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Türk Dıli Evi Ba/Jkesir il 
,.. j Yıllığı: 800, altıaylıgı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ IJ 

~..a_ZAR..TESİDEN QZG-E GÜNLER..D.:: VE SABAHLARI ÇIK.AR.. il Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 
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~tatürk Bir Gazeteciye Onemli Bir Mülakat Verdi. 
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Ka.mal Atatük Söylüyor: İtalyan - ~abeş harbi 
~Ben Diktatör değilim. en kalpleri kırarak de- artık b~~ olut~ur~ . 
ğil k 1 1 · ı ı k h ... k t k · t · ltaJya Habeşıstana yemden süel ~uvvetler gonderdı . . ~ a p en ~azanar~ u me e ıs_enm.» dsbeşliler de durmadan hazırlık yapıyorlar. 
-Tuıtıyede bolşevi~li_k olmıyacaktır. Ç~~kü türk hüküme~inin ilk gayesini . haı ka . hü~ri~et ve saadet vermek, \ ""~1~i~~~~: 1 ~.b.~i:::~0~:k::: ~~ :,~· ~:,~:~::;~~· bnkm~k 

as~erlenmıze ol~uğu kadar SiVii ~al~ımıza da eyı ~a~maktu . tür~ıye~e ışstzhk yo~tur .» dir_. Lonuro. ~0 (A.A .) ~ ın~ı1ız 
'[)" - - -:.--.. .. - . - ltalyı1 hükılnıeti 1909 dan ve Alman ~kspe.rlerı ~oy~·-

Üflya vatandaşları aç gozluluk ve kınden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir. ı> 1 İtjhuMn bütün toynrc. tc·}sjz ]ı:ınd gjstemlDUPkl gemılerm 
kQ Ank'1ra, 20 (A.A.) Gladyes Bukerin Atutli rkle uıiılii- kü~~ük znbit ve drurlını si- harp kruvuzöı leri arasına mı, 
ndl:nıı daır inti9nr eden yozısını • lıınıu gt:~·c:n hır a:,lı. IAh altına \'oğırmıştır. yoksa sadece kruvazörler 

an lo ·· d · · - · · L ((~ rcııme e ıyoruz: Bunıfon bn~kn siyah göm- arosınu mı gırece~ını aonuı; 

arp tehlikesi bulunduğumuz zamanda l~klilP.r ıle seferber edjlnıı. ınuşlordır. 
d ve bunla • drın hir fırko doğu Hııber alın•lığınn rrörc bi-

y var lr · ı> Al'rikuya g-ô:ı dı rilmi tir. rinc·i ttö • üş kabut°' edilınış-
tıu - lıkın bıı ııtiJe hurbin çıknwsı muhtoıucl c.Jduğn t' f) t-ı k 1 k" Al 

ı . . I>iğ'Ar t:.ıraftnn t-1.ıbeı;olıl<'r ır. eme o uyor ı man-
annedıyor musunuz.1 

• • S .. . de hummolı bir ı-;urettc Jı ı- yo. ynlnız ıkı par~·n harp 
rQ ... on %amaıılorda kerıdisıne ,\t:.tııı k ı.ı;:rııı \ (rıh il ~lusta- k .. .. kt .,. "-em ı k . k ı ~ 

1
, .. k . . rp hazırlığı yopm ıkttıdırl ır. ·ruvozorıı y.1pocn ır l'.ıtrn 

o} o , as ·er ve ın ı :ı p~·ının ur ·ıye ı·umurıyt:tı re ttı (O · · · f d 
nıad . Art k Habeşistnndo hurb dvumı ı ıncı say a n) 

11111 an evel bUltanların ıkı.ııııl tµ-fıhı olon Dolıııut '1h~·~ ıı::t· =--,=-==-===-==== 

•or beyuz nıermer s:.ırnyıtuki yemek ıuaHl~ıııın nltın E k• ı· . d 
l~tıtQ takımınJun dürüst muvİ göz ermt ktıJd ırdı VC ı .. Zlll " s 1 ra n a 
JI! ~&rn ı ı pt:rdolı yukırnk. pı nrerelerdcn k, ruıılık ve UbU-

ııy 180ğuzi~·ıni 1-!e~·erek AnııJolu suhılirıin yunıp fO!il..Il 
11 11 rınu g"ttı. Ağ r ve cıddi bır sesle: 

bııt - rakın aliden bCthsl'imt•Jll /iyi:. dedi. //arı> lt'lılif\esi 
bi/1t1dııüw1111: ::amwıda 11<1rclır A11ruıwdt11"ı ucı:iye.lin 
qly koç ay eıdkisinc 11a:arcı11 ddw yı1 yin olup u/JJı(l
bir/ 80~ulu11cu dalıa fenudlr. duha çok J ı ııcıdır, eledi. l /ar
'>lı ~ ct<iciiyelini na::un dikkate alnııyon ba:ı gayri su111i 

