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Ş ark Misakı Dün Tahran - Pekinde Örfi İdare İlan 
da i m z a 1 a n m ı ş tı r . 1 

E d i 1 m i ş ti r .. 
On maddeden ibaret olan ademi tecavüz mua
hedesi beş sene için muteber olacak ve Mil

Çin - Japon KuVVetleri Arasında Uç Günden
beri Devam Eden . Çarpışmalar Muvakkat Bir 

letler Cemiyetinde Tesçil Edilecektir. Matareke İle Durmuştur •. 
~ labran, 9 (A A) _ Parls 
Janaı bildiriyor: 

1), lthlcıye Hariciye Vekili 
t · B. Tevfik Rüttü Aras, 
tan L 

'ili Qarlciye nllzırı 8 . Sa · 

11~ l\fıaniıtan h ~riciye na 
Lı B. Muhammed 
"''a l 8 ~· rak hartcıye nıtzıra 
t'ta Naciyüf asil dün ademi '-.. :'ı z ınuahedeı . n\ imza 

11 ltdır . 

~Uahedeoin birlncı mad · 
1..1 •lctt ınemleketlertn iç .. ., ... 
.._1 e lllutlak ıurette ade· 
d. '-'ldabele ve ikinci mad 
tt •at•ıterek hukuk ların te 
)~den 111aaunlyetlne ria· 
~ tlclcında, ilçüncQ madde 

' ' '-'ernleketln müıterek 
~GtG '•tlerını alakadar eden 
"a dQ be1nel mılel ihtilafları · .... d; ••tlıareyj ve dördüncü 
""- • de harp ili edilmek· 
~tıal ve mütearrize 
t~lf laareketlerlnden ••· 

"6 1 derplf etmektedir. 
llttı.,d•faınefs halı ve mi 

lata ce111tyetl paklanan 16 
'lll '-'•ddeıi veyahut 'l.7 
1aa,::.0 • l928 tarihli Parla 
'-'-'lb~deıınin 15 el maddeai 
tt,.., ilce yapılacak icraat 
)llıı.. \it hareketlerinden ıa "«I,, 

6 Q 
tıı. 'c cı madde mOtear 
~t '-' tr11 mua bedenin ih · 

--~ .. ;cburtyetı olmak11sın 
~UebUeceflnt bildir · 

\' it, 

'lta.i td&ııc:ı madde de diiu 

~lftlelu•tlerden birindeki 
litf -.1 latı dev irmeyi lıtıh 

... 

, 
ŞEHNIŞAH RIZ A PEHLEVİ HAZRETLERi 

davetli bulunuyor larda. Sa · 
uy ve Tahranın bütün cad 
deleri, TQrk , Irak, İran ve 
Afıan ba yraklarile donatıl
mıı idi . Şak paktı dört devlet 
hariciye nazırlara taraf andan 
altın kalemlerle lmzalanmıt 
ve hazar bulunanlar nazarla-
11 alkıılanmıılardar 

Rıza Han Pehlevi tarafın 

dan mükellef bir ziyafet ve 
rilmlt ziyafette aamami ve 
doıtane nutuklar teati edil 
m ittir. Ziyaletl bir ıuvare 

takip etmiı ve Tahranın ıü· 
zide aileleri suvarede hazır 

bulunmutlardar. Dostluk mu · 
ahedeai im:ıalanma11, Irakta 

Londra, 9 (A A.) - Pe
kinin yirmi mil garbında 

Çiu Japon kıtalar1 arasm · 
da Qç aünden beri 
devam eden çarpıtma· 

lar bu sabah muvakkat bir 
mütereke ıle durmuıtur. 

Pekinde örfi ida re ilan 
ediln .ştir 

Tokyo, 9 ( Radyo ) - Son 
bombardımanda iki Japon 
zabıti ale on asker ölmütUir 

Japon askerlerini ha-
mtı bır tren Çin makamah l. ~-..---.. 
tarafından tevkif edf tm16tir 

Beyaz bayrak çekerek tea ı 

lim olan Çın askerlt-rinin 
silahlara alanmııtar . 

Japonya Harbiye Nezare· 
ti namına söz ıöylemefe 

salahiyetler bır zat , Pekinin 
g.li.,.bfnde cer~ yan Pden Çfn· 
Japon müaademelertnın va-

JAPON ASKERLERi 
Japonlar Mardo Polo köp· 

ri\ıü civarında ~hafı duvar· 
la çevrilmtt bir kaeabayı 

bombardıman etmltlerdir. 
SıvH ahaliden ve kasabada· 
kl garnizon etrafında• bir · 
çok Çinlı ölmüıtür Tülek, 
mltraly6z ve topçu ateıleri 

Pekinden ıarahatle ltltllmelr· 
tedlr. 

Mlbademe ıece tallmlera 

yapan Japon kıtalarlle lra· 

sabadaki Çın aaralzonu ef· 

radı arasında buıule ıelen 

temaa netlcealnde •ukua ı•l · 
mtıtır . 

Japon aefaretlnin maha· 
fızları Japon mGfrueltrtni 

tak•lye etmele ıttmltlerdır. 
Jhım netlcel~r tevlit edip «-t· 
1&4tm«-alnl. Çınhlerln halh 
hareketini tay ı n ed.rceğini 
ıöylenı ittlr. 

Tok) o , 9 (AA.) - Ge 

len haberl ere göre, to pçu 
ateşini m üteakibt-n Çin ve 

Japon lut a l arı arasında ka n · 
h b ir muha re be baılamıı bu· 

Arap Komitesi Bir Be
y an name Neşredecek 

lunmaktadır 

Son gelen haberlere göre 
Japon askeri mecliıj , vazı · 

yeti letkik etmek üzere f ev 
kallde toplantıya davet 
edil mittir 

Pekin, 9 <A A.) - Çin 
ve Japon kıtaları araeında 
bu ıabah aaat 4,30 da tid 
delil bir muharebe olmuı 
tur. 

f ilistinde vaziyet çok kanşık görünuyır. ingiltarı ~o
rayı yeni takviye tuvvbtlari göndermiıtir. 

Londra, 9 (A .A.) - Ku
düsten verilen bir habere 
ıöre, Küçük Arap komitesi 

bir beyanname neırede· 
ceklir. 

Mthtakbel Arap siyaseti 
ni teıblt için Arap prenıeele · 

rile derhal lıtftareye ıtriıe· 

1 
Varıova, 9 (Radyo 

Polonya Muıevilerl, Fillstl
ntn üçe taksim edilmeal ba. 
kkında tahkik heyeti tara-
f andan verilen karara pro· 
teıto eylemitlerdir. 

' 
911 

te,ekkülerln ibda
'-._, olunaca lı hak-

S. '· '===-===========---=============-=-===================-=-==========-===================-====ı 1~taıa.~:•lncı madde b6tün 

Londra, 9 (Radyo) - fi · 
liıtinde badlıelerden endite 
ediliyor Hük\imet icap eden 
ihtiyat tedbirleri almııtar. 

. '- Ftliıttne takviye ku•vetlerl 

sevinçle kart1lanmıttır Akıam, Şebnitah S. M ceğlnl bildirmııur. 

