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VE SABAHLARI ÇIK.AR.. 

'rüRK DİLİ EVİ 
Bahkesir 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
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O:\UNCU Y·L 

İtalyan Askerleri Artık Faşist Ordusundan_ kaçıyor. 
Biz;m - ... · ·· i·t,;ıyanıa.- niY~;; ... ;. ki: itaiya zecri T e d~b iri ; *;.-e Karşı 

Da~~a:_ımız ı "Biz Atatürkü Yegane Şiddetle Mukavemet E~mektedr. 
Dahi Olarak Tanıyoruz,, Ccphch·rd(• Şidd<"llf Yağ·murlar \ ·ar. « Tıirk l ev ba•k ulall /ı er 

yer Safjlığl ı , frmi:li,tj in yıi
:elfifj/11 m&dcrn ktillıirun 
orıw,<]i olacC1kilr 

et /Jeıılel kurumları yanrn 
da doQrudan doğruya bu 
iş/u/c ilgili olall t1raylarrn 
bu ~ıöruş ve d11ş111111şl<· ça
hşrrıula:-wı isliyorı1111 

(< Umylar111 deulel . 11~crke 
zi tıde lop/amşı im ışw so-
n11c11 d üil, başla 11 uıcıdtr. » 

Şark ve ~arp arasında 
baı döndürücü bir manzara 
farkı vardır iki resmi. iki 
ınsanı, ik t 'köyü, ıki şehri, ıki 
tarlayı , fki kahveyi , ikı ka 
labalığı yı-tnyana get iriniz: 
Hiç t ereddüt etmeks zin bi. 
ti haki.anda ıark ı, biri hak 
kındn garplı hü \ ümlerini ve · 

rirsınız. 

Bu fark, en başta, bir 
l<ültür farkıdır . Çünkü a)' · 

rıhğın zengin şarklı 1le 
yoksul garplı arasında da 
aynı bav döndürücülü kle 
devam ettı ğin i görürsü 

nüz 
Diğer bir noktaya di1drnt 

edinız: Şarl< ya tam bır sö
rnürgedh; yahut yarı sö . 

tnürged ir; veya sömürül 

nıek üzeredir . 
Şark kültürü üstün ol du 

ğu zaman, durum , Avru 
panm tü) ük bir kısmı 

aleyhine, gene böyle idi . 
Tarihte Türklüğün erkin 
o madığı hiç hır dev ir yok· 
tur: Bunun manası odur ki 
Türklük tarih bilindiğinden 
beri her devirde hüküm ı 

süren kültürün !!ahibi idi 
Dın ve birçok sebep Osman 
lı imparatorluğunun fet h 
ıonlarıpa kadar süren Lir 
üstünlüğe bir durgunluk 

Q'dirmittir. Bütün yurdda 
eski bü) ük manzara ağır 
ağır ıönüp göçmüıtür. Eğer 

rnıllet kendini bulup dünya 
yı hayrete dütüren azim 
ve hizla kalkanmasaydı şar

kın hazın taHi içınde ita 

tl\rıp gidecekti. 
Tarihimizi okuyunuz. Ga 

rp kültürünün esas kaynak 
ları bizim olduğunu görmi· 
Yor muyuz? Karan11k ara 
devirin mesulıyetlerl milletin 

olmadığını , milli zeka ve 
kabiliyetin canlı'ığından ve 
kuvvetinden hiç bir şey kay 
bctmedığıni, Atatürk Cu
ttıuriyetinin, her bakımdan , 
;2 yı lı'c eserleri iıe ispat 

etmiş deuıl miyiz? 
Garplı Türk kültürü, mem· 

leketin her tarafında eski 
lllanzarayı boğuyor. Ara 
devirden luı l ma geri , ö lü 
\'e kaytak adetlerin ve un 
&urların elınden ha kı kur 
tflrıyoruz . Atatürk da vasım 
Rüdenlt:r, bir nesi lik , müd 

d et içinde, manzara birliği
ni, yani kü ltür birliğini ger 
çekleıtirecektir. 

Ş mdi manzara farkı , Tü 

F. R. Atay 
ikinci sayfada ) ( Sonu 

~----~----------------~------- ~\il•• kal le ll;t))cşlilcriıı Eliııt• Geçti. "Türk 1·opraklarında Gözümüz 
Yoktur.,, 

Jslcmblll, (j (Ô:Jl) - ff<t. 
/yan radyosll dıin a.1<şı m. 
11.iyuk Şcfimi:e l<vcilı edil 
m <'k islenen swlw sd !ıôdise 

kala iştirak edcce filir. 

lstanlml. j (Ô:el Su -
riye gn:dclt ri. lslnnlmlclan 
rıldık!a rt lıahcrlere <11/eu, 
sııi/\r,s I işi 11:cri11dc 11u nıle 
kcUmi:dı• su ~ık saylrw /fil; 

Ankara , 6 f A.A.) -· A '1 1 Sürek i ve tiddetli ~ağ • karıı yürütü'mütlerdir Sa· 
nan haber'ere göre, Habe murlara rağmen İtalyan il ğda bulunan üçüncü kolor · 
~(standa Kuzey c~ph0si nde erleyiti devam etmektedir du Aksum kuzeyine Taka· 
çok tldd et 'i yağmurl ar do Blrincı kolordunun i'eri ka- za nehrine doğru yürümek· 
lay ısile İtalya ileri hareketi rako l'arı Ono~ora güneyi tedir. 

durmuş Makal le Habeılile ve Mıtkdlle istıkametinde İstanbul, 6 jÔzel) - Ha 

rin elindedir yürümekte ve uçaklar keıif betiıtanda, b ·lhaasa tlmal 
Ügd dan cephesind~ Ha. hare '<etleri yap ;11 aktadır'ar cephesinde çok kanla muha-

si ı ıdc lfoltıa fil fi c!u ı ıu n11<1 !İ ' 
b11/wıclt1!f't lwkkndaki Y11 
ı an ya:elelr.ri lıabt:.rlerini 

lı k:ib c// iklt 11 lıoşlw Şt/inıı:. 
ve ı ıirk- İtaly ıfl 111111ıasel a· 
lı elra{rnda şu nları söyle 
nıi~lir: 

be~ i er lrnv\·etlı me\'ziler Bu uçaklar Haten kampını rebeler geçmektedir. 
lll<~lle eski O:mwnlı :.ıhilıc- tutmuştu r terkeden \>in 1erce Habı :ş gö· İtalyan kuvvetleri, tayare 

Londra. b !A A.J İtal rmüşlerdir. 1 u uçak faali· top ve tanklarla takviye ri11t!e11 Alımt t < <'mu/ 111> dur/ 
kişi ela !w !ruki f r.d i lli!iini 
ya: mcı klad ı rlur. 

