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İyesi ve8aıyazmanı:B11.lıkesir saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Direktörü: K. E AKMAN 

J '"= Türk Dili Evi Balıkesir ! 
~ Yıllığı: SO?• .'.'ltıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kurut 

Gunu geçmış sayılar 25 kuruştur. li>~Z.A.RTESİDEN ÖZGE G-ÜNLERD , VE S.AE.AHL.A~I 5?I~:A.R· 

r oz Şek~r 25, Kesme Şeker de. 28,J(uı:uşa indiriliyor 
•• t. il. P. Kamutay Gurubunda Görüşmeler. t'A .. k r ta tur 

Oz Şekeri Ki o u 25, K sm Şe- Ankarada. 
·~ VaSıf ı n O 1 ü m ü n e 

lı • Ankara, 4 (AA.) "er kil a 28 Kur şa d'ı . i or! Cıımıırrefs/ l<amô/ ıtıoı.' 
~ı ~a~~nımız bunun için KBmutaya bir kanun projasi veriidiğini söyleOi. Dış :;;u;;:~:':ıı~~~~~;1ı:~i~· 

işler Ba~anımrz ~a Büheş ve Cenrvre hak~mda iıa~&t grupta verdi. 
Atık 
~ or,l, 4 (AA.) - C il. d ıha bildirdi \' C hu cümle- rı hnkkındn poıti orkaduş 

tıt tnutay gur f u bugün den olnınk üz re (-ıbrikado lurını aydınlnmıştı. 
t5 de Erz ncnn Say- toz şekerin kilosurıu yirmi Gerek Buşbnkonın ·ve gt.' 

~ın~llfft!t Ar k nın bnşkan beş kuru şu \'e kesme şeke. rek Dış Hakanı TC'vfık Hüş· 
~to. ~oplondı B'lşi>aknn rinde 28 kuruşa indirilmf'. tü Arasın diyevlcri gurup~·· 

1n0 si için hazırlanan kı.ınunun nlkı~lnrla knrşılanmış ve 

onunda /renden inmiK/er, 

Kamutay Bnşkam lfoşlw 
kan ve Bakanlar larafı 

rıdan karştla111111şlurdır. 
.. t 1 .. 

Ge ı ,1 . nü hükumc tin lJlu IJ b ı 
, ıt 1J l knmutaya 8Unu uğunu onanmıştır. 

an aç nrı gözetmek ve rlirmiştir. O . J ' L. k C ff •f ~ 
rı11 ~ 1 Ycğretimleri imldin Rundan sonra Dış Bakcını IŞIŞ 6rl U8 8nJffilZ 8- U US S8Ylml 
ı~lltıd~e .hemen toplanmak Tevfık Hüştii Arns son Bü nevreden do"ndü. İstatistik U DUm müdür ffilf3.' 13k1 perensislerini bir kreş \'e c~nevre konuşırıala- ı 
il -- -· .\nkura. 4 (AA ) - D.şişı- ViDİ bazı illeri dolaşıyor. 
P\lr k B • J 1 k t eri Bakanı bugiin Cenevreden Ankaro., 4 ( \ A.\ - Day~ 

ı. ' 1 n. 1 r a a geldi. duğumuza göre yurdun her· 

~ ~t ~oru~ say lavı öldü tarıır nda umumi ~üfus soy-

' 
ııtan~aki ytr S31SIR· ısyanın sayılap ele basısı Ankaro, 4 (A.A.) - Çoruh 1 ımı VO numarnt•.i h , .. ı klA•' 

~~80 ·ı l · k' h fd S.ıylavı B. Ömer Fehmi rım 'kontT'ol "~ irin 
L o en erm sayısı 1 1 şe ası f dün ölmüştür. 1 ç·dk Sıkı tetbMeı ve s:ıyım' 
lll~ ~ine varmıştır. Boğdat, 4 {A A) - lla - • e 

11 l kati taJinıntn'tılnele'ri her td-~ 
mm ede ~·ık an isyanın Yugoslavya saylav ar mec- 1 roftı gönderillli. Sayım hazı . 

:~dro, 4 (A.A.) - Bü elab ~~ sı sayılan iki şeyh 
1
. • f ı ,1 rlıklarının num\rntoj Işler\ni 

''ba:~dnki yer sarsıntısı os.lru ştır. llllmnıo mınta- 181 0P anuf. ı 
1 

tye~Ierıncte ko,tıtto\ içın ıslnt-ı 
arının su vısı tohmın- kasında Irnk ordusu Ul'lilere Belgrat, 4 (A.A) Ye- )kin umum miidiir muavı'm 

dgöre kırk binı.ı varm- karşı harekil.tn devam et· ni saylav meelisi dün ilk C Ji>f A b y • ç' k 
r e 11 y nr arın n JJ ı 

ijava f ;hiikesini bii:~ier. :~:"!217r;c:~:;·~::;~-~·11~;;·· 

ı,~lk Heyca 1 a Üye Yazıhyor.: 19!!kla~!:ı~0::;!~!~!~ 
lıte:~a: 3 (AA) HnYn ~uri B. Celfll fstanbul Sir- rumak için çal•şmnlarn boş· Rur'lin, 4 (AA) -Askerlik 
6~ 

1

~1 
hilen uy<:ler keei Miihiirdar Z3de lbrn· londı ş~beleri, Almanynda J914 

l~ )'ı:ırı: Asl3n Nuri ist· him Türk Lismitet şirketi Merkezde \'e boğluntı ok- lılerin doğu Pruliyas nda elti 
~ ~0

1 
postohnne yıllık nıülıendiı,j 25000 N 699. ulalqu öğretmemeleri nylık. 1915 ve ı9ı3 ·Joğ~mlnlorın 

t~a ~ ~~ıokC'r han nu Bıırsn, 4 (A A.) - Havı.ı l:ırından yüzde 1 ni hor oy yoklamasına hıışlamışlrıı:dı'r. t 
~ rtıuteohhit 20 iiyo tehlikesini bilenler kurumu- vermcği yüklenmişlerdir . Bu yoklamalar avın on nltı-

ctı"; ,ı\sinn Srılih Z'!kİ nun kurulması idn pt'rşem· An koru, 4 (A.A.) _ K zıla sıoo lrndrır sÜrf'c~ktir Y .,ı. 
•e Cığ.ıloğlu Nur·os- be günü U. olanında üir ıo ya üye olınn huftıısı Aıık- n'7. yad üel «Rer >) J,ö'gesin 
'%l'Uddcsi N. 35 mali- plantı ynpıloc.ılttır. . ora kurulu 8 haziran cuın- de yoklaıı:u 31 nğust-0sıı k:ı· 

!t tekuyit 25 692 Bo_ d::ır uzayncı;ktır YuhnncL 
~"l izzet Unynz t Zonguldak 4 {AA) llıı· artesi giinii buşlıyacJlıttır. ülkelt>rdo bulunan hu ılofru 

va tehlıke.,ini bilenler kuru- ._. 

