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Türk Dili Evi B;lkesir f
nm ~ene} Q rekt6ril: K. E. AKMAN 

~ 1au aı~a xus.aalt')\ 1 
•' l YıllıJtı: 800, alhiylıJtı 400 kunqtur, sayısı 3 kanı 

ÇIK.AR l Günü geçmif sayılar 2S kUl'Uftur· 
, 11 Si!{; 1 il ı 

tl\)-h«AR.TESİDEN ÖZGE GÜNLEaDE VE SA~AH:ı:.-A.R.I .... 
Kanıutayda 935 yllı bütcesi üze-
rinde hararetli görüşmeler yapıldı 
tQnunun /rör'ilşülmesinde bir çok -s-;;,ylavlar 
16~ alarak mütalealarını söylediler. Ekonomi 
' Ve Tarım Bakanları da cevap verdiler. 
~ara, 23 {AA.) - Ka- . 
d'la dün Abdülhalik Ren. 
-,. b Başkanlığ;nda t<.ıplan-
ıı-~ '~ l 935 )"lı muvaıenP i 
~el' ~ıye kanununun müza-

118"1ne haşin m ıştır . 
ııu .. 

ile~ ınunasebetle Finnns 
~b 8~1 Fuat Ağrnlı konunun 
. .ıttı u- . . .. . d lttb u.ıucnıyesı uzorm e 
ı:_ •t v . d . 
.., L· ermış ve eoıış. 

•ı: 

14~ bütcesi Cumuriyetin 
"• ~ Y~lına ait hizmetler 
ı~'i '1 hızrnetlerin karşıl.ğını 
~~: .etmektedir '. Geçen yıl 
v, •ı 19s,Ol l ,052 liradır. 
ıo 

93 
934 yılına nazaran 

~l ı.~·4 l7 lira fazladır . Bu 
~t '-...1n üç milyon lirası 
'ııı Yıllık sanayi programı
Sti,.. tatbj ki için geçen yd 
i~t etbank:ın sermayesine 
42 88.1 kabul edilmiş ol:ın 
~Yon liraya mohsuben 

)İııe nke 700 bin lirası 
" sanayimizin muhtaç~ 
't ta Merinos yünü 
'-tı P•ınuk ıslahı ıçın 
~~ıltııek üzere t.ftalh1k 
lit-.,1 

.büt~elere 1,440,oOO 'i . • 1nıdıye kadar hütce 
"-ıı cınde tedvir edilmekte 
-.,1' ınuarıyetleri arasında 
~.1" suretile bütceye kon
~'3iıı lllakaarlile iklısat büt. 
•,Le 1,IOQ,000 lirası dahili 

qar· ~ 
'İdi •cı borçlarımızın tak-

Ekonom ı ve Tıırım B ak a ııım ı z B. CPliıl Bayar B. ".\ tulıll a Erkmf'ıı 

bütcesindeki açığın kapa- krediden bahsedildi ve tica· 
dılmAsı için 200 liralık is- rei kredinin hari\'len temini 
tikraz akdi ve kefalette hususu söylendi bunun yal
bulunmak hususunda bayın- nız bir cepheli Jüşünmeye 
dırlık ve finans bakıınlarına imkdn yok ayna zamanda 
mezuniyet veren kanun la_ kredi veren memleketlerin 
_yihaları ile buhran kuzanç şirketi iktısadiyesini nazarı 
ve istihlak vergi kanunları. itibara almak ve müsavi 
nın bazı maddelerini değiş· şartlar bulunmak laz ımdır. 
tiren kanun layihalarının Krediler üzerinde çalışmak 
kabulünden sonra için ticaret hayatında gö. 
bütcenin masraf kısmının zetmek istediğimiz istikraz n 
müzakoresine geçildi. büyük kıymeti var maden-

Finııns Brkanının masrafı lerimiz üzerinde alınacak 

karşılığı olarak J 3799114 resmi kararın bir an ev. 
doğumu umumiye ı~~ın el alınmasını söyledi. Karar 
46492563 tupu ve kadastro bu günlerde heyeti vekileden 
idn 1134770 gümrük ve inhi- çıkmak üzeredir ve ka· 
sıırlar için 4942659 içbak.an- rar derhal meri olmak kay
lığı için 4316744 matbuat dimi ihtiva etmektedir. Me
genel müdürlüğü içie l 1398 mleketin alış yani İftira ka· 
emniyet işleri 41J2003 jıın- biliycti üzerinde tereddüt 
dtrma umum kumandanı iç- gösterildi memleketin , alış 

in 9289752 Dışiş leri Bakanı kabiliyeti 934 den itibaren 
için 3220480 lırn kabul ed- azalmamıştır hatttl geçen 
ihli Kamutay cumartesi top- senelere niRbetle ~·oğalmak 
lanacaktır. istidadini göstermiştir. Hk 

-B: · HiU~rin,, ~QY;le~, . h;ç, 
Nüfus sayımı nasıl olacak? de .: ~Y;f :·, ~~.r.:_şll~~~.a~1 ,. ı,! .. 
talimaınamı tastiklıı ııçtı. n -

Nülussayımı genel talimat- aızatelır 'lfflıriJr san strlnini· SIYyttfr . hftlr ~ir 
namesi bakanların tastikin- • ı ınıt • 

den geçmiştir. Talimatname- I ,Ja,ırf.Mtn :~""· alı, . n~~Jlllflfl,. r 

de, genel sayımda kontrol 11.?ndrp, ?..?,i <A,A.~J ,_ "''- I usvanın <la Fraoea ve in. 
l • • L JI l • d ' • "1"I' '.111 ;ı I• •j 11 "..it ıll c. 1 memur ugu miı .. e e ıyetın en partının gazeteleri Hitler~ 

1
gi tere gıbi bir emniyet un· 

istisnası icap edenler - ki ~ÖJ,~le~inip hfir\'R' 19 1~yğAY]p,1 ı~~fu" old~ğunu \al>ul etme'. 
Reisicumut, bakanlar, snyla- :v~ ~~!ı ı ka·r''"'·'"'a&f 11~.' •Y.JA~ ~~çe AVJ.~.pa .. dur~munda 
vlar ve büyük erkdndan iba- dqfunc•ı ıle CA~naMrAl~psi ııt~rar JDum~un olmıyaca~ı-
rettir - tasrih edildikten J~.iJm g~ldığipi §ütliNR~~fı·, 

11 
jı 1e~ıy~l' · " ... ~- l 

sonra sayım memurluğunu Vaşington, 22 (A.A. ) _ flumıınıte gazetesı: nıt e· 
kabul etmiyenler ve talimat· lfitlerin söylevinin Almany8" Jİn söylevinin ~ovjetlere .v~ 
name hü&.ümlerine uygunsuz 4ofll0 durumunu iyice tesbi\ "'k?münizm, e kartı h~lukı 
davrananlardan 5 liradan 20 b w' d :.&' ·-ıldu e'meauuıi 'Ae AıTıupc.aın t..,lt- ,~',r~\lsa~~~Pı ı.ıanf'lı emr ~" ?, • 
liraya kadar, ve hu vozife_ .1 u azıyor t "' ~ sabyai>t · · li' b' · nin alınmasına mdni oiacak. ;aı ·ıçını ıç ır tprogu 11 

' Loil t 22 \A A, - 1Ja~ 
lardan da 10 lı'radan 50 lı'ra- ram·:ıtıJdif etmemeei•ılliti-n ·ıı ı• ı '" .!~ I· · · :J 

fle kar~ılan t ıan ar &urumb toplnnmJt 
ya kadar ceza alınacağı zi· . · mış ır. fakat bıJf İfttleı'fn ~yle•i 
kredilmektedir 18 birincite- P.ı'rıir, ~2 (A.'N:? ·\.!.. 6'ııe..ıl ~t{ef1H\li~f~li •yapıl-
şrin cuma günü yerli ve te~.0~ Hitlerin sö1levinin koiif mıştır. Bu söylev cartamba 
yabancı herkes sokulacak- ~uoızme karşı şiddetli ve ··u \opladttffil• koa•tula· 
tır. Numaralama işi nüfus sıye.sal ~üzen İçin taşıdığı caktır. Bu •l.feaile İle tJbine 
sayımı gününe kadar iç teklıllerın değer8' z olduğu- bay Baldvliiin1 Avam ~iraiara. 
Bakanlığı ve istatistik um- mı yazıyorlar. 1 ' ' 11 1 "affıda yitp~cıfı diye-ili met-
urn müdürlüğü tarafındun Populer gazetesi Almanya, nini tesbit edecaktUı. '• 
köylere varancaya kadar tef • I 

