
- BAYI 9558 - -
CUMARTESİDEN 

31 ikinci kAnun Perşembe 1935 .. 
ÖZGE .._ G-t.TNLER.D ~ VE ER. 

Dukuunea Yıl ,_ 
- lieli S.,,aza-am:Biledk .. ,1 ... HAYRI KARAN 

Çıkarım Genel Çevlr1reni: K. E. AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
Yıllığı: 800, altıaylıtı 400 kuruştur, sayısı 3 kuf'\lf 

G6nü ~mif aa}'hr 25 ltuftıttur. 

- -
Türkiye·yugoslavya dostluğu gidgide kuvvetleniyor 
Türkye- Yugoslavya Bulgar Türkiyede 

Krah Diş Ba~ammız Ce
nevre~e~i çalışmasındın 

dolayı te~ri~ ettıler. 

hiç~ir fes ve paçıli bir 
kadm göremezsimz 

Bay Edndusun tir söylHi. 

-
Doatluğununyeni bir tezahiirü 

ltatüık. gidgide aıtanYe Tıitntlrne~ ~astlu~ !• mu· 
hıbbetlerini Yuaoslavyı sılf ınat naı~ını bıldudılu 

Ankara, 30 (A.A ) - Dıt işi hnkonı boy Tevfık Hü
ştü Aras Avrupadon d(indü~u ve 1 tont ula vardığı gun 
aaygılarrnı sunmak İ\ ın Heısicumur tortıfındun kabul 
odılerck yemE ğe ol.konulmuştur () ş işi bokRnı Atotu 
rke Yugoslavya naibi sonn.\es prens Polun 'e boş 
bakan bay Yevticin sevgi ve . uygılsrını hildirmit 
ve bund n çok memnun olan bu uk öndcrımizın bilmu 
kabelo gitgıde orlon ve k:u' vcılenen •iostluk 'e 
nauhıbbetlerini sonolte:1 naibi devlete '\e btt bok na 
bıldirmPğe Belgrot elçimızi memur dmi tir 

Dün A nkurııya gden Bay Tevfık Ru tu A ras, Bo bale_ 
on ismet lnönOoe Gencvredeki umumi. vazıyet, Halkon 
Nazırları oroıırda ge\·en top! n ılar ve ııralarııdoki gö uş 
bırlikleri ve dost memleket hnriciyesinın izhar e\liğı arzu 
uzarine giderken ve gelirken uğurladığı Belgrcıtduki tf'. 
mosları hokkında mahlmot arzetmi ve lnonü tarafından 
oğle yemeğine olıkonulmuşdur. 

ismet lııönu Yugoslovyada f), işi Bakanımıza go_ 
ıterilen dostluk h sleriodcn çok memnun olmu tur. 
Muhabbe\lerioin iblı1ğına Belgrnd elçimizi memur 

etmitti r. 

------------------------..& Balkan Antandı. 
Bır Titülesto re ~ay Matsimos mer~ezi Avrupa 
sulhua ıakıiyı va tııziıindı büylt gayret sırfılliler. 

na~ \lakı! rnoS 

Ankara, 30 (A.A.) - Al 
elumum şorki ve merkezi 
A'Yrupada sulhun takviye ve 
tanzimi işlerinde Romnya 
Dış Bakanı Bay 1'itulesko. 
nun pek \'Ok kıymetli me· 

Ha~ 1 ıtııl 

soı ı gorülduğu 
tan Oı Hıkıtnı boy MoksL 
moıun Genevreye gelmesin
de ve Balkon nazırlım top· 
lanhs na iştirak etmesinde 
~ôk js bot 1'e fayd olauğu 
meveukon öğrenilmı tir. 

Toplantılarmdı bilhassa muhacir işleri ıa bunı ıit 
almaca~ ted~irlar göriıülmüştür, 

Ttak' a nıakn•ı ı la 1 oh ı 

{.anakknle, 29 (A A.) 
on yoni muhacir ı )erinde 

buna aid alınacak tedbirler 

Ankara, 30 (A A .) - Ho
her aldığımıza gore, Dı iti 
Bakanı bny Tevfık Ru -
tü Aras o(yadnn ~eçerk

cn Samajeslc Bulgar Kroh 
kendi ine saray nazırı vosı

tasile bilhassa i\tifallo bulu
nmuş ve Ceoevrcdeki mer
asimden çok momnun old
uğunu bildirmiştir. 

Dost devlet k r.ılının 
bu oltık ısı 'c ılt (otı 

O ş ıt Bekan m zı \Ok nıu 
teha11ıs olc.ruk S.:unııjeıte 

Kh lıı tt>şek lrn r 'e y,; la

rı n n a z n ı vcsıleolmu tur 
S.Ay.ı ı la8İyonundn Bu 

lgar Dıs Bak ıııl •, Oı~ ı l 
erı Baktınımız orasında vu 

ku bulan muldknl çok sn
mimi olmuştur. Bulun hu 
haberler bura muhofılinde 

eyi tesirler yopmı d:r. .... 
lsveç ıeliıhd1. 

'tokholm, 29 (A.A J Ş 
rkta dort oy suren ve sekiz 
muhtelif memlukelden tam 
hır muvaffakıyetle geçen bir 
ıeynhJtdan onrıı 1 vcç velı· 
ıılıdı kır. ve prenses lngr. 

ıJ ile prens Bı•rl.il Trt>lcuor
gıı gclmıslerdır. l'ren ler Tc

relleborg,l ı olsun, \1 lmed 
olQun pek ziyade alkı 1 ınm 
dır Or ılJn yarın l\'IO muk. 
orrcr hulunon re mı k buld • 
lı ı11r bulunmJk uzere 'tok 

ııoımu lı ı rekct etıııı~lerdır. 

Kat kasdı zelzele oldu 
Moskova, 29 (A A.) 

~1 "'rr •yı K.ırk srn el nub 
kısmın fJ nyın 25 ınei }.!Unu 
yeniden bir zelzele olınu t
ur. Orta ııldctle ol n l u 
Ztilzclenin merkezi Leningra 

d•la 'c t;urcistando A ol Kıı· 
lidedır. Zelzele T flıste de 
hiss ılılmi tir lfonuz molu 

1 rakya umuıııı mıif.,tti9lı~ı 

YonınJa mıntoka valilerinin 
bu hafta ynbdığı toplantıya 
gitmiş olan 'fRlımız dün do 

nınu iur. l'opl ınlıda mıııtn 

ka dahil iade_ bu ıene yerlö· 

tliıllen vı öaimöMıki ilkb· 

mal alınmamı ise de zarar 
ve 7.İyon vermediği tahmın 

göm uldıığu ve mıotakanın edılıyor. Hotırlordadır ki 
nafıa itlerıle idarci hu usiye Leningrnt Gurı·u ehri ı92G 
vo h •ledıyolcrın 935 senesi 1 da tam.ımon zelzeleden harab 
büdce projelerinin gözden olmuı ve bildhare yeniden 
S"irildili ulqılmakıacj.,. ı almıttir. 

Londro, 30 (A .A.) Boy 
Edevdusun söyledığı nulukto 
şurkdo hnsıl olan drğitıik

lıklerc lcmos ederek de· 
mıştir kı: 

Turkiyeyı du"'unduğumuz 
ıoınon • izde ne gibi bir 
fıkir hasıl oluyor. sız bel
lki de 1 urkıycyı şark tiJ t 

VA nnanelcrıni ln yon bir 
m mleket olar:ık tcıhayyül 
edersinız. Bunların hepsi 
dı•ğısmişt r Oroılo hir bir 
ftıs ve h"mcıı p çeli hİ\'l>ir 

koJın . goromezsiniz Garp 
lılık hasıl olmu.,.tur. Bir 

huküm yürutmjyorum sadece 
vokayi teshit ediyorum. 

•• 
f eliket görenleıa yardım 

lşak. (A.A) - Ortamck 
teb BilAhcıhmer kolu gr 

dek ve Marmara adası cı
varındaki yer sorsmtısından 
açıkda kalan yurddas1nrn 
yardım olmnk üzere ora 
larındo yüz liradan f ozla 
para toplıyarak • umumi 
merkne gondernı iştir. ~e b 
r•miz lfılı1Jıohmı•r r mıye 
ti de Z•·fz,•lo ( lftkf.tz dele 
rıne yıırıl m ll·m nı ıçın bıt 

rı 11.;omere h z rlonmıştır 

Uluslar 
. 

Arası ~adın ~irliği reisi 
istanbulı geldi 

1 tanhul. 30 ( A.A) l lu-
slnrıırosı kadın tıirliği reisi 
bayan l<orber şelırımızo gel
mış ve rıhtımda Turk kı 

dın birliği rei ı IJoro il. 
lnrafındon kıır Jonrnıştır. Ba 
yan Koı bnr ni anJo toplıı· 
nacak olon 1 lu lorurusı ka
dın birlıği umumi progro· 
mınu nıt h ,zırlıklarlu moş 

ğul olacaktır. 

T rıbzon bılıdiyasi 
Trabzon, 29 (A.A) Bo-

1 •dıy·• merl sı uhat toplan· 
tısına ~·nğrıldı Bdcdı} • me
cl. i bu topl nlı ınJtt hir 
J1' Prı lı Jkkın in mühim k::ır. 

nrlur ""'recektır. Bır verem 
dı pmscn :n o~·ılocok, yer ve 
d1°pnn erin kaJro:3u h zırl· 
nnm şt r 

Kibrit 
Fladıarı yınıdtn indirllecıkli? 

Is lan bul, 30 (A.A .J - Ki· 
brit lıadlarının uç ayda bir 
tesbit eden komiıyon son 
devreye oıd dolar temevvur· 
atı ıle şirketin hetapları 
maliyeye gönderilmjıdir. 
Şırket rıotları artırmak ivin 
n~·d gı davayı m•hkemede 
kuybttmiştır Dolar fiatlorı 
yımi bir safhaya girmesi fi
adlar 1tkıelmi1ecıkdir. 

Sovyetler kongreainde 

B. Molotofon söylevi 
Bay Molotof Türklyı . So•yıt Rusyı ıa111ı•ıt11•ıı '•Ul
darkın bn müaasabılleriı dostluk ıoıasıMlllrlliı ıı ıyl 

inkişafı lçia GrDlk ılı,iltceliti slyldi. 
Moskova, 30 (A.A.) - Bay hakimiyeti i~in bir harbe 

Molot~f 8ovyetler birliği ko- enr;-el olmasından dolayı 
ngrrsınde okuduğu hiikıl· f'eehedildığine itaret et-
met r..ıporondo Lenin fırka- mittir. Bıy Molotof SoYJl!t 
sının okonomık ve kültürel Huıyanın Amerika, Çin, 
olanlarda elde ettiğı a1uvnf lıpanya, Macaristan, Ro-
( ·kiyetlni koyd '\•e bunu mınya, Çekoılavaky• ,.8 

kopitnlıst memleketlerin Arnı\t\ltlulda yeni mana. 
buhranlı vaziyetleridir. llu mu. rebetler teaiı etti~ini 1.,jt

knyesesini yaptıktan sonro vınya. Letonya Bıtonya 

Sovyetler hirlığinin yahnncı Felandiya ile doıtluk miL 
momlcketlerlc olan mlinue · ınuebetlerinini gittikce eyi. 
betlerine gecrlıştir Bay Mo- !eşliğini Ye levec, Nonec 
lolof kopitnlist ülkelerde hii- Danimarka, lran, Rfıaaiı-
ktim süren buhroııın dıt i- tan •e ltalya ile mün11e· 
tilArı.trı tehlikesini arttırdı- betlerinde gittikce inkitAI 
ğım \"o emperyalııtlerin bu- ettiğini lngiltere Franıa 
hrandnn kurtulmak çareıi ile olon müna1ebet
olnr:ık yeni ilhak harpleri- lerinde çok eyileıtiğiai 
nden gıttıkce daha çok hn- ıöyledikdeo ve Sovyet Alm
h ettiklerini ve bazı mcmle- an münasebetlerinin Sovyet 
ketlerde bu yolda icraata ltuıya tarafından iıtenildiği 
bile geçildiğini söyledikten kador eyi olmadığından do 
ve misil! olan Joponyanın layı tee11ür ıluydağuıu .,. 
Mnn~·uriyi işxolini göster. Sovyet Japon müna1ebetler
tlıktcn sonra Almanyonın lJ- ininde nihayet bir gün eyi 
luslor kurumundan çıkması- leşmeğe baılıyacığına emn-
n 11 silAhlanmak ''e savaıa iyeli bulunduğuna iıaret et-
hazırlonmak için her türlu J tikden eonra So•yet buland. 
boğılar on kurtulmak için uğuna işaret .. ttikden eonra 
old ~ıno \ o9ington deniz an Sovyet Ruayaaın J~ehiıtan 
laşnıoRını imzo edenlerdl'D . ile olan münaaebatının iaki-
Lazılorı ıçfo ailAhlanmo barı ılfına devam arıuıunde bu-
ı;n "e buyuk OkyınoııJyanın ( Devamı ikinci ••yf•c&. ) 

Avam kamaraaında bir laadtae 

Dinleyiciler Baeınyor: 
Kahrolsun HükOmet! 
lı11rı~a iızislik isi lirhirbu 1111i hrbıı •· 

buılın h8k0111ti ıiddıtlı ili~ itti. 
l..oodra, 29 (AA.) - A•-

001 kamarası dün ak9am 
i~ jzlik tazminatına ıstıhka· 
kı olınııyıb evelce içtımaf 

mu ıvlm11d Joire incion yardim 
gör~n ıstonilen beş mıl yon 
lngilız l rolık munzam tohs 
İ!atı muzakE're etını tir 

Muzokııre esn:ııınıla "'ol 
cenah mc ni f rluııno menıub 
mebus Bukan:ın lasav,•ur 
eılılen ynrd mın yerınde olru
od ~ınl :ıôylı miştir. Hukunnn 
bo l)llkanı :ığır tehirle lcnkid 
f•duek, onun lurbaçlo dôvuL 
ub te umumi hayattan ôylc 
lcovulnıaa;ıı iktiza elliğini be· 
yon t."tmiştir: 

- <icne mesni fırkasından 
bir ba lı:a mebus hük tim eti 
tenk J t.derken dinleyıcile· 
rirı orasından lükıek kn
dın ve erkek ıeıleri; 

Kahrolsun kıtlık hük!lmeti! 
Diye beA'ırmıılardır. Bir

rok kimseler llı,arıya çıka
rılmı9lardı r. içlerinde ba· 
zılarının proteatolarına rağ-

moa holka mah@H tribün
leri İ§gal edenlerin hepıi 

yerlllrini terke mecbur edil· 
mİ§lİr. Müzakere tatil ediL 
miştir. 

