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Büyük Şef Milyonlar Değerinde Olan 
Çitliklerini Hazineye Teberru Ettiler. · 
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Büyük Şef Milyonlar Değerinde Olan Çift-
1 ik le ri n i Hazın eye Teberru E ttil_er .. 
Atatürk Köylümüzün Kalkınmasına Mühim Bir Amil T eş 
kil Eden Bu Teber..rular1n1Kamutaya Bildirdiler. 

Hitler 
Bulgar Başvekiline Akillı 

rütbesini verdi. 
Berlin, 12 (Radyo) - Bay 

Hıtler, bugün Bulgar Baı

vekılt ve Hariciye Nazm 

8. Köse lvanofa Akilla olta · 
nının birinci rütbesini ver· 

!!atürkün Tezkereleri 01:5!J_~u~t!_n___Şp~nra ~-Q!_şüy~_f2elen ismet lnönü Şöyle Dediler: B kit p k 1 •h 
cc Yurda Ve Millete Olan ölçüsüz Sevgi Ve Bağlılığını Bır Kere 1 U e 1 amu Stl 

mittir . 

Daha Gösteren Atatürkün Şan Ve Şerefini Bu Vatanın KudM salat ımız Nekadardır? 
reti, Şan VeŞere i Sayı)·oruz.» 

Anka ra, 12 (A.A.) - Ka· 
lnı.ıtayın bu günkü toplanh 
•ırıd, R . ı h A - '-" l eıı cum u r taturKun 

l'''rruflarında bulunan çift· 
lkl 

ertnı hazineye ihda bu 
rı:rdulclarına dair tezkeresi 
h bu yüksek değerdeki 
f\1 • rekeu ıükranla Büyük 
, ıllet Mec1 1ıintn ittikama 

tıed 8 ,1 en atyekalet tezkere· 
tı okurıırnuı ve Mecliı beye -
le Urnunıfyeıtnin heyecanlı 
ı. ı,hGrata ve ıürek it alkıı 
~tlle k 

arıılanmııtar. 

llhAlat(irk tezkeresinde iı 
~-;~lltı artırma ve köyleri 

1odırrna yo'unda devet
~e 'l 
tedb •nan ve alrnacak o1an 
"e l rlerın hüsnü lıtihsslt 
bıt hıkııahnda çok mü1aid 

et l l c,lcl illi ve meaned ola· 
tıt\ arına kani bulundukla 

1 bildtrnıek le idiler . 
l tık t' k ~re okunduktan son 

l,tb Grıııye gelen Bnşvekll 
et i .. - b b Yiik nonu tı le erruun 

ehe ııek kıymeti üzerinde 
ttıa:rnıretle durulacak ço lc 
'°e blrn bır had ise olduğunu 
le 0~~ltıe) e intikal etmek· 
ittt . e.n bu çlftliklu de 
bı,. ll ın lnfl ) onlar ifade eden 
d •crvet halinde bufon 
Ulun 

ı, .. 111 u ve Atalürkün bun · 
1 e •naddi k ı y m e t -

tın 
~,it <ı bir lahza bak-
i •ııın 1 eu on arı kami len dev 
ttı .. l\L lıtıf e.deılne terketmesi 

•• QÜt 
llt)ltt, ~ün vatandaıların bu 
Celbet uı~rlnde dıkkat !erioi 
ce~ını Qıeaıne lay ık görüle 
tGtlG ve Atatürkün her 
~etıdı llhai menfaatlarınan , 
Ce~ h hhsuıa teveccüh ede
d,ılll er Uirlü f aydalarm 
d ' ü r ''"1, 8 unde kalmış ve 
bıt \> 

1 
kalacak olan milli 

dtk llt ık old 'w - 1 ten ugunu soy e 
8 u •onra demif lir k ı : 

li, I> Çiftlikleri Atatürk C . 
' ' LI lttf al 1 

lll l)o b n mali olarak 
tdtl ş· 

ınıdı be zineye 

.. . . . 

... 

... 

de ameli noktainazardan 
daha kolay ve naha mOm · 

kün olac ağım ümit etmeıln
aedir . 

ikincis i Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugün mem 
le h.ette faalıyetı hükumett~n 
ayrı bır ııiy ad teoekkül ol · 
ma ktan çılcmııtır . 

llükümet e mü;nteziç mil 
lelin ve devletin mü~terck 
bir müeueıesi haline gırmit 
olmaıındadır Bununla Ata 
türk Devleti Fırkaeını fark 
etmıyerek Fırkaya ait olan, 

Büulik Şf'] ve Çiftlikler/ Fırkaya o'maaı dütünülmüı 
olan mallarm hllzineye iade· 
ıinde ayrıca bir alicenaplık 
gösterm ı şt ir kı: bu da men
sup olmakla müftehir oldu 
ğumut C.H Partıılnln bütün 

terk etmesi bu defa çlftliklt>rlnl teıvlk edict bir vasıta halln-
köylüler için bu m~l<tep , de kullanılmau devlet el ın· 

4 Devlet ümes i leri 
Arası dA. Gör·· şmeler .. 
lnuiltBri Haric ıyB Hazırı 8. Edenin riyasetinde yapılan 
bu toplantı~a muhrip\ere veı ilecek nota işi gö r üşülmüştür 

efradı için ancak haz, ıeref, 
sevinç verecektir. 

Atatürk bize bir defa 
daha kendi huzur ve ra· 
batının vatandaılaran refahın 
da olduğunu ıöyltyor. 

Atatürk btze bir defa da 
ha kendi farı ve ıeref inin 
vatanın ıan ve ıeref ınde ve 
kutretinde oldufunu fÖıte · 
rlyor 

Londra, 12 tRadyo) -
Bugün saat 15 le Harıciye 

daireılnde 8 . Edenin riya 
ııetlnde Fransa sc:fıri B. Gor· 
btn, halya seferi Kont Gran 
<li ve A iman sef ırt Von Rib· 
bentrop bir içtima yapm ı ı 

lardır. 

Bu içtimada konta ol ve 
fılolarm iti için verilecek 
nota müzakcı e edılmiıtır. ... 

LondrA, 12 ( A.A. ) -
Kontrol f ı lolnrmao cmnlye 
tini takviye için yo ı l mak 

isteni en ıt ıl alo& me forn ül ü · 
nü tıuızım et me k üze re bu 
gün sa at 15 te toplanacok 
olan b y Eden ile t ıra nsı z . 

Alman ve İtn l ysn sefirler inin 
bu içtımamda bır gü na mü 
~külat çıkmı~·ncağ ı, ıttff ak i e 
temin edilmektedir Çünkü 
nıevzubah" metin dün B E 
dtın ile B.Gorbin, O Ribben 
trop v~ 8 . Grandt araııın · 

daki görüıme esnssmda ıh 
zar olunmuıtur. 

Londra, 12 (A A .) - in· 
glltere Manci)'e Na:ıırı Bay 
Eden ile Fransa, Almanya 
ve halya büyük elçileri lo 
planarak kontrol hlolarının 
emniyetini takviye için ka 

rarlaıtırılan anlaınıa metni· 
nl yazacaklardır . 