1 
I a . fit ,J. • Hl 'l'' 1 J A 

tişe dilecektir. Numaralama Vugosla"•" lfiit' .• İ•.l, l:. 
işini tam olarak yaptığını y ... 
bildiren memurlar teftiş sı_ 

;~::ı~~;; ~.kl,:~·::;~: Hütômetinin natlSi"'' · İ ... 11iiiİIİtlİ'. 
kanununun hususi maddesine YugoslHJI Marsilyı cinıy8' 8.- llak~ıll'QI. yarlıı 8. 811-
göre cezalandırılacaklardır. h kk d k 

Sayım memuru bulu•nmı- 1 10 8 İ flbkiklffD dlrir~ f, f~il$kllltP llÇiflr 
yan yerlerde sayım işi mek leşttrilıesini ,. islamittilır .4l ""nö~dra, !!f~-~ '}1 

.:!.. ~··d· 
tep talebeleri tarafından .Cenevre, 23 (A .A.) _ Ja.'' ·. ~liin-' if)afba.~anlrg;ı ' M~acı.ğı 
yapılacaktır. Memleket için. ~flya ~ui~a~~!f!a J!ıff'. ~- iia'fı'hM[_kalC tmrınn4ik(edır. 
de herhangi bir dHde çıkan car· Yugoslnv ih~fft!I{ IMJrı uJ;:~ııcJl.clın '.Mnit1i gir
gozete ve risııleler , istatistik ledilmiştir. · 

11 fteaı tı'Wit:\6ctit Jıem"n bir-
umum miidürlüğiinün halkı Ceoevr~, ~7 ( • • \ _ JYIL ı şef Jnyı&&~memektec!ir.' 

1 ' 
1 f'f ff'tı":l"rtJ J Til , 1 1 • ı 1 1 'f 

sayım hususunda tenvir kin gos avya 1 .,1 ~{~i ·~ 'O .n , ~&' • 1 yollıyacağı yazıları gll;nu nott\pının J\RirH, ~Jr \ah~i'I\, lif ,tiftl lflllH-_!fJ.!.111 
dıiy:eneviy~lcri olmak üzere 
~?~ntı Umumiye bütcesine 
'it._ ıÜ()Q lirası müdafaa 
'ı da '~erine. 2,0,00,00~ lira. 
le.jile 8"1etın dığer hızmP.t-

Ankara. 23 {A .A..) - Ku- kimseden hu ithaldt lazları- ' 
mutayın dünkü toplımtısında ndı:ın dolayı bir şikdyet işi
muvazenei umum kanun · he- tmedim. 

gününe ve aynen koymağa raporu almayıp 10,ı2 tarihli ıv 1 f -11 ~ ') 

mecburdurlar. Sinemalar dı!l ~.onsey kararınıı t~n~.\i e~I\ . .. ... ~~l.cİlli 111.ı ildnları projeksiyonla halka hır nota olduğunu bildiren ytll • 
.. t Ll d" s .. bir memerandom vermiatir' ... Ankara,'~ (A'.A ) v_ GfJ-gos erece-.. er ır. ayım gu- ~.,. f7 1 

nü vapurlar da dahil oldu· Yugoslavya ihtilıHcj yuvala_ c'Jn rbir · h~~ada ., iilu~alaza 
a,k tahsis edilmiştir. 

tt ~,:n bundan sonra hüt. 
"-b,t kında uzun boylu 
~' 'ttrmiştir. 

'' ltıuta,, .. b.. .. l '•kt ,, o urgun top 3· 
~ •r. 

k_ ilk, 
:!"'l il rı, 23 (A.A.) - Bu 
~il 118•n Sakanın başkan
'1~t Jopı lan kamutay t"'ll 1

•
1ndQ Başbakanlıktan 

~.~1111 ~e~ureye kanununa 
~'neti dyıhcısın.n cr.uhtelif 
~~ip em.en tarfınJan tetki~; 
'tıa ~~ılmjş ve açık bu

)~'e 1Yaset divanı kAtip 
..,, C. Çanakkııle saylavi 
~l~lıı •her seçilmiştir. 
\.. ı b" bakıınlıkların 1934 
·• Ulce · 
1 ~dd •ınin bazi fasıl 
~t'lı~ tlerj arasında 93298 
,, rtı" 'llo,t Utt-baki yapılması 

'lb il .. telgraf ve telefon 
llıudürünün 934 yılı 

~ Ocretli 
"-lrlardı ücretli 11J Ba
~"~~nu nunı alınıyor. 
s!._ .... {.; 2J {Muhabirimiz
~ ~tı İJ?retli devlet me
~et ~n Bnrem kanunu
~t. Q 0nnıaıı kararlnş

"tı, .. u •uretle ücretli 
Qiju: da memurlırın 
~bi oları bütün h•ık

P olacaklardır . 

yeti umumiyesi üzerinde Ankara, 23 (A.A.) - Ka-
konuşulurken ileri sürülmüş mutııyın dünkü toplantısında 
olan bezı mütalaalara kurış- muvazenei umum kanunu 
ık olarak ekonomi Başkanı müzakeresi münasebetile bir 
CelAl Bayar şunları söylem- çok saylavlar söz alarak ka· 
iştir: nununun heyeti umum üzer-

- Satış ve kredi koopra- inde hıızı mütalaalar yapılm. 
liflerinden bahsedildi kanun ıştır. Bu mütalaalara 
IAyihası iktisat encümenin- cevap f'eren Finans Bakını 
dedir. Bu devirdP. çıkarma- Fuat Ağralı Afyon saylavı 
ğa çalışıyoruz köyler için Türkerin mütalaalarına kar
faydalı teşiildttan bahs edi· şılık olarak vergi kanunları 
idi bizim esas kanaatimiz yapılırken ldzım gelen tet· 
güttüğümüz ve takip ettiği- kikatın önceden yapıldığına 
miz yoldıı köy ekonomisine Afyon saylavının emniyet 
Vtlsil olmak yani ınüstehsil etmesini kayt e lerek hükfi_ . 
i~~ in mutlak surette relaht- metin milli programının 
emın etmektir şimdiye kıymetini istinatgllhını ta-
kadar bilvasıta ve biltl yinde gayet hassas bulunan 
vasıta aldığımız t ·dbirler değimi ve milli paraya za
köylünün istifadesini temin man zaman tahavvül gÖ!ıte_ 
etmek makıadına matuftur ren bir para bağlanmaya. 
bu niyetli azimle çalışmakta- cağını söylemiş ve demiş · 

· yız ve çalışacağız. Ticari tir ki: 

Yuaoslav-Mıcır anlısmysı 

Romen 
Dısişleri Bakaaı yakında 

Moskovayı gidiyor. 
Bükreş, 23 (A.A.) - He· 

nüz teyit edilmiyea bir ha
bere göre Oışişleri bakanı 

Titülesko yakında ~oskovaya 
gidecektir. ı 

- Paranın istikrarı milli 
tasarrufun büyük bir teşvi
kidir. Cumuriyet hükOmeti 
milli tasarrullarla işe ba~· 
lıyarak muvalfak olmuştur 
ve bundan sarfı nazar ede· 
mez. 