ı~~'~ ı•ı( ~:ı. mon:•d~~:'. mu na üyo ynzo lmn k üzer o Zo. Sinop ha l~ının YUI 1 S l- i DcvJ '~ il< inci pylada !~ 
6g5 Antnlyu n,ık- ngulJuk İlbayının Ba-:ı:kuıılığ· , L d 

,s~ N Urtıunıiye şirk- ındo c H P. de bir toplantı verhgi 
bi .. · 695 B. ~1ozhar yap ldı fınonsnl kurumla ve s· 

P h ık b · k b. ı ı ınop, 3 (A .A) - llalke-~ IYııngo bayii f lü- a iıyu ır ıeyecan n 
\ 6<>1lektjf f)" kt·· .. ü\·e _vazılıyor. vinde iki gün lür üst ü;;le ,, 9.,, , .ıre oru J l 
I' l , :o 11 yar• cın toplantılurdım sonra !~· u. Zıya Ke- Bafra. -1 ( A A.) ova 

1 ~hir 24 N 698 B tehlikesine karşı yurılu ko şehrimizJe hava tch likosini 

ıı.~0~~a 
--:~en ~ırınde lekeli 
1 ,t~astalığı çı~ıı 
tııar (A.A ) - Sıhhat 

t llıunvenet vekfile 

hrı 1 rı . . 
~'tlıg Sılıb ~n biyesine 
llııı ~.'.ret köyde lek<ı· 

.. ~ı:lr.ıııorunm si üzerine 
'tı . t{I 1 L. l tır d t ır ( r ıılınm-
' e h· t ll\:ıl ır çndırlı lın 

da\1· arak hosta'ar 
111 11~0 bnşlannınk 

U§tur. 

r o 
biler~lor vo ynrdımcı olanlar 

korumu yapılmıştır. !IJlk Lü 

yük bir ilgi .le hava tohlı. 
kesini bilen üye yozılmoktn-

dır. Şehricıiz bu uğurda bü-

An~f aşmasmm ~eğiştirilme-, yük bir cnnlılık göstermek 
terlir. 

si için ~ir se~ep yo~turJ 
LonıJro. (A.A) H11 :ırni ; 

1 
I, 

: g ztarlbn söyıendığino göre', ~ekOS 3V81\Y8 ka~inesi 1 

l . . . 1 1 
l..oknrno paktının ı oğıştırı • I Prog, 2 (A A ) Listesi 

mesi için ort:ıdu lı İ\' hır l Cu ınıır Bnşknnı t:ırnfındon 
s~bep yoktur Vt, Fransız - llahtı onaylanmamış olan ye-

ı 

Sovyet anhşmosı da bu pak ni kabinede yeni olnrnk ki-

tı ile ilgili değıhlir mse bulunmıyocaktır. 

-
Deniz görüşmeleri. 

-
Orniz işlaı ini görüşecek Alm-

an saıkuru Londraya ·vardı. 
Londrn, J (A.ı\ ) Deniz 

nı •:ıelelörİ lıukkıncl.t lngiliz 
lıiikumeti ile görüşme'do 

bulunacak olan Alman SJ
lkuru (murahh ls heyeti) 
dün nkşJm LonJroya gel
mişt'r. S..ılkurun yanında 
bny llıtlerin silfih3 zlamn ış
leri İçın orunta~ı (mümessili) 
olan biiyük ~J,·i Von Ri~ 
b 1ntrob ile kurvet kaptanı 
\'on Ginder'len bulunmaktu· 
dır. D.şb~ksnlık müsteşarı 

\'o etger b ıy Uraigio il& 
birçok ~::ı hsiyP.Her ve Alınan J 

el~·ilığı ılrıri gelenleri So
lkuru seldmlamışl:ıruır. 

Bütü Ulus Ağhyor . 
lzvestiya ~i~or ~i: Sovyat genel oyu dost Tür ~iyeyi vuran 
acı. k yhı Tür~ hü~Omeı ve uf usu ile beraber duynıa~ta~ır • 

Moskova, 4 (A..A ) - 'l'ü· nıılcırıncla ıiuyduğuou ve 
rkiyenin Moskova hiiyük 
elçisi Vasıf Ç nrırırı cenozesı 
Sıvnf.topolo nokledılerı k or_ 
ndırn bir ha.rp gemisile ista
nbultı gönd~rjh cc ktir . 

\tos.lcov::ı, 3 (AA) - Bü 
liın Sovyet gazeteleri Vasıf 

<;ınuhn ölümünden dolayı 
duydukları derin acıyı uzun 
uzcıclıya yazmlıktadtrlor. lz
vestiyo diyor kı: 

Büyük elçi 'as.f ~~ınurın 

zam ınsız ölümü Sovyet ge
nel oyunu derın ucılara 

boğmuştur. Cumuriyetin siy
Gstil müm·Jssilliği işinde 
herkesin saygı ve sevgisini 
kazanmıştır. V nsıf Çınarla 
göruşmek ' fırsatını bulınuş 

olanlar bu sevimli vo neşelj 
o.dsm1 heran- ancaklard.ır Za-
mansız bir ölüm•in bu genç 
ve yüksek rliplomntt Sov. 
yet Husynnın samimi do t· 
ları ve yeni Türkiye özgen
yorulııwz sav3şçılorı arnsın
don nlıp götürmüş olduğuna 
inonmnk bile bize güç gdi. 
yo r. 

~as r :Çınar So\·yet Hus
yanın. ekonomik ve kultürel 
kuruluşunun her şwbesine 

yak nJan bir ilgi göstermek· 
te idi. Sovyet siyasal adam· 

~nrile konuştuğu vakıtlar 
:Moskovaya iJk gelişinin bi
rinci beş sene1ık pilônının 

başına ve bu ikincj beş se 
nelık' pilfimı tioyanan geniş 

geılişmiye rastladığını sık 

sık sövler ve Türk Sov-,, 
yeı dostluğuna büyük bir 
<leğt>r verirdi. Bu dost
İuğu '\d devletin en çetin 

Günde beş kelime 

bu dostluktan ve iki ulus
un ba~tırd klllrından her 
ıkı mclmcketjn de her zcı-

m~ndon ziy.ıde öğünmiye, 

kıvonç duymnğa hakları 

olduğunu gösterirdi. Son za
manlarda Sovyet Husyanın 

bir{·ok yerlerini gezerek So 
vyetlerde yaşayış ve kuru
luş işlerini yakından öğren

mek istflmişti 

Sovyot gene oyu dost 
Türkiyeyi vurun bu acı kn. 
ybı Türk hükumet. ve ulusu 
ile beraber duymaktadır. 

Moskova, 3 {A.A ) -- Tü
rkiye büyük elçisi Vasıf Çı· 
narın ölümü haberi üzerine 
eJçildrin en eskisi İtalya 
büyük elçisi Batolico Ame
rika büyük elçisi Bullit Le
histan biıyiik t•lçisi Lukesi-
eviez, Afganistan büyük 
elçisi Abdiil Hüseyin han 
Aziz, Çin biiyük elçisi B. Yen 
Homanya orta elçisi B.Uiuntu, 
Frıınsıı, İrnn. Yunanistan, Yu
goslavya ve Oruguay işgüze. 
rleri Türkiye lıüyük elçiliği
ne giderek ba soğlığında 
bulunmuşlllrdır Oto tarar. 
tun dış komiserlıği doğu 
şubesi şefi Kukerman ve 
protokol .şefı Barkof mer
kez yürütüm komitesi baş· 

kanlığı sekreterlik şefı Mio. 
gki genel kurumoy asbaşka
nı Mojininofdır dış komiser
liği Kalenin müdafııa ko
miserliği adına başs1Jğlıım

ışlard1r. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tü
kiyP. büyük elçisi Vnsıf Çın

( Oevanıı ikinci sayfada ) 

On Beşinci Liste 
1 - .1Juvaf1'1. 1 oydaş/ık, 2 onay . .1 yulnde, uygun 
Muvaf akal etmek - Oydaşmrık 

Örnekler: 1 - Rtı meselede si:i nl e oydaşLk değilim. 
2 - Bu önergeyi onay bulanlar ellerini kalcbrswlar 
.1 - Bu lıarekellni: benim a/ıllik anlayışLma uygun 
değildir. 