Londranın diplomatik me· 
halifinin kanaatin~ göre, bu 
metin Valanslya ve Sala · 
manka hükümetlerine teb -
liğ olunabilecf'kllr 

Londra, 12 lRadyo) Bu 

t.<:_°"_,(tl,,Wc'->'.M"~' 

Eden 

Arkadeılar; milletin kar · 
tısında ıfzio yüksek hl11iya
tmıza tercüman olart. k biz · 
de söyliyoruz ki, Atatürk 
bizim en kıymetli hazine 
mizdtr . 

Onun ıan ve ve ıeref ini 
bu vatanın kudreti, ıan 
ve ferefl sayıyoruz . 

c evr de 
8 ı r sili~ ~eposu meydana 

ç ı ~arıl~;. güo saat 15 t e u ra ıle Al· 
manya, İtalya ve Fransa bü 
yük e1çilerı Hariciye Neza Benevrc , 12 { Rndyo) -
retint: gel rek, ~i · Anton Maha li za bıta bir silah d~ · 
Edene m 1lakl olmuıla rdır . P0 "u meydana ç ı ka rn ı ş, 35 

B. Edenin r iy setinde top· mıtralyöz ve 50 bııı htek 
lanan ıeftrlcr, kontrol hlik eld~ etmiıtir. 
!tındaki anlaşmeoın metnini Bunlann, İspanyaya ka-

çırılan silAhlardan oldu~u 
hazırlamıştır. Londra me, 5 

hafill, Almanya vf' ltalya ve Fran1adan gt'ldiii anlaııl 
mııtır . 

pt'k yak:nda ademi müda · 
-~EOı:s:E<-

hal c komitesine dönecelderi - J . 
ni t ah min e~ektedirle~- apo yada 
K a 1 ~ a rol .Siyasi müsıQaılıklar ye
Varşovaya 24 ~aziran~a 

g: ~ ~ cek. 
Biikre§, ı 2 ı Radyo) 

Kral Karolun Varoova ziya
retinin tarihi 24 haziran ol· 
arak teıb i t edilmlotir . 

niden i~d s edil~i. 
Tokyo, 12 (AA.) - Bat· 

velril B, Haya inin lağvetti· 
ği siyasi müsteıarhkları ye· 
niden teııiıı etmfflir. On ne · 
zarcle birer siyaiİ mülleıar 
tayin olunacaktır. 

Havalann fazla rutubetli ve yağmur lu geçmesi rekol
teyi 4 O milyon kiloya ~a~ar düşürmüştür. 

Birkaç ıenedenberl dahili 
ıana yl ıarf ıyatınm artma11, 
anlaı na l arımızda pamuk ih· 
racatının himayeı ı ve netice 
olarak pamuk fiatlarının 

yükselişi, müstahsili fazla 
istihsale sevketmiıt ır . 

gJ5 · 937 mevsiminde bu 
ıebepler alt ı nda 253.645 
h~ktar üzerine zeriyat yapıl· 
mııtar. Bu saha 19.H 1935 
seneleri e k i m ıahaları 

vaaatiıinden yüzde 35 faz
ladır . Sahanın geniıliği ile 

mütenasip bir rekolte bek· 
lenirken havaların müsait 
gftmemeıl, yağmurların faz· 
lalığı bazı tarlaları k11men, ' 
bazıla rını tamam~n harap 
ederek rekolteyi 40 milyon 
kiloya kadar düıürmüıtür . 

1936 - 1937 meVliml re 
kolteatnde Çukurova mıntı· 

ka11 yüzde 61, Ete mınta
kaıı yüzde 31, lğdtr yüzde 
kine yakın zamanlarda tld-

Arşidük Otto 

ispanyada ~ulunan amcasmı 
ziyaret için gitmiş 

Arşiduk Ol/o 
Viyana, 12 ( A.A.) 

Kralcılar ıeft Baron Vinue
ner kralcı "Osterreicher,, ga· 
zetesiode Artldük Ottonun 
lıpaoyada bulunuıu hakkın· 
da diyor ki: 

"Ar§idük Otto, ispanyada 
hiçbir styaııi makıad güt
memektedir, Kendlıinın 1s
panyadn kraliyetin tadeıile 

hiçbtr alakası yoktur. Arıt 
dük İıpanyo\ naıyonallstle
rini tanımak ve .,· aralı olan 
amcası Prenı Guetan Dö 
Boürbon Parmeyi ziyaret 
makaadile lapanyadadır. ,, 

2, Sakarya havalfli yüzde 
l, cenubu ıarki vilayetleri 
Malatya ve t.liztz dabU ol

d uiu h alde yüzde 5 ht11e 
almııtır. Bu dağılııtan ıCS 

rülüyor ki, Çukuroya lıtlh· 

sal aahaıının ıentıliğlne rat

men dtier senelerden a z bir 
istihsal yapılmııtır. Bu ••· 

ziyetin baılıca imtllert be bu 
mıntakada mahıulün tdra . 

detll yafmurların yağması 

ve fazla rutubet neUcell 

huıule eelen pembe kurdun 
büyük tabrıbat yapmasıdır. 

lfdır mıntakuındakl ilk t a· 
bmtnler , rekoltenin 1.500 000 

k 1 l o olacağını 16sterl· 
yo rdu Yaf murların tealr ile 

huıule gelen m tldlyo haa
talıfı rekolteyi 1 .000.000 
kiloya dütürmüıtür. 

Adana mıntakaaında 

mahsulün idrakinden sonra 

Seyhan nehrinin taıma11 da 
3 500.000 kiloluk koza ha· 

lin dekt pamuiu hasara ui· 
ratmııtır. 

Ma~suf Gn kalitesi 
1936 yılı zirai tıllhatın 

pamuk üzerinde ilk ıenfı 

teıtrlerinl göıtermeğe baıla · 
dığı yaldır . Mczkftr yıl zar · 

fında 32 yt"rrle pamuk lılah 
ve üretme deneçlerı yapıl · 

mı~, ilk defa olarak Nazilli 
mıntakasmda, Antalyada, 

Eskt§ehir c ıvarında köylü· 
ye yeni cinA Akala tohumu 

dağıtılmıı. Adana ve ci•a-
nnda külliyetli miktarda 

Klevlant cınci ekilme~e 

baılanmıı keza bu yıl zar· 

f ında ılk defa olarak Ma -
latya Klevland tohumu ile 

zerlyat yapılmııtır . Bundan 
maksat ilk ıeneler zarfında 

Adana mantakaaında dejene 
re olmuı Amerikan nevi 

iane clnı l nin yerine Klav. 
landı ikame etmek, Efe, 
Antalya ve Eıkiıehlrde Aka· 

alayı tamim ve itıhsalinl te
min eylemek, m<lteakip se· 

nelerde de yerli nevini kal· 
dırarak yeni Amerikan tip
lerini bütün menılekete tef· 
mil etmektir . Klevland cin
ılnln muhtelıf senelerde re· 
kolte içinde aldığı hisse, •a· 

ziyeli açıkca aöıtermektedir. 



SAYfA: 2 

Gençlik 
Eıkllerln cöoklerlnden bl· 

rint karııtırırken Süratlnin 
hayat destanından ıu ıahr· 

lar ıöz6me lltıtı: 
Yirmi beşinde olur bir dayı 
Otuzunda bellidir payı 
OJ11z beşin da saymaz An-

kayı 

Kırkında kdmllümert in· 
san olur. 