~01 °11derler laarrıı:an vasılcılcın. U!Jenlleri ulmıış!arclır. 
''ey'.1rulları ullı ndaki 111illl'ilcri ıııillıyct~ iltfji ve ana 
'tı~: yanlış bir §eki/de guslcren·k uc: .mirsli-
ıJ • 11 • t~ercJ, aldaln11~/ardır . . /111 111.ıhra:ııı .rnııllı!r-
~'ır rcumcrc mani olmak ıçw k11lıclerw knıılıleri 
ııe "~ Vermeleri ııe mesulıyei ml'i-ikini yııl>s<'k kar(IMl·rli 
~Q1~Uksek vicdanlı i11sanlcır11ı clİl1l' levcli etmeleri 
~~~Itır gelmiştir. /Ju gecikmeden yapıl111alıdrr. 

ter harp bir bornba infilakı gibi birden · 
~ bire çıkarsa .• ,> 

llllö ~ndun .-;onra realist :\tdtürk Junyanın en kuvvotlı dık· 
~ı~tluğürıe ~:ıkmak için hiçbir m ıniayu miiıHımulıa göster_ 
İ&tj:ı'' ~anukkulenin ve ~·ok: uznk bir ı.tidu ölmiycn Turi: 

ili h.Jt·binm ~skeri kohr:ımanı uH<li k i: 
&q tq· !!yer harp bir bumba /nfilcikt yibi birdenl>ire çtkıır 
ler;,.,_:'lelfer harbe mani olmak içrn m11sell<ih. m11/woemel 
lerect Ve mali kudrt tlcri ni nuilearrı:a karşı birleştirmekle 
le,11,1uı. etmemelidirler. En seri ve en müessir leluir mt~ı
Qç1kç htr mülearrıza laarru:un yunwa kar lwlmıyacayım 
~~ 0 anfa/ucak beynelmilel leşkildl111 hıırıılmusıdtr. 

i~; 1ntakavi misaklar sulh ün muhafazası 
n kıymetlerini simdiden ispat et-

. "ta . m işlerdir. ,~ . 
(ılı~ll lurk oııntnkavi mısaklurın ııılıuı kıymetinin hiıtün 

un1d.ere ~amil ot ıcak. umumi bir p .ık tın ak.tinde olduğuna 
it 

fil;;; ı'tlamufih dedi hali ya:.ırda en mıislaı·el ilıliyaç kom
leı,,/~1lekellerin birbirlainirı /ıususi ihtıyaçlarınr ve mese 
~"lhQtıt Yörüşmeleridir. Bundan başka mwlalrnvi misaklnr 
~d;/' 'llıı/ıaf a:a.<ı içi 11 kı yıııe//eri ııi şi ıııdi de 11 ispcıl elmİ§· 

arp çıktığı vakit Birleşik Amerika Cu-
11,8 rnuriyetleri bitaraf kalamaz. 

~uv.,et?nı lt·slım ul.cı gözlerinde g-ezinır ft·vlculfülu önderlık 
~t 1bl ~i 1 "ardır . Kolın kaşları s ıkin durnınz yüksek en tellak
~~ de/"01ere kalkar ve şny:ını hnyret deı ecot dı• gt>nı~ alnın· 
~lı ve '" .~· ızgil or oya('ak bir ~ekilde ~·atılır. ı ı risi :v: ı k ren· 
~ah..,e Rune t ... n ynnrıııştır. E.;;mer Jeğildir. Sa~·ı Mrımtırak 
r 1lt1 vterıgind e ve gül rcn•rinıledır Ağzını tırnıiz kcsılmiş 
't!"ıtb 1ehçenesj kararlarının k.ltiyetini ~österir. O tetıktir. 
~'f il rıtırdır, nazarı ıl ıkkati celbedecc k ıierPCl•d • zekiJir. 

lit 1 e::r .ç.'ktığı takdirde AmPrika bitaraflık siy.ıse tini mu 
~ , I lıılır mı? dedim. 
~tıe,.;k Iııkrinı yok dedi. imlaim yok h:ija /ıurp çıkarsa 
~r lıQ/~11111 !.nWctler ca111/a:mıdt1 lşg(J/ clli/ji yuksek 11ıevki 
~ A0is1u1 

e lllıt/r.essir olacaklı r. Co,<jrnfi 11cıziyl'ileri lll' olur· 
"tl'l 1~ 1tlleller biribirinc birçok ralnlalarla f1(lfi/uJır. 

~~" :~ık~ siyaset ve iktısadiyat cihetin
ıncı derecede mevkie düşmesine 

4tllt · asla müsaade edemez.n 
Utlı: \hinyııd>ıki ınillotlfjri bir npartmunın snkinleri 

BÜYCK Ö~DEBİ~IİZ .\TATÜBK 
telakki euiyor. Birle~ik Arn••rikn Cumuriyotleri bu apartırna 

nın en lüks dairesinde oturmaktadır. Eğer apnr tunan sakin · 
lerinden bazı1arı tarafından ateşe verilirse ,liğerlerinin yangının 

( Oevamı dördüncü sayfada) 

İngiliz - Alman deniz 
anlaşma s1. 

Yunan Kralmm Dö Gres 
gazetesine söyledikleri. 

Atınıı.20 (ı\ A.) ı :ski 

Yunnn kr.ılı Yorgi , LonJru 
Eko Dö (hes g ız; test dir~k 
törüne ~u sözleri si·iylı>miştir: 

Yunntı tnlıtınu donı>l·e 
ğınıi diişundıık\·C orodıı ne 
y.ıpac:ıg m . sıyuırnl lı·ıynth 

siıktln v ·özgeni ğin nu 1 , u 
sbutun geri gelırılPcf>ğinı kr
ıl,n hi~·bir z mun sıyusa 

yapmudığ: ve yapmıvn<"uğı 
inoncının ne siiratle kökl ı:ı t 
irileceğini. krnlın pütun por
tilerılen üstiın kulorul. ulus
un dileklorini tnmıımen ve 
bağsız ~özet<weği fikrinin 
halkta nasıl yerle~tirileceğini 
de düşünmekteyim. Bu cluy-
(Devamı üçüncü sııyfadal 

Moskova 
Büyük Elçiliğimiz. 

Al 
1. .-L--k-:-- 1. • Zekai Apaydın n -atanmasına 

manyaya İl\I nat p ruvazorü yapmaı müsaaoesı ve- Sovyetlerc~ muraffakiye? adildi 
jiliyor. Bu suretle yüzde otuz beş nis~etin~e buluyor. \'o~.r ~:ıı,:uın ölumü ile 

Nevyork, 20 (A A ) - in· konfor.ınsınu \'Hğmıcnk olur- E.l\'ılnn ~1o~kovn büyu~ ol-
giliz · Alrnnn deııiz unla ·ma- s·l hu ha~kadır. Ve k"ndile· ~·ilığ'İne ı'ski Su BJkonı z 
sn ltıfsirı.ıdl:rı ~~vyork Tny- rİ 'l l hu.,iinkü durumu nltü t k d 

t b
,... 

1 
k l l o • ı Apay ının atannıaı:ırı ıçın 

mis g:ızet isi diyor ki: eı n ır o ut ı r . ısın' o ı u 
hırnkm:ıktn gene bu · kadır. 

1 

ynpılan sorguya Sovyf>t hu 
lngiltere hükt1meti ba:;;-

kal . rı i~·in aro ulusol yasn-
lurıı knrşı bir teı-·n .. ıiz "ay-
ıl ğ'ın: kAnıli kı•tHiirıı• yııp
mı~tır. llıtirn 1 ki Vı•rsuy 1111-

dlaşrn'l~ınııı Alrıııır.yaya kar-

şı ihtıva r.ttiği cezn lıükıl· 
mlerıle tnlhlitleri knld rıııui: 
zamanı gı>lm iştir . Ancak 
Ingıltrronın hu hu"ustoki gi 
dişi İ\·irı denlilebilır ki . hir 

~ndloşmn böyle bozulamrız 
l ::ıg-iltere Franı; ı ile İtnl
yayı da he~nbn katmnlıdır . 

Bunlnr me~eleyi ncunsnl hir 
hık y rine göttirebıl.rle r . 

ingiltereniu göınıii~ olduğu 
hıı işe kar:-;ı ne A ııı erika ne 
de J apoııyu ilgisiz knlmaz
lıır . Söylenilılıği gibi lngıl

tl'rtı bu ılovJotleri bir deniz 

Lon•lr.ı. 2ll (AA.) - Deyli kiimeti mudnp::ıknt cevabı 
( Devum ı ıkinci suyfudr. ) vermi!itir. 

Türk suvarilerinin Pe
ştedeki muvaffakıyeti 

~~~~---~~~~ 

tuna büyük mü~af atım ekibimiz ~azın~ 1. su,arileri-
miz on binlerce ~alk tarafrndan alklşlano1. 

Ankara, 21 (A A.) - lla
ziraıı :!O de Hud.ı Jlf tı>de 

y:ıp ı ln n utlı musubakulıırdn 

Tunn lıilyiık ıııükdfatını olti-
hiıniz k.,znnnııştır. Bn musa
bnkavıı Alınnn İtulvuıı vı' . -
Mneaı lnrdn 51 ve Türklı•r_ 

ılım 7 kiş i olnınk iizrre comun 
58 girmiş ve musalıaknda 

24 mani üzerinde yapılmış· 
t r . 

