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81 N LE RC EH AL K l N BULUNDUGU ATTINAÇILMATÖRENİNİ 
BAYINDIRLIKBAKANI YAPTIVEÖNEMLİ BİR SÖYLEV VERDİ 
diyarıbekir hattı açılma töreninde 
bayındırlık bakanının söylevleri: 
Hat Diyarıbekirde Kalmıyacak, Şarkta Dost Ve 
Kardaş Memleketlerin Hatlarile Birleştirilecek 
Sanayi aleminin daima gıpte ettiği kömür, bakır g,b; iki kıy
metli cevherin en verimli hazinelerine malik olmak yurdumu-
zun en bfiyük nasibelerinden biridir. Kömür endüstri ve nakli 

Bayan Türkiye 
Ze~!~}3}f~~.~~ba~ D~!~ iıan re Jrak ~ü~ômelleri m 
vaı Ajansından: 

Atatürkün lıim"yelerinde 
Londrada tahsilde bulunan 
Bayım Zehra dün Londra
da n a. vdet ederken "'m iens 
cıvarmda Paris Caleis eks 
presinden bir kaza eseri ola · 
rak düşmüş ve aldığı ağır 

yaralar neticesinde nakle
dıldiği Amiens hastanesin· 
de vefat etmiştir. 

smda ademi tecavüz paktı 
Ankara . 22 (A.A) Tah· 

randan bi didiyor.: Afganiı 

tanın Türkiye İran ve lr,ak 

hükümetleri arasandRki ade 

mi tecavüz paktına ııtirakı 

kabul etmiştir. 

N a zi İli Men SU Cat F abrik 
İfleri için sonsuz bir kudret kaynağı olduğu gibi bakır da baş- ası işçileri Moskovada 

ta elektrik olduğu halde sanayi için en mühim . 

Oiyarıbekir, 22 (A A) -
Fevzipaıa Oidarıbekir de-
ıniryolunu bugün törenle açan 
Hayındırlık tiakanı B. Ali 

Çetinkaya aşağıdaki önemli· 

ıöylevini vermiıtir: 

Sayın yurtdaılar; 

Kömi\r yolunun Karadeniz 
kıyıııında, Filyos açılmatörenini 
Yapıp döndükten soı.ı a ayın 
Yirmıııinde trenle An l< aradan 

hareket ederek ayna töreni 

Yapmak üzere değerli yur· 

dumuı:a Dlyarıbt kire geldıl< 
\'e her şeyden evel ,,.\tatü 

rkün pek yakandan tanıdıgı 
\'e çok sevdifi Dıyarabel<ir İ · 

lere kı_ymetli sdim ve sev 

tilerini getlrdiğimizı teb~ir 

ederim. 

Ankaradan itıbaren tiren 
le Anadolu yaylalarını boy. 
dah boya a,tıp Kayseri · Ni · 
ide · Adana · Fev.z i paıa -
Malatya • Elaziz ve l rgani 

bakır madeni istasyonların · 
dan geçerek katetlığimiz 
llıeıaf e 1315 kılometredrr. 

Oıyarıbekir Anadolunun 
lran ve Irak sınırlarmda büyük 

bir mıntakanın ilk ve mühim 

benderlerlnden ve tran 
•it merkezlerinden biri ve 

eski ıark kervanlarının uğrak 
Yeri ve tarihi bir belde ol 

duğu malümunuzdur. Eskiden 

l~ üncü ve 15 inci asırlar 
ela şarkın yelkenli gemileri 

liint denizini lcatederek bir 
larafdan Kızıl deniz vasıta· 
•lyle Mııır lnyılarma dığer 
1ıtr1'fdan Basra körfezi ve Dicle 
1UYunu takip ederek Musula 

aelırler ve buradan hamulele 
tini kevran lar vasıtasiyle 
Diyarabekir ve Dl} arıbekirden 
ı'\nadolu} u kat .. d< rek gar be 
Ve İstanbula doğru naklı>de
tlerci. O tarihlerdeki Diyar
ılil'kirin ipekli ve paıı uk'u 

dokuma ve nir sanat ış l eri 
en makbul ticaret emtiala-

'•ndan biri idi. 

unsurlardan biridir. Türk Gençleri Sovyet Rusyada 

11. Ali Çdinknya 
Dlyarıbekir bugün demir 

yolu vasıtasiyle bir tara ~rlan 
Malatya ve Stvaı üzerinde.1 

Sa mııunda Kara denize ve di · 
ğer trafd"n gene Malatya 
ve AdRna ÜZ -;!rinden Mersin 

<len Akdenize ve Kayıeriden 
geçerek cumuriyetin idare 
merkezi ve kalbi olan An 
karaya ve daha ötede Mar 

mua ve Eğe denizine bağ 
lanmış o'uyor. 

Hat şüphesiz Diyarabekir 

de kalm1yacak , farkta dost 
ve kardeı memle ketlerın de· 

mir yollarına kavuıacak ve 
birleşecektir. 

Oıyarıbckır ve havaiisi 

ve şark ılleri bu defa da 14 

ve 15 inci asırlarda olduğu 

gıbi şarktan garbe geçen 

kervanların uğ rağı değıl fa 
k t garpt6n şarka yirm nci 

asrı n m edeniyetini , fen ve 

s a n <ı lını naldecf cek olan de 
mir yo'unun ve ticaretin nıü 

hiın bir merkezi ola cak ve 
şüphedz büyük bir umran ve 

refa hn da erınış bulunacak 

lır. 

İşte lnı tarilıi yurt paı ça· 

sının bu gün umr.ın ve te 
rakki yolunda hu ule ge e n 

değiıikliği yt'ni Türk rejimi-

nin ve Atcstürlc clevrınin ve 
onun büvük Ba~vek • li İsmet 
lnönü hükümetının tatmaz 
fimeııdıfer ıiyas~tinin ha . 
yırlı ve mühim ve müsbet 

netit-elerinden biri olduğu'nu 

gurur ve iftıht'rla görmek 
teylz 

Sanayi a1eminin daima 

gıpta ettiği kömür bakır gi· 
bi ıki kıymetli cevherin en 

verim lı hazinelerine malik 

o1mak yurdumuzun en bü· 

yük naııibelerincen birtdır. 

Kömür endülltri ve naklı it 
leri için sonsıız bır kudret 

kaynağı olduğu gibi bakır 
da baıta e 1ektrik olduğu ha 

ide sanayi için en mühim 

unsurlardan biridir. 

Dünya kurulalıdanberi yer 

1tltmda kalmış olan Lu ıki 
hazinenin kapılarını açarak 

yirminci aınn t>n yeni ve 

mütekamil usul erile işletmel< 
ve bundan yurdumuzu fa 

ydalandırmak Cumur'uk hii· 
hümetinin gayelerinden bi 
biridir. 

Bunun içindir ki, bir taraf· 
tan demir yolu siya~etim i z 
de d e vam ederken diğer ta 
raftan cevherler.n bulundu. 

ğu sahalarda fen ve sanatın 
lüzum gösteıdiği les ;satı vü
cuda getirmek ve fabrikalar 

kuı makta çok l'hernmiyetle 
uğraşılmal<taclır. Ve yakın 
bir zamanda tam bir faali

yete geçi ecektir. 

