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Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
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HABESiSTANIN ANKARA ELÇİSİ HARP İÇiN DİYOR Ki: .... , 
"Biz Sekiz Sene Sürecek Bir Harbe Hazırlaridık.,, 
İtalyanın Binlerce Somali Askeri Habeşistan Ordularına İltihak Etmek 

Üzere Muha ebe Meydanlanndan Ve Sınırlardan Geçiyorlar ... 
---

ELÇlNiN DiYEVi: ı lngilterede Sonbahar At Var1şlar1 

"Harbin Henüz Başlangıcında Bu
lunuyoruz. Hazırlığımız 8 Senedir,, 
İtalyanlar Bir Hah~ş ŞelıiriniDaha 1 

A ltlıl•ı ı·. i ıııııııı·ıı l()r ~ı\ ı·tık ll<ıs li•ıss•t)''' 
"f,1111 lliı· St\l•tlıiyct \·cı·di. llt~r İki,,,,,,_ 

Seçimde MuhlfazaUrlar Bugün va p ı I a c·a k .. 
~azand1. -- · 

Londra, 16 (A.A) in 
gilterede seçim Lıtmiş ve 
şimdiki hükümetiP mensup 
olduğu muhafazakar par 
ti büyük bir çokluk kaza 

nmışlır. 
------========--= 

General 
r«t f I\lt<tsıııtl«ı Şi,ltlt•t 1 i ()<1 r pışın•• l•ı ı· 

Dev «t ııı l~(I i Y'•ı·. 
Oö Bono çağutldı. 

Roma . 16 (AA,) -- İtal
yan bükü neti Habetistan· 
dak i İtalyan orduları llaı 
kamutanı general Do Ho· 
noyu Mareşa 1 rütbesile gerı 

Ankarll, ) 6 1 Özel] Ha 

beıi~tanla Ankara elçisi , ga· 
zetecilerc bir dıyeviı.de 

demiıtir kı: 

- Harbın henüz haılan-
gıcında bu 1unuyoruz. Biz, 
bu h :ubın uzun müddet de 
vam edeceğini dütünerek 
ona göre hazır1anmıı bulu 
nuyoruz. Hazırlığın ız , 8 
sene içindir. 

Londra, 16 (AA.) Ro 
yterln bildirdiğine göre 
binlerce Somali Habeş or 
duımna ilıihak etmek üzere 
Fransız ve İtalyan Soma i· 
leri sınırlarını geçmektedir -

'er 
Londra, 1 fi (A.A ) Ha ' 

rardan ve Cibutiden bıldi

rildiğine göre, Ogaden cep

sinde Dağgaburda ıiddetli 
çarpıımalar olmakta ve iaşe 
teıkilatını kurmak ve bas
kın 'ardan korunmak mak· 
sadile İtalyan ileri harekatı 
yavaı yavaş ilerlemektedir 

Ras Kassanın 500 ki~ilik 
bir kuveti bir uçurum ke 
narmdan ilerleme~te olan 
ltalyan askerlerinin yolunu 
kesmek istemiısede muvaf 
fak olamamıştır. Ras Kassa 
kuvveti bir miklar cephane 
ve levazım bırakarak kaç . 
mııtır. 

İstanbul , 15 (Özel) 

Royter Ajansı bi1diriyor:. Ha 
beıler; ltalyanlara kartı 
rnuhtelıf cf"bhelerde genel 
rnuzafferiyet kazandıklarını 

bildiriyorlar. Kaftan vadiı 

sinde İtalyan ve l l11beş kuv
"etleri arasında o\an bir sa -
vaıta Habeşler ltalyanların 
iıgal eltıkleri yeı fere iki 
rnil sokulmuşlardır. Bu da 
göstniyor ki, Hııbeş kuman· 
danları İtalyanlar . n önlerıne 
mühim kuvvetler koyarak 
harbi kabule başlamıı'ardır. 
Bu savaşlar çok kan' ı tıekıl 
lerde oluyor. 

Çünkü Haheıler Harar ve 

Ogaden gibi servet kayna· 

ğı olan m ıntaka ları kayLet 
mem ·ğe karar vermiılerdir 

İstanbul, 16 (Ôzeı) - Ras 
Kasa kuvvetlerinin Makalle 
ıimalinde bir 1 labeş levazım 
kervanını çe11 ireı ek mahvet 
tıkleri hakl, ındaki haberler 
İtalyanlar t a rafında tekzib 
edilmek istenmektedir. İtal · 
yarılar bu taar. uzu püskürt 

rnü1 olduklarmı bildirıyorlar. 
Royt.~r ajansının şimal 

cephesindeki ay tarı: 2000 
m«:treden yüksek dağ. ık 

arazide İtalyan ve Habeş 
kuvvetlerinin Al bide yaptır · 

kları muharebelerde 2 İtal · 
yan yerli askeri ile 1 İtal
yan askeri ölmüştür. D11na
kıllilerden mürekkep kuv 
vetler general Mançini icla 
resindeki yerli askerlerin 
yardımı olmaksızın bir lla · 

beş kasa baHnı İfgal etmiş
lerdir . 

İstanbul, 16 (Özel) -
Aclisababadan bıldiri"iyor: 

imparator; Kuzey cephesin 
ceki haı e~etler için Ras 
Kasseye tam bir selahiyet 
vermiştir . Ras Seyyum böy· 
le bir emir almamıştır. Run 
dan imparatorun Ras l\as 
seve tam bir emniyet gös 
terdiği anlaşılıyor. 

İstanbul. 16 (Özel) 
Asmaradırn bildiriliyor: 
Mareşal De Aono Makallede 
yerleşmiştir . Tigrenin b;ızı 

Cf' phelerinde muhasarada 
kalmış o 1an İtalyan kuvvet 
terine uçaklar tarafından 

levazım yctiıt rilmekte ve 
posta hava vasıtalarile ya 
pılmaktadır 

Kuzey cephesinde bir ha
ı pte İtalyan kumandadı De 
Kofen ölmüştür. 

İstanbu l, 1l3 ı Özel) Az 
maradan bildıriltyor: hal · 
ynn1arın hir ha va filosu 

MakaHe kuzeyinde Ambaa

lada kamp kuran Habeş 

kuvvetlerini bombardıman 

etmiştir 

Habı>t ve İta l yan l ar ara 
sıuda olan bir savaşta yerli 
halyan askerlerinden 50 çağırmııtır 

. 
kiti ile 7 İtalyan zabiti ====:======== 

~=~:~:nm•ıtır. örenler pek Almanya 
İstanbul, 16 (Özel) - Ha· , 

rardan a lman haber ere gö ithalatı ve ihra-
re, Dd.kaburda büyük bir 

muharebe baılamııtır. Mu· Ca f l ya Sak e f f İ • 
ha bere ve temas vasıtaları 
bozulduğu için bu muhare Perlin, 16 (A.A.) ·- Al 
benin netayicı hakkında ma· manyada dünden itibaren 
lümat alınamamaktadır. her türlü harp ger<"çinin ih 

46 Humarah İtalyan tebliği raç ~dhali yasak edıimııtir. 
İstanbul, 16 <Özel) - Ge · İtalyan cephesindeki ec 

neral Dö Bono, 46 numara nebı muhabir ler İtaty ırn ' arın 
l ı resmiğ tebliğinde diyor ki: Somali cepesindeki muvaff a-

Dangal birınci kolordunun ' k ti . H b ,.1 . - . . ıye erı a eş ı erın uzerın· 

bır kısmı, (Aziyadi) mevkı· d b- " k b ' 1 · h 1 · d H e uyu ır csır usu e 
ın e abeı kumandanı (Döz· 
yak Kassa Sebas) ınkuvvet· 
!erile temasa gelerek ıiddet 
li bir muharebe açmıştır . 
Dütman kuvvetleri , 55 ölü 
ve yüzlerce varalı bırakarak 
ricaat etmi§IE>rdir. Kuvvetle · 
r imizden 4 zahit ve 
askarilerden 50 nefer y a 

ralanmıştır. Ordumuz, (Az 
iyadi) mevkiini e'e geçi 
rmiştir 

Tayarelerimiı. Anbalakide 
faaliyette bulunmuf, düıman 
mevzilerine bomba atmııtır . 