-.,.. .... ·--
lngılıı lıllkıımeı rrıııi B Mıkdırııd 

Loodra, 29 (A.A.) - ()o_ 

minyoolar nasırı Bay 
Tomoa ovam kamu•· 
sında y•blıtı bir beya· 
natta ticari meHlelerden ıo. 
ara lngiltere ile lrlaada ar
aeındaki ihtilAOı politika me-
ıelelerini de müzakere etm . 
~k iizere görüşmelerin gen
ııletilmeai icin yapılan tah~ 
~.inle.~i t.eyid eder gibi gö· 
runmuştür. Yapılan anlatm
anın yarı resmi bir mabiyed 

(DeTaau illinoi llJfa.lı) 



Muallim 
K~ÖZER 

Balıkeairde halk adetlerinden: 
Çocuğun ilk mektebe gidişi 
Çocuğun mekteb zamnnı göre deulerini takib ederek 

eldiğı vakit a ve bal:iası «Amme» cüıiine ve hu cüzün 
t l'i fıod n hı ım krabaya (Zatübbürüç) suresine gelir 
hu i ·~·in merasim yapılue- ve çocuk burada güclük çe. 
ağını ve b'naenaleyh çocukla- kerek ozamanın tabirince di
rının (mür \'vetJerini) görece~ li dönmezse '}7ani düzgün 
kleri yayıhr. Her-iki tar- okuyamtızsa çecuğun ailesi 
a a htı~ırhkln başlar. Bu tarefmdan mektebin hocası
i "c ğun kıv ve rkek na dili burdurulur. Bunda 
olduğun~ göre değişir. Ya- tdet töyledir: 
ni me tebe gidecek çocuk Kara,rlaşdırılan bir cuma 

k k iae elbisesinın uygun ertesi günü mektebin hoca-
yerlerine müteaddit altınlar, sına h&.ftalık Ye / belli olan 
iciler Vj'saire takılır. Kız parasile ayrıca hediyelik 
ise aynı biçimde süslen. birkaç okka boyalı şeker 
ir. Artık çocuk evinde götürülür. ( Hoca efendi ) 
büyük bir .kalabalık içinde bu şekerden çocuğu avut-
bekler. Bu esnada dnha mak ve se•indirmek için bir 
evelden haber verilmiş avuç kadarını kendisine ve-
mahalle çocukları eve rir. Elindeki bir mendiL 
gelirler. ilahiler başlar. le dilini hafıfce büker. Ar-
Annt, kız kardet hı- tık çocuk okuyacakdır de • . 
sım ve akraba (mürüvvet) mtkdir. 
gördü leri için kalbleri Bu suretle (Amme ı cüzüne 
heyecan içindedir. Hatta de•am eden çocuk okuyabiL 
bunların içinde ağlıyanlnr da iree bu cüz bitince <Tebare. 
olur, Nihayet evdeki hazır- ke) cüzüne çıkar. Buau da 
lıklar"' biter bitmez mektebe bitirince (Kadseme, Vezznri-

idecek süslenmiş çocuk ma_ yati] cüzlerini okur. Burada 
halle çocuklarının il4hileri ara- her cüz (bitiminde) hocaya 
sında ve evdeki kalabalıkla ufak tef ek hediyeler vermek 
mektebe yollanılır. Mek- adetdir. Nihayet <Kuranıker
tebde bekliyen (hoca efendi) ime) başlanır. Kuranı başdan 
çocuğu ve bu kalabalığı ıonuna kadar okuyub 
karşılar. Çocuk hoca efen- bitiren çocuk (hatim) 
dinin elini öper · ve belli ettirilmiş olur ki: 
olan yerine oturturur. Bu bu ilk (hatim> de me-
'kırada gerek ·~·ocuk vı rasimle dua yapılır: 
gere\:sc hısım, . akrabaıı Merasime hatim ettiren 
torafın8an hoca efendiye çocuğun ailesi mekteb hoca-
o zomona göre yirmi para, sını ve mektebin knlralnrını 
kırk po.ra veyahud başka (bocanın yardımcıları) nı hıs. 
hediyeler, bahşişler verilir. ıım, akrabalarını , eTine 
Hoca efendi bunları sevinçle çağırır. Duası yapllacalr. coc-
kabul eder. Bu merasim es_ uğa en eyi elbisesi giyd_ 

irılir. Çocuk kız ise başina 

Çocuk dört yaşına girdiği 
zaman mektebe götürülür. 
Ve alışdırılır. 

Bu suretl,e mcıktebe başlıy
an çocuk evTelli: cc Elif» cüzün
den ders alır. Ve iıtidadına 

(hotoz) denilen bir nevi başlık, 
saçına renkli (tel) konur. 
Erkekse fesi elmarlarla 
iğnelerle süslenir. 

Hazırlık bittikdtn ıon-

ra; ( mevlld ) okunur. 
Ve hntim duası yapılır. ' 
Bundan sonra çocuk ho
casının elini öperek hedi
yesini verir. Diğer dtı
vetlilerinJe ellerini öper. Ço
cuğun arkasında duran bi
risi davetlilerin getirdikleri 
hediyeleri toplar. Hunu 
müteakıb ailenin •akit ve 
haline göre davetlilere ya 
şeker dağıtılır. Ve yohud da 
yemek yidirilir, ve bu su
retle hatim duasına nihayet 
verilir. 

avam kamarasında bir hadıse 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
almış olduğunu öyledikden 
sonrn bay Tomas aemiştir ki: 

~ğer anlaşmalar genışlet 
ilebılecek olursa hükumet 
bundun çok memnun olab
ilir. Kapının her zaman cıçık 
olJuğunu tcyid ettik. 

Londrn, 29 (A.A.) - Me· 
bus Bukgnanın Avam kama
rusmdan çıkmasına sebeb oL 
duğu hll.dise esnasında mec

lis hademesi tribünleri boşa 

ltmak istemişlerse de bunlar
ın hizam dahılinde hareket 

.eden 60 k dar nümuyışcı 
tarafındun miıdafua euildıği

ni görmüılerdir. Beş dakika 

kadar ortalık ko.rışmış sonrn 
nümayişciler dışarıya çıko.r

ıldilcır. Bu hadisenin öncedon 
müretteb oldugu anlaşılmak
tadır • ~ümnyişçilerin hepside 

ı gençdir. Porldmento zabıtası 
1 sükuneti yalnız bnşına idar

eye mukdedir olamadığından 
en yakın merlc~zden yardım 

"cı polis getirtmiştir. Nücnay
işcilerd~n üç erk.ekle bir kn
dın bir mücldet mevkuf bul
unduru lmnşlardır. 

Londr.o, 29 (A.A.) - lngi
liz parlamentosu f oaliyetine 
seçim arefesinde imiş gibi 
bir hava içinde ye çok yü
klü bir proğramla başlamı~· 
tır. Meclise verilen'!y~ni lıt • 
yihalardan Hindistan kannnu 
ile işsizlere yordım kaPunu 
en mühimleridir. Kabine iş.-

çilerin hücumunu boşa çı

karmak iç·in yeni bir refah 
bütçesi üzerine istin3d •ıtme-
ktedi r. Eğer bu devre 
bu nokta 'nzerinde ol· 
Juğu gihi fakir sı-
nıfları ve barakalar mes'ele-

Soyadı 
Alanlar. 

lhti-

Köy 
korucusu. • 

Mehmet KARABULUT -
Köy korcusu. 
İbrahim WÇAR 

kAllyası. 
- Köy 

Sırda sosyal demokrası 
f 1r~ası daglld1. 

'Berlin, 29 (AA.) - Alm
an istihbarat bürosundan: 

Sar sosyal demokrat fırk-
ası idarecileri Sardaki bu 
fırka üyelerine gönderdiği 

bir tamimde eorak neticesi 
alındıktan sonra mücadelen· 
in bitdiğini ve bunun için f ı
rkanın dağılmış sayılması 

lılzımgeldiğini bildirmişdir. 

Bu fırka idarecileri üyelerin
den Sarda kalmış olanlara 
vakarlarını ve disiplini muh· 
nfaznyı, bitaraf ve dürüst bir 
vazıyet almalarını tavsiye et. 
mektedir. 

Amerika ile Berezilya ara
smda 

Vaşingtan, 29 (A.A.) - Bay 
Ruzvelt hafta tonundan ev
el Brezilya ile bir ticaret 
anlaşmasl imzahyacağıoı bi
ldirmiştir. Reisicümur bu an. 
laşmayı çok ehemmiyetli sa· 
ydığından kendisi de imza
da hazır bulunacaktır. 

fransız hazine bonolan 
Paris, 29 (A.A.) - Ayan 

hazine bonoları ihrarı had
dini beş milyara iblAğ 

eden kanunu tasvib et· 
miştir. 

leri üzerinde de memnuniyet 
verici bir şokilde biterse hü
kl1mot ilk teşrinde memleke
tin buzururıo. çıkacaktır. Ak. 
si takdirde halka müracaat 
için l 936 Şubatına kadar 
bir mühlet verecektir. 

Parlanmentoda başka me
selelerde görü,ülecektir. Bu 
ornda sildhlanma İşine karşı 

İngilterennin dış politikas-
ındaki tekdmül ile 
efkô.rı umumiyeyi şid-
detle nlakalrmdırun anlaşma
lar meselesi v:ırdı r. 

Bay Lava) ile bay FlanıJc_ 
nin ziyaretlerinden evel bay 
Con Simon ruznamede yazılı 
bir~·ok suallere cerab verec 
ekdir. Nihayet dizğinli öko
nomi lehine ~:alışan bay D. 
corcun tekrar sahaya ~·ıkışı 

·ulusal hükumetin mevcudiy· 
etini ve halktan görd~ğü te · 
veccühün tehlikeye koymasa 
bile hükfimete şiddetli bir 
münebbih olarak ' kalmakta_ 
dır. 

On muallime aid kıdem za. 
mları Kültür Bakanlığı taraf 
ından tasdik edilerek vildye
te gönderilmiştir. 

Şi~detli yağmurlar. 
Hava dün bütün güo ya

ğmttrlu geçmiştir. Yağmur 
bir aralık şiddetlenerek bar
daktan boşanır gibi yağmur 
yağmış faknt bu çok sür -
memiştir. Yağmur gecede de
vam etmiştir. 

~ehir ~ulü~ünde balo 
Şehir kulübü salonun-

da bu akşam bir balo veri
lecektir. Yalnız kulüb azası
nın bulunacağı bu balonun 
güzel vo eğlenceli olması 

İ\·in hor türlü tertibat alınmı
ştır. 

Bir hil~ıt garibesi 
Balıklı köyünde bir kafalı 

üç kulaklı, yedi oyoklı bir 
kuzu doğmuştur. Koyuncu 
Mehmede aid bulunan 
ve ölü olarak doğan bu 
hilkat garibesinin iki kulağı 
biribirine bitişik ve adeta 
hunu gibidir. Ayaklarının 

üçü önde dördü nrkadadır. 

Kafası biraz soln meyillidir. 
Hazım cihazı birisinde. te
nefftiı cihazı da birisindedir. 
İkisi de dişidir. Kuyruk te
şekkülleri tamamdır. 

Koyuncu Mehmed tara
fından Gazi mektebine ve
rilen bu hilkat garibesi 
mektobde tahnit edilmiştir. 

Tra~zonda havalar güzel 
· Trabzon, 29 (A.A.) -Bu

gün şehrimizde hava yazı 
andıracak kadar güzel vo 
ılıktır. llerkes paltolarını 

çıkararak gezdi. 

r'ti~ 
Gilzel bir kasalııı hal int' 'gelen K ebtıiidiin:::•ır.akıl1 ~f1!00te• 

Kebsüt, 30 (Muhabirimiz- için büyiik hır sdl ' 

den ) - Kepsütde tnkdirle Ynpdırılacak hn:Sr' 1 f. 
anılmıya değer hir bavmdı- bonın ihtiy.acırı~ 0tot8~~ 
rlık çalışması var. Tahiye mükemmehyet e 

80
\jlll , 

müdürü bay Sedad ile bele- Mükellefi.yet k~sıl11 sr 
diye reisi bay Ali Riza el bayı ve hır g·rıııoJI 
ele vererek Kebsüdün O'Üze- teb.dit eden d ~eııit1 
ıı · · · 0 sinin macerası 1ıtl 
eşmesı ıçın çalışmaktadır- .. zden ~ef 

lar. Bu gidişle Kebsüd yakın vbe . bu Y1~rı:ııyan ,ı r 
b' d ·ı . erı yapı Jn1ı ır zaman u vı fiyatın en gü2;el il 1 do yapı l' 

bir kasabası olacak denebilir. ıcta yoe\~i~ıliğind0 11d
8 

Ş . d' me re g )' .. 011 ım ı yapılan vo yapılın- 1 t uz'unlug llll . ome re . 8çı 
akda olem ışlori anlo.toyim: bu yol şimdı 

Kebsüdde asri bir meze_ lunmaktadır. ıO 
rlık yapılmışdır. On sekiz Bu dan başk8 k• 

. bb h n dcll bın metro murn aı ir yer sabayı tehdit e ği·' 
kaplıyan mezarlığın teşciri resi mecrası do d~te1e 
işi He uğraşılmnktadır. dere üç metre 0,uııla~ 

Bir itfaiye teşkillltı vücu- ~ rak 350 metre ~1 ~dt1; 
de getiril mi~ yedi buçuk be- 1 O metre ge0J!rınl'~ 
ygir kuvvetindo bir moto· buruk metre jlı11 1 çt ~ıı 
pomp, üç yüz elli metre ılnn kannln -ve~c,letl 
hortumu ile techiz edilmiştir. ar zarar ,·e~tadıT· 
Bu suretle muhtemel bjr naldan akwa ııesıP t 

1 y . maba f ,e 
yangın felıiketino karşı haz- enıce ·kelle 11 

en yol pa ınu bO 
ırlıkh irnlunulmuş oluyor. . 

1 
"e 

11 
~ 

Yeni bir belediye bina- lbılel yapı ~~:aklı~l9~ .t r 
1 k d O u unnn isti"' ~ 

sı yapı ma ta ır. n beş tulmasınn bB 
0

Js 
yirmi güne kutlar bitirilecek bataklıklar do ya:~ır 
olan yen~ belediyo binası utulmuş bulun.~c~rtl 1 
şırın Kebsüdc yaraşacak Nahiye mud0 uıı b 
k d .. l b' d ' . bUl ı,. l a ar guze ır yapı ır. ediyc reisının hol" 

Belediye bir de hamam zel çnhşmoları ~J1rltr 
yaptırmıya teşebbüs otmiş- ndan aUiko ''O t.o 
tir. Hamam olmayışı Kepsüd kib edilmektedır· 

B. Moloto f~n söyle~!,ı" 
( C'st tarafı birinci sayfada) Bay Molotofuo 00~ 1 l.ı'~ 
lunduğuna işaret etmiştir dostluğu hakkıP lı si~ 

h ·eoall o Müteakıben Türkiye ile şedid ve e} 13ottl d 
olan münasebete geçerek hu karşılanmıştır ri)'8ee' ~ 
münasebeti u suretle izah rahhaslor ve 1 ı.ııt9 ıcıı J 
tıtmişdir. azası oyağrı 10dıı b 

- Türkiye ile olan lomatlar l~c~1e ,ı 
münasebetlerimizde ı srarlı bulunan Tur{ ç ıııt9 1 durmıyalım bu münasebetler elçisi Bay Vası 

1
161J11e ~ 

dost uk miınasebetlerinin en alkışlarla B*'ıoıı ~ı.ı1 
eyi inkışafı jı;in örnek olab- Bunun üzeri001' ~I 
ilir son sonolnr yalmıı öko aynğa kalkarD ~~ti 

~ tcııO " 
nomik ve kültıir set mü nas- s?lamla.mı.ş ''0 fi;r~ '; 
ebetlerin inki~nfı d vresı ol· bıldirmıştır. bll .t 
ınaklıı kalmamış aynı zoma- doMtluğunun ı· b•' 

k ,.et ı 
nda Türk.Sovyl•l dostluğun fevknlfide ? Ilı' ti 
parlak bir sıyasal tezahurü hasıl etmiştır· l (\ 
devresi olmuştur. Dı::ıha yu ekisi hııkkın°0 ,eti r 

So'J kında Sovyet inkılılbından tezahurotın ktur 
evci Tlirkiye lstonbul ve bo- nde emsali · n f 
ğazlarıle Hus emparyalıst y JJaŞ• I 
ve mültecilerinin ve tüccar ur ef 
ve fabrikatörler Rusyasını ı H ·/ J\ /iO hf11 t!g 
temsil eden herkt•sin hedefj l a e J 

1 

l.d ~· ı•w' idi. o tarihler So T reY . ~ manulr ıgı vyet ikdidarı d~vresi ay ya co' 
Kaptanhgwıno'an: arnsındn şimdi hır u~·urum k /la,,, I b 

· yapılmaktadır. Sovyet ıkdid- SU f11(1 
Aşağıda isimleri yazılı ar- nrı :ım:le Vts • koyl.ü ikti<ln· ları kortJ ıe'" 

kndoşların cuma güaÜ saat rJ sıfatıle başka bır sıyasa- • ve I 

13 de bütün spor feV3Zımi ~On mülhem OluyorJu \'O da rliğıne '\}~( 
le birlikte kulübe gelmele. ıma olmoktndır. Bu s yasa ,, efl f (' 
rini rica ederiz. her türlü tP-cnvüz pldoında ket gor yP 

Münir, Şevki, Muzaffer, uzak durmakda ve yeni 11 iı- l fi1 , 1e 
Necati. Mazhar, Hilmi, B. rkiyenin kolkıamn escrım tdaŞ a Jt1 
iemuil, Salllhuduin, Necde<l, dl'rin bir sempati jio karşı· d kef1 
Celıil, Tovfık, Ağo, İsmail. lomaktadır. işte Türk . Sov- ımı 
Turğut, K. Celfil. ' y< t dosluğu bu snğl oın tfl. b bıl• 

- mel iizerinde pek i-ı;mektetlir. O 1 Ç 
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; TARiHDEN SEÇİMLER. i Açık da 
••w•••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

Sekiz bin yedi kişinin canına 
kıyan hükümdar. 

Kalın memurlarm ıazıye 
ne olıcık. 