Diğer saylavlurın mütala
larfn cevabanda kazanç ve 
tahsilatında düşüklük olduğu 

ve hayvıın ve bir kısmın ıla 
aynı noksanlığını görüldüğü 
hakkındaki mütalaanın doğ· 
ru olmadığını buğday korU-

ğu halde, bütün taşıma va· rını gözetmek için kurulan kurumu llr't,~dao "'t 1 ölü 1 
l b. . · k' • metodun yetmez oldu.ılunu •aralı 31 ~'ça'kcı ~ ki· sıta arı sa11 m ıtı •.ceye a_ 

1 
'fi , 11 ,, ~ ,ı ı ;ı 

sô·"y· emekte, Marsilya caniİe- ~o guin'rn~ ve inbııar \a,.a-"ı dar işlemiyecektir. v f'I 
rınan pasap~rt alabil~iş ol- tüfek\ . 4,t; 1 mer~~r ~ , ka· 

ma vergısının konulduğu malarını yenıden teniıt etm- çakcı haı;vaııa, 24 bai . ko-
maksattan gayrı maksaıla- ekte ve tahkikatın derinleş- 1 Y.~~ ~e ~ef,i ele geÇ.iimit-
ra sarfedilmek istenildiği tirilmesini istemektedir, tİ;::ıı n •ı 1 

• 

hakkmdaki mütaleaya mu- ' ' ' "'I • - ·" 
vazeoe kanununa böyle bir ~--·-••••••••&&&••-•awa:is~ 
madde konulduğunu ve ara· ~~ " r ..: f 1 ı~ı .ıl " ı1ı ne . ı ~ 1 ı •. v ..... ' 
da bu verginin ıarlı malta- I G 'iJ fi d ~ R ) fi ''") K. J. 1 ·ı fti e \ 
ili olarak gösterilen huıusa· 3 · 1 

JI' 1 , 
1 1('~ . 1·1111 ~ !ııı r. H••, r• · W 

tın içinde belli batla olarak ·ıı ;\ L T -ıl 'ı 'c I ı. ' 'fi T E 11 1
•• 

muhacir isk:Anı bulunduğu.! 
1 

~ .l 1 L~,ı ;. '"' • 

nun bir vergilerin bir kıs· 'lfl!!fl r,(P.Jı;k ... ITtf /~ 11-1111"~"·11,, azallm~ 
h . • 1 .. "'•~ tadil ,"':'W 01111/fke ı 'Lı ı • t mı ın zıraı o an ve musla- • :-S .. ı • TV • - • 

hsil koruma esasına uyan Ornekler: Kanunları ancak Kamutay dejlfl/N-
ı f d'J kt ld bilir. . ı.ml ın .:' rı.Jı A ;J • •~ ' ı 

yğer ere sabr ed ' me k e 
0 

u- .ıı Son ~lprograIRıltfia. pek ı ön•mli • dt;,ıı;lılctltr 
unu ve un an onunun :J 

. . J»ar.dırc f n fıft ıl,. hf ı.d ı ' , 0 ., 
Jerpış ettığı maksatt~n aynı 2 _ Takdir etmek _ rı'*fid°lf!lllık ' ı ,-
maksatlara sarf edılmekte - . 
bulunduğunu anlatan bir ma· dOrnekller: Halk ·ken""'1 1'ffı ÇallfGnlan trgtf 

na olmadığını barebı '" ae: ft:lt\ ..... r~t~ a'- ;\ -~ 
kanun tadili için yapılmış " ) ... ş ~~ 1 1 rp '('10l ~ •• 
olan temenni redede bu hu- ıl piJlro · 1 ' l.. .... _ 1 '" · ı ı t • 

3 - MerhaleJ -ı11 Yugrum 
susda hazırlanan muaddel 4 _ ASaJha _, 'Kvre ı. n r. '" n ııl ·ı '' 
kanudonu Kamotaya verilm- ıı. 5 _ 'Jltc11mü1''~ 'Eiırlnı "' • ., ,, ıvı ,.. ·' ı ı 
ek Üzere bulundUğUDU SÖ)'- 1, A J ltk~ttim 'Hffltk i fil nt'hnm'lk I ·'~I 1 1 )/ ı 1 

lem işti. ~ Ölnehler: nllflrlfŞfı' büylittı'haıel<enn yt'nt 1 b/t''t'd-
~übadil banoları haltkıı- fjriinuillii11J ı, ,. 1 ıı ı ı ıııl ı ' · 'ı 

daki mütalaaya da c !nbı ve- •,Şlm9~ l!);ı .lf!.Afıafı lkt'8aflUıllı . e•· a•ılk Nf1te. 
rmiştir. Ağralı bu karşılı- sında b(l,lunuyor~z ._, 1ŞJl1Uil biz ~ltonoınt ~· 
ğında mübadil banalar ile şlmiİı 1 ~ "nazlk

11
evresinde btılundyoru:ı. 1 ı 

devlet kıredisine taalluk " ' 
1 
r B/! ln"/(ı~fp~ıyı'~!' 'ekcimülca ı dığUi: ~ BU. da 

eden banalar arasındaki l/İmdrJiz, ~rirlllıti· dtği/.lı. 1 , t • w v,. 
1 

, 

farka işaret etmit ve hona i ~MaatiJ· mdeneselerlmlı, hl:rı gliM, ,yın/, bat~ler-
hamillttrinin vaziyetleri aık- k, ttJcamül elmdlıtedir , -q- /(üUür kuruml01111Uı. 
( Devamı ikinci sayfada ) ,,«qg,Wı, ıY'liL "'1ıf11lar//4 • .uı,.,,""'1ir. ~ . .. 



D{I, işleri 

., Kılavuz için deraler 
- 12-

Sevki tabii, inpiyak - içgüdü 
'11ıri ..... , - Gütge 
Hmri vaki - Olut 

ı t biiı i uıus bularak, veya anlamını aayıC 11na· 
ıonraları şu «İnıiyai» ielimeainl çıkardılar· Çünkü 

z medrue liloıof~rının kalemi vı dili bir türlü Türk-
,.~ .gi ... ı. Kılıv•J bunlar ioi• içgidü IÖ~nü bmsuş
tur: « Banun böyle olacağını içgüdümle 11eıdım.» 

Y ~: «Ha1~uLarın İçl(Üdiiıü, euikoau iaaan ukbmın 
yerinı tutar. 

u... Bu damıa ban böyle davranmaktı bir K~tgesi. var 
ama, ne olduğunu bir türlü anlıy3m1yorom». cumleıınde 
gütge, eıkiden Arap ya!laile belki doğru bıle okuyama
dığınız fikri muımerin kart•lığıdı. 

Emri vaki her gün gaıetelerde geçen bir deyim! ~.unun 
Fnnıııca da iki kelimeden yapılmıtttr. Kılavuz Turkçe 
olarak kısaca olut karşılığını öne ıürmüı~tür. <(Almanya, 
birdenbire ıilAblanmakla, komtularını J&ni bir olot kar
tı11ndca bıraktı . » •• Viche - Yönerge . . 

Bu kar9ılık Bııbakanımıı lemet laönünün, Partı Kuru-
ltayını kaparken vermiı old.uğa •~Y!.evin bi~ . yeriud.e ."~~~ 
lanılmııtır: «Gelecek yıllar ıçin Buyuk Partının verdığı yo-
neı·geler çok ~ejerlidir. • 

Bu miaallerde geçen yeni kelime: Deyim - Tabir 

•• Talalil etmek - Çöaetmek 
Tahlil - Çöze 
Tahlili - Çözel 
Tekiller meselesini çöıiyeo dünkü ıöyleviniz pek kanı· 

tlı:an d•ğildir. 
Avrupa durumu üıtüoe en doğru çözeyi sizin son ya-

zdıklarınıLda buldum. 
Bu •iı P.'en yeni kelimeleri 
tnhi - tekit 
lnhiaar aJtına almak - Telı:itmek 
M~ K~a• 
Vaziyet - Durum 

•• ~--- - Denklik, denre 
Tıvzia etıaak - Denklemek, değittirmek 
Matevaııu - Denk, deogeıik 
Merkeıi ıiklet - Deagey 
İspıet Jnöoü hükdmetleri jçin hakikiğ bir büdce denki 

' Iiği finanı ııyaaaııoda uaı tutulmuıtur. 
Dengeai boıulan adam, difer. 
Birkaç 11ldanberi Türkiyenin dış tecimi, dengeıiktir. 
Denk büdciden p.,n, geçmes ne yapacağını tatırır. 
~'}il fit ~~en'8ri eYkaf büdceaini dengeıtirmeğe 

(Denldemeıe) çalı91yor. 
Harp ~aı&MI genit öl\;üde ekonomik kınavların de· 

na geyi Amerika ya geçmittir. 
Bu minilerde geçen yeni kelime: 
Kınav - Faaliyet 
Kınay- Faai 
Klnmak - Faıliyeıte bulunmak •• Öngörü - Basiret 
Yalgörü - Vuzuhu nazar 
Uıgörü- isabeti nanr 
Genıörü- lhatai nazar 
~alarıM oeaalıcalar•ı J•HN••t olaydım, bu yeni 

tiirkçe kelimelerle ne anlatılmak iıtendiğini kendiliğiniı
en kavr,rdıntı. (On), (J•I), (111), ve ( gen ) kelimeleri 
görü) nün batını öyle güzel yaratıyor ki türkçede örnek 
bulunmadığına ve 1apmak Ja imlı:Anıız olduğunu ıöy iyen-
ler biran durukaayacalı:lardır . 

