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: ldmanbölgesi Genel kon .: 

Ba~an açma törenir de bi r sö ılev Yardiler ve: 
-------

'·Anadolu yaylasııda kurulan we kuruıacak olJn aRır endüstri 
llizio re demiryollarımızı besi yecek olan enarjiPin şah da

marıdır,, dimişldrdir. 
Ankara, 13 (A A.) fil 

• • • • gresi ilgisi i le ilbay ve • • • : Şarbayımaz tarafından çe· : 

: kilen tel yazısına Cumur- : 
• • • başkanı Kamal Atatlörk • • • : aşağıdaki karşılığı gön- : 

: dermişlerdir : : 
: liulıkeslr İd11w11 Bol - : 
! gc.<.ıf l\11rttltay Uaş!wm İl- ! 
: bay l'c' Şa rba y Sa it nı ; 

_Geminin ikinci ,kaptanı kazadan sonra bir ka
yıkta bulunuyordu. Can hevlile koşuşanların 
fazlalığından kayık devrildi. Kazazedf.~ler de
nize yuvarlandılar. '? aptan da yüzerek sahile 

Yos hattı dün filyosta bü 

Yük törenle ve Bayındır ılt 

Bakanı Alı Çetink111yanm 

bir söylevile açılmıştır. 

cıkdıktan sonra öldü. , 

ç, tınkaya söylevinde: 

"Bu kömür ko unun d.ıha 

bugün 'erı Ana.dolu ytty a-

sında yer ) t r lrnrulan ve 

kurulacak olan ağır endiis 
rinıi.ti ve günden gü ıe art

ınakta olan demıryo ı larırnı 

zı lıes iyecek enerjının ş a h 
damarı,, olduğunu kayd etm ş 
Ve tıu bir kaç gün lçınde 

farı.ta Isparta ve Buı dur 

Yaylalarındlln ve şarkta kar 

deı illere demir kol salacak 

olan Diyarbeklr rnr 1 .ırında 

lcopacak fe'llik seslerinin ve 

n tl/i ~·, Jinkı.yo 

1 
mutlu bayram 1 d rın sıralana 

cağını müjdcleşmiştır . 

: Gıuıciu •ı"uu : Ankara, 13 (A .A .) • • • Eko-
• ! no.nik Bakanlığınca veri en 

ı i Bana karşı gösle- : tebliğe göre, tnebolu vapuru 

: ri/en temiz duygula- : 1 1- J~ gecesı saat 20sıra aranda 

·: ra /eşek kt1r ederin?. ! Urla Lllh1tffuzhanesı hı ı a 
•; ; larmda batıı ı~lır Gemi f.Ü 

: CUMURB/1ŞK/1/Y/; varisi gtmfnin İzmir J<örf c 

; Kam al Atatürk ; zıne g ı rerken ani <.·ıkan ) ı 
•••••••••••••••••••••••••• dız, kara ye l fırtınası tesiri e 

C. H. P. 
Kamutay gru~u toplan~ı 

Ankara, ı 3 ( A.A 1 - B..u-
gün yapılan Kamutay top 

lanhsınc!a Tevfik Rüştü Ara 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

gemiye su girmeğe baş1 a-

muında ve g t' minin bir ta 

t-.if a eğilrn c sı dolayısıle kö

mürlüklere sürat1e su dol 

mnsından ve kazan dairesıni 

İşgal ve makinelerin ça ' ıı 
maııma mani olmasııı dan ve 

yolcuların heyecım1a bir ta· 

Hiç Muharebeye Girmemiş 200000 
Kişilik Yini Bir Habeş Ordusu 

rafa lrn§masından dolayı 
devrildığini, yolculardan bir 

kısmı da kazanın g~minin 
fazia yükü o 'masmdan ile· 
geldiğini söyleıniılerdir. • 

Anka ra , i 3 (A.A.) -
f>ğrendı ğim ize göre C elal 

Ha yar İnebolu gemısi , o!cu 

larının kurları ma sı için sar 

fetnıiş oldukları gayrett n 

lliı· Ç•ıı·ılışıııit Sc•ıı1111d•• ll«•lıt~şıeı· it,ıl
lr<ııılitr(l<tıı 6 ,.,"',ııık \7 (~ lliıı s()lllitli J\s-

keri l~siı· 4\lflıl«ıı·. ll«IS St\lryııııı l~lli 
İtıt(,rı•tl f :,ısıısıı \'il k«tlitllı. 

1 dolayı Polo vapuruna ve İstik 
lor Şilebi süvarisine telsizle 
ve telle teşekkür etmiştir . 

lzmir, l [A .A.J f'ugiln 
.., 

nan haber ere göre İtalyan· 
lar Habeıistanda bır taraf · ı 
tan makallt: bölgesinde te · 

şkılat ve temiz1eme işlerile 1 

İLmirde ölü er için bir tören 
yapılacul{lır 

.-..nkara, 13 (Öze J - İn 
ebolu vapuı unun Izmir lim· 

anında batmasi 1e netlcele 

/J . Cehil Hayar 
nen kaza pek acıkl ı dır. Ka
za n ahallinde mütemadiyen 
ınaştırma 1ar yap ılmakta ol 
duğu b ldirilmektedir. 

Dün akıam~ kadar on 
iki ceset bulunmuştur 

Ka zazedelerin imdadına 

yetişen İngılız bandJralı Po· 
lo va Furunun g• t rdiğ ı üç 

kişi ıle gece Kilizman sah· 
i lJ erınde bu urıan dığer ıki 

cesetle birlikte ölenlerin sa· 
yısı şimdiki hald e J 7 krşi 

olarak tesbıt o 1 unmuştur . 

Ankara, 13 lÖzel] !\a-
zaya uğrıyan İnebolu vapu· 
runa ait tahkikat devam 
etme ktedir 

l..onrfra, 13 I A .A.J - İta 
lyan harp bıldır iği İtal} an 

ların Kuzey ce he ınde D es 
la bölgesini İsğaç ve "! ak 

lcazza hattına geldıklerıne 
Som!\li cephesinde de hare

kete d •vam ettılderini haber 

uğraşmakta, diğer taraftan 
da Yaıakaza nehrine ve 
dessa mmtakasında ilerlem · 
ektedirler 

ı= --~ . 
Facia, Ankara,lstanbuf. 

Vapurun faz 1a yük alm:.l 

ı-ının kazaya sebel.iyet Vd 

Vermiılerdir. 

Londra, 13 IA A] - di 

•abalıadan luldırıldiğine gö

re , şimdiye kadar ha r be 

gir .n !m iş olan 20 ),000 ldş 1 

lik Habe§ kuvvet:n in d e mir· 
Yo1unun Kuze y \: e G üney 

bölgelerinde mevzi almıştır . 
Yine oradan verılen b r 

telgrafa göre de Habeşlıler I 
Ogadan cephesinde Ammele 

ll\evkiinde lttAlyan1ardan 6 

tank almıılar lOOQ .'.)amali 

asker esir etmişlerdir 

Bu reımf t\!bliğde 
liabeş ' ılerin Gorahı ve Da-

iabbora hakim bulundulda-

tıda ilave ed:lmektedır. 