Yenl kanun ınaya~ı g_lldl 
Runrfan ~m bin iki yüz 

sen vel, ko!koca Romıı 
İmparatorluğunun dillere de. 
• n olan göz kamaştırıcı 

ırıeJeniycfnin en porlnk bir 
zonıBnrnde 'oıp ratorJuk mat .. 
om na oturmus olon SıJla za
lın Jığı1e, oıustdiıtliğıle ve 

n r ayırmaksızın insan o\ 
du tmc ılı mr lıurdu. Bu ad· 

n h r onuııo ~"l11ni, yanı 
s r\ı•l r hıhlerını Sonato 

ıe<'lı i Ol.ılı rını \( hottli 
z ıleır 1nlorı bıle, muhukeme. 
ısız, "orgusuz. suıılsıt ufak bir 
i ır<"tle öldurtbrdıi. Bu hiı
küındordan Lü,iın "o(Tlo lıa
lkı hıkmı" usanmıştı. 

Hukuıııdor S llonın y in z 
bır dordı vorlh. ()da her an 
etr::if'ında doloşan 'e bır gü11 
bıçinıİn<' getirtb kendjnı ö. -
dürmek ı11tiyen duşma-
nlJr oı laJ1tn kılthraıaklı. 
::->ılla btın1nrı ortcıCf un kaldlt
ıhktan sonra, zulımliğ ne ga· 
ılılnr l ğınn \'O musl lı:tlığın11 
k mse knrı ıu y:u~ k ısl(•dığı 

~ibı hareket etmnk fıreotını 

Pide edf'cekti. 
Nıhayet bu du~manlnrını 

d~ı ort dan le ılJ rmo~n mu
,.o(( ... k olJ~ nıdı meydnn 
t ımııuııle Lo~ k lm t}tı ıste

.ı f(ı gıbı hurl'k t udıyor, 

ı l dığı od:ımı b lllecl t b ol
d u tu 1or vı ttsl ·ı.lıği genç kı

zları Ju aJnmlorı vosıtoa le 
geı irlıyor onl r a hususi 
surotte y ptırtm s olduğu. 
1f' ~ yerıne ~nralı dolu 
bat•~rda eğltDtJOrJu. 

alla dt19monların1 ortad· 
koldırdıl&dan 80nra bu 

h reketını hır muzafftirıyeı 

teltıkki etLı. Bu zafcrıuı Sıı
alo mecliııno nrzetmek JÇ· 
a medısı ıçt1mua dovet et_ 
ti Kora ltW cumle ıle mec· 
ıı m oçıldığ.nı ı')uıct ederek 
güya imdıye kudnr yapmış 
olJuğu ışlorındun bnlıstıttı: 

· Ey Bomn ıuıpnratorlu
gunun muht r. nı uzalurı; Ke· 
ıııli aramızJa di.ışmooh rını z 
n lıuyet cezalarını hulmu9l 
ardır. Bunlor oyle kimıel· 
erdi ki. ç zdıklcı i pll\nlnr)a 
ımparııtorluğu yıkn<· k. ana-
1 rımızın. kız kı.ırde~lerımız· 
m ırzlarına gt~çm~k ve daha 
kını bılır uuce ı..otulukler 
yap ıcaklanl . işle muhterem 
uz..ıl r, m clısı filınıze arzet
mek Jt>hdığıuı bu ışı, ımpa 
ra\orluk trıcım n vermış ol· 
duğu hır solAh1ycılo 8 zı 
toıuın eJorıru kı bunlardan 
\Ok: fiUklir ko kumuz kul· 
lllJdı. 

lrnpıırator Sılla sof ve 
JınJ r snnutv azulurıııı ken
J lerıne n da etmek ı\·1n 
hu şekılclu yolan F.ôyl dı 
F k t e ınato .ız ılorı ımpa 
ratorun ne kadar z.ılım 
ve hunhur olduğunu p •k Ald 
hl yorlurdı. SılJu tabıi za
man n hükuu1t.lurı olduğu 
ıı;ın az ılur da srı;ler ni çı 
kor.ımıyorlurdı. n. lıo doğ 
rusu onun vahşice hora· 
kt!tinıion korkuyorlnrdı. Za· 
lim ve g ıddor Rdom sa 
na 0 azol rına hu yaldızlı 
•ıoıleri söyl •di~i bir s rado 
ıh ırdon çok kolahol k 
hır hnlk oğz odrın mttthiş 
ve acıklı ' hir (Arvnrl 
kopdu Sıın to oz:ıları 
dıtnrıl n" olduğnru 
onl::ım.yarak ve haklı olarak 
korkmağıı bo laılılnr. Azala
rın. dı ardaki olnn gürültü 
v., feryo Uardnn korkdu")orı. 
nt aıılıyan Sılla m~disi tes
kii etmek için: 

Muhterem azolnr kork· 
mayınız. Teld etmeyinız Bir 
şey yoldur Knhramon as 
kerlerimız, horholde baş 
kuldırmak istıy n birkaç 
asinın hesob)ar nı v riyorlar. 
O. dnrı hultd hunu gorcn h lk 
onun ıçın boyle hağrıyorlar. 
B lkı ondandır Oıyerek te_ 
ili Jn o an az 11 rın bu surel 
le gılya UH'r k ve telı'l larını 

gıılerdı 
il ılbuk1 Sıll..ının bir iki 

ahi ı dif!ı kim der. sayısız 
halsiz bıgunnh Rooıal lnrdı. 
Ve tıir hnmlerlo k lıçdnn 
ge~ İrılmhılerıii Hu s rndn t6s. 
cıdu{en dı ır.ya L kını· o)un 
e bulıı homiyctden \'0 ~anato 
nz ıs n l :t 'l Mclello ıkido bir 
yopılagelmekd olon bu 
vuh ı •o in ın 0 1durme hore. 
kc tlt>rdon galeyoncı g-eler
ek bukumdnra sorc\.u: 

- Şa kotnıcnb Dedi. Arf· 
ın ıcı rno~rurı n hu,urunuzdn 
bır ıkı k lııııe oz oylemek 
ıstı)orum 

thıkumıL r Mı leni S(ı mu 
:ı nıl' verdi 

Ş vkctmeah art k hu 
\nh ıce yapmokt:ı olduğun 

b11rkcle bir nıhaycl ver 
miye<'• kmisin 1 Bigunalı 
o'ırn halk zalımon.. y p 1 n 
b ~u nı lordün, ı n o dur 
enler l"n ne zum:ın kurtulu
cnk 

S nnto ozalorı ~etellos 
un bu kad ır sert ve kusla· 
hen horekt lıni h men nerc
tle ise hası kt>stırilmek su. 
retile rrzu gorereğıni bil J 
ikleri ve bu fecaati görmemek 
ıçin gözlerini kapad lar. Fa. 

htlkOmdar oau 61dürihn 
esı için emir •nec ği yerdtt 
u cevabı v~rdı 

Muht rem "etellPs it 
tlc u anı.lan ıtıbaren artık 
bu hareketıme, nihayet 

verıyorum 

Hükumdnrın yumu • 
şok et>zlerinden Metello u 
drıha ııynrl cesuretleııerek: 

Şi!vlrntrntjab bir ŞAY do ha 
sormama aıusoudc dcvleL 

ri mo~ar ~orurler mı 1 

Başını ıollıyarak· 
_ Soyle soyle benim uziz 

karde iın 
Butun uz lnr Metellesin 

ne soylıyeceğ'İnİ m ruk edı 
yorlardı. 

Şımdiytı knJar ka\ 
ki i ..e kıınlcr. oldurttunuz. 
8rnolo nz ılorı da Mctellosun 
çok jlcrı gıttığıni ve artık 
hukumdarın hu sozlere tuh 
ommiıl cdemıyeceğini ve ner 
ede ie o ümuoun yaklaştığını 

Memurin lu:ıoununa ek 
lenen konun \•ılAyete le 

bliğ edilmiştir 
Bu konuna gdre kudro 

dolayısilu rıkt ı knlnn ba
kanı k emrın{' al nı:ın me-
murların ış ha nda 30 
senf'yi Joldırrmu olanlar 
tekui.ıd erlılid •r )\n iro yu 
zunJen ı cıkt kılın m~ 
oıurler \•.ırk rı. lıu lurın 
derece! rınde veya hır de
rec o ğ el kı açıkbrn ıdı 
nrı lan memur alın lmıız 

Bu O(·ık( memuriyetlere ilk 
önce oçıkdo kol ınl r yn· 
rleştirilirlC!r ) D r< c·c ı i~· 
infle veyo b r den•cc n 
şağıda verıl n memnrryet
Jerin o~·Jk mao lnrı kolır 
Knl ul Pd<'nln n kendi rlc· 
rec<ı ve• sırrı ı içir dl' ılk 

nçılocuk memutıy tlltO ya
kında lululaıok "o 
O( ktn knld•klorı meınuri 
yf't dı rf'ı e ı rıdc> tı• k u l 1'

dı l rnek hak':ırı ukl dır Kn 
nuni ıwbclılı rlo ı d n el 
~·t·klırılcrck B. lrnııl k em
rine ul nırnluın, tolıkıknd 

'e mulı ıkenıu rnrıuı n ka 
dar uç k ın . sı \O mez 

Bunl rd n m ıı'ı nıuha· 

kt mc Hl\ her "t k r ı-
rı n ı ı 1 r:ı Ol'll C'I ~o-

ktırıldığı tnrıhten b k n
lık enırıne a ınd "ı tı.ırıhu 
değıl kesılmış ol n mne 
l ır 1452 s yıl. konu. 

nn gore yarını ve ba-
k nlık Amrıno ul nd1ğı ta
rıht n >nr ıki ııı ın Inrıdo 

1777 saylı kanunun u 
runcti madde indekı ôl~·u 
lere uygun verılir Kudro 
yuzunden n(•ıktR knlm ~ve 
ya Bıtkanl k emrine alın 

mış olan memurlar uc-
rellı kadrolarda mooıla-
rın• n dengi veya ıl ha 
çogu ıle tcklıf edılen va1 

zifeyi kabul etmez veya· 
hud sermayetinın enoz ya 
rısı devl tın olon bır mü 
es o:ıedo 'lfeyu devlete, vi
ltlyetlcre. bel •Jiyelere oiJ 
ücretli bir işle intihub 
veya t yın sur{'tılc cskı 
mııo larıno denk veyu on
dan çok üç·rotlı bir vn 
zifö olnıış olurlnun kendılo

rjne verilmekte olan nç•k 
nrnaşları k silir. 

in ayık parıığı arınıyor. 
Guz He tirme nmE'li) ntlor 

ın n, h rhnngı bir sebebJen 
dolayı sık ıtlunon 'eyu do~ 
u dan ku urlu ol ın ıns ınlura 
yoptıklurı hızaıetler s ıyıs z. 
dır 

zannederek b rbırlerıne bak 
ıştılnr Hukumdnr: Fruosnıla bır kazo netıc 

y ' .. Onları mı oğren- esınde uy ~on ku~uk pa-
mek 

1 
tıyorsun So lıve) ım. rmağı ııkotlnnıb ke ılen 

D di \'o ko' ıd m, gt n · ''e guzel b r kııd n 
şıındiye kadar ol hırulen hu ku urunu duzelttırmok 
zııvollılorın ı inıJerı vazılı ıçın ~·ok buyuk fedoktlrlıldıır 
bir kôğıJ ç kardı: yopmok nıy ·tinde lır .. meli 

lştA 1 ulun san to Y t kola s ılfl, buna ltlzım 
mcr1isi muhlf'rem oznlurı, olan nynk P rmıığ nı bulm ık 
j imlerıle d<'ğil faknt ra guçdur; ~·unkı bu parmağın 
kam ilı\ orz11dıyorum. Bu- canlı hır adamın ayağından 
~unc kadar oldurıııu ve alınması 11\zınıdır ben~· 
oldürtnıut olduğum kımseler kadın, ~·ok para vnid 
tını c4700) kı ıdır. Bun· ctmi fııkot boyle bır ı 
lor n l\'l"rınJe d (96) s noto byonn rnk bır kalın vl' a 
azası rnrdır. ır crkfğe roslıyam1tm t r, 

Herkes bu rokaml rı ı ı- ns n bu habcrı okuyun 

1 
. L: c3, Vıktor llugunun ,Sefıl-

dince kulak arın n ışıtt le- ler» adlı romanını hatırla 
rmu ınonamıyornk J h- yor Koıettn m artflorıro i 
etlerindtn merlı İ nasıl devebılmek kin onun znva-

terk eli ctıklerinı bılemedi- Hı anne i oo di terinde•~ 
l er. sın! satmaktan çekinmemı 

ilk. Engin ştı .. 

gelen ihtiynr mıruloy Gor·
giy<'f',n ıstifı.ıya m cQur ed
ıldiğıni vr y ni knbineyı ı . 
tı(.ıı eden kobin~He har'bıye 
naz rı bulunan lı nerel ,ıı 
odof'ın ~ şkil il ldıJjni pj 
nnslar geçen gun hobC'r 
verdıler 

Yeni kabinede eskı k 
bine az ılnrınd·rn harb)y 
boknnı şımilıkı bJ!ivekıl 
lıenernl Zhıdef'lc h:ırı~ıye 1 

QPk nı Bnt ılof, öko.yomi
1 

bn 
k3n1 Mo\lof ve . nnHp 
knlfit bakonı Z!:lhnrıyc1 
ycrlerioi mulınftıza ıO\\D\ 
) rd r.. \ nı b vekfllo.ti 
olgıo.klo b\ırab r hnrbi's 
bokanltğm1 tfo ) op3'< k 
dır 

-:Bul~·-- r l ıraf lnıı1or 
ın n n ı rı ftd\r olı.n<ıZ\'fJ'\°'> 
uıllı rn ıcmu ı ·tr ıfuıda topl 
ııııın b r zl'l'tıirt nırı mUm s • 
ılı olnrı.ık h'ırı lene g ~·en 

Gorgıycf. o z,ınıan ordunun 
du yarJını.ııı tı m n thni \'f' 

fır1etı}Or 0 r H,•klll te, bit Uf 
bir huk.ıımetin ıkL dnr rıı v. 
kııntı gotırılnı nı kr blın 1n 

1 arza c·~ılıgmı oyl mı di · 
~ lJorgı) ef kub~rıesiMn ıç ve 
dıs siynscı öyl id: 

k 8ıyusn ı: f ıı ku{ rı kol. 
dıruıuk. PJrlnmf'rıtoruluğu 
kaldırmak, sınıf ııyrılıld r nı 
kat dır m ık, Devi ot ınudo holcs 
ını nslün tutmak bir n vi 
pr pug.mıia bnkonlığı roluııu 
oynayucak hır umum müd• 
rhikle, faşıst id olojıaınt "'Ya· 
yarak ı fİ8l tunfdarlanllı 
~·oğahmaJt 

D f asyasa: MnkeJonya tv• 
Trakya koouwlerıoi..&aldıh 
rak buolar.ın p.ro~nmlıırını 
hukume1.e "fe Jevleto mülel· 
lQi\~· <;eı.,ıer ru'qd(\ yı prı:HJnD 
liulgaris tnn ı!ev~\.in 
progrnmınn n.1%'.rok ılorj gôt
urP'ek 

Bulgar iuşıım knqıq.qsı 
ıwrJ~ 30 fırkayı kop ını 
oklo ole).'bıQd otomytık. 
b!r mulıolcf t uyond r.n ~l 
dı.:ıorı sıyoı.nsınJn do fu 
gosl.ıvynya yok) mokl ı 
ltaly:ın polit kn ınd ırı uzuk 
!ışır gorunmuı:du. 