Öngörü.O olmayan, IMiyük de•let adamı olamaz. 
Bu meselede ıizin uıgörünüı bizi birçok ıo,lukled11n 

k•rtar-.9 tar.. ' 
Y algörü melekeai kolay kazanılmaz. 
Düo lamet laöoünün ıöylevini dinlerken, büyük devlet 

adamının gengörböne bir dıhtt derinden hayranlık duydum 
Bu miaallerdeki yeai kelime: 
DurukMmak - Tereddüt etmek 

Kamu~'!'~da 935 y•lın blJtcesi 
· (Üıt tarafı bırıncı nyfada) 

1 

relim ıöaüoe cevap olarak: 
JfttJh bUlUDUJOfll bUDUa do- B' b L . • dü - ıı unun a .. sıoı -
ğrudan doğruya kendilerine tünüyoruı çünkü bunların 
bırakılan işleri fU veya bu muvakkat olduğu hakkında. 
''~ir altında 16rüncemede ki hükme aadık knlmaktı-
barakmıı olmalarından ileri yiz demiıtir. 

pldiğini ipret ederek •e Tarım bakanı Muhliı Rr _ 
mali kanunlarıo ve vergiler- kmen buğday koruma kanu
İ!' islahı yolunda çılışmalıt.- ıun tatbikinden alınan 
bulundaa"uou •6ylemit •e 
Denizli ıaylavı Mazhar Mü. neticelerle fıtaobulda yapıl· 
ndin memurin maa9ler1 ÜH• 8D IOİİl&İmal tıhkjkatı etr. 
rindeki 'fergilerin indiril- alında sorulan ıuallere kar. 
erık uıl m•8t İM •11 n- fi •iraat baakaaınm timdi-

TURK DiLi Mat•• 24 _. 

-··--" Tayarecilik 
Çabuk 
İlerlemeli 

Dally Mail yazıyor 
23 ıene evel eski Bah_ 

riya Nazırlarından Lord Fis. 
berin o zaman bahriye nazı
rı olan Cluvrebile verdiği 
«Tayarecilik çabuk ilerleıııe. 
li)) tavsiyesi pek yerinde olup 
oadan sonra gelen İogiliz 
hükumetleri tarafından ha· 
tırda tutulması icnbederdi. 

Bu memleketin emniyeti 
ve tabii hürriyeti, hava sila
hlarının inkişuCındaııberi en 
evel hiıva hücumlarına kar· 
şı koyabilmeğe dayanmı.ıkta

dır. 

Zira İngiltere hava hücu 
mlerine bütün A Hupa utvlet 
)erinden ziyade maruzdur. 
Harpten evel ve sonra her 
sene Daily Mail umumi el· 
karın nazarı dikkatini ordu. 
ya münasip bir hava fılosu
nun lüzumu üzerine celbet
meğe çalışmıştır. 

t9J9 da miJleti • şimdi 

aktüalite olan - h~va kuv
vetinin ön sala geçecegine 
dair ikaz etrııiıtik . 192/ de 
General Groves boş mızda 

olmak şartile «lngilterenia 
kaybolmuli hava kuvveti-
nin yerine gelmesi» hu-
susunda kudretli adım· 

ları istememiz boşa çı kt ı·. 
Daha sonra 1933 @onbaharı· 
ndanberi her hafta, her gün 
iki hayati noktayı işaretledik 
birincisi Almttnyanın kendi· 
sine dünyan n en büyük ha· 
va kuvvetini yarattığı; ikin· 
ciıi de Büyiik Britunyanın 

yaşıyabilmesi için Almanya_ 
ya şilAhsızlanması hakkında 
yalvarmadan vuz geç·erek: 
kendine lAyık bir hava ku 
vveti yaratmasıdı r. 

Nihayet sürüncemeli tehir
lerden sonra geçen sene 
bu hususta isteksiz kararlar 
alındı . EvelA bu sayede iki 
senede lngiliz huva kuvveti . 
ne 300 tayare ilfive edilece
ktir. 

Fakat bu arada, Alman
yanın bir haftada lngiltere
nin 2 senede yaptırdığından 
fazla tayo.re yaptırdığına 

inandıracak bir çok selıcb. 

ler mevcuttur. 
Bu ikazların birine aldır

mayan muasırlarımızın bu 
gün hükumetin kaybolan 
hava hakimiyetini bulma11ını 

şiddetle istedi klerini işaret 
ediyoruz. 

Hali hazırda bunun ne 
demek olduğunun fark ndam 
ıdırlar .P Alman hava filosu 

hu sen·~ nihayetinde ihtima
lki 20,flOO tayareye malik 
olacaktır . Ancak en şiddetli 

hareket şimdiki vaziyeti 

karşılayabilir . Ve bu karar 
da hemen alınmalıdır. İlk 

düstur «Musso1inin, kuvvetli 
ve hazır ol» sözü ol malıdır . 

Zira hazırlık ve kuvvet sul
ha yardım eder. - == 
ye kadar 300 milyon 
ton buğday aldığını bunun 
100 milyon tonun harice gön
derdiğim 100 milyon tonun 
Ja istok olarak bulunduğını 
buna hı.ı~lanmış bulunnn pa· 
ranın 6 7 milyon arasında 
olduğunu 1stanbu suni isti. 
mal takikatı neticesinin De
vlet şurasına verildiğini bi. 
ldirdi. 

··-----··--9f)-··------··--.--- • 
• KENTTE VE VİLAYTT~ .. J 
1 ··---··--.a---.. --------------··----·------· 
Uçpınar Köy Bayramı .. 

KöyO hayml~rında kuduz .3 ! Mayısta KOçOk~ostanCida. ~a~ılıCakİlın lf 11
1 
~ 

hastalıuı var. . ouzel ve eğlencelı geçmesı lıçın hazırlık JIJ dl 
l\·pmar köyünde kuduz 

haztalığı çıkmıştır. Evelce 
kuduran hoyqantardnn buş· 

kıı birkaç gün evel de bir 
tosun kudurmuş ve hemen 
ölmüştür. 

Uçpınur k öyiınde il 
baylık qaytar direk'törlüğü· 

nce gereken totbi( ler alın 

m·ş ve hu cümleden ol ırak 
altmış dan fazla köpek 
öldürülmüştür. llastnl ığın lıu-

lasmaması için ıle köye k.o · 
rdon konmuştur. 

Yeni hükumet konağı 
Yeni yapılacak hükumet 

konoğı için açılan eksiltme
ye isteklileri tarafından ya· 
pılan tcklirtor oz görülerek 

yapının 29 mnyıs 935 
çarşnmba günii pozarlıkla 

ihalesi kararlaşmıştır. 

Balya ilçe~ayi 
Balyn ilçebayi Rifut Yenal 

dün Balynd:m gelmiş ve 
Kütahya yoljle Anknrnya git
miştir. 

Dire~törümüz 
gitti. 

An~araya 

Direktörümüz Kenırn Emin 
Akman 25 mayısta Ankarnda 
toplanacak olan Matbuat 
Kurultayına gıızetemiz namı· 

na iştirak otmek: üzere dün 

Anknrayn gitmiştir. 