Tegmım Eyup birinci Su_ 
im 2 ,.j Yuzbnşı c.Je,•st Se-
kızin('i olmu tur. 

On birinci llalikin 

Sii vurilerimiz liİdıletli 

~hım ışlurdı r . 

önüde 

alkış-

İnklliplar olmaktadır, 
iranda peçeler kaldırıldı. Erk
ekler birden fazla kadın aıa

mıyacaklar. 

lrarı ~e.lııoşalıı Rıza Pehl '" 
İran Şehinşahı Rıza Pehl· 
(Devamı ikinci sayfada) 

C. H. P. 
Genel merkezinin son to
plantısm~a verdiği ~ararlar. 

Ankora. 20 (A.A .) - C. -
il P. Genel yöntemi <lün 
toplunmıı;tır . <iıresun, Erzu· 
ruın, Gümuşhııne illerinde 
buzı ike yöııkürlrrinin hoş· 
kuııları ll öoaylad ktun son
rn llcılk evleri öO-reniğiııin 
Türk~·e~·e ç ' vrim i~ini bitir· 
miı;tir 

Yugoslav 
Kabin si isıifa etti. 

Küçük anlaşma toplantısı bir 
müddet geri bırakılmışrır. 
B lgrat. 21 (A.A ) - Kral 

Nanhi g-ereken kunrsları 
nlmnk için pıırlamento duru
munun İrı<·elem k üzne Yıı _ 
goslavyn Kalint>ri ıst ı fa et. 
miştir. 

Yngoc;lavy::ı. 21 (A A ) 
Aabinesinin istifösı iızere ~2 
Haıirnnılu Helgrnddu topla
nacak olan küçük anla mn 
toplentuıı talik edilmiştir. 

" 



SA. YPA. 2 

Dil işleri 

Kılavuz icin dersler .. 
- 37 

E-ıki z ımırnlarda Göksü, lstanbulun .ın iyi gazetelerin-
d m birı idi. 

Her 1>rtik, ahilik isler. 
ili~: bir iş uyuntularla yurumez. 
Bıiyük hareket adamı sor:ıvdnn yılmaz. 
D ınışımdan ne zarar gelir:• 
8ski siyusa adam!ar:nın en ho~larına giden bulcay ka. 

plıcalardı 
Erkenin uzaktan yalnız gözen tarallarını gorüyorsunuz 

Birde onun sığ.nlarını ha~ta bulunanlara sorunuz. 
Bu misallerJe g"'ren k~lime kar~ı lıkları: 
Mesire (}ezek 
Me. lek - Ertik 
Miskın - Uyuntu 
:'ı1eıqıf iyct - - Sorav 
Miiş'Avc re - Dunışım 
Mevııli mülakat - llulcay 
Mevkii iktıdar - f';rke 
Cazip - Uöıen 

** 
Taan etmek - K ınamak 

Kimseyi kınam:.ı ; kendi kusurl:.ırını tlüzoltmeğc b~k. 

** Tarsin etmek - Bekitmek 
Kaleleri belt ı tm ~ ıcten ne çıkar! Vıcdanlar s .ığ kalpler 

suğlam olmalı! 

** 
Tasarruf otmek - Esilenmek 
Kiuı~e boşkusının malına ~sılonenıcz. 

** Tasavvur - Tasar 
<:er~·elr.lenen bir 'iş, hayalde k.alun bin tllsnra öneydir. 

** Tasvir - S ınay 

Hu yazı Jiinkü açım töreninin can]ı bir sınuyıdın 

** Tavn( - t;evrin 
~:evrın, islamlur ı{'ın bir bor~· değil, ,\1okkc şehri 

iyi bir tecimdi. 

** Tebeyyün otmek Relgirmek 

i~·in 

Polis gtJrçini ile bu adamın suçu belgirmiş JeğilJır. 

** 
Tedfın mern8ımı - (;i)mme aluyı 
hav,ılh \'nsıfın gömme tılaymdo hulım1ıcuğınıı:G1 

nü ruıti id İa.? 
1 • 

~ ,_. 
TAluhür - Oviin{' 
Ortnyn osor koym:.ıdıkt:ın sonra ho~ yno 

ynrnr? 
övünr nı>ye 

Tdk in etmek -- ı ıytlamak 

Telkin - Oydam 
R iıtün p ·ır ti aılnmlurının baş lı«:! ödt·vi 

prensiplerini durmaksızın oydıımaktı r. 

hıılkıı 

Tenakus - l'utmJzlık 
Tezııd - K-ırşıtl • k 

** 
ikinizin söyleclikleriniz arıısındu tutmuzlık 
Hiz sınıflar arasında. karşıtlık istemeyiz. 

vnr. 

partinin 

TDll DiLi Haziran 2:_..-

Hava tehlikesi 
Aktif savga ile durduruıur 
Başbakanın söylediği anl

ama gelırn bir h. va t11hlike
si, bizi, aktif savga kuvve
tlerinin Jeğerinı anlutmak 
ve hızlası toğalun (hava te
hlikesini bilenler)in ıırtınu 

sınu yurıltm ı!tmek gıbi bo 
rcu karşısında bulunuyor. 

l),~vletin eli altında ilerle
tmekte olaı pas~if -rnvga 
üzerinıfe y:ız.lar yazmak, 
~ünün hedF>fı olan aktif ar
arl.•r tedarikinde bizi gıi~·l 

üğe sürükliyehilir. 

____ ... .,. 
,------------------~-------------- 1 : KENTTE VE ViLAYTTE 1 
1 ·----

-··si~iki~t---p;,.tıB;Şk;~~;;;~~;~ pa . 
Koşuları 12 temmuz pazar rtililerle konuşmaları. 

ııe~ü.~~.'~~~!~!~~~!!· oınn Yeni Parti Baştanımız düôlk;am da parti heyetleıile 
mıntıka bisiklet koşuı:ırı bu şanm!ZI ilgilendiren i~leri görüşdüler. 
sene 12 temmuz pazar ~ünü Y 
bütün aenı.·lerimizin iştiraki- Yeni Parti Hıışkanımız 

/"'I • Dr. Lii tf ı Kırdar P .ntı l~ rle ı~ yapıla<"uktır . 

:\1ınt ı ka bisiklet kuruiunun 
kararına O'Örc ko"ulnra ~iıe-

~ ~ .. 

konu~malnrına devıım PtmPk

tedir. 

il ıv.ı tehlikesinden koru
nmük; her şeyden önce Tü
rk ıyen in, Türk Prkinligınin 

korunması ıle.nekt.ir. Ayrı 

ayrı her birerimizin havn 
tohlıkesi ne lrar-11 tehbir ol 
maô , bılgıli olmaı:ı i!jİn. nn· 
cdk özel yfinüdür. Hugün 
Türk ısını.ları İc;inde konu. 
~u1an hava tehlıkesi. bu de
ğıldir. l'ürkıyeyi ve Türk er
kinliğini tehhkeden korumak 
lrnygusuJur. 

