt (hiknyr) Knrıolc . bir Jusu uzerinn almış bulunıı -
köy Jemirc·isi . yor: t;in Japonyahlarındır. 

Köylü ., ___ , 
Av tüfeği taşıyamıyor. 

Bu suretle mezruat muzır ve nhşi 
hayranlaidan korunamaıı aktadır 

Bırc·ok köv lülcr av tezke· 
• w 

resi ulmadıkl:ırı i~·in ııv tü-

feği tu~ıyam ıyacaklo r ı rı

' ayeti üzerine mPzruııt ve 

h:ıyvnnııt.nı muz ı r ve va b~ 

hnyvanlordun muhafuza PdP.· 

mt'me kt e olduklllrı işidi l· 

möktedir 

Son neşrolunan 2637 sa· 

yılı taşınmıı~ı yasıı k olmıynn } 

siln hların nlım ve 

hakkındaki knnunun 

satımı 

hirin-

ei maddesinin son f krosıııda 
«o.v tozkcro8İ av silAh;nı 

1 :ı~ı m:.ık kin izin yerine ge

~· A r . ı> diye yazıl: ise de hu 

mııdılı·nin köy h ududu irirı

J e g '• rek mezru~l ve ~·~
rekse haynınatını muhuf:ıza 

için köylünün kull11nvcoğ"ı 

av tiifı~klerirıe ~umuhi ol

ma~a gerek.tir. 

<_.:tınkii hnlPn hükmü hnki 

bu!unan zahıtai saydiyf! niza

mnomf's inin 45 inci mudde · 

sinde kendi mera ve halt · 1-

ıklrırından yahut köyleri ci. 

varındoki ormnn ve kor· 

ulardu uvlııntıı· . ık kiiylii le rin 
tezkere almıı~ıııa lilzum ol· 

mud ığ': kay ı tlıdır. Binae n :.ı L 

eyh hu maıldı-ıye göre köy 

lülerin av tüft>ği vesikaısı al

masına liizum olmaıl ığı anl

aşılıyor. 

Birçok köylüler son kıırıu · 
na '-'Öre ı v tuf~kl t' ı ini kulla

~ 

Doktor 
Osman Günak 

Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua

yenehanesinde gece ve gü
ndüz bulunur. Hasta kabul 
ve tedavi eder. 

v. 1·.. . . -

1'1 Ü .J )) 11~ 
il.\ Y.\T VE ~llf 11.\TINJ SEVENLEHE 

. \ f)'()l1k<ı ı·•• lı İS(I .. 

MADEN SUYU 
ı\IİDE. B .\nlH~ .\I\. l\ .\IL\Cif~EH, BÜB

HEK 11 .\~T.\LIKL .\HİLE 11.\ZDISlZLIKL.\
HH.\ E .~ SİF.\LI \'E E~ EYİ srnrn . .. 

KIZILAY 
namanıulnrı yüzürden nlı~i 

1 
Saıııırı:.ı inııivazı \f'l'İlt>ıı hu rnad~rı ~ll\ u-

h ıyv:ınlardan zarar görme- 111ırı ıalılil rapor:u ~İ~t)l.-r·dt·ki t'Iİ~t·llPrdc• ·,\'a- ı 
kı edi rl e r. 1 l..ıtl:i. hozulmu~ l l 

• • 1_ • • l 'ZI IC 11'. av tiıfeklerını oııuı tmn .. ı~·ın 

hile ~ehi rdPk i tüfl'kl'ilf're geti · 
.=- Hu ~11\tırı h«l\İli .... "iııi arl<'ak nıulılt>l'Hnı reınıvorln rın ı ~ .. Bu husu~t..ı , . . 

vilayet maka~ının hir izah- l lıalkıııııza hir lı izııı l'l olnı:ık İİ'l.~1'1' aldım. 
numene"i'rcdilnıcsiı . i Jil cr ız. 1 Fi\ at la ı· p(ı Yt•ııd İ I' fır~a 1 kac•Jl'IH<l\ llllZ. 