Halkevimizin çayh dansı 
llalkevimizin cayh dnnsı 

dün akşam yapılmıştır. Bir 
çok evcilerin nilelerıle bir 
likto bulunduğu çay<la evin 
bandosu giizel p::ırçalar \'Ul

mış, pok eğlonccli bir gece 
gı>~·ir j 1 mi~tir. 

Hayvanlara dala~ aşısı ya
pıhyor. 

Balıkesır ve köylerinde 
5000, gdremitto 4500, Bü-

rhaniyede 3800, Ayvalıkta 

5000; Balyada 4000, Susığı· 
rlıktla 3000; <:öMnde 4000 
hnyvonu koruyucu o!nrak 
ılalak aşısı yopılmıştır. Aşı 

tutbik11tına devam edılmekt. 

edir. 

Koyunlar~a uyuz ~astahğı 
Küçükbostancı köyünde · 

ki Merinos koynnlorındn ı · ı

kan uyuz hastalığı sönmüş 

ve köy sınırın•iaki kordon 
kaldırılmıştır . 

G<.'('<'n yılkı koy l H 1'8m111a aıt bir gorlın.uş ıaref'AD 
31 Mnyıs cuma günü Kü- yapılacaktır. Dığer eklere 

. . k edeD e 
çükbostancı (Tepecik) kö. bayrttrua ıştırn aser 
yünde yapılacak olan köy bir kolaylık olmak . eerfi· 
bayramı için hazırlık yapıl· şehir kulübünün teıoıZ 18..,e~ 
maktadır. sile istiyentere ucuz . •elllin 

·ıaıesı • ~ 
Bayramın şı• lıirlilerin de ve meşrubat verı eflle 

iştirakile çok giizel olacağı· edilmiştir. Tnblidut .. 1ek f8 

anlaş ılmaktadır . O gün gü- kadın budu, köfte, -~~ret f 8 

reşlor , cirit oyunları, yarış irmik helvasından 1 ktır· 
lar ve muhtelif eğlenceler yirmi beş kur~• 1 
ilkbahar At koşuları 
haziranda başhyor. 

- - - l 111-
Koşular alakalı ve g'/ize 0

.,,. 

cak. Programını ya.zıy0~,ıo~•" 
Yarış ve isluh encümeni 

tarafmJon bu yıl llbay ımıza 
verilen koşulardan ilkh
ı:ıhı:ır koşuları 7 haziran cu
ma günü koşu alanınd:ı ya
pılacaktır . Koşulurın alfiko
lı ve güzel olması icin şim-

diden hazırlık yapılmakta· 

dır. 

Koşuların programı şudur: 

Birinci koşu: Ü\· yaşında 
ve hiç koşu kazanmamış 

yerli yarını kan ln
giliz erkek ve dişi tayla
ra mahsustur. İkramiyesi 
255 liradır. Birinciye 180, 

ikinciye 55, üçün0üye 20 
lira verilecektir. Duhuliyesi 
2,55 lira, ağırlık 56 kilo, 
mesnhası 1000 metredir. 

/kinci koşu: Dört ve da. 
lıa yukarı yaşta hiç koşu 
kazıınmnmış yerli, yarımkun 
Arap ve halis kon Arop ot 
ve kısraklara mahsustur. İk 
ram iyesi 190 liradır. Birinc
jye ı 20, ikinciye 50, üçün-

cüye 20 lira verilecektir. 
Duhuliyesi 1,90 liradır . Dört 
yaşındnk11(\r 58. beş ve d ı

ha yukarı yoşındrıkilor 60 
kilo ağırlık taşıyacaktır. Me. 

safesi 2000 metredir. 

Üçıinrti koşu: Dört ve 
dahn yu"korı yı:ışloki yeril 
yarımkan İr.g i liz al vo kıs. 

rakl:ırrnu mahsus ve 340 hrn 
ikramiyedir. Birinciye 265 

ikinciye 55, ü~·ünoüyo 20 li· 
rndır . Duhuliyesi 3,40 lirnd 
ır. Ağ rl ı k dörl yaşındrıkile· 

re 58, beş vo daha yukarı 

yoşdnkilore 60 kilodur Mes
afesi 1800 metredir. 

/Jörclıincu koşu: Dört vt

daha yuk:ırı ynşda ve J 935 
yılı i~·inde kazandığı ikram. 
iyeler yckfınu 300 lirayı do-

ldurmıyan yerli, ya ap ,ı 
k n ftr 

Arap ve hulis 8 hsıJ,dOf· 
ve kısraklara 1118 liradır· 
ikramiyesi 300 ik;ocı 
Birinci 225, 1 c•~· . s• 
55, üçüncü 20 . ıırs ıirsd•f· 

3 bef tır. Duhuliyesı 58 
·ı r ' ·ı r D\5rt yaşındakı e d•~ı e 

ve daha yukarı yııtac•~tıf• 
• w ı '- tsşı1 60 kılo ogır ı • dit· 

Mesafesi 2800 ınetre "'8 

. 'i arış ıl• 
Koşu şvrt/arı: 1gJ5 1. 

' ıD 'bl' Islah Eocüaıenın ,, gı 
zılJı,.,' 0d• 

progrı:ımınd.a. 18 

3 
bazir' ,. 

dir. Kayıt ışıne . ,~f 
haşlanacak 5 hazıtr'arP l{ofıı· 

k ı · r· 
mmda bitirilece b'e de 11 

lıırda müşterek b• 
1 

dır. 

~~ 
~..- 1.· sıftl 

ff alkı iülal eden uıı 
Yakalın~ı. . riıJ> jf 

(Muhsbı ,~f 
lstanbul, 23 ıarııı ç.sr iti 

den) - Kadın r~e~le~Je 
1 ve e 1bi1t" 

çıkarma arı · ale 011 

k meterı . ir • 
bıyık es 1•1' 

· · den do vaiz ettığ ın 1 ş&ıt· 
bir softa yakatooOl 

~ 

I r· Mecmua a :-

J;nİ Ua• ;,;o· 
r.ı~tl · .•. 

.. ı:ı"ısı ..,. btl '" 73 üncn 8 ı a..~ı ıı 
·ı uıı• diife 

dek il er. ısınn• . . cilere b,o· 
tistırı fr• 1 

de insan ye .~ Bilge - ~ıe 
•"kürn nedır. s 'ı/i.I ·r 

) u rt.:r· .., . '' 
ndn tarihi ese carı>• bit 

· k ı lliP· , 
Burdurvo ın • eoıe" ti 

s ser n ell 
asa acunu. . N l o r"'' 

ecesi· ıer • ·16 
bnyrarn g oııJlio> eerbl it 
H. Ozt iir~ [İl tırık~' "ıl• 

_ı.~ isnırıl 0 .1>l1J 
9
,.,r 

n~· · tırıl ~ r• 
N Kö;emı . ıo ~o 
nedir? oeıerı 
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Verem hastalığı hakkında bir 
hac söz .. , 

-1-
d v.ereuı - beynennns verem 

1 
enınce akciğer veremi an
aşılır . Asıl tüberkülozun mn
~681 muhtelif aza ye cihaz
ll~da. yerleşen bu hastalık 
ltııkrobunun tesirile husule 
felen intani ve bulnş c ı bir 
•ııtalıktır . Tüberkuloz ya 

edrını münferide yahut te
teışubntı müctemia şek \inde 
C'?laıektedjr. EsLabı mucj_ 
1t •ı Koh tarafından keşfedi
ll n. bir basildir. Bu mikrop 
''•Yetin neresinde yerleşir· 

:e orada hasılatı dereniyeyi 
,.118Ule getirir. Basilin muka 
ti•~eti hayatiyesi muhit ha. 
~tnde. yani tozda, toprak:da 

da zıyadedir. 
~ Genç kedi, köpek ve bil
l '•aa kobay gibi bazı hay 
b'llltrda basildekoh intanına 
11 
'•11nstır. Verem basili iki 
''i toL • 'h d B" . t6 .. ~ıın ı raz e er. ırı 

lrl bekulın dedikleri müteha
~il toksindir. Basille bu 
bQ r:.ndan istiffıde edilerek 
lat~un birçok tüberkülinler 

ıhıal edilmektedi. 
lkj.. . . d k . . 'l g uCısı -an O SJn ısını e 

,~!ri nıünhol olan yani ba
b ın hacminde mündemk 

d:u~an tokıindir. Bu an· 
'ı ~ın münhal toksin gibi 

' 1"'"tt . . . ~· ~" e ıntışar etmeyıp 

'c)~lın vücuduna mültesik 
, 6 .' toksindir~ Bu da iki 
~~ıdir. Biri aterde, diğeri 

tformda mütehammildir. 