Londra, 13 (A.A .J Ha 
beıtstana küllüyetli mikdar 

da ıon sistem malcinah tü 

felc ve mühımma'. gelmııtir 
Londra, 13 IA.A 1 Te 

"erre adlı İtalyan gazetesi 

İta yanan uluslar sosyetesi 

tlden çekileceği hakkında 

telmih ve uluılar sosyetesini 

liddetle tenkit edıyor . 

londra 13 f AA) - Ah 

AdisabaLa, 12. ( \ A . ) -
220 Hin ld~ilik Habeş ordu

sı Giin.!y TigreJe bulun 
maktadır 

da Teessür Uyandırdı· 
I .Celai Bayar makine başında 
izahata ldı tebliğ neşredi lecektir 

11 . • 1/us.-.u/ini 

Kamutay 

Londı e, 1 ~ ( A A.) Ha· 
vaı ajansıuın Adiıababa ay · 
tarı Ras Seyumun e li İtal 
yan casusu yakaladığını bil · 
dirmektedı r 

Ankara, J 3 IÖzelJ 
mir körfezin d e İnebolu 

İz· 
va-

Japon 
-- purunun batması ve birçok 

yolculArın boğulması faciası 
burada derin teessür uyan 

--:-- ,. I dırmıştır. Ekonomi Bakanı 

Toplandı ve ıcra ve~ılle- ffü~ômeli Cine neler söyliyor ~~1;.e1;:d~·~=~;k:::~~in~.~~: 
rine sefa~iyet Vff80 ~8- Tokyo, 13 jA.A.j Jap · 1 ınat almı~tır. C elal Bayar, 

bugün toplanan parti gru-
nUO ~a~ul edil~i. onya Çın hükumetinden Şa · bunda facıa hakkında İZ!\-

nghayda ö dürülen Japon hat vermittir. Kazanın gem-
Ankara, 13 (A.A.) e. bahriye neferinin katline iye fazla buğday ve pamuk 

H P. Kamıatay gurubu dün 

Asbaşkan Hasan Sak.anan 

1 ;ışk ırnlığında toplanmı~, 

zecri t edbirler m eselesi üze 

rinde Dış ve İçişleri ve Eko 

nomi Bakanlarının verdikleri 

ızahl , rı dinledıklen sonra 

hükumet n bu hususa dair 

hazırladığ ı la y ılıayı e sa s ıli 

barile k a bul ve taavıp e t-

mi~tir. 

karışanların cezalandırılma 

ısını , tarziye verilmesini ve 

Çinde oturan Japonlar:ın 

güvenliğini istemıştır. Aynı 

'Zamanda Çin sularındaki 

Jnpon filornnada Şanghay 

daki Japon 1 arın emniyeti 

iç in icabeden bütün tP.dbir 

lerin alınmasını emir etmiı • 
tir . 

Alev 
Kamcılarr , 

Bugün Başladı 

Okuyunuz 

yükletilmes inde n ileri gt-ldi 

ği bi ldıriliyor Ekonomi Ba 

kanl ı ğı facia hakkında bir 

tebliğ neşredecektir 

İstanbul, 13 1 Özel~ İn-
ebolu vap-urunun u~rad i?ı 

feci akibet, burada derin 

bir tessür uyandırmışhr 

D ev
1
et denizyollnrı iClare · 

si, va purun 20 gün evel 

havur.a nlın rak tam iz edil · 

diğini söy1emekte ve kaza

nın, fazla yük alınmasından 

ileri geldiği tahmin olunmalc 

tadar Deniz yolları işletme 

direktörü Zekeriya ile hir 

esp<>kter bugün fzmire hare 

ket etmişlerdir Denız yolla· 

ra müsteşa rı Sadullahın da 

lzmire hareket etmesi muh 

temeldir. 

diği de söylenmektedir. İsti· 
ap kabıliyeti 1080 ton 0

1an 

vapura yüklenen efYa çok 
faz adır. 

Vapurda un, çay, pamuk 
zeytin yağ gibi biı çok tile 

car ın1th Lulunuyorı u. 
Hamule müvazenesiz istıf 

edıldiği, alt ambarlara 

sıkl etı az eşya konu1duğu 
tınlaşılmaktadır 

Bütün bu etya denize dö· 
külmüştür. Facia eınasında 
u ir kayığa binen ikinci kap. 

tan Besim, bu kayık hal· 

kın ve bir çok çocukların 
binmesi yüzünd( n veril mı~· 
tir. 

Kayıktan bu suretle suya 
düşen kaplan jÜZc rek ken 

dini güçlükle sahile ataLil · 
mişse de karada çok geçme-

den ölmüıtür. Hadısenfn 
hangi saatte olduğu kati su · 
rette belli de~ilse de saat · 
yirmı sıra larında olduğu tah
min edılmel<tedir. 

Gemıde 43 gemi adamı 
ve 103 yolcu bulunuyordu 

bunlardan 11-2 si kurtarıl
mış üçü kurtarıldıktan son· 
ra ö müı. ayrıca 9 cuet de 
toplanmıştır 12 kiıi kayıp
tır . Bun'ar hakkında tetki. 
kat taharriyal yapılıyor. Ka
zaya uğrıyanların iıtirahat, 

tedavi, iaşe, iskan ,.e gitmek 

istiyece lderi yerler deniz 
) allan hesabına dlledıkleri 
vesait'e ıevklt.ri içı n terli · 
bat alınn ııtır. Kazaya uğr · 
ıyanların ve kaybolanların 

listesı ayrıca neıredilecektir. 
Celal Bclyar bu acı 

hadiııede CRnlarını kaybet 
miı olanların alle1erfne ge
rek Hakanlık ve g~rek ıahıt 
adma taziyetlerini H)' gı ile 
sunmaktadır 

Lise 
-

Mezunlan da kaymakam ıl· 
a~ilecıkler, 

13 !Özel~ Ankara, 
İçLakanlık uzun zaman

danberi mülki teıkılatta ça · 
lıımakta ol"n ve kendilerin· 

den gerçekten istıfade edilen 
lise mezunlarının da kay

makam olmalarını temin 

maksadile dahiliye memur
ları kanununda değitiklik 

yapmaya karar vermittir. 

Bakanlıj:iın hazırlamıı o ldu · 
ğu bir kanun layihasına gö· 

lise nwzunlarından olup da 
rebirinci sınıf kamun direk

törlüklerin<le bulunmuı olan· 
lar kaymakamlığft tayin olu· 

abilecneklerdfr. 



SAYFA 2 TÜRKOILI 

İnsanlara Süt Vasıtasi- HAK-
le geçebil ..,n hastahklar HAKiKAT 
30 . 4 - 9~4 Uluslararası ve sütcülük kongresinin 

sı~M sut temini ~a~kın~aki mu~arreratı 
ffoylari nı11cad< /( Uaşlrnm llukkı U:=t r 

Süt insan ve hayvanlard
an başka mıkropların dahi 
yaııyabilıneleri için muhtaç 
bulundukları bütün mad e· 
leri havi ve memeden çı 

karken sıcaklık dereceei dahi 
mikrop hayatın pek uygun 
bulunduğundan kendisinde 
bir çol mikroplar bulu 

nur Hayvan südünde bulu 
nabilen mikropların bir ta 

kımı husuıııdirler. Kendile 
rine mah11u11 hastalıkları ya-
parlar ki bu hastalıklar 

süt vasıtaaile inıanlara 

dahi geçebildikleri için 
ı ğlık bakımından çok de. 
ğimlidirler. Ba§lıcaları ata · 
ğıdakilerdir: 

1 - Ted~rrüm yani ve· 

rem hastalığıdır . Bu hasta 
lığm, daha doğrusu mikro· 

bunun süt vasıtasile insan 

ve hayvanlara aıeçebi 1 diği 

birçok arattırma ve dene 

meler neticesinde tahekkuk 

etmfıtir 

Memelerde tederrüm yani 
verem hastahğı hususile in 
eklerde çokluk müzmin bi· 
çiminde meydana geldiğin· 

den onların içinde teşekkül 
eden düğümcükler seriri 

muayene ile ketf edilmezler 
Bu sebepten dolayı serırı 
muayenede sağlam görünen 
b!r memede verem afetleri 
bulunmadığına hükmetmek 
doğru değildir. Çünkü böy 

le bir muayenede memeleri 
sağlam çıkanlarda hastalığın 

· ilk müzmin belirtıleri mey 
dana çıkmazdan önce me
me 'erinde yerleımiş bulun
dufu sütlerin tahlılinden an 

laşılmııtır . Verem ·mikrobu 

sütden başka tereyağı, sa· 

de yağ ve peynir gibi süt 

,, den yapılan maddelerde 
dahi bu'unabi ip hasla 'ık 
yapmak kabiliyetini uzun · 

ca bir iT üddet mu ha faza 
edebilir. 