ı·ek wmçler ı,.İirat kO';jUSU 
1 i._:in 1000 ın " tr<' mukavemet 
1 koşusu iı;inde 50 ltilometre

lik bir a13nUB ko~ucak lardır. 
'.\tulcavenıet ko~usu sehrimi
z~ 25 kilometre uzaklığ"ında 

olan Kepsiide g-idip gelme 
surı·tıle yapılacaktır. 

Değerli Parti Bnşknnımız 

dün ak:;?nmd:ı P.ırti kur:ı · 

~ında topl:ınnn Belıkc•sir Par -

ti teş kilatından yıldırım ve 

K:ıyo.lwy komunlnrı ve bu 

, lr:nmunlııra bağlı ola<'a klnr ın 

heyetleri ıle konıı~ıııu~tur. 

Şarımızı ıl~ilenılir"n top

larıtıdu bir rok işler konu. 

Hflva orJusu meydana ge
tirmeden, ynngın bombus·nın 
ne yaptığını, gazm nastl ze
hirle<lığ'ini, tu hrib homba~ı
rıın nus.I öldiirdüğüııü öğro· 
nmekll' t3ı:1İrli bir koruonHl 

yapıloc:ı~ını idJıa eılcnlere 

an<.~a k Bt'ıyabiliriz. 

llav:ıları düşman uçukların 

açık kolmış bir memlP.kette 
yurJdaş ne kadar çok şey 
bilirse bilsin, korunması. 

g-errekleşemiyecek bi!' söz 
olmaktan bir türlü ileri ğe 
cemiyt<'ekt.ir. flavslar. düş

man uı,~aklıırınn tehlikeli kı

lınmalıdır ki ~uradan buru. , 
ılım kııı;nk oluralc gelecek, 
üı.· be~ <lüşınnn U{'nğına. hu 
cılız düzırn ve bilğilerle ka
rşı konulabilsin. 

Yüzll!rc·e binler<'e düşman 
urağının elini kolunu salla· 
yarak dolı:ı~tığ'ı bir lıavunın 

özel korunma düzenlerimiz 
ne olursa olsun, mutlak:ı 

tehlike Joğurııc'lğınu inan 
m ımız lozımdır. 

Şehirlı•rimizi, kusubaları-

1 
m z köyleri ve memleketi 
besliyecek olan tarlaları yon
gınd.Jn korumak işinın yan
gını eöndürmekten önce bir 
yısngın ç.ıkitrtmumuk i~i ol. 
duğunu bilmekte ne gti~·lük 

vardır. Hangi şehrin be!i on 
Uv·•ğın yapabileceği sekiz 
on hın yangını söudürm.:i: 
kapasitesinde itCuıyeı-i ol l
bilir mes ı le esasen güı,~ bir 

ilk okulolaumum imtihan
lan 

İlk olculolarımızda bir haf
t.ıdanberi Jevum etmekte 
olan imtihanları bitmiştir. 

Orta okullarımızın imtihan
ı ıtL du lıu hafta İ\·inde bit. 
mış olı.ıcaktır. 

Birliğin kongresi 
lılmonhirliğ'i !-!enPJik kong

resi bugün top '.anacakt ı r . 

Kongrede kulübü ilgilendir
en işler iızerinde hararetli 
görüşmeler yap lacağı söyle
nmektedir. 

Likör ve şarap tiatlan 
indiriliyor. 

Likör ve şı.ırap riyatl:ı-

rı 1 AKuslo~tan itibaren 
indirilmektedir. inhisarlar 

şulmuş vt. bu ı~ler üzerinde 

güzel kararlar alınmıştır. 
J:ıı· 

Parti Bııı;kauınııı ha' 1 ıılf " 11 

Kanalizasyon inşaatı 
e p e y i 1 e r 1 e d i. 

Kanalizasyon bir iki aya kidir bitirilecek ve yolun as, 
f alt olarak inşasma başlanacaktır. _ s-

s l _ ı • • 'n ugo e ueresınden itibaren Kanalizasyon ışını J • ru 
kasaplar mıhulltısiae doğru tos ayı sonlarına 0 )ir· 
yapılmakta olan kanalizlıs hitirilece<7i kest.jrjlaıckte• 

ro • • kten 
yon inş.ıatı eyi ilerJemiştir Knnalizasvon j.:::i bıttı 1_ 
D - ' t ~o t\ reden istasyona kodar sonra özel idareve aı " · 

" yen' 
olun kısm ı y::ıpılm ı~tı r. ~imdi i.ardan olan hu yol .. ~-

k )" halkavi va ilbaylılt kontığı baştan ve asfalt olaro 
ı 111 '/, (\ 

önünde ralışılma.ktaılır. pılacaktır . Bu yol, ~ar lnf;· 
Yukında iist kısmın da iha- O'Ünd m trüno bııyınJır '') 

lesi yupılaruk iıışuatın:.ı ye 
nı bir hız verıleN•ktir. 

:-t ~ nyrı 
m ıkta olun Lu kısrnıno 
bir güz<·llik: vorocPktir~ 

===:;-------idarefji Ucnel Direktörlüğü 
tarafınduıı tosbit eıli!~n fi
ata göre, 35U ve 300 ku
ru ~u satılan biriııci sınıf 

\~ilek. ahududu ve kayası 

likörlerinin litrelik ~ışeleri 1 

223 kuruşa, 200 ve 175 ku· 
rus •ı olan yarım litrelik 

~ 

~işeleri 58 kuruşa. 1kinci 

. 
lngıiiz Alman 
Deniz 
Anlaşması 
(Boş tara.fı hirıncı suyfadu) 
Telgraf gu:t.etesi yazıyor: 

B. Ribhentrob ıki ii~~ hafta ı 

içerisınde Fransa - Almanya 
deoiz ılgisini görüşmek üze
re Parise gıdecektır. 

üiğer taraftan Almanya 
yakında deniz yapılorının bi
rinci kısmın ı tezgahu koyul'
aktır. Yapılacak gemiler mü 
mkün olduğu kadar oz bir 
z Jffi unJa bitirilecektir. BüL 
ün kruvazöri erin ıı;ınde u~·a
klur bulunacı.ıktır. 

Eski 
Yunan 
Kralı ıı•> 

. . . Ruvfııı 
( Baş tarafı hırıncı • . Jkır 

.k \ 'C ll gulnr kökleslı ten . ·ır· 
. .. .. • . 'lkı>lorı • 

nın bntun hayntı 1 llıİr -
aRınd.l eyi tliişüniip v~:kt:ın 
liğı Jıişünı·esi başat 0~. (ııycl
sonradır ki kral ı n r~l~ı yok· 
alı ve verimli olnbılır. 1 ,~ı barrıooı sa bazılarının o ~ 0 r-

llı''' bazılarının .t:ı knytıı r> (1e 
1 ten ne n · 

ta.sınıla krnl.n e ını borıı 

lir? Ben hi~·bir zn rnıın ke· 
, · 5tnn:ı kovmuş olan 't unan• . bnk-

. 1· aıarılo 
ndı ma ıllı'\neın n · i .,,c 

~·~~~------------....... ~-~--------~~"'\ i~ ol.ın bu yangınlurı sönd

sınıf likörl tJ rden bir litrı>l i k 

olanlar 225 kuru!jtan 183 
kuruşa, y:.ırım litrelikler 
125 ku ı uşt:ın 103 
kuru;;;a. 65 kuruı:;t:ın s::.tılan 

25 santilitreliklni 50 kuruşa 
satılacaktır . Verwut ve kına
kına ş.ırnbının 125 kuruş 
olım bir litrelik şişe l e ri 108, 
75 kuruşa olan yarım litre· 
likleri de 68 kuru~a indiril. 
miştir Hakı l111tlar1 indi
rilmemiştir. 

