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Avam Kamarasında 
Gürültülü Bir Toplantı .. 

Edirne 
====o::=========.:;;===================-=======-===-·======== 

Onbeş Şubatta Atinada toplana-
cak olan Balkan antantı konseyi Puşkin 

Muhalif mebuslar eski krif Sekizinci E~varda maaş 
lahsisi değİf, dütahğı bile ÇO~ görüyorlar. 

Londra, 11 (Radyo) 
Avam kamarasının dünkü 
toplanh11, çok gürültülü ol 
muıtur. Muhafazakarlardan 
ve sabık kral Edvardın ta 
raftarlarından bazı saylav 
laran imzuı ile verilen bir 
takrirde, sabık hala maaı 

Sular altm~ı ~al~ı 
Ankara, il (A.A.) 

Son günlerde yağan sürekli 
yağmurlar yüzünden Edirne 
de nehirler taşmış ve şeh 
rin sekiz, on mahallesini su 
baımııtır . 

Mühim Meseleler Üze 
r i n d e Konuşacak •• 
Konsey Yunan kralı taraf ıödiii açılaca~rır. Hariciye Ve

Jübilesi münasebetilı Sov
yet-Rusyı radyosunda gece 
Tüı ~iye için konser verildi 

Türkiye saati ile saat 22 

ile 23 arasmda dün doıt ve 

komıu Sovyet ·Ruıyanın ra· 
dyo istasyonları büyük Rus 

tiiri Puıkinin jübilesi mii· 
naaebetile Türkiye için hu-

Sular dört metre doksan 
santimetre yükseldıkten so· 
nra yavaı yavaı çekilmeğe 

başla m ııtır 

kilimiz riyaseti Yugoslavya başvekiline ~ıraktı. 

verilecejtnin teıbit edilmesi 
latenilmittir. Bu takrir, İfÇİ 

partisine menıup bütün sa 
ylavları ayağa kaldırmıitır 

Bu aaylavlar, tahtı terke. 
den sabık krala maaı lahstı 
etmek değil , Kornovaleı 
dükalıiından bile kendiıine 
btrıey verilmeme,ini iıtemiı 
lerdir. Bunun üzerine tlddet 
it münakaıalıu olmuı ve 
avam kamaruında pek en 
der görülmüı bir hava hu· 
ıule gelmiıtir. 

Münakaıalar saatlerce 
ıürmüı, ve birçok hattbler 
söz ıöylemiılerdir. Avam ka· 

Kamutayın 
Dünkü 
Müzakereleri 

Ankara. 11 (A.A .) -
K•rnutay bugünkü toplan-

Vındsor Dükü (Edvard) 
maraıı bir karar vermeden 
dafılmııtar. 

Londra, 11 (Radyo) 
lngiliz kralı altıncı Jorç, ra
dyoda mühim bir söylev 
verecektir 

Bu söylev Hindistan da 
dahil olduğu halde bütün 
dominyon 1ara itiltirilecektir. ı 

Tayare 

Piyangosunun dünkü ~eşi
dısinde kazanan numaralar 1 

1stanbul , 1 l ( Huıusi mu · tııında askeri memurlar ha · 
lck habirimizden ) Tayare 

Umumi müf ettiılik ve 
vilayet feyezanın fazla za 
rarı mucip olmciması için ted
birler almıştır. 

Eden 
J eni ~a~inede vazife almı

yacı~ mı1 

İstanbul 11 (Radyo)- Ge· 
lecek Pazartesi günü Atına 
da toplanacak olan Balkan 

konseyi, mühim meseleler 
. elraf ında müzakerelerde bu· 

l unacaktır 

HarJclye Vekilimiz Tevfık 
Rüıtü Aras, l ürkiye İtalya 
arasındaki dostane münase 
battan bahsedecek ve Ak 
denizde sulhun mu haf azas ı 

için Balkan raktına dahil 
olan devletlerin yüksek me· 
saisini bir kerre daha teba. 
rüz ettirdikten sonra , Yugos· 
lavya ile Bulgariıtan arasın 
da akdolunan ittifakı tahlil 
edecektir. 

A lakadar mehafılin kana 
atine göre bu seferki Halkan 
konseyinde daha birçok mü 
him meseleler görüşülecek 
ve esasla kararlar verilecek · 
tir. 

Konsey, Yuna n kralı ikin 

ci Jorj tarafından açılacak · 
tır . AUna mehafili , konse 
yin bu toplantısına büyük 
ehemmiyet atfetmt:ktedir 

Ankara, 11 (Husuıi) 
Hariciye Vekilimiz Tevfik 

Yunan Kralı JOJ 
Rüıtü Aras, Atinada topla. 
nacak olan Balkan konıeyl 

reisliğ ini , müddeti bittiği 

ıçın telgrafla Yugoslavya 
başvekili ve hariciye nazırı 

M. Stoyadinoviçe devretmiı 

1 tir . 
1 Atina, 11 ( t\adyo) Avus· 

turya hükumeti Viyana ile 

Atina arasında tayare sefer. 
leri yapılmasına müsaade is· 

' temiıtir . Bu hak diğer hü 
kümetlere de verilmiı olduğu 
ıçin bu istek de isaf oluna · 
cakhr. 

susi bir konıer neıretmlı · 
tir 

Puıkinin ıiirleri üzerine 

Rus kompozitorlarınm eıer

lerinden mürekkep olan 

bu konser esnasında izahat 

Türkçe olarak verilmiı ve 

dünkü nüshamızda yazdıiı· 

mız proğram tatbik edilmiı· 

tir . 

Ehemmiyet verilen siyıs1 
bir görüşme 

Pariı , 11 (Radyo) - Si· 

yatıi mehafil, Ribbentropla, 

Lort Kalf adın aörüımeleri

ne ehemmiyet atfediyorlar. 

97 6 Kişi gripten öldü. 
Londra, 11 (Radyo) -

Son grip ıalgınından büyük 

ıehirlerde ölenlerin adedi 

976 yı bulmuıtur. ındalci kanunun 5 ci mad k 
d piyangosunun dördüncü e· L d 1 (R d ) y y d _.. eıinin lefıtrine ait kanun 1 b - on ra , ) a yo Of· anar ag ~===~=======~=====================-==::ıı:::::ıı-==-

B~LDVIN 

ı ıideıinin çekı meaine ugun lythıuını müzakere ve ka · d b 1 d y da de meıer Post ve Deyli Meyi b l en aı an ı . arın 
u etmiıUr . 1 d kt" gazeteleri, M. Baldvlnin is· 

1 vam e ece •r. " B l d 
Deniz yolları ve akay iılet · Bugünkü keıide de büyük ' uf asından •onra teıekkül f nJif QQ QŞ Q l 

rne ldareıile fabrika havuz · 1 ikramiye kazanan numarı.lar ' edecek olan yeni kabinede 
l 1 Santiyako, 11 (Radyo) --~r Ve kulavuzluk müdür· ıunlardır: hariciye nazırı Edenin 
1-ıcı 1 Şilinin cenubundaki Laya ya-u _erile, Devlet Reiıine ait 50.0'110 Lı"ra yer almıyacağını yazıyorlar 1 
d , uı nardağı indifaa ba§ amııtır . eıuı vaııtaları memurları ı k b. 
ve gemi adamları hakkm 36367 1 Ayni gazete er, yeni a ıne- Lavlar suları kabartmı§, 
daki tekaüt kanununun 1 ci J.5,000 Lira nin , Nevil Çemberlayn tar~- bu yüzden iki köprü yıkıl · 
lllüıakereslnl bitlrmiıtir. 327 32 fandan teıkll edileceğini ila mıı, iki ki§lyi de sular alıp 

~ ve ediyorlar. aötürmüıtür . 

Sı)asi ra::, ~~ ~::aı~:
2

~;3;~::~, 1 =M=ı~s=ır=d=a===B=,.=r=H=u.=. k-'---=Qmet 
Miiste,arlıkla, maraya, üç bin lira, 35611 

numaraya. 4002, 14840 nu-

Ankara, il (Hususi) emtmariaıltairr.ada binarlira isabet :Oarbes·ımi Hazırlanıyor Scyaaı rnüıteıarlıklar listeıl, 1 

~~ ~.=~:~~·~:~.;: ;:~~:1~: . Toprak faşistler İngiltere ile yapılan anlaşmayi gayri ~ili ~ulu-
~:n11:.~:!;:n:.~·11:: ·~·::;:. Kanunu yorlarfransız gazeteleri Arap illih adından endişe gösteriyor 
kllete verilmittlr. Liste, bu Ankara. 11 ( Hususi ) Paris, 11 (Radyo) Ga-

~~nlerde neıredilecek ve Vekiller heyeti, toprak ka zeteler Mısırda f atfıt hare 
uıteıarlıklara kimlerin ge- nunu esbabı mucibe mazb · keti mevcut olduğunu yaz 

.,!!rlldiği anlaıılacaktır . atasını hazırlamııtır. Bu maktadarlar. 

mkzbata tam 120 sahifeden Bu faıiıt hareketinin gaye 
u.,,uşturucu ibarettir. 