Yurdumuzun en feyizli 

yerl~riudeıı bi. i olan hu ha 

valmin mahrnlli i 1e beraber 

bakır cevheri ve huı ıun iş 

letilmesi için icap eden kö 
mür ve mu -lene yakın bir 
sahada keşfolunan kronı 

madeni ve sair l evazımın 

nakli demir yo umuzun en 
emin bir surette işletilme~İ· 

ni ve verimini temin ede
cek arnillerdendir 

Hükümetin çıkardığı Erga 
ni istikrazmın tehalük'e ve 

pek kısa bir zamanda kapa 

talması hususunda halkımız 
tarafmdan gösterilen büyiik 
ıtinıadın ne kadar yerinde 

olduğu yakın bir ge1ecekte 

fil en görülecektir 

Bu meşhur bakır madeni 

nin yo'u üzerinde bulunma

sı dolayıysile bakır yolu adı 

nı verd ı ğimiz hu hat, eııki 

Brığd11t yolu üzerindeki Fev· 
zi Paşa İstasyonunundan 
başlıyaral< seyhan. Maraş, 

Gaziantep v i 1 a y e t 1-
erının topraklarmdan 
geçmtkle ve fİmali şuki 

istıkametinde Malatya ve 
F.laziz vi layetlerine uğrıya 

rak yol çata istasyonunda 

Elazize bir kol ayrıldıktan 

sonra cenuba doğru dönerek 
Ergani bakır madenlerine, 

Diyarbekire varmaktadır 

Şu suretle hattın içersinden 
geçliği a 1ta vilayetin nüfusu 
1, 700,000 ve civarında bu 
lunan diğer dört vilayetin 

nüfusu 750 bin olduğuna 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Eyi Bir Surette Hazırlanmıft:r. 
Ankara, 22 (A.A.) - Moıı nazari derslerini muvaffa-

kovadan bıldiriliyor: Nazilli kiyetle bıtırmiı'e nmeli tat 

mensucat komhınesinde ça bikatta bulunm&k üzere 
hıacak olan 74 Türk mühen-
d si ve amelesi Moskovada- Sovyet mensucat müeıı1ese 
ki mensucat enstitüsündeki !erine gönderilmiıtir. 

-~~~- _........_~~======----::::!...::.....-"== 

• 
300,000 Bin 1 t a 1 y a n 
Askerine Üç Ay • • 

ızın 

Askerler bu mllddet zurfında 
memleketlerinde ziraatle meş

gul olacaklardır. 
londra, 22 (A A .) - Ro 

madan bildirilıyor: Zecri 
tedbirlere karşı koymak üze 
re endiit;lri ve ziraatle ça 
lışmak için halen silah al 

tında bulunan bir mi 1yon 

iki yüz bin kiş ' den yüz bi 

nine üç ay izin verilmiştir 

Berlin 22 (A .A) - Va 
şingtondan bildirildiğine gö· 

re , hükümel petrol endüsl 

rilerini İtalyaya yapılmakta 

olan ihracatı kendılerinden 
kesmeğe davet etmitllr 

Londra, 22 (A A.) - Adi 
saba badan bildirı ldiflne gö -

re, on dokuz sonteırinde Ma 
kallenin ıarkında vuku bu 
lan şiddetli bir muharebede 

halyanlar bir albay, iki iıı 
tıhkam sübayı ve üç yüz 
nefer ölü vermitler ve Ha· 
beılıler iki yüz tüfek 4 ma· 
kinalı tüfenk 80000 mt>rmi 

ganimet almıılardır. 

HükCımetimiz, Şark Si
mendiferlerini Alacak. 
Demiryollarının Bugünkü Du-

.. 
rumunu incelemek üzere Bir 

Heyet İstanbula Geldi .. 
İstanbul. 22 (Özel) 

ffükümetimiz. Şark şimedi· 

ferlerini de almnğa karar 

vermiş ve kumpanya ile 

konuşmalara baı1amııtır 

Bayınd1rlık bakanlığı. tim 

entliferlt-rin bugünkü duru

munu tetkik etmek üzere 

özel bir heyet göndermiıtir. 

Heyet, bu akşam İıtanbula 

gelmit ve hemen inceleme 

lere baılamııtır 



SAYFA 2 

Fevzipaşa -Diyarıbehir Şinıe
ndıfer Hattı Dün Acıldı. , 

(deş•arafı birinci sayfada) 
göre hemen iki buçuk mil 
yon'uk bir halk kütlesi bu 
yolun feyzinden daha yak· 
ından isti(ade etmiş olacak-
tır. 

lıte bu bakır yolunun Fe 
vzipaıadan Dıyarbekire 

kadar olan uzunluğu 505 
ki'ometredir . 

Üzerinde 37 adet istasyon 
ve J 3609 metre · tulünde 
- 64 adet tünel ve 1910 
adet- menfez ve biiyük ve 
kfiçük köprü vardır. Bunlar 
araunda C'a1<su Vıyadükü 
ve Fırat nehri üzerindeki 
betonarme kaprö -Fırat ka. 
prüsQ - yer yüzilnde sa1ıh 
Fen ve ıanat eıerlerınden 
bl rer arnek tir. 

Haltın maaarıfı 65 milyon 
lıraya balı~ olmuıtur. Bu 
paranın yalnız -12· milyonu 
dahili iıtikrazla 53 mılyonu 
da devlet hazintıinin daimi 
varidatı ile temin edilmtt 
tir. Hat 1927 ıeneılnde kö· 
mür yolu i1e birlikte nafıa 

vekaletinin mühendislerinin 
fenni nazaret ve mürakabesi 
altında lsveç ve Danimarka 
gurubu vasıtasiyle inta edil 
meye baılanmıttır Bu gurup 
la hük~met arasında yapıl· 
mıı olan mukaveleye göre 
inıaat 436 ıncı kilometreye 
kadar devam ederek Ergani 
bakır madeni hizalarını geç· 
mittir. 

Gurup buraya kadar olan 
vecibelerini kömür hatların 
de o1duiu gibi memnuniyeti 
mucip bir surette batarmıt 
tır 

Bundan sonraki Oiyarı

heklre kadar olan 70 kilo· 
metrelik k11mın yeniden ma· 
li bir tertibe ihtiyaç kalma 
ksızın doğrudan doğruya 

kendi fen adamlarımız va
sıtasiyle inşası, cumurluk 
devrinde yapılan ~amsun
Stvas hat.ı ve Eliziz ıubeıi 
inşaatlarında çalııarak bilgi 
ve tecrObelerini filen isbat 
etmiı olan Türk mühendis 
lerfmlzin idare ve faaliyet
lerine verilmiıtir. 

masraf ve 219 kilometre yol 
düşmektedir. 

Bununla heraber iıbu b ı 

rinci devre içinde cenupta 
Antalya, ıarkta Erzurum 
hatlarının inıalarına baılan 
mıı ve devam edilmekte 
buhınmuıtur. 

Gerek bu hatların ve ge 
rekse ana hududa doğru 

yapılması musammen hattın 
intısıına aynı hız ve ham'e· 
ferle devam edi 1ecektlr Bir 
taraftan bu yeni h1'tların 

inıalarma devam etmekle 
beraber, diler taraftan 1934 
senesinde r cnt!bl imtiyazı 

altında olan 706 kilometre · 
lik fzmtr Kasaba temdidi 
hattı ıatın alındığı gibi bu 
sene de 61 O kilom~trelik 

. Aydın hattı satın alınarak 

devlet demiryollarma ilhak 
edilmittir Bugün devlet de 
miryolları idaresinde itle 
mekte olan hatların yükunu 
avelce satın alınan Anadolu 
Rağdat hattı ile diğer bazı 
ıube hatları da dahil olduğu 
halde ve yeniden inşa edi 
lenlerle berab~r 5700 küsOr 
kilometredir. 

Bu yekuna Sıvas Erzrum 
ve Malatya - Sivas istika 
metlerinde inta edilmit o1up 
henüz açılmamıt olan hat

lar dahil değildir. 
Arkadaılar; 

Yukardanberi izahına çalw 
tığım demir yollarımız bugün 
Cumuriyet hükumetinin mil
li birlik ve varlığınm ve iç 
timai ve iktisadi siyasetinin 
temeli olmuıtur. 