- Hiı İlrıl!Jllt • lar, Alıı.lıır-
lai din laass11b11 al uula 
calıiı kalan Şı. rlrn Y< rıi bir 
lm lt11r yo/11 göslcr('lı ,,,. 
m e 11Lekr/i11i 11u• it'ni k anun 
/.. rlo grırl>lı /cışlıra n yegane 
Dahi olorc. k tamyoru::: 

Om111 şahsı c mlı de wy
gı i le efiilirkt!n Tıir/, lopra 
klrıruıda lıiçhir cmdiıııi: 
ol madıf/ı 111 1'111 /." do~ll"r' mı· 
:a lemi ı ediy"r11::. 

lsitı T1b11/, 6 (Ô zd) Bir 
polis lıeyelim i:, bt1gıi 11 /erde 

Amnmı giderek sıılkascl işi. 

nde orada leuUJ edilmiş 
ola n Cerk cs Uem re ml'Ltın 
hempası lwkhrndnki ta/ı/, i 

C. H. P. 
Kamutay ouruouJoplantısı 

Ankara , 6 (A .A.) c. 
H. P Kamutay gurubu im 

gün toplanarak mahalli id 

reler ve ilk tedrisat , milli 
emlak memurlar kanunu Vt! 

toprak konunu komrsyonları 

gı bi Partinin öze l komisyo · 

n ları üyelerile Kamutay en· 

cümenleri mütehassıs uyele 
rinin seçimi etrafında göı ü 

' şülerek tesbit eailoi. 

ya da zecri ted "ı ir ' ere kartı yetine iştirak eden Mussolt- edilmek auretile ileri hare 
muka vemet sa vaıına başla- nin oğul arı v · Kont Cian· ketlerinde muvaffl\k olmafa 
mııtır onun söyledik'erine g:,re çalıımakta ve llabeıler de 

Royterin öğrendiğ ıne gö Maka le ahalisi beyaz bay · 0 nisbette mukavemet ıöı · 
re, dün Mıruol · ni i 'e İngil rak s ı llıyarak teslim olma termt>ktedirlek. 

ltalyanlar, Maka\leye yir ğa haz r o~duklarını göster terenin Roma .. lç'si arasın 

daki görüşmelerde ınüsbd 

hiç b.r netice elde edi1eme 
di. Dığer bir Londra habe
rine göre de Mussolıııinin 

İngiliz İtalyan görüımelerine 
Akdeniz muvazenesi mese 
lesine temas edebilecek veç· 

hile ~~nı§letmeyi düşündü 
ğün,. dair do'ap.n fayie 1ar 
üzerine ilk işin 1 labetılstan
da barışm teı1if· oldu~u ha 

tırl~tılmaklf4dJr. 

Asmara. 6 1A A) Ha 
vas ajan~anın Tıgre ceph«; 
oindelci ayları bildiriyor: 

mitlerdir . mi kilometre kadar yaklaı 
mıılardır. Şehrin ltalyanlar-

İstanbu ' • 6 {Özel) Az· ca zaptedıldiği haber1erl aııl 
marad ' " haber veri'ıyor: sızdır . İtalyanlar bu kadar 

Gen era l Dö Bono, İdag· yaklaımağa rağmen tebre · 
anoya giderek orduyu Jak· hücumda tel'edciüt etmek.· 
ip etm ektedir . İoga i edilen tedirlu. Çünkü cenup tara · 
yerlerde derhal yol inşaatı fında Ras Seyyum kuman 

na baılanmııtır. dasında büyük llabet kuv 
Londrn. 6 t A A .) .- Ha· \etleri vardır. Bunlar tara · 

be~istar da kuzey cephesinde fından bir çevirme tehlike· 
İtalyanların taarr\• ı lan hak· sınden korkmaktadırlar. 
kında gelen bir haber bu İstanbul, 6 f Ôzel) Pa-
cephede sürekli ve şiddetli risten bildirıliyor: 
yağmurlar yağıyor Asmaradan gelen bir ha· 

Londra, 6 I A.A ) _ hal · bere göre 3000 Da nakil as 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~= --- keri biri italyan bayraiı ve 

Y • /\ yan kuvvetlerine mensup en 1 1 A •k d ı t ı ,~ bir de beyaz bayrak ıle İtal 

Hatlanmrz açılıyor, 
Anlcara, (i IÖzelJ - Uu 

ayın onbeıinde yeni yapıl 

makta olan Afyon, Karaku· 
yu, Burdur, İsparta hatları it· 
lemeğe açılacaktır. 

Bu kıs'llın açılııını bizzat 
Başbakanımız yapacaklardır. 

Irmak Fılyos hattının kü· 
tadında da Bayındırlık Ba 
kanırnız Ali Çatinkaya bu 
lunacaktır. 

= 

Manyas 
• 

ilçe oluyor 
Ankara, 6 IA .A . j - İç 

bakanlık Balıkesir ili içinde 

Bandırma il~esine bağlı Man· 

yas kamununun ilçe haline 
konulmasına lüzum görmüş · 
tür. 

Hakarılık bu hususla bir 
kanun projesi hazırlam ıt kta 

dır. 

İtalyan ı 

m er 1 a a a Yan ar yerli asker erin kütle halin-
de kaçmakta ve Ras Se, u yanlara teslim olmuıtur. • T 1 1 mun kuvvetlerıne ıltıhak et Romadan verılen bir ha· 

1 a n e 0 P 1 Y O r a r ı bere göre Makalle ıehri Ha · · tikleri Adisababadan bildi -
beş aıkeri tarafından tah· 

1 

rili)or. 
- t l liye edilmitlir. Habeı asker· 

A b• f k · 1 f • • • ~ t Romıı, 6 (A A } - ta · vusturya ıtua İl ahyor. ıta yan se rrrnın ueyana 1. ~ ~an taarru~unu~ hedefi Er . . ;~if:~;:~ . hikım tepelerine 

İstanbul, 6 jÔzel] - İtal· Amerikada bulunan İtal ıtre c ephesını 1 acaze nehrı M '- il . ı· 1 1 1 il 
yan. ın Vaııin~ton se.ffri Pir· yanİar. harp dolayısile sıkın ve Aksum güneyinden Ban· d b I 

1 
1 

aKa enın a yan ar e · 
"' 1 ne üımeıi irgün mese eıi · leıık Amerıl<anın ~ alyaya tıya düıen İta l yanlar namı· kali ve Musaali dağınm me <lir 

karşı ilin ettiği bitaraflık na 450 000 dolar iane ver rkezinin t~ıkil ettıği bölge· j Habeşler denizle alaka ve 
siyasetini eyi gördüğünü söy· mişlerd;r, ye kadar uzatmaktır. münasebetlerinden kork·· 
lemittir. İstanbul, 6 1 )zeİI Mevcut üç kolordunun 

Eğer İtalya aleyhine men · il 
1 

maktadırlar Bunun için 
Avusturya hükumeti lta 1ya- ikisi rlerha 1 Mhka eyi ifga Adiııababadan İngiliz Sudanı fi propaganda devam eder 

· ya karıı zecri tedlirlue iş etmek iç n harekete geçmiş hududlarma kadar 750 ki · 
.se, ltalya hül kumeti de 