- ............. ...--

Maddeler kaeihılığı yapan Bir tayyare yere düşere~ 
~ir çıtı efradı parçalandı. 

Viyana, 11 (Radyo) 

A\'uıturya · Macar hudu 

dunda uyuıturucu maddeler 

kaçakçıhfı yapan iki kiti 

Y•kalanmııtır. Bu iki kitinin 

A\'rupada uyuıturucu mad· 

dder kaçakçılsfı yapan bir 

Çeteye ınenıup oldukl"rı an 

'•tılmaktadır. 

Berlln, 11 (Radyo) Es· 
ki slıtem bir Yunkera tay· 
yareıl ıtmalde bir yere dü 
ıerek parçalanmıştır . .Bu ka 
uda beı kiti ölmüıtür. 

- -
Bir ölüm 

Tahran, l 1 (Radyo) - Ma
liye nazırı kalp sektesinden 
ölmüıtür. 

ıl M111ra tam bır istiklal 
vermekdir. 

Gazeteler Mısırda bu ha · 
reketln hergün biraz daha 
terakki ettlAini ilave etmek · 
tedirler. 

Faıistler yeıllleri memle 
kete hıyanet etmlı olmakla 
itham etmekte ve İngiltere 
ile yapılan anlaımayi gayri 
kafi bulmakta , bu yüzden de 
Nahas pa,ayi mevki ikti · 
dardan inJlrmek tasavvuru
nu gütmektedirler. Gazeteler 
Mııırda Iraktaki gibi bir hü 
kümet darbeal olmaktan 

Mıaır Baıvekili Nahas Paıa 
korkulduğunu, gittikçe kuv 
vet bulan Arap ittihadı leh · 
likesinln önüne geçll111eslne 
iıaret ediyorlar. 

Kudüste Çeteler Etra
fı Kasıp Kavuruyor .. -

Sila~h çeteler her tarafta hıtkı rahatsız ediyor, soyu
yorlar. Yıhu~i ılıyhıarlığı büyüyor. 

Kudüs, 11 (A A) - Fi 
listlnde tedhiıçiler tekrar fa 
aliyete geçmiş l erdir Yahu· 
dıliğin yayılmasına ve siyo 
nist siyaseti taldp edilmesi· 
ne mani olmak için Akkida 
müslüman ve hiriıtlyanlar · 

dan mürekkep bir cemiyet 
teıekkül etmiştir . 

Yüksek Komiserlikçe Adi 
fa ismindeki Arapça gazete 
kapatılmıştır . Diğer cihetten 
gayri kanuni bir ıekllde 
hicret ettikleri için timal 
hududunda 12 Yahudi tev · 
kif edilmiştir · 

Protesto hareketleri gittik
çe büyümektedir Siyasi mü· 
crimlerin serbest bırakılması 
için avukatlardan mürekkep 
bir heyet llayfa valisine bir 
istida ile müracaat etnıiıler · 
dır . Arap hareketinin gittik 
çe büyümekte olduğu görül . 
mektedir. 

Kudüs, 1 1 ( Radyo ) -
Fillstinde yeni hadiseler ba. 
ıgöstermiı ve Hayf ada ıo -
kak muharebeleri olmuştur . 
V nziyet, eskisinden daha 
nazik ve tehlikelidir . 

Berut 11 (Radyo) - Pan 
Arap komitesi ve Suriye, 
Filistin Irak vesair Arap he 
yetl~ri , Mekkede büyük bir 
içtima yapacaklardır 

Bu heyetler kongreden 
sonra Kahireye geçece~ ve 
Mısır ricalile temaslarda bu · 
lunacak lardır. 

Kudüs, 11 (Radyo) - in· 
glliz tahkik komlıyonu ay 
raldıktan sonra Y ahudl al ey · 
tarlığı Filiıtin içlerine dofru 
devam etmektedir. 

Bunlar ferdi teıebbüıler· 
den ibaret olmakla beraber 
ıuikastlara sık 11k tesadüf 
olunmaktadır. Samaryada 
bazı taarruzlar olmuıtur. 
Burada bilha11a Civatada 
çiftçilere karıı müıellih çe 
leler tecavüzlerde bulunmuı· 
! ardır . 

Çeteler yolda ıüt taııyan 
üç kamyonu tevkif etmlılor · 
dlr. Çeteler Arap kasabala 
rını da ihmal etmemek 
tedirler. 

2 Müsellih çete Kudüı cı
varında halkın ellerini, kol· 
larını bailadıktan ıonra hay. 
vanlarını sürüp götOrmüıler . 
dlr. 

T ayarecinin seya~ati. 
Kudüs , 1 1 ( Radyo ) - . 

Tayareci Lindbera l 1,46 
de buraya inmiılir Hen~in 
aldıktan sonra 12,45 de te 

krar hareket etmlıtir. 



SAYFA: Z 

Tarihten FJkralar: 

Kaz ığı u uya en~isim 
düşür n a~am 

-.alr Yahya efendi, hoc·ı 
Sadettin efendi zade }~sut 
tfnıd/11/11 ÇlAllmes/le Şey
lwllsldm imıitı edllmfşll. 
O gıwlerde de h'sat t/t ndl 
rıtrı damadı olan sultan 
Osmar.ın cenazesinde lıaztr 
b11ltınman11şi1. Bu sebeple 
cenaze merasiminde imum 
ltğı l'alıLJa efendi yaptı. 

Sadrazam Kemankeş Ali 
paıa dörduncti JJuradın 
tahta oluruşundan isli{ade 
edere/, iri/kaba başladı. Bir 
bayram gllnu lıazuru şa/ıii 
neye lebrlke geldiğinde Ya
hya cf endi de tesaclıifı·n ora 
da bulıawyordu. Yalıya ~re· 
ndl sadrazama halisane 
nasl/ıaller ederek, nıtirlekib 
lıarekdlerirıe arlık nilıayel 
ueı meslnl, bu Jıarekctlnin 

katiyyen doüru olmadığuıı 
söyledi Bu sözlerden z!ya 
desile kızan Ali paşa Yalı. 

ya ef endlye kin baıjladı 
f·a~amıı kayrn pederi su 
clıirdan UosttJnzade Melımet 
ef uıdl Jamadrna: 

Eğer Yalıya efendi 
mesnedi {duada kalirsa se 
rıl dej ettlreceğlnde Şl'k yok 
tur, yollu sözlerfr Yalıya 

ef endl al, ylıine leşLJik ve 
tahrike seuk elli. l\ayw pe 
derinin bu sozlerlndnı de 
cesaret alan Ali paşa he 
men luı=ura çı/:.lt; ve guya 
Yahy ı eft ndlrıf 11, dôrduncıı 
Muradw tahta çıktşwa razı 
olnwdıfjwı, lluseyin pflşa 
11111 azli için yapılan toplan 
lıda ıilemumrı muradı, Hu 
seyln paşarıw orladaıı Aa
ldınlması decjil o bahane 
ile sultan .llustaf amn tek 
rar lalıl ı olurlulması 
ve bu hususta sultan :\1us
lcı/cu1111 ualdesi ile illifak 
edlldiği11i f>irçok mrısluma 
nlarrn telef olduğu, şayll 
Alt paşa sadrazam olmasa 
yrmş sullan Muradı tahta 
oturimıyacaklarmış gibi bi 
rçok hile ı1e desiseli sozler 
le padişahı kandumağa 
nuwaffak oldu. 

Kemankeşrn maksadı 
k ıyw pederim makamı 
meşihata getirme/\ idi Fa
l: il bu dolab1111 h men dö· 
ndcırmedi O makama ı~·s· 
al efendi qetlrildl. 