Bu kJhıne egdr B ılk ın 
Lırlığine ~ rnı s olsuy~\ı, 
bu sıyose\ının bır değeri 
olohıtırdı. Fakut boylu fo· 
bmıyorıık kendi <'lıle idare 
elliğı matbuotu HomoıtYn 
Ynnunistun \'C 1'urkiye h . 
kk nıl:ı ho olm yun ya· 
z lor y zd rınası lııırırı 

sıyas:ısını l' rn :ı ntıki ol mu
ktan çıkarımşdır 

Bulr{a.r fu;?ızmi noznri 
ıdı ve ku\ ve.tlı değildı. Oo. 
dun Bull.{orl rın bıl pek 
hobcri yokdu. Bınacnoleyh 
bu akıbet do onıı mukc.dd~ 

erdır. 
Ajanslar kabinenin ıç 

durumu m\Jnnsebotile d<'ğ 

ı dı~ıni. yen sinin dı eıy

osodn değışik lik ynpmıy· 

oenğını söyhıyorlor. Yan: 
haberleri beklıyeccğiz 

Yeni Bulgar bakanlınntn 
trittiyllleri 

Y;cP .flul 
uc yeoi bakın vardır. Bun
lar Dahiliye Bakanı Mıralay 

ıı n NI•> ,· ı.rkr , 
~· ğ'?iP.I· O'Nbabı 

rııııml n) - ,N8hıy 

mizJe humrnnla hır 

uqıran ç 1 mosı var
dır. Tuz ığnn koyu ıle 

Kur ti, Altınlnr K • 
lofut koylni nrosında 
vu pozı:ır yolu 
dek ,. 

otrcut'ttyerı krıvu 
il J(o'leler ko.ly a;a 

ımlukı koylu~ p~k 

ço~ ı ıoı yrır JPJJ dı 
ğ r ~ır ~qpru y •n d n 
y.ubJ rılmı~ur.,, 

Kö) lı>rd& 1-llerin iç 
~u dı toti 1011 ktl'~ 

sıva ve bıı.d mt vob 
clmlmı tır. f 

S!YPA. 3 

Nahiye merkezi ilo 
en y kın ;?İı~ondifor 
yolu 1stn~9·on~ı, olı.1n ' 
Mf'zidtero • kndar K' 

1
• ııll n K ı r "u tlfa• ı,. k y ın.ııh 

~ · ı. K ıq 1 \C ııtı)ar ıı )Ptı ıı ıları 

kıra ar. on Y.olu duzletı. le nohiye ~evır8eni Hakkl 
lme~tellır .. )'Ol~n duıı,-Jtilm- Ak,un, Jlndarma 'karakol 

'• n , 
t sı sona '1lf.d ~ından kpylul · kumantl~ı nahij.ed('k, dığer 
rı~i' bu yoldffi bOyuk golır ı ··" · · L. bufoca~·t r, Rn. ııılurlu vol meoıvt arr.a ıştır.a.._ ct~iıtır~ 

-ı .,.'r rr> " Bu ture~ avlagnW. ..biros>.J 
İ\'•R k<iJıl\ijer H'n vo hat- zororlı hoyvan ıtJM edjlmi"' 
la. Al.l~ maı4t,9n tirı. Kış ııonuna kadar haft-
0*"111e Jş/.fri anuı iki belli g\İl'\ÜOde nah~ 

ahıy~'11 rkezinde 43 kişi yo lc.öyl•inda Mırek a\'ı ıwa~ 
g1'2~ 'dk'tımas rllf bnşlomıotır. J 

Gt>~~ 1}1(\ıntasl'' burtlda fm pÜmHı köy h\uhtarlarınn 
serle ~e~k olmu ıur ~·twirgenlikce hiliiirilmiştır. 
T~f oh işi: ' .Vtlaurım çolıf!ıası. 
.~u slr" koŞ:İerın heb tel. Nabi~ çe-virg•tıi Bay Ha. 

C'f~ııl:ırı yerlı yerıno konu la- kkı Ak~nu• burayı geldi 
rnk bu iş J>cı orılmı~ oln<"o- ği gundffn başl~aıı fttydılı 
kd f .flu_ is icin nnhıyA çev- · ı 1..' Jk • T r 1.o ".'lg' ,., ı er un · tnufıntlan 
ırgcnıiğınco ~uxıdiden ~aıır t 
)nnılmaitnd r. sıkı 1für bağlılıklJ) lfo uhlmak-

tndır '' 
S11-rek 1 avl~rı· Dıı o Y oj{cıl"' l\ttlofut' i>a. Koylu• kendi• kArları ve 
'u~ öylerl nhalıeinin hır ko\nyl klnrı için \'alıJJon çr,· 

ıroyct 1oplonmaRile buyuk j virgeni dc-rin sayğ lnrla onm 
bir eurlık aıvı ıyıı plırılnu tlf. okto<l,,.. 

iju ayı& 1•unı«:munesebolı 

Krum Kt>l v, '4frltur Bakanı 
• • Ceneral !J't>oJ~r Rntlev ve 

Adlıyo Bakanı B. Mıhail Ka 
lenderoudur. ' 

~1İrJ1'1 l\olev l i90 yılın 
da Tırnovnda doğ mu 
1910 dn Hurbi,yu mek-
tub nı bilır~r~k zabit olmuş 
bnlkan hnrhill~. yüzbuşı olo
rnk v~ gepel~hnrbo binbaşı 
olnr k ışti~tık etmiştir. Kn
bin 'Jt :girmed~n evel harb
ıy nı ktebi muduru bulun 
uyordu • 

1887. de dpfl •D 4.ieıaeral 
'r odor Rotlev 1906 da 
Harbiye mektebıllden sabıt 
ol rals Oı e ij~~ 
Petersburg ~""Anıhar.bıye 

• .,cbil<Wn,~ZUQ o&u 
tur. Balkan harbine yuz- .. 
haıı o\nrak iştirak etmiş 

'l 
genci hıırpl~ i§O dpğ fır-

kosı ArkAnıhnrhiyeıindo ~fa 

gene> .Erk.Anıpar~İY.O \laireıi 
h:ırc•ket :. şub,sinde mu 

lıimvn~{•lerde bulunmuştur. 
Harpten şonra h.ıırbiye 

mektebin~o QlU&.llimlik etmi.ş, 
kumo.ndonJıklarda buluomuı 

Ordu Erkı\nı Hıtrbiyesin~ 
~ubo Mu~Jüiu apmıt 
Berlınılo ~teıeıı\il~er olarak 
kolıuış •ve en ,.,, Fılıbe 
meş:kez K,umanda,.,lığındo bu· 
luıım.-ıLur 1934 .Ağuıtaaın
dn Ceoeralliğe terft etmtŞ 

tır. 
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• Bu sayfa her hafta b11sılmktlJdır. 8'!.-t1 
! layı yapnuıkla gtlttütümüz ülkü köye, köy/lJfTlflJ 
i laydalı olmaktlf, Umuyoruz ki köylü katd 
i kendi sayfalarını sevecekler, benimsiyecekt~~ , 

Çalııkan bir lröy halkı 
e 

Bandırma merkez nahiyesine b:Jğlı (D bleki) köyü hal
kı çok çalı,kandır. Muhtar Kadrinin Ye bütün k61lünün 
el'.ıirlik ç:ılıtınuile. köyJ" göz ,1 işler gö:iil•ektedir. Bu 
re1im köylüyü köy tarla .. ında çalı,ırktn götttrmektedir. 
Bu yıl Debleki köyünde köy Aamına yüz da.ati• tarla ha· 
ıırlanmıt •• bun':'.n elli dGniilllfine kıtlık ma~•I ekilaittir. 

Çalaıkan Debleltilileri alkı,brıı. 

Hayvan aallıfı: 

Keçilerin Ciaer Aar1sı. 
(Kefİ zatiJrreeıı:) 

Yalnıı ketlierde olan Yt 

h•tka h•JYaalarada gtçmi
yen bu ha•tihk çok korku· 
nçtur. 

, 
Eğer keçilerde •••t.lık 

ilerlemi911 hararet 4ereceıi 
yükmelir. ~ - 41 1 kadar 
~"kar, duha IODradı ~burun
ları akar, ökıirük b .. lar. 
ilk defalar •olu ola" baran 
akıntısı ıonraları ıömük ko 
yuluflunu alır. Hava alıb 

Terme çabuk çabuk olur. 
Hastalık i.erled koe h.ıy

vao zoil•a, dtrman da gün 
g•\:tikce a~ald.tından yatar. 
Göslerjn alt" kıpeğı ;• tişkin · 
dir. 

Hutalık on giin kadar sü 
rer. Nıhayet ıon zamanlar· 
da hHta haranın art aya
klarına kötürümlük ( lele ) 
gelir. 

Ülüm adedi yüzdd yetmiı
den raala oloa hu çok teb -
lıkeli hastaliktan zavallı 

hayvanların k mili on, 
kimi•i de yir•i günde ölürl
tr. Olmeyenlerde QC>k zail 
bir halde kalırlar . Bunlarda 
hiç bir ıeye yaramaılar. Ha 
yvan bu hHtalığa tutulduğu 
zaman eğer gebe ise yavru. 
•onuda Jüıürür kendiıide 
ölür. • 

Bu brstalığın mikropları 

en ook ak ciferlerde ve bu
runun akıntı 7erlerinde bul· 
unur. Kanda •• diğer yerl· 
ertle yoktur. 

Bu ~ıstı~k ıısd ılla1tllr? 
Yukarıda aaydığıi.uz ve jı 

röze carpan batkalıkları ke
çilerimizin birkaçında görJ 
ükten ıonra onların ciğer 
ağrııına ccZatürreeye» t•tul· 
duldarını aalorız . 

lı , .... ll't 
Bu hutalık eyi edilemez. 

Ve aş111 falanda yoktur. 
Yapılacak: iı; hutafarı va 

kit geçirmeden ayırmak 
ve kesmek derin kuyulara 

•• •• 

gömmek. haıta aüruyu 
kordon ohınıı almak bulatık 
ağtl ve ahırları eyice 
temiılemek l&ıımd&r. 

tSu hastalığın derhal bti. 
kumele haber verilmesin
dttdtt geçik.memelidir. vünkü 
v~ktinJa haber ~ermeyen 

hayvan aahib&.ri, çobanlar 
kn1 heyetleri btikılmetçe 
cezalandırıl.rhır Eğer nk· 
til!de b.ber · verılt~ct!k o· 
Jun.ı hökime& hastalık ye· 
rine Jerhül ·bir baytar 
gönderir. Hı yvanlar muu 
yemeden g.,çirilır. Hntal.ğa 
tutulan bay•anJarı kee•iirir 
etlerin yenmeıinden bir 
zarar gelmiyecekse sahi· 
bine verilir. Yenmiyeoek 
gibi iae ilAelar ve göm
dürür. Orada böylece 
ortadan kaldarılan bayvaa-
lırı n bedeli tahmia edilerek 
bir zabıt kbdı tutulur. 
Buna göre hükumet ha7-
Tanın değerini ıahibine ve-
nr. 

<iörülüyor ki hükumetimiz 
bu yolda halkt•ızden yana 
ne kodar büyflk leJaktrlık. 
ta bt. 'unuyor. 

8ızl.,r de blaaa kartı yine 
kendi kazarıcım.z olaD bu 
it4e vazifemizi yaparken 
geçikmemeliyia. Baytar git 
J.kden ıonra ela oııua dedi
klerine göre davranmalı. ha· 
etahA-a tutulan hoyvanral 
hemen daha ilk zamanlarda 
kl'silmeli etleria yenecek gibi 
olsa da olm•N da ciğerleri 
herh1tlde yok edılmelidir. 
Yoksa ciğ'erler m1krophırın 
her yuna yayılmaema yardım 
ed~rlt:r . Kordonun kalkması 
ancık ho•talık. •ürür tama· 
men •zsklaştığından itibar· 
en on bet gün ıooradar. 

Son söz: Hay•anlarımızı 
ve kendi iıtifademizi düşün· 
üyorsok \'Ok titiz da'lfanar· 
ak şüphe etler etmn htm
en hüln11Dete bunu dGyurm
alıy.ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Zelzele Fel~keti ve Köylüleri 
Veli Dayı Diyor ki: Yurdun neresinde ol 

103yafında 

Bir Köylü 
Anlatıyor: sevinmek de, acınmak da bütün milletce 

ı «HlkOUI ilziı -k11tliılü ki- masi lazımdır. Böyle olmazsa bütiinlilk ol, 

1 

rt•Zl,lflllllZl•Blllüyo.Klj- Oglin kfi~lii çok ha- köylü karde~ler·iu ~üs- · biitünliik ohn3z, 
. llllZI bıkiı JllluJL.» yırh bir iş .YafHuı.s.·dı.. te;ditrj var;lım c~ıv- da~lık. vürüruiİŞ . 

l - · :ı · • '" .. b·rı Yağcılar nahiyesinin en Erdek ve )larmarada gularma bakaruk ~ok insanlar 1

1 ihtiyarı J oj yaşında Kallat ı. ""-
köyünden H cı oğlu Mı:hme- z~lzeleııin ocaklarını sevinmi~tJi. y~rclıma uO•.l' 

rlo b.r ~ün köyünde ras yıkdığı köylü yur·ıdaş- - işte . iyordu ü... lar. Knldı ki llır 
ladıın. M~hmet koca lara yardım olmak üz- Clus (~liflet) bövle ol- efratlı hir aile · .. 
yap'ılı, kalın seslı bir ada•- V 1. () k .. •. \T ) • · d 1 KiiCll 
d•r. K~ndisine merhaba M<:h.. ere e ı nyıııın oyu ur... urcun ıuwesın •~ rı sıvı ır.. • 
met. nasılsın , eyimisin 1 di~indeu tırnağmdan olurs· olsun sevinmek tırııa~ı sızlarsa,.. 
ded m. artırarak '\'İvecek 0 eve- de, acmmak da bütün altlar hü .. vüğÜ1111 

Kalın ıesile: ,; • ' eı .. ,,, 
cek. toplamı~ .uöııder millt>tce, du\'tılı'ıası la- ına bir felaket _._ Merhaba oğul, direk "t c · - ., • 

~ibiyim. Sen de eyi miıin ba· nıişdi. reli Dayı da zımdır. Böyle olmazsa küt;üğü a~tar .. 
kam?kşek~~~m .• =_d~d-.=.-.=t~f--L-"~~~~~~~~~~~~~~~dT~~~~~~~, 

. . .. a or. e a &0\'C zap- A k a 1 
Allııb afıyet . Ve&ID emme t d" 1 l' .. - 1 n arayı anıy ben seni bilemedim. Sen ıye e ge ıyo onkuoe gke e~e 

L. • b k gırbacle ~·abuk uzu esın 
aımsao a am. h atlara apa hulun nede acı 

K.mdimi tanıttım. 
_ Eh t>lı bizim m~mlelr.et Mueıturu, Koe:ı Ayon, hrırı 

ÜJ'(t>nİn i\nnıf!t. hurıla ,ı::ırı 
gızııoıaın otu 
goouşam g.ıri 

balrnm şöle 

Güneşe karşı ola o 
duvarının ku)tuıuna otur
ıluk . Hımim sormama mey 
dan bırakmıyarak: 

. - lley gidi genc;lik, havaya 
doru gitti vaaı. 

- Neden Mehmet? 
- Oğul, bi tela eskere git 

tim Otuz yıl marebe
lerd'e gezdim. Cezayir didile 
gıttik. Tunu• dıdile gıttik. 
Ourabulu• tliılıle gittik. Bız 
orlada marebe yuı•akttn le-
tanbulıJR sultan bi ha 
ber yolladı. bakRaı gerı ço
kilin daha biz glvurları 
korkuıiubto ka~·ırJımız sıra· 

da bu ıefer gAvur bizi ku\·a
lama ba9la Napecam zı şaf
dak. Bu töledim ülkeleri ve
dik lıtanbulJa ıultanlan sa-
reylenio önuode Padişahım 

çok yaşa dıy~ bizi bağırttı

la bağarLtılu da hadın ııla. 
nıza gidin didile. Bandırme 

kada dl'niı pampırına bindir 
dile de çıltarıvedil". Oörı . 
güade ordon köve gidim. 
Evmizin öııüne gedim buba· 
ma bacı dayı kapınız ın 

öniiode bi sakollı adam va 
hayir iıtiyo yalım bakın 
diye gomşula sesleoiyo be-
n de doru yukara çıkma ha 
kı)OD. Nise köv)üle de bu · 
bam 

0

da herıi eık~rden geli. 
nce bilemedile. Ben delikannı 
gitıimde k ı ramıt sakal-
lı adam odum Ja 
ölo kö.a gedim bilemezle 
ya demi nğul. 