Yatı kırkı geçmtyen bazı 

adamlar, ıüçlerl yetmedlil 
berhanıı bir itte (Hey gidi 
l'eoçlık hey ! ) Diye içlerfnf 
çekerler, ıanki gençltklerlnde 
bir it yapmıtlar ııbl gözlerini 
bir noktaya batlıyarak batı· 
ralarından bir parça koparıp 
ılze uzatırlar. Bunlar bllhu 
H kadına, lcıza aittir 

Bazıları lıe harpteki teca
Unden bahiıle mertlıfinl ılze 
anlatmak iller kt, bu bert· 
kiler yatları altmıta yaklat· 
tıfı halde öbürlerine naza
ran daha ıenç ve dinç ol 
anlardır. 

Bu hlklyelere göre genç· 
life bir manl vermek llzım
ıellne.: 

"Gençlik, hayatın herteY 
yapabilecek bir devreıldir.,, 

Demek doirudur. 
Hakikaten de öyledir, çü

nkl: Flzyoloilar ıençltli ., Bü· 
161 çalandan ihtiyarlıfa ka· 
dar geçen ıafhadır.,, Diye ta· 
rlf ederler. Onlar ıençlıil 

çocukluktan bazı uzuvleran 
dlrllmeılle, ihtiyarlıktan yl. 
ne bu uzuvların ölmeıile ayırt 
ederler 

EnfOıl olan bu tarifler bü
tün gençliie tetmll edilir mi, 
edilmez mi bilmem? Yalnız 
buıün kadrini btlmedlilmlz. 
bu devre o kadar kıaadır ki 
kırk yıllık bir adamın ıenç
llk yatı ancak bir yıl kadar· 
dır. Çünkl bu kırk Y•tı ( 15) 
ti uykuda, (7) si çocukluk, 
(5) t ilk tahıil, (6) ıı lıu ile 
ıeçeceftnden elde kalan an
cak 7 yıldar . Bu hesaba yü· 
k1ek tahıllı de katarsak nl · 
hayet artan ve bir çok tılere 
ha1redılen zamftn 360 gOn· 
dar. 

Sevmek .• Sevilmek .. Yaıa· 
mak .. Hep aynı gaye .... iL 
lh. ( l) BütQn bunlardan da 
artakalan saniyelerde TOrk· 
lüfe .. 

Çünkl llkayıdız, llkayıt 

oluyoruz • .,Neme llzım,. cı. 

lık tUilmlze kadar lıliyen 
bir madde haline ıeldl. 

Miıal llzımsa itle: 
Geçenlerde Ankara Yeni 

Sinema11nda af itlere ıaz ıe•· 
dlrlrken iki bayan, yabancı 
bir dille r6rüıü yorlardı Bı · 
rlnln çat pat, Oui, Non, Bon 
venlre ıtbt k11a cevap veri· 
tinden bu lisana itina olma. 
dıiı anlatılıyordu: 

Bir arkadaıım 

- Aff edenlnrz bayanlar 
Türkçe bilmiyor musunuz? 

- Bıltyoruz 

- Unutmayınız ki Türkl-
yedeılnlz 

Arkadaıım henüz sözünn 
bltırm~den bayanlarla tlltl · 
r• olmıyan otuzluk bir ıenç 
bay (!} ' 

Sen ne kar1tıyonun? 
Di1e çıkııtı. Arkadaıım: 

- Onurunuza mı dokun 
du? Bayım dedi. 

Bu l'llrOltOye toplanan j 
ıenç, lht11ar, kadın, kız o 1 
bayın kadın müdaflltilneml, 
yokaa arkadaııma mı •Gla • , 

Japon 
Muhacereti 
Japonların Mançurlye mu· 

haceret ve yerletmeıl için, 
Japonya hOktlmetl tarafın. 

dan tertip edilmlt olan 20 
ıenelik plimn t&.tblkahna 
bu ıene baılanacaktır. 

Pllnın ılk bet ıeneıl zar· 
fanda 500 bin kltlden mQ. 

rekkep 100 OOo ailenin ta· 
ıınma11 fçln tertibat alın· 

maktadır. 

Taıınacak ailenin yekunu 
Japon çıftçi nüfuıunun yü· 
zde ylrmıılnl temıll eden 
l .000 000 aile olacakhr; 
bu da Japon hükQmetl için 
bizim paramızla 10 milyon 
lirahk bir tahıiıata tozum 
göıtermektedtr. 

Japonyanın ekilip blçll
meie e)vertıh arazlıl 60 
milyon dönüm, çiftçi ailesi 
iıe 5 600.000 dir . Toprak 
zürra kifl relmemektedtr. 
Bunun için Mançurlye renlt 
mlkyaata bir muhaceret pli· 
nı çizmek mecburiyeti haı,1 
olmuıtur. 

Sovyetler Birliğinde pamuk 
Soyyetler Bırliilnde, bu 

yıl, iki milyon hektardan 
fazla arazi üzerinde pamuk 
zeriyab yıspılmıttır . Bu ara· 
ziden t 28 bin hektarına 

mııır pamulu ekılmtıUr· 

Ukranya, karım, kuban ye 
Volga mıntakaları gibi pa· 

muk itine yeni baılıyan mı
ntakalar, 500 btn hektar 
ekmııur. 

Ekimler için , en iyi ve 
taafiye görmüı tohum kul 
lamlmıttır. 

Uzun elyaflı clnıler, bü • 
tün zerlyatın yarı11ndan fa· 
zlasını tutmaktadır. 

Pamukculuğuo muhtelif 
safbatında, makine ile itle· 
mek uıulü, rittikçe daha 
fazla ınkltaf eylemektedir. 
Kolkhozlarla it gören ziraat 
makineleri ve trak' ör iı

taıyonlarma, bu ıenc , ye
niden, pamuk ziraatlne ma 
hıuı 3.500 traktör verilece· 
kttr. 

Madeni ve kimyevi gtıb 

reler fıtimall, ve daha ev 
vel, pamuk tarlalarının sü 
rülmeılndekl isl!hat, devlet 
pllnının tam ıurette tatblkı 
keyfiyetini temin etmekte· 
dir. Bu sene rekoltede, re · 
çen ıene rekolteılne naza 
ran, yGzde 23 bir fazlalık 
ıörüleceii pek kuvvetli tah· 
mln olunmaktadır. 

Diler taraftan. bir çok 
pamuk mıntakalarında, kol · 
khoıcular da aralarında: re
kor teı klledecek rekolte için 
m6111baka ederceılne çalıı· 

maktadır. 

Mos~ova. · Prag ~ava 
isef erleri 

Moıkova tle Prag arasında 
pek yakında muntazam ha· 
va seferlerine baılanacak ve 
iki günde bir kalkacak olan 
bu tayyarelerle Moıkova di 
ğer bir yol ile daha A vru · 
panın diğer memleket lerine 

ıı..bağlanmıt olacaktlr. 

yorlardı anlıyamadım . 

Ey genç: Kadwı seu anne 
olursa. 

Unutma Turam bil nt 
olursa . 