1 
udna lirhk etnıeme"le beraber, bulunmaktadırlar . l'u ~olo lometrelı· k bu"yu"k yolun ya· göre tedbir er ittihaz e e · I' 

cektir. ,, Demıştir . bitaraflığı muhafaza t tmek rdular birbirlerile irtıbnt te· pılmasına fevkalade gayret 

Tu•c t u·· n için hudutların. sılah na kli &is ederek en sol cana hlar- sar' etmektedirler 
yatına lcatşı kapatacaktır ını Dankaliı kuvvetlerine Jstanbul, 6 (Ôzel} Ro 

madan hi\ber veriliyor: Zo 

Ma~suıo eyi para edmk. İtaiya Mısır HükQmetini ::.~;.:~~::·'~:i:: .. k·:::;~~: 
İstanbul, 6 !Özeli - Bu· • Amerikarlan halyaya ıe'en 

sene memleketteki tütün N . . p otesto Ettı? mallar birinci teırin daha 
mahsulüoün eyi f ıyatla sa e 1ç1 n r ... ı fazladır . lıkenderiyedeki ita· 
tılacağı anll\şılmaktadır . Ha. ı lyanlar M Muuoliniye bir 
riçten alaka çoğa ' m~ıtır . telgraf çekerek zorlama tet-

Yalnız İzmir mıntakasından italyamn is~enderiye ~onsolosu da ing hz maUarına birlerinden do'ayı İngiliz 
3 milyon kilo tütün alacak , ,1,1• L. L L •

1
,. ,1 • • • d' mallarına boykutaj yapmağa 

ola n Avusturya rej sinden ~arşı ıCluul ulr uOYıOt 1 an euılmesım iste 1. baı'adıklarım bildirmiılerdir. 
baıka lsveç rejisi de müba· 
yeat yapacaktır Bugün Is 
veç rejisine mensup bir he· 
yel şehrim ize gelmiştir 

İstanbul , 6 [ Ôzel) Ka · 

1 

testo verdiği ımlaşılmakta· 

dır. Habeş 
• ,. • 1 Bir Posta 

Sev~ıyatı elan uevam edıyor . . _ . . . . ~ 

hireden Vf rılrn haberlere 
göre bugün İtalyanın Kahire 
sefiri Kont Şigi, ~lısır bat· 
bakanı Nesimi paşayı ziya
ret etmiştır . 

Neıs mi pafa bu hususta 
İta ' ya sefirine teminat ver 
miş fakat kafi bır tesir ya 
pmamıştır. I Ja~.~~~ ~!.~' ~s11~~.~~ilec!~: . 

Roma, 6 (A.A .) - hal Tayaresı ~uşto UÇ kışı ol~u 
yadrı doğu Af rıkaı: ına sev - · İstanbul , 6 !Özel~ - Sa · 
kıynt deva m e diyor. Dört bin ntfy<tgo Döşılıden cenubi 
neferl e yüz bombardıman Afriluıda Natale giden bır 
uçağı Napoliden hareket et · posta tayaresi düşmüt ve 
mittir. üç kiti ölmüıtür. 

Taymis gazeleginın istıh · 

bar.atına göre bu ziyaretin 
sebepleri gizlenmekle bera 
ber İtalya sef ırinin Mısır 
hükumetine zecri tedbir:er 
dolayısile kuvvetli bir pro~ 

İtalyanın İskendereye ko 

nsolos11, daveti bu l unduğu 

bir İtalyan içt • masında, in 
gıliz malların bundan böy · 
te ciddi bir boykot ilin edi 

lmesıni tavsiye etmiıtır . 

1 

isababadan haber verilıyor: 
Avusturya Baıbakanı Dol 
füaü öldüren'erden oldufu 

zannedilen bir Alman, Ha 
beıistan jand,.rmaıını tenıi· 
ka memur edilmı1t1r . 

• 



• 

DEVİR - ZAMAN 
" Dev· r. ~evre, daire, zaman ,, sözlerinin eı;ıroloji 
morf otoji ve fonetik bakımlanndan çözümlenmesi 

OEYiR-O(VRl DAiRE· 

Kelimenin etimolojik tek. 
li: Daire sözünün etimo 1oji 

ıeklinde- göze çarpan kılın (1) (2) (1) 
jed+ev+ irJ dir • ve ince vuayellerin bir ke-

t 1, ed: Köktür. Burada 
çokluk, genitlik imtidat ve 
hareket anlamınadır. (Zaman 
ve saha hakkında) 

(2) ev: Hareket ve imti 
dat.. v i halini ifade eden 
ektir, ( ğ,k,gibi ) ; 

(ed+ev=edev), hareket 
ve imtidnt.. v.s. fal'lliyeti, 
("edık" ıeklı de vardır) il J 
Radlof lügetı. 

( 3) ir: Düıünülen ıeyfn, 

muayyen ve müsbet bir nok 
ta ile alakasına gösterir ya
ni d0tünü1en hareket ve im· 
tidat faaliyetinin muayyen 
ve müsbet bir noktada ona 
bağlı olarak onun etrafında 
vuku bulmakta veya vuku. 
bulmuı olduğunu gösterir 
Dünmek yuvarlaklık daire 
mefhumu buradan geliyor. 

Devir: Bir nokta etraf m 
da vuku bulmuı çokluğu, 
genfı 1 tği hareketi gösterir. 

Bu söze, manayı tesbit ve 
ifade eden "e~" ekini getl. 
rirııek, hasıl olan ıekil (de· 
vireğ), (devir) anlamının 
adı olur. 

Kelimenin etimolojik tekli 
olan (devireğ) morfolojik ve 
fonetik icabı: DEVRE olur; 
bir nokta etrafında tamam
lanmıı büyük bir zamanı 

veya bir sahayı gösterir 
(Devlreğ l in, (Teğiriy. Tö 

iürüy, (Tetere) tekilleri de 
vardır; kendi etrafında dön. 
mek, yuvarlanmak an\amla
rındadır Yakutça, "Teğiriye 
temteye oyor künneh= yük
ıekte yuvarlar.arak yahut 
yuvarlak ıektlde yükAe1erek 
çıkan güneıle. " demektir. 

Not: Bu mhftl, kelimeye 
c+r) ile verilen yuvar1ak 
lık mefhumunun 8'Üneıten 
alınma bir mefhum olduğu. 
nu gösteriyor . 

(Devre) sözünün ( dürk) 
ıekli de vardır [2l 

Bu sözün etimolojik tekli. 
ıudur. 

(1) (2) (3) 

[ ed+üt+ür+ek] 
Devir sözünün etimolojik 

ıekllnl bunun altma yaurak 
tetkik edelim: 

( ed+ev+ir·+eğ) 
Görülüyor ki kökler bir

dir: "ed". 
(l> inci ekler müsavidir: 

ut = ev 
(l) inci ekler idem: ür=ir. 
<3) üncü ekler idem: Lk 
=eğ, 

Vokallerin aynı cint1ten 
olarak deilımesin den ve 
birbirlerin n aynı olan kon 
sonların birbirleri yerine geç 

melerinden ba~ka sözlerin 
yapılıtlarında hiçbir fark 
yoktur: i=v;k=ğ. 