4 - Vydaşmak Jıer =aman gömilden olmaz. 
2 Mulıalif - AyrışLk 

.llu/ıalef et etmek - Ayrtşmak 
Örnekler: 1 - Bizde ayrışık parlllt"r yoktur. 
2 Niçin her işle ayrrşmak hevesine kapılryorsunı,z 
3 Zıt - Karşıt 
1 e=al Kanallık 
Örnekler:: 1 ·_ Bu iki fikir birbirine karııt değil· 
c/lr. 
:! - l:konomik g rişmelerle Kamu asığ araswda ka
r.51ll1k olmalıdır. 
4 - Sellj etmek - /3af/damak 
Örnekler; Bu iki fikri biriblrile naszl hağdayablllrslnl= 
.5 tasu/IJ etmek Orıarn<1k 

lastik etmek - Onaylamak 
lastik Onaylama 
Orrıe.1der: 1 - Uu lıarekelinizi lılç de orıamıyorum. 
'l Gwıuır bt:şkam son kanunu onaylamıştır. 
NOT: Gazetemize gönderılecek yozılorda bu kelimelerin 

Osmanlıcalnrının kullanılmamasınt rica ederiz, 



SAYFA 2 

Dil işleri 

Kılavuz icin dersler 
~ 

- 22 -

. _ .Bt~ ders.le başka bir deneme yapmak istiyorbz. Bılme· 
dıgımız kelımeleri, cümleler kinde, kullıınaCAğız. Osman. 
lıcalnrını en sonra ya.zııcağ z. Osman} <'alarına bl'kbakma~ 
don, b~. ~el~melerin hil~iğimiz köklerine göre, ne :mlamla
gelecegını sız tnsımloyınız. Göreceksiniz ki kdavuıu ezber
lemek ihtiyacında değilsiniz. Kökler, bi diğiniz köklerdir. 
Yaln ı z Türk~:enin kelime yapmış uluslarını bilmek IAzımdır . 

«Hava tehlikesini bilenler» kurumuna üye olmak, bütün 
yudı.la:;lar için savsanma z bir düşerge olmuştur. 

Bu misaldeki «suvsanmaz» kelimesinin «İhmal ed lmf'z» 
demek oldnğunu dııho. önbe yazmı!jtık. Acaba «düşerge» 

ne de~ektir? Bu «g~>> eki ne yap.yor? «Teklif» karşılığı 
mız «~nerge)), «takrır» karşılığı kullandığımız «dilerge» 
hep boyle yapı lm1ş kelimelerdir «Düserge» demek «düşen 
şeyn ynni «veçibe» demektir. 

Homonım gazetınizde otuz bölem kadar olacaktır. 
ffolk nrasına ayırga sokarak, bugünkn birligi bozmı

ğo. kalkışnnlar, politikacı değil, yurrl karalarıdır. 

Anadolunun yüzülcesi ne tuttuğunu söyler misiniz? 
Cumuriyetin asıl güvenci, aydın ve uyanık kafalı bir 

gençliktır. 
Bu gençliğin başlıca ayırm:ıçlarındıın biri, yurd işlerine 

özvermektir. 
Biz se~·kinler icin baka, hnlk için başka bir dil istemi· 

yoruz. Eskiden halk; «- Cigara kullanır mltımız?n Söıde 
<ıeçkinler ise: « - Cigarn istimali buluyor musunuz?» der
lerdi. B z seçkinliğin ayırmaçı kültür yüksekliği olduö-u 
fıkrinJeyiz. t"ı 

Atatürk, devrim yürüyüşünde hedefe 
dolnşurak de!!il, dosdo~ru gitmeği sever. 
lerınıle örtün konuşan Kamfiljst değildir. 

büksül yollardan 
Devrim prensip-

O.ıha dün Aokarnda idim. Böyle bir şey konuşulduğu. 
nu duymadım. Unun i~·in, bu haberin belginlığinde şüphe 

ediyorum. 
işte kelime karşılıklnrı: 

Dü~erge - Vecebe 
Aölem, Ayırga - Tefrika (biri gazete tefrikası, öteki 

nifuk anlnmına). 

Yiiz"üice - ~1esahai satkiye 
Aydın - MUnevver. 
Ay.rnaç - Farika. 
Soç.kin -<Jüzide. 
Biiksül - Muveç. 
Örkün - Müphem. 
Bslgin - ~!evsuk. 
Bu genç k.zın tayını dediğiniz kadar güzel buluyorum 
'l'uylan delikanlı, genç kızların gözü üstünde kalar .. k, 

uzıklaştı, gitt•. 
Atatürk eşsizdir. 

Çantanızın eşini bulamrıdım, fakat benzerini bir mağa· 

znı.la gördüm. 
Bu iki kız, biri ötekinden güçlükle ayrılabilecek kadar 

beıızeşlik hoşuma gitmez. 
Komtllizm ile feşizm ıırasında sizin bahsettiğiniz benzP.-

şiklıği ben bir türlü bulamıyarum. 

:sa nal le benzeticili k değil. özo·ünlü karan ır. 
Para henzetliyenler. uğır ceza görür. 
Kabye, iyi bir uy tıçtır. 

ilk danışıt kurulu toplanı.iığı zaman, )1oskovada idim. 
Oost sırrını dile vermek en büyük ayıblardandır. 
Bu g'zli haberi kim açığa vurdu~ 

Sıyasada giza\:mak, ~·oğun bilerek Japılıyor. 

Öyle znmanlar olur ki, küçük bir giüaçı memleket 
için ağır bir sınat doğurur. 

Biitün umayarlımın birer birer söndüğünü gördüm. 
«Alpay düşe geliyor: Osmanlı imparatorluğu bilmiye

rek Bdyük Britnnya gibi görerek ve hesablı1arak .. » 
cdşıklar şavdı. kuşlar şnkıdı. Ben senin bakışını, senin 

sesini bekliyorum.» 
Türk~·e şu va#, arubca ~uadun Jaha güzel değil midir;> 

Kelimeıerinizin karş ılı kları şunlardır: 

'l' E ay - !ındum. 

'l'uylon = 1<:ndanm mevzun snhibr 
Eş - Nazir. 

Beizer - Şebin 

Benizeş - Müsabih 
Benzeşlik = Müşabehet 
Benzet =: Taklid. 

Benzetleme = Taklid etmek. 

Uyatıç - Münebbıh. 

Danıştt - Şura. 

Dıle vermek, a~~ığa vurmak = Faş0tmek. 

Uiza~:molc -- lCşa etmek, ifşaatta bulunmak. 
Uız 1~~1 - Musibet 

Umay - Eınel 

Alpay Cihangir 
Şavmak - lnşia etmek. 

TOltK DiLi Haz~ 
..,_.....,__.,,,.."="!'~--~~~----.............. ·---,,,..,=~--==.::.;:;;;.;-- --" 

-Nüfusuınuz 

On yedi buçuk milyondan 
aıağt değildir. 

oaıım ıisbati binde kırkttr. 
içişleri Bakan} ğı Nüfus 

Umum Müdürlüğü geçen dö. 
rt yılda yapılan ve gelecek 
dört yıl içinde yapılacak iş
leri hulAsa eden bir esl!r 
baıt rmıştır . Eserin en mü
him kısmını teşkil eden nü. 
{usumuzu artırmak be hsinde 
deniliyorki: 

«Memleketimizin büyük 
şehirlerinde mahdut bir ta. 
bıkadan moda bütün halk 

kütlı:ısi doğumu tahıl olarak 
kabul etmekte olduğundan 
doğum olduğa gibi meydana 
gôlmektedir. Memlekette la. 

bil doğum yapılmış olduğu
ndan doğumu artıracak bü
yük tedbirlere ihtiyacımız 

yoktur denilebilir. Doğumu 

artırmayı teşvik yalnız büy
ük şehirlerimizde~i mahdut 
ve bılhassa münevver taba. 
koya karşı lüzumludur. 