~tt •tın muslihane bir 
9 ı-. • halledılecetını ve 
ti Cı '-a d 
ı._ 'le • de de muahede · 

ı-. te it devl~tlerln millet 

''~"ı ""1eu pal,, tından mü 
'''-'ı,~t "ecıbelHini tenkfı 

... ce.ıı:. · 
10 • •ni bıldtrm~ktedir 

~ .. acu 
-. .. b madde mucibln-

~~~ ede 5 sene için -'Q ':it. Fakat inkiza· 
... ll"- ay ·evvel ihbar 
~t ııııa:•ıı takdirde bir o' ka· 
:•htı._d ddet için da ha ken· 
1
' 

911 lbuteb~r olacak · 
~ 

>-ı """•d l"d e lbllletler cemi 
l' • te ı 'L •çt edilecek tir . "" q,,_ 

l,ı. ' 9 (Huıud) - Bu 
~1-.a1''ncla tarihi bir gün 

,.tL. ıtır ô.ıı:.ı 
"~,. I · • eden ıonra 

,, ~ '•le ve Afıan ha· 
,-...."' Zıtları ıaraya ael -
~, •e e 

._ ~ .. ._ lberaıtmle kartı · 
~,.,~ -.,dır D . , 
~, -..ac1,111 6rt mıl .et 

'-'Gte._ •denıı tecavüz 
"•i)ıt 

'-ıa._ Y•rdım mile · 
111•raılmi mOna· 

~'111-oaaauk •• 

Sehrimizde Açılan Köy Ebe Mek- ~~~d:~!·.cd·.~: · ·~ö~~~,~~:~·0 

i e bine Talebe K a y d ı Başladı .. Z~ng~:~~k 
Köy kalkınma proğramı Mektebm kadroau, tali· 1 Ur Talebelerin kıy.afeti lacı - Mektepten mezun olanlar Va luta~yadı 1 1 uyu elık-

na dahli bulunan ebe mek - matnamesl ile kayıd ve ka vtrt ~teklik , ceket ve lise üç sene köylerde ebelik yap · trik santralı ~uruluyor 
teplerinden, köy ebe mek· bul tartları vilayet sıhhat talebem kasketi teklinde mak mecburiyetindedirler. 

kasket olacakhr. Bu müddet içinde kendileri Ankara, 9 (AA.) · Mem· 
teplerinin birincisinin ilk ve mektep müdQrlüklerl T d i l _dd 

1 
leketimizde bol ve UCU'"' 

b . ne ücret de verilecektir. Mek· • defa ıehrimizde aç1lacağmı ne blldirilmtıtir . e r ıa mu et ır se· 
evvelce yazmıtlak . K d d ne olup üç kısma takıtm tebe bu sene ilk olarak 30 enerji temin edecek olan 

ayıt iti için oğru an edılmittir. tdlebe alınacaktır elektrlflkatlon itleri üterinde Do~umevlne ba~lı bulu d ğ kt b hh t 
• 

5 
o ruya me e e veya 11 a I Hazırlık Bu talebeler vilayetimiz · yapılan etiidler bitmlt, Zon-

nacak olan mektebin hazar · müdür lüğüne mQracaat edi il _ Mealeki tedrisat den ve civar vilayetlerden ıuldakda Çatalaizında ve 
hklara ilerlemektedir. Yeni k h d ı k 

lece tir Jll _ Tatbika t inti ap e 1 ece Ur. Kiitahyada Pouuk çayı kı· 
yapdan hükumet binasına Mektebe kayı t ve kabul Hazırlık devreei, birirıci Bundan batka talebeler y111nda iki büy6k santral 
geçecek o'an Huıuıi Mu itleri bu günde n ıtibaren teırindt"n 31 kinunsanıye ka doğum ve çocuk balumevln kurulacakhr. 
hasebenln timdikl bulunduiu baılamııtar . Bir eylüle ka- du döıt ay, ikinci tedrisat de daimi o•arak ameli tat · Zonıuldak aantrala kark 
bioaemda faaliyete geçecek dar devam edecektır devreıı bir ıubattan 31 ma · blkat dertleri g6rectkler ve bet bin, Kntahya elli yedi 
olan mekte p doğum ve ço lcendıl~rlne her tOr Ü malii bin bet y"z kilovat taka· 

b k B d k Ebe mektebine yaıı 18 y11a kadar üç ay, uçuncü u 
cuk a ımevl at o toru mat veri lecek ve tam bir tinde olacakhr 
8. Halit Üztl tarafından den atağı ve 35 den yuka· !tatbikat devresi bır hazirandan ebe olarak yetfttirllecelcler -

b • k · ı 1 31 temmuza kadar olmak idare edilecektir. Yeniden ta rı u unma ma tartı e ve 
ylnedllecek bir kadın ve çocuk ilk tahııli ikmal etmit bu 
haıtahklara mQteha11m mu lunan bayanlar kabul edile 

cek t ır Bilhassa köy 
ü ba ya nla r lerc ı h 0

1unacak· 
tır . Le}•li ve meccani olan 

bu ıaektep, talebelerlD ' 

üzere ik i a ydır . 
Birinci ve ikinci devreler 

de dereler öflt-ye kada r 
ameli olarak devam edecek , 
c'Sileden ıonraki d ersler na 
zari olacalcbr. ikinci devre 

dır. 

Mektebe Girme Şartlan: 
1 - Tiirklye cumhurtye 

ti tebaasmdan olmak. j 
il - ilk tahıillnl bitlrmft I 

veya bu derecede tabııl 16r-

Zonguldak santralı beı, 
Kütahya da dört küıur mil 
yon liraya mal olacaklar. 

Sakarya nehri, lznlk ıölO , 
Adana , Kayseri, Eğe ıuları, 
Fırat ve l< ollarında da kuru
lacak olan Hntrallarıa lrav· 



SAYFA: 2 

Dağ 

Ve insan 
YAlAN: 

İsmuil Hakkı liallacwğlu 
Daıj ıu\ı unun kaynaiı 

yine dağ olab ı lt r Dai fıkri 
de dağdan ge en bin türlü 
ih1&11larm rnahsuıü olabılır . 
Dağda nekader çok yaoar 
sak, onun rengine, biçimine, 
taılarma , otlarma ait neka · 
dar çok ıhıaslar ve intiba · 
lar toplarsak, dağ fikrıni de 
okadar çok almıı oluruz 
H . Talnein dedıği gibi, fıkir' 
ler ancak normal ve natü · 
rel muhıtlerinde teıekküi 
ederler. Bu fikırler gözden, 
kulaktan, elden, ayaktan ge-

len yüzbınlerce ihsaıların 

) ekf1oudur. Dağ f ıkrı dağ 

realitesi ile ıah11yetimizın 

iemeı etmesinden, dağı ya 
f&mamızdan doğar. 

Ne garıp insanlarızdır. 
Teori aahaıında anladııjımız, 
kabul hem de müddf aa etti
ğimiz bu fıkrl pratık ıaha

ıında yalanlar dururuz. Ço 
cuklanmıza daıjı öğretmek 

için hep kitap okuturuz, 
yahut Çamlıca tepelen gibi 
koyun, keçi, davar ve daha 
yükıek bir hayvan olan in
aanm ayağiyle bozulmuı •e 