ı1li Paşa vıı::.tra sımfın 
dan kendine karşı durabi
lecek kimse bıraJ,mamak 
içl:ı ue kayın pederinin le 
şvlkile (Abaza tarafından 
geldi) diye Hrılil ve gurcü 
ıt lımel paşalar namma 
melan lanuz mektuplar 
ve Yahya fendi naımna da 
lıtlt• ve deslst.' ile dolu /el 
va la r lerllp ve bu nlart Os 
mantı askeri lıakkwda hi. 
yaw•tle ilham ederek padi 
şalıın gözunderı düşurdu 
Padişah da paşaları öldurnı 
('k ıı:ere sar:ıywda hapis 
ile Yahya efendinin de· fsta
nbulda durmaması için 
emir u~rdi 

Arası çok geçmeden ha 
ldkal rntydana çıkınca Ali 
p ışa derhal idam edildi. 
l'e Esal efendinin ölmeslle 
14 şaban 1U34 de Yahya 
ef erıdl de ikinci defa şeyhul 
isltım tayin edildi Uhdesine 
de altımş bın ukçalı kalkan 
dtlen zeameli /l(welen /ah 
sis kıltndı 

Ka .. Do 

Puş inin lyazı an 
Bi Eser 

ak m~a. 

• 

TÜRK.DlLl 

-
Sovyetler 3frlıği İlim Aka· 

demesi. Akademi Kitapevi 
ile birlikte büyük Rus Şaıri 
Puşklnin bütün ely zılarını 

nepetmt>k lçın büyük bir 
faalıyetle çalı§maktadır. Bir 
kaç buyük cıldden mürek 
kep bu unacak olan bu eser
de Pu§kinin ilk eserlerinden 
itibaren on zamana kadar 
yazdığı halen mevcud bütün 
ely zıl rı yer alacaktır 

1 1 ı. 
1 

Her çild, Pu§kin elyazıları 
ve kitaplarının fototipileri 
ile makale ve tefsirlerden 
müre keb bir albüm te§kil 
eyHyecektlr. 

llu munzzam eıeti tetkik 
edecek olan okuyucu, Puşki · 
nin, yazıları üzerinde ne 
derece titıslik gösteren 
ve eserleri üzerinde ne 
d rece dıkkatla çalışan bir 
n; uharır olduğnnu kolay 1 ıkla 

anhyabilecekllr. Bu elyazıları 
ba~tan Laşa çizilerek yeniden 
yazılan fıkralar ve yahud 
mısralar bırbırinın üstüne 
yapılan tashıhlerle doludur. 
Ayrıca k ğıtların kenarların 

d~, şairin düşünürken yap 
tığı bir çok resimler de var 
dır Bütün bunlar gösteriyor 

kı Puşkin, cidden yorulmak 
bilmez bir ş~y ile, yazdığı 

eserlerini mükkemmel ve 
kusursuz bır halt: getirmek 
için daimi U1ette uğramış 
ve didınmış ve yazılarına he 

men hemen her ke imenın 
üz rınd yrıca büyük bir 

dikk. t'a durmuş ve bu ke 
lımeyı olçmüştür. Me eliı 

"Kafke s esırı" şıirınde dört 
defa deuı en m sralar vardır 

kı bunların o cak dördüncüsü 

ıntba> verılmiştır 

Pek y kında, Puşkınm el
Y zılo.n eserinin birinci cildi 

mattbaadan çıkacaktır. Bu 

cılde Puşkının 183~ 1835 

a neleri içindeki elyazılan 

bulunmaktadır Tanınmış 

Puşkincf Piavlovskinin bir 
mukaddımesinl ihtiva eden 

bu cildin mühim ve entersan 
babialerinden ikisi Bondfnın 

Puşkinin el)'azı 

deki yazıların 

hakkındald bır 

defterlerin· 
krololojiaı 

etüdü ve 

Efrosun resimlerı hakkındaki 

bir tetkikidir 
Hazırlamakta olan ikinci 

cild, 1820 - 1822 scnelerıne 
ait olacaktır. 

[ 

Dün~ü un ve za~ire f iatlar1 
UNLAR: 

Azami 

55 Handımaı 
60 
70 
80 

" 

K. 

960 
920 
860 
800 

ZAHiRE: 
Buğday 5,2 
Yerli Sert 5 25 
Yumuşak 5,75 

Hariç piyasadan gelen 
Yumu ak 6,50 
Sert 7,50 
Mmr 4,25 
Arpa 4 

Asgari 
K. 

950 
910 
850 
790 

5 
5 
5,50 
buğday 

6,25 
7 
4.375 
3 75 

Kuş k ç lmaktan suçlu 
Kepaüde bağl. Hoteşlcr 

köyündcıı Ualıl oğlu lsma· 
ilin manifaturacı Kanır! Sa 
raço lunun mağazasındnn 
bir kuşa! ç ldığı şıkay t 
edildi lnd n y kalnnmııtır. 

Beton ve eni bir e in çatısı ateş ldı. Binanın 
sMa a~samı tamamen yan~ı , 

Dün şehrın en işlek ced 
desinde bir yangın olmu§, 

bütün ıehri telaşa düşürmüş· 
tür. 

Kunduracı Cemilin Milli 
kuvvetler caddt?slnde l<irada 

bulunan · Ferah otelinin bir 
ev altındaki hinası saat on 
ikiye doğru tutu~mu§tur. 

Yagıo yerine gelen ltf aiye 
iki nrazozla yarım saat ka
dar y ngını söndürmek için 
çalı§mı§hr 

Ateş çatıda olduğu için 
itfaiye neferleri dumandan 
çatıya çıkmak imkanını bu 
lamıyarak ldremitleri açmak, 

çatının henüz yanmamı§ kııı:mı · 
nı parçalamak suretile ateıi 
söndürmek mecburiyetinde 
kalmışlardır 

Bın nın beton olması }an 
gınm diğer kısımlarına ve 

civarındaki evlere sirayetine 
mani olmu tur. Çünkü o es 

nada hava epeyce de rüzgar 
lı bu1unuyordu. 

Yangının l van arasında 
bulunan taht talaşlarının 

atev almasından çıktığı an
laıılrr aktadır 

Evin çatı aksamı hemen 

tamami 1e yanmıftır Zarar 
dört Leşyijz lira kadar tah 
min ediliyor 

Evin t v nı ueton olduğu 
için ateş odalara sirayet 
etmemif, buyüzdeo eşya da 
zarara uğramamıştır. 

Valimiz Ethem Aykut, 
evin üst k tında ikamet 
eden Korgeneral Sabit 
Noyon, Belediye Reisi 
Naci Kodanaz, polis müdürü 
Sait Öıgür yangın haberini 
ahr almaz hadise yerine gel
miıler ve icabedenlere lazım 
gelen e nlrlerı vermişlerdir. 

Yngın haberini alan bü 
yük bir kalu.balılt da caddeyi 
bagtan bn§a doldurmuştur -----

A u ' . 
ır un Dü Yeniden 

kıl ı .. • emes ne 

v f c ~ır { ~mı ö. ~urmekten suçlu olara~ 16 sene
y mah~ünı dil n hmedin müddeiumu ilik ~eraatini 
ni istedise e m M em heyeti bu taJe~i kabul etmedi 

Salih oglu Mehmet adın· 
da birisi, 932 senesinde Ban· 

dırmada Haf ıze adında bir 
kadını bıçakla öldürdüğü 

anlaşılarak lağvedilen Ban 
dırma ağır cezası tarafın· 

dan o vakit 16 sene hapse 
mahktım edilmi§tir. 

Hı.iküm katıyet kesbetmfş 

se de ıehrlmiz haplshaneıinde 

bulunan mahklım, iadef mu 

hakeme yoluna bnş vurmuo 
ve kendislnın bu cinayette 

bir tlışiği olmadığını td· 
din etmfıtrr. Bunun üzerine 

gösterdiği delillere istinaden 
maznunun ağır cezada du-

ruşmasına ba~lanmııtır Dün· 
kü muhakeme iddia maka· 

mını işgal eden müddeıumu 
mi muavınl Necmettin Yeşil, 

gösterilen delı.lerle Mehmedin 
masum olduğunu izah etmiş 

ve kendıs!nin beraat ni, eski 
hükmün böylece de iptaline 

karar verilmesini istemiştir. 

Muhakeme heyeti bir mü 

dd t müzakereye çekildikten 
onra bu talebi ret ettiğini 
bıldırmişti r . ---c. P. --

Üç oc ~ üyelerinin top -
lantıs1. 

C. H. Partisi, Cay, Sa
karya. Oruçgazi ocak üye 

leri ve yönetim kurulları 

dün hep bir ar. da kendi 
binalarmda toplanmışlardır. 