Taarruzu ~eklenlvor. 
İstanbul, 16(Özel) - Ci 

but iden habt r veri'diğine 
göre, general Dö Bono, 
bütün ordusile beraber, 
Dosya yollarını açmak için 
Anbalaki ile Asanki gölü 
mıntakasında umumi bir 
taarruz hazıı lamakta.dır . Ge 
neral Maravina bu taa rruz 
da Tigre cephesinde ıhtiyat 
bir kuvvet olarak kalacak-
tır . 

Harrarda taarruz 
İstanbul, 16 (Özel) 

risten yazılıyor: 

Pa-

getirmıştir. 

İtal •ıan orduları şimalde 
Tigre ve Dangalıye hakim 
dir Cenupta da Ogadene 
hilkim bulunmaktadırlar. 

Eritre ile İta lyan Somalısi 
irtıba tı az z a manda tahak· 
kuk edecektir. 

İtalyan orduları, şimdi 
Fransız Somalisi hudutların 
da temiz'ikle meşguldürler; 
ve bundan sonra Harrara 
taarruza geçeceklerdir. 

İstanbul, 16 {Özel) Asma
I radan bildıriliyor: Makalle 
J cenubunda çok büyük aske-

1 

ri bir faaliyet vMdır. H be
şler Amba1a cenubunda ve 

Dessi yakmtnda, buradaki göl 
kenarlarında tahaşsüd etme-
kte, sipeı ler hazırlamakta 

dır l ar Makalle i 1e Asmara 
arasında gündelık hına pos. 
taları açılmıştır 

İstanbul 16 (Özel) - As 
maradan bildirıtiyor: Dana 
ktlde bir sava~ta ltalyanlar · 
dan 2000 yerli asker "ölmüş, 

2vO a:;ker de yaralanmııtır. 

kık sübay da yaralıdır. 

Saat tam on dö. ite Koşu alamn~a yapılacak olan 
yanşlann çok ala~ah ol cağı umulmaktadu. 

Yarış Islah ve encümeni Üçüncü koıu; Handıkap 
tarafından tertip edilen son· koıusudur Döıt ve daha 
bahar ut yarışları bugün yukarı yaştaki Yerli ya. 
koıu alanında yapılacaktır. rımkan Arap ve halis 

Koşulara saat tam on dö ı t· arap at ve kısraklara ma· 
le baı 'anacalıtır . hıu&tur. 

Birin :i koşu üç yaıındaki İkramiyesi 255 liradır. 
yerli yarım lngi)iz erkek ve Bırinci gelen ata 180 
dişi taylara mahsustur. ikinci gelene 55, uçuo

Mesafe 1400 dır ikramı- cü gelene de 20 lira ve· 

Yeler 255 1 d B 
rilecektir. Mesafe 2.600 

ira ır irinciye 
metredir. 

180 lira bundan baş 
Dördüncü l<0tu: Saat on 

ka bu koşuya giren 
beş buçukta yapılacaktır. 

ha} vanlar için verılen 
B~ koıu dört ve daha 

duhulüye ücretlerin in mec-
yukarı yaıdaki yerli yarım 

muu, ıkinciye 55. üçüncüı.·e · 
J kan lngiliz at ve kıaraklara :.o liradır 

mahsustur. İkramiyesi 445 
İkinci koın: Saut tam on l i radır Birinciye :no, ikin-

dört Luçukta baılıyacaktır. ciye 55
1 

ü~üncüye 20 lira 

Dört •;e daha yukarı başta verilecektir Taııyacakları 
ve 1935 senesi zarfında hiç sıklet dört yaımdakilerin 
koşu kaznnmamış olan yerli 56, bf'f ve daha yukarı yaı· 
yarım kan , Arap ve halis dakilerin 58 kilo o'acaktır . 
kan Arap at ve kısraklara 
a ittir Dirinc•ye, 190, ikinciye 
50, üçüncüye 20 liradır. 

Ru koşuya airecek hay 

vanlardan dört yaşında olan· 
lar 58, beş ve daha yukarı 
yaştakiler de 60 
kılo sıklet ta~ıyacaklardır. 
Koşu mesafe 2,000 me· 

tredir. 

Bu koıunun mesafesi 
3,200 metredir. 

Bu dört koıuya iıttrak et-
mek üzere civar il vt· ilçe· 
!erden birçok hayvanlarm 
kaydı yapılmıı bulunmakta
dır Onun için koşu çok 
alakalı ve güzel o'acaktır. 

Ayrıca her koıu için bah
smüıterekde vardır. 

Mısırın Durumu Mi,let
ler Cemiyetine Bildirildi 
i\1 ısır 1.,<• I(' I>(' Bi rl iA·i Bi ı· 
lle)ret S('Ç ~ i. \. etCI ı•,a ı·t isi 
N ii ııı«t)1 işçi leı·i t•r••tt'st•, 

ı~,ı i 'T () ı· e 
• 

Londra. 16 (A A .) - Ka· 

hireden bildirild iğine göre 

Vefd partisi dün top 1 aıımış 

ve nüınnyişçilerin hükumet 

tarafından şiddetle tenkıl 

edilmesini Mısıra karşı bir 

tecavüz sayaral< keyfı yeti 

Mi letler Cemiyeti nezdinde 

proteslo etmiıtir. 'ı 
Kahire, 1 Ô {A.A) Mısır 

talebe mec' isi de Milletler 

Cemiyetine Mısırın duru 

munu ve halini izah için 

bir heyet seçmiştir. Bugün 
şehirde yeniden ta 1 ebe kar· 
gaşalıkları olmuıtur. 

Kuzey Çin 
Egemenliğini ilin etti. 
Beri in, 16 (A.A .) - Al

man haber alma bürosunun 
Pekinden bildirdi~ine göre, 

Kuzey Çin Nankin hükume. 

tine karşı egen enliğini ilan 

etmiftir. 



SAYFA 2 TÜRKDILl ikinci 1 eırtn 17 -
Sağlam Ha) va n la rın Sütle rindejr"ş~·~d;~·b~·~d;·~·ı 

Bile Mikrop Vardır. Gü~ültüiü·;;p;;kı~·~~;gi: 
Evet sağhm hayvanlardan ~ile tam manasile mı~rop- olanlar 

suz süt el~e etme~ müm~ün değildir. ~ün~u: 
fiaglan mticaclrl<' !Jaşkam llA K Ki l'7.f.U 

Tabii halde yani sağlam 
iken memede hatta henüz 
işlemeğe yani sÜ't vermeğe 
haşlamış bulundu~u dişl'er 

de bile muhtelif biçim ve 
mikt trda mikroplar bulunur. 

Bilindiği üzere hayvanlar· 
da memeler hususile~baıları 
yatRklıklar, .gübreler ve şi 

dıklerile sıl<ı bir temasta ve 
dolayiııilc her vakit çeşit 

mikrop arla bulaşık bulunur• 
lar. Bundan dolayı meme 
batı deliklerinden sil 1ün top 
landığı hazineye kadar gi 
den yollar ile ıüt ha:dneain 
d~ ve bura ya südü getiren 
nakil borularda birçok mik · 
roplar bulunur. 