Kuzey denizi ile Bultıktaki 
gözetıntır bölgelerinin her 
birine tor pıl topları .konacak
tır Sonra da Almanya deniz 
askerinin s.ıyısını 350.000 e 
çıkaracak ve tehlike k.urııısı-

. !'k41111Y J • 
mamıştır. Hu ııı.ı 1 l 1ııç 

· ek 1 e niden elime ıreçıroı 0 1-

VERiN! 
\'erin, ak saçlılardun en kiiçıiklere kadar si: verin 
\'erme/dedir Türk erginliğinin ancak kur/uluş yolu 
D11rmayrn verin. Olsun bir kaç lif .~fl' ber k!.ntl n her yer;,, 
Erdem si:irı. Altın verirserıi::, kesl'ler dolu doitl . 
Verin, yelecek savu~ lop, sıingri suvaşı cle!}il yarw: 
Bir anda bir orduyu yok eden uçaklar savaşıdır. 
\'erin Laki yobancL uçaklar yurdu elnu•stn akırı 
l'oksa bu yurt hirgtl.n yazlur lçimlr bo.cj11l11p kalır. 

Ferin, yüklerde uçaklarw ay ytlcl11lt buyra/\Ları, 
Gölge yapslll bafl dimdik duran o ı·rgin ulusuna 
Durmayın oı'rin . Göle yüzünde sayllnıa:. 1 ıirk 11çoklar1 
l'aysrn şıwa!jwı uluslunn. ulular 11/11s1111a 

\'erin. Gük yti:11nü11d" Alpayı ds1111 im Türk ulusu 
l'ayılsuı ela hahramanlLğı acunun ht·r bir yanına 
V~ forifı ya:.Slll bu kahramanfı!]ı />ilfkfrr dolusu 
UltJslar lwkslll da arnek alsın Ttirhün ö:f c·n alnwa 

M. İrfan Kabasakal 

ürmek-ten ziyade yangın! ı rı 

~~·kuracak düşmanı sınırla_ 

rım zın içine sokmamaktadır. 

Bütün hunlor, n ktif arnç
lur iizP-rintle, v:rni hava kuv· 

J 

vet]cırinin tlPğ'P ri ve lıtiyiik 
bir hava ordusu yrırntmnlc. 

taki önemli dur~mumuzu 

yurclJıı~n ~öylemek yiikümü 
nıiizü bizr• nnlııtmol ılır. 

l'ussi f miidufn H :ınn ~·ızg j 

leriyle üzı\rİnıl11 l10nuş.ul:ıcak 

bir konu olınakt.ın ~·ıkmıştır. 
\'P biitür. 'l'ür'-:iyo p8!H••f mü_ 
d:,fauyn {'Ok tan atılmış bu-

l lunnyor . l>em t· k oluyor ki 

1 
( ulusun ılıkkntini tizerinde 

ilgı ile rul şmakta hulundı·

gu pns:-if "'uvga y.ızılari)'le 

yorınoklıı lıir lıir f.ıyclıı yok
tur, lııırıun :ık~ine p ns..,ı f !-lav
g.ı y.ızı l:ırı :ıktıf ı::n' ga ııra

~·.nı rıı•·.rları:ı gr·tirnı e k tı• 

~ebhiıslerini körleten özıyle 
bugün i~·in tı~h likrlı hile sn 
yılabilir. 

Passif ~uvgo. en grniş C>l-

~·ü olnrak mahalle veya şe
hir çer~·evf>si i~·inde kalan 
ve teı-;irli hu alonlardn gör· 
ülcın bir tedbirılir. l lnlhuki 
R::ı..;bıı k :ıncinn kü~·iik m~kteh-, 
liye lrndnr hiittin yıırdJaşları 
düşiındüren. yurdun ,·e Türk 
nı~inliğ'inın korunmnsıdır . 

!:"> • 

Buda. Jıava tehlikesini bile-
ı ı erin <;oğulm::ısı yani hnvn 
ordusunun önemli olclui'ru 

('"I 

lıakıkııtını ynymeklu mümkün 
olnı:nktır. 

Y:ızılnrımızıl ı öz. aktif 
savgndo, en <·rkın ~i:1hın 

u~·:ıkl:ır olduğunu ve korun
mak i~·in her şeyden önce 
hu hu va ordusunu yor:ı1 nıak 
zornaınıla hulıır.duğ'unıuzu 

{"\ . 
ulu sa cıvic·c aııl:ıtrnnk olıııa • .1 

lııLr. 

Bi z, bu ı;!zg-i ılı~ınd:ı JU 
zılacaklarılun bugün i~·in fa
yda yerine zarar gelec·eğinı! 
inanıyoruz. 

Şakir Hazım GÖKMEN ı 

nda bu s ıyıyı duha ıhı art r . 

:ıca k.tır. 

İran da 
inkılaplar 
yapılnıaktadır 
(Bııştar:ıCı birinci sayf!ıdu) 

evi ilan kor,leş lru nda büy
ük inkılliplar yııpmaktadır. 

Verilt>n haherlcro göre, ... 
bütün İranJa pe~·cler kııldır
ılmı", hocııların <lirıi k ıyııfe

tle sokald:ırıla gc·zmeleri 
VH erkcki<•rin hirılen fazla 
kuılın :ılmııl.ır. ya8alc ı!ılılm -

i§. y"llnız Irana nınhsui' olan 
nik fth U!'llllii ilga eılilnıi~tir. 

Ruodnn haşk:ı İran dilinin 
yubıın<'ı kel imolı·rden tem· 
izlı•nnıc si i~·i ı ılı hir komis· 
yon kurulmuştur. 

:") .k k ·ıvırıJll 1 
h i r v u k ı t b ı r ı c · ı ' - r 1tııı .. ltt t:ıı r 
madı 8endo ~oy klU· )'tı 

• sahibi (Hi,.ünce!'il Y0 ıu ve 
• durııt . 

nunistırn benim yur . ·t 111 csı 
1 rı " 1 

heni anc; tk onun 1 e r-

ilgıle r . 
• 

Almanyada~i infili~ facı-
ası kurbanlarl t{ eirıs· 

Borlin, 20 (A.A.)-: ülrfle· 
l fl ıtOfll · ıtf! dorf kıırh ın nr:nı r:" ı t;ilr 1 

1 C encra 1 ,. 
leri esn:ısın' rı ' eöY e 

n·ı b.r ıl.l· 
hııkürııl!t ntımı ' k kOYrı 

b. çelen do vermis ve ır . le '-
-:s • üıerınl si 

~tur. ı~:elengın . . (;ener 
1 )lı.. ·r ,-u Bitler yazı 1 f sirıİ ı · 

kurhnnlrırıntı st 01 P
11 

.. 
1 .ıo Je 

r'ı ~O) 
ıle ettik t<·n son ' . 