- Demekki gençliğin böyle 
havaya gitti öylemi Meh . 
mel'.1 

- Unu arıladıyonya oğul ben 
Löle delikannı gittim de ak 
aakallı eskerden gedin. Ya 
bübam olum bida 
e1kere iıtelese eeoi ver
mem gari didi. Anniyomun 
oğul yarı eskerlık oldum 

köviimüziin eşrafı oliF \': ı huk 
bulun g. tirin. Bu : dam 
la gelİ) o. Bu .. nurı <'amL 
nm ıçıno ılol,luruyola, 

I s ı .z :ıt:hı klere eknı· 
ek götürüyonuz yotoklık 

yapuyonuz demi. Yıkın; nıa 
rtinin kayışını ayak.lana 
fiilaka yopıyo)o furun so. 
payı aman ÇB\'UŞ allaş-

kıno biz zebeklni gödü-
müz bile yok. Onna bizi 
kısdırsa)a seycek le ) 'Ok yaJ
onc.lu !'İuiniz. Oı . yak yidi
kl. n •Ora lı ıı c.lın hukam şe· 

re m11pus damına oman çavuş 
al şu üçe heşe altında 

bizi b ı nık. Peki emme bida 
duymecem hol Baş üstüne 
allah ömürle vesin bir 
gün ben gene bölt-. aha bu 
duvarın dibinde oluruyord-
uın iki atlı zaptiye ge-
di ben gaçamadım. BeT c 
nede buban ülen didile bende 
bilmiyom didim. Bubon yok 
sa sen v11ın ya ha· 
di bakam düş önümüze 
didile yörüdük hene bi 
dııyak zebekle Parayi 
bulub geliyo hubana veri
yola nikada enizde zeh
ek Parui vaso geti bekam 
ben dayakdan korkmam emme 
gittim bubama gabzımana 
(gabzımaJ) on altın ve
dım. Onu getidim ellene ve
dim kurtuldum ben urdan 
eve geldim yattım dayak.lan 
yerleri aryo benim day
aklan yeri eyi olmadan 
hi.Je bakdım gabzıman de 
beni dövea zaptiyele gelm
it gene bubam yok gapzm
öD bene babam paraları haz r_ 
tadımı diye sordu ben ha
zırladidim emme gaybellik 
didim para gaybelmuşmu 

çabuk şinci bu saat. Para 
yok didin ölcse malınızı sü: 
rcem didi keçilPmizin E-yil
eni ayırdıda aldı gitti dinli-
yonmu oğul başın ağrıd1 

Tii rki n:min kalbi A.rıkaravı tauıuuakdil 
edi):oruz: Buµün basdığı.ru~z·· i~i resiınde~di 
~lahye Bakanlığı, altd~kı Gazı ruekteblel'I 

- Bu Bölediklerimi 
eski devir bunnadao 
çok sonu seferbeylik (sefP.r
berlik) açıldı. Uztımım daha 
kötü olan ortalık sono. Yun
an gdvuru gedi nihayet 103 
senedir yaşıyom 7 tene sul
tan ge~~irdim bu duvarın di
binde ırahat ırahat şinci 

oturuyom. Bu duvarın di 
bine geldimmi hemen u 
geçen günler akl.ma geJiyo 
çok şükiir oğul 91 yaşından 

sona bu ırahatlık buldum. 
Şinci bene.le sizin gibi genç 

oleydim de aizlen bende ça
lışaydım. Bizim kövde şıncı 
gazetn okumak bilen yok
tun kövün imamı bile me
kip kar.ıılamasını bul mu -
yodun. Şinci cskerJen dö
nen hepsi karalama öireni 
yolada öle geliyolo . Sona 
hükumet bizim hertürlü 
kArımızı . ıratım ızı dü-

l 
ljUDUyo .köylelllİSI 
yolluynda hutalarıPI 
tır ıyo ekin • ' .... 
yolluyo hekioı ,.;ı•d11o talık vasa ılAP8 ...... . . ....... 
veri,.o, demır ok 
luyo, ıj\'rıları ail; 
Hamız kendi teP 1' . o 
hıda yayılıp geıı1 1r 
kimse \'alooı•Y0 t 

l uııı 
namusumuza e d• 
Aş3m kölüle od• ·• . idi ,,... 
la. Bir aydır bıl k 
nı kadar b0

'
0

1, 
vasa hükO~etbePİ 
hemdve kölerın Oft 
ha yolu yapılıyo;:b• 
yapılıyomuş.. çO~ • 
gemiyen bı uıli 

Allah bizi bu ~=o•" 
re gnvuşdur: ,it 
ömiı rle vesıP d• "' 
genç olıadılll kerlı1' 
m .. nJa heoı e• 19s) 

il . (le• 
dım ZP etıno 

dım. 

r~- ~-~~~~~~~~. ~~-~~---~ 
' 

bubam e•ıledir ya beni es· 
kere yollomıyu gori ben es 
kere ~ıtmiyon emme bu 
ıefede gene eskr,rJik 
kÖ'vJen ırnbaılık gelJ.ı lıaf ... 

emme gari lafıı başladık. 

Yarı kamasın . 

- buyrun &nlnt dedim 
J }' urddaş: rı 

Mehmet! 

KOYLU· Seni birçok yüklerin altında ezmekten kurtaran Cü-..= muriyettir. Senı yük•elten ve yüceltecek olan da 
Cümuriyettir. 

Fdakt!lli günlerde sana yardım elini u:a::glfl 
ahmer fnsanlı{Jur şefkatinden doğmuşlllf· zd/fli 
kir. kadın, erkek Jmltisa hiç bir klmst kttı etere' 
ahmain himaye.dm/en 11::.ak sayama:. ~:11.,s 

ı otl kurulan im hayır ocayuw aza kayd ,;ı l .!alık0esir = Hi/Bliahmer f(le 
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ç o 
Türk büyükleri: 

Bıbur Sıh. 
Tarihde gördü~ünüz bü

Yiık Türk pıditahlarından , 
biri de Timurlenk ahfadın· 
dan ve e<Bııburnnme» ndında 
gayet güzel Türkçe bir 
kitab ı n muhnrriri olıın 
«Z1hircddin Mehmet Baburş
ahB dır. Hındistanı z::ıbteder 
ek «Delhı>ı ehrıni ken
llı ine pnyitııht yapım Bu
hur ah kılığını dPA-iştirf)rek 
d ııma halk ara11ındn ılo\a 
§yor, onların aJetlermi, hal 

lerini ani.yarak mr.mleketi ona 
göre ıdare ediyordu Ulusunu 
seven, genç, fedakAr hır Hın 
llı Babuı u öldurmek mukeadı 
le onu birkaç. defo uıakdan 
görub ıimHını oğr~n?1işd.ı. 
~ımdi öldürmek ıçın hır 
fırHt goılüyor, hergün sah· 
ahd11n akşamo kadar Delebi 
ıokaklarınde dolaşıyordu 
Bir gün yine öyle dolaşırken 
orlalır•ih birJenbire karışd-

" ı~ını gördü. Azğın bir fıl 
zincirini kopıırmı~, kızgın 
goıl\ ri, f{Öğe kJlkmış ho. t· 
umu ile il-ırlıyordu 
O 8ırndo küçiık 
hır ("ocuk ytlru duştü. 
hl azgın Hıgın geli) •>r. 
\'ocuk kelkıınııyor, kımse de 
0 bı(·areyı kurtarnııyu ceıa. 

ret edemiyordu. t;unku o, 
herkesin (necis) yani piı 
11ydığı bir (parya) çocuğu 
ıdı İşte 0 ıırııdu uzun 
boylu, gü:ıel r•pılı, tıplu 
flintli gibi giyin mı~ bir a · 
am hayatını tehlikeye Jroy
nruk 11lıldı ve çocuğu kur. 
tardı. 

Bu gorıb ve korkun\: 
'fanya eeyreden Hın\li, o 
ft•clakıir adamın kim olduğu
nu anlamak ıt·ın y11nına yn
ldaeıb dıkknlle baktı : Bu Bab. 
ur ş h idi. Hintli o andA 
clız. ~·öktü, beliRdcn hancr. 
rıni çıknrıb hiiktimdarA u· 
zal\ı: 

- Paditnbım canınıza 

kıymak iatıyen bu sefıli 
ildurünuz! Dedi. Bu işden 
şa ı b kalan Bohur Hindliyi 
sorguya çekerek mt'seleyi 
anladı, Hintliyi offelti ve 
yanına aldı. 

Ko koca Hjncl impara-
lorluğu nu yalnız kendi kuv
vetile elde t>den bu Turk 
padişıı hının buyuklüğü bu 
hnrcketile de anlaşılıyor 
Babur ş ıhın torunları olan 
Turk pıdişnhlnrı Uindis~an~.8 
uzun müddet hüküm ıurdu 
ler 

r 

c 
KUZU 

Benim karaman kuzııni 
Bilsen!: ne yarama=. 
Koşar. oynar 11c :ıplar, 
Hiç yerinde durama: . 

/fo:,an kırlara gidu, 
Çimenlerde yaytlır 
Fakat 11:11nı şekere 
Daycınamıı: bayılır .. 

Bils,.11i= ne yarama::., 
Benim karaman kuzu. 
lliç şakaya gelemez, 
Hemc11 çarpar lmymı:u, 

r. 

iki kırmanyolıcı ırısmdı 
iki karman,. olacı ~ece geç 

vakit bir yangın yerinde 
başba ı vererek konuşu 

yorlar. Bunlardan biri: 
- lluberın vıır mı? bızim 

h:bonduJ gecen g re bir 
yolcunun suratına yumruk. 
bôğriıne tckmP 'urmuş, ~·ok 
gc•çml·den (le yııkayı t·le 
vcrrnış. 

- Ceıosı oğır crz ldır 
bu işın. Yosjn cezoyı! 

- t;lbclle yiyecek. '\ol· 
nız ondan önrc bir~ey ye. 
miş! 

- N~dir o? 
- Karmanyoladen eline 

gecen parAnın hepsini ver
meyince, kflrıs.nılon bır te
miz dayak' . 

•• 
Havadın hıbır. 

Mahkemede mudafön şah 
itleri dinlenıyordu Heıı 
huzuruna g~len şahit-
lerden bırine sordu: 

_Suçluyu tnnır mııınız? 
- Oldukça! 
_ Nasıl cır ademd ı r?. Ha-

kkındaki kanaatiniz neı.lır? 
_ Ben onu eyi odam bıli · 

yorum' 
_ Soylediğı eozler daima 

hakikate uygun çıkor m ~ 
_ Bıtzan evdt, baz.an hay-

ır! 

- NııeıP 

Şahid, izah eldi. 
- Kendiıi, havaya dair 

haberler •erir. Roıothane 
mudurudnrl -

K JŞ. 

Kar ) ağı~ or her ~·er tloıunu:: 
Hüzgar Ut' de ·erl tı~i~or 

Titrh·or bul -.u kii~iik Lu~ 
Hiiz~ar değil, dert e i~·or ... 

Kar yağıyor Jıeryt•r heyaz, 
Cıplak kalmı .. hep ~amaçlar •. . 
'\· aprakhırı dökmii poyraz ·· 
Titrf'şiyor bak aAat,:lar ... 

K fu·ii k '~n ru ! ~•· 11 l u~ışa' 
(4~r~ık git) de \e kı .• lışla ... 

YflRflMflZ 

TURK DlLt 

u K • • 
Çocuk maaalı: 

......... " ................................................ 9\ 
! Türk Dili çocuk için olan bu say/ayı her halt~ ı 
i tertip edecektir. minimini ynvrulann ,ııkasın /9f1• I 
: /ıyabilmek bize .haz verir. ı : .......................................................... .. 

O(;LAK 
Biraz da gülelim.· 

Sevimin Bayramı! Oğlaklar çok camba:fiır, 
Kayalara lırmanır ... 
Kulağım 11kınca, 

Tırôl 
Muallim tNbriyi yanına 

çaf1rdı: 

Küçük Sevim anneıil0 , 

bııbasile çok şen zaman 
g~cirir, hor bııyrıımdu bab 
asının aldığı guzel beb •. 
klerı, arabaları odasına 

dizerek onlarla oynarJı. 

Sevım trırn Ll ş yıl hoyle 
güzel guzcl eğlenerek ya.. 
şamışdı. fi'okat gunun bir
ınde bahası h::ıstalondı. An. 
nesi gözlcrjnde yo~larla 
Sevimi teselli ediyor: 

- Zarorı yok \'Ocuğum 
elbet eyi olu diyordu. 

Gunlerce babasının eyi ol 
masını bekledıler. li'ak:al 
o, hiç de eyiliğe donmuy
ordu. Nıhay.,t bir gün bnb 
asını büsbutün kaybetti, 
sevgilı anneeile beraber 
o\uruvorlar, babHını ko· 
nu~uy·ırlır, onu daimıı ha 
tırlıyorlardı .. 

iter yılki gıbi bu yıl da 
çocuk bayramı g~lıyordu. 

8 ıyrama yakın lıir gün nn 
nesılP. Su\•İm sokağa· ~·ık 

mış lılilun güzel dukkfi 
oları gez.mi ler. fokot buy. 
ram ıçın hi\· bir ey ol 
amemışloHlı Çunku anne 
sınin elindeki para ilo 
ancak yaşayRbılirlerdi . O g· 
ün camekilnlordo neler ne
ler görmedi: 

iri, mavi gozlu bebekler, 
beyaz buyuk gocuklu 
koyunlar, gtizel boyalı 

arabalar, mırıiminj iskem
leleri, karyolaları, mükem
mel oda tatları, luı\~uk 
Japon gôılu Japon bebekleri, 
minımioa piyanolar, keman 
lar, her 9ey vardı . 

Sevim hepaine severek 
bakmıt rakat hfr bırıoj 
yandaki c mekftnda gordu. 
ğu bir bebek k.odar sev
memişti Bu iri pembe, yüzlti, 
~ebek a~·ık mavi gözlerile 
tam bir çocuk gibi gü
lumaeyen kiıçük bir be· 
bekdi. Cıtündekı mavi ço· 
cuk entariıile o k11dar gü
zel duruyordu ki . Fakat 
SeYim bunu olmosını anne· 
sine ıöyliyemıızdi A.nneıinin 
birşey aloınndığı için nckaJor 
uzulduğuau biliyordu. Gö· 
zlerini btitun guzel ıeylere 
kapadı: 

- Zararı yok annecığim 
hiç bir şey almıyalım, dedi. 
O gece ru yasındn bütun bu 
guzel şeyleri tekrar gördü 
Bırkrıç gün sonra bayram 
gelmJiti, çocuklar temiz el 
biıelerıle dola ıJorlar, kır

larda tam bir çocuk bay
ramı yapıyorlardı. Minimi
nı dVİm evde düıunerek 
oturuyor, babasını hatırlı

yordu . Baba11 burJda ol
ıayJı, ona cihet o mavi 
~özlu bebeği alocakdı. O da 
bugün hülun çocuklar gibi 
onu kucağına alacak, her 

kesle beraber eğlenecekdi. 
Öğleye doğru kapı çalındı; 
Sevim her zamnnki gibi 
kapıya oçmıya kotdu. Kom. 
şularının oğlu Doğan onu 
do bayram ıçın nim ya 
gelmişdi Annesi de razı 
oluyordu. Bu evıoıın yuıu
nü guldurdu. Anneajnin 
yuıiıoü öpdu, Doğanla be· 
raber geımeğe çıkdı. Do
ğan Sevimd•n daha büyük-

dü hert•yin yolunu bili• 
yo~, nerede eğlenecekl~rin~ 
~evime anlutıyordu. Şımdı 
otomobillere binecekler, kır
lara gidecekler, kırlartl~ 
hazır la nan güzel yemeklerı 
yiyc.cekler, öğleden 10nra 
butün çocuklar için bayram 
hazırlayan Çocuk sarayına 

arkadaşlarile beraber gidec
ekler oradaki bulun eğlenc
elerle akıama kudRr vakit 
geçireceklerdi. Sevim bunu 
çok beğendi Şımdi o da 
Doğan 2ibi neteli konuıuy
ordu. Kırlarda yemek oka- 1 
dur güıeldi ki, fakat ~:ocuk 
sarayında neler neler 
yokdu.. Bütün a.rkadıtla~!le 
beraber yediler, ıçdıler, gul · 
düler. Bu eğlencelerin için· 
de en güıeli 
~·ocukların 01nadığı 
tıyatro olmuıJu. Perde o~·ı. 

hlığı ZdllHln kırmııı çiı·ek

lerle süslenmiş bir boyra
ğ n parlak ay yıl . l ı zını gö. 
stı•ren beyoı elbiseli \ oc. 
ukları elleri ocıyıncıya kad
ar alkışladı. Her taraf kırm. 
ızı ve h yazdı. Tı pkı güael 
bayr:ığın rengi gıbi,. Kendı 
kendine Se"im dütünüyor, 
babafnın geçen yıl aldı

ğı minimini . i.pekli bıyr~. 
ğı bebek ovınan pençereıı. 

ne a1madığı için uzülüyo· 
rdu. Bugün bayram değ

il miydi? BayrıAmdı kırmı· 
zı hayra~ en yüksek ye
rlere koymak lAzımdı . 
Eve gider gitmPZ onu 
öpüp sevecek ve yerine 
koyacakdı. Tıyatro bittikten 
ıonra böyuk bir 1tretten 
her kea bir kAğıt çekiyor, 
taliine çıkan hedıyeyi alıb 
gıdiyordu. ooıan onu da ko . 
rdelelerle 1tüılenmit aepıte 

golurdü, Snim elleri titre
yerek bir kAğıt almıştı, Aca-
ba ne çıkacak? « 12 numaro. 
bir küçük lostik bebek!ıtSepe 
te bakan bir bayan ooı ca· 
mekAnda gördüğü minimi
ni çocuğa uzatıyordu , Sovi· 

min ıoviocinden gözleri 
yatırarak tekrar etti. 
Demek bab111 alma-
18 da ona bir bebek 
verecek in1&nlar vardı . Ar
tık bebeğini göğıündo sı
karak Doğanla beraber yiı 
rümeğe bııladı. Çocuk 
earayının kapısından çıkar

ken kırmııı beyu bayrak · 
lara bir defa daha bakdı, 
ne gü11l dalgalanıyorlardı. 
Ortalarında elekirikle ya
zılmış parlak bir yazı 
vardı: 

«Cumuriyet çocuklarının 
sarııyı » 

Sevim de bu eyilik ya
pan sarayın çocuğu ol· 
duğuna ıevinmitli. Baba11 

olmasa da memlekette ona 
bakacak baba\ar vardı. O 
ıktom anne!ile yine baba-

sını konu9dular, minimini 
bebeği anneıi de kızı kadar 
aevmi~i. Minimini, kırmııı , 

ipekli bayrak karyolaaının 
başucunda Sevimi beklerken 
o, bebeği koynunda oyu· 
yor, rüyaıında cumariyet 
perilerini görüyor, onlarla 
konuşa yordu. •• 

( B1rak) dtyt bağırır ... 