( 1) Haaan Ali Türker bu 
bahsi aynı sütunda canlan 
dırmııtt . 

lihnıet Bozelli 

TORKDILI 13 HAZiRAN 937 

iliMiZDEN HABleRlER J 1. " ' ,•: • : ; .:· .{~ '! .... 

Köpeklerin Pa ç ladığı Kamyonun Ardına 
Çocuk Kime Aitmiş?.. Takllan Çocuk .. 
Ka~m çocuğu iple boğdu~ıan sonra gece yansı kimseye 

göstermeden toprağa gommüs .. 
Sındırıının Düvertepe (Ço. 

rum) nahtyeılne bağls Şa
pçı köyünün cıvarına bir 
çocuk gömüldüğü, bunun hı· 
lahare köpekler tarafından 

parçalanmıt olduğunu dünkü 
ıayımızda yazmııtak . 

Bu çocufun Şapçı köyün
den Abdi kızı 40 yaıla
rındaki Zekiye ad1ı bir ka-
dına ait olduiu an1 aıılmıotır . 

On iki ıenedenberl dul 
olan Zekiye gayrimeıru 

çocuğunu dünyaya ıetırdı
kten sonra bu halin duyul 
maaınıian korkarak çocuğu 

iple boğmuı ve köy civarına 

gel iti güzel gece yarıaı eö. 
müvermlttir. 

Zeklyenin hamile oldul}u 
ve ıon günlerde haata oldufu 
nu bahane ederek klmıe ile 
görilımediğl ve evinden dı • 
tarıya çıkmadıiı da aırenll
mtıtlr 

Köpekler itte bu pek de 
rlne gömülmiyen çocuk ce 
ıedlnl meydana çıkararak, 

yazdığımız tekilde parçala 
mıılardır. 
Kadın tevkif edllmitUr 

Tahkikat derinleıtirllmekte· 

dır. 

BirEkin Tart ası 
· Ateş A 1 d ı .. 

------- -------
Katahyaya Giden Lokomotif
ten Düşen Bir Kıvılcım Yan

gına Sebebiyet Verdi .. 
Dün ıaat 12 sıraların 

da Halalcanın Tereolik mev· 
kUnde tlmendüfer hattının 

ıeçtlği yol üzerinde bir ekin 
tuluıoda yangın çıktıiı 
haber verilmittlr. 

itfaiye bu tarlaya gide 
rek aletin diğer' . tarlalara 
ı!rayettne meydan vermeden 
6nünü almııtır. 

Yangın ıonuoda . Sahniaar 
mahellaatnden Çamatırcıla • 
rın Hakkıya alt olan altı 
dönümlük ekin tarl.nındakl 
demetler kamllen yanmııtır 

Yangının Kiitahyaya "ılt 
mekte olan trenden bir kı 
vılcım düımeıtnden ileri 
geldiii ve rüzıarm fazla 
olmasından tc vıl ettiği lln · 
laıılmııtar. ---'!l!Lr---

6 öne n Hakimliği 
Gönen hukuk ve ceza tı

lerlne bakmak üzere kendi 
ıl ne muvakkaten ıalihlyet 
verilen ağır ceza mahkeme· 
si Aza mua vinl B. K~ma 1 
fren oradaki vazifeıi bittl
ilnden eski vazlfeıine dön · 
müıtür . 

- ~::a: 

Bölga lik maçlan 
Bugün C gümeıi bölge lik 

maçlarma devam edilecektir. 
Bu günkü maçlar Gönr-n 
İdmanyurdu ile Edincik ara. 
11nda Edfnclkte yapılacak· 
tır. 

-~~·-

Nııanlanmı 
Hacıilbey okulu öğretmen · 

!erinden Bayan Meliha Çı 
çekdağ ile , Gazi okulu öğ· 

retmenlerlnden ve Yauuhay 
B. Ziya Ko:zanm nııan törent 
akıam Halkevinde birçok 
davetlilerin önünde vapılmıı· 
tar . Gençleri tebrik ederiz. 

... ~-

Bir serhoşlu~ va~ası 
Dinkçiler mahalleılnden 

Mehmet oAlu ıimltÇI Mus 
tafa, Bunala Netct oilu ıl· 

-===ıı-=====s=-=---=m-====---

A v c ı la r 
Ne se~ilde va nasıl av 

yapabilEcekler 
Yeni avlanma kanununun 

eıuları alakadar mehafile 
tebliğ edilmlttir . Hlrçok 
hayvanların avlanmaıını 

büıbüUin meneden ve bir 
çoklarını da müıaadeye ti.· 
bi tutan bu kanun avcıları 
çok yakından alakadar et
mektedir . 

Kanuna röre memleketin 
her yerinde ve her zaman 
avlanabilecek hayvanlar an
cak tunlardır: Vaıak, kurt, 
çakal, yaban domuzu, para, 

ıırtlan, kaplan, karga, yılan 
ve kaplumbağadır. , 

Diğer bir kmm hayvcın · 
lar da ancak müıaade ile 
ve muayyen müddetlerde 
avlanabilecektlr. Bu hayvan· 
lar ıunlardır : Yaban ke. 
diıl, zerduva, kokarca, ıin· 

cap, ıuaamuru, ceylan, ge· 

ltnctk, porsuk, kunduz, tav · 
ıan , Ulki, karaca, dağkeçiıi, 
ayı, kelebek, yaban horozu, 
erkek sülün, tavuı familyası, 
çil faml1yası, bırdırcın. ya
ban ördefl, aarıaıma, koğu 

kuıu , çulluk, turna. toy kuz 
gun ve bataklık kuılars. 

Şu hayvanların avlan · 
maıı Türkiye hudutları da 
halinde katıyyen yasaktır: 

Geyik, dafkoyunu , dafkeçl· 
at yavruları, karaca yavru 
ıu, yarasa, kirpi, toraç, ve 
ehli kumru, kerkenez, çalı 

kuf u, goguk ve ağaçkakan 
kutlan, diıt ıillün, yabanla· 
vuğo. bülbül, çekirge ku,u , 
kırlanrıç, leylek, puhu. bay
kuı ve sıiarcık kuıu. 

mitçi Münir ıerhot olarak 
Börekçiler mahalleı!nde uy
aunıuz hareket ettikleri gö . 
rüldüfünden • yakalanarak 
adll1eye verllmltlerdlr. 

Yaramaz Bir Çocuk Düşerek 
Ağır Surette Yaralandı . 

Dün bir çocuk yaramaz
lığı yüzünden trohlikell bir 
kamyon kaza11na uğramıı 
tır . 

Sındıreıya gitmekte olan 
bir y iik kamyonunun ardına 
bir çocuk asılarak binmiı 

tir. Şöfer farkına varmamıf, 
kamyon inhiıarlar fdareıi 

tarafında hızını artırınca 

çocuk da kamyondan kendi
ni yere bırakmııtır. 

Bu ıuretle düıen çocuk 

ağır surette muhtelif yerle · 
rlnden yaralanm11tır. 

Çocuk etraftan görGlerek 
yetiıtlmit ve haatahaneye 
kaldırılmııtır. Çocufun Dınk· 
çilH mahalleılnden tek ar•· 
bacı Hibeylnln oğlu 12 yaf · 
larındakl Ali olduğu anla· 
ıılmııhr 

Vakadan ıonra töfer yo· 
luna devam ettlflnden kalll· 
yonun kime . ait olduğu tah· 
kik edilmektedir . 