ıoyıuzlaımıı olan tepelere 
ttrmanmz. Yine ne gariptir 
ki bu tepelere tırmanarak 
bu dağları değil, bu dağları 
merdiven ve kule gıbi kul 
lanarak baıka yerleri, mese
li ıehrl seyre dalarız.! lıte 
biz.im dağ ıuürumuz böyle 
ce ya kitabt olarak ölü, ya 
hut dar olarak kör kalmıya 
mahköm bir ıuQrdur. 
Dağ anlayııında bir lnkı 

lap yapmak için her ıey
den önce kendımizl hayvan 
ayağı basmamıı ve üzerin· 
den keçi geçmemit dağlara 
ıürüklemelıyız . 0Ağçılık ya 
hut u alplnisme., denilen 
ıpGrun büyük ehemmiyeti 
budur O bizi henüz kız 

kalmıı dağların, kaya ve 
tepelerin kucağına atar. 
Böylece dağı tam ve bütün 
re•liteıiyle kucaklaıırız. 
ikinci mühim inkılap ihm 
kaynağından gelecektir. 
Gördüğümüz, kokladığımız 

ve dokandığımız bu d"'~ 
varlıklarını aklımızla da 
kavramak için fU hükümle 
re d kkat etmemiz gerektir: 

1 - Dağ münzevi bir 
varl 1k değil, dünya oluıu · 

nun bir yüzü, bir ıil11lenin 

halkaaıdır 

2 - Dağ kendJoden baı
kaları, topraklar, otlar, 
ağaçlar. havvanlar, lnaanlar 
ve medeniyetler. hı.ttA hava 

• t 

günı-ı. rüzgar, bu1ut için de 
bir zarf, bir muhittir 

3 - Her dağın . her le -
penin kendine mahsuı bir 
huıu~ıveti, orlglnalltesl, hat 
tA ııthıılvetl vardı. 

Ren Çamlıcadan 7 8 genç 
arkadaıla 6 7 saat hayvan 
otlamamı§ vt> insan g~çme· 

m•t dallardan geçtiğimi bi
lirim Nezaman bu zorlu 
yürüvüıü y~p!&m, bütQn 
uzvlyetlmde büyük blr kay· 
naıma olduğunu, maddi 
varlığımı yapan elemanların 
de~lıtlğfnl, tazelendlğınt du 
yarım. Aynı güç tecrübeler 
bOsbQtQn ruhi cinıten uya . 

naklıklar da yapıyor Neden? 
diyorum ve ancak cevabını 
ıöyle verebiliyorum: Çünkü 
dağ her günkü görme zavl 
yemlzl açıyor, ufka, göklere, 
çılgın rüzgarlara kartı açıyor 

Dailarm urtuadan 
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Sinema Ve Artist 

Gary Cooper 

~ .. ··f ".~.···~o .;,~ -' ,.• . : ' . . ·-: : , .. • ,, HABERllel 
Hususi Hayatı 

Hu ıevımli artist hayata 
gazete muharridiğile atılmıı · 

tar. 1924 de Los Angileae 
ıııderek artist olmağa karar 
verm iştir . 

Evvela bir filim ıtrketlne 
memur olarak girmiş, bila 
here bir f ılimde rol almağa 
muvaffak olmuıtur. 

Bir sene böylece f ıgüran 
lık yaptıktan sonra Paramo 
unt tarafından aog11je edi 
!erek lfay Wray) la birlik· 
te "ilk Ruse,, isminde bir 
fılim çevirml~tir 

Btla:ıere Paramountta 
( Mary Brian ) la " Vir 
j tnyalı,, ve uYalnız Cesur,, 
(Kny Yohnson) la usoygun 
cular,, (Lily Oamita) ile "Ce· 
nkleıen Kervanlar., ( ~ylvia 
Sıdney) le .. Şehir Sokakları., 
(Garole Lombard) la u Bu 
Kadını Alıyorum" ve (Clodette 
Colbert) le "Onun Kadını,, 
fılimlerlnt temsil etmitlir. 

lstanbulda görülen ve be· 
ğenllen flllmlerl ıunlardır: 

Vi 
• 
1 ei ı .. e c 

--------------------
Ayn ~ir mertez ~ a lınd1 tesıs edı len vılay a timiz sıtma . 

mücadele leş~.litında beş şube hulunmaUadır l 
Sıhhat ve içtimai Muave 

net Veki.letince vı ı ayetlmı z 

Bu bina müsait olmadı · 

ğından yeni teşl<ilit için da· 
11tma mücadele mıntakası 1 
Sunadan ayrılarak müstaki ha elv~rtıli ve ihtly.~cı kar · 
len bir mücadele teşkilat şılıyabılecek, Borekciler 

reiallği halıne getirilmiştir mahallesinde Kunduracı B. 
Ezine de vilavetlmiz aıtma Adı lin evi tutulmuıtur. 

mücadele teşkilatına bağla . Teokı l at , tefriş dllmekte 
oarak teıki lahn f3ahkesir, ve huırhğı ya pılm11kta olan 
Bandırma, Edremit, Ezine :!feni binftınna tnşmarak aym 
ve Manyas olmak üzere bet on betinde faaliyete geçml§ 
ıubeııl bulunacak ve bu şu bulunacaktır 
belere dahil bulunan bütün Dün teokllfıt reisl Doktor 
nahiye ve köyler mücadele B. Naımi, kendialle görü 
teıkilatına alınarak buralar ıen bir muharrlrimize: 
da bulunan aıtmalılar daimi Teıkılatın kadrosu he· 
bir muayene ve tedaviye 

Numune ~ahçeleri y pılaca~ 
Kü1tür ve Zıraat Bakan · 

lık l arı gon köy l•alkmmeııı 

işiyle yakından me~gul ol 
malıtadırlar . Köylüye zirai 
mahsüller ve diğer ekim i§

leri hakkında öğretmenler 

önayak olacaklardır. Her 
köyde, öğretmen köylüye 
z iraat hakkında nazari bil· 
giler verdiği gibi ameli bil 
giler de verecektir. 

Köylerde muhtelif ekim 
itlerine ait birer de umumi 
numune bahçeleri vücude 
getirılecektir. Bu bahçelerde 
hububat, çiçek, sebze ve ıaire 
dıkilecek, bunların yetiıme 

tarzı etrafında mü§ahede ya 
pılacak, köylüye anlatıla

caktır. 

Tehlikeli Yollar, Yanık Kalp· 
ler, Aık Kervanı, Şeytan ve 
Uçurum, Sılahlara Vedadır. 

tabi tutulacak, biri nüz Vekaletçe bildirilmemiş . 
kinli ıular ve bil· tir. Bız eski şekilde faallye Hu kararın önümüzdeki 

hasaa bataklıkların kurutul- t~ d evam ediyoruz. ders yılı baıından itibaı:en 

Dofduiu tarih: 7 Mayıı 

1901. Evli deiildir. 

masına ehemmiyet verilecek- Yapılar.ak ft pek çoktur tatbiki için timdiden hazır 
tir Bu suretle vllayetlmi ı de Bütün eksıklerimiz tamam lıklara beşlanmııtır. Bahçe· 