Süt 
sinde 
içinde 

165) hararet derece 
ve kapalı kaplar 

25 dakika ısıdı 1 dıl 

kta verem mikrobu ölür. 
Fakat kapların ağız'arı 

açık oldıkta sütdeki mik

ropların hepsi ölmez çün
kü bu ha' de hararet südün 

her yanma ayni derecede 
tesir etmediğinden üst kı 

ınmlarındaki mıkı oplar ha · 
rarelin tesirinden kurtulup 
mahvolmazlar Açık kaplarda 
süt ( 7U-80J hararet derece 
sinde ıaıdıldıkta verem 
mikrobu 15 101 dakıkada 
ve {90-lOOJ hararet derece 

sinde hemen bir dakikada 
telef olur. Bazı deneyici 

jrabinoviçJ lere kaymak 85 
hararet derecesinde ısıdıl 
dıkta içindeki verem mık 

robu 2 dakıkada ölür. 
2 Şap hastalığıdır Bu 

hastahkta meme baş1arımda 

teıekkül eden kabRrcıklar, 

sağma esnasında sağıcının 

parmaklnrı tazyiki ile yırtıl 

dık'arıncla içerlerinde bulu 

nup h a s t a 1 1 k 1 amilJ J 
iıe bulatık olan su, süde ka
rııardl< anide bulaştırır İşte 
böyle bir süt kaynachlmadan 

içildıkte ıap hnstalığJ insan 
lara dahi ge,er. 
Şap hasta l ığının ıüt vası· 

lası e insanlara geçtiği bun 
dan {2401 yıl önce yani 
1 t695J ne -"' klami !AclamiJ 
tarafındım isbat edilmitlir 

Hastalık . yaşlı insanlardan 

ziyade çoc•ıklara bulatır ve 

her ne kadar pek nadır ola 

r.ık ö ' ümü mucip olur ise de 

11898) de birı bır buçuk ve 

obiri 3 yaşında iki çocuğun 

ıap hastalığına uğramış ha 

yvanların sütlerinin içilrnesile 

öldüğü mahkeme tahkikatı 

neticesinde anlaıılmııtır. [P· 
rof Ricvc:I] Sap hastalığın· 

da yalnız süt değil, ondan 

yapıl. n terevağı ve peynir 

dahi bu1 aıık olabilir. Bundan 

dolayı bizde dahi ıap . 

h hayvanların sütleri 

hayvan ıağlık zabıtası ni 

zamnamesinln 147 ci mad 

desi mucibince kısynatıl -
madan kullanılmaz ve sa-
tılmaz. Şap hastalığının 

a m i J pek dayanık 1 ı 

değildir. 70 hararet dere 
cesinde 1 O dal< ikada ve 1 UO 
hararet derecesinde derhal 
ölür. 

3 - Şarbon yani dalak has 
talığıdır. - Bu hastalığa tu 
tu1an diıilerde süt derhal 

kesilir. Yani kurur ve na 

dir olaral< meme a7. mik · 
tarda ı;üt vermeğe devam 
eder Manatskov ve Yan 
sen gibi bazı dtneyicilere 
göre da 1ak hastalığında 

memenin içinde dokumasın 
da küçük nezıfler yani 
kanamalar meydana geldık
te bu hastalığın mikrobu 
süde geçebilir ve Nol<ar 

INocard,I ~amberi an 
IChamberlandJ. Ru IRouxJ 
Ft"zer lfeser), Rive' IRievel], 

Solling (Bollıngj ve daha 
bazı deneyicilere göre sütde 

dalak mikrobu bulunabı ir 
ve busuretlerde istihı;alle 

.rinden( 15 I gün sonraya kadar 
hastalık yapmak kabiliyeti 
ni muhafaza ey er. Bunun 
içın süt kontrolü tatbikatı 

bakımından sütde ~arbon 

mikrobunun b lunabılect"ği 

ni kabul etmek gerektır. 

Bu gıbi sütler insanlarda 
çok tehhkeli olan tarbon 
h.\stalı~ının meydana gelme 
sınt: vasıta, ı;ebep olabıldık

lerinden biz de hayvan sağ 

lak zltbıtası nizamnamesinin 
jl63) ncü maddesi mucibin 

ce imha olunurlar 

Sif Q Fievrethyphoide 
Sütde tifo mikrol;u dahi 

\ 
bulunabi lir. Bu mikrop süde 
aağıcılaıın e leri1e süt kap· 
!arının yıkandığı su ile ve
ya süde katılan su veyahut 
sinekler vasıtasile geçer. 
Tıfo basi1i sütde öı:ellikleri 
vasıfları değişmeksizin çok 
mıktarcla ürüye:,ilir Kay-

makta tere yağında ve 
peynirde da lıi 5 15 gün 
kadar hastahk yapabilmek 
kuvvetini muhafaza ede 
ln lir. 

[ Sonu var! 

Her iki sözün. etimoloji, 
morfoloji ve foneti~ bıkı
mm~an çözümlenmesi 

H A K 
Kelimenin kökü, voka1i 

düşmüş "h" dır; yani ( v.ı 

h). ıı 1 
Kelimenin orijin bünyesin· 

Je bulunan birinci ek, "ağ,, 
düşmüıtür. Şımdi kelimenin 
etimolojik fek 'lne bakalım: 

(11 121 131 
{ah+ağ+ak). 

( 1) ah: ( I) Yüksek, bü
sahip; (il) beyaz, parlaklık 

temızlik. asıl, muhakkak, 

hakikat; (111) kuvvet, emek, 
ücret pay, hme; (JV) aıli 

unsur . uzuv anlamLırma ge 

lir (aynı anlamlara gelen 
sözler: "ak,. "ak+ığ,,; "ak 
+tığ.,; "eğ+t""' "ek+e" . 
"iğ+e"' "o~ .. "ok,.. "ö~+ 
e,, : ''öy+e,.; "üy+e"; "h+ 
üyük,.). !:!] 

(2) ağ: Kökün yukarda 

saydığımız bütün anlamları 
na haiz olabılen süje veya 
objey ı gösterir. 

(3) ak: Manayı tamamlar 
tayiıı eder, ifade eder aktir. 
~imdi kökün yülu<-k, bü 

yük. stthip (J) mefhumlarını 
kasdediyonak: 

Hak= Allah olur 
Kelimenin beyaz, parlak

lık temizlik. asıl mu hak · 
kak, hakikat (il) mefhum · 
!arını kasdedıyorsak; 

Hak = bu vasıfları haiz 
olan ıey, olur Doğruluk, 

gerçek11k manaları bu mef • 
humlardan çıkar 

Kelimenin kuvvet etmek 
ücret, pay. hisse ılll) mef 
humlarını kastedıyorsak; 

Hak - Kuvvet veya 
emek mukabili kazanılmış 

. olan ıey dernektir. 

( 1) \ V .) den masat her. 
hangi bir vokaldir. 

ı 2J Kamusu Türki: Türk 

Di•i Büyük Türk Lugati 
"Çağatay ve Uygur lehçe 

leri" Racllof lügati I "Ta· 
rancı ve Uygur lehçeleri,, 
Orhan Kitabeleri; Divanü 
Lugat it Türk . 

1 Kelimenin asli unsur, uzuv 
1 (iV> mefhumlarını ka~dedi 

yorsak; 

Hak = bir süje vaya 
obje ile yakından alakalı 

bir mana ifade eder. Mese
la: 

"Hir J§ hakkında sizinle 

görüımek istiyorum" drnil· 
diği zaman bir işe dair 

demektir 

HAKiKAT 
Kelimenın etimolojik ~ek 

li ıudur: 
(1) (2) (3l (4) 

( . , h + alc + ık + at) 
Not: 1 Dıkkat olunur-

lhnk J 
sözünün etim o' ojik şekli 

olan: 

1 ·, h t ağ + ak] ta 
birinci ek, lağ), (hakıkat) 

kelimesınde lakl şeklinde 
meydana çıkıyor; )'eni 

Hak jh + ağ + akJ 
Hakik ı h+ ak -t- ik) 
1Hakik1 sözüne ge1en rnn 

f"k, lttt I; [hakik) yani hak 
kelimesinin iıaret ettiği 
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Sındırgıda Tütün Sa
tışlanna Başland1. 