Ancak ölüme karşı oeniş 
mikyasta 1avaşa memleket 
şiddetle muhtaçtır. 

Bu savaşın başında hiç 
şüphe yoktur ki sıtma, fren
gi ve emsali hastalıklarla 

mücadAle gelmekt~dir. Bu 

cidal de sadece bunları te
daviye inhisar etmeyip kay
naklarını tamamen kurutlma
ğa da matuf olmak IAzım
dır. 

Hıfzıssıhha kaid ... lerini ba
ıit şekilde bütün halka ya· 
ymak ve halkı bunlara ria-

yete alıştırma hiç te ihmal 
edilmiyecek bir mühimme. 
dir. 

Köylerin yerleri, evlerin 
yapılış şekilleri, sular da ı;z 

mühim rol oynamamakta· 
dır. 

bir 
Gıda ret.ıhla alAkadar ol. 

makla beraber o ühim 
iştir. 

Bu bahiste en mühim iş

lerden biride tedavi yoluJ. 
ur. Bugün halkı büyük bir 

ekseriyetinin belkide hayatı 
müddetince doktor yüzü gö
rdüğü vadi 1 leğilıiir . Bugün 

tedavi ile, doktorlarla uğra
şan balkın miktar: iyi hes
ap yapılsa yüzde onu bul

madığı görülür. Doktor ma· 
' rifetile tedavi olunabilen ha
llun yalnız şehirlere ve bazı 

kasabalara münhasır olduğ 
unu ve onunda yalnız para~ı 
tabakaya inhisar ~Uiğini me. 
mlekette yapılacak tetkikler 
kolaylıkla gösterir. 

Şu halde büyük bir ekse
ri1etin ve bütiin köylüniin 
tedavisi karşımızda mühim 
bir mesele olarak dikilir. 

Hulılsa: Memleketimizde 
nüfus mevcudu l 7,5 mi1yo
nJ..ın aşağı değildir. Doğu 111 

nisbeti binde 40, artım nis
beti binde 2 ı den eksik de. 

ğildir. Ölüm nisbeti binde 

19 u ge~·mez. 

Bir doğum. 
1 n hisarlar Başdirektör-

Jüğü barut şubesi ılmiri 

Omerin bir kızı olmuştur . 

Ülkü adı verı'len yavruya 
uzun ömür diler, 
babayı kutlulnrız. 

nna ve 

,--.. -··--··-------··--... -··------··-------·· ' i KENTTE VE VİLAYTTE .. ..J 
-··--p~-;ti ____ Fı;;~i~;-d·~-Ei·-~·;-AYak 

Başkammu geldi. 
Sayın başka11mız işe başladı. 

Cumuriyet Halk Pcırtisi 
vilfiyetimiz teşk.iltıtının yeni 
başkanı Kütahya saylavı Or. 
Lütfı dün İzmirden gelmiş 
tir. Parti başkanımız durak
ta Parti Başkttn vekili Feyzi 
Sözenerle kaza idıı re heyeti 
başkanı Basan Kaptı noğlu. pa
rtimizin vildyet, kaza ve na· 
hiye idnre heyetleri, Halkevi 
üyeleri, doktorlar ve diğer 
birç·ok kimseler tarafından 
karşılanmış, Halkavi bando
su da bu sırada seldm hevası 
çalmıştır. 

Yeni başkan•mız karşılamağa 
gelenlerin ellerini sıktıktan ve 
kendilerine teşekkür ettikten 
sonra otomobile binerek do· 
ğru<'a purti kurağına gitmi~ 
Vfl işe başlıım ı ştır. 

Sayın başkan ~· ç: vakte 
kAdar parti kurağında ka· 
larak parti işlerile uğramış 

bu arada birçok ziyhretleri 
kabul etmiştir. 

Partimizin sayın ba~kanı
na yeni i~inde muvaffakı

yetler dileriz. 

Asliye ceza egemeniği. 
Balı -esir ceza eg.,,men

liğine tayin edilen Salim 
dün Bolıltesire gelmiş ve 
işe başlamıştır. Asliye ce
za işleri ağır ceza hakyeri 
tarafından görülüyordu. Bu 
suretle iki hak. ybrinin 
işleri ayrılmış bulunuyor. 

Çalışması OurdtJ· 
Bunun yerine şimdi maki0eÇalışıyor. Makine koıma· 

yan f umlar ekmek çıkaram,yor. rina 
. Balıkesir fırınları iptidol yeti durmuş bunu~ y~.ıltı· 

hır tarzda idi. Ekmekler el makineler çulışmııga b ~ 
ve ayakla yuğ'urulnn hamur- mıştır . . üç fı· 
don yapılıyordu. Bunun sıh- Balıkesirde yırılll 0obı· ı do" 
hi mahzurln rını gözönünde rın vard ır. Buo ar 0tır 

· · d" k' ile ç. • e 
bulunduran şarbnylık hamu- rı şım ı mo ıne . ınst<ıP 

maktadır. l)jl'1erlerı . . 0~· 
run makine ile yapılmas! almamış old~kları ıÇ 1:11111 ı 
ıçın ekmekçilere mühlet ver- mek ~·ıkaramamoktn Y..,ı)tıri· 
mişti. Bu mühlet bitm iş ol bn~kelıırı tarufından k .1jbl 
dnğundnn dünden itibaren l ı. k 'de böre " en e ... me , pı · . tor· 
fırınJ.ırda el ve ayak {;:udi- şeyleri pişiroıektcdır 

Su sığırlık 
Birinci okul - öğreınıanleıi 
muvaffak bir müsamere 

Keçiören 
Köyünde bir kavga. 

Hasan adında bir köylü iki 
kar.deş tarafından ~öğüldü. 

. Bı.r .gün eveJ l\epsüt nah
ıyetıının Ke~:İÖr<·n köyünde 
köylüler arasında bir k..1v
~u olmuştur Köyden Haş· 
ım kardeşi Veysel ile birlikte 
bir zamand ı r dargın oldu. 
ğu kor ı sı Ayşenin önüne 
geçerek döğmek istemiş bu
::ıun üzerine Ayşenin anası: 

- Bu ne edPpsizlik, kızı
mı evinizden le ovdun uz Si. 
mdi de döğmeye mi k~k~tı· 

ver~iler. . ·ıd. 
l abirı(lll 

Susığırlık. (MU 1 
0&re· 

. kol rı 
den) - Birincı 0 bBı~ıı 
tmenleri tarafıodaO e~ 

·ıJi (ll 
bir müsamere ~erı ' ssb 

k rulall 
tt>p bah~·esine u uzıertt1 
nede yapılan \•e y (llıie· 
dinleyicinin bulunduğ~do ~e 
amere pek güzel

0 
( )tıyetl 

U\'8( il 
çocuklurımız tn 0)~ 1 • 
erinden dolnyı çolt 

şlandılar. 

nız! Diye bağırmaya başla
mıştır. Bu sıra oradan ge. 
çen Ahnıet oğlu Hasan ara
ya girerek kavgayı yatıştır_ 
muk ıstemiştir Bunun üzer- ÇOCDk babÇ&Sİ . bo~ 
ine iki lrnrd " ş Ayşeyi bırak. dok• 
:ırak Hasanın üzerine atıldı- llükfımetin Y

8010
.·c:ofliile

11 

r şla 11 l 3cıı dll'.ı "· mı r ve zav::ı ı yı bir ha . arsuya yapı ın ~ zırl:" 
yli döğmüşlerılir. · · · in hO • çocuk bahçesı ıç d btJ' 

Haşim ile VeyMl kavg-a- )'akıfl il 

l 
lnra haşlnnılı. bO~çe 

( an sonra zabıta tnrofını.lan ult 

Kızorıa okulumuzun sergisi. ~;!·~:~ii::;r.,J~,diin •dliy- :;~.~~;::.~!'./
00 

_,/ 

====:===:=~~==·~o" 
Kızorta okulumuzun 

re~ım ve elişleri sergisi 
diin kop:ınm ıştı r . Sergi 
açık hulundu~u dört gün 
içinde bir {'Ok kimseler 
tarafındun gezilmiştir. 