Kaç ~o~umlusunuz? s·ze 
~ayatmuı anlatahm. 

ziraate çofc elverişli yeni !andığında yeni çahıma ler için bütçede muayyen 

arazi parçaları elde edil proğramımız çlzilecf"k ve bir miktar da tahılsat ay· 

mi§ olacaktır. daha esaslı bir surette faa . rılmııhr 

13 Şubattan ) 9 ıubata ka 
dar olan doğumlular (il<i ta 

Vllayetlmız sıtma müca
dele teşkilat ret i Doktor liyete geçilecektir. Demittir. 

H. Nazmi eski ıube b ina- Sayın üokto! B. Nazmi 

-- ............ , ...... ~ 

dremit 
rlh de dahil) gelecek 12 ay· 
da iyi ve fena tkl serveti de 
tecrübe edeceklerdir. Fakat 
ıonra para itlerlnde talihleri 

ııında faaliyete devam et ve arka.daı 'arına yeni vaı.i · 
mektedir felerinde baıarılar dileriz . , 

1 

Şehrimizde AçılanKöy EbeMek-~ Hal~evı memleket 
• • 

gez1sı 

iyidir. Ağır israflar yapa· 
caklardır. Bu mügrlfliklerinio 
önüne geçmek lazım. 

tebine Tal ebe Kaydı aşladı.. geri kaldı 
Edremit, (Huıu&i) - Ed-

Yeni maceralarında veya 
alakadar oldukları ıeylerde 

bazan inkıaarıhayale uğra · 
malarının ihtimali vardır. 

{ Baıtaraf ı 1 inci sayafda ) 1 vilayet hastahanelerinden 
111 - Y nşı on sekizden ahnmıı ıihhiye heyeti raporu. 

aıağı ve 35 den yukarı 1 4 Örneği a~ağıda ya· 
bulunmama~~. 1.:1ldığı ıekilde k efilli ve no 

Mektebe kabul edılecek ter 1ikten tasdikli bır taahhüt 
Fakat bunlara t~laft edecek talebenın evlenmemiş olma· ıenedi. 

ıı farl değildir Evlem if 5 2 10 Yaıına kadar olan, güzel tımsl11rı takip edecek· 
tir. Hu doğumluların yafa · 
malan muvazeneli ve neıe · 

olan kadınlar a18 ğıdaki ıart dul kadınların tahsil müd 
lar dahilınde m~ktebe kabul de lince çocuklaranın yedinci 

lidlr. edilir : " mllddede yaı:ıla ( Kö y ebe 
A - Evli veya dul olup mektepleri talimatnamesi) 1937 Seneıl onlar için ıa· 

fdalı bir niıanlanmtt ve iz 
dlvaç yılı olacakhr Ka'p 

ki d k k 
zatlar tarafından bakılaca-

ı ya şın an üçü çocuğu 
olmamak, ğına dair tnahhütname ço-

itleri güzel tekilde terakki 
edecek ve aralarında mü 
nazaalı çıftler tekrar barııa 
caklnrdn. İçtimai m~vkileri 
büyüyecektir. Sıhhatleri iyi, 
hayatları uzundur 

1 
cuklu ve evli kadınlar için 

8 - ki yaıından on yaıma h 1 dd ta si mü elince çocukla 
kadar çocuğu olan dul ka - rına bakacağına dair koca-
dınların mektepte kaldıkları ıımn taahhüt senedi 
müddetçe çocuklarına baka 6 - Köy ihtiyar heyetin . 
cak valide. kız kardeı, teyze. den alınmış ve zabıtaca taa. 

Bu ıcne zarf ıoda bazı 
mnıktlitlarla karıılaıacak 
lana da büyük f aaltyetler 
ve saadetler de onları bekli· 

hala gibi yakın akrabaları dik olunmuı hüsnühal vorn 

yor. 
B.B 

bir zengınlık ve hürriyetle, 

bulunmak ve bunların ço 
cuklara bakacakları köy ih 
tiyar heyetleri tarafından 

taahhüt ve tekeffü ; edilmek . ' 
C iki yaşından l:ü · 

yük çocuğu olan evli ka 
dınların mektepte bulunduk 

görüyoruz. Dağ bizi tepe· l 

den 
arı müddedçe çocuklarının 

tepeye. sırttan sırta h 
b 

er türlü bakımının temin 
ütQn dünyaya ulaıtırıyor ve -k k l d edıleceği kocaları tarafın 

en yu ıe o an tepesin en dan taahhüt edilecektir. 
göklere yaklaıtırıyor, böyle 
ce açıldıAa, huduhuzluk ve D Çocuklu kadınların 
sonsuzluia kavuıturuyor. çocuk ' arı mektebe alınn az 
Dağ fizll<i hürriyeUnıizln lateklilerln haziranın bi 
ıembolüdür. rinci gününden eylülün bi 

Bizde dağ ıuüru niçin rlnci gGnüne kadar olan mü· 
yoktur? Çnnkü bu ıuurun ddet içinde bir dı lekce ile 
kaynağı olan gerçek ve asil doğrudan doğruya m ektep 
dağlarla temasımız yoktur. 1 mQdürl üğüne müracaat et · 
Bizde dağ bilg isi, dağ ilmi meleri ve d llekce de birlikte 
neden yoktu? Çünkü bu bil· 1 aıağıdakt vesikaları ver . 
gi ve ilmfn kaynağı olan 1 melerl lazımdır· 
fiziki coğrafyavı henüz mil · ı I N"f h ... 
t b 

- u us uvlyet cüz· 
etçe enlmsemıı rteğ lllz . 1 d l 

F k b 
anının as ı 

a at aca a dağ ıevgtsl ne· ! ' 
df"n yoktur? ÇGnkü Türk 2 ilk mel· tep ıahadetna · 
ti.iri bu sevginin de kayna- mesinfn 11s l ı veya bu dere 
ğı olan dağ şahstvetlni he ce tahsil gördüğünü isbat 
nüz kavramıt değildir, 0 ıa· eden tasdıldt vesika, 
lr henüz ffrat ve rts&1 ile 3 Tahsiline ve hizmet 
me ul! . örmealne eoge' olacak bir 

kaın, 

1 4,5X 6 Boyunda 
dört fotoğraf, 

Taah~üt sene~i örneği 
Balıkesir Köy ebe mektebine 

alınarak tahsil edip mezun 
olduğumda Sıhhat ve içtimai 
Mu venet Vekaletinin yahut 
vali ve kaymakamların ta 
ytn edeceği köyler mıntıka . 

unda üç yıl hizmet etmeği 

ve bu hizmettka 
bul etmediğim, veya ka · 
bul edipte muayyen müdde · 
ti bitirmden bırnktığım ve · 
sıhhi sebepler dı§ında mek 
tepten daimi o1arak çıktıAım 
ve ya çıka rıldığım takdirde 
tahıil ma ra fı knrtıılığı o l
mak üzere maktuan ( . .. . ) 
lirA ödemeğl kabul ve taah 
hüt eylerim. 

Sari~ ikametga~ adresi 
Yul<arda dres ve hüviy 

yeti ya71h olan ( . . . ) nın 