Oğlaklar yaramazdır. 

lnatcmu inalcı ... 
Günde dokıan, yıi• de/a, 
Tırmalmurlar yamacı . . 

/!n çok uudlklni ıey, 
Çalı yo~alclarıdır .. 
Kendiıtnl koruyan 
Yalm= boymı:larulır. 

)' 

Enfiye kıtııu 
lo11n bir alım olmiklı -.e

ral»er pek de dıtlgın olabilir. 

- oııu. b• •olar&••• 
hali D•. Karma kar&flk, &an· 
••nal 

Sı bri c•vab verdi: 
-· Taratı• yok ne yapa-

yun: 
Muallim: 
- Rehanın .. ,.,. a .. ıant 
-Baba•ıa .. çı yek •i ... 

• ,,. .. 
Muallim aordn: 
- C>tlam kaYak apıaa 

bilir miıia? 

Talebe etYah •erdi: 
-"•11r! 
lılualli•: 

-Armacl •l'aetaı _,ilir •i· 
aia? 

Talebe: 
- Bilirim bay •••lli•I 
- Peki •r••clııa 1 jlieia de 

Iıtı Salih hö1le idi. 
Bir gün ahbablarından Hul

tiıiye ziynrele git•İ§

di. Kvine JöndüA"ü zaman 
enfiye kutusunu aradı, bula
madı. Bu kutu altın olduA'u 
gabi kendince huıuıi bir kı

ymeti de vardı. Dütöndü ke. 
ndi kendine: 

1 neden kan~ı hiltniyeraanf' 
1'al•be: 

- Bunu mutlaka HulQıinin 
ninde unuttum. 

Oiyerek şu tezkereyi yaı. 
dı: 

«Zannederim ki enfıye kut

umu ıizde unutdum. Lütfen 

aratarak bulurunız; m•ktub
umu takdinı etdiA'im adımla 

göndermeniıi rica ederim 
efendim.• 

Tam bu te1ktreyi ka&layıb 
zarfa koyacağı ıırada cebi
nde katı birıey hi11etdi; ıl · 
ini ıokdu: 

Vay biıim kutu cebJe 
imi9; hiç farkında delilim. 
Çok tükur, buyük bir üdn
tüden kurtuldum diye teıke
reyi yeniden a\·dı ve ıu ıö · 
zleri ilAvt etdi: 

«Nafile ıahmet edib ara
may ınıı Tam ıu teıkereyi 

ıarra koyarken kutuyu bul
dum.» 

Salih komıuıona bu 
teıkerıyj yaıdıkdan aon-

ra zarfı güıelce kapadı,bıe. 

rint bir dtt kocaman mühür 
baaarllk gönderdi .. 

•• 
r 

- Meyn11nı yiyoraı da 
ondan ... 

• 
tir br•zl* 

Ayyıldıııa aaaeal •9'hk· 
da bir tıkırtı itiddi ya••· 
tca yatataadan kalkta ••t· 
fığı giUi... Ayyıldııı yı· 
mek dolabının .a.tinclı ta· 
tlıyı y.trken . yakaJı,la ... 

Ayyıldı1a: 

- Gece 
yemık nı .. 

Ayyıldıı 

•••dan: 

yara• k 
Diyı ••rlıdı. ·. 

hiç tanını bo-

Aaaeciti• dMi •. Ynaa 
oruc tutaoata• ıime h•r 
verae• lnrak•auıatL.. ()a. 
un için kalkt&•, geldi•. 
Affet UDtciti• ...... •1· 
yıldızın bu luır•Hlait•• be
ğendi ve onu afetti •.. 

• 
1111 •• 

Hikmet ıaateiy• Mrdtl: 
- Bir ... a. kıç llwrwp 

cam takaraıaıı? 

Saıtci: 

- Siıin içia oa k•nı. 
Hik••t cebindn bir ... , 

camı çıkararak: 

- Size on karut Ytrt· 
yhnd• ~a cama bir aaat 
takın olm11 •ı? 

H. O. 

1 OYUNLAR 
Kışm karlı günleri 

e güzeldfr bil~niz 
tapa IApa yağarken 
Karlar .. Koşar, güleriz .. 

Beyazlaşrnca heryer 
Kar topları oynarız 
tjocullar hep toplanıp 
Kardan adam yaparız ... 

Biiyiik kar ıopaenu 
Ya~ıaçden yuvarlarız 
Kızakla ~ar ü tünden 
Bir yel fJİhi kayarız ... 

YltRlfM!il 
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, . Ta.vuk. deyib geçrrl"eme. -

ti /•' . . dfSi . k çük i!e de 
d r l;u fiir. Bir yanJaı 
eti ak, hazmı kolay ve I~ 

zc;t.li~ir ıtHastalara. ihti}"'ar
llt:a ve" mftlel rr~ayıf olan
lara eyi gelir. Öbür yandan 

Y':l"!ur\ası, . süt gibifÇok Ses 
le lci abii bfr. gıdadır. Bun
dan ö ro in · nl çok eski 

bir zamandaziberi tavuk 
\ yetişlirmeğ~ 

bu yeti i 1 ş yav~ş 

zamanın inliraçlarına g§re 

ilerler~terek bugün~ü ·günde 
rı'k~ eğerfi, çok ge\ır l i bir 

snnat h~line get,irmiş erd1r 
Çok ge rh d yoruz. Evet 
b d ğ d D w L~f.. u o ru ur. ogrumgu~u 

anlamak için yalnızdbi im 
" r 

1924. 1934 aonda dışarıya, . 
başka memleket lere gönder· 
miş olduğumuz yumurtadan 
koz "dıiı'mıı parayı gö~leren 
MI< :· \ rı g6iden- geçirmek 

~f.:Y~l . "v 
1924 
1925 
1926 

" • 4 
ı n ı 

Yumurta 'geliri 

., lir 
3,726,515 

.. 4,859,853 • 
4.613.449 

t' ,4;l ,623 
, . . d4 .!56 
i': 6!528 HH 

1980 1 ~' t.353~075 
' 1tıY3' 1 f!l' 10 35l .853 . ' . 
.1~:p1~.1 ,, 7. 2~'7,;122 
'19~7-U1~8 de Rusylıda~u

murta t Jlit'f, O ıfülyon rub! 

leyi geçmiştir . • ~irl'erlka ' 
19ı.3 pe •lrames ayvanları 

yÔWn e'n bir' milyar • dolar 

kazanmış\ır ki hu paı:a D yı· 1 

l,ın . Luğ~ay gelirinden 321 
m'il on aolıfr aşırı tbulun-

.. 

yüzünden · 
• 

( 8 J irn 
girmektedir. 

yon kadar tavuk, ördek 
ve fündi gibi küme11 hayvan ,. 
!arımız vardır. Bunlarôan 
1932 yılında 7,967. 120 lira 

~dilen p ra nisbe,.t edilecek 

plursa. tavukcıY.uğun daha 
karlı olduğu anlaşılır. 

Ülkemiz çok geniştir;tavuk 
uluk için de çok hem pek

' fok elverişlid,r.Hele 1 alıkesi 
ilayetimizin l u iş için den · 
i yol<tur. 1"uprnğı huı;uııile 

bol sulu ovaları, ~·ısır top

iağından aşağı kalmaz. Bu 
fzlüklerile Balıkesir 'V1la
yetfmiz, sığuc1lık ve koyun
uluk için olduğu kadar ta
ukculuk idn de . pek elve
işlidir.llal böyle iken bu çev· 

rede bugünkü günde geniş
liği ve elveriı;ıliğ · e nüf usuı a 

göre az tavuk v ~ dolayısile 1 

az yumurta.1etitliri~m ktedir. 
Hiç şüptl }'oktur ki bu vi · 
Jf[yette tavukcuftık ilefleti· 

ı ' 
lir~ halk daha çôk kaza 
nacaktır. A flcak tavukeul · ğu 
ilerletebi!mei< için hayv. tı· 

cıhğın diğP.r kollannda ve 
insanin ağ ç yetiştırmcde ol

d~~ gibi en öne~ clde.kı 
tavuklara sonradan ıslah 

edılerek :yeli§tlri ecek atan· 
ların hastalıklıırdan hususıle 

bufaşıtı olanlardan korumayı 
bilmek gerektir. Yoksa iste 
nildiği kadar tavuk :yetişti · 

rilsin ve ıslah edilsin. 
Çiinün -b'dnda 1 ulatıcı. bir 

hastalık gel'r ve onh rın ço 

ğunu veyahut heµ,sini sijpü· 
rüb götürür. Netekim 1 u gi· 
bi vakalar memleketimizin 
bnzı yerlerinde hususil~ Is 
fönUulda sıksık görüimekte 

ve korunmak üzere vilaye
timize dahi usulü mucibince 

lt-JgrafJ bildirilmektedir.On 
uq jçin tavuk yet,i~trl'en'nl 

yetiştirecek olanl·arın uzun 
uzadıya değilse de gerektiği 

kadar buJa;ıcı tavuk hasta 
lıklarına ve onlaıdnn korun 
ma çarelerine ve az çok te
da vi1erine daır bi giler; ol· 
malıdır. işte b zım dil('ğ!miz 
o gibi bu laşıcı hastalıklarla 
onlardan korunma çare1eri 
v<: tedavılerı hakkında , bu

rada birkaç söz söyliy·~rek 

tavukcularnnıza hu <. us le sc· 
vgili köylülerimize küçük ir 
hizmette bulunırıakdır. Bu
nu yapabilirsem kendimi 

mu l ı sayacağın:ı· 

Bu ·'~ıcı ,.e dolayı sile yıkıcı 
tavuk ha..,tnlıklau türlü tür· 
lüdür Bunların başlıcası ta· 
vuk kolerasıdır çabuk mey· 

kaz nmı§ olduğumuza göre dana gelib çabuk bu aşdığın 
nüfus başına 44 kuruş dü- dan ve başlıca eürgün{isha 
ş' yor ki bu para Macarla- i c belli olduğundan eskiden 

rınkine göre ~ az ır. .insan kolerasına benzetılerek 
Yumurta a ı erjşin e kendısine ko1era adı verılmi:j 

bugünkü günde bize en çok dir 

rekabet eden Bulgaristanda 1 Ülkemiı.de hu u~ile İstan 
da· tavukculuk ilerlemiştir. ı bul, Amasra, Uarlm, Gereze 
Mısır, Romanya, Yunanistan ,Bibi ıavukculult ile uğraşılan 
dahi bize rekabet ediyorJa.rt er eırde sık sık görülmehle 
Şimdiki halde en çok yumu- olup büyük zararlar vermek 
rta gönderdiğimiz ~er, İspan le ve bazı defa bir yerdeki 

yadır . ta;vuklarm yarı~anı hatta 
Lehistanda dahi tavul<culuk ondan fazlasını yok etmekde 

ve dolayısile yumurta alış 1 

verişi çok ilerlemiştir. Uzak .. ~ 
lnra gitmeğe ne hacet, bu-
gün şehrimiz pazarında yu· , 
murtanın tanesi (100) para · 
ya satılmaktadır. Bu f'atışa 

göre iki yumurta (5) kuruş 
eder. Bir ~ilo buğdayın de
ğeri de bu dır:. Bir kilo 
buğdayın el~e edilebilmesi 
içi yitirilen zam anla sar 

dir.lngiltereden başka biitün 
Avrupa mem1ekcılerine:.ve Şi

rrınli Amerilm ile Cenubi 
Afrlkf\yn yayı1 m1fclır_ 

Seqcbi h1,1susi 1 ir mik

ropdur. Bu mihoµ, ş-übre · 
lerde en az bir ay; kokmuş 

10.Şeletde ve bah~-:e topr~k · 
larında üç ay; sularda dahi 
on seki1. gün kadar yaıaya· 
bilir. Suğuğa çok dayat)ır. 

meliyiz! ' Irak ·I K AH ~ 1 l 1 Kt 1 T U l AK Hi!JI 

Petrol/arı Bir gece idı.. I<oyunl('u Sobrııoı buoıı dıı gbıs: 

Yüz santigratta yani donma 
derecesinde on beş gün ka
dar dayanabilir . J favadan 
daha doğrusu bundaki ok si -
jenden, kurakhkdan ve sı

caktan çabuk müteessir olur. 
Sıcağın 58 derecesinde bir 
kaç dakikada mahvolur Ha· 
vasız yerde çoğalmazsa da 

hastalık yapabilmek hassa
sını uzunca bir müddet sak
lar Bunun gibi rutubetli 

topraklard ıı havanın nüfuz 
edemediği tabalrnlarda bir 
kaç ay kuvvetini, tesirini 

kaybetmt z Asitfenik, kre
olin, göz taşı ve bunlar gibi 

mikrob öldürücü veya mik
robları zararsız bir ha.le ko · 
yub antiseptik denilen mad
delerden çabuk müleessir 
ol~ır. 
IHı talık nasıl hııla~ır'! 

~ 

Tavuk ~olerası: 1- -Sağ-
lnmların h astalarla beraber 
bulundurulmasile; 2 - ~ağ. 

laınlarm , lıastnl~rm pisliği 
gibi alıntı ( ifragat ) ları ile 
salyaları gibi aynntı(lf razat) 
!arını ve kesilmiş hayvanla . 

rın türlü vücut parçalarını 
veyuhul bunlarla bulaşmış 

türlü yiyecek ve içeceklerı 
yiyip içmelerile; 3 - ula · 

şık kümes ve kafesler ve 
bunl~ra girıp çıkan köpek , 
kedi • fare hatta tıısanlar 

vıısıtasil~ ; 4 - Temiz kü . 
mea1ere · dışarıdnn başka· 

yerden zağlı~ halleri bilin 
meyen tavuklar sokulması 

hulasa ticaret münasebetle· 

rile; 5 · Paza.r \'e Pana -
yırlarda tavuk serglİerile: 

6 - Güvercin lerve serbest 
gezen knşlar, ~ususile ser -
çeler ve çaylaklar vasıtasile 
bulaşır 

Güvercinler ve serçe kuş· 

ları hastalıklı kümeslerde 
mikroplu maddeleri alır ve ' 

başka kümeslere giderek 

atıntilariie oradaki tavukla 
rı uulaşdırırlar, Çaylaklar
daki, çok defa hastalığın 

yayılmasına sebeb olurlar 

bunla r ölmü' ve gömül mi · 
yerek veyahut yakılmıyarak 
öteye beriye ahlnıı§ tavuk 

ve bunun gibi kümes hay· 
van laşelerindcn · gagalarile 
koparıb bır ağaç üzerinde 
verken ya birden bire kork
makla. ve yahut bütün etle· 
rinl yedikten sonra aşağıya, 
yere düşürdükleri parça ve · 
ya kemik ile temiz yerleri 
bulaştırırlar ki bu yolda bir 
bulaşıldılc birdenbire insa
nın hatınna gelmed iğinden 

kapalı ve dolayısile . başka 
tavuklarla hiç karışmıyan 
kümes ta vuk.armda birden 
bire kolera çıkı§ı hayreti 
mtİ~ib olur. Netekim İstan· 
bulda ık en bu yolda bulıı ş· 

malan çok defa tahkik et· 
mişimdir 

Tavuk kolera!iı yumurta 
vasıtasile de bulaşabilır. 