Bu toplantıda Çn y ocağı 

baıkan ı bir hasbıhal y p r k 
Partinin hedt>flerinl iz h et
miş, Türkıyenin pek yakın 

zamanda batardığı inkılap 

ları anlatmıştır 

Bu faydalı konuıma bir 
saat kadar sürmügtür 

Komşusunun evin girmiş 
Kay bey mahallesinden 

S lıh oğlu Sabri ndın

d bırisi kım e bulunmadığı 
bir SJr dn lcomşusu maran 
goz H sanın evin• gııerck 
bazı cıyuını ç ldığı şlkilyet 

olundıı~undan uçlu yaka
lırnmıı ve ha kında I< mmi 
muameleye baıl nını tır. 

K..e apçı 
D 'kkanında 

- .. -

tı~ığı ad mı ta~ ne ile 
yar ,hy2n ustafanı u-

hakem"si. 
2 Kanunus ni Cumartesi 

gecesi saat 22 ıralarmda 

Kebapçı Mehmedin dükka · 
mnda Helv cı Kasım oğlu 

Must fa tab nen ı e dört 

el ateş ederek bazı sebepler 
den araları açık olan Ber 
ber Latif adında birini ya· 
ralamııtı. 

Dün ağır ceznda bunların 
muhakemesine ba§laumıştır 

T la yar r mış 
Eğe mnhallesind n Hüıe· 

yln oğlu Mehmet. ralarında 
çıkan bir kavgada Lu ma 

halleden simitçi Ahm t ka · 
nsı Fatma ve kızı Atıyeyi 

taşla yaral el ığı ş kayet olun· 
duğuncl n uçlu y knl narak 
tahkilrntn ba§lanmı§hr. 
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Köy Kalkınma işine 
1 şlanacak . 

Dahiliye Vekaleti 2451 ıa 
yılı kanunun birinci maddesi 
ile 442 sayılı köy kanunu 
nun 44 uncü maddesinde 
"Köy iti için her köylüye 
haline göre salınacak para

mn ne olacağını keser n ~e 

klinde olan beşinci fıkrası· 

nın kaldırılmasına ve köy 
kanununa yeniden bazı hü

kümler eklenmesine dair bir 

kanun projesi hazırlamııtır 

Köy kalkınma programı• 
nın esasını teıkil eden bu 
kanun prejesini aynen yazı 
yoruz: 

1 Köy kanununun 16 
ıncı mnddeılni değiıtlren 249 l 
sayılı kanunun birinci mad· 
desiyle 442 sayılı kanunun 
44 ncü maddesinin beıinci 
fırkası kaldmlmı§ ve köy 
kanununa aıağıdaki madde 
ler eklenmlttir. 

Kö işlerinin görülmesi için 
2 - Köy gelirleri, köyün 

aylıklı adamlarının aylık ve 
yıllıklarına ve köy sınırları 

içtnde yapılacak programlı 

köy i~lerine yetmez ve ay· 
rıca para toplanması Jazım 

gelirse, köyde oturanlarla 
köyün bina, arazi, hayvan, 

kazanç, verase ve intikal 
verailerine tabi ahvali bulu 
nanlara hisc erine ve i&tifa ı 

deleri derecesine göre ihti · 
yar mec isinin kararı ile sa
lma salınır Salma mıktarı 
nın tayininde köyün vila -
yel haıuıi idaresine verme· 
kte olduğu vergilerle devle 
Un köyden almakta olduğu 

frad ve servet vergileri mec 
muunun nısfı esas tutulur. 

3 Programa batlı ve 
tasdikli bütçeye dahil köy 
itlerinden baıka hiçbir İf 

için köylüden ve köy hiz · 
metlerinden müıtefid olan
lardan ıı.alma yolu ile bir 
§ey alınmaz. Ve yukarıda 

göıtnrilen nisbet üstüne çı· 

kılmaz. 

Salmanın ta~ini 
4 - İhtiyar meclisi köy 

itleri için köylüye ve köy 

hizmetlerinden müstefid ol· 
anlara salıncak salmanın ci· 

nsi ve ondarını ikinci kanu· 
nun ayı içinde tnyin ve on 
gün müddetle iliin ve hari
çte bulunanlara tebliğ eder. 

Salmadan bu kanun hü 
künılerlne göre uygun uduk 
ve nisbetııizlik oldugunu id· 

dia edenler ilan mücMeti 
içınde; köyde oturmıyanlar 
tebliğ tarıhinden itibaren 10 
gün içinde itirazlarını köy 
muhtarına söyler veya bil· 
dirirler, Müracaatlarını, tu· 
tutacak def tere yazdırar k 
ilmühaber alırlar 

İhtiy r meclisi bir hafta 
içinde itirazlara bakmnğa 

ve l<ararını vermeğe mec. 
burdur. Bu kuarl r aleyhi 

ne t"bliğ tarihinden itıbartn 
bir a) içinde l<öyüu bağlı 

olduğu ve kaz ıdnre heye 
lıne mürnca L edilebilir. ld

are heyetlerinin verecekleri 
karart r katıdır. 

5 Salma k rarl rınm 

köy karar defterine geçiril 
mesi ve tadilatın ııaret olıt 
nması mecburidir . 

6 - Salman parayı "ef d 
miyecek olanlardan bOtc' ııı 
kararnamesinde gösterile• ~ 
ortalama kıymet üzerinde• l:I 
mahsul veya malzeme alıll ~ 
ağa veya bu gibiler! kof 
itlerlnde çalı§hrmağa k61 r 

muhtarı salahiyetlidir. rjJ 
7 - Nüfusu 500 ve 5 

den yukarı köylerde teıkt161 

masrafı bütçe tutarının yGt 
de 40 m geçemez. Zarurtl ıt 
görülen yerlerde vilayet •• ~ 
lisi nin tensibi ile bu miktt' 
yüzde altmııa kadar çıkart d 
labilir. 

. '---=-c:---
in~isarlardı tayin 

Bandırma İnhisarlar 1116' 
dürü Kadri Lülecioğlu r.fı 
rsln iohiıarlar müdürlüiDo' z 
yerine de Bursa inhiıarl,r r 

başmüdürlüğü sRtış tubef t 

amiri Halit Fahri tayin edil t 
miştir. 

Olkü 
Halkevlerl gemel merlı' 

2i tarafından he~ ay net~ 
dilmekte olan l.JJkünün 
nci sayısı da her zam•.,. 

gibi zengin bir münderec•1 

la çıkmııttr. 

Baı yazısında Şevket A-1 
Kansu istikbal ıevgiıl ve bl' 
. soıyal kültürümüz,, ba~ 
ğı altında Nietsachenin ı,t 
kbal sevgisi., adını verdll 
nesil üretme Vf' nesli ıstd' 
hiss!nin ehemmiyet ve bir rO 
iletin hayatında oynadığı 17f 

yük rolü anlatıyor ve nnfd 
artma.anın Türk yurdu i~ 
ne büyük bir ihtiyaç old

ğunı:ı tebarüz ettiriyor. 
' d' A. Caferğlu "cihan e 

biyatında Türk kubuzu,, ı' 
rlevhasını taşıyan etüdüPd' 

Macarlarda, Rus ve Ukr'~ 
yalılarda, Balkanlarda, /tt 

1 
rikada f ınlerde kubuıd' 

f' bahseden metinleri kayd 
zikrediyor. Orhan Şaık G 
kyay "Tuhfetül mahlurn,.; 
ımli tarihi eserden bah•e 

yor, Şadi Selen "isliı.nı c0 

raf yacılarına göre Antak1' 

1 f .. H fr 
yı an atıyor, pro esor · 
uilin "Prehistorya,, met•" 

dt 
üzerindeki seri ya:r.ıları ~' 
vaın ediyor. Bundan bal ( 
değerli bir köy tetkikini• 0 

. 1 ~ d" y••'' ta zamanın ıs am un ,-
da ma'iye ve merkantill 

yazılannı, "Türklerde re~, 
ve di§çllik,, "garbın i k 1~ 
rihçileri,, yaz1larını da ı 
retmeliyiz. j 

Bibliyografyn. kısmı" -
Rasonyinin: "i gor detıt•" > 
da Türk kabile adları,.ı 

M. Sdıneiderin "Bizaoh 11 
imli kitapları hakkand• 

nkid ve tahliller vardı',; 
Ülltüyü bütün okurlnt• 

zn tavsiye ederiz. 
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-Asri Adam-
ril 

Büyük Hikaye - IX- Ihsan Edip 

.... - Prenı! . Size gıyabi bir 
çok hürmet ve takdir hisle 
rile mütehassıs olan bir arka 

et' daımı takdim etmeme müsa· 
t"9 ade ediniz! . Banka muhasi · 
lef bı Cemil Sena. Prens hafif 

bir tebessümle Cemil Sena · 
Ya döndü ve hiç bir f~Y 

söylemiyerek: Ağır kürkle 
tin altındaki bir zanbak ka· 
dar bayaz ve kokulu elini, 
yavtça genç adama uzattı. 

tlll Ah .. Bu an! .. Cemil Se 
Ot na, Et ve kemikten ziyade 
" •tık ve besteye benzeyen 
•• Yasemin kokulu kadın elini 
tıl öperken dudaklarının titre· 
fi' diğini hissetmişti ... 