,,:ter~e mütehammil olan 
'ele 0kıın ensiceyi harap 
fııt tek lecebbün yapar. Klor
-.:~• mütehammil olan ise 
)'''° 1 llıu.nzamı tezyit eder 
Q, !

1 
ltıkallus husule getirir. 

•le'~ dekobun muhtelif cin· 
~~r~ardır. Esmak, tuyyur, 
•tıs 1YYe ve insana mah· 
\~t. ~ereoı basilleri mcwcut
'ilt .. 8~ak ile tuyyurun 
dit. 1erı biribirine müşabih
h,, llısan basilinden evsafı 
Qiıı •tiye itibarile ayrıdır. 
)ıır:erıateyh esmak ve tuy_ 
~tk~ basilleri insanda tü· 
)'ili ul~z yapıımaz. Bnkııri· 
~blo tıkılcr ise insanda tüber· 
ııt, 11 ı Yaptığı bugün tama· 
~b tahakkuk etmiştir . Bu 
•it epıe süt tarikilo 
· 'Yet 1\ek 

8 
... tehlikesi vıırdır . 

~~eb·~dıle insana verem. 
•iı· 1 ır. Ve yine insan ha. 

ide b 
't 'v akariyeye sirayet ed_ 
ı.• ereın b ·1· . . 
l)ltdj~ · ası ının uzvıyete 
'•ıı._ 1 Yollar tamamen anl
ll\ -~rır . Çok yakın zama
~~t'k ~r . tüberkülozun irsi 
tld,, 11ltıkal ettiği ve bas· 
~'te~hlar hubeyni meneviyi 
edııtb~e heyzai intone düçar 
'~l, "0lknından sonra hu-
~d B~lccek t ' . . t e il re ıme ve cını -

'd'tr:_tyünomn bularak irsi 
t,~i 8~n husule getirilebile
tdilj~ 0Y1eniyor' ve kabul b <10rd 
·~~I!~ u Fakat bu gün ta-

ıt,ı etmiştir ki tederrün 
~'beıi:eğildir. gerçi bazı 
'•iQı ıornanında rnhim ve 
t11,.. edek:' 
• "l}e .

1 
1 te,· ezzuatı de-

,, .. ' 1 () ..,.,n1· •
1 

veyohut devranı 
~· ı e 

L 111 İllt ~ender olarak cin-
l{'~t llnı v k' . d " . n ı ıse e bu ha· 
~, arıa· . 
t. t, " 1 ıntane de1filet et-
"~I. ,.:lh:ısıl Koh bosili in. 

tenı isabeti kisbidir. 

uzviyete hayutı harici rah 
miden girer. 

Koh basili uzviyete dört 
tarikle dahil olur: 

1 - Pek eskiden malUm 
olduğu veçhile tPneffüs yol
larile. 

2 - Hazım boruları { l~ma) 
yollarile. 

3 - G ş ı:ı yi muhntinin 
her hangi bi r t:.mı fındıın gi
rerek kan yollurile. 

4 - Cilt (deri) tariki lc, 
Kömür tozuna maruz bu

lunanlar yll hut taş~·ılarda 
kömür ve taş zerreleri zir-
vei rie ve sürrei rjo hiza_ 
sındaki uknd ıı tı lenfaiyeden 
teknrrür eylediği görülmek. 
tedir. ~ Tevazzuatı deren iye 
buralarda görüldüğünden ev_ 
lfi basilin daima r.ihazı lA
neflüsü ile girıliğine hükme
dilmiş ve eksnriya ufak ka
sabatın: yani esnahı rieviye
ye müııtehi olan şuabntı ku
snbiyenin etrafında tevazzu
atı derniye görüldüiiü için 
basilin doğrudan doğ'ruya 
turku havaiye ile dahil ol
duğuna kani olmuşlar ve bi
nanenaJoyh turku houiye-
nin tederrün ıçın 
esaslı bir yol olduğu kabul 
edilmiş ise de son zamıınlar
da turku havaiye ile inta
nın duhl11 mahallerinin ha
lefi belurı1 , levzetıin halefi 
enfteki gışai muhali olduğu 
anlaşılmıştır. insan bu basil· 
leri toz He yahut mütever
riminden öksürüp aksıronların 
saçtıklorı ifrazatı yutarak in-
tane uğrar. Halefi balum ya
hut halefi inlteki sıy. 
rıklardan Koh bosill~ri he · 
yoz kan d:ımarları vasıtasile 
deverıına karışarak akciğer_ 
!erinin ukadatta takarrur 
eder. Her teneffüs borusu
nun iki done eviyei şariyei 
müterafıknıu vardır. Ve evi
yei şariye kasabalı şariyeye 
muvazi seyreder. Binae.naleyh 
turku havaıye üzerinde 
mevzu gibi görünen edranın 
eviyei şariye etrafında te · 
vazzuh ettiği nnlnşılmıştır . 
Bu do basillerin eviye~ şa · 
riye vasıtasile geldiğini 
ve bu turku viniye üzerin
de tevazzu ettiı:tini 
göstermektedir. Binaenal~yh 
basiller en ziyaJe turku em
eviye ile girer Fakat turku 
havaiye ile kabildir. 
Acaba bıısildekoh ağzımıza, 

burnumuza nasıl girer. Koh 
h•silleri muteverrimlerden 
knşaat, lünp, idrar ve mad· 
deyi nakliye, süt, kıh, vesa
ire ile hurice çıkari mikro
bun mühiti hnricide su ve 
topraklarda mukavemet ha
yatiycsi ziyade olduğundan 

uzun müddet yaşar. Hu mü· 
ddetlerle mülevves suların iç
ilm esi, elamanın ekli ile ba
sildekoh uzviyete dahil olur. 
Çocukluktu etam bilhasn süt 
ile basilin bağırsaklar tari
kile uıviyetP. geçmektedir. 
Binaenaleyh Koh basilini havi 
inek sü<l ile beslenen çocuk
larıla bnsildekoh ema ile uz· 
viyete geçebilir. Basilin tak· 
ip ettiği yol ~-ocuktn 95-Jı)O 
cihazı hazmi yoludur uiy ~ 
erek ifrat edilmiş isede tur· 
ku huzmiye vnsıtıısile siray
et de doğrudur . Lakin en ke
sirilvulrn olnn turku dı mevi
yedir. 

TOHDILl 

Venedikteki Avusturya-Macar 
" -Italyan toplantısı. 