Memleket müdafaası ba
kımından İstiklal savaıında 
karıılathfımız güçlüklere 
bir daha maruz ka'mıyaca

ğız Hususile yolsuzluk yüzün 
den harbi umumi faciaların· 
nı tekrarlayıpta iztirapları 
nazı ya§atmak istem~m. Ru-
gün vatan müdafaasına bir 
itaretle hemen ülkemizin 
her köteıinden derha 1 koı 
mak \'e yetiımek imkanları 
temin edilmit ve edilmek· 
ted ir . 

TORKOILI ikinci Teırin 23 --
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Ber:in, '!2 (A.A ) - Nan · 

Parti Ocaklarının Top- Uray Bütçe ~:::~nto~~di·~1:!!~::1 gö::· 

1 an tısı Ve Seç·ımler·ı. E~cümeninin toplantısı :~~!~·1:.~:,·:.~ 
1

:::~ t~ 
1 

Uray genel meclisinin büt. bir millet[er kongresini top 
- - - çe encümeni dün jlece saat lamağa karar vermiftir. 

Dün gece yapılan Marth ve Börekçiler ocak kongresine yirmide toplanarak meclis 

b d 
' • k '1 den ha vale edilen hesap ka · 

bir çok ayanlarımlZ a 1Ştlr8 etti er. tileri ve diğer evrdn tetkıl< lngiltere 
C H . Partisinin ocak kon· 

areleri alaka ile devam tt 
mektedır . 

Dün de Parti kongresinde 
Martlı ve Börekçiler ocaklara 
büyük bir ekseriyetle toplan· 
mıılardır . Bu kongreye bir· 
çok Partici bayanlanmız da 
iftirak etmiflt:r ve ihtiyaç 
lar üzerinde muhtelif dilek 
lerde bulunmuılardır. 

S eçim sonunda Doktor 
Ali Rızı Tezel, avukat 
Tevfik Baıaran, Hacer Ce· 
mil, Mustafa Cemil. Halil 
Necati, ocak yönetim kur 
u 1una, mümeasi liklere de 
Şükrü Yırcalı, Rasim, başk 
anlığa da Ali Rıza Tezel ay 
rılmıtlır 

Kuaplar deresinin açık 

olan k11nıının lcapatılması, 

askeri hastahane lağımları · 

nın kapatılması, korucu le 
tkilatının takviyesi, bir ço
cuk yuvası kurulması, Mit 
atpaıa okulu önündeki ar 
sanın park haline konul 
masın•, kız orta 'lkul 
karımndaki bahçenin kıı

lık tenef üshane, Martlı ma 
halleıinin yukarı kısmına 

bir çqme yapılması dilek-
. ler arasında hu'unuyordu. 

Salahattin mahallesinin 
ocak kongresı de kendi ku
rağında yapılmııtır Baıtan 

rapor okunmuı ve yönetim 
kuruluna Gazetemiz Çıkarım 

Gene1 Oh ektörü Fuat Bil'al, 

zahireci Hasan ve Mehmet 
kunduracı Hn lıl, m:\tbaacı 

Se1ahatLin, mümeaai liklere 
de Mehmet ve Selahattin 

"yra l mıılardır. 

C .H . Part i•I Mecdiye oca 
fımn kongreıl ötey akıam 
yapılmıttır Kongr(' çok ka-

labalık olmuttur. 

Önce ocağın bir yıllık ça · 

lı~ma raporu okunmuı daha 
sonra da dtlekler üzerinde 
f aideli görüımelerde bulun· 
ulmuttur. 

Mahallenin en ziyade i~ e 
cek suya olan ihtiyacının 

giderilme~i için bütün mas 
rafı ocağa aıt olmak üzere 
ikinci hir çeımenin yapılması, 
yalnız bu çetmeye bir masır 
su verilmesinin temini, La 
zı bozuk kaldırımlarla hE>n 
üz lağımı yapılmıyan; birkaç 
sokağın lağımının, Kırkyalan 

köprüsünün yaptırılması, bir 
okul inşı\Sı ileri sürülen di
lekler arasında bu lunmakta

dır 

Kongre sonunda yapılan 
seçimde avukat Ömer Edip, 
Hatim Üngör, avukat Hi1mi 
terzı Mustafa Palaz yöne 
tim koruluna seçilmi11lerdir. 

Avllkat Ömer Ediple Hil
mi ayni zamanda kamun 
kongresi için ınümesailliğe 

a yrılmıılardır . 

etmiıtir. 

parti Ocak ' As~~!ii •. h~~ırı:!~~. > yapı!~~ 
\ hireden bildiriliyor: İngiliz · 

Yönatim kurullan top- i !erin Mısırdaki süet h~z•r· 
hkları devam etmektedır. 

lantısı 
Dün gece Mecdi ye, Sala · 

bittin, Oruçl(ıızi Cumuriyet 
Halk Partisi ocaklarının ye· 
ni seçilen yöneUm kurulları 
Parti Baıkanımız Küt
ahya saylavı 8 Lütfi Kır

darın başkınlığında Parti 
kurağında toplanarak oca . 
klara ait itler üzerinde gö 
rüımütlerdir. -·--

Süveyt limanmın kuman 
danlı~a bir lngiliz getiril· 

mittir. 

Almanya da 

Ya~u~ilere iş yok 
Berlin, 22 (A.A) -- Al · 

man Ekonomi Bakanının 

Alman borsalarındoki Ya 
hudı mübayaacı larla bugün · 
den itibaren itleri bırakma · 

~ava ~urumuna yapllacak ! tarını emrettiği Ber'inden 
• , , l bildiriliyor 

bmanın proıesı 1 -.-

ş•~~;~:·~~:: K:;:::!~in,:~ . 1 Kahırede 
besi için yapılacak çalı,hmaa· , Yeniden çarpı~malar olJu 
evinin birinci projesini Y U 
zırlamak üzere Bandırma Kahire, 22 (AA.) Dün 
uray mühendisi Melih Pt-kel Kahirede bir çok hadlıeler 

dün şehrimize gelmiş; mü 
hendis arsayı gördükten 
sonra' prozesini haL:ırlamak 
üzere diin Bandırma ya dön-

müştür 

8. Rifat Yenal 
Balya llçebayı B. Rifat 

Yen al dün ıehrimize gelrniş 

tir. 

alduğu ve polis ile numayi 
şçililer arasında bir çok çar 
pıtmalar vukubulduğu Lon 
dradan bi ldirilmektedir. 

Peşte de 
Yahu~i aleyhtarhğı 

Esat Altan S İ V A S-E R Z U R U M 
Cenere, 22 (A A ) - Peı· 

teden bildirildiğine göre, 

Yahudiler aieyhindeki nü -

mayiıter gittikçe ağır bir 

mahiyet almaktadır Gazi Terbiye ~nstitüsü Di
rektörlüğüne atandı. 

TAHVİLLERi 
Büyük ve küçük it ve fen 

arkadaılaramızın bü imtiha· 
nı da yüz aklığlyle baıarmıı 
olmalarımn verdiği sonıuz 

gurur ve iftiharı burada 
huzurunuzda bir kerre daha 
izhar ederek cümlesine teıek · 

İçtimai bakımından da ' 
vatandanılarım zın bir bir 
lerile kaynaıma'arını ve 
mt"li birlik ve kültürü temin 
edecek en mühim bir am\l
dir . 

iki yıl kadar önce tehri · 
miz Necatibey lise ve öğre 
tmen okulu direktörlüğünde 
daha önce de öğretmen ok 
ulumuzun muavinliğinde bu 
lunan değerli idarecilerimiz· 
den Konya kültür direktörü 
B . .t:sat Al tanın terfian An · 
kara Gazi terbiye enstitü~ü 
direktörlüğüne atandığını se
vinç'e haber aldıl< . 