Koleralı tavuklarda mikrop 
lar, lcan vasıtasile yumurta· 

lığa ve dolayısile yu lJUrta:ya 1 
dahi girebildiklerinden va- I 
kaların çoğunJa hasta la -
vukların ) umurla sarısında 

jk oler~ mil<robu hu unmuş 
dur. işle gerek içleri gerek· 
se dışları bulaşık olan yu· 
\nurtalar, başka yerlere gÖ· 

türüldüğü ve piliç çıkarmak 

1 k k 1 h S h . ı· k b' a··ı· n l un ra ·ru ı, geçen afta e rom iıç yliz ıra mu u ı mıışdu.. u u 
1 

:ıdsııı 

Irak petrollorını nkdenıze linde rehine konun .kıymetli ti .. Foknt rneçbu 
akıtac: k olan 1 ıOO kilomtt bir ınciyi elinde ovir'b \ev:- naha oörünmcdi 
rolıık boru yolunu açdı. rirken on lrın alacağı karı tl ~ * ::ı 

Dünyanın en lıüyiik n.ü- hesuh t>diyordu. Eğer mol.n Birgün kvy~rncuı 1 
lıendislik işlerinden bıri olan ' sahibi hu pnruyı indo ede eline ~· ç~n bır ~ 
bu Loru yol11, Gergökden miyrcek olursa bn mücevhe· hevasidi ok.udu. 'ı 
ll A ı· k d 'f L ri on<lıın ucuz bir fıotla su- f)'' ı)olı· .. jı.nı 

u( ıseyo a nr ~:ı te ı · or u un " 
olarak gelmekde vo bun- tın nl r m diyo düşünüyo b' so\•()unc0Y0 

1 rdu . ır ; r:ı 1 o ,. 
don nyrıldıkton sonra Suri · · · t' ''opı 0 

G ce hayli ılerlemişti .. K. u- !:!'ıçırmış ır. ı o 
yeye girerek biri Ş:ım Trn da ınücrirnirı bU0~1 ' yumcu Sehram artık eve 11 ı: •• 
hl usundan diğeri ıle Fılistin- dönmenin zomnnı g- ,rdığini evel Mıs rlı prc ·ııı t 

den geçerek Hnyföda denize hissctt i Her .·eyi yerli ye. ıs in ~ in Jir0 kı) S b 
varmakıluıl :-. Bu borulnr her rina koyıııuğ.ı b ışlndı.. ine( ve kuyumcu 
yıl 5 milyon ton P •trolu Son bir drfu ohıruk in diikkônını soytıoJJ . . o 
Akdeniz kıy farına olntaca ciyo ho.kmnk i~teıli Mubrıf- cırlıımm kendısı ı r 

1111 ıa 
kdır . rızrısınclon ç·ıkarJı .. fü~ktrik rafından anl:ışı k t ıf 

lik ;ı lçinclo bulunduğumuz hir lrımhns·nın ziynsınıo a)Lınn rımın ştıyı:ını l ,,, 
ııcı r • 

zıımapdo. petrol kuvvetinin götürdü tekrnr gö:ıdeıı ge· ni ve itirnCını " 
ı•lıemmiyeti m lumdur. Bu çirmeğe başlad ı. Bu !'lıraıla nen dorcediyoruı:. e' 
nılon dolayı gerek s::ın:ıyii. idi ki dükkfinın knpısı hafıf- «Rundnn bir 11 1ıı r 

gerekse gomil,.ri İçin petro- ce rıçıldı ... içeriye bir ndom bir mtişkiiltıtlıı e ı~ 
la ihtiyacı bulunon İngiltere girı}i · Ş k k•y (t"tli idi y\i- gım incivi satfll•1k 

zünde bir mnske eljnde bir ' .; tıııı.ı 
vo Frnnsa, böyle membaları ı Fakat vııkcı. buııtı 

tabanca vardı .•. 
ele geçirmek İ<·in daima ~·ıı · ıçın birdenbıre ~ 

1 Sil!lhın namlusunu Selıra - . onu 
lışmukdndır nr. edemedım.. ı..jııt 

= ma doğru tutarak ilerledi ve reı• 
hıç bir harcktıtte öulunmo- cu Schramtı uçJ8 

mnsını jş:ıret edl·rek yanına 
\ardı .. Knyunl<'unun elindeki 
in<~iyi nldı. Cebine koydu ... 
G..ırı g · r ı ~- •k ilıncıye h ışlodı. ' 

dum mnkabilinde 

aldım.. ıııeııı 
Ü .sırada. tııhrı 

0
c:1P 

) rı 6< w 

harıl harıl l re t ı~ 

İçin kullanıldıkları zaman 
hastalığa sebeb olurlar. Bu 

gibi yumurtalar kuluçka 
1 

altına konulursa ya açılmaz- ı 

dan önce içlerindeki piliç , 
tasarlakları mikrop 1arın le· 
sirile ölürler veyahut açılsa· 
lar bile ölmüş piliçler çıkar. 

Kı:ıp yo yr.kluştı •• Bırıien

b ı ro k enci ini d ı şıır~y u ntt ,; 
gôzden · f!ll yboldu .. 

. . 1 dı ~ti 

1 

ını orıYor or · · "il 
" l "t"n kUJ dır diyo ıu 11 ~ı 

1 ı rıi ı · 

Yukarıdanberi sayılan bü· 
tun buıaşma suretlerinden 
başka bir de asitf enik ve 
bunun gibı mikrop öldürücü 
bir madde Ue temizlenme · 
ıniş, ve bulatıklığı gideril 
meıniş yerlerde bir müddet • 
zararsız yani hastalık yapa· 
mıyacak bir halde yaşayan 
kolera mikrobu, günün bi · 
rinde her hangi bir sebeb· 
den dolayı kuvvetlenıııesin 
den ve dolayısile hastalak 
yapabilecek hir hale gelme · 
sinden oralardaki tavuklar
da yakınlardan hiç bir si -
rayet yol<ken birdenbire 
hastalık meydana çıkıverir. 

il a ~lalı k ııa~J l ıul)~ da na 
~t~li r·"! 

Tavuk kolerasının mey. 
dana gelebilmesi için mik· 
robun tavuk vücudüne 
girib orada üreıııl!si gerektir. 

Mikrop tavuk vücudüne, her 
bir yerinden girebilir.Yeler 
ki açık bir kapı bulabilsin. 

Tavuk kolerası mikrobu, 
çokluk ağız yolu ve dolayı 
sile bağırsaklardan girer 
Uağırsaklarm iç yüzünü ör

ten fncecık zarda bir yara· 
cık, açılmış bir kapıcık bu. 
lunmasa bile lenf asal yolla. 
rından girdiği sanılmaktad r. 

Bu suretle uzviyete ge-
çib kana karışabilen mik· 
roplar, çabuk çoğalır ve 
yapdıkları çok tesirli zehir· 
Jer e hayvanı zehirliyerek 
öldürürler . Eğer mikrop ar 
vücudün dışında deri üze· 
rinde veyahut hazım ve te-

ttu müddet zarfında hi~·bir 
harekette hnlunmıvnn Seh- 1 

"· 
ram: olduğu ycrdo dona 1 

kulm ştı •. ~e olmuşlu.. Hu 
bir rüy.1 hir l<tlbıısmıydi? 

Bu vaziyet karş sınıla ade
ta rıl klaşrn ştı Ncd41 n son · 
rn o.k\ı hnş ı nn galdi . Ve 
he men ı o ise koştu ... 

F:ı kat bütün tahrirat 
tetkikat ufak hir ip ucu 
hır iz bile ele vermemişti. 

Zovnllı s~hramın bütün 
ünııtleri sönnıuşt•ı .. 

:z* ....... 
Yine bir akşam höyle geç 

vakit Jükkfımla çalışıyordu 
birdenbire knpı o~·ılıncn içorıye 
inciyi r ılon nyni oucım gir
mişti 
· Çı:ıhlığı inciyi koyurncuya 

iade eJerck ~·ıkub .gitmişti .. 
Bu hareket kı:ırşıı:ıındıı Seh 
ı om btishütiin nfnllaınıştı .. 

Kendi kencline vıcdnnı ro· 
zı o~m ıdı tekrar hıma gcti 
rdi ıl vra dü~ündii .. Ve nrtık .; ;; 

ondan korkmıya haşladi . 
~~echul adam böyle bir 

koç def~ hrızı mücevherat 
götürdü . Ve hiç bir şey yu· 
pmn<lnn tekrar getjrdj . 

l\uyurtJl'U Sehrom hu ha
lılen nrtık ıirkıniJordu . B r 
ukşarn ffiC'•;lıııl udaın Jukk
tlndı.ı bulunnn kı) metli müc_ 
evh "l J'lllı topladı ve sıvıştı .. 

papağan, kanarya ve bütün 
salon kuşları .. ile serlıest ge 
zen serçe kuşları tutulurlar. 
Tavşanlar da tutulabilirler. 
Gerek deri altına gerekse 
etler içerisine aşılama sure 
tile de hastalık yukarda sa
yılan kuşlara verilebilir. 
Atılaına suretile suni yani 
yapma olarak meydana ge
tirilen tavuk kolerası 12.24 
saat; halbuki m ik .opiarla 
bulaşık yiyecek veya içecek
ler yidir,lip içir ilm ek sure

tile meydana gelen hastalık, 
çokluk uzunca bir müddet 
ve bazılarına göre 4 .5 hafta 
sonra ölüm getirirler. 

neffüs yolları gibi tabii 
yolları örten incecik zarlar· 
da bulunan bir yaracıktan, 

kapıcıktan içeri glrer;erse 
hayvanı daha çabuk öldü
rürler. Kana l<arı~an mik· 
roplar, bundan önce söylen 
dfği üzere l<an vasıtasile 
vücudün her noktasına ya. 
yı1dıktan liaşka yumurtalığa 

dahi gittikleri için çok defa 
hasta tavukların yumurtv 

tırlar Ve onların vücudün 

sarılannda rastlanmııtır. 

Tavuk koleraııına hangi 
kuşlar tutulur? Bu hastalığa 
tabii halde tavuklar ve 

Serçe ku~ları, çok hassas· 
den sıra ile geçirilen ve 
başlangıçda tavuğu öldürnıi· 

yecek kadar kuvvetsh; bulunan 

ördekler, güvercinler, 
hindiler, kazlar, tavus kuşu, 

bir mikrop çabuk kuvvetlenir 
ve altıncı serçeden alınan 

kan tavuğa aşılandık ta bu 
defa tavu k çabuk ölür. 
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Görüş/et ve duygular · · 

Yaldızlı, ·kalın kaplı def tere 
dair .. 

. - Küçük dostuma-
Çalıııyordum , karamda ,is- I huretine:t . .. » 

tıf odilmit 11rı beiliyea • . . . Seninle gevirdiğimiı 
<lu ünreler ve elimde kafa- o e§i bulunmaz günlerimizin 
nıı horcıyan kalem vardı. .. titrek gölgelerini bu ıatırla-

0 kapıyı nırmodan laror- rımda gör . .. Seni, her gün 
caeıno açtı etrarıno göz her dakika hatırlayacak o-
gezdirmeden biıtün varlığım lan : « · · · » 
i ine vermiş bir inıan olan Ve daha ne IB~ma, Hmi . 
uyrıyı hatırlamadın önüne mi ( 1 ) Hlırlar • · · 
Jaldıılı kalın kaplı bir def. Okurken, ben kmyordum . • 
ter attı : ·batırlarımda, bir 1&mimi-

- Kuzum bir kaç güne yetin ıırıtm11ı•ı arzu edeme& 
kadar dönmemek üsera Ye etmesdim. Onan için, 

ayrılan aayfaya ıunları yas-
aizden ayralıyorum. . e 
yapayım elimde değil ki dı~Con kııım , 
kalmak .. 

• Babamı o kıdar zorladı 
ğım halde alıkoyamadım . 

Hem, o da ne yapsın, de
~ilmi? Memur bu ya! .. Bugün 
burada iıe yarın, orada .. 

Ah; bu talihaizleril,. Sizi, 
hepinizi, o kadar sevmiştim 
ki... . 

Ağlıyordu; bir dakika ev
elki hopba, Jeliımen kız ti
mdi, dirseklerini m11ama 
koymut çocuk gibi hıçkırı
yordu .. . 

- Ağlanacak ne var kız. 
•m! dedım. Alıtır11nt herıeye 
ahıırınn. . Hayat bir gtln ... 

O, 1• göslerioi ıoılerL 
nıden uyumadan dudakları-
1111 minicik ellerile kapadı: 

'1'P Hayat, bıyat, cli70reu
nuz .. Yalan, buolır bot eoı
ler ... 

inanmıyorum artık bu ha 
yat soıüne .. 

Ve ıslak gözleri bir daki
kn evel öniımo aldığı yaldızlı 

~alın kaplı defterine ili~mit 
olaeu Jli. derhal mevauu 
de(tittirdl. 

Buraya, ben. niçin ge
ldım. biliyormuıunuz''.. Bak
ın defterimin u iki ıayfaaını 
ıize ayırdım; gorüyorsunuzki 
ba tarafta reeminir. do var .. 

Buraya bonin hakkımdo 
no duturıuyorson ız, beni 
na~ıl tanıyorsanız yazacaks
ınıı .. . 

'e yazabilirdim ~ .. 
llığerlerinin yazdıklarına 

bakarak, yeldizlı c Muhtıra» 
defterini karışmaya batlodım 

, eler yoktu, neler: 

Defteri önüme atınca)a ve: 
• - Kuzum. bir hatıra ya-

l nana bana• 
diyinceye kader ıeni , içi dı 
ıı bir, riyayı ıevmez, dal . 
kavukluğa, ıo~uk hararet
lere tahammül edemem. 
deyi9ine iayan edecekıin : 

- Boaların içinde aami 
mi olanlar yok mu? Yalan 
söyliyoraan; 

Oıyecekıin, belki ... 
Fakın kızımı, canın lu

ıım 1 ıeni ıe•miyenletin 

aahte ıatırlan araeına aana 
temiz bir ıngi ıle bağlı 
olanları naaıl karııtırıyonun 
yasık detilmi onlara' 

Kapadım; verirken: 
- Bir ricam var senden 

dedim .• 
O, yazdıklarımı bir ın ev. 

el okumak İçin yerinde ltr 
ter tepiniyordu. 

- Okuduktan sbnra 116y
leyin ricanızı ... 

tiayuır ; zaten ricam: 
Burada okumamandır . Evi . 
ne gıdecek odanda okuyıc

euua ... Haydi IOS nr bana .. 
Bıaa batını •Adi elimı 

ııkarken göslerine bakdım: 
hılakdı ... 

Fakat• şimdı ayrılık titre
yişi ile dolan bu gozler 
biraz ıonra hiddeUen ateş 
fı ş kırn caklarıtı .. 

Not: -Boy (Su. h.) ye 
«Şunu bılmeljııniı ki, bu 

şekilde hatıra defteri tutmak, 
etraftan iltifat beklemek, al. 
kıt dilenmek içindir. bence ... 

«Belki eende, bu dü9ünce 
yoktur ..• Fakat, bu. böyledir, 
ktiçuk çapkınım . 

Dış ve biz: 

Türk 
Kadını saylıı ıluıca 
oSon haftalar zarfında 

TUrkiyenin ıoy1al •e artiıt
ik hayatında temeli yeuılik
ler oldu. Yapmakta olduğu 
reformlara devam edbn Ata• 
tütk kadınlarına intibah ka-
kkı verdi. 