•erı 1 

ıniştir : 1, ~ıor ) 'il 
<ı Bu :ırkm a') tJt:rİoı 

. . ıo•Jle o;:ıl 
Alrııanvu ıçın, 

1
, ,0.ııtı . 

• ~ 1 utn ~tı' ' ôlil· 
yenHlcn ıııy . ()nlarıfl 
. . -·ı u· "l<'rılır. l'ıırı 
ıçın o nı ., . bını• ,, 

11 ııhrl\ Ltır· mü vntnııın foJlle .. 
r l tn1ek t 

lurını I'\• o. 0 
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~kdili ile d~ygular: Atat'iirk bir gazeteciye önemli 
22 Hulraft 

İngiltere ve Hindistan. 
1 bir miJlakat verd;. Bizim Kedi. ( o.ı t•r•f· hirinci ··yf·d· ı 

~İniınj · t sirinaen kurtulmııısınu imklin yoktur. Harp i~· in Je aynı ş~y 
tler nı bir kedimiz var . ık yanık mıyavlıyordu ki, varittir Birleşik Amerika cumurıyetlerif'in bundun uı k 
ı do;~~ı .ık~k, kulaklarına ilgilenmP.mek elde d~~ildi. kalması gayri kabildir. 
e111 

1 ı ay oldumu bi- Dikkat ettim. do,lfbın ön- ı\tatürk şu sözleri iltlve att ı: 
! a ~ Oou on bes gu·· n o··n- ünJe art oynkları iizerine 

Oeutsch diplomntiseh • po
litische korre8pondenz)) adlı 

Almnn istihbarat servisinin 
1 8 haziran J935 tarihli bülte. 
1 ninde «İngiltere ve Hindis

tan» başlığı altında ~·ılran 

vafrak oluşu, onun (yani İogi
lterenin) dı~ politikada.ki iti 
barına müspet bir tarzda mü
essir olmakdan hali kalmıya· 
cıktır. Bununla berabrır hu 
11\yihanın Hindistan sahasın_ 
daki partik varlıkları daha 
henüz tahakkuk etmemiştir . 
Gerek Hindiıtrın ve gerek~e 
lo~.pltere bakım ından bilinme
ktedir ki zaman ve hadise-

01l~k k ~ - Bundan haşka Arne!İku büyük ve kuvvelli ve dtin · 
nacak b' apısının eşiğinde basarak h~!?ını kulJırmış hi· yanw her yerinde al<ikası olan bir devlt•l oldıığırndan 

tt Le . ._'r h .ıl<le bulduk. rşe"·e ı zunmıık istivordu. 'ki' d · ih · d 'k · · i 
il lll •l J " kendisinin siyaset ve ı ıs<1 ıyal c elın tn ı wcı c ere-

ti Ye ı eri fırlam ~ · tüy_ Sarı bir ampiilü andıran kü . cedt bir me1Jkie diişmesİne asiıı mıisaade edeme:. 
1l~l r Yer dökülmüs. art ~~ük gözlerini de ara sıra 1 

arı a· ~ Amerika adalet divanına iltihak etmek e 1ııı· . gır bir yük altın- gözlerime dikı'rek : 
ttıış((gıbi iki yana ~:arpı- - llayd i <;ahuk .. Nt• ıluru- SUlhe hürmet etmiş Olacakt1r. 

~ •tıııd Uru bir kafanın oy- yorsun demek istiyen bir ha- -Fikrinizce Amerikan adalı• t dıvunına ıltıhak etme. 
L ::ı Yanan sarı <'özle- kışla miyavl:ıyışını hüttinli - limiıli :' Sualini sordum. Dedi ki: Ot ~ f t) 

ll:ıl~r \l leyişte sönüveren yordu. - .4.daltl dİVLllllllll iltihak tlinekle Birltşik Amerika 
td1 L~~~dnr titrek ve öl Anhmakta ılüşürıüyorunı. cumuri!Jelleri şüphesiz umumi sulhıin idamesi11c yardım 
~ Qı ın on be!' g ii ılük Kedimiz 11~·Jı. Bugün t·iğer - elmiş olc1caklır. l\'ıifusu vt idealleri o kadar büyuk olan 
tjj ~ 001

1 öyle gürbüzleş· I ini vermeği uoutrouştuk Hu bir mille/in br.ynclmllt!l ihLilajlann müsllharıe hal ve 
tel~ t~anlandırdı ki .. TüyL acı ae: ıçden gelen mi ~Avl· faslmda akt(f bir lıiS!lf. alma!iı re«idelmesi doğru deyil . 

Q o ~ ı, ayi:uklnrı doğru- ayiş bunun irindi . Dolabı t<MilletJer cemiyeti henüz kati ve mües-

~ b: olu gJzler ~imdi kü- a{·tım. Yiyeceğini verdim . sir bir vasıta olduğunu isbat edemedi.)) 
11, 1

1

1
r elektrik re.nerı· .trilıı· Seşi birden kesiliverdi. O . h r 

:::: - yle İsa Mıllütler Cemıyetinın sulhün mu a .ı ııısı 
\~la Yanıyor . Karnı tok * için müeesir bir vasıta olduğunu ~nnnrdiyormusunuz!ıleılim. 
'hı n_ ıioS?-an b'ır keyfle Şimdi dü§ünüyorılum. u il 

1 
h - , . - · b' 

1 ı d~ " -- ~ui ela cemiyeti eııu= ı>alr ve mues~ır 1r vası a 
'd ı Ott ılönüyor Masa. 1

1 

Kedim b ığurnnseydi ciğeri. oldug-ıınu ispat etmedi, d~di. Di.<ıer tara'turı millellu 
il Ye l l · · . kd' u '.}, 

,._L • at arındıı pusu ı..u. m yıyemıyece ı . nazı yer- . t' b - b .. , _ ·ıı ll . - l ı, . i ''.: b .. ctmıye t ugun 11 urı mı e erın muş effn gaye11111 a 
a\ 1

" olt hızı · ı d 1 Je O'trtlak, pazımn gücü, kn· ,, . . ı e ora an :" . . .. .. hakkuktı için çalışabilecekleri ycgdnt leşkil<illtr. 
oyle bı'r 1 f.mın ışlemesı kuılar buyuk: f 

!ıtılı~ı vır On dört milyon Türk tara ından vatanlarının kurtsr c sı 
e.,et k . 
l..t ~ 0dımiz mını mını .. 
10e ~Yfi büyük ... Vtı bu 
tı~ o, ılurduğu yerde bir 