Keçilerin meme1eri inek· 
lerinkine göre daha az mik
ropludur. Çünkü bu iki hay
vanların yaıayıtı bir değil· 
dir. 

Meme sağıldıktan sonra 
hazinesinde kalan az mik

tardaki sütde mikroplar iki 
sağma arasındaki müddet 

içinde çoğaldıklarından me

menin bulaıaklığı mikroplu 
luğu devam eyler. 

Memenin süt yolları ile 
hazinesinden baıka kendi 
hususi dokuma (mesçl sında 
dahı mikroplar bulunur. Bu. 
nlar memeye üç yoldan gi
derler. Biri meme üzerinde 
her hangi bir yaradır. Bu· 
radan içeriye giren mikrop
lar beyaz kan, yolları ile 

memeye giderler. İkinci yol 
meme baılarmdaki delikler
dir. Üçüncü yol da kırmızı 
kan yo1udur. Hu yol vası

tasıle memeye giden mik 
ropların bağırsaklardan gel 
dikleri kabul ediliyor her ne 
kadar sa~hk halinde bağırsak
larla iç yüzünü örten zarın 
hazım esnasında bile mikro · 
pların geçmesine uygun ol 
madıiı birçok denemeler ile 
hbat olunmuş iEe de bu zar 
her hangl bir sebepten dola· 
yı iltihaplanarak bozu'rfuiu 
zaman bağırsaklardaki mlk · 
roplar bu bozulmuş zardan 
geçerek kana karııır ve an 
ın vaııtasile memeye gider
ı~r. Bundan dolayıdır ki her 
vakit hazım borusunun hu 
susile bağırsaklttrın ıağlığına 
dikkat etmek gerektir 

Hangi yoldan olursa ol· 
sun memeye giden mikrop· 
lar bu önemli uzvun yani 
memenin onlara karşı mü· 
daf aası her hangi bir sebep 
ten dolayı kırıldıkta derhal 
faaliyete geçer ve memeyi 
iltlhaplandırıp yazlf es"ni Lo
za,.'ar. 

Meme tabii halde bile 
mikrop yatağı olduğu için 
her türlü sağlık ve temiz ık 
icnp'arına riayet edilerek 
asepUk !Aseptipuel olarak 
yani mikropsuz bir halde 

elde edilen süt er<le bile ba · 
zı mikroplara rastlanmıtlır. 

G-or k sağılacak meme 1er 
gerekse bunları sağacak eli· 
er mümkün olabi ' diğı kadar 
dezenfikte edildıktt:n yani 
mikropsuz bir ha 1e konduk· 

tan sonra meme1er sağılarak 
e'de edilen sütte bunun 
muayene edıldiii ~amanla 

sağma zamanı arasmdan 
geçen mütdcıe göre mu'1te· 
lif mıldarda mikrop'ar bul 
unur. Mikropların bu mıkt · 

arı saiimanın başlangıcından 
sonuna 1 adar geçeıı zaman 
ile mütenasip olarak azalır 
ve sağmanın Eonundakı ıüt· 

de baı angıcındaki süde gÖ· 
re daha az mıkrop bulunur 
Hu iıe' memenin aşağıki pa· 
rçalarmda yukarıki parça'n· 
rından daha çok mikrop 
bulunduğunu gö•terir. Sağ
manın hi\ılancığdaki t.üt r i 
kroplardlln zengin bu'unduğu· 
ndan ko'ay çabuk boı.ulı r. 
Hunu bi'en sağıcılar sağ· 
ma haşlangıcmda meme 
den çıkan ilk südü al-
mazlar. Onu ya yere ya 
taklığa atarlar veyahut ay
rı bir kaba korlar 

Süt memeden çıkarken 
sağma zamanına göre muh
te if miktarda mikroplar ha
vi bulunursa da ticarete şu
nun bunun elinde daha çok 
mikroplanır. Südün meme 
içersinde uğradığı mikrop 
bulaşıklıiı ıüphestz önemlidir. 
Fakat meme dııarsında ka 
zanJığı bulatıklık daha ön
emlidir 

Südün meme dişarsında 
uğradığı mikrop bulaşıklığı 

uğradığı mikrop bulaşıklığı 
sağma zamanında başlar ve 
muhtacmı müsteklıkini 
hu~uncaya kadar geçtiği el 
lerde çağalıp devam eder. 
Sağma zamanında süt sağı. 
canın elleri veyahut elbiı:e · 
sinden düıen tozlar vasıta 

sile bul1tıır- Süt sağanlarm 
çoğu ellerini ya hiç yıka· 

mazlar, veyahut yıksalar bi. 
le o da sağma esnasında ve 
pek adi olarak yıkarlar çok 
defa da meme baılarını yu 
muıallp kaygın bir hale ko 
ym"k ve dolayisi'e kolayca 
sağmak için yeni sağılan sü' 
de dRldırırlar. Bu iıe sağlık 

bakım1ı1dan pek fena hatta 
tehlikeli bir adettir. Gerçe

l<ten birçok tifo sirayetleri· 
nin böyle fena bir adet ne
ticesinde bulaıan sütlt rin 
kullanılmasından ileri geldi
ği yapılan uaştırmalar ne. 
tlcesinde anlaıılmıştır . 

(Sonu Var) 

·~-

Kadmlara yeni iş 
Amerikanın büyük laya · 

re kumpanyalarından biri 
kadm kamarotlar için bir 
mektep açmııtır Hutab~kı
cı mektebinden çıkmış ve 
hükümetçe şahadetnameleri 

kaydedi mif kadınlar bu me 
ktebe talebe olabilecektir. 
Ancak 2; ıle 26 yaşında 

bulunan kadmlar kabul edil· 
mekt~dir. Bunların boyları 

bir altmııtan fazla olmıya
cağı gibı ağırlıkları da 5::1 
kiloyu geçmiyecektir. 

~~oy ve ai::ırlık farllara bıl
hassa uçakta hizmet ede . 1 

cekleri için konulmuıtur. 

Radyo ~eyinli ~ız 
L tvyanın r Riga şehrınde 

bir doktor akıl bakımın:..lan 

bilhassa geri kalan bir kızi 
muayeneye çağırılmış ve şa· 
şılacak bir keşifte bulunmuı
tur. 

Ho'ivudda ~örülebilmekte 
olan tuhaf birçok meslekler 
arasında gürültü yapmak 
mesleği de vardır. 

lıte bu gurupta yirmi beı 
kiti yalnız gürü ' tü yapmak 
işinden koca koca servetler 
kaı:anmaktadır1 ar. Bunların 

adlan beyaz perdede h:ç 
bır va kıt görünmez ve stüdyo 
dıııılda da kimse bun1 arı 
bilmez; fakat bu adamlar 
olmasa film 1er pek züğürt 
kRlırdı. 

Gürii 1tü yapan bu grup, 

kapısı de.nir ıürgülerle ka. 
palı bir soAyeteye benıer; 

kuş sedalarını Pğ1 ıyan ço 
Cl'k arı. kişniyen atları. bö 
ğüren inek1eri tak ' it etmek 
için bu soıyett'nin t>fifinden 
kimse geçip çeriye gire· 
mez. 
Harold Löydin yeni Filminde 
boğmaca öğsürüne tutulmut 
bir adımı taklit etmek için 
Mıs Rubi Ray tutulmuştu 
Bu kııdm geçen yıla kadar 
büyük operanın şarkıcıların· 
dandı, fakat timdi Holivu 
dun en eyi ku~ taklitçisi ve 
ıslık çalıcmdır. 

Her gürü'tünün kendine 
mahsus bir sanatkarı vardır 
ve bunlar (Ok yükıek ücret 
lerle marifetlerini satmakta 
dırlar . . 