Memurların Tekaiitlüğü •. -
Maliye vekaleti yaptığı bir tamimle memuriyetle alakası 
kesilen memurlar için yapılaca~ muameleyi bildirdi. 
2996 numaralı kanunun 

muvakkat ikinci maddesi 
mucibince memuriyetle ali· 
kuı kesilenlerin tekaGdlnk 
itleri hakkında Maliye Ve
kaletinden vilayetlere mühim 
bir tamim gönderilmltUr. Me
murları alakadar eden bu 
tamimda deniliyor ki: 

.. Maliye Vekaletinin teıki· 
lat ve vazifelerine dair olan 
2996 sayılı kanunun muvak · 
kat ikinci maddeıi muclbln· 
ce Vekalet inzibat komiıyo 
nu kararlle memuriyetle ala
kalarının keıildlğl tebliğ ed· 
tlmft olan müıtahdem veya 
muhtelif ıekillerde açıkta 

balunan memurların tekaüd
lük lılerinio uzamma11 için 
aıağıda yQzılı tarifat daire 
sinde muamele yapılacaktır. 

Memuriyetle alakuı keı• · 
len her memur hakkında &Jr& 

ayrı gönderilen tahriratlary 
müıtenlden keyfiyet alaka· 
dar memura tebliğ olunacak 
ve gönderilmlt olan karar 
ıuretl de muhatabına tevdi 
edılmekle beraber keyfiyetin 
tebliğ edildiğine ve karar 
suretinin ahndıiaoa dair be· 
hemehal teblli tarihini de 
havi olmak üzere bir tebliğ 
ilmühaberi alınarak vekalete 
ıanderllecek ve memur it 
batında bulunuyorsa tebliğ 
tarihinden memuriyetle ala
ka11 keıllecektlr. 

Ancak, 2996 numaralı ka· 
nunun muvakkat ikinci mad· 
deıinde zikrolunan açıktaki 
memurlar, memurin kanunu 
nun 58 inci maddeıi ahkl· 
mtle 2919 numaralı kanunun 
3 ilnca maddeıi ahkamı da 
ireılnde açık maaıına maı· 

tabak olanlardan ibaret olup 
bunlar haricinde gerek me-
muriyetle alikuı olmıyan, 
latif a etmff, ihraç edilmif, 
memuriyetten mahrumiyet 
cezulle mahküm olmuı veya· 
hut memuriyette iıtihdamı 

na mani olacak deı ecede bir 
hüküm aıymiı, velhaaıl memu· 
riyetle bir veçhile allka11 
kalmamıı ve kendilerinin de 
tayinin; bir mecburiyet bu 
lunmo.mıt olanlnra mezkQr 
muvakkat ikinci maddenin 
ıumulü olmıyacağmdan tek · 
ltf evrakında bu malumatın 
nokıamndan dolayı gönderi· 
·ıen &cararlu bu vasiyetle 

bulunan bir ktmıeye aıue 

karar tebliğ olun'llıyarak ıa
de olunecak ve esbabı rnu
cibesl izah edl1ecektlr. 

Bundan batka zikroluoao
ların, t~kaüd muamelelerıntll 
bir an evet yapılman için: 

1 - Herhanıl bir ııur~tte 
haklarında tahkikat cerey•" 
edip etmedifinin, etmekte 
ise mahiyeti ve aaf ahatı balı' 
kandaki malümatın tahkikat 
netaylcl mahkemeye 1Dt1kal• 
etmtı oldufu takdirde bülı' 
me iktiran edip etmediiiolll• 

2 - Memuriyetle alik•'1 

keıllmlı memurların f asi• 
mehuzatlan zlmmell oloP 
olmadıiının, kezalık hükıııe0 

tahakkuk etmıı borcu bulıl' 
nup bulunmadığının, var" 
mtkdarının. 

•• 3 - Muhaılp 11f at ve • ... 
lahlyetlnl haiz olanların 11• ,. 
lü dalreılnde devirlerini "" 
rlp vermediklerinin tedk1 

olunarak bildirtlmeal 1&ı:ı0' 
dır. Bu huıuı yazılacak talı· 
rirata da: 

a -- Memuriyetle alak•tl 
keallenler, muhakeme alt•"' ,, 
alınmıı olup mahkeme 

11
, 

haklarında bir karar "e' 
mit ite bv kararın, rrıahk~ 
medeki doıyalarandan b•:ııı 
ne vekillerine, hazine "" d• 
bulunmayan kazalarda ,, 
mahalli memurlara adiY'. 

1 tıar• aldırılacak olan (bun ar 
011

,, 
fından taadikU) bir ıuretl 1, 

t b• 
b - Kendtlerlne • "'' 

d 
.,tı 

olunacak teka6 maaf& d• 
ikramiyenin hangi rrıal,.f'I ol 
ğana 16nderlleceği taYi~1,,ı· 
unabllmek üzere ikame b•I· 
nl ihtiyar edecekleri mş 1 

lerl bildiren ve kabil ••;,,, 
mahaldeki lkametılh • b' 
lerlnı muhtevi olan bir 

yannamenia, 1ıı•• 
c Memuriyetle sil .,o 

keıilmiı olan her tıh•111 di1ıll 
nfuı tezkerelerlnlnln ta• 
bir suretinin, ,ıd 

ç -- Tayini Vekalete ı.t 
olıoıyan ti it meınurlarılJ g3A 
934, 1 9.934 "" tO • 2,.,oıı· 
tarihli umumi teblll•t .,.~ 

ı1t• 
dericatına tamamlle m ıd•" 
bir tekilde tanzim ve 

1
;e> 

heyetlerine tasdik ettlri ııo" 
müddeti hizmet ceU'' 
fhderllmell l&aunclıf· 
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Gülmek •• 
Bazı fnıanlar vardır kt aala· 

Ylcalı yerlerde gülerler. Bu 
aıbıler behemehal avuntu• 
larını bu halde bulurlar. 
Yıne bazı inaanlar var· 

dırkı hem aüler hemde ağ . 
larlar. Halbuki aülmek her 
hangi ani bir ht11ln doğur. 
dutu neıe, ruhi tatlı hislerle 
l•cıldıyan duygudur. ılotr
lerın bit den bire harekete 
telmesl bir anda aam ve 
Yetılerln ıönmeıtle hasıl 
01urld . Yine bazı kimseler 
l>unu itiyat haline ıetirmiı 
.. Yıl, kaba ta'birf ile çalım 
haline koymuılardır. 

Gnlmek. . Üç kmmdır. 
Bunlar her zaman için biz 
lnıanlara raraıır ruhu iıte · 
hıedtğl halete gömer, hiı· 
lerde yer bulur ve dlier 
kalplerde akıl teılr yapma· 
ttıakla . T erblye (berinde de 
•kıı haller meydana ıetlr
ttlez .. 