<<IOeuvre» yazıyor: hu davanın ancak tek tıırn

«Homa hususi muhabirim. 1 flı olarak Venedikte hulled
iz 7 mayıs salı snbohı bize • ilebileceği zımnındadır. 
telefonla hildiriyo » Görülüyor ki Mncaristn nın 

Diinkü ... Temps., gazetesi- takınd ı ğı vaziyetten ortaya 
nde jntişar etmiş olup Ven- gelen ba~lıce meseleler Ro
edik toplantısını kapıyan ve ma konferansından ihraç ed· 
üç murahhas heyet arasın- ilmiŞ bulunuyor. Aynı zam .. 
da mevcut olan samimi teş- anda bu konferansın asıl 
riki mesai arzusu j]e görüş mühim olan bir mesele ile 
birliğinin mükemmelliğinden 

bahseden tebliğ, ltulynn ıli_ 

plomesinin tam bir muvnff
akıyoti Hr. Venedik konu~-

maforı ~·ok hissedilir bir 
bedbinlik havası içinde 
başlamıştı Faknt pazar gü . 
nünden sonraki gece,le B. 
[(unyanın Peşte ile birkaç 
kereler telefonla görüşmesi 

üzerine vaziyet epeyce açıl

dı ve aydınlandı. 
Ortadaki zorlukların Mac

arların bir takım talepleri
nden ileri geldiği herkesçe 
belli bir şeydir . Macaristan_ 
ın her ŞAyden evel istediği, 
Hırvat tetbişciliği hakkında 
Yugoslavya ile arasındaki 
anlaşamamazlığın derhal ha
lledilmesiydi. Bundan mada 
Macaristan yeniden silAhla. 
nma meselesinde bir «gara
nti)> istiyor ve berri bakım
dan muahedelerin yeniJan 
ele almması hususunda hem 
kendi hakkının hem de ko. 
mşu memleketlerde oturan 
kendi nkalliyetlerinin huku
kunun tanınmasını talep ed
iyor, Küçük itildi ile akted. 
ilmiş olan mütekabil yardım 
andlaşmalarının yapılmasına 

muarız bulunuyor ve hu hu_ 
susta kendi tezinin kabulün
de ısrar ediyordu. Eğer Ma
caristan bütün bu noktalar 
için kendi isteklerinde dev
am etmekte inat etseydi to
plantının mutlaka bir muv_ 
affakıyetsizlikle neticelenec
~ği şüphesizdi. Görülüyorki 
vaziyet hayli nazikti. Netice 
itibarile de orta ve balkan 
Avrupasınm durumunun ye
niden tanzimi meselesi kar
şısında Macaristan A. vrupan_ 
ın baştan kurumu hususun
da Almanyayı taklit eder gi· 
bi görünmekteydi. 

ltalya hükumeti mümess
ili B. Suvich, daha biday. 
etten beri B. Kanyaya Ma. 
car Maseimum programının 

kabulünün şimdiki halde im_ 
kansız olduğunu göstermiş

tir. Hun unla beraber Hırvat 
tethişçiler hakkındaki ~1ac. 
ar-Yugoslav anlaşamamozlı
ğının Cenevrede mayıs son
unda halledileceğini de bil-
dirmiştir. . 

İşte bu nokta en mühim 
olanlardan Liridir. Zıira Ro
ma konferansı münasebetile 
suçlu gösterenler ile suçlu 
görünenleri aynı masa etra. 
fında toplamanın i111.kftnı yo
ktu. Esasen eğer uluslar 
cemiyeti ortadaki anlaşama. 
mnzlığı kökünden kaldırma_ 
ya muvaffak olursa bu zor_ 
lukta kendiliğinden kaybol· 
acaklır. Yeniden silfihlanma 
akalliyetler ve muahedeler
in yeni baştan gözden geç-
irilmesi meseleı-ıine gelince 
bu meselelerin yalnız Cene· 
vrede ve uluslar cemiyeti 

\' Or~~ovesi içerisinde görüşü· 
lmesi karar altına alınmış 
bulunuyor. Karşılıklı .yardım 
nndhşmaları ise üç devletin 
bu hususta vardığı netice 1 

uğraşması la.zım geldiği me
yanda çıkıyor ki bu mesele 
de A vvsturyanın istiklfili 
ve tamamiyeti meselesidir. 

Her halde muhakkak olan 
bir şey varsa o da Macari-
slanın Venedik toplanması 
eınasında kendi görüş ve 
isteklerinde inat edip kalm
amak isabetinde bulunduğ· 
udur. Macariıstanın bu uysa
llaşma hnreketinin, yeniden 
silahlanma vo muahedelerin 
yeni boştan ~le a~ınması me 
selesi hakkında ancak ken
disine ltalyan diplomatik 
yardımının temin edilmiş 

olduğunu bilmesi üzerine 
mümkün olduğu rivayet ed· 
ilmektedir. Aynı zamanda 
İtalya da Avusturya gibi 
yeoi mübayaalara girişmek 
euretlle Macaristanın ekeno
mik durumunu kalkındırın . 
ayı taahhüt eylemiş olduğu 

da söyleniyor. 
işte bu iki menfaat muk

abilinde, Peşte hükiimeti de 
ısrarlarından vaz j.;er-
miş bulunuyor. Mamaf& bu 
hükumet Tuna konferansına 
iştirak edeceğini henüz. res . 
men bildirmiş değildir. Belli 
ki bundan maksadı eveld 
bu konferansın nasıl başla· 
yıp yol .tlacağını kestirmek_ 
tir. Bununla beraber Vene
dik toplanm&11nın neticesi, 
pek memnuniyet verici o1-
makl9.n geri kalmamaktadır. 
ltalya icin )Azım olan, Ro
manya bir taraftan Belgrat, 
diğer taraftan Prag ve Bük· 
reş cihetlerinden bir açık 
kapı bırakmak, aynı zaman
da da Macarjstan ile olan 
dostca münasebetlerini de
vam ettirmektir ki esasen 
bunda da muvaffak oldu. 

Yaptırmak istiyorsanız ha_ 
pishanede FEllMİ [STA-
ya baş vurunuz. FEH!ll 
UST.\ nın _yaptığı iskarpin-

ler hem zarif hemde raka
bet e ı ilmiyeces dereceJe 
ucuzdur. 
nahaber vermeniz kAfiJir. -

nnzma 

.. 
( 
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Hergün ıaat 9 da DARBALI OTRLt nden hareket eder. 

lif~iril\ ~ tirtü iıtirahıtı t.emin edilmiş olma~
l>iübet otqa•rlar laiçbir taraftı fazla 'A°lenmeden 

l
oluna devam eder. ve vaktı muayyeninde Bursı ya 
arır. Muhterem miitterilerimiz otokarlarda bir defa 

yeledluk ,ttmekle ıöıü1Düıün Joğruluğuou anlemıt 
olacuklardır. 

: Hareket yerleri: 
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1ktrMada2 ı ,,. 
LHucami. cı varın<la il ALK OTELİ 
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nci derecede ve birinci sıra· e !mız e Ç' ft( .J .• v 1 
da bir bab hanenin tamamı kt • d k /J . / G • • ı . r' k J )) 'l k" lf 
ile ittisalin<leki arsanın nıs- ın e u anan arı 11 ıe J •• a an 1 ' '-
fı birin~i darecede ve birinci ~ t·ın kıırtaı··ııı 71 
sırada ıpotek eden f\ara- il,. ( ( ' 
oğlan mvhaltesir.den camcı ~ G b k b / k •• . ~ 
oğullarındon Foto Sipor sa - it ri e arşı fecrÜ e İ Ve ÇO fflUeSSlt 1 
bibi Feyzi Can ve biraderi ~ N 
Eminin ipotek müddeti geç- lr._ k J • 
tiği halde borçlarını ödemı·- ~ e o a m 1 n a 
mAsindfln dolayı alocaklın ı n ~ 1 
talı>p ve uıüracnatı üzerine ~ K l 6 • • f 
ipotekli .bulunan Karaoğ'la? it_ aşe ~Tlnl emnıyefle kullanınız. _ -~~J 
oi:ıhallesınde vo Rdremıt ~~~~~~~~~~eh~~~~ ~~)Şlrl,~ 
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mlıı r ı Feyzı ve Emın ve =-~ B •• •• k T • 1 A tt " 
~:11:.0:::.~.°K~~.ı~:;::~ ;.": ~ ı uyu enzı a an • 
zı KAmile hanesi ve ark :ısı 1 

kıll eli oğlu Hnson hane~i j TEEi!:..~ ·ı•stı•fade edı·nı·zı ''" önu yol ile mahdut ve =-1 
l 68 > metre üzerine bina edi- ~ 
lın iş YC:karıd~ iki. o~u, salon ~ s o N M o D A 
ve aşsg111n yme ıkı oda me-. ~ 
vcut oiUp alt kıemındakı =~ ~ 
odaları tııbanlı vo tavanlı §i.~ EJb • ı ·k k l • k/.. .. [" ld/ı ~ 
ve salonu ise kaba~aş ı· ıse ı umaş ar, ıpe ,, yun u rop .. ' 
ve kısmen toprak ve ust '; [ kl kl ı ~ katındaki odıılan kor~i~·le i ve manto u arı ve en güzel yazlı ar .. 
doldurulmuş {~atı balınJe ~ • 

sıvasız ve taban tııhtaları ==~ F A H R 1. T A v s 1 '-eskimiş ve odalarla sıılonu ~ A N L ~ 
tavansız vo ~·atı hulinıle ve =~ '-