Yüz~e ye~i buçu~ faizli olan bu ta~villarin kaydma 
başland1. ·Kayıt 5 ~irinci klnun~a sona erecektir. 
Dört buçuk milyon liralık 

ıkincl tertip Sıvas - Erı.urum 

zde yedi buçuk faizi olan 

bu istıkra zm itibari kıymeti 

20, ihraç fiatı ise 19 liradır 

Habeşler 
Dum~um ~urşunu ~unamyor 

İstanbul, 22 [Özel) Ame· 

rıka gazetelerinin Habeti• 

tandaki aytarları . ltalyanla· 

rın eline es!r düşen Hab~t 
lerin sllahlC\rında dumdum 
kurıunları bulunduğuı u ha · 
ber veriyorlar. 

kOrler ederim. 
Yurtdaılar; 

Bilirsiniz ki, timendüfer 
11iyaaetine cumuriyetin ilk 
yıllarında ve ismet Pata hü· 
kümeli zamdnmda baı'an 
mııtır. Bu siyasetin ilk he
defi Ankaradan başlıyarak 

Kayseriden g~çmek üztre 
Sivasa ve Samsundan batlı 
yarak yine Sivaaa varmak 
ve kömür havzuını iç Ana· 
doluya bağlamak ve Akdeniz 
kıyılarından bakır madeni
ne eritmek ve Kayseri- Ulu
kıtla ile Kütahya - Bahkeıir 

aralarını birleıtirmek idi 
Hemen on seneye varan 

bu devre içinde sırasile bah-
sedilen hatlar yapılmıt ve 
bugün kömür ve bakır yol 
!arının iıletmeğe açılmaaile 

istenilen gaye e1de edimit 
tir . 

Mil ' i ekonomi bakımın 

dan da birbirinden farklı 
olan muhtelif istihsal mınt-

akalarımız ı iktisat ıart' arına 
ve halkımızın hayat ve ma · 
iıetine uygun olarak yapm 
akta olduğumuz tarifelerle 
birbirine bağlamakta ve 
milli ekonomimizin tam ve 
mütevazin hir surette inki 
ıafına hadim olmaktadır. 

Arkadatlar; 
Sö1.üme nihayet verirken 

milleti ve yurdu t::ım bir 
izmihlald~n ve siyaı;i ve 
iktbadi esaretten kurtardık 
tan sonra onu müreffeh ve 
mamur yapmak ve en yü
ksek medeni seviyeye çıkar
mak için geceli gündüzlü 
çalıtan ve ortaya işte böyle 
canlı eserler koyarak sevgi· 
il mil letinin sonsuz sevgi le 
rine kavuıan Ulu Önderimi
ze ve onun Büyük Başhi\ -
kanı lıımet İnönüne Fılyos· 
tan sonra Diyarıbekirimiz· 

den de binlerce minnet ve 

şükran 1 ar. 

Balılcesirlılerın çok yakandan 
tanıdığı ve sevdigi B. Esat 
Altana yeni ödevinde de ha · 
ıarılar dileriz. 

demiryolu isi.ikrazır.ın 20 
ikinci tetrinden itibaren ıe · l ler türlü artırma \'e eksi l 

hrimi'z: İıbankasmda kaydı- rr elercle 20 lıra üzerinden 

na haşlanmıı bu'ı:ınmakta bat bRşa kullanı l abilecek 

dır. o'an hu tahvi'leri almak 

Bu kayıt iti heı birinci yurdun bayındırlığına en l>ü 

kanunda sona erecektir. Yü· 1 yük bir yardımdır 
--------

Hava Kurumu Güzel ı Halkevinde 
Bir Binaya Kavuşacak ~al~a bir filim gösterildi 

Anaf artalar caddesinde 
uray kurağa kıuı1sında bulu· 
nan hava kurumuna ait ar 
saya büyük ve güzel bir bi 
na yaptırılacaktır 

Bu binanın yapılması iç in 
hava kurumu umumi mer 
kezi, ıehrımi ·ı; ıubesinin iste 
dii{i on bin l iralık tahsisatı 

muvaf a k bulmuıtur 

Bu yapı Anafartalar cad · 

ıhca kamun~ayhğı 

desinin güzel 

caktır. 

bir süsü ola· Halkevinde dün gece hal 

ka w Define arayıcıları,, adın-

da güzel bir filim gösleril 

mitlir . 

Büyük Lir kalabalık dün . 
Dün ıaat 16 

gece bu fıl i mi görmüıtür. 

sıralarında 1 ı l i min birka ç gün daha gösle· 

Bir şoför muavini bir şo
förü yarala~1. 

rilmeı1ine devam edı lecektir . 

İlsürel ~urulunun toplantısı 
llsürel l..urlu dün tthay 

Kanary~ 
Vapuru ~a battı 

lstanbul 22 !Özel 1 - iz· 
mir için kömür yükliyen 
(Kanarya ı vapuru, Zongul · 
daldan ayrıldıktan sonra 
şiddt>tli fırtınaya tutulmuş 

ve batmııtır. 

Bir ltalyan 
Vapuru ~ana~~aleden ge

lirken geri çevril~i. 
İstanbul, 22 (Ôzel) 

:?628 kilometreye baliğ 

olan bu yeni dem;ryolu ıe 
bekeıi için devlet hazinesin 
den 28~ 300 l ·UO lira sarfe 

.clılmittir. 

Ortalama bir . hesap ile 
her ıene 23.525.UOO lira 

Bayındırhk Bakanı 
11/i Çefinkaya ' 

Ilıca kamunbaylığı vekale · 
tine Cevdet Vahit atanmış 

tır . 

Zar balı oteli önünde ~of ör 

muavinlerinden birisi serhoş 

olarak elinde bulunan bir 

bıçakla ötekine berikine sa

rkıntılık elmeğe başlamış · 

tır . Bu sırada önüne gelen 

şoför Refiği sağ ayağından 

yaralamııtır . 

B Salim Güncloğanın baş 

kanlığında toplanarak ile 
aıt itler üzerinde aıörüşerek 

kararlar verm iştir 

Z ec zi tetbirler lisleeine da 
hil eşya ile yüklü bir hal " 
yan vapuru, Çanakkaleden 
geçmek üzere iken geri çev · 

rilmiıtir . 
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((Ulus•) un dil yazılarından 

Her - Eğer - Geri 
----~----

-~er, eğer - ger, eğerçi - gerç:» sözlerinin etimolo
ji. morfoloji, f ornetik bakımından anaı;zi 

H e r 
Kelirnenln etimlojık şebli : 

ı ı 1 [2J 

leh + eri 
{ l J Eh: Köktür. Burada 

manası "çokluk" tur l Kamu• 
ğ kelimesirıin kökü olan 
"ak" gibi; "eğ" de 0

1abfl tr. 

[21 Er: [.+ rl ektir. Ma 
rıayı, kati bir noktada, bir 

mıntakada fark ve temyiz 
ettırlr. l ani kökün mefhumu 
o'an "cokluğa geni~liğe., 

ait tek ve umumi bir mana 
Yllratar. 

Eh X er 
her : :: her: 

= eher =., 
k i .. ço ugun umu 

ıni ifadeıtdir, Mesela "her 
ev" dediğimiz zaman bütün 
evleri birden ve fakat teker 
teker dütünürüz, ve "her ev· 
ler., demeyiz; çünkü evlerin 
hepsini birden l her ı ıfade 
etmek t.:dlr Fakat u biltün 
evler deriz 

Görülüyor ki: her = birer 
olarak, cümlesf teker teker 

hepsi demektir. 
Not 1; 1 Heri sözü bazı 

Türk lehçelerinde yalnıı. (er] 
§eklinde kullanı 1maktadır. 