"Avukat Hicran" ya va§ 
bir sesle: Hazırlanmıı bır 
otelden, gönderilecek t'fYa 
lardan, bir kavanorun telP 
fon numarasından, bahıet· 
rneğe baıladı. Prens her sö 
zü nazik bir tebessümle ka 
rıılıyor. Her sözün nihaye 
tinde sadef dlılerini parla· 
tıp öndüren bir teıekkür 
cüınlesi gönderiyordu. Yav 
aı yavaı rıhtımın üstünde 
YÜrümeğe baıladılar . Cemil 
Sena, Hr parça gerade, he· 
Ycandan bofularak: Onları 

takip ediyordu Bir lamba 
aydınlığının altında durdu 
lar · Ve bu Cemil Sena, 

l&ıf ~in parlak bir fırsat oldu. 
lındı, onun her yerini bü-

tün incellklerile görebiliyodu 
Bazan yaldızı, bazan al 

hn toz.unu andıran renkte, 
Patlak \te ziyalı ıaçları va
rda. Gülümıedlği zaman, ya· 
naklarının üstüne düıen gi 
ztı bir gö ge bu ince kadın 
Yüzüne bir esatir güzelliği 
v:rıyor ve gözlerini bir fü
~un . gibi derlnleıtiriyordu. 
ernıl Sena, ağırlbşan hül

Yaıı içinde garip benzeyiı· 
ler b 1 u mıya başladı. 

h Prensin, solmuı bir me 
k tabı andıran yüzünde san 

1 ~· Nıhn tiirinl, ihramların 
h ll§amını, aık ılahilerlni 
A atırlatan bir şeyler vardı: 
;aba? Kleopatra. Acaba, l\ ndüz güneşli tolgalarının 

8 
•. lında at koıtururkcnj gö 

rllp b 
eğendiği ıuvalyeleri 

Rece 1 ı· I g z ıce yatak odasına 

a an (Mesaline) buna ben 
zerler .d 'l k rnı i .. Dakıkadan da· 

ikaya b- -1 - 1 l on b uyu enen goz er e 
a akıyordu 

Bir aralık Avkat Hicranın 
0 kapalı dolap içerisinde 
çalınan 
sil b gramofon pilağı se 

e ağırdığını duydu: 

r - Oooh. Af edersiniz! Pr 
ens. Bana iki dakika mü 

saade h • ıu giden adama mü 
irn bir söyliyeceğim var. 
(Cemıl Sena) Avukat Hı 

Ctanıtı birdenbire Kadıköy 
Vapur k una giren yolcuların 
ab ıntısına karııarak kala· 

al ğ ' 1 ın arasında kaybolup 
Rlttığlni gördü Prens rıhtı· 
nıın - ı- d - 1 us un e golge erin eb 
edıı . d b eıtır ı~i, beyaz bir "Ra 
lll ırand., gibi duruyordu. 
d Cemil Sena, bu yalnızlık 
aktkalarından istifade ed· 

L tek ona yaklllşmak ona 
&' 11ir 1 ' .

1 
§ey er ıöylemek ihtiya · 

cı e 
~ 1 b y nıyordu: Ancak işidi 
11"' e illr bir aeıle memle 

kelimizi naul buldunuz pe
rens! Diye sordu. B~ğene 

bildiniz mi? 
Genç kadının musikili bir 

sesi vardı: - Oh! Dedi. Sı 
zin memleketiniz mi? Sizin 
memleketiniz, yalnız tilrin 
ve hülyanın kaynadığı bir 
pınardır. Ömrümün hiçbir 
saatinde bu kadar mesut , 
bu kadar hafif dakikalar 
yaıadığımı hatirlamıyordum. 
Neniste. ne "baden baden" 
de ve nede italyada ruhu 
bu kadar az bir zamanda 
büyüliyen yerler yoktur. 
Her nereye baksam. Bir ıi· 
ir parçası okuyormuıum gi
bi, uçucu hisler duyuyorum. 
Öyle cana yakın bir diyar 
kı!.. Şu kurıuni ses yığın· 

tarının arkasında, kandile· 
rfni bir dizi fncf aibi boynu
na bağlayıp gülümslyen sa 
hile bakınız ... Nedir orası. 

Pıyerlotinin aıkına dekor 
olan o lahuti diyar mı? "Az· 
ade,, orada mı otururdu?. 
Kuzum. 

"Cemil Sena,, Prenadeki, 
o mahzun hayal ve tiir 
hastalığını anlamaya b111lı 

yordu. Onda, bir alaka uy· 

andırmak için bir takım gü 
zel ve ince sözler bulup ıö 
ylemek iıtedl Lakin ani 
bir vapur düdüğü ve prc:n 
sin hafif telaıı onu derhal 
hülyaamdan uyandırdı. Ka 
dıköy vapuru ağır aakur 
hareketlerilc iskeleden ayrı 
lıyordu . Merdivenler alınmıı 
kapılar düdük seslerinin ak-
isleri içinde birer birer ka 
panmııtı. (Cemil Sena) lst 
eleye kadar koıtu . Rekle 
me odasına, büfeye bakındı· 
Kimseler yoktu. Hıç fÜP 

hesiz "Avukat Hicran.. va· 
purda lafa dalıp kalmış ve 
merdivenler çekildikten so· 
nra da inmlye muvoffak ol· 

amamıştı. 

- SONU VAR 

Em~enin posta kutusul 
Emden kruvazörü son za· 

manlarda Singapurda ziya 
ret ettiği zaman, Slngapur
da mukim Riharda Hayt 
man isminde bir Alman, 
kruvazörün süvarisine Em· 
den kruvazörünün posta lrn 
tusunu vermiıtir. 

Unutulmamış olsa gerek 
tir; umumi harpta Alman 
donanmasına mensup Em 
den isminde bir kruvazör 
abloka hattını kırmış ve 
Okyanuslarda akıllara hay 
ret verecek bir takım kor 
sanlıklar yapmış nihayet bü· 
Hin lngiliz, Japon ve Fran 
sız fi !olarının takl bi karşı 

ınnda Avusturalya yakınla
arında Koku adasında bal· 
mıştı. 

Kruvazörün posta kutusu 
bir Çinlinin eline geçmif, 
Çinli de bunu bahçesine gö· 
mmüı, bahçeyi son satın 

alan Rlhardın eline geçmiş 
tir. 

Rıhard da §imdi bu tari· 
hi kutuyu, tlmdikı Alman 
donanmasında faal olan üç 
üncii Emden süvarisıne he 
diye etmlıtlr. 

TORKDILI 

Türkiye - Yunanistan 
Ara ındaki Dostluk 
Dünyamız üzerinde bazı 

mıntakalar vardır ki, bu 
mıntıkada ıklım, toprak ve 
ırk birbirine sımsıkl bağlı 

olarak çalışmakta ve ınsan
ların faaliyetlerini lrnlaylaş
tırm ktadır. 

Anadolu kablettarih dev· 
irlerden beri sekenest üzeri 
nde bu tesiri yapmış ve bu 
ıuretle insan tef ek kürünün 
fosfor ve kıvılcım saçan bır 
merkezi olmuştur. Volkan 
ların saçtıkları lavlar gibi, 
Anadolu da dünyanın her 
tarafına ilim adamları sav· 
urarak milletlere sıyual ve 
dini prensiplerini ilham et· 
mlıttr. Bu medeniyet öncü
leri, bu yurdun mukaddera
tı Asyai bir statüko elinde 
kaldıktan sonra, sarsılmııtır . 
Bu statüko ile Osmanlı ha· 
nedanının teıriki meaaısı, 

bu ülkede ıoıyal. siyasal ve 
dini bakımdan güzel ve do 
ğru olan her şeyi yıkmışsa 

da onun karkterini çürütme 
mittir Güıtave Le Bon di 
yor ki: 

" - Her hangi bir millete 
her hangi bır din kabul et 
tirilecek olursa olsun, milli 
karakterini değiştirmu" 

Türk ve Yunanlıların tim 

ıek ıürati ile uyamıları, bu· 
nu isbat etmektedir. Irkları 
nı kurtarmak için, bir çok 
nesillerin kurbanlarından bi· 

riken küllerin içinde kalmıı 
olan birkaç kıyılcım, bun· 

ların varlıklarını canlandar

mıya kafi gelmit ve hısım 

ırkla· da galip ve mağlüb 

ların talihleri birdir~ vecize 
ıi tahakkuk etmiştir. 