Manyas panayın. 
3 Haziranda a~·ılan Man

yas panayırı devam etm
ektedir. Bu ytl panayıra dı-

şdan ~·ok alıcı gelmiş ol 
duğunJun alış veriş hara. 

retli olm ıktadır. 

Ban~uma İnhisarlar Dir
ektörü. 

Bandırma inhisarlar fıir
ektörü Kadri dün Balık. 

esire gelmiş, Bandırma 

inhisarını ilgilendiren işler 

hakkında Başdirektörlükle 

görüştükden sonra yerıne 

dönmüştür. 

Almanyada askeirlik yo 
.. ması yapılıyor. ıtı .. ~~ 
U 

· 'ki k0 t 
0 dJ 

( st tarafı birinci sayfada) Hizmet sürcsı 1 y 1 sı ı::ıı 
mlar rıığırılmıv:ıcaktı r. De- olursn a:;ker s:ıtıır • i 
nizde hizmet " dokuz aydır. ·ı koc ·ıer 
(' k r l 'k 1 ·ı 1.200.000 e \ 45 defl ',·ıc 
,ça a ırı a arı ı e si~il ı o 

uçak cemiyetlerinde ç::ılı- Bnknnı, ynş ~rı buyurlt Jıı!~ 
olanları da bır ·ıAhlı 11 d~ 

şan işçiler, hava . k ·e «5
1 1"' 

ordus d h. t tt' ·ı çnğırabılcce ' · ıe rıe ~· 
1 .un a ı~mo. e ırı eı·e- yırcnsibi dolayısı ~o·· .. etf11e., 
kler<lır . Senelık hızmet sü- k •· " t!l•' 

d 1 
ne ıle cins far 1

. r:ııı tı tll .,. 
resi o uyısile Vd işçilık hiz- . .. eh sı ıırıe" 
metini de. hesaba katıırak, aisizin. hutun edebi 

t öğretim görecek ı~rlerin sa- Almanları ıısker ı'4 
1 

yısı 900.000 i bulmnktndır. tedir. ~~ 
ır 'f11 
: H a va T e h li k e sı 1 
Bilen Üyeoıunu~· 

I "'ındof1· rı 
Türk Hava Kurumu Başkan ıg ~orflıl l ,,,,, ) 

«llcwa Lelılikesini bilen» tiye ya:ı ma ıe~ 
şurılarcilr: _. 11z1kt11~ ifl 

A - .. ller yıl en WjC.ff' 20 lire~ oerme!J:,,;01ok :~fr· 
(taahJ.wl etmek) toplama işfrrim kolayıa~ill alıl10 

1

1 yiik~rıler (tcwhhütlcr) Jıer yıllll Jıazlr"rııııc 1111(1 

' ltr. ~y~ (11 .. , l ., 111 ııf1· 
B - Hava tcblike.sini bilen tiye/ere '' ·011slO, 

rası ile öz L bir rozet uerilir ve isimleri a} c~· 
fır. , , _ . . _ . , e1ıreı1ılYec çe 

1
At ~~~~~~~~~iin ckua!~ ~!~l~~ı 
1

, yapılncnk olan at koşuları 

i;·.'.n dün baytur direktörlü
ı gunde kayıt boşlamış ve ilk 

hamlede on beş kadar hay-

C - } 11/.i.enlm (laahhiidunu) yeruır. .1 ~y"li;/e/1 14· k ili r • 1' 
fer Tılrk Hava Kurumıma haber uerere . ıcesiııı 
kilebilir Yıl idndc haber vermeden 11cf1ll f1/t1f 

miyt'nlerin isimleri ajansla yayılır fııtlt1fl'' f1tl 
Ç -- Yirmi Liradan a~ağL yardınu~il ıarJof· 

van yazdırılmıştır. 

Koşuların güzel 
söylenmektedir. 

olrıcoğı 

• Si O 
Türk /Java Kurumım11n yardımcı aye dilme=· 11~(1 
ıiyelert• rozet verilmt>: ve isimleri neşri! k ;ç/111'ıerde 

f) - Ilcwa lehllkesirıi bilen ıiye ya:ı/flıll·kO ytf 

rrıda Türk Hava Kurumu .l1er1<e::f11e, b0f111 ,,1ıd1 '· 
'l ürk llaım l\urumu şubelerim· baş ourıt ,,,,,.. 

~~- -=~=======~--====-------= 



~•1vr1. 3 TOlKDILl 5 Haziran 

HABEŞiSTAN aradar bulundm ınak iste
mektedir . 

.. İtalyanın uldığı bu ted 
------------- ? birler Adis Ababııd ı ll ıbeşis 

Nasıl Bir Memlekettir . tanın erkinl iği irin bir tPh-

liı Hıhslinin eg çok sev~iüi şey bir tüfenoe sahip !:h~;;;;k .~.~r!::ı~ş v~u·~·~ 
il k b f d k 1 k k" itulyayı ıla ha uyanık hu ma tu. Bu onun için hiç ir e a ar 1 tan çe mmez. lunm&ya sevketmjştir. Bi-
Anıerika Birleşik hükum- İmparator llaile, ıaç gir- lindi~i üzero B. ~lusolini 

e~lorinin Habeş merkezi Ad· diği zaman onun başına ko· Somali ve Eritrede ltıılyaya 
dısabnhadaki elç·iliö'indeki nan ta~· yerli oltındandı.. lazım olan biitün kuvvetleri 
&ltı buçuk sene ktHipliil ed Habeşistonın batı ve güney s lğlamakla ber;ber onun 
;n B. Jomes Loder Park ülk eJerinde altın vardır ' 'e Avrupaduki durumunu hi~~ 

tnerika çogrofya mecmuas. halk bunu toplomuktodır. zayıtlatmıyacak bir tok m 
ına. bir makulu yaz.u..ık l:la- Bundon başka hu mem~eke- tedbirler almıştır. Hu so-
beşıs::anda gördüklerini anl tto piti.tin vardır Hobe~ıstu nuncu noktıı ise, ltolyan.n 
:t~ıştır. Bu yazıyı hulasa nda mika, kömür, demir, po. Fransa ve Jngıltere ile eyice 
dıyoruz: tas ve daha başku mo· uyuşmu~ olarak barışı ko-

On yıl önce A<lende bul- denler de bulunuyor. Fnkut ruyabilecek halde olması 
Unduğuın sırada ilk defo ol. bunların norede vo no mik- balrımından çok önoo·!idır. 
&tak llabeşistnnı gezip dol- tarda kulunduğunu hilen Fakat, bu durumun Boma 
aşlıırı . Daha sonra llabeşişt- yok gibiydi. Habeş hükuıııe- ile Adis nrnsında yopılınosı 
anın nıerkPzi olan Addjsaba- yrni bir kanun ile bunlurı gereken ıloı;tça anlaşmayı 
h~da altı buçuk yıl oturdum. arayıp bulmayı teşvik edi· güç:leştirdiği de açıktır. Ge-
\t Bütün Afrika içinde oncok yor. çen defa H. Eden ve Loval 