Jigo,olara· me~tep 
Jigololara daha evi dans 

terbiye ve edebini öğretmek 
için Rıviyeranın gece klüp 
lerinden biri bir akademi aç· 
fl!lftır. 

Cenubi Framada gece 
klüple-r iti son yıllarda pek 
fena gitmekle beraber Jigo
loların terbiye edilmesi ve 
edep ogrenmesi lüzumlu 
görülmüttür. Akademıyi 
açan adamın gazetecilere 
bu iş için söylediği söyler 
şunlardır: 

" Bizim işimizde Ji 
go)olar çok mühimdir. 8tr 

mütteri kadın klübümüze 
gelip genç delikanlılarımız· 
dan birisi onun iıtediği eğ 
lence ve heyecanı temin 
edemez dansta ayaklarına 

basarsa k a d ı n bir 
dAha ı e m t i m i z e bi
le uğramaz. lıte bunun için
dir ki gece klüplerimizde 1 
sırf kadın müıterilerimiz için 
bulundurduğumuz delikanlı
lara danı edeb ve terbiye 

dersi açmağa m~cbur oldum. 

Yer altm~a bir şehir 
Büyük bir İngiliz finans 

grubu yakında yeni yeıaltı 
Londrasını inşaya başlayaca
ktır. 

Londra şehrinın altında 
yapılacak olan yeni şimend 
ifer yollarında. iaıe've hav· 
ayici zaruriyeye aH erzak 
ve saire naklonucaktır 

lngilizlerin lJu projeıi Fr· 
ansıı ların son seneler zarfı· 
nda, Alman, f ransız hududu 
boyunca askerleri tehlikesiz 
olarak bir yerden, diğer bir 
yere nak'etmek maksadile. 
yer altında yapmıı 01 dukları 

timendifer tesisatı gibidir. 
Londranın planma göre ye· 

rin derinlıklerinde inıa olu. 
nacak timendıfer duraldarı, 
Londranm bugunkü is\asyon. 
liman pazar ve mal ve eş· 

ya takıim edilen yerlerine 
bağ'ı olacaktır 

Elevatörler, yeraltı istas· 
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Saı ıbeyler Köyüne Ye
ni Bir Okul Vapıhyor. 

. . . . ·-. . ~ . . :--:. · . .. ·:.:'.J:f t .. :!' ... " 
• 
Idmanb:.rliği 

Gece ~ir toplantı yapara~ 
yeni yönetim kuı ulunu seçti 

Dr. B Ka111il S!!'S T .. İ 
Şehrimtz ldmanbirliği, yö

netim kurulunun istifası üt:e· 
rine dü11 gece fevkalade ge· 
nel bir toplantı yapmııtır 

Hu toplantıda kuru'u ılgi
lendiren birçok önemli ıpor 
işleri görülmüf ve bu arada 
yeni yönetim kuru!u seçimi 
yapılmıştır. 

Seçim sonunda baıkanlığa 
Doktor Kamil Sesli, genel 
~ekreterliğe Lütfi Yağcılarlı 
oğlu, sağışmanlığa (muhasip 
lığe ) Jbrahim Bo:wk, ge 
nel kaptanlığll Ziya ayrılmıı 
!ardır. 

Yeni yönelim kuru 1una 
muvaff akiyetler dıleriz 

onlarmdaki fimendi(erlerden 

mal alıp Londrala verecek

lerdir Elektıriikle ış ' etıleclr 

o1an şimendiferler, makinis
te ı üzum hasıl olmaksızın 

bir merkezden idare edilece 
tir 

Satıh~ adalar kay~ol~u 
Bundan birkaç ay önce bir 
.lapon soıyetesi Karolin ada

ları arasında olan üç adayı 
San Fransiskoda bulunan bir 
firmaya 60 bin dolara sat 
maş 

Hu üç adanın yüz ölçüsü 
40 kilometre murabba imiı 
Amerıka firmasının niyeti 
bu adada ipek kozası yetiş
tirmek imit Amerikalılar, 

bir vapura bir yığın rnalze 
me ve İfçi yükliyerck ada 
ya göndermişler. 

İki hafta geçtikten sonra 
sosyetenin San F ransiskoda 
ki direksiyonu şu telgrafı 
alıyor: "Adalar kaybolmuş 
tur,, Vapur kaptanı günle
rce uğraımasma, aramasına 
rağmen adalann yerinde ye
ller estiğini teı;bit etmiştir. 

Amerika fırması Ja 
pon mahkemelerine batvu 
rarak malı satan Japonlaı ı 
dava etmekten başka ı are 
kalmamış Japonlar, ada 'a· 
rın satıldıkları zamım mev 
cut olduklarını bu adalara 
uğrayan vapurlarla ıspat edı
yorlarnıış. 

Kaybolan Japon adaları, 
batan ise Amerikanın 60,000 
dolarıdır 

Yakında Bitecek Olan Okul 
Köyün Çok Güzel Bir Yapısı 

Olacaktır. 

Sarıbeyler, 16 (A~· tarımız 

dı.n t On yıl önce tcmelı 
atılaral< ana dıvarları kal· 
dmlmıı ve bır d& ha üzeri 
ne bir tek taı kor, mamış 
olan Sarıbeyler okulunun 
bu yıl yeniden yapılmaeına 

ba~'anmıttı. Yılların tcsu·ile 
çurumeğe yüz tutan eski 
yopı yıkılmış, yerine çok gü · 
zel kargir Lir okul yapısı 

kurulmuştur. 

Masraf ve levazımı tama
men köy ııandığından olan 
olrnl dört büyük dershane ne 
ile bir öğretmen odası ve 
bir müzeden iblfettir. i it 

kat ı da nltı odalıdır. İcabın· 
da dershaıv! olaLllecektır. 

Okulun ana dıyarları ve 
ara bölmeleri yapılmıı ıu bır 

kaç gün için üstünün örtül· 
mesine marangoz it1erinin 
yapılmasına batlanacaktır. 

İlimizin her tarafmda ol
duğu gibi bura kadmları da 
üstlük denilen es· 

ki devrin kötü ve çirkin ör· 
tülerini atmıılar, manto ve 
şarpa kullanmak suretilt: 
medeni kıy af ete girmiılerdir. 

Diğer .köy 1erde de kıya· 

fet değiıimi devam etmek 
tedir. 

Işıklar Köyünde Yaka
lanan Kaçak Tütünler 
Altı ~işide tütün yakaland1. Aynca köy ~enannda ~a 

yirmi kilo tütün bulun~u. 
Sındıraıınm lııklar köyün 

de bazı kimselerde kaçak 

tütün bulunmuftur 

Osman oğlu Mustafa ve 

ortağı Hüseyinde dört, Bağ· 

beyi köyden Atık Ali oğlu 
Mustafada . altı, İbrahim oğ

lu Halil de beı. Hüseyin ça · 

vuı oğlu Mehmet Emin de 

sekiz, Mustafa karısı Kez· 

banda clokuz. diğer bir 

Mustafa karısı Eminede de 

bir kilo beı yüz gıram kaçak 

tütün yakalanmııtır. 

Ayrıca köy kenarında da 

kime ait olduğu belli olma 

yan yirmi beş kilo kadar 

tütün bulunmu§tur. 

Bu altı kaçakçıdan Emi

neden madası şehrimiz ihti · 

sas mahkem~ıfne gönderil 

mişlertir. 

Nafıa 
Atalyesi cad~esinin ana 

lağımı tamam lam~ or. 
Tamamlanan Kasaplar 

kanal iz:u yon unl\ verilmek . 
üzere yapılmdkta o1an Na· 
fıa. atalyesi caddesi ana 
lağımı insaatı ilerlemek· 
tedir. 