/Lbaylıktan: 

. . 
reşilll caddesi No. 'JU 

VağCJ İsmail 
Yuğmur mevsimınden so· 

nra Kasaplar der"sın.len uk
an pi-:J sular n kı nt d !_?Urıs. 
ındıı butuk l ık husule getirıp 
unolel sürfele r1 ye ti:?tirdı ğin

den mezlı.ür b . taktığın lı.a 

nula ul•nurak ııehir dcrt~ ı:slrıe 

\'tkurılması 1\·in l 750) ci me
treden itibaren ( 1000) inci 
metreye krıd ıır (250) metre 
tul irınde (325) m..tre mık:lp 
h ..ırç lı duvarlı üzt•ri bir met 

,1. ' • • - ' <,;. .. 

re tulda ve 15 santım kalı 

nlı~ındn beheri (40) santim 
ı! nırıdt•n u~rnğı olmamak üze
re kupıık taşl. ve İ\·crrsi (500) 
kilo dozjlı çimen1o derzli 
uynı harrt :. n sıvıılı l tığ ınıın 

azırnıi iki buçuk metre dtj r
inliğinde ve iki metre eni 
nde hafrolunu <'u k kanalın 

ynpılrn:::sı ve üz tıriııin tekrar 
kapııtılmnsile yulaı :! (70) me 
tre tulüniin sathınılun kuzı

lac:ık şosa tn şlnrının elrnM
ek tekrar f P.r;;i ve nafıadan 

v e rilı•ce k ~ilindirle kumlu 
olurak tuhaccürü ( 1467) lira 
be ılelle 17 haziran 635 gü. 
nündım itibaren 5 tı>mmuz 
935 gününe kadar (20) giin 
müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan istl'klilnin o 
gün vildyet k: tında muteşek. 

kil kornsoyonu malı~u~unn ı 
gelın<'lıır i ilftn olunur. 

(286 4) i 

BALIK[SIR ASK[Rİ SATIHAlMA 

KOMiSYONU ilAHlARI .. 

Hayr.ıını~· g-.ırnizonuıı ılnk i k ı ta .ı tın senelik ihtiyo<'ı olun 
:ıltı yiiz yirmi dokuz bin kilo un 9 temmuz 935 sa lı 

gu nu saat 15 de ihalesi yapılmak üzı::ro ~ opolı z:ırCla 

münakas :ıya konmu~tur, Bir kılosur uıı ıalını in tdilcn bf'_ 
.ı~ıi 9 kuruş 25 sııntim muvakkat temi ıınt mıktıırı 4159 
lir.ı 12 k.uru~tur. ::$artnanıeyi görmek istiyenler i~ günle
rinde vo i~ saatlerınde Rı:ılıkosirde Kolordu ve 8.tyramı\·la 
satınalmu k•>nlİliyo nundıı ;;-örehil ı rl n. Talıplerin nrtırma 
ve eksiltme konununuu 2.3 cü mcı ddelerinde i~ tPni l en te. 
minat makbuzu \"e vesaiklc ih..ıle saatinden b ir saat evel 
H ıyramıçta satınalma kom isyonuna müracoııtları i lan 

olunur. (314 - 4) 

'** 
Kirazlı g.1rni1.0nundaki kıtuatın ı;on~lik ihti)tı<:ı olun 578 

hin ki lo un 1 O temmuz 935 \'arşıımba günü ~ant ı 5 '1e 
ihol.-si yopılm1Jk üzere kapnl. znrfüı miinkas 11ya kor.muş. 
tur Bir kilosunun tahmim bedı lı 9 kuru ~ 25 sııntin tı• mi 
natı muvnki:ate miktıırı 3923 lirn Yırnı i ht kuru~-

tur. Ta lipler şatnameyi ış günlerinde ve 
~·a lı~m:ı s ıutlerinde Balıkeı-;irde Kolordu ve 
Ha.yramı\'ta sntınalma komisyonunda görebilirler. T:ıliplerin 
ihale sJutind.~n hir ~ant cvel nrttırma ve eksiltme kanun · 
unun 2,3 üncü maddelerinde istenilen teminatı muvıı kkate 
m:ı k huzu ve vesaik le birlik tc Bavramıl'ta Tümen s:ıtın al· 

J 

m:ı komİgyon unn nıiiraNrntları. 



TORKDtLi Haziun ,,,,,,,,,,,. 

• 
--UK • DEIVll o 

16 Haziran 1935 t.arihind<•ı 15 El1hll 1935 tarihine kadar tatbik edile<~ek 
• 

(>f«ııı JT<tzlık st11 )'İ1· \ 'e lı«ıı·eket t~ırit·esi 
.. . 

Muhterem Halkımızın Malumu Olmak Uzere ilan Olunur. _,,,,,, 
"" •szıs-3 ..,.. 
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13,,8 
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