Pari 
Ocak kongrelerinde yapı . 

Jan seçimler. 
Ayın on birinde ba9lıyan 

C H . Parti ocak lcongreleri · 

in toplantıları devam etm

ektedir 

İzmirler ocağ nın yaptığı 

seçimde İ b ısın 

den Kazım, 

dizicilerin· 

Osman Nuri, 

lrnnduracı Muhaı rem. urga · 

ncı Mehmet, Cuma1 ı Meh · 
met ocak kuruluna ayrılm 

ıılardır. 

Karaoğlan kongresi çok 

kalabalık olmu~. ocak kur 

uluna öğretmf'n Bedri, Av · 

ukat Muhittin, Saraç oğ'u 

Ahmet, barut 

Cevdet, celt>p lımaıl 
ıeçilmitlerdir. 

bayii 

Safa 

Dün gece de Osmaniye. 

Şımdiye Kadar 380 Bin Kilo 
Tütün Satıldı. Fiatlar 90 Ku-
ruş ile 30 Kuruş Arasındadır. 

Sındırgı, 13 (Özel aytarı 
ınızdan) - İlçemızde tütün 
piyasası alçılmış bulunmak 
tadır. 

lstanbu ' dan Ali ağa oğlu 
Ali Raif ve ~eriki f ırmaı;ı 
adını alan H Ali Zühtü, 

gelen Amerikan kumpanya· 
sı, İnhisarlar idaresi, İstan· 
buldan Hüseyin Sabri ve 
kardeıi adlarınada Emin Ka · 
yal külliyetli miktarda tütün 
almaktadırlar. Bugüne ka 
dar bu alıcılara üçyüz 
seksen bin kilo kadar 
satılmıştır. 

çok tütün alan Ali Zühtü 
firma~ıdır. ~ındırgılı 1ar piy· 
asanın açılmasından ve alı 
mın böylece hararetli bir 

ıekilde devam etmt'ıinden 
dolayı sevinç içindedirler. 

İnhisarlar idaresi baı ek 
11peri Rakım ile bölge eks· 
peri Cahil K oyutürk tütün· 
cülerin ezilmemesi ve hak 
sızlığa uğramamaları için 
çok çalıımaktAdırlar. 

İnhisarlar dırektörlüğÜ 
muame 1 atını teftiş için mü 

feltiv B. Hakkı dün buraya 

Tütün fiatları 30 kuruı gelmit ve teftiılerine ba~la 

ile 90 kuruı arasındadır. En mıştır. 
Aygören ocakları kongre . 
lerini yapmıılardır . İdman bölgesi Şehrimizde 

bş Merkez heyeti ~Un toplanôı Bir çocukYuvası açılması ıMisas mah~emesi 
sebeıeri 

i
l Dün ak,am Yeni idman ~ÜŞÜRÜIÜJOL 

Bir müddet evel askerli mıntakası merkez heyt:li 
ı Haber aldığımıza ıöre ğini yapmak üzere vazife· 

sinden ayrılmış olan ihtisaı 
mahkemesi baş sekreteri 
Ekrem Güven bu defa as-

1 
mm taka reisi B. Feyzi ~ö-

1 
zenerin riyasc?linde toplana 

1 rak muhlelıf spor işleri 

kerliğini bitırerek yeniden \ üzerinde umumi bir görüş 
i€i baıına dönmüıtür me yapmıştır 

Bir Avcı Keklik Saçma-1 

sile Bir domuz öldürdü 
Avcı Ortaman~ıra taraflarmda çahlar arasrn~a yatan 
bir ~omuzun ~ulağma ç\f tesini dayadı. Ve tetiği çekti. 

Ortamandıra korusunda dayıyarak tetiği çekmiştir. 

keklik avlamal<ta olan Etçi 
oğlu Mustafa sık bir orman· 
da 7.ağa rm titizlenmesinden 
şüphe ederek çalılar arasını 
eyice gözden geçirince iri 
bir domuzun burada yat · 
makta olduğu"nu görmüştur 
Avcı içi keklik avına mahsus 
o}an saçma ile dolu çif tesıni 
yavaşça domuzun ku ağına 

anlamların müsbet bır ha 1de 
olmuş yapılmış bulunduğunu 

gösterir. Yeni doğru olan 1 
asıl okan v s. demektir. 1 

Not: 2 - "Hakil<atlı , ha 
kıkatllız,, sözlerindeki an 1am; 
parlak, temiz, eyi bır •fi, 
bir münasebeti unutmayan 
veya unutan demektir. 

Not: ~ - Kellme, Arap 
çada !hdkkJ ~uretinde söyle· 
nir. Bu sözü etımolojik ıe 
kilde ayıralım ve ~u şekıl-
lerle karşılaştıralım: 

(., h +ak + ,k), 
( , h +ağ + .. alc) 
( . h -+· ah ~ ik). 
Arap ağzında, kelimenin 

orıjin bünyesinde mevcut O· 

lan son ekin vokalinin dü · 

1 

Domuz a dığı yara ile 

derhal ölmüştür. 

Keklik saçnıasıle bu kııdar 

iri bir domuzun öldürülme · 

sını avcılar hayretle kar

tılamıılardır. 

Tahrirat 
Katiplileri arasmda ~ .ği

şiKli~ler. 
ilimiz tahrirat katipıleri 

arasında bazı deği~iklıkler 1 

yapılmııtır. 

Durak tahrirat katıbi İh 
san, Şevketiye ll\hrirat ka 
tipliğine, Şevketiye tahrirat 
katibi !layan Refet, Havran 
tahrirat katiplığıne, Havran 
tahrirat katibi Ali Durak 
kamunu tahrirat katipliğine 

nakledil~iılerdfr. 

is~in katipleri arasında 
f çbakanlıgınca vilayet iskan 

ki.tabı İzzet Arvaz ile Eski · 
ı~hir iskan katıbi Bahatti • 

türü düğü görülür. Yoksa nin na kıl ve becayişleri ya 
sözün sonundaki (k). mana- pılmışlır. 
sız ve fuzu li olarak Arap 1ar • 

tnrafından .ırıve edilmiş bir .mtl~BOI kazanaıl bir genç 
harf değildir Kelime arap Şehiriıniz öğretmen oku 
Çd ya heme:ı hemen Türkçe lunun bu yıl meıunlarm· 
sindelti an aml.ır a alınmış- dan Halil Osman Ankarada 

tır r~;ı yeni açılan clil. taı ih c.ogr<tl· 

131 Alıtcrii Kebir Liigati Naci j ya fakültesi imtihanını ya· 
tliı olarak kazannıııtır. 

henüz ilk o 1ml ça~ına ıir-

memiş çocuklar için özel bir 

çocuk yuvası açılması içio · 

teşebbüse girişilmiıtir. 

Bu okulun açılması ilı-

lıbayımız B Salim Gündo • 

ğ"ln yakından ilgilenmekte· 

diri er 

Sonbahar 
At koşularının ~aydı ~ugün 

• 
sona en yor. 