Ş:mdıki ha 'de fabril<a· 
dan atalya önüne kadar 
olan kısmın lağımı ta 
mamlAnmııtır. Diğer yar· 
ısının da bit iri n edne ça · 
lışılmaktadır 

Parti 
Oca~ ~ongreleri ve seçimler 

C. H. Partisi parti ocak 
kongreleri toplantıları ~e· 
vam etmektedir . 

Kongre büyük bir al
aka görmektedir. Dün ge· 

ce A -ıiziye, Oruç gazi oc 
aklannm kongreleri yap· 
ılm•ıtır. 

Aziziye ocağının yapı· 

lan seçiminde Suat Ba · 
ıkanlığa. Basri Ahmet 
Ekrem, İsmail Hakkı t;y· 
eliklere !ieçilmiılerdir-

Oruçgazi ocak Baıkan· 

lığına Abdi Ağabey oğlLI 
ayrılmıştır. 

Ôtey gün yapılan Dinkçi· 

ocağının toplantısında d3 

avukat Tevfik, Cl\ft:r Atde
mir, Nazım, Mehmet Ali· 
Şevket bu ocaaın yeni ida 
re heytin'? seçilmişlerdir. 

Şarapcı 

Oükkanm~a~i ~a~ise 
Dün g~ce saat J 9 111' 

a 1 arında Ay gören uraf1l· 

ında.n Feyzullah oğlu rJı.ı· 
staf a birinci Noter sol<

ağındaki Mustafnnın ıarıtP 

dül<kinmda kendini idsre 

edemiyecek 

hoı olduğu 

derecede ser· 

ve hadise çı-

kardığı 

rafından 

lanmış 

hkikata 

1. d . esi ts. po ıs evrıy 

" ·· ı k yak". goru ere 
ta' ve hakkandd 

başlanmııtır. 
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B. Beritanyanın Mısır
daki Süel H~zırlıkları. 
iskenderiyede buf urıan AkdEniz f ılosuna mensup gemi

ler ~ör~er dörder ~er gün açığa çıtarak teftişte 
bulunm ı~tadrrlar. 

"Elihram., "Kahirı~nden: 
(12 eylul 19)5 > Mısır ba

kanlar kurulu mühim bir 
toplantı yapmııtır. l'u top· 
lantıcla İtalyan hükümetinMı 
Me!lır ınn rlannda yaptığı as 
keri tahıidat incelenmltlir 
Mtsır ~ü bakanı bu hususta 
mühim izahat vermittir. 

İt !yan hükumeti bu ted· 
birleri yalnız sünusilerin 
faaliyetine karıı almıtı o'du 
ğunu beyan etmektedir Bu · 
nunla beraber İtalya Hükü 
rneti Tarab'usgarpta muaz 
z:am tahıldat yapmaktadır. 

Şimdiye kadar Tarablusgarp 
ta seksen bin asker toplan 
rtlı§lır. 

Mısır bakanlar kurulu bu 
hususta gerek olan süel te -
dbirleri almak kararını ver
rnittir. 

lnkiliz Akdeniz fıfosu ku 

ınandanı AmirAI Şarl Mor 
bis Mısır ordusu ' umumi 
rn1fe-ttişi General Forbisin 
refakntıle doğu sınırlarını 

teftiı etmiş ve Mısır harbi
ye bakanı ils uzun uzadiye 
görüımüıtür 

Mısırda bulunan ecnebi te· 

baları kendı elçilerine müra
caat ederek zehirli gaz mas 
kesi istemiı'erdir. 

Bu hafla içinde mütead 
dit harp tayare1 erı l Bordvil I 
gölü üzerinde uçmakta ve 
Süveyiş kanalı mıntakasın· 

da wel temrinat yapmakta· 
tadırlar. 

İngiliz tayare gemisi Glo 
rius üç günden beri İskende
riye limanında bulur.makta· 
dır Bu geminin hamil oldu · 
ğu tayareler, Abukır tayare 
istasyonundan uçan tayare 

lerle beraber Mısır göklerin 
de uçuımalar yapmaktadır 
lar . İngiltere son gün1erde 
Abukıra 300 tayAre gönder 
llliftir. 

11 Eylul tarihinde birisi 
tel örgüleri dığeri de infilak 
edici madde'eri hamil iki fn. 
giliz gemısı Jıkenderyeye 
gelmi§tir !'unlardan ba~ka 

Prem Line §irketine mensup 
ve 300 nakliye otomobilini 
hamil diğer bir gemi de ge· 
lerek yükünü boıaltmııtır. 

lskendereyede bnlunan 
Akdenız fi!osuna mensub 
gemiler dörder dörder her 
~ün açı~a çıkarak tefiıte bu. 

lunmaktadırlar. 

Romadan gelen haberle
re göre, İskenderye ıularm 
da mua7Zatn bir harp fılosu 
toplamak, günde'ik mütead 
dıd tayarc:!ler göndermek, ve 
Malta adasının istihkamları· 
nı ve askeri kuvvetlerini 
takviye t.tmekle, İngiltt-renin 
takıb edeceği ilk hedef 
Trabu "usgarbın iHalidir. 

İtalyanın hava kuvvetle 
rinde 40,483 sübay ve ne· 
fer çalı§maktadır Bombar 
dıman uçakları arasında sa
att~ 248 kilometre uçanları 
ve 500 kilo bombayı dur
madan 1200 mi~ kadar gö
türenleri vardır. Hava sila 
hlarını hararetle çoğaltan 
Almanyanm savat uçakları 
ıa yısı bu yıl batında 3 700 
e çıkmııtır. 

İngilt~rerle 880 birinci sı 
nıf sava~ uçağı vardır. Bu 
sene mikdar 1460 a çıkaca 

ktır. Frans,, uçaklarının sa. 
) uımı Almanya dereceaine 
çıkarmak için bu sene ) ,800 
milyon frank tahsisat kabul 
et mittir, 

Birleşik Amerika devlet 

)erinin de bu sene kuvvei i 

motorlarla mücehhez yeni 
40ü uçak inşaatı vardır. 

Amerikanın 1938 batında 
savat uçakları 23~0 olacak
tır Japonyanrn hava kuvv 

eti de gittikçe artmaktadır. 

Japonyanın o imdilik 1400 
sava, uçağı vardır. 5 sene 
lik planda bu kuvv-
etin artması için ~00 mil 

yon sarfolunacaktır 

Tür~iye~e nüfus sayımı 
tarih;: 

Atindika Nea "Atina" dan: 
Aeyoğ!undan y.szılıyor: 

"Son pazar günü koca İs· 
tanbul ölü gıbi idi; Ahali 
tamamile evden dııarıya 

çıkmamıtlır. Dar yollarla 
minareler ve türbeler eara· 
rengiz bir manzara arzedi 
yordu. 

Sayımın başka usulle ya· 
pılması eyl netice vermiye 
ceğini düşünülerek, Helçika · 
lı mutahass11 n 1928 de tat· 
bik ettıği sistem tekrar 
edilmiş, ekspres yolcuları 

bile bittıkten sonra şehre 

çıkabilmişlerdir -
:············································~······ 

TÜRKDILt 

~ayım bir gün içinde me 
mlel<etin her tarnfmda bir
den yapıldığından, bu hu 
suala bir kanun yapılmtf ve 
bol tahsisatda verilmiştir. 

Nüfus sayımı, Ankara inki· 
lap ve yeniliklerinin bir 
parçatıdır. 

Osmanlı imparatorluğu 

devrinde sayım yapılmış de 
ğtldir O devirde İıtanbulun 
nüfusu ekmek sarfiyatına gö 
re hesap edili, ve vilayette 
ki ahalinin miktarı, her ta 
rafta ıubeleri bulunan Os 
manlı bankasının vereceği 
malümattfın öğrenilirdi. 