O A i RE 
Bu ıöz, esas itibariyle (de

vre) den baıka bir tey de· 
ğildir Bunu anlamak için 
her iki ke1imenı n etimolojik 
ıekillerini alt alta yazalım: 

O f V R [ 
(ed +ev + ir + ei) 

(1) Hıırl lof 11g11tı ı. cilt ~Hrur 
Jı> , lt;f'~I . 

(2) Elıdı ak başı~~"' . 

li.ne içinde bu ' unuıudur Bu 
hal dilin tekamül işaretidır 

1 ugün d.• behemehal bunun 
aksinde israrlı olmak doğru 
cleğildır. T t kamül etoıit bulu
nan insan tekellüm cihazında 
F onetığm yapa bileceği ıs'a 

hala mani olmamak en 
doğru yoldur. 

Bundan evet izah ettiğL 
gımız gibi burada da kök 
ler ve ek ler tamamen aynı 
mllhiyettir 

(Daire) ıozünün türlü te· 
killeri vardır: Devirik, Dev 

1 

rim. Bu kelime 1erine dıkkat 
olunursa aynen (Devir} ke· 
limesi görünür. 

Te!jre ( Uyyıır nıelinlai, 
Paııl Pt'liol To1111y f>ao , 
f91 lrn) 

1 e.t/rı·k ( Radlojf lıi.'lalL. · 
ili « Ça!ie1lay ldıçesi 1J ). 

Tifir ( !Jıiyıik Tıirk lügalı 
(C [fo:ıJ n))) , 

Tifirek (Tuhfe! ti:: ::cklyye 
1iıt/erek ( Tı . /ıafet li: :.e

kiyye: lfoalo/f ILigull ili) . 
Tiorck (111/ıf l ü: zekiyııc 
Teker (/lab11s) 

1 De\ ir 1 ve (Daire] nin bu 
türlü ıekilleri, et:molojik 
tekillere ıcra olununca, he· 
pisinin bünyelerinin bir ol 
duğu derhal aöze çarpar. 

l M AN 

Kelimeyi etimolojik ıeklı. 

ne koyalım: 

( l) f 2) (3) (4) 

(ug-t-uz+am+an) 

( 1) Ui: Burada zaman ve 

saha mefhumunadır . Kelı · 

menin köküdür. kendinden 

sonra gelen (uz) eld ile 

kaynaıarak dü~müıtür 

(2 ı Uz: Umumiyetle uzak 

lık. imtidat, geniıltk gösterir 

ektir. O halde: Uğ + Uz 

= Uğuz; zamanın uzunluğu 
yani düıünü 1eon zaman an 

değıldir . uzundur . 

(3) Am: ekdir, kendisinden 

evelki ıözün tesbit ve ifa-
desine yarar gibi . 

(Uzam) = Uzunca bir 
zaman if ... de eder. 

• 4) an: ( . + n ) konso 

nu bir var'ığın, bir hareketin 
süj ! veya obje ile tamamen 
yakından alakasını gösterir. 
O halde uzaman mafhumu 
bunu düıünenn süje ile ala· 
kalı olan bir müddeti gös
te~ir . Morfolojik ve foretik 
icaba göre baştaki vokal 
dütüYor, kelime son ıeklini 
alıyor: Zamıın 

Not: 1. : Kehmenin ıo-
nundaki an, anğ olarak da · 
hi düıünülebi'ir Bu tak. 
dirde (ğ) nin düttüiü kabul 
olunur. 

Not: il. : Kelımenin düt
müt olan kökü, saha mana · 
ıile düıünüldüğü valdt şu 
sözler türer: Uzak, uzama, 
uzamak.,. V. S 

(l ' I l ) 

TÜRKOILI 

Bszim 
Davalarımız 

( Battaraf ı birinci sayfada) 
r!<iye i e herhangi bir gaı p 
memleketi arasında deği l. 

Türkiyenin içinde göze çar· 
pıyor. Rizim yeni mektep· 
)erimiz. kurum 1anmız. yeni 
şehirlerimiz, bütün yeni ci

hazlarımız, en ıon garp ör · 
nelderidir. Fakat bir Yeni 
ıehire . bir de Kalenin arka · 
sındald dağa, bir veni kur 
duğumuz köye, bir de onun 
karşısındaki köye. İstanbul -
da ıki maha leye. hatta ba 
zan bititlk il<i yapıya, yan 
yana çalııan ve görüıen iki 
y rddata baktıeımıEda ya· 
pan ve yaratan kültür1e yı · 

kılan ve öld Jrücü kültürün 
tezadlarını görmekteyiz . 

"Türke ev bark olan her 
yer, sağlığın güzelliğin, te 
mizliğ n . modern kü ltürün 
örneği olacaktır!, Ve bunu 
yapmamak, bunu baıarma
mak için kabiliyehiz'ikten, 
bilgisizlikten ve inansızlık 

tan b .,ıka hiç sebep olamaz. 
Bütün ileri hamleleri koru
yan, bütün devlet vasıtala

rını ve kuvvetlerini modern 
kültüre belbağlamış olanla
rın emrine veren Cu· 
muriyet hükümetine kar 
f'• bu güvene layık ol· 
mamaktan baıka hiç bir 
özür söylenemez. EHien, ina· 
nan ve çalııanlar, en elve 
riısiz ıartlar ve muhitler 
içinde muvaf :ak olmaktadır· 
lar; bilmiyen , inanmıyan ve 
çalıımıyanlar i~e, en elveriı
li tartlar ve muhitJu içinde 
muvaffa!< o' amttzlar . 

~osyal ve bayındırlık ba 
kımından yeni manzaranın 

hakim o'masına hızmet ede
cek kurumlar araınııa biz 
mel edecek kurumlar arasın 

da uraylarm ehemmiyeti hiç 
füphesiz azımsanamaz On. 
!arın naı:ıl çalrıtıklarım da 
biliyoruz. Fakat hepsini da. 
ha eyi teıkilatlandırmeık, · 
çalıımalar arıuında d ?. ha 
eyi birlik kurmak, cihaz 'ara 
her gün daha baık.a ve da 
ha .. yi bir düzen vermek, 
hedefe az zamanda ve eme· 

ğimiz 1 e masraf ımızdan t n 
yüksek verimi alarak ulaı 
mamn·. için lazımdır. ,. ...................... .. 

: Şundan bundan : 
.......................... 

Yani bir imtihan talimat
n1masi haz1rlanaca~. 
Külltir Bakanlı~ı imtihan 

sonu olan h·~zirana kadar 
yeni bir imtihan talimat· 
namesi hazır :amak üzere 
bir komisyon seçilmiştir. 

Bu komisyon birçok incele
me1erde bulunarak ders yılı 
sonuna kadar bir talimat
name yapacaktır. 