bu taahhüt ııenedi muclbin 
ce maktuen ödemek m ecbu
riyetinde o1duğu ( . . ) lirayi 
kenJtııile bir11kte mütesehil 
kefd ve mütlerek müteıelıtl 

rem it Halkevinin evvelce ter· 

tip ettiği yirmi günlük nıem· 

leket eezhi tehir edilmlı· 

tir Bu gezinin müsait 

bir zamanda tekrar yapıla· 

cağı ümit edilmektectır. 
- ................. -

Ocıetle çahştınlacak tah
sildarlar 

Hususi idare ve beledi 
yelerde çalışan tahaildarla

rm Maliye teşkilat kanuııu 
nun esas1 arı dahilinde ücret 
le iıtahdamları Bakanlar he· 
yetince kabul edllmiıti. Ba 

zı vilayetler bu gibi me 
murları maliye teşkilat ka 
nununa göre tafslyeye tabi 
tutmak istemiı\erdir iç Ba · 
kanlık bu hususta valilikle 
re yaptığı bir tamimle ma 
liye teşkılfıt kanununun tas· 
fiyeye dair hükümlerinin 
katiyen tatbik edılınemesını 
ve hizmet müddetlt'ri 20 
ıene ve daha ziyade olan 
memuı ların d" mağduriyet 
lerine mahal kalmak üzere 
lıtedtklerl takdirde tekaüt. 
leri cihetine gidilmiyerek 
maaılarına muadil baıka 
bir vazifede kullanılmaları · 

nı bildirmittir. 

Hayvan başhğım Çalmış 
Oün ak§nm saat 22 rad· 

delerinde Aziziye mahal e · 
sinden Nazif oğlu Ali çarşt 
da Balıkhanı 11okağında ara 
bacı Hüseyinin hayvan bnı· 
lığını çaldığı ve kendisine 
hakaret ettl[U iddia ve ııika 
yet olunduğundan ıuçlu ya 
kalanarnk tahkikata baılan 

Çimento 
f iatlan tesbit e~il~i 

Endüstriyel mamulitd' 
maliyet ve ıatıı fıatlerfaılll 
kontrol ve tesblti hakkınd•· 
ki 3003 numaralı kanuoU

11 

birinci maddeainin vercUl
1 

aalahiyete iıtinaden meınl• 
·o• ket mamulatı muhtelif cı 

çimentoların toptan ve pellO 
ıalıf fiatları (vergiler dablll 
atide gösterildiği üzere t• · 
yin ve tesbit edilmtıtir: 

Madde 1 Fa brıka "' 
saiti nakliye içinde teılldl1 

bir ton çimentonun ıatıt fi 
ah: 

A Suni porland çillleJJ 

toıuoun 1 '7 ,5 lira, 
B - Sunt çabuk ıertl~ıe" 

korland çimentosunun 511pl' 

Siman 20.5 liradır. 
Madde 2 - Bir ton '' 

gari toptan taht addedlll~ 
Madde 3 - Bu flal 

temmuz 1937 tarihtndell 
11 

ibaren caridir. 
Madde 4 - Ticaret .,,.~ 

aadile kendi hesapların• (ı 
b k 

,_ 

rl alarmda çimento •• 
ı· 

alan tüccarlar ıattakları ' 1 
mentoya fabrikada 11•~,ı ,. 
vasıtaları içinde ton eatıf f 

'1 atına mağaza, depo 01•'' , 
ve kar olarak azami 50 ~~ 
ruı ve ayrıca teslim 111•b' 1 
linden satıı mahalline k•dl ,. 
ki tevıik edilecek nekil il' 

sraflarını ilave "debi~ 

Ol~ü ,1 
Ankara flalkevlnfn h•' h~ 

çıkarmakta olduiu bu •~3) 
kültür mecmuasmın 1011 (oıı 
6ncü ıaym zengin bir O' dt 
derecatla çıkmııtır. lçl~ıı 
değerli ve özlü yazıl•' 1 

luoan "Ülkü,, yü okor
1
'
1 

mıza ta vıiye ederiz 

· · ~ocuk ,_, 
Ankara Çocuk Eılrl' ~ 

Kurumu g e n e 1 rnerlı ~, 
tarafından çıkarılan .. Ç0

'
11

41 
un son ( 41) inci ıaf 111 

çıkmııtır. .,~ 
Y azaları tama men ço' e~ 

l d•' arımızı alakadar e 1,ıı 
mevzulara münbaıır lı' f' 
ve yalnız beıı kurLlf 1,ıı sl' 
bi cüzi bir fiatla 1 ,ıt' 
mecmuayı btlhaua t•" 
eıleriz. ~I 

Şehrimiz bayii Biılfll 
tapçı Necmldir. ______ ..,............,.. 

Ae1 bir ölüm . ~·· 
Uzun zamandarıbe'' ~ı6' 

tcı bulunan Kültür oırt a•' 
lüğü işyarlarından l3 · d0~ 
rinln oğlu 8. Ethe11' r 
ölmüıtür rl'' -

Ôğretmenler, 111el11" fı"~' 
diğer bir çok zevat t•'',,.-ı1 

kaldırılan cenaze, P•f'
11 

,1 
inde namazı k1Jıpdıkt' 1ııı'' 
ra Baıç~ıme ıneı•~,ıı'' 
götür(l\müş . atleıi k• ••''' 
nanda toprağa bırıık 1':1ı f' 

Evvelce öğrctr11el'I ~ f( 
pan B. Ethemfn ıe1'fŞI_ 
ta ölümü kendlıiPI t• 
Jarı müteessir etoıff' 

B. Baarlye a,. 
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San l'apraktan: 

Yalnızlık .. 
Nereye hangı köşenin şen 

batrına dalsam, yalnızhk 
i . 
çınıe alevlerle halkalanıyor 

Mevılmslz karlarla örtü 
len Yllrt kıvırcık saçlarım 
dırn dik , hafif yeşil gözle 

~hn doluyor .. Garipliğin, 
ikesltğin acılarını yudum, 

Yudurn içiyorum Adeta ya 

rı ıehtrlenm iş hasta bir kal· 
btn eıı gibiyim .. 

Dün akşam yetil, hasta 
"Uhlar ·· k 
1 a umıt serpen çiçe 
''le d 1 . ' o muş bır bahçenin 

fçlndeytm . Etraf bin bir çi· 
Çekle dolu ... 

C Çalla.yan berrak bir su. 
Üneıın neşesine kıpırdayan 

co. omu, dudaklar. 

" lede beride , saadetin 
alplerlne halk~ ladığı ya v -

"Uc:alt( k. arlyle Göz göze . 
alp kalbe .. Gelmiş mesut 

llnne \'e baba1ar. 

Çalııma zevkinin bıraktığı 
tau 1 Yorgunluğu unutabll-
;ek •evgllerlle bu buca· 
lill dolnıuılar. Dedim ya .. 

~ ley, her ıey çoımakta .. 
lak ök.. Şen yıldızlar par· 

1 
· A.y çotkun. . Ôyle bir 

"'tc:ı-kı Ömrümce do yamı 
ıllcaıt 

\' glm bir gece . 

N lllruzdım. Ne çiçelr'er. 
e b k Jdd erra çnğlıyan su. Ne 

nı ıılar . Hıç hiç biri be
b ible alakadar değil!. Hepsi 
"'rıd lçl tn uzak ve avare .. 
),

01 Yorum .. 
Çıt "nı llaşımda .. Tc.ıp bir 

t•lt~hbık Ağacının }'eşil fil p 

O "rına gtzİenmtı radyo .. 