O devirde Türkiyenin nü· 
fuıile Türkiyt>de ki umurla 
rın hakiki miktarını velev 
takribi olar .ık bulmak im -
kan haricinde olduğundan. 

alakadar devletler kendi si 
yıual emellerine göre bunla 
rın miktarını gösterir:er ve 
muhtelıf cografya kıtapla

rında bu miktar muhteıif ra 
kamlarla kaydedi 'irdi. 

Kamalid Türkiye bu hale 
nihayet vcrn.if, val'i propa· 
ganda1arla sayımın ehemmi
yeti halka öğretilmiş v~ bu. 
nun vergi ile alakadar ol 
madığı da bizzat Batbakan 
tarafından ahaliye t~min e 
dil mittir 

Hatta bekarlardan vergi 
alınacağına dair bir Türk 
gazetesfnın yaptığı tu 
hafiık bile resmi bir tekzip 

1 ile yalana çıkarılmıttır. 
Anlatılan. Ankarayı en 

ziyade alakadar eden ıey 

nüfus miktarı ile latin har. 
flerinın yayılma nisbetidir 
Sorulan ıcuallerde hüviyeti 
bi1e kafi derecede göstt>re 
cek kısım'ar bulunmasına 
bakılırsa, bu neticeyi çıkar 
mak lazımdır. Bu sayım es 
nasında burada on iki dini 
mütecaviz memur kullanıl 

: ~ıştır bunların arasında ru-

1 mlar ve hatta Yunanlılar 

bile bulunuyordu. Yalnız 

Beyoğlu J ,618 kısma taksim 
edilmiı bu!unuyordu Sayım 
günü sokağa çıkmak teıeb 
büsünda bulunan kimseler 
25 Türk lirası para cezası 
na çarptırılmııla rdır. 

Mamafi fevkalade lh -
tiyaçlar için lazımgelen ted· 
birler alınmıı ve o gün do 
ğan bir Karamanlı çocu~u
nun adı {Sayım 1 konmuıtur. 
Serseriler bile Galatada bir 
sokağa toplntı 1 arak kayıta 
geç mitlerdir 

Sayım sabah saat yedide 
baıla mıı ve 17 ,40 da bit 
mişlir. Hu defaki sayımda 
daha eyi çalııılmı§tır. 

1928 sayımında lstanbu. 
lun nüfusu b90,857 bulun· 
mutdu, bu sefer 7 J 9,000 ad 
edine baliğ olduğu anlaııl

mı§tır. 

Ankaranın nüfusu da 
50000 kadar çoğalmııtır. 

Dursun~ey ic a 
memurluğun~an: 

Dursunbeyin mezaristan 
maha1lesinden bal oğlu Me 
hmede 230 lira vermeğe 

borçlu Cebeci mahallesinden 
Nuri oğlu Muataf anın bu 
borcundan dolayı Cebeci 
mahallesinde kain bir tara· 
fı mekte-p, bir tarafı Musta 
fa çavuı vereseleri bır tara 
fı hacılarlı Hüseyin ve mek · 
t• p, avlusu ve bir tarafı 

yol ile çevrili aşağı katta 
akar çeşme yokarıda iki oda 
bir saman 1 ık ve sofası 'llan 
bu hanenin üç hissede bir 
hissesi ve kasabanın ayvaz 
ağa pınarı mevkiinde bir 
tarafa dere bir tarafı yol bır 
tarafı ıa ka ' lı Süleyman bir 
tarafı Ayşe ve Ali tarlaları 
le çeyrill iki evlek miktarın· 
daki tarla açık artırma rn 

retile satılığa çıkarılın ttlr. 
Evin tamamına [ 4001 ve 
tarlaya da [125 J Türk lirası 

kıymet biçilmittir Birinci 
arttırma 9 1 ~ 935 pazarte· 
11 günü ıaa t J 6 dadır o gün 
bu g.1 yri menkuller yukarı -
da takdir edılı·n loymeUn 
yüzde yetmiş beşini bulur 
ve başkaca talip çıkmazın 

mü~terisine ihalesi yapılacak 
tır. Şayet böyle bir bedel 
elde edilmezse en çok artı 

ranın taahhüdü baki kalmak 
~artile ikinci artırmaya d~ · 

vam olunacaktır ikinci artır
mn 26 J 2- 935 perşembe 

günü aynı !aattadır. O gün 
bu ev hissesile tarla açık 
artırma sonunda en çok artı
rana ihllle e iilecektir. Şayet 

talip çıkmazsa satıı düt· 
ecektir. Her iki gayri 
menkul hak kında bir id· 
diada bulunan varsa yi · 

rmi gün içlnd~ evrakı 

müsbite' erile birlikte me · 
muriyetimize müracaat et
meleri lazımdır . Aksi ta
kdirde hakları tapu sic
illıle sabit olmayanlar pa
ylaımadan hariç kalacak
lardır Başkaca malumat 
almak istiyenlerin 935·4 l 6 
numaralı dosya.yı görmek 
ve tetkik etmek üzere 
memuriyetimize 
etmeleri ilan 

müracaat 
olunur 

içbakanhöı ~utuk müsıviri 
Hemıerimiz lçbakanlığı 

hukuk mütaviri B. Me

hmet Cavit ıehrimize ge· 

lmiftir B Cavit geçen-
lerde lstanbulda mühim 1 

b 1r ameliyat geçirmittir. 
Bu a'lle1iyal sonunda saf
ra kesesinden fındık bü
yük'üğünde doku?: kadar 
taı çıkarılmııtır . 

Kendilerine geçmit ol-
sun diriz 

• • • : : Al K 1 : M. : 1 
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vererek berabuce dolaştı ' 
durdu. 

Yüzbaımm bütün dü§ün
cesi onu eyi bir inıan olarak 
yetiştırmekten ibaretti Er-

sile kocasına bağlı bir ev 

h adını idi. Yüzbaıı onunla 
pek küçükten evlenmiş Hat
ta, bir kaç s!ne bu genç kı 
za bir koca değil bir ağabey 
muameleııi etmekten kendi· 
ni alamamırtı. Geçen çok 
uzun senelerden sonra mü
tekait ) üzbaıı ftmdi hasta 
bulunuyordu. 
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BiRıNCi BÖ lÜM 
Belkıs -

( Bezn.i aleın) den bir haf
ta baıı eve döndüğü zaman, 
Çantasını taşlıktaki ufak do
labın üzerine bırakara ) u 
karı fırladı 

O; her perşembe akıamı 

eve dönünce paketlerini ça· 
tltasını aıağıda bırakıp, yu 
ltarıya, hasta babasının ya· 
tıına çıkar, onu doya, doya 
Öperdi. Baba, kız pek se · 

viıirlerdi. 

İstihkam yüzbaşısının 1 Muş] 
yol arında dünyaya gözlerini 
ni açan kız, onun için ha· 
yatta yegane ııık ve tese11i 
kaynağı olmuştu 

Küçuk ! Belkis 1 katır sır 

tında geçen IMahft-1 yo'cu 
luklarına pek çabuk alı§tı. 

Uzun memuriyet ve va 
zife senelerinde, babasına 

yaşamak ve çalışmak zevki 

kek olacağını tahayyül etti 
ği çocuğunun bir kız olarak 
dünyaya gelmesi onu· her ne 
kadar yesa dütürmemiı de 
ğilsede, Belkisdan batka 
bir ç:>cuğunun olmaması 

bütün sevgisinin bu 'ek yav 
ruya bağı~lanmasına sebep 
olmuştur . 