Q ~ ~0.Pu gibi z·plıyor. 
lı ~Ura öğle iizeri iş dC!· 

işler görebilir gibi geliyor olmaldti tanınan idealist Atntürk devam etti: 

bana.. . ·_:_ Şuna da kanilm ki. eğer devamlı sulh isteniyorsa 
Ve. yin~ bana öyle~ ~eli kütlelerin vu:::iyetlerini e.yileş/ir,-cek beyrıelmiiel tedbfr_ 

yor kı bız aıfom o~ullar· ler alınmalıdır. İnsanlığrn heyeti uımımiı1csiııi11 raf alıı 
ı~ın - Bir yönden. - hır kP. · açlık ve ta:yfkın yerine yeçmelidir. Dünya vaf(J11duşlorı 
dı . ya vrusund:ın h ıçJ.~ uyı_rt \ haset, açgö:.:lti.liik ve: J\inden u::.aklaşcıccık şekilde 
etlılecek yam yok: ) ıyeceg- terbiye edilmelidir. ~ı • ııştadı bizirn minik 

1ııta~1 •8 ~1 miyavlnmağa .. 
'ı.,, 811

11 ki sizin keılin. 
imizi dişlerimizin arasına al- \ Atat. ı~k bu sözleri~i ha.~sa~ e.llerilc ekseriya yapt ğı 
dıktan ve karnımız doyduk - 1 kuvvetlı ıestlerle tebaruz eltırrnıştı. 

Jli~I 
ı rıL· ayı ı da bir mesele tan sonra Sdsimiz kesiliver - · 

iyor. Kimbilir belki Je bu «Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük 

'alo z lcediıııiz hensetmede yanılıyorum. . ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye 

~ ıtı? 
J~t 
~ lldur 

derinden .;.,y.,,,rıaııı=·=ı===C=e ... vd_e=t==· ~mir ay edilmelidir. 

Jı b - Türkiyede Bol~evikliğin y·tyılmasıadan 

Nen Ve 

t talya Habef Har i musunuz? OeJim . 
~ lııraf l · · · J' ) ( • 1 S L t · ~ b J 

kc.rk uyor 

~.A~ "l' ı >ırıncı sayıaıla rum rene eare erıne yenı •.;ıU ceva ı ver : 
'lf:llıi" inde olan Doyçlnnd bir nota vt'rmiştir. Bu - Türk iyede holşeviklik olıwyacakltr. Çt111ku Tılrk 
1 nd"ı_. ·· . meta ılo İtalyan kuru- hükumelinin ilk .cıayesi halka hürriyet ııe snadel 11<•rmek, ili u~· gemı ıle bu LJ 

Reın 1ı . . k d' . munu protesto etme .. e askerlerimi:e olduğu kad11r ıivll halkımıza da eyi bakma-
~~r·ı er ıçın en ısıne sınır hel ,!!elerini ~özden k 1 '·. . . M . .r / ı 

• ' en .. 1 · ·, .., tır. llrrnyede. ışsizlı k yok tur. illetinn: cJ rm ı ooş 
liıı, t yuzı e otuz beş gedrecek gdect!k durum ile :amanlannda sıhhi dinlenme imkanlarına maliktir. 4~i, A Utınuş olacuktır. ayni zamuillla gecek. .veya 

'11 t~ı haha, 20 (A . A.) - uydurulmuş bütün hadıs ler 
~ne ~-~rnr aytarın bildir- hakkında gerçin yupacak 

11k1 °~e, buradaki ltalyn nötr liir komitenin atanma-
;Qn ~ ışyurlnrmdnn biri sını tayinini istemektedir. 

~ QFta b'° ,. 1 d t 1 ~' §tıt. ır hadiseye ka_ ta ya 1 nazete say a an 
I Ilı d Bu hususta pek il 
)J~~t O'lranılıyor, tahdit edildi. 
~e, 1) tut-aftan Devli Ek. · , 
~ '!'lllbt · . • ' Rom:-ı, 19 (ı\ .A) Gaze· 
tıı~ ~- .esının h:ıber al-1 te sahifelerinin indirilmlsini 
~}lııt ore Habeş hava 

t&t ırı l natık olan knrarnııme bug-ün 
Q&t (an biri karısile 

} a· meriyete girmektedır. Uaze-
~ 6lçili~~:ıbı~~tln bulunan teler haftada bir defo 10 ve 
& ır;ı ırınci sttkre. bı'r defa dıı 6 sıılııfe oluruk r,~ . ~o d 1 

~ ()to n . e lınin kupıda intişcır e ıJeceklerdir. 
ı lt,q lllobılınin üzerin_ Tribüna gazetesi, ıliyor ki 

~t ~opYan hayrllğını tu- Bu tedbirlerjn ittihazına se-
~ ı.e .. ı.ırrnı ·tır . Bundan ı 
} " ••ı.ı bep. kağıt imali için ~ıı~. 
~~r•te aynj Mondelliniıı olan selJiloz ithıılini tuh<lıı 

~1 4 Jıa ıiuran mantosu· etmek kuyguımdur . Bu ith
~~e ti tcnl 11 mış ve onun ulAt, ticari muvazenede se· 

lldt: Yakalurımı!?tı . nevi 150 milyon liret mikt 
~llku''İl!!· (A.A.) - Ha· j arındn bir yük teşkil etme· 

1 uluslur kuru ktedir. 

)-u~ . . 
& ~KDILI Neşriya!Jndan: ... , 
q/r4esir Doğum Görenek

leri Ve Çocuk .• 
Muallim A. Osman 

Tetkik esen 

t (35) KUR. UŞ 

QQ/ l_ * .. 1Resir Halk Adet 
inanmaları. 
Mu.ıllim· Kemal Ö:er 

Tetkik eseri 
(aö>x:uR. uş 

'l'üHKHilA EVİNl>E S . .\TILllL 

«Türkiyede bolşeviklik olmıyacaktır.» 
- Türkiye neden boğazları tahkim etmt<k. istiyor sunlinj 

ı:ıor<lu. 

~ Tıirkiyt!nin boğazlan açık bırakmağa razı oldu!Ju 
Lozan muahe.de.sindtnberi dünya vaziuell v ı ba=ı şerait 
cleğişml§tlr. Bogazlar Tıirk ar<ı::isint iki kı~ma ayırır. 
/Jundan. dolayı bu deniz geçidinin tahkimi Ttirkiyl!rıİn 
emniyeti ve müdafaası içm ~:ok ehemmiyetlidir. O aynı 
:amancia beynelmilel mlinast•l>aiw can alıcı bir 1111sur
clur. Anahtar naıiytlindc boyle. miiyim bir yer lte_rlıcınyi 
sergü:eşlçi bir mıitearızw key.flıuı ve ınerhamtdiıw bıra
Lama:, Tıirkiııe muhtemel sulh hozuc11laruı birblrlerile ha
rbtlmek içi~ borjazlardarı geçmesine mani olma!ja mec· 
burdur. 

Kusursuz simokinin altındu geniş omuzları doğruldu 

«Türkiye muhtemel sulh boz.uculann bi

ribirlerile harp etmek için boğazlardan 
geçmesine mani olmağa mecburdur.» 