1 

ır ile llabrşiston ve Lih- Bır Hahcı:;linin en çok C •nevrede, hu işin ltalyanın 
:rye erkin birer rnemlekett- sevd ği şey Lir tüfeğt1 sn- pregtij ne pek pe uygun ol 
lrler 11 · ·· ) O ld t k b" k ld k · ınbeşıst:ın halkı ozg hip o maktır nu e e e - nııyeca ır şe ı e ·onuş-
~~l.iğini k.skonon insonlurdır. mele İçin hiçbir ferluklirlıktan olmasının önüne geçmişler. 
h· 

18 ıb:ıba, 70 OUG nüfu~lu kaçınmıız. 1 l rıhf ş:stnn da ıli. ı~cnevre konseyi n~·,ktnn 
. ır Şehirdir ?.aten burası en kuvvetli s nıf uskeri rı1- açığ'u i~e karışmadan önre 1 1llrı Ki 
189arator :\1enel.k tar ... ~·n lan islerdir. Onlardun sonra e- bu gibi anlaşmf,ların ilgili 
" 2 de inşa olundu. lmpa- rikallnr galir. hükumetler .ır:ısındo doğru-
ı~tor burasını inşa ederken ~inhHşistan 330 senesinden- dan doğruya ynpılecak ko. 

Afyon , Balnkesir Askeri Satın 
Komisyonunda alınan ka arlar. 

Cenevre, 2 (A A ) -- AC 
yon komisyonu ı 933 yılı 1 

içinde yapılım nfyon "" IJuş · 
ka uyuşturucu moı!ıl oler te
cımi hakkında lıukı1m etlerin 
O'Önderdii'İ yıllı.,;, raporları, 
~ t') 

incclcm~ğe devum ctmi ·tir. 
Ayrı u yrı deleg· ler , yasa· 

ğa karşın olarak 1933 yılı· 
nda Çine 119 bin kılo afyon 
sevkolduğu hakkında B. Cu 
vinar turofındnn verilen ur
por üzerınde durulmasını 

istemişlerdir. 

l)ın delgesi gırit devam 
ettikçe :ıfyon tecimino korşı 
savaşın faydası olJ-

c:ığmı söylemiş Ç ı n 

• hükümetinin gereken tcd· 
birleri alabilmesi irin, lrnn 
hükümetinin kendi işlerinin 

kontrolii hakkının verılnıe· 

sini istemiştir. 
Bunun üzerine İrun ılcl· 

gesi afyon üretmesinde hıç 

bir gizlilık olm .ıd ğ n ı vo son 
y.llıudn azalmış olan bu ü·. 
ünün ıstcm nzc.ldık~·n daha 
ziyade! eksileceğini belirt-
miştir. 

İtalya dolgesi, 1912 ve 

Alma Koınisyonundan: 
Kepsfılte hulu nan Kolordu İstihkam la huru

nuıı 935 seıırsi ilıti~ aeıolan 15,000 kilo ~q~ıı· 
Pli 18 lıaıiraıı 9 ~H') salı giinii saat 1[> de itıalPsi 
yapılmak lizere ac:ıl\ eksiltnıc·~e konnı11ştur. T~
rninatı muvakkate miktarı lü8 lira 76 kııru~tnr. 
İsteldilt>rin şartııanıe) i görnwk Üz('re lwr µün iş 
zamarılar·ırHla , r iftal() giiııü mtW) ~en saalltın 

eYel kolordu ~atın alma komisyonuna miiraea
atları. Eksiltme korkonıutarılık <laire. i eiYarmda 
koloı·du satın alma komisvonunda ihalesi yapı-. 
lacağı il:in ohuına. 256 - 4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundrın: 

Bal ık esir il astarıf•si ni n i lıtiya eı ola 11 9000 kilo 
irıek ~iidli ilP 7 .000 kilJ inek siidi111<lt)11 ~apıl· 
nıış )Ogurı 18 lıaziı·an 935 ~alı giiuii_ ~nat 

15,30 da ihalesi ~ a pılnın k üıf'n' '1 ~ık eksı~tnll'
\ t} korıulmu:-:tur·. Trnıiııatı ıını,akkat nuktarı 

İ29 liradır. ~ İsleklilt~rin şartnanw~iııi gürnwk 
iizel'e heı· giirı is ~nntlt·riııdP- 'fl ilıale günü nHı
avveıı saat.len e~el komis,ona miir~waaılnrı ve 
ek~ihme kork omu ıa rıh k <iaire~i ci' :ı rmdH ki ko
lordu arttırma rk~iltnw komis~oııu hiııusı içinde lll'alllur ağaçları da diktir- beri hıristiyan olun bir nuşmalarln başarılmaı:ıı usu-

~'.~ Ve bunlar büyüye ş~hri memlekettir AJisababonın !dendir. Homo jle Adis Aba-
1 Q gelendirmcğe haşlamıştır. en büyük bin 1sı bir kilise- bu Jrasında yapılması k:ırn-

1933 y·llarınd'l Çinin oryonn yapıl dcağı ilan olunur. 
karşı yaptığı snvJştn kendi- 257 - 4 

h~Paratorun sarııy ı, vüksek dir. \'e ou kilise Adova zn- rlnştırılon konuşmalar şim-
,'t t"pe üzerindedir . Sarayın ferioi kullulaınak için yu- di)'e kodor, beklenen son. u-"rııba b' l 

sine yardım idn ç·ok uğra- -

1 
.. • d 

şıtdığını ve <;in tıükümC'tinin 1 I lcl ~r l ık Cll<• U 111 e il l n eıı: 
1 kanunlarını ku,vetlcndinnwsi ı ~ . d 1 · • •·ı · ··~ 81 •• Şındo parl'1m~nto ma- p mışl r. dar 

1 
ermemiştir. Gerçi ltn-

h· 8°rünür. Ş~hir geni~ ve Hubcşistnnda adalet res- lyan ve Habeş kuvvetleri 
d 1 1 ıh . ı · ~ fd·H'(•ı ltususıvr akaratm an )IJ'fll seıırn" 1t 0 • ve aynı zaman n ro ı. .ı e ır ı- " · · . 

1;illalar çok seyrek olduğu mi hakyerler tararın\Jan Ja- arasında yeni hfldiseler ~ık. 
h· n otomobili olmıyanlar ğıtıl rso da haltı büküm sil- maması i<:in yerinde lt'tbi-

gi yapması herektiğini sôyl • l'J ,\rtırmaya çıkarılan akaı•atlan r~nu_rıw~T rna.-
edikten sonın. lrında llind lıale~inde "~ hedt:.Ji nıulıamnu)ııl~ı·ı ~·1rrn1şer lı-

t1t1 Yerden b"ır yere kolav ren kanun. Musanın şeriati· k r 
(" J rler alınmıştır. 1 i tara tun-" ay . d" 

gıdernzlor. ır · da nnlaşamazlığı gözden gt}-

goneviri ekiminin yJsak ed. ra oları l, 2, ~) \C 5 rıuııım·alı mağazalar 
ılıweği umudunu göstermiş d I} • 

a,,l.\k.şarnlurı bu··ıu··n yerlı'ler Bununla beraber impara- . k 1 t t 
ç• ~·ırece yng-ç or n anmış ır. 