17 İkinciteşrinde yapıla · 

cak o 1an sonbahar at kof 

ularının haıılrıklatıı a cleV' 

am edilmektedir HandıkıtP 

koşusuna girecek hayvan'a 

rın yazılma işine ayın 011 

ikisinde son veril mittir. Di · 

ğer koşulara i~tirak edecek 

olan hayvanların dtt kaydı 
bugün akşam ırnna ermek 

tedir 

Merada 
Koyunlarım otlatu~en ~ö~
müşler ve parasını almışlar 
Ş ı k ba l11

1 am ı amununa eo 

Boğaz lcöy merası müstecir 

!erinden Balıkesirin Omıanİ 
ye mahallesinden Mehnıet 
Ali oğlu Ahmet, bu k0Y' 

ıa· merasında koyunlarını ot 

tırken Toybelen köyüodef'I 

Hüseyın oğlu Ali ve Musta· 

fa oğlu Halim ve AhrTlel 

tarafından döğüldüğünii ,,e 
.. · d 1 • • bef li uzerın e o an yırını 

rasının Rlın<lığı iddia etrrıif" 
tir 

Suçlular yaka 1nnarak ta'1 

kikat baılanmııtır. 
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kil eder. 

TÜHKDILI 

Yalnn ~oğu Ka· 

1 

Sov~et 
Rusyamn 18 ci yıl dönümü 

SAYFA 3 

Türkdilinin Hikayesi 

Bir Avc~nın Def terinden 
Üç Yaprak ... 

YAZAN: 
Kazakista Cumuriye
tinin 15 Ci Yıl Dönümü ı 

zaki&tandaki l akır ihtı)nlı 

sekiz milyon tahmin edıl 

mektedir. t:ütün So\yetler 
birliğinin yüzde 50 bakırı 

nı burası verecektir. Kur · 
şun çinko gibi madenler 
de 1enğindir. Altay dağ 

larında 2 milyon ton kur 
ıun ve 3,760 ton çinko 
ve bu arada 4700 ton gü

müş buiunmaktadır. 

Ankara, 13 IA.A J -So · 
vyet ihttlalinin 18 ci yıl 

dönün•ü münuebetile 
baıta Cumur Başkanımızla 

sosyalist §Ura 1 ar bir ligi ol 
mak üzere iki taraf büyük 
leri Arasmda kutlulama ve 
teıekkür telgrafları gönde · 
rilmi~tir. 

ÇEVİREN: 

Müştak Baykal 1 Guy de Mouppossant 

Kazatistan arazis~ binlerce yıl şarUan gai~a yapılan 
a~mlarrn büJük yolu ve kapısı vazifesini görmüştür. 

"Pr'\vda ., 
dan : 

ve "İı.vestiya,. şimdi 4 5 milyondan fazla 

23 ve 24 llkteırln tarihli 
Moskova gazeteleri Kaza
kistan Sovyet cumuriyetinin 
15 inci yıl dönümüne it

haf ve tahsis edilmişlerdir. 
Bütün gazeteler KaLakista 
nın tarihi inkişafı urf ve 
adetleri, ekonomik ve kül . 
türel hayatı hakkında )& 

zı'arla doludur Parti genel 
ıekreteri "Mırzacan ,, ın ya 
pılan iıler ve yürütülen fa · 
aliyetler hakkındaki bir he
ıap betkesi İzvesliyanın en 
Önemlı sahifesine dercedil 
lllittir Bütün Sovyet cum 
Urıyelleri ba,kanlarının teb 
rik ve temenni yazı 1arı ke 
za aynı sayfada yer almıı 

tır. 250 yıl eve! Kazakistan 

da yaııyan ha k yazlcıl.a· 
rından Danmugurca tara · 
fından yazılmıı olan Kadı 
Karpaç ve Bayan Suluğ ef 1 
sanesi Rusca)a çevri lerek 

neıredilmiftir . Bayım Bet 
Maylanın hikayeler kültiya 
tı ve büyük hacimde Cez 
kazgan eserleri keza bas
tırılıp piyasaya çıkarılmııtir . 

Kazakistan basın genel di

rektörleri tarafından lcaı.a 

kistanın yeni endüstriyel ve 
sosyal hayatlarmı gö•teren 
bır büyük resim albüm ba 
stırılmıştır 

15 incı yıl dönümü dola
Yısile Kazakistanan baı ıe 

hri Almaata üsnomal bir 
surette sütılenmiı ve Kaza 
kistan meclısi ıçtımaa çağ 
rılmışhr, 

Şimdı kazakistan 3 mil· 
Yon murabba kilometrelık 

bir sahayı işgal etmektedir 
Batıdan Doğuya Hazer de 
nizinden Altay dağluına 

kadar ve Güneyden kuzeye 
İran hudutlarından Haıgır
distanın Oral dağ]arma ka
dar uzanan kazakiıstan Av · 
rupa kıtasının yarısından 

büyüktür. 
Binlerce ·ııl Şarktan gar· 

ba yapı 'an akınlaıın büyük 
Yolu ve kapısı vazifesini gö 
ren bu kıta vakti'e büyük 

kültürlere sahne olmuıtur. 
Türk oruklarından Hunlar, 
Uygur'ar, Peçenelder, ku
lllaı ılar gibi büyük akanlar 
ve daha sonra Cengiz or
du1arı hep buralardan geç· 
rniıleJdir. Bu topraklarca 

- --

kazak yaş.unaktadır. 60 70 
yı ı evet Çarlık Rusyuı ta 
rafından ~ ilhak edılen kaza· 

' 
kistan yakın zamana kadar 
münhasıran göçebe bir ço
ban hayatı geçirmekteydi. 
<;ar Hükümetl kazakları kı . 
rgız kaytak adıyle anmak 
ta ve adi bir halk sayma 
kta idt. Hatta kanuni ola 
rak kuak çocukları para 
ile satın alınarak ruslaıtırı 
labilirdl 

Çarın mfütenı leke siyaseti 
kazakların 45 m iyon hek 
tarlık en mü11bit ve iyi ye · 
rlerınin Rus muhacırlarına 

verilmesine sebep olmuıtu. 
Oralarda yaııyan kuaklar 
ise çöl ere ve sahralara gö
çebeliğe sürülmüıtü. kom
fU Türk kabi elerinden Baı 

kırlar veya Özbekler Çar 

lığa kartı bir hareket gös 
terine kazaklar çarlık hesa
bına bunlara karıı gön· 
derilır ve bu suretle komıu 
u uslar birıbirlerine düıürü 

lürdü . Zu1üm ve hakHet 
gören Kazaklar bir aralık 
Pugaçef ve Razin isyanları 
na ittirak etmiıler ve Cihan 
Savaşı ortalarında, J 9 i 6 yı · 

lmda da Rus ' ara karşı isyan 
etmitlerdi. 

Bu isyanlar hep kan için
de bastmldı. Kazaklar Ke 
renski zamanında ıstiklal 

ilan ederek Alaı ordu adın 
da bır d evlet kurdular. İki 
sene devam eden bir müca
de leden sonra Urenburgta 
toplanan Kazok kongresi 
1920 yıla ilk teırlnınde Ka
zakistan Sovyetler Cumuri
yetini i arı ve bu cumuriye 
tı Sovyetler Cumuriyetlera 
ittihadıııa il ha 1 etmiı\ir . 

Kazakıstan 15 yı lık Sov
yet hayatında pek çok de
ğiımif ve son on yıl içinde 
endüstri ve yol t t.is için 
1,276 nıılyon ruple sarfolun· 
muştur. l' una karıılık ıstih · 

Kal olunan ham madde ve 
mahsu 1 atın loymetı 19~0 yı 

lında 33 anily.on Rubie 
olduğu ha d~ 1935 inci yıl 
dl\ 360 mılyon Hubleye 
v11rmııtır. Jeolojik inceln 
me-ler ka:ıah : stanın maden 
madan kömürü ve petrol 
ca zen(;in olduğunu göster
mlftir l ~unlar arasında en 
zenginini bakır madeni teı · 

Altay ve Karadağ; altın 

yatak'arı bakımından da 
çok önemlidir. nikel ba 
kımından ise Kazakistan 
Sovyet Cumuriyellerinin en 
zenginidir. Vo1fram. Hora· 
sit, Linyit ve tat körr.ürü 
damarlarında çoktur. Kömür 
mikdarı 50 milyar ton 
ve petrol 1 milyar ton 
olarak takmin edilecektir. 
15 senede 115 yeni fabrika 
ve imalathane açılmıı bun
lardan et ve balık kon · 
serveleri şeker ve tuz f ab. 

rikaları bi hassa dikkate 

ıayandır. 