Yüzbaıı karısını da çok se 
verdi. Daima so1gun duran 
uçuk bir beniz üzerinde iri 
ela gözleri le Belkise pek 
benziyen annesi lam mana· 

Araya giren uzun harp 
senelerinin binbtr sefalet ve 
iztırabı, bu aile yuvasının da 
kapısını çalmış dünün me · 
sut çıftleri, yerine bu gün 
iki bitkin ve ha'!talıklı in
san bıraktnı§h. 

Bugün her §eyin tamemen 
solmuı ve eski rengini kay
betmi§ olduğunu görüyoruz. 

SAYFA 3 

1 Ders planı örnekleri 1 
Kedi, Köpek 
- V inci sımf -

Küçük a\futiki yaıtık'ar 

vardar ki gürültü~ ü hafifle
tirler. 

Parmak'arın uclarındakt 

tırnaklar kuvvetli ve keski 
ndir Alastıki yumaklar ar
as ndaki yanktara saklana
bilirler. Kedi tırnaklarını ge. 
riye çekebilir. Onlar topra · 
ğa sürünmt>kle aşınmaz. Tı
rmalamak ve avlamak icap 
edince dı§arı çıkarlar. Ke 
dinın tırnakları ıçerde iken 
ayakları kadife gibı yumu
taktır. Kedi yerde sürünür 
sıçrar. tırn alar, yürür, fa 
kat okadar iyi ko~amaz 

11 - Y \ŞAYİŞ TARZI: 
Südü pembe ve pütrekli 

dili ile içer; kendisine ,.t 

parçaları ve ciğer ,·erilir. 
Eti sebzeden ve ekmekte 
üstün tutar tct yiyiç) 

Kedi çok kere gündüz
leri uyur, geceleri avcılığa 
çıkar, bununla beraber. gü
ndüz de avcılık yapabi 1ir. 
Fare avlarhen bir ktdiyi in · 
celetiniz avını saatlerce gö· 
zler, kulakları dım dıkUr, 

onun zak 1 aşmasını bekler; 
sonra bir sırada sıçrar ve 

ayni zamanda diılerile pen 
çelerini takar 

Dişlerile onur, derisini de · 
ler, çıkan kanı yalamakta 

zevk duyar; onu oynıyarak 

yavaş yavaf öldürür Ölmüş 
bir fareyi yiyeceği zaman 

ilkin batından baı ' ar 

Hir kuş tutmak istiyen 

kediyi müşahede ettirisiniz. 
Kendini yaralamadan u · 

zun sıçramalar yapmayı bi
lir. 

Ehli kedi ok~anmayı sever 
sırtı okıandığı zaman mırıl· 

d1tt; sıçanları öldürert k bize 

hizmeti dokunur 
Derisi eyi hazırlandığı tak . 

tirde kürkçülükte pek mak 
buldür. 

Köpek 
Kedi hakkında yapılan pi· 

lanın aynı takip olunacak· 
tır. Kedininkine müıabe vesa 
it temin edilecektir. Muhte
lif köpek çinslerini gösteren 
levhalar bulundurulacaktır . 

Sınıf dersinde yapı1acak 

mil§ahedeler: Bir gUrilllüyG 
dlnliyen köpele, b r kemiit 
kemtren köpek, bir iz takip 
eden köpek. 

Köpeğin mutalea olunan 
karal<teri ile kedinlnkini 

mukayese. 
1 GENEL T ARlFl: 

- Şekli ve kürkü 

Önde baı. ortada vücut, •Y· 
aklar ve kuyruk. 

Köpeklerin boyları ve re 
nleri pek muhteliftir. lr"e 
göre, tüy'er kısa ve uzun 
sert ve yumuıak, 
yünlü veya kıvırcık; göd•r
de . burunun ucunda parmak· 

, lar altında kıl yoktur. Boy 
bazılarında yüksek bazıla 

rında ise yerde sürünecek 
kadar alçaktır Kuyruk uzun 
ve yahut kısa kalın sarkık 
veya dik olur. 

2 - Baı kulaklar, (görü· 
nen kısam: Oynama bir say 
v~n) bazan sarkık, bazan 
dik. Rir sesi iıiten köpek ne 

yapar? 
Rat kedinin kendinden 

çok daha uzundur. 
f Sonu varj 

Z. Tunaboylu 

Balıkesir Askeri satın 

komisyonundan 
alma 

Kor ihtiyacı için kdpalı zarf usulile 31 Birincıteırln 
935 perşemb~ günü saat ıs,:m da eksiltmiye konu1an 35 
ton kuru fasulyeye verilen fiat tahmin Hattan yüksek 
olmau itibarile kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
l 8 İkinciteırin !135 pazartesi günü saat 15 130 da kapalı 
zarf usu ile yeniden eluıltmiye konulmuıtur. Muhammen 
bedeli 47 25 liradır . Muvakkat teminatı 354 lira 38 kur · 
uştur. Eksiltmiye iştirak edeceklerin §artnameıini görmek 
üzere hergün ve ihale gününde vaktı muayyentnden bir 
saat evel teklif mektubu ve teminatlarile komisyona mü 
racaatları 4 - 1 - 241 

** 
Kapalı zaı f usul ile 6 2 Teırin 935 tarihinde eksiltme· 

ğe konulan lialıkesirde inşa olunacak 3 binaya vak1t mu· 
ayende talip çıkmadığından kanunun 40 ncı maddesine 
tevfikan f231 2 Teşrin 935 saat 15 de pazar'ığa konulmuı · 
iır. Muhammen bede!i 8992 lira 26 kuruıtur. Muvakkat 
teminatı 675 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 

gün pazarlığa ittirak ı;decekler vaktı muayeninde teminat 
larile kolordu satın alma komisyonuna muracaatları. 

Yalnız bır kişi. bu ateş çe 
nberden kendini kurtar.'lbi ' 
mişti Belkis .. 

Sefaletin eli bu yavruyu 
hırpa 'amaktan korkar f;ibi 
onu kendi haline, tabiatın 
kucağına bırakmıştı. 

Be1kis, güzel, çok güzel 
bir k zdı. Gittikçe daha gü 
zel ve sev ı mli olacağı şüp
hesizdi Mektepte onu {Şe· 
ker kı ı ) diye çağırırlardı 
O; bir nöbet şekeri gibi in· 
sanın içine baygınlık vt!ren 
bir kızdır. İpek dalgalar ha. 
linde omuzlarına dökülen 
kumral saçları uçları hafıf · 
ce şak~klarına doğru çekik 
ince ka,larının altında eri · 
yen eli gözleri vardı. 
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Belkis, ıof ada annesile 
karıılaıtı. Aralarında büyük 
bir yaı farkı olmamasa do
layisile, birbirlerine ana 

kız gibi değil, bir kardeı 
gibi severlerdi 

Annesinin boynuna sarı 

larak yanaklarından öptü. 
T o haf değil mi? Annesini 

timdıye kadar böy "e soiuk 
ve hareketsiz görmemftli. 
Genç kadının yi>zünde bir 
damla kan kalmamış ıiqi 
idi Gür, siyah kipriklerinin 
arasında her zamRn şefkat
le 1111 ·hyan gözleri. birer 
derin çukur gibi karanlık
lara gömülmt\ıtü. Gayri ih
tiyari sordu: 

- BiTMEDi - -

• 
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ı-kış 

Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsunuz? 
ÖYLE İSE HİÇ DÜŞÜNMEDEN HEMEN 

1 MÜŞTERİLERİMİZE 1 
•Ucuzluğu 1 
~ Zarafeti Ve 1 

Yeşilli Camii civarında ( BflY fili OÔ· il r= 

L~ CE~IL! ~stanın oükkfınına gidiniz. 8 Son ~oda ; 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 11 
t~ Ki. ı · Malları ile tanıdığınız ' 
Buıa~2n Dünyanın en sağalam markası ohn ! 8 Pa h r i 1' a vşa 

11 
h t1 ( T r"pez, Nokıa, Cizlavıt) 1 buh.ınur 

Ambalaj ve komprimelerin lastiklerini her yerden daha ucuza alabilirsiniz. 1 fantazi Wanifatura Vd Kumaş Mağazasının 1 
uzerınde halisligin timsali 

Baya ııla ra ~ık ı o sa~laııı !;la ~on 1 ar, i ska rpi ıı le I' & S ( ) N l\ıJ () 1) A •, olan f) markasını arayınız. 
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'\ Bir defa uğrayınız. - !iiill·,-·miKOTı\.I l\l~Lll\ l\(lBL~"K ,:Ü~Lf'LEI\;', .. 