1 

2 -
Tebe11üm 
Gülüt 

3 - içit ıülaı 
Tebe11üm: Gerek ferdi, 

ietek cemi hayatın baımda 
teltrlcı bizde buna aüler 
)Üı\ü olmak denir.. Ekıe
tl1a .. TecrGbe görmüı bü
Ylikler .. Güler yGzlü olanlar 
lcendllerlnl ıevdirenlerdir 
CGınleıfnt 11rasını buldukca 
•arfetmekten geri kalmazlar. 
f 'rebe11Gmde yanaklar ha
~f gerilir, gözler cana ya 

•o bir bakııa gömülGr. 
.\lnında çlzıt belirmez, du 
daklar hafif açılır. fakat 
dlıler görünmez. Bu Y•fl\ · 

trlak tarzleranda en ıevllen 
Riilüı, ve ruhlara kendini 
"'bteden en kavi gülOıtür. 
b 2 - Gülüıler .. Herhangi 
~lr tüldürücü vakanın zu-
Urlle meydana ıellrkl, ek · 

•erı b) Ya layatro, meddah, ve 
1 haua cemi hayatta . ku

tulan ailevi, veya buna mü. 
llıllatl mccllılerde zuhur 
tden 
~ ve ıataraban adını 

tl:tıdtne mll etmlf ldmıele
"e Yapmıı oldukları .. taklit 

b hallerden doğarki kııa 
ır 

tt\I an ıçlndlr . Bu~da da 
1) O.eff ihtiyaç bılerek .. 
k~~erın görünmemesine ve 
C kabalarla gülmemele . . 
ı d'Yret hi11in ana hattı olma· 
l , .. o 
ille · lmadıkca ... Teıksnlık 
~•na ıellrki ıülüı .. Kuv 

Bir kanun 
Teklifi 
Budapeıte, 12 <Radyo) -

Naibin ıalahiyetlerinln ıenlı· 
letllmeıi hakkındaki kanun 
mecllıe verllmtıtir. 

Peıte, 12 (A.A.) - Ma
cartıtanda hükumet naibinin 
aallhiyetinlo genJıletılmesi 

hakkındaki layiha muhalefet 
partlıl tarafmdan tiddetle 
tenkit edilmektedir. 

Hıriıllyan partlıl bu pro 
jeyi kabul etmemeğe karar 
vermiıtlr. 

ihtiyar kolt~ozcular vergi
den muaf 

Sovyetler Birliği bükü· 
metinin verdif bir karar 
mucibince, bu ıenenln Tem 
muzundan itibaren 60 ya · 
tını doldurmuı olan kolkhoz· 
cular, her türlü nakdi ver
gilerden muaf tutulacaktır. 

velini kaybetmiı yerine 
alul teılrler yapan baıka 

bir hlı, ve duygu meydana 
gelmlt olur . O cemiyet ve· 
Y" mecliıln unıurları üze
rinde baıkahklar basıl etti 
ği gibi akbinde acılıiıda 
meydana vurur. 

lçli gnlüı: Bu gülüt gü 
lüılerin en acııı olduğu ka 
dar en tathıida odurkı .. Ya 
hın ve dtmaiın mahıu

lndür. Veyahutta muzdarlp 
anların karıııında birden 
bire zuhur eden neıe ve ıö 
riiıün hatta duyuıun mah
sulüdQr. 

Bu gülüı. Hayat üzerin 
de büyük roller oynarki.. 
E ueriya • Görmüı gecirmlf .. 
Cemiyetten doğacak tatlı 

ve acı hiılerln her türl<i 
yollarım benlmıemfıl<'r üz~ 

rinde yer bulur, o kalpler 
üzerinde müe11lr olduAu 
kadar hiç bir kalpde müeı· 
ıir değildir. 

Bunlardan gayri tabii ve 
daha yaratır gülüılerde 

mevcut ile de bazı ineanlar 
gendtlerine ıüı ve tavur 
vermek için ıurada burada 
umumi yerlerde kendllikle 
rlden ahlak ve duygulara 
uzak kalan gülüt yaratırlar. 
ki . Bu gülüıler dütüncesiz · 
l!fln doğurduğu hlılerden 

baıka bir ıey değildir. 
Mehmef Ali Kayman 

Rokfeller 
Arzın en zengin adamı da 

nihayet açlık neticcılnden 

yakaımı kurtaramadı? O ka
dar ıayret boıa çıkh ve Ro 

kfeller de kara topraklara 
gömüldü! 

Rokf ellerin timdi nazarı 

dikkatı cahp veya çok yav
an bir sürü macera ve men-

kıbelerinden bahıedılmekte

dir. 

Rokf eller bir gün ıolf de 
doetu Vıl RoJeyt yenmtı; 

Roje: 

Beni yendiğiniz için 
çok memnunum. Çünkü ıon 

mağlübiyetlniz, petrol f ıatle 
rlnde iki çent bir lereff ü 

icap ettlrmiıtlr. Cihanın pa 

halı petrol almaıma , ben 

kendi mağlQbiyetimi tercih 
enerlm! Demiıt•r. 

Dünyanın en zengin ada 
mı. Rokfeller yekönu 

5.0oo.ooo ıterlınt bulan ba· 
tiln ıervetlnl bir vaıılyetna

me fle kız torunu "Margret 
dö Gövas,.a terketmittir 

Bu ıervetin gelirini, bütün 
:1ayatınca bu kız alacaktır. 

Öldüğü zaman ıervet onun 

çocuklarına gidecek, buna 

imkan bulunrradıfı takdirde 

Rokfeller Tıbbi araıtırmalar 

enıtltüıüne devredllecektlr. 

Mar gret dö Gövas, meı 
' hur ruhiyatçı profeıör Stron -

gun kızıdır 19 '27 ıeneıtn 

de lıpanyol artstokrah Mar· 

ki dö GövH ile evlenmft 
ve "markiz,, lakabını almıı · 

tı lkı çocukları vard1r. 

Rokfellerin bir zamanlar, 
200 000.000 ıterlinllk bir 

ıervet sahibi olduğu tasavvur 

ediliyordu. Son zamanlarda 

on milyonlarca lira hayır 
müeseeeelerine vermif ve 

mühim bir meblağ da ço· 
cuklarınn dağıtmııtı 

Demir yolu 
Nakliyatı 

Sovyetler Birliği clemir 
yollarında, geçen 1936 ıe 

nesinde, vaıatl olarak gün 
de 86.160 vagon yCikJetil
mit ve bir sene içinde bu 
yollar üzerinde 484.200 000 
otn eıya nakledılmtıtlr. 