... özün orıjin şekli: 

Eğ+ er dir Kayna,arak 
eğer = er olmuıtur: Er = 
her f ı 1 

Not 2: 1 Heı] ıözünün kö 
kü olan (eh] veya (eğ) de, 

"haraket ve faalıyet" anla 
mı da vardır. Hu an'amda 
köke gelen f. + r J eki. l<ök 
mefhumunun kati bir nokta · 
da, sahada hareketini gös 
terir. Bir noktaya bağlı olan 

haraket tabiatıyle tekerrür 
eder. Mt>sela "her gün; her 
ay; her yı\ v s.,, gibi ifade· 

lerde f her J sözü §imdi i~aret 
ettiğimiz manadadır. 

Pekarski Yakut dili lüga· 

tinde l<elimenin manasını 

ıöyle anlatır: 

Er !herJ I 1 J Bırbiri ardın· 
ca. birer birer. 

l 21 Bir hareket ve faali 
yetin ayni olan diğn bir 
hareket ve faaliyetin uzun 
bir müddet urfında ııereyan 
ettiğini ıfade eder. Bu izah 
"her aün v. ı.,, misa iyle pek 
iyi kavranabilir . 

13J Baılamak üıere olan 
f aa ' iyeli gösterir . "Her i~i

nizde, her adımınııda dik
katli olma 1 mnız,, misali, 
baı\anacak olan hareket 

ve faaliyeti izah etmcktt:
dir. 

Not 3: Er (her] sözünün 
kökünde "ermek ve olmak 

mefhumu da vardır (*]. Kök 
bu manaıtle dütünüldüğü 

zaman eki olan ( + rJ "er

mek ve olmak,, fiılini l<ati 
muayyen ve müıbet bir no 
ktada f arkettirir ve mefhu. 
mun "olmuı olduğunu,, ifa· 
de eder. Yani jherf: "olmuı 

o' an obje veya edici ve kı 

lıcı olan si7je" yi gö terir. 
Hatıra. Fdnçada !her} ke 

limeııi. ıu anlamlarda kul'a 
nılmaktadır: 

ferhengı Şuuride: Her = 
bir kelimedir kı manayı um
um ifade eder v.s. 

Burhanı katıda: Her = j 
kelimedir ki umum efrat ı 
manasını, ıfade eder. Pehlevi 

Liigatin de: 
Her = Edıci ve kılıcı de· 1 

mektır. 

Görülüyor ki [her) kelime 

si, farsçada, Türkçe anlam 

l.trının hemen ayni olarak 

' cullanıl maldadır 

l 1 l Radlof. l "Kırgız leh
çesi,, 

1*1 Pekauki: Yakut dtlt 

ugati. 

E G [ R 

Kelimeyi dimolojık par· 
çalara ayıralım: 

ıı 1 [2) 
(eğ + erJ 

[ 1] E~: Köktür. "Esas, 
gerçek,, anlamlarınadır. 

[2] Er: I· + rj ektir. 81 
lindıği gibi, kökün mefhu · 
munu muayyen ve kati no · 
ktada gösterır ve fark ve 
tenıyiz ettirir ve onun ol
muf olduğunu veya olacağı
nı ifade eder O halde: 

Eğ + er = eğer: Esas ol 
mu~ oldukta; gerçek lik, ha· 
kikat olmuş oldukta mana 
!arını ifade eder. 

6 e r 
[Eğer} keltmeıindeki kö 

kün vokalinin düımeıiyle 

hasıl olmuş kelimedir. Ma 
nası onun aynıdır 

Bu öz unsuru, Türk dilin· 
de bilindiği gıbi, bir takım 

kelimeler türetmittir Mese 
la: 

1 -- Gerçek = Hak, ha· 
ki kat, 

muhakkak, vaki. 
doğru 

H - Gerçeklemek = Ta · 
hkik .etmek, teyit etmek. 

[gerçi - Gerçi 
Kelime, bütün an 1 amiyle 

"gerçek,, demektir. Bu üç 
kelimenin elmolojlk ıekil · 
lerini altalta yazalım: 

()) (2] [31 (4) 

Eğerçl: (eğ + er + tç+ 
iğ) 

Gerçi: (eğ + er + iç + 
iğ 1 

l;erçek: (e~ + er + iç+ 
ek) 

Bu kelimelerin, ıörüldüğü 
gibi. kökleri ve birinci ve 
ll<inci ekleri aynı ıekil ve 

1 - Radlof il. "Oımanh 

lehçesi,,; Kamusu Türki v.s. 
il - Biyankl Lügati 

tuğu bir genç kıza naıı\ bö. 
yle açıkca ilanı atk edebi · 
lirdı? 

İlanı aık mı? Bunu da ne
rden çıkarmııta? Bir genç 
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BiRıNCi BÖlÜM 
uzattıfı eli 

l 
kıza, güzel olduğunu söyle
mek, bir ilam aşk sayılanı· 
azdı. Fakat o, niçin böyle 
ıöylemif ti? 

,. ···········~········· .. 
1: Şundan bundan : 
......................... ~ 

4000 hayat kurtarmış bir 
Türk tah lisiyecisi 

Batum Tahlisiye iatasyo 
nunda ellı senedenberi çalı 
ımakta olan 70 yaşında Ba 
yram oğlu Mehmet adında 

bır Türk tahlisiye.:isi takaüde 
sevkedilmiftir E tli yıl içinde 
bu tahlisiyeclnin 4000 den 
fazla lnıanı boğulmadan ku
rtardığı tesbit olunmuıtur . 

Bu hizmetler~ne mükafat 
olarak 8ovyetler Birliği Cu 
muriyeti Reiıi Bayram oğlu 
Mehmede Kızıl Bayrak nita· 
nım göndermiı ve yerine 
oğlunu tayin etmiştir. Bay• 
ram oğlu Mehmede n)r.ca 

para mükafatı da verilmif 
tir 

Bir spor yürüyüşü 
Leningrattan bir mayısta 

uzun mesafelerde yaya sü · 

an'amdadırlar ve aynı rolle

ri ifo etmektedirler. Son ek 
ler ise aynı kategoriden 
voka 1 ve konsonlardan baı
ka bir şey değildir . Yani on 
lar da birdir ve aynı rolü 

ifa etmekteairler. 

Eğerçi. gerçi - V akıi, 
demel<tir. 

Pekarskinin -Yakut dili 
Lügatınae kelime şu ıekil'
de görülmektedir: 

IKarcik, KırçıkJ; mıınası: 
"Hakikat, hakiki, doğru, do· 

ğruluk, hakksntyet, t~m do· 
ğru, muhakkak v. s n de 
meldir. Kelımenin muhtelif 
f ürk lehçesinrtC', bilhassa es 
ki Türkçede ve Orhon ya 

zılarmda aym anlamda !Kir 

dik, Kırdık. Kertü} şekilleri 
de vardır. 

Bu eskı ve muahhar ıe· 

killeri yanyana getirirsek, 
anlaşılır ki "'d t,, eveldır; 

"s,, kategorisinden olan "c· 
ç,, muahhardır. 

arrlri annesıle tanıştırdı. bir 

ikf saat öteden, beriden ko· 
nuıtular ve ayrıldılar. 

Ömer, Necla üzerinde hiç 
bir lyı intiba bırakmamıştı. 
Buoun1a beraber; daha bir· 

kRç akıam kızının arzusunu 
kıramıyarak ona arkadaıl ık 
etti. Ömer, onun 

sıktı. 