"'rı b !çıtı· enını yalnızlığımı 

to 
11 

g•bi f eryadA. başlı 
... ~ .. 1 

kalb·" 0 Y iyor, söyledıkçe de 
h 

1 ttıde elPmin izlerini 
••tı\. d 

h,flf .or. u._ Bir an geldikl 
'•cık ) eııl eozlerimden dam

l'i lar bile döküldü. 

bet tdenrnı . Bağrıma. Gur 
ıed 

törrıd .. e ruhuma hüzünle 
(] Ufü b' k " ıtıd ır ıar ı.. 

lifli ki .!Jelfrsf 11 diye /u p 

f!yvaıl yollara bakltm 
<ı yalan aşkwa ben 

lıa kendimi y<Jk/1111 .. 
()anı '""h Çmeden teessürleriyle 

d1, 1
SJ

0
f olan, kazmasını kal 

~ıı lndırmeden bıkmıyan, 
erı 

bGt11. nasır tutmuı , yuzu 
b 'll} V" 
- eıbı Uc:udu terlemiş .. Ba 

l''-t Ydiın. O çıçckleriyle . 
lltlllu1 ümit 

Tuhaf bir muhakeme 
Geçenlerde Pnnsilvania 

mahkemeleri sansasiyonel 
bir hadise ile kaı·ıılaıtılar. 

Bu hadıse, bir kadının ken 
dı aleyhine dava açmıf ol 

ma.sıdır. Eti görülmemiş 

olan bu davanın baıtaraflara 
hakikaten enteresandır 

Mis Mas Millen adındaki 

bu kadın evlenmeden ~vel 
kocasiyle bir mukavele ak 

tetmiş ve Mister Mac Mll

len de bu mukavele ıle l<en

dl ııine yılda 1000 dolar ver 

meği taft hhüt etmiş . Muka 

\ele, evlendikleri günden 

itibaren yürürlüğe girmlf 
Mukavelenin merltğe gir 

mesi ile kocasının ölümü 
arasında on sekiz yıl geçmlf 

ve bu müddet zarf anda da 

bayan Mıllen kocasından 

bet pare almamıı 
Vasiyetname açılınca, ba 

yan afallamış : Ôlen kocası 
kendisini mirasın tevziıne 

memur etmış fakat bütün 

servetini çocuklarına b ı rak 

m•f· 
Şimdi, dul bayan Millen, 

mırasın tevzline memur ba · 
yan Millen aleyhine bir d a 
va 3çarak mukaveledeki 

haklarını istenıittir Mahke 

mentn ne karar vereceği 

bilinmemekle berabl'!r, geri 
ye kale.n servetin 5500 do 

lan geçmemekte olciu~una 
göre. bayanın istediği 18 000 
do lar arasında epiyi büyük 

fark var. 

ve neş t- döken bucakda du

ramadım .. Yü rüdiim . Yürü· 

dükce elemli. Dimağımda 

dünün uinbir hatıralarını 

canlandırarak. 1çli hAyallere 
gömüldüm. 

Nihayet kendimi. Kin ıe 

sizli~lme arkadaf, valnızlığı 

ma yoldeı maııa mın baım 
da buldum Hıçkırıyorum 

kap kara bahtımın bu anını 
hecelil orum 

Yalnızlık . Ne acı ne Lon 

suz lzdirtıpmıı. Bu soluk 

günlerimin canlısını bulamı 

y, cakmıyım .. Ümitlerile sa 

taran . Kuytu bir göıede 

çürüme-ğe yüz tutan yapra 

ğa döniiyorum 

Bu da benim gülmi}'en ta 
itimin kalbime nşıladığı cil 

veden baıka bir tey değil 
dir . 

Mehmet Ali Kayman 

ona son dersini 

l'Q~ 
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ı, t, k f 
ten a asında mengene yalanla, 

but dG ·· ~ ""anı ıuncelerle, asabi 
'd" ar geçirdiği o daki 
~b ""aba ttııı cın n, bu müna 
)tl'"ln •orguıuna ve kına · 
dı. e •e t b· · r ır cevap ver 

Ilı ~Vet E 
~ •1"ıttı · skidenberl ta 

1
1 d~ı:lllkl Dedı Bu söz san 
~1t\i~ b .. arıbdan çıkarken 
bı lll(i t lit d, b n Ya11nı ve hırsı 
L "'~ ,, ~kra.ber götürmüıtü . 
"l) L ltıl 

'~ , 1 "trnıı, arabacının 
tınd an gülüılerine 

•demeyerek ha 

vermek tstemiıtı: 
- Ben poifsim dedı, 6ivil 

zabıta memuru. Arabacı, ilen 

disini toplar gibi oldu: 

Ben de öyle dütün 

müıtüm de.. Öyle demlı 
Um . Efendıme söy iyeyim . . 
Ne yaparsın beyim . Suç 

bende değildi iti . Hani, o 

kızcağıza . yaptığım ıııkaya 

da pişman oldum gitti ... 

Zati bağrı yanılt makııumun 

bırl . . 

TOR.KDILI 

Bu da bir kral 
Amerikada tahtakuruıu 

krala namile maruf olan 70 

yaşındaki A\man Vilhelm 
Kehter, ölmüştür Kırk yıl 

önce birçok itlere girip 
çıktıktan sonra. hiç birinde 

muvaffak olamıyan bu adam 
Almanyadan Amerikaya git· 

mı~ ve cambazhanelerde 

amelelik etmiye baı1anııthr 

Milyarder .. 
Hir müddet sonra tahta· 

ku t ularını iılah ve terbiye 

ederek cambazhanelerde 
bunlara maharetler yaptır

mıya baılayan Alman, bu İf· 

de muvaffak olabileceğini 

anlamış ve mlnyotön bir 

araba yaptırarak tahtllku
rularına bu arabayı çektir

mlye baılamıttır Sirka ge 
len seyircilerin bu numara· 

lar çolc hoıuna gitmit ve 
kurnaz adam bu itden çok 
paralar kazanmııtır Pek 
çok cambazhane diretörleri 

Kehnere müracaatla terbiye 

ve lı ah edilmft tahtakuru 
su sahn almıılardır . Otuz 
ıene bu itle uğratan Alman, 
on sene evvel Almanyaya, 

on be-ı milyon dolarla dön 

müı ve geçende ölüiü za
man arkasında büyük bir 

(Tahtakuruıu miraa) bırak· 

mııtır. 

Malaryaya ~arşı tayyare 
itte ıize bütün inaanhğm 

Monto - Karlonun muhte
tem oteJlerinden hirfnln üçQncü 
kat pencerelerinden biri açıldı. 

Hiddetten büzülmüı bir yüz 

aıörüoaü. Bir müddet cadde 
deki kalabahğı seyrettikten 

sonra içeri Çf'kildi . fakat 
hemen yine ıöründü. Kuca 
imda bir teyler vardı . Bun 

lara caddeye savurmağa bat 
ladı. Şinıdi halk bu fırlata· 

lan feylerl kapmağa batla· 
mıttı . Bütün bir cadde bir 
birine girmlı; ezilen, ayaklar 
altında kalan, kolu bacağı 

kırılan, kafa11 yarılan ve 