Münakale yollarının art
ması ve bi hassa demiryolu 
uzunluğunu 2 042 kilomet . 
reden 5.267 kılometreye 

çıkması ve büyük Türk 
Siherya demiryolunun Ka
zakistanı komıularile bağ 

lamJSt halkın refahını ar · 
tırmıı ve kültürel seviyesi
ni yüceltmiştir . Hayvan 
ıaym 6 milyondan 7, 5 mil 
yona çıkmıı ve toprağın 

beher aklarından alınan 

mahsul 6 senttzden 11 
senteze çıkmııtır. Göçebe 

I tikten birleımiı hayata 
ı geçenleirn ıayısı gıltil<çe 

1 armaktadır. Mesela 1932 

1 

(70 0001 aile g:ıçebelıkten 
vaz geçtl~I halde 1934 de 

1 bunların sayısı 1264.000) 
1 n e varmııtır. kültür itlerine 

j gelince, çar z a m a n ı n 

da ancak yüzde 1 okur ya
zar olduğu halde timdi okur 
yazarların sayısı yüzde 60 
65 olmuıtur. Halen Kaza
kistanda 7551 ilk okul var· 
dır. Bunların nısfı Kazak 
dilinde tedrisatta bulunuyor. 
Bunlarda 1717~ öğretmen 
ve 640000 ta 1ebe vardır. 

Kazakistanın 16 yüksek ve 
teknik mektebinde 29000 
Kazak erkek "·e kızı oku· 
mak\a ve 4000 Kazak ıen 
ci de Moıkova . Leningral 
gibi yerlerde vetıımektedir. 
Evelce kaz .ı k lisanında 

kitap olmadığı halde 
timdi Şekııpir, Molyer, Tul 
stoyi, Foıki gibi mütefek 
kirlerin eserleri kazakçaya 
çevrılmiıt'r . Kazakistanda 
timdi 2 ~ ti\ atro ve 4 ti)at· 
ro mÜ7.ık ak ulu ça ' ıtmakta 
dır . Kazakistanın 70 fenni 
ve sana i eni"titüsündel< i 
memurlarııı ~ üzde 50 si Ka 
zaktar. 
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mez ayakların ağırlığını ta 
ııyordu. 

İstemiye, istemtye yatak

BiRiNCi BölOM 
YOL < U -

Sabahleyin erlcenden oda· 
ıının kapısını vurdular. 
Gözlerini açtığı zaman, ufak 
Pençereden kirli, mavimtirak 
bir ııık giriyordu 

- Sabah oluyor.. Diye 
dütündü, sonra : 

Kim o .. Diye sordu .. 
Benim· hanın.! Araba 

h•ıır, yola çıkacağız . 
Ala bu yol; ne üzücü ne 

bitmez, tükenmez bir azaptı. 
Ankaradan çıktıkları gün 
denberi tanı dört gün, dört 
han odasında. dört kirli ve 
donuk sabah, düşüı .müşlü 

Peki kalkıyorum diye 

cevap verdi 

Arabacının iri na'ı,:a'ı kun
duralarının, tahta merdiv~n 
leri çatırtarak u~aklaıtığını 
dinledı Bu demir na lçalar 

onun kalbine basan, görün · 

tan çıktı . Biluzunu, akıam 
1 koyduğu yerden aldı . Kom 
1 

1 

binezonunun atağı düımüf , ıe · 

ritlerini omuzlarına kaldı · 

rarak gerindi. 

Han odasının bir köıesin 

de kim bilir ne zamandan 
kalma . Sırları dökülmüı es 
kı bir ayna parçasında ken
disini seyretti Sonra; hiç 
bir · ıey düıünmeden veya · 
hut bir çok ıeyler dütün· 
düktan sonra biluzunu gey 
di. saç1 arını lar;ı<lı, layyo 

runu arkasına geçirdi Artık 

Araplar Bir 
italyan taarruzunu be~liyorlır 

İstanbul , 13 !Özeli 
İtalyanın birçok harp gemi 
}eri Cidde önünde ve Ye 
men sahillerinde dolaımak · 
tadırlar. 

Yemen hültümeti 
kralı İbnissuudu vaziyetten 
haberdu etmit ve bir ltal 
yan taarruzunun muhtemel 
olduğunu ıöylemiıtir 

Bir Yemen heyetı Hicaza 
hareket etmtıtlr. 

İtalyan 
Notası ve ingtliz siyasas\ 

İstanbul, J 3 [Özel) - İta 
yanların zecri tel birler ha· 
kkındaki tifahi notası Lon · 
drada hiçbir tesir yapmamı
ıtır. İngıliz siyasi adamları 
notanın İngiliz durumunu 
hiçbir zaman değiıtirmiye

ceğini söylemekte ve zecri 
tedbirlerine eıkide-n kararla
ştırıldığı veçhi)e 18 teşr'nde 
baş'anaca ğını Lildirmel<te · 
diri er. 

Kamuta.Y guru

bu toplandı. 
( Baıtarafı birir.ci sayfada) 

sın beyanatını müteakip 
U 'uslM Sosyetesi irtibat ko 
mitesi tarafından misakın 

16 Cl maddesine göre ulus
lar sosyetesi üyelerine düten 
vazife'ere ait o'arak kabul 
edilen ekonomik ve fınansal 
tetbirlerin so~yete azasından 
bulunan hükumetimiz tara
fmdan latb k hususunda ic
ra vekilleri heyetine ıelaht
yet vnen kanun layihası 
kabul edilmiştir. 

Kayıp ayniyat ma~~uzu 
İkinci Kolordunun kırkın . 

cı alayına verdifim 4 

İkinci T eırin tarih cilt 1 1 
varak 602 ve 394632 nu 

maralı ayniyat makbuzunu 
havi 154 kiloluk sığır eti 
mazbatasını kayıbettim 

Hükmü olmadığını ilin 

ederim. 
'.!. Ko. Sıfjtr eli .U 

Kasap Muharrem 

hazarlanmııtı 

Hancı Ahmet ağa çoktan 
kalkmıf, avluda tavuklara 
yem veriyordu. Onun mer 
divenden indiğini aıörünce 

-- Sabahlar hayır olsun 
hanım dedi . 

Sabahlar hayır olıun 

Ahmet ağa .. 
- Nuıl rahat uyuyabil · 

din mi bari: 

Eh . oldukça 
- Demek yolculuk var. 
- Ne yapalım . Daha yo 

lumuz çok uzun inıallah 

yine görüıürüz. Sizin hanım 
uyuyor mu? 

Akıama doğru amucanıın 

oğlunun şatosuna vardım. 

Etrafta son dereceden vardı. 
Divarları, tavanı, içleri ıa. 

man dolu, kanalları açık 
kutlarla kaplı; ayaklarından 
dallara raptedılmiı atmaca 
lar, balıkçıl kutları. baykuı'ar 
doğanlar, ıahinler, akbaba · 
larla dolu salonda akşam 
yemeği eınaııında bizzat am 
ucamın oğlu bile fok balı· 1 
ğı derisinden yapılmıı içi 
kürklü cel<etile soğuk diya · 
rlllrın garip bir mahlukunu 
andırıyordu 

Sabahın ıaat üç buçuğu 
nda >ola çıkacak, ve dört 
buçuA-a doğru pusu için in
tihap edilen yere varacaktı. 
Orada kendimizi sabahın 
dondurucu ayazından bıraz 

ohun korumak için buzdan 
tuğlalarla küçük bir kulübe 
yapılmııtı 

Korl, ellerini uğuıtura 

rak: 
- Daha ıımdiy(. kadar 

böyle don görmedim azizim 
diyordu. Akıamın ıaat altı 
sında tahtessıfır 12 dereoe. 
sabaha nv olacağını Allah 
bilir. 