Her Tecimenin [n Büyük Dileği: z ! Memnun kalacaksınız ... e .\L\NTOLl'KL · B, PALToLL'KL.\H, 1·.LRİ-• 1.tt tt. a SEtİK Kl 1~l.\~L.\BBJIZ <a:l.JJİ~TİIL -, 
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" • • • • •• --- i!!lasz!i~ ; ı r ı F A o E N ı z ı n ı~~zgs B , k . d ---=--__ 1~1 S t B · • • Ş H " ıc:ı a r esır e 1 
a ış a ı ı cı. ar : H O O S Ü N O N Ü l ! .. !! .c: Ç ·ı 
''R k ~ d !. _ .". epnı er e am ır. ;· . A p• 

" •e fstanbul ve lzmir depoların-:~ 
Satacag., ın1z Malınızı ~~ daki fiatlarla, =~ ,. •• 

Herhale Reklam Ediniz. f Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, C1 
:. lll II(~k l«l 1 la 1•1 iZi tt kornej, lstor, kaplama almak istiye- 4 t1 nler her halde: ıı 1 

(TÜRKDLİ). ı ~ f•ı·iııiz. • •• i 75 Kuruş 

T U 
.. R K o L """'I :: Yeşilli cıvaıın~a Camci Hilminin a ic:ı . - . ~ 

1 dü~kanına Uğramalıdır. r, 1~1 Kitapçılarda Arayınız 1 
1 
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Satış Sürümünü Arttırmakttr. 

1 
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Yazan: i. H"flKKI flKfl} 

Btı 11~scriııi 

• 
Zerdec'nın Yenice mahal 'e ltl:liii!2S5 ~=-i§b~~"i$~~i!Si!S25i1'*1 ~~i!s~i!!iE!ill~i!!i!L§~lf, 
sinden İbrahim oğ :u Rahmi ru 

L ___ -=-:. __ 

8AllK(Sf R ASKERi SATtN AlMA 

KD iSYONU ilAHlARI .. 

Kapalı zarf usulıle 7 -2 teşrin 935 tarihinde eksiltmeğe 
konu'an Kütahyada inşa clunacak 2 l:ınaya vakti muay 
ende talip çıkmaıJığından kanunun 4J ncı maddesine tev
fıkan 25 lklncieşrin 935 saat 1 1 de p zarlığa konulmuştur. 
Muhammen bedeli 59~4 lıra 49 kuru tur. Mevcut temina 
tı 449 lıra 59 kurus. Şartmamesini görmek istiyenler her 
gün, pazarlığa iştirak edecekler \•aktı n ua} eninde temi
natlarıle kolordu satın alma komisyont na müracaatları 

.-:~ :fo:. 4 1 - 268 "•' . ' 
Kor ıhtiyacı için kapalı zarf "ı. u ıle 1. 2 Teşrin 935 

Cuma günü saat 15,30 da eks ltmiyc konıın 505( O kilo 
bulgura verilen fiyat tahmin fıyattan yüksek oması ılı 
barıle kanunun .ıO ıncı maddesine tevfıkan 9 2 Teşrin 
935 sah günü saat l 5,30 da kapalı zarf usulil<: yeniden 
eksi tmeye konulmuştur Muhammen fiyatı 4~ 45 liradır. 

· Muvakkat teminatı 340 lıra 88 kuruştur. Eksiltmiye işti 

..,e Kadir ve Vicdaniye m:ı- KJI H /k • B k • 1 
İıallesinden İspartalı hacı mı a evı a ıevı . 1 

Aziz oğlu İsmail ve Meh . im l 1 Halkevimizin Sosyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dıspıınııeri yap•.· "1 
met aleyhlerine ikame eyle 1 Wj 

I diği Börekciler mahallesinde llDf smda açılan bakıevinde aşağıda ya21lı günleıde do\tor arkada,larımız fakır m 
kain mütterek e~rlerinln tak- CU halka bedava. bakacaklardır . Halkımızın bakıevimfae baş vurmalarını diler ·z. m 
simi davasmın yapı.makda AD l 

bı müzal<ereye göre müna· fKJ İç hastalıkl,ırı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkent 

zeala evde hissedar olduğu IMJ Göz hastahkları ., ,, .. 15-16 Bay Dr: lhs.ı.n Üı;kay 

~~~:~~a~e~i~::::ı~ ~=~=~= l1ın
1 

Ku'uk hastalıklara Salı ., ,. 15 i 6 " .. Dahi l~~ll 
mukim Börkciler mahallesin ID Ö 

l
}t Cerrahi ha-stalıklara ., ,. ,, 15-16 ,, .. Sadi zatay iill 

de .mukayyet eskici Salih ... lf; 

damadı lsmail oğlu Ômere 1ii!I ~! 
gö~terilen adresde buluna İfil Kulak, boğaz. burun H. Çarıamba ., 15-16 .. Kaınil Sesli oğlu ~I 
madığından ilanen tebliğat ını Çocuk hastalıkları. ., ., 1 ô l 7 " 11 Memduh l~I 
yapıldığı halele gelmediğin· m' ı~ı 
den gıyahında muhakeme I ' lrt-11 

1111 Deri hastalıkları Perşembe ., ,, 15-16 " .. Mehmet Alı it 
icrasına ve gıyap kararının R1 1 1"11 Doğum ve kadın H " " 16-17 ,. ,, Haıit ÜLel j~l 
kendisine teblığine karar ı ı 1 

:~:!1i:iş.:~~~:~nd~:ı::;:;~ ~ İç hastalı~lan Cuma . 15-16 • • Raif l>emi•alp Ilı 
27 11 9 ı5 günü aat 9 da il CerrRhi hastalıkları " " " 16-17 n ,, Ali Riı.a Tezel I~ 

rak c.lecek er şartname ve numune et ni görmek üz re BalıkP ir sulh hukuk mahke ı~: 

hergüo ve val<ti muayyeneden bir saat evvel dt· lem:rat mesinde hazır bulunma~ı lını Halkevi Başl<anlığı ,mı 
ve teklif rnektuplarile Kor satınalmn komisyonuna mü a· bu'unmadığı takdirde gıva· füJI j 
caatlRrı ·---------4 __ 1 __ 2_4_} _

1 
bında mahkeme ve tetkikata it~=t'!.: 5TI ~ ~§i~Si! .. Li15i!~ o;ıği!fr!~Sii!m? 'i'.!"1c~~~5i!S2i!5Si!~ ~r:: ~ 4 !ii!Si!!§!~~ • 

8 Jlı~esır su h hukuk Ha~imlıginar n: 
Balıkesirin Vicdaniye mn Zehra ve Mustafa kızı Sab-

halle inden Şaban· kerimesi riye vekilı avukat Tevfik 

devam olunacağı cihetle 
gıyap kararınm teblıği ma · 
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

. . . . ~ ~ .... ' ~ . ' 

matbaası: 