Alman haberlere göre 
bakanlık bu defa not için 
emsal usulünü kabul ede· 
ceklir Birinci yazılar yok
lamalarda verilen notlar bir 
emıelJ~. ikinci sınav notları 
iki emsalle zarbedilerek çı 
kan nota göre o talebenin 
v.uiyeti tesbıt olunacaktır 

Spor ~ulüplerinin 111urakıbısı 
lçiıleri Bakanlığı bütün : 

spor kurumlarının idaresi 
ve mali bakımdan mahalhn 
en büyük mülkiye amirle· 
rince kontrol ettirı 1 meAini 
bütün ılbaylıklara bildıril· 

mittir. 

f 1 •t il •ı ıı~ .. •ı ~, Ml'·l.ı ıe il'~ i il ıııll . ~ı lljnııl ut !: 1
• 
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Balyada Köy c ü 1 ü k 
iş 1 eri Ve Çahşmalar. 

-- - -- ----
Eyi bir ilerleme içersin~edir. Köylüden alınan buğday. 
lar satıldı. Bunlarla köylünün boı cu ödendi. Hem ~e 

köylünün eline para geçti, 
Balya , 5 (Özel aytarımız

dan \ -- ~urada köycülük iş 
leri eyi bir ilerleme içinde· 
dir 

İlçebay B. Rifat Yenal 
köyleri ekonorrl bak•mından 
inceliyerek köy s tı lmalarını 

aa> ri muayyen zamanlarda 
toplamak usulünü kaldn rr.ış. 
bunu y( rine harman zan a · 
n ı nda köylüden tahsi lat yo 
liınu tercih etmittir 

Buğday. arpa gıbi hubu 
batın . daha mahsul harman· 
da iken aynen ııalma yerine 
t o p l a n m a s ı kıın 

unıuz olduğundan 

harman zamanına kadar bo 
rç 1 arını veremiyen köylüle· 
rin buğdayları ihtiyar hey 
etleri tarafından kilosu dört 
kurut hesabile haciz olun
muıtu. Şimdiye kadar sak 
lanan buğdaylar dün yedi 
kuruı 1 1 santimden satılmı 
ıtır Bu heıaba göre dört 
kuruıa mukabil bir kilo bu· 
ğday veren köylü hem 3 
l.uruı 11 ıantim geri almıı, 1 
hem de borcunu ödemiı bu 
lunmaktadır. 

Buğday 
f iatlarmın son günler~eki 

yü~selişi 
Buğday fiatlara ıu birkaç 

gün zarfında yeniden yük 
ıelmeğe baş1 amııtır 

Dün sert buğday yedi 
kurut el li santim. yumuşak , 

U Rifcıl f erıal 
Hütiın köylüler bu hare

keti büyük bir sevinçle kar· 
ıılamıılardır. 

llçebaym köylüye göster 
diği kolaylık cidden tal tiı e 
layıktır 

Telefon teşkilatı 
İlimiz çevr~sindeki telefon 

teıktli.tı da mükemmelleştiril 
mittir. 

Balyaya konııu olan diğer 
ilçelerle ve Balıkesirle ko. 
!aylıkla görüşülebildiği gibi 
Çanakkale ile de muhabere 
muntazam bir tekilde temin 
edilebılmektedir. 

Yeni 
Par~m yapımı devam ediyor 
Yap ılmakta olan yeni 

parkın bir çok ktSımları ta · 
ır amlanmııtır. Bu yıl bitıril

mesi kararlaştırı ·an kısım 

lann yapılması itine de de-
vam edilmektedir Bu ara-
da parkan doğu tarafında 

bir çok yollar açı 1 mıı ve bu buğday sekiz kuruı yirmi 
bet santim üzerindeıı mua 
mele görmüştür 

70 randımanlı un 1050 
80 randımanlı un da 950 
kuruı üzerinde 
dır 

satı 1 makta· 

' yolJar da kırma laf döıenme · 
ıine başianmııhr. Diğer tar· 
aftan burada çalııan ifçiler 
için parkın yanından geçen 
bağlar yo1u tarafına iki 
katlı bir bina yapılmaktadır. 

Uray süral kurulu bir gün 
önce son ekin durumu kar 
tısında bir top 'antı yaparak 
ekmeğe yeniden narh koy· 
muıtur. Dünden itibaren 
fırancıla, on üç, ıkinci ek
mekde on iki k uruı üzerin · 
den satılmağa baılanmııtır. 

-~~-

Pımu~ e~meğe elverişli 
yerler araştlhyor, 

Yurdumuzda kurulan me· 
nsuoıt fabrikaları çoğaldığı 

için pamuk sarfıyatı da art · 
mııtır Fabrıkaların ihliya. 
cını karı:hyacak tekilde 
pamuk yetişlirileLilmesi için 
timdiye kadar pamuk ekil 
rremit olan bazı yerlerin 
toprakları üzerinda fenni 
incelemeler sonunc!a pamuk 
yetiıHrmeie e 1veritli birçok 
yeni yerler buluna cağı um 
ulmaktadır. 

Ayrıca pamuk ekecek 
mınlakalarda iyi cins pa -
muk tohumu vermek üze . 
re iatasyonlar kurulmuı -
\ur. 

Bir şoför diğer ~ir şoförü 
başrndan yaralad1. 

Dün gece saat yirmi sır · 

alarmda Martlı mahallesin 

den Vehbi oğ'u ıoför Şuüri, 

1 lamdiye mahallesinden Du-

rmuş oğlu ıoför muavini 

·ı ahsini başından bıçakla 

yaralamııtır. Muayene son 

unda Tahıinin yaraamın bir 

haf tada eyi olabileceği tes· 
bit olunmuıtur Suç'u yak 
alanmıştır. 

Açık teşekkür 
Yoksulları gözetme birli 

ğinin himayesindeki pansi · 
yonun kış ' ık ihtiyacı olan 
odunu temin etmek ıuretile 
ilimiz yoksullarına kartı yük 
sek ilgi gösteren kıymetli 

urayımıza alenen teıekkür

ler ederiz. 
Yoksulları gôzetme bir· 

liği baıkanı 

U. Erdoğan 

• 
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Parti 
Ocak kongreleri toplômJor 

U. Lıilfi Kırdar 

C. H. Partisi ıehrimiz oc 

ak1arı bu ayın on birinden 
iti\:aren kongrelerini yap· 
mağa başhyacaktır. 

Haber aldığımıza göre 
oc;,klar kongrelerini atağıda 
yazılı günlerde yapacak1ar· 
dır : 

11 Pazartesi Karaoğlao, 

12 sah İzmirler. 

13 çarıamba Aygören ve 
Osmaniye, 14 pertembe Ha 
mdiye, 15 cumıt Dinkçiler, 
Aziziye, Oruçgazi, 16 cuma 
rtesi Umurbey, 18 pazarteıi 
Kasaplar, MustafAfakı Hi · 
sariçi, Selimiye, 20 çarıam· 
ba Mirzakey, Se ' ahattinı 

21 perıembe Mecdiye, 22 
cuma Marth, Hacıismail. 
::!3 cumartesi Vicdaniye, 25 
pazartesi Okçukara, 26 •ah 
Hacı "shak, '27 çarıamb• 
l lacıgaybi ocaklar kongere 
!erini yapacaklardır. 