Yemekten sonra hemen 
yatağıma çekildim, ve a'evler 
saçarak yanan şöminenin dal
galanan aydınlığı ve vücude 
rehavet veren hararetile ra 
hatça uyudum. 

Sabahın saat üçündü ça 
lar saatin kulaklarımda çın 
lıyan seıi 1 e uyandım, ve 
hemen geyindim, koyun po· 
stundan kürkümü omuzla · 
r ıma alarak koridora çık· 
tam. Korlı kalın bira ·11 kü
rküne bürünmüı olarak bu-

ldum. İki fincan hatlar ça
yi e biraz öteberi atııtıra 
rak üz rine de birer bardak 
tampanya içtikten sonra dı 
ıarıda bizi bekliyen rehbe
rle köpeklerimiz Plongeon 
ve Pierrot yanlarına gittik. 
Yolculuğun daha ilk da

kikalarında soğuğun kemik· 
lerime kadar tıledlğini his 

settim. 
Her yer donmuıtu Et· 

rafta hiç bir hareket yok
tu Bu kavurucu soğuk, bu 
mukavemı:t edilmez kuvvet 
bütün mevcudata hakim ... 
Her ,eyde bir ölü manza · 
raıı vu .. Ağaç'arm dalla
rındaki yuvalarında bulun · 
urken donup yere düıen 
kuılar, orada ııoğuğun ku-
caiında daha ıertleıiyorlar, 
daha katılaııyor'ar. Ay in· 
ce bir yay gibi kartımızda . 
Hir tarafına yanlamıt, ıara • 
rmıt ıankl bu soğuktan oda 
donmuı Artık ilerliyemtyor. 
Orada bir noktada mıhlan. 
mıt kalmıı. 

Etraf da sönük . &lü. ıiılt 
bir aydınlık var. 

Korl ile, bellerimiz bü 
kük, ellerimiz ceplerimizde 
çif ıe'erimiz kollarımız al
tında yan yana gidiyoruz. 
Yün kaplı çizmelerimiz yü
rürken hiç bir gürültü yap
mıyor 

Nihayet bataklaia vardık 
ve bu basık orma~ın deri 
nliklerine doğru giden dar 
bir yolu tuttuk. Dtrseklerl 

miz ıazların ıerit gibi ince 
yapraklarını sıyırıyor, ve ar
kamızda vücudumda garip 
ürpermeler uyandıran 
hııırtı bırakıyor! 

Rütün bataklık ölü 

bir 

gibi . 

Aralarından geçtiğimiz aaz
ların hııırt111ndan baıka 
sükfltu ihlal eden hiç bir 
ıes yok 

Epeyce ıittikten ıonra ta 
kip ettiğimiz keçi yo'unun 
bir dönemecinde bizim için 
hazırlanan küçük bnztlan 
ku!übe kartımıza çıktı; içe
riye girdik. A• vaktine da-
ha bir saatimiz olduiundan 
kürküme güzelce ıarındım. 
ve bir köteve yanladım 

Fakat donmuı bataklıiın 
Ve bu buzdan d1'·alrarın ıo
ğuğu iliklerime kadar öyle 
tesir etti ki biraz sonra ök
sürmeğe baıladım . 

- Bitmedi ------
Bahkesir sul hukuk hakimtiğindın: 

Bahkesirin Martlı mahal 
lesinden Şahin zade hacı 
Ethem o~ullara Adil, Nuri, 
Hacıgaybi mahl'lllesinden 
hacı Ethem kızl Fahriyenin 
Martlı mahalles:nden Haıem 
zade Hakkı karısı ölü Hacer 
e~latları Yakup, Nimet lırnet 
ve Balya kazası muhasebe! 
hususiye memuru arabacı 

oğlu hafız Mehmet karm 
Fevziye aleyhlerine Açdık 
farı martlı mahallesinde kain 
bir bap ev't rinin taksimi ı 
da ''asının yapılmakda olan 
muhakemesinde: AJüddeale j 
yh' erden Y akup, Nimet, Is· 

- lf ayır kalktı . Çaiıra 

yımda sizi selimetlesin. 
Bırak rahatsız etme ııe

lam söylersin. 
Ahmet ajanın çağırması 

na hacet kalmadan karı11 
başını samanhktan uzat. 

mııtı 

Güler bır yüzle yanlarına 
yak aıtı Ahmet aia: 

- Hanım gidiyor 
onu gösterdi. 

diye 

Ne çabuk. Sütüniiıü 
hazırlıyorum 

- Teıekkür ederim. Hiç 
canım istemiyor. Bir 
bisküvi yedim . Kafi. 

ıki 

Yolunuz açık olsun 
hanım. Biloyr ayağınız 

met gösteri 1 en adreslerde 
bulunamadıklarından illnen 
teblığat yapılmı~ tebltğat 
üzerıne gelmedıklerin 
den gıynp1 .Rrında muha -
keme icruına ve gıyap &ca 
rarlarının kendilrrıne illr.en 
tebliiine karar "erilmit ol 
dufundan muhakemenin 
mualla~ bulunduiu 22 l l -
935 günü aaat 9 da tiahke 
sir sulh hu&cuk muhalceme 
sinde hazır bulunmadıkları 
taktirde ııyaplarında mu
hakeme ve tetkıkata devam 
olunacağı teblıii makamla
rına kaim o 1mak üzere gıyap 
kararları ilanen tebliğ olnur. 

düıerae aıene uğrayın . 
- lnıallah 

Eel çantasından çıkardıjı 
bir: kaç lirayı kadının avcu · 
na sıkıttırdı. 

Küçüklt're bir ıey 

alırsınız. 
- Ne zahmet ettiniz 

kızım . 

Arabacı Bekir, uzun 1•1· 
tan bıyıklar•nı nasırlı par 
maklarile ııvazlıyarak bu ay-
rılık ıahnasın bakıyordu Bel · 
kiı arabaya aıirdılcten sonra 
çin çin arabasının perdelerini 
iltkledi, sonra yerine çıka· 
rak terbiyeleri eline aldılar, 
hanın kapısından çıktılar . 

[Sonu var) 



BAllKfSIR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYOHU ilAHlARI.. 
-1-"!-.ı"!~~-.---

KcpsQt garnizonunda buluntln kıtaatın senelık 15,000 
kilo sığır etJ açık ekı;iltme ile .. 6 1 1.935 sa lı günü saat rn 
de sahnalınacaktır. Etin tahmın bEdeli 3' (O l•ra olup rr.u 
vakkat temınatı :!25 lirad r. E l< siltme kolordu ıatınalma 
komısyonu bınannda yapılacaktrr 

Taliplerin vartnameyi görnıt k üzere hn gün eksılı mi

ye iıtırak için de muayyen gün ve saı:ı tte komisyonb gel · 
meleri 

4 1 - 273 ... * -::: 

Balıkesir garnizonunun kış" ık yaş !lebze ıhtıyacı için 
tOOOOkilo lahna, 10,000 kilo ·pırasa, 7000 kilo ispanak, 1000 

kilo kereviz, 1 O lO kilo karniba~ar. 500 kilo , havuç açık 
eksiltme ile 25 2. Teırin 935 paraztesi güııü ~aat 11 de satı
nalınacaktır. Bunların tahmin ed ılen bedelı 1020 lira o1up 
muvakkat tenıinatı 76 lira 50 kuruştur. Eksiltme kolordu 
satmalma komısyonu binasında yapılacaktır . Tal ip olan1a 
rın şartnameyi görmek Ü:lere her gün İ§ ~aatlarinde ve 

eksi tmeye iştirak için de nıuavyEn gün ve saatte komis 
yona gelmeleri. 

4 1 - t.70 
...... ... .. ..... .... .. ..... ... ... 