bu arada bir teY ele geçi . 
rebılmek için birbirini iten, 
kakan, bsğıran, çağıran, in

leyen bir mahıer halini al

mııtı. Y l'llnız penceredeki 
adam bu hali memnuniyetle 

seyrediyor, nf'telt. çılgm kah
kahalar atıyor, eğlenıyor -

du Bu adam mutlaka deli 
olmalıydı Attıklan beılik, 

onluk, yüzlük, binlik bank 

notlardı 

*** tasvibiyle kartılaıacak olan - Evet azizim Mister Pol, I 
bir hava hücumu! Yunan boğuluyorum Can 11lunt111n 
tayyareleri ıehlr ve köyleri dan patlıyorum. Ben ki 

mahv ve harap etmek için Amerika para krala milyar 

değil , malarytıdan ıstırap der Vılyam Corcum, bir bu · 

çeken halkı kurtarmak için çuk milyara yakın nakid pa 

köı•lere, kasabalara hücüm ram. alta ıehlrde sekiz muh 
etmektedirler. Bu tayyareler telıf fabrikam, pek çok ti 

homba yerine yığınlarla ba carethaneledm
1 
11ıalazalarım 

lık Atmalltaı.Jırlar. Çünlrü ver ve bütQn f§ erimi lcen -
bu küçük balıklar buralarda dim gördüğüm halde yine 

hühüm süren ve Malarya can sıkıntmndan kurtulama 

mikroplarını taııyan Anop · yoı um H iç bir lf, hiç bir 

yum? Neler yapmadım. Sarf 
rğlenmek, vakit geçirmek 

için bir ıer eri kıyafetine girip 

hırsızlar. katiller arasında do· 
laıt ı m. Tebdili kıyafetle sah· 

nelere çıkıp ıante ettim Se· 

yahat ettim. Daha bir çok 
teyler . Yine de sıkıntım geç

miyor . 

- Hakikaten teeasüf e ıa· 

yan bir hal. Bir ıual sor 

mama müaaade eder misi· 
nlz? 

run. 

Eatağfurullah; huyu-

Kumar oynadınız mı? 

Kumar mı? Hayır 

Şu halde bir de bunu 

tecrübe ediniz. Kumarın 

kaybetmek . kazanmak hıra 

ve heyecanı arasında çok 

ümit ediyorum ki bu ıztıra

bmızı unutursunuz 

- Ah .. Cidden güzel bir 
fikir . Nasıl oldu da tlmdlye 

kadıır bunu dütünemedım. 

Teşekkür ederim azizim Be· 
ni büyük bir kederden kur 

tarayouunuz Evet, evet .. 
Kumar oynıyacatım Allaha 
ıımarladık dostum Gidiyo 

rum Hemen timdi Monto 

Karloya hareket ediyorum. 

lıterseniz beraber gide

lim .. 

T eıekkür ederim iıle 

rt i takip iç'n maalesef si 
ze refakat edemiyeceğim 

- Öyle ise bana müıaa 
de .. Tekrar görüıelim 

Güle. Güle 

heles adındaki ıivri sinek eğlence beni bu dertten kur- Hemen o gün hususi tay 

lerln yumurtalarını büyük taramıyor yaresile yola çıkan Mister 

bir ııtıha ile yemektedir -- Peki ama dostum; bu V ılyarn Corc iki gün sonra 
ler. can sıkıntınızı giderecek Monte- Kerloda bulunuyordu. 

Ancak, tayyarenin in çareler Jtramağa çalıımadı Otellerden birinin üçüncü ka-

sanlığa yaptığ• huna benzer nız mı? tanda bir daireye yerleıtik · 
daha birçok h zmetleri var Hıç a· :ı :-: .• z olur rı u- ten sonra akta mı iple çek-

•• • • •===·--• · - . •• meğe bat1adı . 

· .. 1 So. ma. Lı·n· y·ıt. Ko.:mu·:·ru::ıi:, ku:.:7~!{~:~e s::~7~ :::~~ 
salondaki yeıil çuhalı masl\ 
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, lardan birlıine ot urdu ve 
Depoziterleri . 1 erkenden oyuna baıladı 

•• flvni Sağ/Jkçı -- flhmet Seyn1en •• itte oyuna oturalı saatler 
\,.---: :· : : : :---.: olduğu halde pek çok kaza 

YAZAN: /lalli Bedi Fırat 
Bilmem yalan, bilmem doğ 

yu .. 0, kız için bir aürü laf 
ederler. Doğruıu hiçbir fena

lığını görmedim .. Bir defa 

bile, bıuıldıjmı duymadım . ' 

Kendi halinde yatar o kız . 

Ktmııeye fenalaiı yoktur . 

Bazıları onun adına "Gece 

kuıu, ba'Zıları da "Kaldmm 

gülü" derler. Ama kimııe 
onun batından geçeni be · 
nım kadar bilmez .. istenen 

sana da an!atavereyfm .. Ca· 

nın sıkılmaz ya. 

Genç mtma an 

macerası ona bir gizli te 

s ili gibi gelmlttl .. Arabacıyı 
söyletmek . bu gece hep 

onu, Zeynebin adını herıey· 
den dinlemek istiyordu .. 

- Bu kadını nereden ta 
nmnn dedi Arabacı içini 
çekti: 

- Tanırım beyim . Hem 
iyi tanırım.. Çok bağrı ya 

nık maksumun biridir. Hey 

ıidi dünya hey. Zaman 
belli olmıyor . Vesselam .. 
Cehil kızla.r .. Şimdi pek ça· 
buk kanıyorlar .. 

Söz açılmııken size onun 

baımdan geçenleri anlata · 
yım .. 

Geçen hafta bir arkada
şın evine davetli idim. Eı

ki delikanlılık zamanımız 
aklımıza geldi.. Şöyle bir 
alem yapalım dedik .. Çilin· 

ilr sofrasını herteyden önce 

kurduk .. Batladık o zifti, o 

meret suyu lçmefe .. 
Biz de içki . ıerçekten, 

içıtrlenmek lçthr .. Ya 

biz 1 

ters taraftan akar.. Neyıe 
uıun laf etmiyelim. Bizim 

arkadaı üçüncü bardaktan 
sonra uzun bir ah çekti: 

- Zeynep .. Zeynebim de 

dt.. Meğer daha kızken, çok 

ıevermlt bu kızı. Adak 

mumu gibi gecelerce yana 

yana erlrmlf bu kız için .. 

Bir iki defa anasından, iı· 

tetmif, fakat vermemiıler. 

Gerçi bizim ı.rkadaı soy 
ludur, sopludur ama, meret 

çocuk sanki içki balığıdır .. 

içmediği gün serhoıtur .. 
Sonra beyim .. 

Hey. . Arabacı .. Gör· 
müyormusun? .. 

Hay aksi teytan, hay. 

Az daha direğe çarpıyorduk 

be. . Kadı köyünü aeçtık . 

inecek misiniz? . . 
Hayır.. Çek . Çamlı· 