Müslümanlık ıtatükoıu ile 
Oımanlı hanedanının yıkılı· 

şından sonra, Anadolu mil 
letleri uyanmış ve medeni 
yellerini ihya işi başlamıı 

tar. Atinada kurulan "Küç 
ük Asya yurdu., Türk Yu
nan medeniyetinde yeni bir 

dönüm yeri açacak ve Türk 
-Yunan münasebatında yeni 
ufuklar açılacaktır 

Küçük Asya yurdu, iki 
milletin ilmi sahada teşrıki 

me ai etmesinde kılıttaşı va

zifesini görecek ve ekeceği 

prensiplerden en yüksek ah· 

lak meyveleri ürıyecektir 

Küçük Aıya yurdu, Türk 
-Yunan teıriki mesaisinin ve 

iki milletin birlik idealinin 
en yüce ıembolü olacaktır. 

Nizamettin Nazifln sözleri 
bu hakıkati izah etmiştir . 

Bu birlik için uğraşmak ha 
yal değildir. ima niyetin ah 

laki bir buhran geçirdiği en 
karanlık bir devrede, Neop· 

latonik ekolünün yaptığı ha 
zarlık netice-si o arak Muka-

ddett Kelam teabbüdü şuür 
lu bir din haline gelmit ve 
bunun karşl&lna dıkilen teh· , 
ditler J Ü biter alemi' yaptığı 
kıtallere rağmen mağlup ol 
arak klastik felsefenin orto 
lojisi karşısında terki mevki 

etmııtir. 

hı emniyet altına almıştır. 

Dr S. Jnsif idis 

Elet ter on vimadan 
Parnas salonunda parlak 

bir törenle açılan Türk ser· 
gisi. az bir zaman içınde Tü· 
rkiyenin yaptığı terakkiyi 
gösterdiği gibi, Türk Yunan 
dost)uğunun iki milletin vic 
danında kokleşmiş olduğu 
nu da isbat etmıvtır. Bu gi
bi ilmi sahadaki temaslar 
iki milletin arasındaki bağ 
ları daha zıyade sıkılıyacak 
amillerdir. 

Vra~ini~en: 
Türk sergisi, Atına halkı 

nda haklı bir alaka uyand 
ırmııtır. Bu sergi Türkiyenin 
bu sahada da çok ileri gid 
eceğini göstermektedir, Re
sim sergisile beraber açılan 
kitap sergisi de Kemal Ata 
türkün sayesinde Türk mil 
Jetini aaran yaratıcılık hale 
ti ruhiyeıl için canlı bir ıa· 
hlttir. Bu kılavuz sayesinde 
Türk milleti terakki ve me · 
cieniyet yoluna girmiflir 

Hava Sı~Mye Teş~ilatı 
Gece gündüz, Mo kovada 

,Taşkendde, Lenıngradda,Ka 

barovskta, Ulan · udesada, 
Kiyefte ve Almatada her 
hangi bir hastnnın yardımı 
na koımak ve yahut bir 
insanın hayatını kurtarmak 
için, sıhhiye tayyareleri, tam 
teçhiyatiyle hazır bulunmak 
tadır. 

Sovyetler Birliginde sıh 
hıye teıkilatının kurulmasın· 
danberi tam üç yıl geçmit· 
mittir Bu müddet zarfında 

40 tayyare merkezi vücuda 
gelirilmiıtır; bu merkezler 
den her ts;-yare istenebil· 
mektdeir. Bu ilk üç yıl 

içinde bu taayyareler mem 
leketin uzak mıntakaların 
dan binden fazla hastayı 
müstacel surette hastanelere 
naklederek bunlarm hayat
larını kurtarmışlardır. Daha 
çok müstacel vakalarda, bu 
tayyaraler, memleketin en 

uzak ve varılması güç köıe · 
ferine asgari müddette mü 
tehasıs prof sörler ve doktor· 
lar yetiştirmektedirler. Bu 
suretle üç yıl içinde 7 .lO mü 
tehasıs hastanın ayağına ka 
dar götürülmüş, ve başka 
surette dağ tepelerinde köy
lerde, kıtlama mahallerinde 
ve daha buna benzer yerler· 
de, aksi takdirde ölmesi mu 
kadder insanların muhakalc 
surette hayatlerı kurtarılmı . 

tar Bu tayyarelerle her tür· 
lü müdahele için lüzumlu 
alet ve aynı zamanda kon· 
serve halinde kan da götü
rülmektedir. Tayyarenin in 
mesi gayrimümkün olan pa· 
raşüt kullanılmakta ve dok· 
tor bu suretle hastanın ya. 
mna muhakak olarak var 
maktadır 

Bu teşkilatta çalııan pilot
lar, Sovyetler Btrliğinin en 
eyi pllotlarmdandır, zira çok 
defa şeraaUne bakmıyarak 
h rekel etme i ve nerede 
olursa olsun muvaff akiyetle 
yer~ inebilmesi liizımgelmek
tedir Bu teıkilata men up 
doktorlar dd, ayrıca hususi 
bir staj görn ektedir, bunl r 
dnn bir ço~u müi< mmel 

Türkler ile Yunanlılar ar 
asında uzun yıllarca devam 
eden çetin mücadeleler, is 

lamlyet statükosunun suku
tu ile sevgı mrıbedinin kapı 

lnrını açmış ve medhin un 
utulan kreıine ııidcn fahra ı paraıütçüdürler. 

Tavşan 
Adası 

I 788 senesinde Avuatura· 
lyanın Jakson limanına gi
ren bir İngiliz zırhlısı, kıta· 
yı kral namına idare etme
kte olan ve emri altındaki 

koskoca kıtada yemek için 
tavşan bulamıyan umumi 
valıye beş tane tavş n ge· 
tlrm şti. l 791 de de cenubu 
Afrıkanın Kap şehrinden gö· 
nderilen ıkınci bir tavıan 

hamulesi de gene valınin 

küme&ine sokuldu. 
Vali Kin in sofrasında bu 

hayvanlardan kaç tanesinin 
yenmiş olduğu malfım deği· 
ldir Kümesleri delerek hü· 
rrfyete kavu§muş olan tav
şanların sayısını da kimse 
bilmiyor. Fakat Sıdney ıeh 
rinde 1829 senesinde basıl· 
mış olan bir sa}uame Avus 
turalyanın zenginlıklerini sa
yarken Betrey adasının yüz 
binlerle tavıanı bulunduğunu 

da yazmıştı. 
Meıhur bilgin Darvine dü 

nyayı dolaşllrmıf olan Bea · 
gle gemisinin kaptanı J . L 
Stokeı 1842 de Ba\s boğa 
zından geçerken o civarda 
tavşanı pek bol olan bir 
adaya yanaşmış ve buraya 
"Tavşan adası,. adını ver· 
mişti. 

Vıktorya vılayetine ise ilk 
ta vıanlar 1836 senesinde ge· 
tirilmişti. Hatta o günlerde 
pek nadır oldukları ıçin ta 

vşanlara o derece değer ve
rilmekte idi ki Colae şehri 

hakimi, bir ta vıan öldürmüı 
olduğu için Roberhon adlı 

bir adamı on lnglliz lf rası 
para cezasına mahküm et· 
mişti. Halbuki on sene son
ra büyük arazi sahibi olan 
aynı Robertson o civarı ka
plıyarak altüst etmekte ol 
an tavıanları imha için tam 
5000 fngiliz lirası para ha 
rcamıştı. Fakat bu beyhude 
bir zahmet ve masraflı Çü 
nkü tavşanlar o kadar çok 
ve çabuk bir surette üremi· 
f lerdir ki A vusturalya lılar 
buna "'Tavşan vebası" dem· 
işlerdir 

Viktorya ve yeni cenubu 
Cal vilayetlerinde Avrupa 

ve Af rikadan getlrılen bu 
kemirici hayvanlar için sa 

nki mahsus yapılmış kireçli 
bir toprak sahası vardır lı 
te bu sahadan A vusturalya 
om her tarafına akın eden 
tavıanlar koca kıtayı istila 

etmişlerdir. 