~.a~;~~~ ı~'::~:~:~ ~~ş~~~. ~ 1·1caret hanes·ınde ~ 
nenın arka kısmı de t45 met ~~ • 
re mnrabbaını\a nrso ve bir if.i 1. f d . ., . . .,. / k b J b .1. .. ı·~. f 
~~ı~:~d :: o~iraıı'···::.ı.:~ y:~ ~ s ~ • ı~ı~ız~ u:gu~ ? !'~a ". a ' , ı~s·~ ~ 
nıiş verir ağa\: ~e bır su_ ] 1 C\ k,ıl,tll~, t( ,llZıl,ı tlı s,1t1şl,1r,1 ~ 
kuyusu olun hunenın tom~m ı - ~ b • , I • " l ~ 
le in_tikalde s?.~I ~emcı oglu -=-1 (. ş <l I) 111 JŞ 1 r • ~ 
Nurt ka r ısı ~ukrnye vo 'kızı -~ A y R 1 C A t rı 
Alime arsası ve solu camcı ~~ K • • -;ı \ ff (\ • oğlu Ali v~resesi Feyzi ."c =~ aptan otelı altında yenı acılan F 1 rı 
Rmin hnneRı ve ürkası yıne -l rJ"' \ \ / s \ Nl ı J rıı u (J \ l(ll I '? • 
Feyzi ve l~min haneleri ve ~ f. L ! ~ . 1 1 \ ' E mağazaSt"' ~ 
önü yol iltı mahdud dört 1 • 

0 ~ 
tarafı dı.var!a çevrilmiş ve ~ nı zıyaret ederseniz memnun olursunıJ~ 
~~~:~ ~~~!~1.~hııe y~3r~(s:s0u> ;~;~ 8JliiiW1iIDiiIDiiiiiiiiiiiiii~iIDJmiiiiimWiiiiiiii~iji~iijijJiiiil~i1'""~··-~ "~ 
tıırıhınden ıtı aren ~ gun r.:tiJmJ.:ılll"I 

.. d d 1 . · ı @l mı l!l CJ s l!I mı mı mı l!J mı l!l 1!1 mı ifil lill mı ını mı cm mı filJ rın ını mı mı l!I mı 111 mı l!I mı.e. k' a 
mu et e vo pe~ın para ı e M iRi ~ 
açı~ artırmaya z.~k.arı~mıştır . = Parça f iatlan __ __ a ı• 
Talıp olanların bırıncı artır- l!I f iıl(lrl 
ma günü olan . 24 6 935 ffi) Kr. •ra 
tarihine tesadiıf eden P ızur· ti!) Sivri mekik 100 ~ 
tesi giinü saat ?n . beşd~n ffiJ Top:ırluk )) lüo l{ooıple ~l il 
itibaren Bıılıkesır ıbcra1 Jaıre- 15) İğneler 2,S nıok.ineıU 60a 
si salonunda huzır u unma- il K ..... ·~ 5 1 

. · k: ayışlnr " 111 ları ve artırmaya ıştıra ti) . • le te• 1 
edeceklerin hıınenin muhn- @] Mukıno yagı Ko;r6celi 1 
mm in kıymeti olan ( l 200> WJ şişesi l 5 ~~e ~ ıııs· 81 
liranın ve yarım arsanın '::" Nakış kosnnğı 25 aya si 

. 1 'lO(l ~ kıne .. ç. 
muhammin kıymet~ o on(... ) mı » makası 35 ı K lllPle ~ 1 
liranın yüzde yedı buçuk mJ Çakı 30 - 40 ı,·:k111eceh fit 
pey . akcasını satış .. Rıra~ında ı:&J Muht<•lif nakış ve kabi~e si ıOOI 
~e~vıye eder.ek muı~~ıdeye @ makine ıplikleri rnai.•0.e e· İl 
ıştırak ~~e?ıleceklerın:n la- (il makaslar vesuir \fadeM o· IJ 
zım gel~ığ~ ve artır~a. şart· mı teferruatı da bu raitle " 1 
namelerın ılfin tarıhınden mJ n"sbette ucuz<l rilir. 1 

k f ı .... 1 k ı::t ı ur. 
her es tara ınl ·ın goru me •• 

üzere a~··k buhmduğu ve IJ s 1 di 1 
~;:;~m;:~i~·~5g~~:i ~:~·!2· ! oyyet Dikiş .Makineleri Ge : 1 
dığı taktir~e .. (\Il so.n a rtır o· ~ yakında meccanen nakış yurdu açılıy~'ı ol.-a 
nın taahhudu bakı kalmak !.I ,..., .... , .. . . una' 1 ,.; 
şartile artırma ıo. 7• 935 ta ın Saµ anllık mukcmmehyet, tasarruf ve işlr.mesi katı yen. teı~, 11nk•Ş ~ 
ri.~i~e tesadüf eden çarşamba mi ıııakla heraber Eı·kck ve Kadın lerzil••rilc Plhise i~çilerı '~' 1cf11de1 
g-unu aynı ~~atde boşlaoaca· tiJ saııatkfuları lıenıcn hir t1 l makiıırsi fial111da oJarı iic cck111t•lı 1 1 
ğından o gun ~·ok ortırona el ·r 'k 1 .. k l'l ki" 1 ı· · ~ İl 
ihalıl edilerektir.Ve bu hub mı zarı VC' pratı. lJ S IHO H ya ŞP . llH e Hf' • il 
da a1Aknrla~.10 r'? bu. ~ayri rio J\ llS k ·ıbi il(:.. llİ k İŞ 111 •t kiııCSI fi 
menkuller uzermdekı hakin- mi ~ ( / ( İl 
rı hususilA faiz ve ma~rar ffiı Elclr. etmelidir. ilaha ueuz urzu Pdt•ıı lere ~atnız ~ 
dair olan iddiaları evrakı mü ffi1 • 1 
shitAlerilA yirmi giin icinde mi ı-ıl r • l .. k , •k • ı· k• ıelt•fl . r;J i~rn rla.İrPsİnc bildirmedild?- c:ı . . < \ c . c" . çc . •.•• (,.Ce ~ .••1 (l . . • • e;i rıı11k•1:~ 1 
rı tııktırde hakları tapu sı- 21 mızı tnvsıye ederız. l~skı makın esı oluptn Jeğıştırmell ıstıyenlere 1 a~ ~ l' I! 
cilile sobit olmodıkcn satış lın T rı k ' . · k 1 yolnız 01 ~e~ 1 ~ . • t§J v ~rı Ji' . ~ ma ınesı ·olupta uyuk tokmn arzusunda bulunan ara k ııııııfllB ') ~ 
h.edelının paylaşmaı::ındon ha·~ mı la vorilir. Ayrıc .ı makinel,.rde tırnıir olunur va makine alanlaru u iltl' IJ 
rı ç kal:ıcakları ve artırma L::I ve 'lakış mec<:nnen öaretilir. . · i 1 b a. İt 
ılan rlo~ma rüsum d il }' ffi] · ö '' k" lerıtnlZ ere" a . k t A 8 ıve r:':"I Fıatlnr ucuz olduğu knılor teıliyat ılo kolaylık gösterilir. ,na ıno . -ıe g 1 
ve gavrı men u un ver- 1::.1 1 k 1 ~ . . . . ınakınt3 ~ • . 

1 74 
. ffil mum ye(" porçh cırı bulundugu gıbı her nevı mnkınelere uyar r.111 
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g-unti tayın edılen mahal .ve mı · · .. · 4 • hJaf 1 
snnua hazır bulunmaları mü- mı K ~ d k d s b · Sarf akı .. ,,., 
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