Parti baıkammız ~ün gel~i 
Bir müddettenberi İstan· 

bulda bulunan Parti 1 yön 

kurul Baıkanı B. Lütfi Kır· 
dar dünkü tren'c ıehrinıiıe 

gelmişlerdir. 

Anafartalar 

Caddesin~e istimlak e~i
cek yerler. 

Uray aürel kurulunca ge· 

niıletilmesine 1'arar veri1el1 

Anafartalar caddesinin istimi& 

kine lüzum görülen binala · 

rın mesaha ve takdir kıy· 

metleri bir 

edıl~ektedir. 

heyetce tesbil 

Bayındırlık D .rektörlüğÜl1 

den Fen memuru 8. İsrııail 
Hakkı Dinçer ile diğer iki 

kitiden teıekkül eden bu he 

yet birkaç gündenberi istirJl. 

lak edilecdc mahallerll'I 

mesahasile ve takdır kıyıııet 
ti!eri'e m.eıgul olmaktadır · 

Bu heyet çalıımasıııı bitir 
dıkten ııonra bir rapor 
hazırlıyarak uraya verecek 

tir. 

Hü~ômeı tonağı arsasın~a 
işçi ~ara~alan 

Yeni hükumet kona i 111111 

• 111at 
yapılacağı arsada 11

1 dil· 
haıırlıklarına <levam e 
mektedir. 

Bu arsad . ı ıimdiki halde 
1 

'

ur· 
üç iıçi barakası yapı pJI 
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Qışarda Türkiye: 

Türkiyenin Yeniden 
Hayata Gelmesi 
((Büyü~ savaşı ~ay~eder. Tür~iyey;«Sever» mu~adesile 
tasviye etmek ~atı davletlerine kolay gelmişti. fakat 
tali~in kay~ettiği harikalardan birine işte burada 

nshyoruz.» 
Türklnin Anadolu toprağın· 
da ilk yer' e~melerinden son 
ra Osmanlı devletinin kurul· 
masr , son hilafetin idaresi 

Pester Lloyd "Peıte " den : 
1918 Mü•arekestle büyük 

savaşa nihayet verildiğinden 
heri bizim dünyamız göçüp 
giden nice imp:ırAtorluklar , 

Uyanan u luslar ve kuvvetle 
nen dev 'etler gördü . Tarihin 
kaydettiğı bu önemli hadi
selerin içinde hiç b .risi, ba· 

lln Osmanlı l •nparatorluğunun 
harabeleri üzerine kurulma· 
•ina rağmen tamamile yeni 
temeller Ü7.erinde yükselen 

l<.amalist Türkiye kadar batı 
devletleri tarafından hayret 

ve takdirle kar§ılanmamıı 

tır . 

a tında mahvı ve nihayet 
Ankarada ulusal varlığın 
birdenbire parlamuına ka 

dar yürüdükleri yolu ıııantiki 

bir çerceve içinde gö&termek ı 
tecrübesine giriımiıt r r . 

Harpden evelki "kapit 

ülasiler" Türkiyesini tanı

Yantar, ve bu islam mem-

leketlerinJeki hırıstiyanların 
hak'arını koruyan kuvvetin 

Yavaı yavaı değiıtiğini , 

verlilerin hemen hemen 

her 5ahada haklarını ka
Yıp ettiklerini Osmanlı ların 

ekonomi ve istihsal siyasa
l a r ı n ı n sermayedar· 
ların önünde geri ÇPki mi· 
Ye mecbur oldu~unu ve 
nihayet tam bir f nansal 

esare tin sonucu olmak üze· 
re ordu. donanma vt: me 
rnurlar arasında temizlen 

rnesine imkan olmıyan bir 
ahlak bozukluğunun yer 
!eşliğini görenler, Türkiye· 
nin çok kısa bir zamanda 
tamamile yıkılacağına em· 
niyet get.ir .niş 'erdi. Bunun 
için müttefiklerile beraber 
büyük savaşı gaybtden 
Türkiyeyi Sevr muahedıaile 
tasviye etmek bata dev· 
letlerine çocuk oyuncağı 
kadar kolay gelmiıti. Fakat 
tarihin kaydettiği harika· 
lardan birisine iıte burada 
rastlıyoruz. Sevr muahede 
•ini , tam bir inh·dhmtn 
buılangıc ı nı d e ği l, bilakis 
Yeni bir istıkbale doğru 

Yürüyen Türkiyenin birinci 
rnenzilın i t e~kil etmiştir. 

Avusturya sef ant müste 
•arı V. Biıchoff. "Ankara· 
lürkiyede yeni oluıun bir 
iıa.hı,, adındaki eserinde, 

Türkdi/inin Hikayesi 

Kitabın "Anadolunun ta· 

rihi,, "f ürklerin hayalı ve 

lalam dini" "Osmanlı lmpe· 

ratorluğunun 

l.:ırile üçe ayrı.an ve "mazi" 
adı verilen birinci kıa:nı so 
oradan kurulacak yeni Tür
kiyenin temellerini gösteri 
yor. Muharriri "mazi,, den 
"olu~" a doğru takibeden 
okuyucu bu işin ancak bu 
şekılde hallolunabi'eceğine 

kani oluyor. Kitabın bırinci 
kısmı, altıncı Sultan Meh 
mecJın murahhaslarının Se 
vrde Türkiyenin ölüm hük 
mü nü imz'lladıkları 1 O ağus. 
tos 1920 tarihile bitiyor. 
"Oluı,. ad'ı ikinci kıamında 
Kamalist Türkiyenin hareke· 

te gelmesi üçe ayrı'ıyor. 

.. rürk devrimi., neen bah
seden birinci kısım körkörü 
ne koıan ihlira~'ar ve fay 
daaız istelclı ! r kadar teorik 
ve ideolojik hazır' ıkların da 

k<llkınma hareketinden ay 
nı derecede uzak olduğunu 
tebarüz ettiriyor. 

Bu batının yüz yıllarca 
süren tazyik ve tezlilinden 
doğan ve halkın benliğinin 
en derin köıelerinde büyü· 
yentam hir ulusal devrim 
dir. Fakat !1alkın bütün ku 
vvetleri har' çle, İngi l iz Yu · 
nan ve Errıeni hücumları 

na karıı koymakla menul 
olduğu için bu devrim da· 
hilde çok yumuıak hareket 
etmiye mecbur olmuttur. 
Dahıli düımanlardan ilk ev
vel sa'tanat 19.!2 sonra hi
}8.f at 19 - 4 kendi acizlf'!ri yü 
zünden mahvolup gitmiş ve 
Türkler harici düımanlarının 
hücumlarından Dumlupınar 

' zaferile kurtulduktan ve ba 

SEYAHATTA 
YAZAN: 

Guyde Moupossant 
Vagon Connesdenberi c'o 

ltıydu . Herkeı birbh ile ta 
tıı~ıyor, konuıuyordu: 

Tarascanı gf"çtikten birnz 
•onra yo'culardan biri: 