17 Jllllllaralı ~3raı· \ecami kehirkar~ısııı a r~mm tir. t • 

la erıne Jo··nerler. )'nbancı_ tor memleketi aydınlatmak. F' k .. 
,. u a at yargı~· ıomıtııyonunun dı;t hu yaşaktan müstesna· ve ilerletmek jçjn mütenrn- yetkisinin kapsamı hakkın· 
"' ar. Bununla beraber diyen çal şmokta ve ınuvaf- l ki k 

Huna cevap veren İran de- zadelerin oı urduğu \ c iiç 'en elik bedeli~ nnıl~anı
lgesi, hükumetinin nfyon ha nırni l050 lira olan magaza ve Sahmsar 
kkınd ıki 1912 ve 1925 ani· } • 30 
aşmalıırını imza etmemiş ol<l malıallesintlt•u brdPli nıu ıamnwm "lll 8 k' h . fak olmaktadır. da görüş uymazı nrı ~:ı m-

'ıı~ e ızdcn sonra şe rı ı~tır. Addis Ababn hiikümeti 

!!'~ uıı kaplar ve kulağı an. ·ııalya _ Ha"el:! ~ar~inin paktının ıs inci maJdcsind 
uğunu söyliyerek r•k· lira olaıı G 11umaı·alı ~a~lıane ve gazlıaue 

on kanununa uygun eıvarında ht>dt:>li nıuhamıneııi 3 lira olan tarla •9•\e:•.rtlarının ve köpeklerin U \1 en bahisle İtalyanın ilabeşi-
fl~ 

1 

tırmalar. son ourumu stan s nırınduki süeı hnz•rl·-
1,l Ugün Aılisabıın ı n yolları klarını durdurmak üzere ko-

olduğunn ve ı-ı ı ncl ve noter ~oka~111rla hedtıli nınlH nmıeni 3 lira olt\ll 
gcınevırının en fözla ip .. 1 1 ·ı · J 

ıel · 
~'-1 ltıış, elektrikle aydınla- 'l'emps gozotc·si, 25 mayı~ nseyın işe karışmasını iste-

· 18 ıı•ıııı<"l",'lı dt.jkk:iıı iı·in ~on i ıa e ıan ıı o aıı yapımınn yarndığ'ını, lranın ' n ı 

h~rı,, sulnr borular lu şehrin tarihli sayısında İtuly:ın· 11.ı.- 1 mek için uluslcır sosyetesi 
I,~ tarafına götiiriilmü~, eğ. beş anluşmıızlığının son Ju n~ bnş vurmuştur 
~· Yerleri ıle n~ ı lmıştır · rumunu §Öyle nn lutma ktu · F uknt, nıesolen i 

0 
hu şek· 

lıoşhoş ekimini azaltmak is- 30. 5-9H5 tarilıi11dtı taliİ• <;ıknıanıış olduğunda 
tndiğini söylomiştir. 1-7-935 tariue ı·asıı~,ill pazarte~i ~ünii sa~·· ~5 

Komisyon hıışkanı, bugün- s.·e kadar pazal'lıkla verilnw~ine karar verılnıış-
llıi enelik devleti hirlPştir· dır: ilde ortaya utılmusı doluyıs-
~ı:· bugünkii imprator ise ... Geçen birincikdnundu ilo hem İtalya ve flabeşistun 

kii durumu iyeleştirmek er· 1 ~ t 
gesile lronın yakında 1925 liı·. Talip oJarıl:H·ın ve hu hususta ma \ ma 

iıı •at Şuuru geliştirmek iç· Som::ıli ile Habeşistan sını· arasındaki barış için hem de 
untlaşmı:ı~.nı onaylrınncağ.nı 1 almak \ <:' arl nauw~ i öğrPJUHPk bti) eıılt • J'İB hu 
umduğunu sövlemiştir. miiddt>t znı·fırıda ~ iizdc ~edi hrn;uk ııbhetiıı-Çalısı M · h" ı ı \T lval ~,, -ı 1Yor. iınevvl r ır rınt n pat a' veren 3 uluslar sosyetesinin kendisi 

b~l ltı olan imprator bu işi hfüiisesi üzerınc ltalyo ilo için ~·ıkacak ağır snkıncolıır <lir. Faknt dun ak-
'tı;rlllağa canla boşla uğr- llabeliistan arzsrnda ~·ıkan görülüyor. Uluslar sosyete- şam ( 23 mayıs ) ltcıl. 
bir !)r. Bunun için kendisi anloşmozlığ n ~:ok nazik gö· sinin otoritesi bakımındıın yan Habeş dostluk onılloş 
~ı ,~arldnıento vücude geti. rünümlc-rini birkaç defo konseyi ancak bütün öteki masının beşinci mı:ıddcsinin 
~)tıd bu suretle bütün dü. nnlatmıştık. iki merıılek arıı· barış yolu ile uyuşma yollurı w~niş bir yorosı yop ı lar ık 
1 ... arı rnutlakı'yet kalktı. sındaki srnırın iyice belli ol· sonuç vermo , 'ı"ı!ı· zurnan hnrek- ı ı d" ·ı 
"'~ u ., uyuşıı aı·nğı c uygıısu e ını -
t, ı:•lorun emeli p nlA men- olıoııd 'ğı bir yerJe, AJ i• ete geçmek öne ııı l i olur. Fnkat m iştir. iki hiık ı1ınet orasın-

l ,' holkı hirleşt irmektir. Ahnba hüküm ıliııin otorite- Roma ile Ad is A bohn ora· dn yapılncnk her hangi bir 
~"t }areler llaheşistnnın sini gü~·lükle tonıyon ve ~·ok s·ııdakj ani ışnmomazlık h·in uyuşmanın üç yıiğriimü ola 
h lllrar · · <lefalur oralardaki kendi he- h ı b' ı 1 ı· ı · ı k ~~il .. •nn dolıışl ğı ıçın a oy e deği dir. ta ya ara- rnk doğrudan , oğruya o-
llıt~ıı llku irnprntorun tesiri. soplarına iş gören şerıer sa- bulma ve yargı~·lık usulünü nuşmnlar uyuşma ve yargı-
~ .. ~~ ~lak kılmış hiçbir yon oymakların yaptıkları reddetmemektedir. Ancok bu çlık. bu maddede göz önü· 

1 §lı y k ·ı · · şeyler, şüph~siz, İtalyanın usulün belli bir tokım şnrt- nde bulundurulmuştur. Eğer "ıp 
0 

gı l.dır iıgis ız kalomıyacnğı bir du-
~&~ • tqtor lı.ılkı aydınlat· l.ır altında yeritilrnesini ve umulduğu gibi Roma ve Ad. 
, ·~· rum doğurmaktadır. Onun ı. • 1 is Abaha hükilmeHeri bu ~Qı .. 1• ın asri mektı'pler de . yargıç a.omısyonunun yu nız 
l "il\ d iı;in Hom:ı hükumeti, Erıtre ı l b ı 1 •Yörüşü kabul ederlerse son ~ıı·1.t n ır. Halihazırda lla ao uşamaz •ğın aş angıcı o an ~ 
h.,.. ve Somalideki nsığlnrını ko· n·ünlerde ortaya (•ıkon ı.!ÜCl-11~~ .... a1nın Maurif Valval hı'iıliso:ıideki soravlu- :--ı ., 
t ~ .. ,_ rumak üzere, liizuınlu gör-

1
. iikler yen•lmiş ol. enk ve ul· 1~,,,~ 1~ 1 ~fosteşarı bir Ame. İ rı saptnmasını istemekteı ır. 