Gü "• güle Belkis ha · 
nıın . Tekrar görüıelim. 

adam. Demekki Be1kis 

dan hotlanmamııtı Acaba; hakikaten kızdığı , Ar.tık onların masasında 
kendi vücudunu pek lüzu· 
msuz görmeğe beılamııtı. 

Belkis, cevap vermedi, 

ayrıldılar. 

• 
llelkis, eve döndüğü za 

man, vakit epeyce ilerlemişti. 
Necla onu, sabırsızlıkla oek 
liyordu Kızını görünce: 

- Nerde kaldın? diye 
sordu. 

Lakırdıya daldık .. 

Kiminle? 

Ömer isminde bir mu 
harrir 1e. Aman görme, ne 
sinir adam. Sana sonra an 
latırım . Şımdi uykum ver 
yatacağım. flelkis. yatak 
odasına çekildi. Nec'a, bu 
tesadüfe muhtelif ıhtımaller 
v~rmek istiyerel< bir müd 
det olduğu yerde düıündü 

Bir genç gazeteci Is 
nıi Ômermiı . Aca La flelkis 
ondan hotlandı mı? 

Fakat sonra, kızının en 
son cümlesi üz rinde dur · 
du: 

Aman görme ne sinir 

Usulca yatak oduına gi zaman dllha güze l oluyor-
rdi. Belkis çoktan uyumuf muydu? 

tu. Onu uyandırmadan, yo- Bir kadımn hoıuna git 
rganını sıkııtırdı Sonra, ke mek için1 ona; güzel oldu 
ndi yatağına girerek duda · ğunu söylemek kafidir. Şi 
klarmda müalt rih bir tebes. mdi; Be!ktR. düıündükçe Ô 
sümle U}'udu j meri daha sıcak ve sevi· 

Beıkis, uyumamıştı Ann- mli bulmağa batlamıflı · 
es'.n.i~ o~aya girdiğini, ele - j Pekte çirkin sayılamaz. 
klmgt sondürerek yatağını Diye düıündü. İri siyah iÖ 1 

uzandığını duymuıtu Oda zleri, kumral saçları, uzun 
karanlık olunca göz!erinı boyu, hele o; kızıl enli du- 1 
açtı. Uyumak istedıkçe insi · daklari1e güzel bir erkekti. j 
camı o' mı yan birçok düı· Belkisin kendi kendine 
ünceler dimağını yOtuJ or. itiraf edemed,ği birçok ke· 
du. Gözlerinin önünde yal- limeler dilinin ucuna kadar 

nız b!r ıey vardı: Ömerin geliyor ve hemen uzııkla· 
müstehzi yüzü . Onu unut· şıyordu . 

mak ve düıünmemek iste· Başını yastığın içine gö-
dikçe, beyninin yalnız onu merek tekrar uyumak iııte-
nla mefgul olduRu m, lrn 'ak. di ve saatlerce aynı düıün 
larında yalınız onun sesi celerın ezici istırahı altında 

çınladığını hissediyordu çırpındıktan rnnra sabaha 
- Münakaşa ettiğiniz za· kartı uyuyabi'di . 

man ne güzel o 1uyorsunuz "-.._ıı. 

Ô 
~ 

bils t niz Ertesi akıam mer, gerıe 
Of Bu adam. ne terbiy· aynı yerde onu bekliyordu. 

esiz ne cüretkar bir a d am Belkis, o akıam annesini de 
dı. insan, daha ilk konuı· yanına almıştı. Genç muh 

Anlıyamadığı, tahlil ede
medlğı hislerin teairi altında, 
birbirine denk olan bu iki 
genç insandan kaçmak, uz 

aklaşmak istiyordu. içinde 
öksüz kalmış birçok emeller 
vardı 

Kendi kızı da olsa, bir ge· 
nç kadının, bir erkek tara· 
fından sevildiğinı görmek 
bir genç dulu mustarip eder. 

Necla, akıam gezintilerin· 
de birer bahane ıle, kızını 

yalnız bırakmağa ve evden 
çıkmamağa batladı. 

Günler geçti.. 

Aşk; ne kadar çabuk ni· 

hayete ererse '> k1'dbf da 
çab k parlamak ve büyü· 

mek istidadını göstere. n ya 
ngınlara benzer. 

Genç muharrir; bütün na
zariyeleri hilafına Belkise 
büyük bir sevgi ıle bawlan 
dı 

Artık Belkis de, onu sev · 

diğini kendi .kendine hiç çe· 
kinmeden ilir'af edebiliyor · 

rat yar:ıŞJıl!a çıkan 6 genç 

spo cü ~çü Ha ba~ovsk 
(Çin sınırındd) şehrine var· 
mış1arşla ve 9ÜUO kılomet 

reden faz la bir yolu 145 
gün içinde geçmıı 1 er<lir. Sp
orcular 1000 kı lometredt-n 

fazla yolsuz bir orman mın 
hkasmı yalnız pusla ile yol 
tayin ederek geçmek mec 
buriyetinde kalmış l ar ve bu 
yolculukta üç arkadaılarını 

feci bir şekilde kaybetmit 
lerdir . 

Baraba çölünde 40 dere 
ce 'tııcaklık ahında gece1eri 
yürümek ve gündüzleri 1ıü 

neı altında uyumak zorunda 
kalmıılardır. Vahıi hayva 

muvakkatt'n gönderilecektir 
Bu suretle bu müesseseler 
muhtaç olduklr:ırı musiki al
t'eri i e -Apor vıuıtalarını ve 
oyunc1tkları ihtiyaçları oldn 
ğu zaman bu merkez'erden 

a l~ca k ve sonra yine mer 
keze iade ede>rek yani alet 
ler istiyeceklerdir. Kiyef ve 
Odesadaki bu gibi merkez· 
lerde 1500 den fazla musi · 
ki aleti ve ayrıca her birin· 
de 50() den faz'a oyuncak 
ve çocuk spor vasıtaları, 

1000 den fazla plak, kokla 

tiyatrosu lea vzımı, muhtelif 
küçük sinema cih ız l drı bu. 
lunmaktadır Şehır dııındakl 

köy ve kasabaların çocukla. 
rını ve gençlerini de bunla . 

n 1 a r ı n t a a r r u ı teh· rdan iıtifAde ettirmek fçin 
ilkesine karş1 ; ~ir çok mmta· hususi otoınQbiller dolataca. 
kalarında ağaçlar üıerinde 1 ktar, 
ve kend\lerini atnç dalları 

na bağlayarak uyuma,k mec· 
buriyetinde kalan genç spo 

rcular bütün hu engellere 
ragı~en günde vasati 66 ki 
lometre yol alabilmiılerdir. 

Yolculukta her biri dokuz 
çift kundura e kıtmiıtir. Ha
barovskatan sonra VelaCliyo
vstok ıehrine varmıya mu 
vaffak o'an sporcular Sov· 1 

vetleı ülkesini en batı nok
tasından en doğu noktasına 
kadar yaya katetmek sure· 
tıyle Y.500 kilometrelik bü-

yük bir yaya spor rekoru 

tesis etmiş bulunuyorlar. 1 

1 

Musiki iletleıi va oyun- 1 
cak m.erkezleri 

Sovyetler birliğinin 18 inci 
yıtdönümü dalayısile Ukran 

yanın bütün şehirlerinde ıi
mdı ye kadar ya lmz Odeııa 

da mevcut o 1duğu ıeldlde bir 
musiki a 1etleri ve oyuncak 
merkezi açılac1ktır . 