- İıte burada öldürülü · 
Yor, dedi 

Ve derhal iki senedenb~
tj bir tür' ü ele geçmiyen 

"e zaman zaman yolcular
d~n birinin canına kıyan 
t!&rarengiz katilden bahse 
dilrneğe baılandı. Herkes 
~ir takım faraziyeler yijrü · 
lGyor ve fikirlerim suylü
Yorlardı Kadınlar, apıızln 

k•pıdan biri görünüverecek 

ÇEViREN: 

Müştak Baykal 
korkusile titriyerek pençe
relerin ardından gecenin 
karanlıklarını seyrediyorlar

dı 

Bir el<si preste bir deli ile 
baş bata kalmak, veya şü · 
pheli bi ~ahısla karıı kar. 
ııya uzun saatler geçirmek 
gibi fena · tesadüflere ait 
korkunç hikayeler söyleni 

yordu. 
Herkesin batından geçmit 

bir macerası vardı. Vagon· 
da bulunan erkeklerin her 
bıri bir ıakiyi veya hırsızı 

hayr~l verici tarzlarda bü 
yük bir soğuk kanlılık ve 

1 

T0RKD1Lt SAYFA 3 

tı devletlerinin taksim tehli· 
kesini kf'ndilerinden uzak 
laıtırdıktan sonra memlelfe 
tin içinde kallonma iılerile 

meıgu l olmıya baı1amııtır 

Biıchoff, kitabmın ikinci 

kumının ikınd faslında 

bize bu kalkınma hareketi 

nin muhtelif safha 'arını 

gösteriyor. Daha ıultan 

Mehmet, kendi mem'eketl 

ni büyük savaıın galiplf'r ine 

bir Protektora şeklinde stın· 

mayı tecrübe ederken Türk 

ulusunu hür bir dev1et 

ha line getirmek fikri. Mus 

lafa Memalin zihnine yer 

1eşmtı bulunuyordu Bu 

gayenin hakikate erlttirllme 

tarzına Bııchoff çok haklı 

olarak tarihi bir irtical adı 

nı veriyor Zira Mustafa 

Kemalin o anda ne yap 

mak lazım geldiğini clerhal 

taktir etmesi lazım gelıyor

du. Ke nal naııl Ankarayı 

taktik bakımdan isabetle 

ıeçılmif bir ıehir o 1maktan 

ziyade göçebelikten uzak· 

laımıı olmanın bir semboli ilk 

defa daimi surette b•rleımek 
üzere Türk ellerlle vücuda 
getirl 'en b ir ıehir nümn 
esi olarak kurdu ise yapı 
tar.zlarını, elbiseleri, yazıyı, 
kanunları ve demokratik 
bir cephe geriside gergin 
ve otorıter bir idarenin 
memleket ihtiyaçlarına uy 
gun bir ıekilde tedtl edilmiı 
siyasal hayat ıar ! arında, 

hep muvafık gördüğü yerle 

den almııtir , Zira Gazi ulu 
org~nrzasyonunıı Littıkten 

ıonra Türkiyeyi bütün dünya 
nın kültür cemaatına sokmak 
ister ki buda ancak modrcn 

tekniğin çizdiği yollar' a 
mümkündüa. l1tlha11a Tür · 
kiye ekonomiıinin bir hiçten 
meydana gt:tirilmesi ozel ka 
pitalist ve liberal ekomi 
devresini atlayarak makul 
bir devlet kapitalizmi ve 
ıoıyalizmtne ulaımak lazım 

g-eliyordu. memleket içinde 
ye demiryolları intası istih · 
sal bölgelerile ihracat li
manlarının bir birine bai 
!anması, hububat yetiıtirme 
usu ' lerinın n.odrenlettiril 
mesi lüzum ' u endu&tri t!ıer 

kez ve ıube' erini tesisi, ulu 
ıal bankaların vücudh ge
tirllmt-ıı, 13.ikleıme halk 'Ye 
yüksek mekteplerin geniıle · 
tilmesi ve ıslahı ordu ve 
donanmanın eski yüksek 
mertebesine çıkarılma11 ha · 
riçte Türkleri memleket için· 

cüretle korkutmuı, ıaıırtmıı 
veya kıskıvrak bağlamııtı· 

İçlerinden, her kışı Midide 
geçiren bir doktor anlatma
ğa b~ı' adı; 

- Ben, dedi 1 liç bu ıibi 
itlerd~ cesaretimi denemek 

fırsatını bulmadım. Fakat 

mütterilerimden, bugftn öl · 

müı bulunan bir ka~lın bi · 
lirim ki baıınaan dünyanın 
en ııarip en esrarengiz olan 

ve insanı derin 
içinde bırakan 

geçirm ittir . 

teeİıürler 
bir vakayi 

La Comte11e Marie Ba 
ranov, gayet asil ve fev
kalade bir Rustu . Ruıı ka · 
dınlarının, zarif burunları 

çok cazip ağızları ve insanı 
çeken ve kendine bent ed 

en mavimsi gari gözlerile 

ne kadar süzel olduklaram 

1 

1 

de hkan etmek ıurettlr. de· 
mografi kme•elelerin halli 
i§h• yeni Kemalist Türkt 
yenin karıılaıtı~ı m ı> le1 eler 

hen bunun gibi şeylerdi. 

Kep süt 
Belediyesinden: 

K•!pıüt belediyesine ait Çukurağıl merasınm kıılık 
Hischoff Türkiyt-nin istik

bal; adı!'lı verdiği kıtabm 

son fulınr, hemen hemen 
tamamen Türkiyenin dıt si· 
yuasında takip ettiği iılika 
metlerin tahliline hasretmit 
tir. 1934 de Türkl e ka · 
muta} ında Atatürk adına 

1 koyun otlak iyesi kfraya verilmek üzere 13 teırinisanl 935 
çarıamba ııünü ihalesi yapılacağından isteklilerin ogün ke· 
pıüt Belediyesine gelmeleri l'in olunur. 

a 'an Gazinin coğrafi ba 
kımdan Tür kiye için çok 
tehlike li olan komşnlarile 

mevcut olan dost düıman 

miinuebetlerini nasıl hissi· 

yat alanından uzaklaıtırarak 
dahiyane bir surette so · 
ğuk kan'ı hesaplara bağ 

ladığını anla lmak için bu 
makale kafi gelmez bunla· 
rın arasında Alman usulleri 
ne dayanmak sureti e eskiai 
kadar kuvvet'i bir mücııde 

le cıhazı haline getirilen or· 1 

dunun enerjık islahını da 

saymak gerektir. "Türkiye 

nin dıı siyasası,, faslını Bis 

choff m baıkı. bir münaıe 

betle zikrettt~i bir kaıc!e ile 

hulasa edebiliriz. 

Hakkrn kılıncı kabahatlı 

yı tarihın kılıncı da zayıfı 

vurur 

Sefaret müııteıarı Yon Bls· 
choff, bu kitapla güttüğü 

gayeyi son sözünde fU su 

retle izah ediyor: "Türkiye 

de geçirdiğim üç yıllık ha 

yatla teplamağa imkan bul 

duğum malumata beni her · 

k~ se Tür ki)' e tarihini bütün 

büyüklüiü manuı ve lüzu 

muyla anlatmağa mecbureti. 