1.1 düğü tedbirleri almıştır la- sl.ır ::;osyeteside dostluk an-
i ~h"dır. !yan Soıııalı"sı·nllek·ı ı'ler·ı Lu- llabeşistun ise 1928 do yn- dl . t ' . k"ld 

"•• ~ oşmusını J\' Pn oır şn ı. e ~~İlle an boşlcn Amerika, rakolları her hangi bir pılan İtalyan - Hnhoş and_ . 1 . l - d d ,.,. 
t re I' . • dd yerılme erın! c ogru un ob-
')e b· , 'ransayn ve fsvi\! baskıno karşı kuvvetlen- laşmasısın beşinci ıııa esi- ruya konuşmalar 
4ı,ıı.,." Çok llnbaşliler gön- <lirmiş ve her ihtimale ne Joyonnrnk bu komisyo yapmalnrını ve normal 
lb.. 

1

ttir. · nun sınır meselesi beraber 1 ~"ip karşı Atrikaya hüyiik yor- bir zaman içinde hoşnut uk 
t d llrator bir~·ok hastane· dımı kuvvetler gönderilmiş iki hükumet orasındaki hü. verici bir uyuşnıayu varabi-
~~er\ &çnıış ve hunlara tir. Bununla beraber, bu tün meseleleri gözden ge\·ir- imek için çnlışmularını iki 
\İt~i alı doktorlar tayin tedbirler onlaşmaılığın borış mesini istemektedir. hükumete hildır()rek kendi 

'~on~: yolu ile ve dıplomasi kana. Bu işin raportörü olan B. rolünde kalmış olacaktır. 
t }o~~· sene ıçin<le hüku· lı ile koturılmasına engel Fdenle B. Lııvnl iki giin Eğer bu usul beklenen son-

\~eb.. Yoprnoğa ·la .. ok 1 'ld' r k t nuşe tlenberi CenevrtHle, iki lnikıl u~·ları vermez ve Joğrudun ... °' ' • ı eğı ır; ...ı u ~oru 

ill . •Yet verdi ve memle- göre İtolyı:ı kouuşmaları ken- met tarofınılan kuhul edilebi- doğruya nnlaşaııık imktlnı 

1 

I~ tar f L b' ( ··ı b ( ak 1° 'ın ~JUlUilfllCJZSa meSOle yonidon ' b a hırını Adis:ıba- di asığlorına en uygun şe- ce.. ır ormu u m ~· 

dr. uıuvrıkkat teminat yat11·dıklarrna dair makbuz 
, e nıek tu pla rilt:. 'ilcl~ et encümeni ne ;.!elnwleri 
il:lıı oluııur. 

1\1 Ü J f) I~ 
11.\ Y.\T rE SlHll.\TINJ SEVENLEBE 

.\ fyoıık•ı ı·•ılı. is;ı ı· 

ADEN SUYU 
~JİDE, B.\GJHS.\K, K.\H.\CİGEH, BÖB

HEJ\ 11.\ST.\Lll\L.\HİLE 11.\ZBISIZLJKLA
HD.\ E~ SİF.\LI VE E~ EYİ srnrn. 

,) 

:\':.ııımıa imli~·aıı Hwileıı hu maderı !'uyu
rnuı Lalılil raporu ~işrleı·dı>ki etiketlrı·de ya
zılıdır. 

Bu ~u' 1111 hayiligini aııc·ak muhterem 
halkınıız.a

0 

bir lıiznwt olııu\I., iiırre aldım. 
Fiyatlar rhvPıHlir fır~at ka~ırnrn)ınız. 
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Yağcı İsmail ar-ı k · k11 - ktad lnr Konuşma konseye uelecek Vl' o do o ı~ 
0nıak için birçok kilde sevkotmc ıın .. nını ugraşma ır · - .. 

t ıLı ı ı ·· ı · b ekte ZJman karar verec ~klir. ~arı g:ö;ze~a;ld~ı~ ... ~~bu:l:a~b~il:m:e~k~~ic:i:n~o;r;a;d;a~su;··e;.1· .;;ar~g~u;ç~o;a·c~a;g~a~e·n·z·e~m~ .. ~.;.111111 .. IİIİMlilllılıl .... llilıııi1M;;ii~İM1;ılllll1iıııilılılilıllilıııiıı .. lllİİllllllllllllııııllililm.-iıi11111ııilMıillıl .. I 



~lYPl: 4 

Vasıfın 
ölümü 
( f'st tarafı birinci sayfodn ) 

arın ölümü hakkında çıkan 

bültende <'eniliyor ki: 
Vasıf Çınar 30 mayıs ak-

şamı evinde birdenbire 

haı.tnlanmış ve karnında 

şiddetli sancılar duymıyn 

ve kusmıya bnşlamıştır. Sa

bahleyin profesör Frongoıot 1 

hnstayı muayene etmiş ve 
barsnkların düğümlendiğini 1 

aynı zamanda Peritunn
du bir irritsiyon olduğunu 
görmü tür. 

Profesör Hert ren ve Bur. 

denko da konsültasyonda 
bulunmuş ve onl ır da aynı 1 

teşhisi koymu:slardır. Barsok
ları işletmek için v<>rilen 
bütün emekler boşa ç.k
mış ve 1 haziron s1bnlıı 

sancıl ır azalmak la bera bn 
hasta oğırlaştığı 

Kremlin hnstnnesine 
İC"ID 

kol 
dırılmnsınn karar verilmiştir. 
O gece Akademisiyen Kral 
profesör F rongolot, Burden
ko, Hıntzan, Lindberg, Vino
graılor ile doktor Levin So
kolof ve rontkenci prof csör 
Frenkel arasında konsülta-
syvnlı:ır ynp lmıştır. 

Kalbin birdenbire znyfıln· 

mnsı ve toosiyonun düşme

si idrordn şeker bulunması 

ve nihayet hastanın şişmnn
lığı ıloktorları konservatif 
bir tedaviye mecbur bırak
mıştır. Çünkü hastanın nnıe
liyot sırasında ö\mesi tehh· 
kesi vardı. Ancak sabahın 
stat iiç buçuğunda hastayı 

kurtarmak i~·in yapılan bü
tün tedavilerin boşa ç.ktığı

nın görülmesi üzerine son 
tedbir olarak ameliyat ya
pılmıştır. 

ll~stanın karnı profesör 
Bur den ko ve Lindberg tara 
fmdan n<·ılm ş ve bağırsak
larda tam bir Celç nrozı gö. 
rülmüştür. A meliyatton son. 
rı:ı kalp yovnş ynvoş nğırln. 
mış ve nihnyet sant 8,40 dll 
knlbı işl ılınek idn verilen 
bütün emeklere rağmen hns· 
trı kalp felcinden ve toneffö
siın durmasından ölmüştür. 

TôRKDtI..t 

o tor 
o ak 

Balıkestr 1-/ükümet caddesi 
No . .56 

Yeni açtığı muayeneha
nesi'nde her gün sabahtan 
akşama kadar hasta · kabul 
ve tedavi eder. Civar kaza, 
nah~ye ve köylere de gider. 

Ve Cocuk ·Bakımevi l 
t 

Doğum 

Baş ababetinden: 

3 Aylık bir 

zuman i~·in lswn-
111· 

bnldan Jnns ~ 
nllirrıı gelıniştır. 

M·lıur lınos 
' ş ,.e 

1 mütehuesısı 
lerdrfl 

uzun ~ene . 
· ten ılıberi Pıırıs 

de • 
plom:ılı dans . 

1, ~o· 
si veriyor. ~n 

,.nbt1lt 
lny ve en~ ·:S-· 

bir mctodlıı Oh 

retir . 
0 ~io• Dans etırı ~ 

. · :ıf'IZ ~· bılınıyors 
e cııtl 

hır ku.ubıın 

roc'l t eılJnıı 

Ders programı 
g

Snb:.h sont 
12 ye ko lar 3 

Oaloı\en sonr 
n ?Z ye 

snat 14 - .. 