Bu istila o kadar kuvvet 
li ve önüne geçilmez bir ıe 
kilde olmuştur ki, Avustur· 
alya'ılnr yetmiş senelik şid· 

detlf bir mücadeleden sonra 
ortık ne yap caklarını ıaıı· 

rıp kalmış bir vazıyettedir

ler. 

Avusturalya hükumeti ta 
vıanları imha vazifesile mü· 
kellef ayrıca bir lıva teşkl 

latı vücuda getirmişlerdir . 

Teşkilatın Melburn ve Ade
laıf şehirleri de dahıl olmak 
üzere altmı dört yerde da 
ıreler ve sayısız memurları 

vıırdır. Bunların yegane işi 

tavşan kovalayıp imha etm
ektir 

1915 den 1 ~21 yılı sonu 
na kadar Avusturalya 
157,000,UOO cnnlı tavıan ve 
717,086,184 tavşan derisi 
ihraç etmiştir fakat bütün 
bu ihracatın getirdiği aelir, 

SAYFA: 3 

Bir ~öpeğin ~areketil 
Birle§lk Amerikada Nev 

Haven şehrinde çok garip 
ve emsalsiz bir hadise ol
muştur· 

Sahibi bulunmıyan bir kö· 
pek, bir gün bir otomobil 
tarnrafından ezilmiştir. Ha 
yvancağız, otomobilin altın
dan kalktı~ı zaman belinin 
kırıldığını hissetmiş ve sürü
ne, sürüne ıehrin umumi 
hastanesine kadar gitmiıtir. 

Köpek hastahane doktor
larının ayaklarını yalıyarak 
tedavisini rica etmiı ve do· 
ktorlar da bu zavalli fakat 
çok hisli hayvancağızı iyi 
ve Hastaneye de daimi mi 
safir olarak kabul etmiıler· 
dır . 

Pu~~in ha~~1n~a yıni vesıi~ 
Büyük ,airin ölümü esna· 

smda çalışma odasında bu· 
lunan şahsi vesaiki ile ka
ğıtları, halen devlet edebi 
yat müzesinin Puıkin daire 
ıinde bulunmaktadır. Bu ve
saik ve kağıtlar, birinci Nı
kolanın emri ile, ıairln di
ler el yazıları ile birlikte, 
mühürlenmlıti. Hu vesaik, 
timdiye kadar, aıağı yukarı 
tam surette tetkik edilmiı 
değildir. 

Halbuki bu kağıtlar, şil 
rin son seneleri hakkında 

büyük bir kıymeti haiz bu· 
lunmakta ve bu son senele
rin mahiyetini tam bir ıu
rette aydınlatmaktadır. Me. 
sela bu vesaik ara11nda, ev 
ıdaresine ait kağıtlar, tediye 
edilmemi§ hesaplar, Puıki
nin rehin kağttları ve saire 
mevcuttur. 

Bugün bütün bu vesaik 
ciddi bir tetkikten geçiril
mektedir Pek yakında bu
nlar, notlar ve izahlarla be· 
raber. neıredilecektfr. 

IKad~}!~. a~!~!~de .~!~ ~~~!' 
katlık kanununun kabul ve 
tasdik etmiştir. 

Bu L:anunun bir hususi· 
vardır. O da kadınları avu
katlıktan menetmesidir. 

Macar hükumetinin bu 
men ile ne kasdettığini bi
liyoruz. 

Bizde kadınlar hem a vu 
kat hem de hakim olabtlır
ler; ve kadın avukat veya 
hakimlerden hiçbir zarar 
görmedik. 

fransada ilk kadın avu· 
kat Matmazel Klovendlr ve 
1900 senesinde işe baılam
ıştır. 

Eski Romalılarda Horten. 
sıya ismindeki kadın avu 
katltk la ıöhret bulmuıtur. 
Gene soruyoruz: Maçarların 
bu kararına acaba sebep ne?. 

[n yaşh talebe 
Haber verelım ki, bu en 

yaşlı talebe bir kadın, daha 
doğrusu 85 yaşında htç ev. 
lenmemfş bir kızdır ve adı 
Edit Hoton dur! 

Bu kadıncağız, bu kadar 
YB§lı olmasına rağmen İngil· 
terenin Y ork şehrinde St!r. 
best derslerin kepıinl hem 

de büyük bir dikkatle takip 
etmiıtlr 

Bu kadmcağız, acaba, ne 
ve kimin için der& öirenl
yor? .. 

tavşan imhası için yapılan 
masrafın azameti yanında 
adeta "devede kulak kabi· 
linden kalmaktadır. " 



SAYFA 4 

ipekten kundura. 
Evet, çorap var ama ip 

ekten kundura bilmiyorluk! 
Fakut Japonya ipek imala 
thanelerinden birisi uzun te· 
crübelerden sonra, ipek ku
ndura yapmnğa muvaffak 
olmuıtur . 

Rivayete inanmak lazım 

gelirse, ipekten mamul ku· 
nduralardan çok sağlammış! 

Japonlar hu usul sayesin · 
de kavçuk a.yakkaplarile 

her cihetten rekabet edebi 
leceklerini iddi:ı etmektedir 

Kadmsız ada! 
Hind denizlerinde bir Ko · 

kas adası vardır; Bu adada 
beyaz ırka· mensup on insan 
fakat hepsi de erkek olarak 

on ki~ i vardır . Fakat bun 
ların idaresi altında da 30 

kadar Çinli vardır; bunlar da 
hep erkektir! 

Adaya hakim olan on be· 
y

0

az kadınların bu adaya 
ayak atmalarını en şiddetli 
bir şekilde yasak etmişler· 

dir! 

TÜRKDILI 

Vil~y t Ja darma 
K mandanhğından: 

Vilayet köy bekçileri için bir ceket bir pantalon bir 
tozluk bir fotin ve teferruattan ibaret olmak üzere mü · 
nakasa auretile vilayet jandarma kumandanlığında bulunan 
örneğine göre lüzumu kadar elbise yaptırılacaktır. ihalesi 
l 9 . 2 . 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
vilayet Jandarma ktsmandanlığında yapılacaktır Talip olan· 
lann ıartlarını öğrenmek üzere vilayet Jandarma kuman -
danlığına müracaat eylemeleri ve gazete ücretinin de 
müteahhide ait olduğu ilan olunur. 4 - 1 - 64 

12 ŞUBAT 
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ANK ARA -------------------------------

Avukat Ekrem ARGUN V• 
Şeriki Ziya SIDAL 

Bu ada ya en yalun mem · ler. 
K d 1 ".d 1 D . 1 leket 2700 kilometre meaa Bahkesir Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinden: 

--

Tanınmış değerli avukatlardan· 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalannııt 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temr~~ 
ve Devlet Şurasında murafaa kaDU' 
ederler. --a ın ara muJ e. erız. 

Puşkin Sergisi~~e 3 B~n E~eı ıKii;Pı,ıseçtiıen sebepler! 
Moakovada Jubıle gunlerın 

-------
flDRES 

ANKAR A Sanayl c•~ 
deıi ALI RIZA Apart' 

manı N U M A R A : 1 de açılacak olan Puolclnin fskandinavyada bir gaze-

sergisinln hazırlıklarına çok te "Okuduğunuz kitapları 
Eşyayi cürmiyeden olmak üzere esbabı yedinden alına

rak Adliye emanet dairesinde muhafaza edilen eıyalardan 
iadeıi icap edenlerin eshabı tarafınden müracaat edilmeye
rek tulü müddet dairei emanete muhafazası kıymetini ga
ip etmesi tabii bulunduğundan paraya çevrilmesi için ma. 
liyeye teslim edileceğinden etya sahiplerinin nihayet on 
beı gün :zarfında etyalarmı almak üzere usulen müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

---
büyük bir faaliyetle devam 
olunmaktadır . 

Ş ·mdiye kadar 3 bin ka
dar eser gelmiştir. Bunların 
arasında bir çok büyük sa
nat eserleri vardır. 

Sergiye Lenin Kütüphane
sinden, Şerbakovskinin ya -
yıp Puıkine hediye ettiği por· 
tre, gönderilmiştir. Bu şairi, 

1820 senesinde, çok genç 
yaılarında , "Ruslan ve Liud-

mllla,, yı yazdığı za· 

size seçtiren sebepler nedir?" 
Diye bir anket açmıştır. 

Anketin neticesi sıra ile 
şu olmuştur: 

1 Edebi tenkitler. 
2 - Dost tavsiyeleri, 

3 Propağandalar, 

4 İlanlar. 