1935 a nesi ilk ayları za
rfında yapılacak yeni inti
habaida Türk kadınları İD\İ• 
hah edecek ve intibah olu· 
nacaktır. Türkiye Reiıi 

CümurQ ötedenberj kadı -

nları erkeklerın tlbi olJukl· 
arı ayni muameleye tabi 
olmaları lıkrini taıımaktadır. 
Türk kadınları dört ıeneden
beri Beledıye intihaplarında 

rey vermektedirler. Fakat 
mebuı intihabı hakkında da 
kendilerine verilmeai i~· iD 
yaptıkları gayretler şimdiye 
kadar temere vermemişti. 
Bunun için Ankaranın bu 
huıuada werdıği ıon karar 
siyasa mahrıllerinde 11 çok 
hayreti mucib olmuı bulun· 
mak'8dır. bnlet reiıinin 
bu bahta Yerdili 
ant karara önlmU•· 
deki ilk yatda lıtanbülda 
toplanacak olın beynelmilel 
kadınlar kongreıinin icrayi 
teıir etmit olduğu muhte
meldir.,, 

Makalede bundan ıonra 
muıiki inkılAbındın baha
dilmektedir Atıtürkun ku-
rultaydı ıö1lediği nutkun 
muıikiye dair olan parçala
rı olduğu gibi hulA11 edil 
dikten ve bu yıl Ankarada 
birinci opera 1ezonunda, h6-
kil metimizin Viyana kom
puıitörleri ile orkestralarıDU\ 
yardımını lemin eUtiği be
yan olundaktaa ıonr• deai
liyor ki: 

«. .. Ma•İ ıle meTCUt bal
ların lıeailmeti itinde bu 
J••İ bareketın herlıee ta
rafından t.eYib olunduğunu 
iddia etmek bot olur. Rtki 
Türk bütün bu yeni-
liklere gizlice ağlamak-
tadır . Atatürk geçmit sa
mar.lara karıı v11edilın 
bu yeniliklerin tatbikinde 
gençlerin yardımına mazhar 
bulunmaktadır . 

Kadınlara hakkı rf!y n
rilpesi yüzünden Atatürke 
binlerce teıekkür mektubu 
gel mittir. 

1 ' 

Dış atlıelerde: 

ftalya - H ~1J ~ «C.·ığır» ıa ;J6 ı•~• .. , .. , 
~·-------- ıeDgio mün4erectı&. ıethiıi-

Me ıele ıi nm\ ·itin urumu. "'· llıf11 Oğuıun «,iıki •• J•· 

Sın hldiıılır Hıbı1iıt1111n yet~1111il bir ııllıkıt. ~:i:"~~~:!:::·.m::0?.:; 
ıldnli. İliill l~İfO Hth~11İlfın ~•İmi, ııh · ili lpwikio cTürk mu.aikiai•. p,. • :u""'~ ="r~ Sıdkı ŞükrünüQ ,tç~aı 'lr 10 İ J illi, • norm.ıiıaıt1an~. Falari 

l 
Oirikerin ~öylü borçlaru ıd-

Bu meeelo kia ~eçta • bqau tal,tn ,..,ıbua\&Dlll H. 
hıhılırda h·indı •bttiatan hekkuada aıfled· 11 yaıılarile dipr birçok 
iıebat ~•rmi§tik . Mah•ı• dikleri yntlarlD hemen be. makalı •• ıiirl« «Oltaraı• 
bu meıelenin bıtlıntıcı meD aymnı ••ır8di1orlar. 111'''"' töıleme-\edir. · Bu 
hakkında hir hül11a yap· ltalya l).ükQm•t' Şarki Af- değerli ıınçlik .-ıcaua11Dı 
dıkdan ıoora eon durdahı rika mft,temlıkelerini birle- oka1ucalarmun ta~ıiy• -"-

anlıtmayi faydalı bulduk. tdirmiı. '" lnı müıtemleke- ı.ı-e_r~ .. ·----=--------
23 ıonteırinde hılyan So· lerde bir yükaek komieer- ltalJ• - Habet •\ittaMba'' 

malısı hududunda miibim lik •m•tcfur. 1 tdrl 1816 tarUiill ... lır. 
h~diıe ıubur etmiıtir. Ha. Mlis'ttmlekeler n~11rı Ge- ltılya• \lrihi, 1 rnut la96 
beşiıtan budud lı:omi1eri neral de Bono bu mifıtemle- bldi11ıi bıkkın4ı hölim6Dil 
Ualuel kıta11nın Habeıi•tana koler• ,ıu.~ lr.4MaiMt tayin nr•lid\r. Ve 'H*Wf\ltaa da 
aid oldatunu n ba kıunıo olmutdıtr. ltalyanın bu htdi1enin iilli
Habet aekerleri tarafıodH U.be;ietu .. ,,.&eıi ,_lu. ka•ını ıl•catı~ı dıhh dü
itgali lAzım geldiğini ıöy- nda ltalyan naktai DIHrlDl ttiamtitdür. Bo meıam t.a_ 
lemitdi. ltılyan hudud ku- •1iee attl•••k i•, lı · omale diıeai• hatıraı; ltalyaalardı 
mındanı iıe l>a l11t•o1"' ri' iM•• eteıinin 17.1 .935 kalıumıtCltr. B;IAkiı Hat...
lulyaya aid olduğu c:ıenbını tarihli nüıhHı°nda çıkan ıa liler bu bAdiaeyi unu•••· 
•.rmit buadın dolaJ• i ÜIXi::Okumalıdır. ıı mıtlardır . On\ar b.adan a ... 
ku·net araaında bir=çlf. nf tilrnale d' ltalia» bu lıyı ltafjatll;D 1 ıöphıleni-
rıımı •ula• iıulmuıdu. 1- mıkaletiufıe ~kdNir ki: yorlar. Hıbetiıüa u•u•I 
lal yan gaıetelerine göre, •~•tı:al~e.ıhoq ~r~I Af- harp.ıe lla1yayı •\tıt'19• tl· ' 
bu müeademede lulyanlarıd rika mtı-...MW.ri 7tikaek meyi dı ~ü,linmtrı~r. Ru 
uyietı 30 _ölü ve 60 fa- komiıe~i \ayın edilmiıdir. Sejum &ri\aryi ı~p\tdeeekdi. 
ralı kadudL 11.ıuelilıi lte\J'P'I .. ~.ı. 

f ı l · · b Muuolinl , 1. ıjuatqı V.J• 
ltalya hukOmeti A rikı müıtem e~• erının u tarihinde llıbeıiataala ıktı-

di"edeo jıtitaae ed•ılı bir kı..U lan 1 Ndl bir rnuı1aede i'detmiı, 
tarafdH bütün Ogıd"n kı- eefo rı•1 elle • 
tuını iıgal etmiş ye diitr \ Bon'3• \eYdiY.d• büyük ' fakat bu ... hectı 'hiç\jr 
tarıfıııı dı Hıbl ·1 D •b \ it ·r '*1a ı fıyda g'öl\ermemi1\1r. 'Uıak 
hu umetinJen tazminat ı• · et MJl•ı i tltt .. iı~ n yıkLD ecsattii dtvletlere 
temitdir. lııenilen ıunlar- rinden biridir. Trabluıgarb her ıiirlü i•tiya~ nril•i 
dır: ·ı YalUiAi apmıı bları raudlai- ttal1•1• hiçbi.: ,., YP,rillpe· 

J - Harrer •aliıi maı11- leyh •1'tı .. n~ri dı miflir. Bunda• d~la71 Gqa-
red beyan 4A1erektlr .ail•toml"kelır n"'ıırıd.r. Oe dar •• .\lalaıl l~tri 

3 - halyın ba:yurını Bono, Şar f l~rik~ Kibi ık · 1 ~uk'°*1 ~ ı-..ıeyh 
telAmlıyacılı:dtr. tııadf •e iyaet ~nfıaleri· ıenera} .a. Boaonwıt- &ay;ei 

3 - S.••b olenlar c-- .n•. eti ı:yact. ha••• .,..,. ilı lt.lllJa-HahefU.a mi••-
salendırılaultdır. uoduft1 bir m~ka faıilt •Mderi 'ft••• J>\r ~ihlı 

4 - ltalya &.rafında o- ltalyanıa ! b9klediA'i bltün haHoluHdklar. 
leınlere n yaralılara teami· taın.ıı.nrr k•11diach '"1eph;& Bu ..... aRlatıhyor 
nat verilecıkdir . yaı\ bir t• ıirttir . ki, ka9'l hökl•eti ..... fı 
Hab9fiıun blkü•

1 
tti.2 " · · Afrika4a 'gtnit bir progtt• 

ağuıtua 928 tarihinde telyn ı luıgrıb l&ıt.a11nl . e • - takib eclede}dir. «1i G .. Ml• 
ile Ha~ti•tan araeınd• ak- mifdit . Şarki At.İn wtüı· 
dolunan nauahecleye tn• '-•ltbltrjıde , ~W ı, ..... 
{ikan l,;ılual hıdieeeinin bir keti t11kib ••cıjiı. Ora. 
hıkemlile h•valeeini iıtemit dıda mınevf ve mali kua-
hılya hikOmetl İH bu taletJi rethnitri bb1 ~1 Htt it• 

redetmitdlt. tik. • •UMeımlelrnin 
Bunun üzerine, flabıtiıtan İtalya içi• yükeek eıp,•i 

Uhaalar cemiJetine miiracaat bir kıy..U Mtdar. Kritre 

o 
d11r. 

Üg p. •n&l Fr.-..ı .. 
ar• a•4 C'bu · •ıaıtıtı~ 
tt.bef iı\aa: aınır~•n4a1 Ha.. « ... Üç ıeneden heri. ı· 

ıe karşı sonsuz bir aevgi b 
ealiyordum içimde. 

Biliyorum: bana darılacak 
beni lAnetle yıdedecekıin .. 

«Bu aatarlarımı okudukça, 
bana karşı icinden bir iıyın 
yukıeleı•ek» .. 

ta bulunmuı, n bir tarafdan hududunda Gondar Ye 
-=-=-==--==......,..Pirre Viıne Hıbeıiıtan, diğer teraftlri 1'ılı •aıu~ nia Ulltlll 

ltalya bu bAdiae hakkındı Haltetiıt.n aaktrl · iı ara_ 
Ulaılar ceaıljetine mllaad- e1.l• l.iühim hAdiıe 
did notalar vermitlerdir. ol••ı'ur. Bu b~iteMı ba-

b" bWleleriaia \efkil ıt· 
ıilleri OIW.r Mınf&Maa 
Cibatiaia; Fnuız ••a• 
rrıf\ tı. · 88 Soaıhb '" 
18 •iliı

0 

:Pran•ı~ ••~erl1"• 
öldtirtUm•i lıiatliHıi nka 
balmqnr. Fr8DM il• ka 

Yanımııdan a1rılıtın bizi 
okadar müteessir edet•ek ki 

«Çünkü, hakıkatı haykı-
rıyorum» .. 

«Ve çünkü, seni, sahte bir 
edebiyat dekoru içinde gös 
termiyorum . . » 

Çoktanberi, gazete oku 
nıuyordum. Dun, elime Sav-
atı verdiler .. 

• 

Yeniçeşid 

·Görüıleri n duyuıları 
görOnce hayret etdim» .. 

Moğer bir bafdadır ıütün 
batlığımız «görüıler ve du· 
yu lar» mıt .. 

Adresinizi hilıeydinı size 
şu şekilde bir mektub gön 
derorekdim: 

« •. .,Goröşlcr ve 
lar• ubibi henüı 
ve yuıda yu:ıyor .. 

Uluılar cemiyeti de her ait d•A'ildar :ie bir &akım 
iki tarar ioin 1908 urihll •· mülllm h

0

flthdıre clel&,eı 
laımanın 5 inci maddeıi ee•- etmektedir. Bu~Jarın ıra
sı tiıeriae doğrudan doğru - ıında en m1ahlfb nokta da 

duyuı- ya müzakereye dnadı edh- Habeıiıtan{a ıflkamızın ne 
olmedi · mesini tanıye ıle halyan - 9ekilde oldujunu goıter- İ 

-==----- tiabeş ihtilAfının tetki ini meıidir . Habe9i1LaQ bir 
tecil etmittir. millet veya' An4'pa mef-

ltalya gazetelerine gire; bumu mu~i~ja~e bir dev .. 
lulya huk\lmeti. gerek Erit. Jet oh•adı~ı holde ne iı· 
re ve gerekse Somali hudu· tiyor? Habeti.tın binlerce 
duoda kuvvetler hazırlama- eenedir dahil~ harblerin 
kdadır. Mıaır g11eteleri, ltal- merkest olmu ın aoo u
ya askeri tayarelerinin Mı - mınlardı bjr. 'medeni hü
aır göklerinden geçmiş oldu- kOmet kurmtk ııtemişeede 
klurını proteato etmektedir- n1aitin 1 yokluğu doloyııile 

lyanın Hıbeıiatin hakkı•· 
da müttefik bulunc1uk1*rına 
gare halya iti HıWf it\.
anın belki a. anlıııbl-

lecekl•ri f U 11relarda1 h• 
yea'i Takının meydanı gı-

' lmeei 1Habetiıtan için l>ir 
tehlike olabilecek mahi,Ye· 
tted;r? Vaka, henüz u\· 
gün ovel hıJiı olduA"u
na göre, Qetic9ıini bekl
emek lAzımdır 

ler. lüçbir •uvaffa171\ gö"61'.- _.a..-a=;::::;::;.;;::=:;:::;;=;;:-.:..w;:.~;.e 

Vaziyet gösteriyor ki, hal· memi~dir. 
ya hükfı"Deti llıbeşietında Beynelmilel ntrikacılar 

ittihııı ettiğ i ve edeceği ha- Hıbeti~tanda mü11it bir ıa
reketıerde Aı~er ecnebi de. ha bul<~r ~ ek•tt• 
vletler taraf ndan aerbett 4iploma~~ h•cl\•ler ıtl•cl• 
bıraktlıc.•ktı r. gttoe ertm•ktMJr. la hal 

Frınııı matbuatının bazı- Habeti .. anın yetiım .. iı bir 
len Habefiaten hıklmada •- ... ıeı.t .oW•n• Jl.W.ı 
smakda, ve b11ıları da ltal- ıtaektedir- . ff\l>•tiıtep dli
yenın hakla oldu~nu y11- ma, tehlikeli bir endite yu. 

1 makdedlr. ~aoi P'rantıı ••'- ~Metlır, 

Doktor 

haıZ.lıldGTı mılUhaaı". 
Muı,.ne\aia'9ini JIOl'-h-

•ne e''fıruı~ Z.•n fO· 
katına nıkle\mittir . 
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Ayflardanberi sabırsızlıkla ·beklen 

OR.MAN ÇiFTLi~ 
Bira Fabrikası Mamulatı 

. A 1 K A R A · B i R A 
1 G.El0i GElDi GE ,,,,,,,, 

Toptan satış yeri: 

· BANdtRMA BAKKALİYESi 
" ' ' Her bayi ve Lokantada arayınıS· 

,, 

Aşağıya ,bastığmuz ~ehbt~r taL>lo hal~ımızın her tülü 
rını en rahat, ea ı eyi, en ucuz ve en sağlam ~arttı rla nereJ" 
terdP-n. karş1hyabil~f)..l(•rini' gpsteriyor. . . 

• 
Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hani' 

tercih etmelisinız? ' 
. Hangi· bpkkalda temiz mal bulunur• 

Nerede eğlenebilirsiniz? .. 
gilu ti"ırlli !'llallı•ri1ı ••t•v:ııılaııııı bu LablıHla arayımt 

T·nı"Ko' T' ~J. Mehmet Servet örme e 
~ .,, R • ve eaddttsi numaru: 98 

'KIRT ASİ Y,:E. 
0

'Mustaf a F ehml. llükiuw~t 
• ne sokağı. 

Q T 1E L ı : kaptan zade Oteli· . .. Kuv~·i--;'nilliY9 

• · sinde.. .. . . . d 
~ V e ı q Bal1kesirpalas - Kuvayı nnlhye ea 
A V lJ K. .. A T: Emin Vedat bey ... llükı)ıııı'l cadd

11
_ 

· Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 
caddt>~in<fe .\hrnel cc·~mesi karşısıuJa . . ~ 

B ~ R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: 
11
' 

1 •• 
c: u.lclP~İ Yıldız Kara~ulıaucsi "ar~ı~lll · 

'LOKANTA: Sabri Lokantası: ~alı \lehıue' 
numar·a 18 

B A K K A L: lfa1ık pazarı bakkaliyesi. osrn'" 
, .t Pc.ışa camii t•ad<lc·sindc·.. )it·~ lı.•ılt' 1 Bt't 
.1 E-R·t I. Mustafa bey .. Po~lalıaue :,,ol~a~ı · . 
~EKE!~~J : Ahmet Nuri efendi: llalı~Psiriıı 1111:::,. 

cisi. llii~ı·ırn••l t•athlt•si, p •lı'l:ılı; u•' .. 
nıara: 2-ı . 

MANİF~ TU :Tavşanldı Zade FahribeY· f'a. 
nifatura v~ kunı\lş mağzası. KuvtY1 

, r. eat.hlcsi ıuınıara: 52 r 
·uıon.A J4A T Cumalı Hasan - Yapı v~ renÇP8 

J ~'~Y'~ 1 iM I .ıa"'mir h11\fi vtıt bova ram cinıeto u~ ' • ' ' • 
SHr~~·;lar haşı . 
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