Bu merkezlerde her tür lü 
musiki alet'eri ile her çeşit 

oyuncak ve spor etyası bu 
lunaoak ve bunlar mektep· 
lere genç birliklerine ve ço 
cuk yurdlarına meccanen ve 

1 

du 
Bir gün, ufak kır kahve· 

ıinde aıklarını birbirlerine 
, söyledi ler ve gene bir gün 

- Nasıl o1duğu pek iyi an · 
la~ılamadan ev leni verdi 
ler. 

* • 
* 

Küçük apartıman, Ômerle 
B~lkisin düğününü kutlula 
mağa gelen davetlilerle do· 
lu idi. Serpantinler ve ren· 
kli Japon fener1erile süslen· 
mit oda adl ta bir barı an
dırıyordu. Köşeye güzel bir 
büfe kurulmuıtu. Yan yana 
konulmuı masaların etrafın· 
da açık tuvaletli kadınlar 

smokinli e · lcekler. hiç dur 
madan gü lüp hayk rışıyor. 
kahkahalaran ardı, arkası 

kesilmiyordu Gramofon ve
ni bir tangoya bao

1

amışll 
Herkes damını belinden 
ka vrıyarak dansa kalktı . 

Masaların arasına ııkışmı§ 

avuç içi gibi ufacık bir sa· 
hada çiftler o1duğu yerde 
dönmeğe baıladılar. 

Dans b ittikten sonra ıair 
İlhami Ziya yayık bir ser 
hoş şivesile: 

Pek ııevgili dostlarım, 

Diye yeni bir hitabeye baı 
lamak iıtedi Şllirin tıraıını 

pek iyi bilen ressllm Nahit 
bestekar Muhsin Salahatti 

nin ku ' ağına eğilerek usul 
ca: 

Aman üatad . . Seninki ı 

Sovyetlar bıliğinde önem
li suni il~ah tecrübeleri: 

Sovyetlt r birliiinde hay
vanların ıslahı için suni tlk· 
ah tecrübeteri ve tatbikatı 

pek geniş sahada tatbik olu· 
nuyor TaLii surette ancak 
1 liO .. UO ineği telkih edebi 

len bir boğadan ıuni ı1ur~tte 
! 200 - ı 500 ineğin aıılanma
sı imkana elde edilmekıedtr 
Tabıi ıurette 30-40 koyunu 

aıılıyabilen bir koçtan da 

ıuni olarak 1500- 2000 ko 

yunun aşıl11nmas1 ve bu mi· 
kdar kuzu alınması kabil 
olmaktadır. Bu rakamlar 

t :mdiye kadar yapılan tecrÜ· 
beler ve tatbikat i\e elde 
edilmittir. 1935 de 5 milyon 
koyun suni surette telkih 
edilmi~tir ilkah ıçın bir 

istasyonda elde edilen atının 
100 kilometre nısıf kurrunda 

bir sahaya canlı olarak gön· 
derilmesi kabil olmuıtur. 

Çünkü bu aıı iki saat ha · 
yatiyetini mu haf aza edebil

mektedir. Bu itte ve en ucuz 
nakil vasıtasının güverdnler 
olabileceği anlatılmaktadır . 

Bunlar saa.tte 50 kılametre 
uça bilmetedirler. 

gene baılıyacak. Allahaıkı

na bir ıarkı daha lütfen. 
diye fısıldadı 

Böyle f ıradları hiç sevm· 
iyen üstad, iri göbeğini çal· 
ka 1ıyan bir gü'üı 1 e; 

- Hay, hay monıer. De 
di ve piyananın batına ot
urdu. İlhaminin konferansı 
yarıda kalmıftı. Şimdi od
anın içinde hoı bir ıarkı 

yükselıyordu. Kadın, erkek 

hep bir ağızda~ , üstadın en 
ıon bestelediği bir ıarkıyı 
söylüyorlardı 

~ arkı bittikten sonra iki· 
nci bir defa tekrarlattırdı· 

l ıır. llhami Z•yt bu kibarca 

refüzeden alınmıştı. Punun-
• 

la beraber, kızdığını '-.belli 
chrfr~·erek tekrar yerine ot · 
urdu, hıncını rakı kadehin 

den almağa baıladı. Bir ar· 
aralık yanındaki aktör caz · 
ıma uzanarak: 

- İıte bunlar böyledir 
dostum . Ne kadar nazlı ol. 

salar nazenin olamaz1ar. Ô 
yle değil mi Kemal? Lakırdıya 
kulak misafiri olan Osman 
Kemal işittiği en son (naz 
enin) kelimesinden, sözün 
mevzuunu bektaıiliğe atfe 
dt-rek: 

- Eyvallah baba erenler 
diye cevap verdi . Bütün bu 
gerültülere iştirak etmiyen 

iki kiti vardı: Be1kls ve 
Ömer .. 

BİTMEDİ --
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: Kiiçük Lf aberler : 
• 1 •••••••••••••••••••••••••• 
14000 Kilometrelik bisi-

Habeşler 1:-:::":::zn::z:u:::~=::n ' 111--•••• • ·• •••ı•ı, 
" . . . . " ' 

~.!J:~b~~d~~)?~;ı~ıa~~~; ı ı ~ T '.~ A ~ E ~- 1 Z 1 p' I S A Y 1 N 1 klet yarısı 
30 Mayıs t935de0deıa- lıı.ııııi o us u N u N uz' tt a ı 

dan çıkan beı genç sporcu :~~eu:;~,i~çe~~ıiı;~rd~~ ::~ •.1 _ • • 't ••. ·, Mu•• STERl'LERl~MIZE ' biıikletle 140'10 kilometrelik • 
bir mtsafeyi aıarak son gü yueler; Hab<'ş ordularının ti N 1 "' • 

:'.:.::~ ::~:;::ğu:u~:;!~; ;.~~r .... harb•yeıiai ••ı•r•c•k H İstanbul ve izmir Jepoların-iJ ,• Ucuzluğu 1 
etmitlerdir. hk on iüntle vasati lst;,nLul. 2Z [llzelJ _ Ad· t• d k · r• fi f H 

her gün 100 kilometre yürü-
1 

•• a l rıa ar a, •• z r t. lJ"' a 
1 d h isababadan haber verılıyor: ... •• ~ araı e l ,ye • 

yüı yapan sporcu ar a a A d ğ d H b l<u "• • dl 
zml\ :'\ ın a a et H A k I" k •t ' ~ •onra sÜrdti çoğaltmı~1ar ve vv~tlerile İtalyan kuvvetl~rl •• Her neyi Cam, yna, ontr.ep_ a , •• s M d " 

vasati sürati ı 7 J kilometre · 1 arasında müthiş bir harp •• kornej, lstor, kaplama almak ıstıye- • • on o a e 
ye kadar çıkarmışlardır. fa · baılamıştır Saatlerce süren M nler her halde: tf ii Ilı 
kat ljevık (Ura l) il~Ninde bu harbin neticesi ha a be· • • • •ı! Malları ile tanıdıg., ırız 
yağmur ve çamur dolayııile Ilı defıldir. Çok kanh bir y .,,. d c H 1 • 1 
biıikletlerl omuzda taııyarak harp olmuıtur. Habeıler; eşı ı CIV_arın a -amcı 1 mının ~ • 
yürüme~e ve günde ancak . t t ' 1 " h d "k - J d ~· f..,«ı lı ı·i rl"<ı vş•t ıı lı 
12 kilometre yapmağa me· ~:: :;::~ h

0

:..:~:ıa m~::ıa. t• Üı anma ugrama 1 lr 1 . •• ' 

cbur olmuılardır. Yolda bu il• •• A 1 
mıılardır. Bu mıntakada Ha·~ •• .. • ... .,.. ~•••••• .. ~ • 

:::ç~;~y~U ~'~·~~~ta;0~r~~ beılerin mühim taarruz hare .,-,zzzz ... zz.z-------- ·---.: 1 ·, fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasımn 
ve 5 muhtelif uluıal mnıta- ketleri bekleniyor. --- - ,. 

i Her Tecimenin En Büyük Dıleği: ! I ~,• S t) , ~I () ,, A a, ka arazisinden geçmit 1er ve 

hepsi de ıailanı o larak he · 
defe ermiılerdir . 