5 Muharrirlerin kendi 

isim ve ıöhretleri, 

6 Yılbaşı kataloğları, 

7 - Kitapçıların tavsiye 

---~1 1 1 1 1 1 1 11 11 111111111111111111111111111111 
'#~~~~~~~"""~~~ 

2 1 Her Tecimenin En lüyük Dileği : 

Türk Hava Kurumu Dur 1 
sunbeyŞubesinden: ı 

Satış Sürümünü Artt1rmıkttr. 

E., A K ı\ '"f 
manlarda göıtermektedir. ve lıareti , Kaza Hava kurumuna ait Merkezi kazada müdahhar 1 

tahminen 13619 kilo Buğday 11785 Arpa 13851 Çavdar 
1641 Mısır Kireç nahiyesinde 4675 Buğday 3525 Arpa 

Satışta Birinci Şart: Bu porte ü:zerınde 1 ressamın 

Puıklne tazlmkar bir ithafı 

vardır. 

~ ovyetler Birhğl hım Aka· 
demesine merbut Ebediyat 
Entütüsünün Puşkin müzesi 
üç, sergiye Puıkfnin dadısı 

Arina Rodionovnanm kemik 
üzerine yapılmış bir bas re

lifini göndermiştir. Bu eser, 
ondokuzuncu asrın meıhnr 

gravörlerinden Soıiakov ta
rafından yapılrnıştır 

Devlet Edebiyat müzesi 
nden bu sergiye gönderilen 
eserler arasında da Bakuni· 
nanın kendi porlresı vardır. 
Büyük şairin lise arkadaş· 

larmdan birinin kız kardeşi 
olan Bakuninaya ma1um ol
duğu üzere Puşkin birçok 
mersiyeler ithaf eylemiştir. 

Pu~kln sergisi hakkında 

birçok samıtkarane afişler 

yapıldığı gibi ayrıca çok 
sanatkarane kataloğlar da 
bastmlmıgtır. Bütün bu es 
etler, Sovyetler Birliğinin, 

Motorin, Favoraki, Suravov 
Rodianov ve Piskariev gibi 
büyük artistleri taraf .ndan 
hazırlanmış bulunmaktadır. 
Serginin şimdiye kadar açı 
lan bütün sergilerden çok 
daha fazla bir rağbete ma 
zhar olacağı çok kuvvetle 
zannedilmektedir. 

8 -- Kitabın hacim, ha· 

rici şekil ve kabı. .. -
ıw 

' Kavacık nahiyesinde 4770 buğday 4463 Arpa 450 kilo Mı ~ 
TÜRKDİLI sır açık artırma ile satışa çıkarılmıştır 27 2 937 cumarte. it. 

P t . d b 'k 1 1 si günü saat 15 de ihale olunacağından isteklilerin şera ~ azar eam en aş a ıer it, 
gun çı ar ıyasa gaze e .. 

"REKLAM,, DIR. 
.. k s· 1 t 1 itini anlamak ve nümunelerini görmek üzere müracaatla 1 

rı 

Yıllığı: 80° Kuruş ~ s ı ss ~ Satacag., ınız Malınızı 
Altı Aylığı:400 ,, 1( 

G
5

ü'::'~'"geçm~. sayoİar 25 Baııkesirİcra: 1 Herhalde Reklam Ediniz· 

k:~ffJ:~İR TÜRKDİLI , Memurluğundan i Ve ~u n~k.hlınlar1111ı• 
.. :==·············." DÜZELTME ~ ( T URK DILI) ııt~ \ 1 eriniı Bakırcı Arife Borçlu ölü arabacı oğlu Ahmet vereıe- il. 

·:il 1 sinin Eski kuyumcular mahallesinde vaki hanedeki 10 

:

::: hissede altı hissesinin satılmasına karar verildiği halde 

1 
DOKTOR TORKDiLi dünkü Türkdili gazetesinde yapılan ilanda yanlıılıkla on 

E K R E M da dört hissesi denllmi~ olduğu halbuki müzayideye çıka-
rılan hanenin on hissede altı hissesi satılığa çıkarılmış ol 

• • du~u tashihen yeniden ilan olunur. 1 : ff A f İ l BAYSAN i Bal!kesirin Biricik Gazetesidir 
: : Türk Hava Kurumu Her Yerde Okunur 
• Bilwıwm deri. saç. • 

i ı1rnak 1ıasta1tkiarlle !. Dursunbey Şubesinden: ~~~~~~~»liıwww~w' 
her şel\il /frengi. belso-i uklııyu ve yumuşak : Kurban bayramında toplanacağı tahmJn edilen (650) 

: : Koyun (550) Keçi 5) Sığır derisile (300) banak 31 1 937 
karlıa lwslalıklanm ld ı 

• • Tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle açık artırma i rar yolu dar/ıklarım, ! ya konmuıtur 20 Şubat 1937 cumartesi günü saat 15 de 
: ademi lldlc/aı 1 en son : kati ihalesi yapılacaktır. 
: usullerle tedavi eder. : isteklilerin Şeraiti anlamak üzere Hava kurumu Dur· 
: Hastalarını hükumet : sunbey şubesine müracaatları. 59 
: caddesinde numara 56 : • • : da hergün saat on beş : 
: ten sonra kabuleder. : 
• • ••••••na•••••••••••••••• 

Vilayet daimi' 
Encümeninde~ 

J - A.;ık E:ıksiltmeye konulan iş Balıkeılir - Band•~ 
yolunun 39 - 40 inci kilometreleri arasında ve ıosa ~ 
rında müdafıı dıvarının işciliği bu iş keşif bedeli 
lira 93 kuruş mııvakkat temi~atı 155 liradır. 

2 - Bu işe aid keşifname ve evrak şunlardır: 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: A - Eksiltme şartnomesi 

B - Fenni şartname 

1 - Açık eksiltmeye konulan it amelei mükellefe Jçfn C - Keşif cetveli 
dairede mevcut bez numunesine göre alınacak yirmi ça- D - Muknvole örneği 
dırdır . ~ - Nafia işleri şeraiti umumiyesi • 

Çadırların keşif bedeli 560 lira muvakl<at teminatı 41 lstiyenler bu evruk ve keşi(oameyi <laimi encüoıell 
Balıkesirin lvrindi nahiyesi merkezinin İhsaniye mahal

lesinde yeniden yaptırılan caminin boş olan hit beti için 
müsabaka imttham yapılacaktır İzlekli olanların f .3 937 
pazartesi günü saat 15 le Halı kesir Vakıflar müdürlüğün
de müteıekkil hademe encümenine müracaatları .. 

Balık sir Ev af . 

Müdürlüğünden: 
Balıkesfrin Konakpınarı nahiyesine bağlı Tayyipler kö 

yü camii hatiplik ciheti boıalmıo olduğundan boşalan yere 
müsabaka imtihanı yapılacağından istekli olanların l 3 
1937 pazartesi günü saat 15 le Balıkesir Vakıflar mü 

dürlü~ünde müteıekkil hademe encümenine müracaatları 
ilan olunur 

lira yirmi kuru~tur. leminıle görebilir . ~ 
2 - bu f§e aid evrak şunlardır: 3 _ gksiltıne 18-;ubat-937 ·tarihine raslıyan perŞ6 1 

günü sılal 15 de vilayet da imi encümeninde yapılnca~l A Eksiltme §artnameıl N 
B Fenni şartname 4 - İstelll i lerln bu gibi işlerde uğra9ı.lığınn dair ' 

miıdürlüg-ününden lfiakal bir hafta evvel ehlıyet feıı' C Mukav le örneği 
D - Nafıa işleri umumiyesi vesikası almnlorı llizımd ır. 
İstlyenler bu evrakı ve numaneyi Balıkesir daimi en 5 - istekliler yuknrda üçüncii maddede yazılı giill 

cümen kaleminde görebilirler. sautinda muvakkat teminatlarını mnlsandığınn yatırdı k l8rı 
3 - Eksiltme 18 Şubat 937 tarihine raslıyan Per· dair makbuz veyn banka mektuplurile daimi encümene -

rncoot etmelidir. 
şembe günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde vapı- 170 

6 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır P lacakhr. 

4 - lsteklilerln yukarıda yazılı gün ve aaatet muvak 
kat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplariyle daimi encümene müraeaatları 
lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır . Encü· 
mende para ve tahvilat kabul edilmez 

4 - 1 - ~3 

• mende dara vo tahvilAt kabul edilmez . 

4 1 - ~4 

lyeıl ve Baıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARArııl 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 

Basım Yeri İl Buın evi 

1 

ih 
l ( 

Zı 

Ya 

7 