"Ankara adındaki bu eıer, 

anadolu toprak ' arı üzerinde

ki hadiselerin etraflı ve ay

nı zamanda ince tasvirlert le 

Türk . İılam ulusunun hu 

ıusiyetlerinin derin ince 1em

elt-rıle ve gtı:çmiı vakaların 

muntazam bir surette sıra 

lanmasile çok değer 1 i bir 

vesika teıki 1 eder. 

Bir memleketin üzerinde 

geçen yüz yıl:arın buaktağı 

derin akisleri dinlemesini 

bilenler Anado1u vekavıını 

bir romandan daha heyecan · 

l ı bulacaklar ve tıpkı bir 

heymnee benzlyen mükem · 

mel Üs
0 

up karıısında mu har 

riri S!\de b.r diplomat ve 

tarıhçi olarak df':ği 1 aynı za · 

manda bir ıair olarak dn 

tebrik edeceklerdir 

bilirsiniz On1arda daima 
çapkın ve kandırıcı, mağ · 

rur ve tatlı, mü~fak ve za 

lim. bir Fransız için çok 
latif bir sıhriyet vardar. Be 

iki bütün bunların benim 
nazarıdikkatimi celbetmeıi 

birazda ırk ve do 1ayiıile 

tip ayrılığından · ileri ge
liyordur. 

Doktoru, onu tehdit et
mekte olan göğüs hastalı 

ğından do1 ayı dıııiına Fran 

saya ge1ip Midide yerleı 

mesinrle israr ediyordu. 1' a· 

kat o, büyüle bir inatla Pe 
tsburgdan ayrı 1 mak iıtemi 

yordu Nihayet geçen ıon· 

bahar doktor, onun ıüratle 

ölüme doğru gittiğini göre. 

rek kocasma her ıeyi an

latmıı, kocası da hemen 
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Balıkes 11 Şarbaylığından: 
Havran ka'llunu sınırı içinde oraya ait zeytinliğin bu

yıl mahsulu satılmak üzere arttırması 10 gün uzatılmııtır. 
Üıtermeıi 15 ıkinci teırin cuma günü yapılacağındı..n 

isteklilerin uraya baı vurmaları bildirilir . 1 - 1 

,,, * ~-

Urayl\ ait Çayırhiaar köyündeki değirmen 8 lqrinsf nt 
935 den 7 teırinsani 936 günlemecine kadar bır yıl kira
ya verılmek üzere artırmaaı 10 gün uzatı 'm ıtır. 

Üsterlemeıi 15 ik inciteırin cuma günü ıeıııt 14 r'e ur · 
ay süre( kuru lunda yapı l acağından iıteklilerin Uraya baı· 
vurmalıu ı b ildiri lir. l - l 

j BALIKESIR YlliYETi DAİMi ENCOMEHı ıllNURı 1 
İdarei hususiye akaratından Keten hanı rnkağında ter · 

zi dükkanının senelik muhamrr.en icar bedeli olan 40 lira 
üzerinden 4- 11 935 tar hinden itibaren 18 11 - 935 ta· 
rihine raslıyan pazarteıi günü saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Encümende para ve tahvilat kabul ed ı lmiyeceğinden 

isteklilerin yüzde yedi buçuk nilbetinde muvakkat temi· 
nat1 1lrını malıandığına yatırdığına dair makbvz ' aıı birlikte 

belli gün ve saatte vi'ayet encümenine gelmeleri ilin olu. 
nur. 4 - l - 261 

Balıkesir Askeri Satrnalma 
Komisyonundan: 

Kor ihtiyacı için 400 ton un cıki talip namıheııabına 
kapalı zarfla yen iden ekıiltmiye konulmuıtur . 22 ·2 Te~rin 

935 cum~ günü saat 16 da kor ıatınalma komisyonunda 
ihalesi yapılacaktır . Tahmin edilen bedeli 49.000 ve mu· 
vakkat teınınatı 3,675 liradır. Teklif mektupları ihale ıa
atın ien bir saat evel makbuz mukabilinde komlıyona 
tes im edilecektir 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük,,, ~aberler : • • 
·········· ~ ............. . 
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yapmak üzere bu günlerde 
Ankarada bir toplantı ya· 
pılacaktır . 

Yeni bir fabrika kuruluyor On ~in göçmen da~a geliyor 
Sümerbank tarafından 

Bursada bir yün iplıği fab
rıka sı yaptırılacaktır . 

Yı ' da bir milyon kılodan 

faza yün ip iği yapacak ol 

an bu fabrikanın in1a11na 
yakında baı' anacaktır. 

Türk - İtalya tecim anlaş. 
mas1. 

Türk- İtalyan tecim anlaı · 
ması bu ayın 22 sinde bi· 
tecektir . Yeni bir anlaıma 

Mentona hareket etmesini 
emretmiıti. 

O. yalnız kendisine ta h 
sis edilell vagona binmif 
uıak ve hizmetçileride ayrı 

bir kompartumana yerleı 

miılerdi 

Yanında gelmeği bile clü 

ıünmeyen ve onu bir hu 
taneye gönderilen hasta bir 

uıak gibi dünyanın ta obir 
ucuna yollıyan aıksrz bir 
koc \ i1e kendini, hayatta 

yap ·,yalınız , çocuksuz hem 

en hemen akrabasız, tama 

m~n münzevi, terk edilmif 

görerek kapının karınında 

müteessiranf', ıüratle geçen 

ova 1arı . köyleri seyrediyor 
du . 

Her iıtuyonda, onun bü 
tün emirlerini yerine getir· 

Geçen gün 1500 kadar 
göçmen Köslenceden İslan· 
bula gel mittir. Bu ay ıonu· 
na kadar on bin göçmen 
ıelecektir Ru göçmenlerde 
gdiri lip yerleıtirildikten so 
nra göçmen nakliyatına bu 
yıl son verilecektir. Gelecek 
yıl yurdumuza gelecek aöç 

· menlerin adedi her yılkin-

den daha faz 'a olacaklar. 
Hükumet bu iı için la

zım ıelen tedbirleri ala
caktır . 

mekte bir saniye tereddüt 

etmiyen körcesine sadık uı· 

ağı İv an ge· ip bir ıey la

zım olup olmadığını soru· 

yordu. 

Gece olmuştu. Katar, ka

ranlıklM iwnde son ıüratle 

yol alıyordu. Kontes bu ge· 

ce son derece ıinirlidi. Bir 

türlü uyuyamıyordu. Bir 

aralık aklına kocaıının son 

dakikada Fransız altını ola· 

rak verdı~i para} i uymak 

geldi; ve küçük kesesini aç

arak altınları kucağına bo · 
ıalttı . 

Fakat birden yüzüne se 

rin bir ha va çarptı Baıını 

kaldırdı; hayret! . Kapu ya· 

vaı ya vaı açılıyordu . 

- Bitmedi -
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Herhale Reklam Ed'niz. 
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