• 

~ORKDILtNIN MiLLi ROMANI No: 9 YAZAN : Halil Bedi Fırat 
c, kiltGn, birkaç dakika ön köylü. Ne tren yolcuiarmdan Doirudan doğruya kendin· 
bıt b Ulaktarunızda, en içli ve ne de yaııyan bizlerden asla den ve içten doğma bir is
d(if(i eıte aıbı çağlayan ıeıleri ekmek iıtememfttir. Bllaklı tek ki. . lıte lnkılibın tarla 
'taı "·· Ben bu kadar tatlı o bize ekmek veriyor. Ver- ve toprak inıanlara üzerinde 

tıe bı . 
1>11, r viyolenıel, ne bir dl. . Verecek .. Daha doğrusu ıaheıer ıanatı. . 

llod... k f> l)tk .... ve ne de"Senfonlk,, öylil kendine kadar çalıısa - ı u ıözlerinle bana acı 
"•tr d tıı,rı il •dinlemedim desem biz aç kalırız ... Yine bu ço bir hakikatı hatırlattın Fik -

l11 l bana. . Gaıata. gaza- cuklar mavi. yeıil boncuk da ret .. Geçenlerde yeni çıkım 
. çt 

lçt, en aelen bu haykırıı. lıtemiyorlar. .. bir gazetenin matbaasına 

~'Ilı ~tlfeılni yapmıı, 'ına İstedikleri.. Gazel~. mek- gltmlıtik . Baktım taılıkta 
l'tııt uvaUakıyetle baıar · tep, okumak .. Haberdar ol · bir yıim gazete.. Görsen 
)G~~e~evrfrnin bu yönden en mak. . okadar çok ki .. Birkaç ton 
>~t, •eıtdır .. Gazalı, ga- Bu lıtek ne brr jandarmt. var.. lıtanbulda ıatılmıyan 
~1.ı~ı·· ltaylGl~r. köy yavru tehdidi, ne bir kamunbay nuıhalarmıt· · Bir tüccara yok 

ltı 
l:.k ne letiyor . tezkeresi, ne de bir para bahaıına kilo ile ıatılıyor -

'-'ek illi Hayar. Zaten c:ezalldır.. Hiçbiri değil.. muı .. Onları hükamet satın 

Elektrikle koyun kırkma ı C ı 
J 935 Seneıinden beri, 

• 
rıye -h 

elektrik, Sovyetler birliğin· 
de koyun kırkmasında isti· 
mal olunmaktadır. 

l 936 mevelmJnde, mem· 
lekette takriben 400,000 
koyun elektrik maklnelerJle 
kırkılmııtır 

Elektrikle kırkma, ıovk· 

hoz ve kolkhozlarda, iıçlll 
ği mühim ıurette azaltmak
ta, kırkma mahsulünü fazla 
la~tırmakta ve bundan ba§· 
ka koyunların kırkdırken 

yare.lanmaları thtlmallerinl 
de ziyadesiyle azaltmakta
dır . 

Moskova lenin müzesi 
Moıkovada Lenın merkez 

müzesinin açılııından beri 
tam bir sene geçmiştir 

Hu bir senelik müddet es 
nasında bu müze, 1, 'l00,000 
kiti tarafından zıyaıet olun· 
muıtur . 

Müzenin kolkslyonl&rı, gün 
geçtikçe daha ziyade zengin· 
leımektedir. Müzede halen 
teıhir edilen eıvanın mlk
darı, 5,000 dir. Müze idare 
si, ıon zamanlarda, 500 ye 
ni eıyaya daha sahip olmuı 
tur. Bunlardan So kadarı 

Lenin in Stalin tle birlikte 
yazdığı veya imzalandığı ve 
ılkalardan terekklp etmek
tedir. Yeni eıya arasında 

100 tıtne kadar da fotoğraf 
vardır. 

Muhtelif zamanlarda res · 
ıamların «D'apres nature» 
yaptıkları Lenin tablolarının 
hemen hemen hepsi müze· 
dedir. Uesenlerln de aynen 
hemen hepsi müzede bulun· 
maktadır . Müzede Lenin 
hakkında diğer memleket 
lerde yapılmıı olan artistik 
eserler de mevcuttur. 

Müze, hayattaki Lenini 
göstermekte olan bir vesika 
filmi de lrae eylemektedir. 

TÜRKDİLI 
l'aznrteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Al tı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 " 

Günü geçmı~ sayılar i!S 
kuruştur. 

ADRES: 
BAUKESİR TÜRKDlLt 

~. J 

alıp köylere dağıtsa ya .. 
- Hu fikrin fena değil 

amma, herıeyl de hükumet
ten beklemek günahtır ya v · 
rum. Fakat üzülme, bunu 
da yaparlar .. Netcklm yapı
yorlar ... 

- Y apıınlar ya. BR~ka 

devletler bir propağanda 

nazırlığı için bilmem bu ka
dar tahsisat koyuyorlarmıt· 

- Onların kendilerini ta· 
nıtmağa ihtiyac ı var ... Bizim 
propağandamız tarihten ev 
veldtr ve bir keltmedlr Tek 
hecelidir. Tiirk. .. Ve tam 
insan bu adı taııyandır . 

~ Ne güzel ı~ylüyorsun 
Fikret ... 

-- Her Türk tarihini anar. 
Kendisini yadederlf.en kül · 
türüne, istidadına kendine 
göre bir hatiptir ve bir mil 
li ıAirdlr Zehra .. Dedi ve 
sustu. Genç kadın derin bir 
iç çeklıten ıonra baıını pen 
çereye dayıyarak ortalığı 

seyre daldı . 
Tren iki tarafı aAaçlarla 

ıüıln küçük bir ovaya girl 

·nği en: • 
1 

Balıkesir cezaevi için 1 Temmuz 937 tarihinden 30 
teırinisani 937 tarihltıe kadar alınacak beı aylık ve (48960) 
adet ekmeğin 12 Haziran 937 tarihfnden tıbar~n on bet 
gün müddetle açıl< elulltmeye konulnıuı olduğundan ek. 
meği vermeğe istekli olanlar ~eraltl öğrenmek için her 
gün ceza evi müdürlüğüne bat vurmaları ve yüzde yedi 
buçuğu nlsbetınde mal sandığına yatıracaklıuı (352) lira 
l5 I) kuru~u havi temfn"atı muvakkale makbuzlcrıle ihale 
günü olan 28 Haziran 937 tarihine müıadlf pazartesi gü

nü saat 14 de Müddefumumılik dairesinde toplanacak ko· 
misyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 
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Balıkes ·r 
l 

s eri Sat n 
a Komisyonundan: 

Kor Merkez Birliklerinin ihtıyacı için 420 ton ve Kep
sütteki kıta için 75 ton odun açık ek tltme suretlle 29 • 
Haziran 937 tarihinde 75 ton saat 1 1 de 420 ton saat 15 
de ihale edılecektir. 420 tonun muhammen bedeli 4200 
lira muvakkat teminatı 315 liradır 75 tonun muhammen 
bedeli 750 lira muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruıtur . ls · 
teklilerln ıartnamesinl görmek üzt:re her gün ve adı ge

çen gün ve saatte de teminat makbuzlarile Kolordu 
Sahn Alma Komlıyonu Ba§kan 1 ığına müracaatları 
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T. S . K. Balıkesir Bölge 
Baş anlığından: 

Yıkılmağa meyletttlğl Belediye Fen heyetince teıblt 

edtldığinden katmen müzayldeye konan Bölge binasının iki 
katlı lmımına 11-6 1937 günü verilen fiat haddi layık gö· 
rülmediğindcn müzayide bir hafta müddetle uzatılmıştır . 

ihale evvelkı tartlar içinde ( 18 Haziran 1937) cuma günü 
saat (18) de Hıılkevfnde Bölge Heyetinde yapılacaktır. 