Balıkesir garn ızonunun sen l ı k ihtiyacı iç n 70CO ki lo 
makarna Vt-. 400() kilo şehriye açık eksılmiye ile 26 11-935 
'salı günli saat 11 de satın alınac , ktır Malın talımin " edı
len bede ' ı ~860 lira o'up n.uvaldıat temır1 alı 214 lira 50 
kuruştur. Eksilsme kolordu sat ınalma komıııyonu bınasın· 
da yapılacaktır. Ta lip olanların şartnameyi görmek üzere 

it saatlerinde ve eksiltmeye iştirak elmt:k üzere de muay· 
yen gün ve saatle komisyona gelmeleri. 

4 - 1 - 271 

Balıkesir garnizonu için 1500 kılo beyaz peynir 2000 
kilo zeytin 1500 kilo reçel açık eksiltme ile 25 - 11 935 
pazartesi günü saat 10 da satın alınacaktır- Bunların tah· 
min edılen bedeJi 1530 lira o 1up muvakkat temim.ı lı 114 
lira 75 kuruştur. 

Eksiltme Kolordu satına ima komisyonu binasında -ya
pılacaktır. Talipl rin ıartnameyl görmek • Ü7.ere her gün 
ve eksiltmeye itlirak eçinde muayyen 8Ün \ e taalte -ko 

, .. ____ ~!JJI~• <:llill!!"!!'-~~~~,....---~. 11.---

-kış 
Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsUnuz? 
ÖYLE lSE HİÇ DÜŞÜNMffiIDEN HEMEN 

...... ))._ 
' 1 SAYIN 1 

MÜŞTERİLERİMİZE 1 
1 Ucuzluğu 1 
• Zarafeti Ve a 

Yeşilli Camii civarında ( 811V flıL/ Oô- ' 1 
w -~E~iLJ .~stanın dükkanına gidiniz. a Son Moda ; 

11 
(o'l Ki. 1 1 Malları ile tanıdığınız 9 
Hurdan Dünyanın en sağalam mar~ası olan I • I 
( T r.ıpe z, Nokıa, Cizlavıt) 1 t'a h r i 'I' a vşa 11 lı . ' 
lastiklerini her yerden daha ucuza alabilirsiniz. 1 Fanıazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının 1 
B:ıyaıılanı ~ık ı·p ~aj(laııı ~asıınlar, lslrnrpiııler fi S C) N i\'J () D A •, 

Hernevi kösele, deri vesair kundura malzemesi 

TOPTANV PAR..AKNDE 1 
Bir defa uğrayınız. -~llKOTı\.I KISLIK llOBIXK YÜNLÜLEH~·, 

: Memnun kalacaksınız ... ! ' ~1.-\NTOLt:KL \~H, P.\LTOLCKL.\H. ELBİ-Ltt ~{.I i SELİK KllMASL.\Rımz GEIJı iSTlll. j 
• .,., ... .., .... ,. ..... --................. ,- ~ J ' -----·---- ..................... _Aal\_Al\'a\_ ..... •• •• ••ıı•• ·--- ... , .. ,. 91' a i s T i F A D E N i z i a . f'F5i!!!lll- -= - ııı;;ısas~ı· 
H •• ımı Balıkesirde ı~ı 
•• " ımı m •• • ıcu 
'10Ü SÜNÜN üzı..:: ı N . N .. " Çepniler .. . " .. '2 Istan6ul ve lzmir depoların-= 

ı r- 212 U daki fiatlarla, =~ 
misyona gelmeleri. 

4 
Yazan: i. HflKKI flKfl t 

l1~seriı1i 

Şarbaylıktan .. 
:580 Sayılı-uray kanunun 54 üncü maddesıne tnvfıkan 

meclisin mütad içtimaı uray .salonunda yapılacağından 
üyelerin 15 ikincı teşt in cuma günü saat 15 te ' gelmeleri 
rica olunur 276 

•• •• ıJ Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, C1 ı 
tG kornej, lstor, kaplama almak istiye- r~ 
:ı nler her halde: :: 
tt .. 

!J Yeşilli cıiarın~a Camci Hilminin Ü ı ııııl 

l lt~ı· k e.-, «, k ıı ııı«t l ıflı r 

75 Kurus 
' 

~~· . 

tf d·LL" - 1 d M ır=ı ., __ , ,tt Ul\180IR8 Ugrama 1 iL tt " Kitapçılarda Arayınız ımı 
- ı!!-,...--............ _.,., •• , ..... !! !-""!"!l~c:ı - Si!~~ii~ 

. , _ 
i Her Tecimenin fn Büyük Oılaği: .a waaıe••••••~•••••••••••aaa.w mS'i!J!r:-"!!:~ -- ---

:; Edremit i er a · ıml5i!""5i!i;!;i!!!le5il! _ ;ıı;i!!Si!.as~-ai!5i5!!J~r- - i!!!iiı.Si!5ase ~ i!!ii!!l ""iı! i!!i~I 
Satış Sürümünü Arttnmaktu. 

Fakat 
Satış a Bi i ci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 

\
7 t~ 11 ı ı R (~ k 1 «t ı ı İ 1 '' ı· ı ıı ı z ı 

( TÜRl<DLi) ııt• \ t•ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 
.,, Ba/ıkesirin Biricik Gazetesidir ,. 
e Her Yerde Okunur. i L _______ .1 

M 1 
_ J ft~'ı Halkevi Bakıevi I~ 

emur uuunuan: ını . . ımı 
1 

! Halkeviınizin Sosyal yardıın komitesi laraf:ndan e~kı Uray Dı~panı;erı yapı ICı'I 
1 f d k . k h · ! sın ıfa açılan hakıevinde aşağıda yaıılı günlerde doktor arka l ı~l.ırı 111z fakir :il.il avran a mu ını ı en n· 1 · 111! 

iN halka hedava bakacakl!\rdır . Halkımızm balnevimiı.e lıaş vurmalarını dı 1 t"r z . 
len ikametkahı mcçtıı.:I Na. in 

şit karısı Fatnıaya. ~I H 'A S T A L 1 K LA R 

Mil 
Mustafaya ıınl İç hl\stalıkl.ırı 

''"~I 
Havrandan 

olan borcunuzdan dolayı Göz hastalıkl1trı 
ıın 

lnönü hududunda tahtı -.r. 

tasarrufunuzda bulunan ıa 

rkan i'tavraç halen Halil 

garbı isl a vraç halen kepek 

Ku'ul< hastalıkları 

Cerrahi hastalıkları 

BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

Pazartesi günü saat 14- 15 Hay Dr . Medeni Ak kent m 
" • 15-16 Bay Dr: Ihsan o.kay ~I 

,, 15 l 6 ,, ,, Dahi fM 
15-16 • • Sadi ô,.ıay 1 Salı 

" 

Kulak, boğaz. burun H . Çar~aınba ., .. 15-16 .. Kamil Sesli oğlu ~I 
,, 16 11 ,, ,, Memduh imi Çocuk hastalıkları. ,, 

" 

Deri hastalıkları Per~embe .. 
Doğum ve kadın H 

lç hasta'ı'<ları 
Cerrahi 1ıastalıkları 

.. 

Cuma 

" 

,, 

" 

. ımı 
.. 15-J6 " Mehmet Alt ~I 
., 16-17 ,, ,, Ha 1it Üzel ~! 

15-16 
ımı 

,, Raif Demiralp l~I 

" 
16-17 .. 

çi Hüseyin ve İsmail ve d e-

1·e ve şimali kısmen yol ve 

devren' i durmuş garbı met 

rüke ha len hurşit ıle mah

dut zeytinlığinize 23 - 1 O 935 

tarihinde ~ apılan taktiri kı 

ymet.e iki yüz lira kıymet 

biçilmiş olduğundan bir di 

yeccğiniz varsa ilan tarıhin· 

elen itibaren iiç g:in içinde 

şıfayen veya yazı i'e Edre 

mit icra dairesine bildirme 

niz ilan olunur. 

Ali Rıza Tezel ımı 

l Halkevi Baıkanlığı lıaı1 IDf 

~~=~~~~-~~~=~~~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* ................... -
Basın yeri il matbaası: 