- Tü.rkly' buna asla müsaade elmiycce.ktir. . 
D •di Kıım:-ıl Atatürlrn neden Jilct:.ıtör diye \'Uğırılmak- 1 

tan hoşlandığını ırnrdurn . 1 

- Ben clikt<ıtör de~ilinı d('di. BPniuı kuvn·-• 
tiıu olduguııu ~üyliyorlar. E\'fll, hu doğrudur. 
Beııinı arzu t~di p te ya panıı ya<•etğlltı hiç hir şey 
yoktur. Ciiııkii hen zoraki, irısHfsız('a lıar· .. k~l ., . 
e1mek bilmem. Bence diktatör· cli~erleriııi irH-

• 
desine ram edendir. Beu kalplt~ri kırarak dt-~il, 
kalplerı kazanarak laiikıııetmek ist~rim. 

Gazi yani muzaffer olmuş unvanın da sevmez . O halk 
tarafından verilen ve Türklerin babası demek olan ATA. 
Türk diye ~·..ığırılmağı teraih eder . 

(( Ben diktatör değilim Bence diktetör 

diğerlerini iradesine ram edendir.» 

c< Evet çünkü muvaffak oldum. )) 
İ.:ilİrahatte ik~n ylizü sert. dudaklı ve trajiktir. Neşeli 

olıluğu zaman bile gözleri r"lilc pırıld~ımol'lını muhafoza 
eıler. mesut olup olmadığını Hordum: 

- Evet tledi, c;ünkii mu Yaffak oldum. 

bır yaz dn liindistan yeni 
temel yasa layıhasın ı n daha 
henüz Lordlı:ır kamar;ısındn 
müzakere edilmekte olmos.· 
na rıığnıen A v:ım k3mara
~~;ınca k.ubul e<lilmi~ olrnosı 

müna~ebetile bu zor ve öne
mli eserirı gerek İngihe

renin llindintanla olaıı mii
nnsebetleri tarihinde gerek. 
se İngilterenin kentli tarihi. 
n\le tnkılir 1<! kayd eılılmeğe 
layık olduğunu kayd t>de 
rek layıhanın hiitün hatla-
rını tasviple aynP-n ~öyle 
ynz ırı:ı k t.ııd ı r: 

Hindi'itanda hır çok 
ırklar. diller ve dinler hu_ 
lunma8ın•l:ı.n sarfınazar. doğ 
rudon doğruya Britnny:ı ida 
resi altındaki v~sı ayaletler 
yanınılıı büyüle kürük bir 
';ok beylikler ve prenslikler 
bulması - hn bir mesul hü_ 
kilmeti zor meseleler karşı 
sında bırakması tabii lken 
İ ngilterı'nİn koyduğu hu te· 
mel yosn ldyihusı ile bir 8:ır
s . ntıya meydon vermeden mu· 

1 

luin inkişafı Hindistnn 
meseles ni d a i m a 

gunun mı gelesı haline so
kacaktır. Şimdilık bugün 
için lngıltereyi Hindiatan 
temel yasası mes'?lerinin zor· 
luklar nl m&ruz kalmaksı
zın bütün diktatı ile ve da· 
hilde sükun içinde Avrupa 
meselelerine döndürecektir. 
Bu Avrupn meselelerinin 
herk:eıain menf,H:ıtına elveriş

lı hir tarzda halli kin de 
ln~iltereye büyük bir rol 
isubat etmektedir. 

Bitlerin İn~il~z imparator· 
luaunun denizde korunma. 
~ 

sınan [.ıvkaldde ehemmiyeti 
hakkındaki beyanatında söy· 
lediği gibi sağlam bir lngi
liz imparatorluğunun mev
cudiyetine karşı Almanyanın 
müsbPt bir voziyet aldı~ını 

du kayt edebiliriz. 

BALIK[SIR ASKERi SATINAlMl 
K O M i S Y .O H U i L l N L l R 1. . 

Ezine garnizon kıtoatının senelik ihtiyacı için 855.000 
kilo un 1 1-Temuz Y35 perşembe günü saat 15 de Bayra
mıçda tümen sat:n alma komisyonunca ihalesi yapı

lmak üzere kapalı za(ICt eksiltmeye konmoştur. Bir kilo
sıınun muhamm~n bedeli 9 kuru§ 2!1 satım ve muvakkQt 
teminat miktarı 5204 lira 38 kuruş iıteldiler ıartnameıi

ni h~r gıin i~ zemanınıln ve çalı~ma s:ıatlarında Balık.e11ir 

<le Kolordu ve Bayramı~~ta tümen satın alma komiıyon 

l arında gördbilirle r Taliplerin muayyen saaltan bir sa· 
atevel artırma ve eksiltme kanunun 2.3 üncü maddelerinde 

istenilen teminııtı muvııklrnta makbuz ve vesikalarile bir 
likte B&yr:ımı{·du tümen satın alma komisyonuna müra_ 
c·atttları . (3t7-4) 

Daimi vilayet encümeninden: 
n'l.ami mikturı cinıi 

04 2500 kttru so~an 
8 5oU bulgur 
5 3200 patates 
8 500 merr.imek 

24 1000 gaz 
25 250 pirinç unu 
7 500 nohut 

25 1500 beyaz R~bun 
1 8l)()O adet yumurta 

1 O 300 kuru bezelye 
3 t 50U arpa 

ı,5 t 500 irmik 
15 7JO Ç. üzüm 
12.5 7000 yoğurt 
8 9000 süt 

25 800 zeytinyağı 

80 1500 tereyağı 
8 600 kuru fasulye 
0,5 100000 odun 

38 2000 şeker 
7,5 200011 ekmek 

~2.5 5000 kuzu eti 
:!5 5000 Bursa pirinci 
20 9000 kok könıür 
30 7700 koyun eti 
25 400 tebriye 
25 500 makarna 

Memleket hastahanesinin 935 senei maliyeıine ait yu
karda cins ve miktnrı ve rayk bedeli yaııh 27 kalem me· 
vaddı inşeve manrukalın 2o _.6 _ 935 __ gün~ne r~stlıyan_ per . 
~embe O'ünü saat 15 de vilayet f'ncum~nınıle ıhule rd1lmek 
~iz cı re {'5 g-ün müddetle eksiltmeye konulmuştur. istekli 
olanların yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuz 
ve mektublarile yevmi mezkiırda ve şeraiti öğrenmek isti· 
yenlerin daha eve] viltlyet enciimPnine ~f'lmeleri ilAn olunur 
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KIZILAY 

1 
l\'e:ım11ıa irnti~1azı . ,.,ı·ilt•ıı hıı ıııad«•ıı ~"' 11-

rttırı talılil raporu ~i~t·lt·ı·dc·ki t•lik.-tlt·rdt ~ ·~·a -

l zılıdır. Bu ~ııvuıı ha\ iliğiııi arıca k rııulııc•ı·t·uı . . 
lıalkımıza hir hiznu•I olmak iizPt'ı• aldını. 

Fi,aılar t-ltv..,rıdiı· fır~at kacıı·uı:.l\ırıız . . . 
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