Elmastan da~a ert 
"Karpov ,, flziko ıtmik n

stltüsü, küçük küçük krls 
laller halinde karbür dö bor 
elde etmek Gzere orijinal 
bir metod vücude getirml~ 

tlr. Bu metodla imal olu
nan kristaller, sertlik itiba 
rlyle, elınallan katiyen ge 

ri kaim maktadır. Bunlar, 
bir çok müesseselerde tec
rübe edılmiş ve ıtmdlye ka· 
dar elmas kullanılan birçok 
yerlerde muvaff aklyetle Is. 
Umftl olunmuıtur. 

Enetltü laboratuvarı , halen 
bu kristaller (l:z:erinde daha 
geni§ tetkiklerde bulunmak
tadır. Bu mesai neticeıiode 

100 mm. kutrunda parçalar 
elde edılmittlr. Bu parçalar, 
tecrübeler esnasında bazan 
elmas• da çizmtı yani el-

yordu.. O sırada yataklı 

vağon yolcularının bulun 
dukları kompartman kori 
dorundan iki kişi geçerek 
arka balkonda durdular . 
Karıılıklı siğaralarını içiyor , 
ve yavaı yavaş konuşuyor · 
lardı : 

- Sen ne dersen de, 
Aziıim. Henlm bu ışe 

bir türlü aklım ermiyor .. 
Benim de düşüncele 

rfm bu merkezde. 
- O kadar ~akin ve mQs. 

terah ıeyahat ediyorlar ki 
gören bunları n.utlaka bal 
ayı gexislne çıkmış sanır . 

- Hele bayan pek ne§eli .. 
Biraz evel köy çocuklarına 
gazete dnğıhrken pençere· 
den gördüm. o kadar oen, 
o kadar af ve masum bir 
yüzü vardı ki. .. O çehreyi 
kendi karımda bile görme· 
dim .. 

-- Eğer meııele hakikatse 
her ikiıi de fllyanı tebrik 
artist demektir . Bu derece 
itidali mu haf aza ederek renk 
verm m k . .. Bu kadar mu· 

2 - 1 

ü~~eiumu
mil iğin~en: 

Salihli mahkemesinde 10 

liralık maaşı asltlt zabıt ki· 
tıpllğl açılmıştır Talip olan· 
lar memurin l<anununun 4 
üncü maddeıindeki evsafı 

haiz olmak üzeren üfus dl· 
zdan•1 askerlik vesikası , mek· 
tep tahadetnamesl ve ııh 
hat raporu ve hilsnühal 
mazbatası ve veslkai res
miyelererl varsa lstıdalarfle 

Manisa Adliye Encümenine 
müracaat etmeleri ve 17 • 
HazlrRn . 937 perşembe gü· 
nü sant ı O da encümende 
icra kıhnacak müsabaka 
imtihanında isbatı vücut ey
lemeleri ilan olunur 

mastan daha sert tecelli et· 

vaffakıyetll rolQ doğrusu ne 
Martaeğert ne de Morfı 

yapabilir ... lml<anı yok azl · 
zlm mutlaka bir yanlışhktır. 

Birdenbire kati karar 
vermel< de do~ru değil.. Ben 
bu meslekte tam on dört 
senedir bulunuyorum .. Ôyle 
tuhaf vakalarla karıılaıtım 
ki, anlatsam hayret edenin .. 

Buna benzer bir vaka,-a da 
be§ altı yıl önce Pariı ~ks · 
presinde ıahlt oldum. Yine 
bö)·le bir tevkife memur edil· 
mittim, onlar da bir çlf tttler. 
Fakat t hlil edemediğim, 
not veremediğim iki kare-k · 
ter 

Gittikleri yer de belli. 
Hele meıleklerı. . 

Beni en çok düıündü 
ren de o ya .. İnsan bu mes · 
lekte bir adamın böyle bft 
yük bir guçu işlemesine akıl 
erdiremiyor .. 

- Bizim çocuAun Sakar 
ya ltseılndeyken ö~retmenl 
idi. . 

SÜRÜYOR -



SAl'fA 4 

1 - Balıkesir memleket hastahanesi için lüzumu olan 
225 kalem eczayı tıbbiye ve pansuman ma1zemeai ıartna· 
mesi mucibince alınmak ilzere 3 Haziran · 937 larjhjnden 
itibaren ve 24 Haziran 937 tarihine rastlayan perıembe 
günü saat onbeıde ihaleıl yapılmak ilzere onbeı gün mü· 

ddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - 8.ı ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 il 

ra 1 O kuruı ve muvakkat teminatı bedeli muhamminin 
yQzde yecil buçuk olan 352 lira 14 kuruıtur. 

de görebilirler . 
5 - Ekıltmlye girmek tıtlyenlerln yukarda yazılı mu• 

vakkr.t temlnahnı malıandığına yatırdıima dair makbuz 
ıenedf veyahut banka mektubile muayyen vaktinde VilA 
yet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 
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icara Verilecek Köy Merası: 
Balıkeılr Anebacı köyüne ait ıarken köy bağları , ti 

malen köy evleri garben köy arazili, cenuben köy arazisi 
ile mahdut tahminen (2000) döniim ve kiremitli mükem· 
mel aayuı v.e çoban odıuı mevcut çayuda 1 teplnievvel 
937 tarihinden IO mart 938 tarihine kadı" beı ay on gün 

müc!de\le lcoyun otlatmak hakkı miizayudeye konmuıtur. 
Çaymfa ycı.lnız koyun othyacakhr. Ve koyun mıktan üç 
yüzü geçtıl l yecekllr Müddet hitamında derhal koyunlar 
çayırdan çıkarılacakhr. 

Müzayede eksiltme ve artsrma kanununa tevfikan Ay. 
ıebacı köyü muhtarlak dairesinde açık olarak yapılacaktır. 
Arttırma günü 1 temmuz 937 tarihine müıadif perıembe 

günü saat 14 dedtr. İhale tarihinde ihale bedelinin nısfs 
peıln ve n111f diğerinin kAnunevvel 937 nihayetinde tedlyeel 
ıarthr. 

MOzayedeye lttlrak etmek lıUyenler yOzde onbeı pey 
akçeıl olarak muvakkaten 45 lira tediye etmeleri la
zımdır filo bedeli veıair maeraf muüsteclre aittir. 4 - 1 209 

ftyşebacı Köyü Muhtan 

Biı. köylülerde 
Pullu}\ ve ~ençber Dü~eniriı 
HEp Buradan Alır(;<._ 

S*iW ·' 

TORtWILI 
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Türkiye piyasasında yQkıek mevki kazanmıı olan 

dünyanan en meıhur ((Mil MAROJ ) Kalbur Fab· 

nkaaınm mamulatı olan kallurlarır.c~n 4 \ ' t 6 rnı · 

maralı bütün ve iki parçalı lü)ük huıletla m&"ine· 
ler ticarethanemlze gelmiıUr. 

İstanbul piyasasın dan yüzde yirmi 
ve yirmibeş eksik fiatla satılmaktadır 

Bu bir fJrsafJr. Bu ftrsat her zaman 
ele geçmez. Köylü ve değirmencilere 
ehemnıiyetle tavsiye ederiz. 

AHMET CUMALI 

Her T ecimarin En Büyük Dileği: 

Çıkarım Genel Dlrektörii FUAT BIL'AL 

Batım Yeri il Baem evi 