~irbin~a ıovyet tabası al 
eyhinı tadhirler 

Tasın Harbin aytarından 
alınan haberlere göre Har
binde Japon makamları ba 

zı Sovyet vatandaılarmı su· 
çıuz olarak tevkıf etmiıler 

ve evlerinde araıtırnıalar 

yapmıılardır. Yaka 'ananı ar 
arasında bir Ruıca gazete 

sahibi ve muharrir heyeti 
de vardır Sovyet devlet ba. 
nkaaı Harbin ıubeıi direktö 
rü de bun1ar arasındadır. 

Mançuri ıehirlerindeki Sov
yet tabaları mütemadiyen 
takip edilmekte ve hiç su . 
çıuz tevkif o 1 unmaktadır . 
• _ovyet konıoloıları protoı

tolarda bulunn uıl .. r . ancak 
bugüne l<adar prolesto 1 arın 

tea ri olmamıştır. 

Zorlama 
Te~~irleri İtalyan parasını 

~üıürüyor. 
lstanbul, 22 [Özel} 

Zecri tedbirlerin tatbikine 
baılandığından İtalyan pa
ra11 değerınden kaybttmeğe 

ve dütmeğe baılamı~tır . 

Kayıp mOhür 
Hüınü adla mührünıü ka· 

ybettim . Yenisini alacağım
dan eıkiıin ın hükmü olına

dıjı ılan olunur. 

Ovdkôyünden koopera
tıf ortağı J9 numara 1 ı 

S d im oğlu Hüsnü 
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Emvali umumiyeye olan 12454 lira 40 lcuruı borçla 

Satış Sürümünü Artt11m2ktır. • nms m --

ı *, Tni~OTA:' KIŞLIK 
1 

ıw,BLt ~ YüNLÜJ,EHi, 1 
F t aka 

Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
ı \! e llıı llek l•t ııı l<a rı ıı ızı 
1 
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Balıkesirde 1 

Çepniler 
Va Lan: İ. HfiKKI llK/1} 

l~st~ ı· i ıı i 

75 Kurus , 

rından dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan Bal!kesirin Biricik Gazetesidir llMI 
tahtı ha<..ze alınıp kaza idare heyetının 4 1 ı 935 tarih ve 

1
1 Her Yerde OkunurJZ !lit! 1 

443 ıayısile satılmasına karar •erilen Behçet pafa vereıe · L IG;I 
lerinden Manyas n Tepecik köyündeki Çayır, tarla prinç ·g.:ıı~!ii!Si! 
lik mevkiinde Refikanın 2716 lira kıymtt i 101 dönüm 

Kitapçılarda Arayınız 
.: -_ -:- • ---:-:-:-~ ----==...:_;__..:.._---- - --=---~ . --=-=- - __ı___.._ - -

1 
gRSii!-

Hacerin 4074 lira kıymetli 152 d6nGm, Ha ticenin 8148 r ~ ... lii!2S~i?!ııc.si$~tıi!!i:~i!Si!Si!s~i!5i!!I~~ i!!!ii!Si!Sai!!:li!!li!Si!S~~~~I 
lira kıymetli 305 dönüm, Fatmanın 8J48 lira kıymet"i 305 Un ve zahire f iıtf an : 1 1 
dönüm, lamail Hak&unın 8148 lira kıymet1i 305 dönüm, ı ı 1 Halkevİ BakıeVİ · · ı1 Celilin 2716 lira kıymet1 i iOl. Zehranın 1018 IJra kıy 

metli 33 hafideıi Fatmanın 4074 lira kıymetli 152 dönüm 
11 21 ikinci teşri~ Perşembe 1 ' Halkevimiıin Soıyal yardım komitesi tarafından eski Uray Di1-panseri .Y•P• · J 

tarlaları 25-11-935 pazarteai ıünü ıaı l 15 de ıhaleıi ya . il 11nda açılan bakıevinde aıağıda yanlı günlerde cbktor arka 1a.tlr\rıınız fakir 
pılmak üzere 4 1 J 935 tarihinden itibaren 21 gün müd- I hcilka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını diler•z. 
detle aleni müeayedeye ~ıkarı 1dığmdan taliplerin Bandır- Unlar 1 
ma idare heyetine müracaatları ve fazla malumat almak 'ıl' H A S T A L 1 K LA R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D 1 
iatiyenlerin mal müdürlüfüne müracaatları ilin olunur ı 

72 lik bir Çuval un Kurut I 
60 Randımanlı 880 1 İç hastalıkl.:ırı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkent 

4 - 1 - 299 

BAllKfSIR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 
Balıkesir garnizonu kıtalın hayvanatı ıhtlyacı i~in 290 

ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye koı.ulmuıtur. 25. 2 
Teırin P&z.arteıi günü saat 1 l de kôlordu selin alma ko 
misyonunda ihalesi yapı'acaktır. Tahmin bedeli J 1600 mu

vakkat teminatı 970 lirad.r . Teklif mektupları ihale ıaatı· 
ndan bir ıaat evvel makbuz mukabilinde ratm alnı a ko-
misyonuna müracaatları. 266 

** 
ı \ 
i l 

70 n 720 imi Göz ha talıkları " " ., 15-16 Hay Dr: Ihsan Oskay 

80 .. 680 : m 
Parlak 2 yıldız 350 

1 

m Ku'uk hastalıkları Salı ,. ., 15 i6 ., Dahi ,f..,. 

NOT: :" ı,ıl Cerrahi hastalıkları • • " 15-16 " Sadi Ôzatay l;;ı 

: ıın Kulak, boiaz . burun H Çarş ·•mba .. 15-16 Kamil Sesli oğlu ım 
Bu fiatlara muamele IKfıu Memduh ~~I. Çocuk hastalıkları. 16 17 ,, ,. ve buğdayı koruma ver- " " " 1 

giı( dahil deAıldir. l(Ml iM 

l,™'ı ~:;u~1as~:lı~~~~~ H Per:embe " : ;14~:1:5~ • " " ~=~~~z~i' ı,~ı 
!it Dahiliye Uzmanı ,, ., ,. Kadri Yetkin 

ıını ımı 

Zahire fiftt ' arı beher 
1 

kilosu: 
1 

Cinai Kuruı Santim - - 1 

· ' W~ ~e~:~;~~:::;ıkları (uma :!~:~ ,, ft ~~if ~::am~:~~ı ım1 
~5 ~ ı'~ 

l ı Yumu~ak bu. 7 
Balıkesir garnizon kıtaatı için 100 ıon un 28· l 1 935 '' Sert .. 

tarihinde p~rıembe aünü saat 15 te pazarlıkla eski talibi 11 
6 

nam ve hesabına satın alınacaktır. Iıbu unun ıarlnarnui 
Balıkesir askeri satınalma komiıyonunda her gün görüle
bilir . Pazı .. rlık neUceıinde tekarrur edecek f ıat üzerinden 

yüzde 15 niıbl'tinde teminat verilmt-gi lazımdır. Talip 
o1anların muayyen gün ve saatte a•keri satına 'ma kornis-
yonuna müracaatları 

4 - 1 - 310 

l ı Çavdar 

11 Arpa 
Mısır 

Nohut 
BAkla 

Kepek .. ---

4 
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