caya .. Tenha yoldan .. 

- Batüstüne. Deeeh ... 

- Kamçı daha takladı .. 
Araba bir yokuıu tırmana 

İki kral ve ~ir muhavere 
"lkimiz de kral olduiu

muz için, ayni zamanda otu

rabiliriz!" 
Bu iltifatı kral altıncı 

Jorj, Ntıeria krala ikinci 
adan ioaya yapmııtar. Siya
hilerin Afrikadakl krallar1 

geçenlerde gazetecilerle gö· 

rütürken, büyük Brltanya 
hükümdariyle kendiıl ara· 

ıında geçen bir muhavere

yi de anlatmııtır. 

Batı Afrfkasınm mümea· 
ıili olarak taç giyme tören 
lerind~ hazır bulunan ve 

törenler bittikten sonra haf
talarca Loodrada l<alan Ade
niola, kral altıncı Jorj tara· 
( Liıtfen sayfayı çeviriniz ) 

nıyor ve fakat katlyyen he· 
yecan duymuyor, eğleneml• 

yordu Önündeki paralar git

tikçe kabarıyor, kazdodıkça 

kazanıyordu. 

Gün dofduktan üç aaat 

ıonra otele iki milyona ya· 

kın bir para ile dönmüttü 

fakat iıtediil olmamı.ti ne 
hın, ne zevk ve ne de heye

can duymamııtı Uu1kuıuz

luk Sinirlerini daha fazla ger· 
mif, eğlenememekten m6te· 

vellit hiddet ve tiddett bir 
kat dnha artmıth· Odada 
asabi adımlarla dolaııyor, 

manaaız. hareketler yapıyor
du Çok ıztırap çekiyordu. 

Yüzü s.ararmıttı. 

Birdenbire öniinde para· 

larla dolu olan iki valize 

ıiddetli binr tekme attı . 

Odenın içi madeni ve kalıt 
paralaria doldu . 

Boğuluyorum; botu'u

yorum!. . 

Hava almak için pencere

yi açta. Biraz dııarı hakta. 
Derin derın nef eı aldı. Pen

çe reden ayrılınca gözü oda

yı dolduran paralara ılıtti. 
Onlara kinle baktı: 

- lıtemiyorum; iltemlyo. 

rum1 

Diye bağırarak bir ku 

cak para alda. Pencereye 

yaklaıtı. Demet demet so· 

kaia serpmele batladı. Cad. 
dedeki izdihamı ve halkın 

paralara hücumunu g6rünce 
gülmejl'!; çılgınca gülmete 

bat\adı . 

Kah kal, kah Oh!. Niha

yet buldum Kah kah kah ... 

lzzetoğlu 

En ıon eve, tekrar dönü 
tünün haftası, ana11 herıeyi 
anlamıı . . Saçın . batın yol 

mut ve btrgün. yürejine 
inerek . Maksumcuk, ölüp 

gitmlf .. 
Kalmıı mı o kızcaiız 

timdi kimsesiz .. Hey büyük 
tanrım . İstene o, ak y6z · 
lerfn alanlarına öyle kara 
yazılar yazar ki,. Zeynep 

birkaç ay ortalıktan kaybo 

lur Artık dul olmuttu. 
Dul kadın .... 

Bir bakıma, bahtı açık 
kadındır. . Neden deraen, 

kızdan çok talibi, fakat kız 
dan az özlü lıteklfıi var· 
dır .. 

Gel zaman, aıtt zaman, 
bu kadancık bambaıka bir 

kadın o luvermlı.. Gnnlerce 
ortadan kaybolur, blraün 
anı:zın görGniirmÜf .. Nere

de yattıiını, aezdlilni bar 
tek kiıt bile bilmez ... 

itte hep bunları yapan, 
bu kızı bu bale koyan 

hani araba1a btndflln 1er 



AFYAS 4 

(Baıtara.fı 3 cü uhfada) 

f ından da kabul edllmiıtir. .. 
Adeniolanıo İngiltere kra· 

lını bu ziyareti esnaaıoda 

her iki hükümdarın biri di 

ğerlnden evvel oturmak 
istemem it Bunun üze ·ine 
kral altıncı Jorj milaflrin~: 

.. Adeniola , ıen de bir 

Bahkesir Asliye Hukuk 
Hikimliüin~en: 

Ralıkeıirin Sahniaar ma· 
halleıl Balkan ıokafmda 

Kurd oilu Hasan evinde 
Mehmet (kızı •Ayte tarafın· 
dan kocası İzmirler mahal· 
lesinden Rüıtem oilu Hüıe 
yln aleyhine açtıiı boıanma 
dava11nın cari duruımada: 

TORKDILI 

inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

Ayvalık lnhlıarlar anbarlarından İzmir anbaolarına kam· 
yonla naklec ilecek (18.237) kilo idare malt yaprak tütOn 
ler 8-7 937 den itibaren üç aün müddetle açık ekılltmeye 
konulmuıtur. Taliplerin Ayvalık ve Balıkealr lnhiıarlarına 

müracaatları. 3 - 1 - 274 

1 O TEMMUZ 117 

•JM;• .. •••••••••••••181••• • = w,i'"-"···~ . \~:~ .. ~ 
...-ı'Ci~· ~ • Si _, ' r':rı~ . --~ ~ 

1 1 
kralım, buyur otur!,, Demlt 

Siyahilerin hükümdara iıe 

"Fakat ıen daha bOyükıün!,. 

diyerek oturmamıı Bu va

ziyet karıısında altmci Jorj 

kendini tutamamıt kahkaha 

ile gülmeğe baılamıı. 

Müddeaaleyhin lkametgihınını-----------------------

• • • • • • 

.. Canım demtı her ikimiz 

da kral,,...oldujumuz ıçln ay 

ni zamanda oturabıliriz!,. 

Cevabını vermlı . 

meçhul olmaaından gazete ile 
illnen tebllğat yapılmuına 

karar verilmıı olduiundan 
duruımanın bırakıldıiı 20 9· 
937 tarihinde mahkemeye 
ıelmediii. ltakdirde ııyabın 
da duruımuına bakılara~ 

ııyap .karan teblii edileceği 
davetiye makamına kaim ol· 
mak.,,. üzere .ilin ve teblii 
olunur. 

Vilayet Makamından: 
(937) ıenesl~Ayvalık)ıkin daireılne~(SO) lira ücretli 

bir iıkin~memurluğu ilave edlldiilden buj memuriyete me 
• murin kanunundaki göıterilen evaaf ve ıeralti lizlmeyl haiz 

bulunan liıe mezunları araaında yapılacak müıabaka lmti 
hanında muvaffak olanlar alınacaktır. Jıttyeolerin dilekce 
ile vilayete müracaat.._ eylemeleri ilin olunur. 

1 - ı 

Balıkesir Askeri Satın 
, Alma Komisyonundan: 

Kepıüt erlerinin ihtiyacı jçfn 75 ton odun için tayin 
edilen günde talip çıkmadıiından bir :ay müddetle pazar 
hkla ıatın alınacakhr.~lhale,~günü 27. 7 ·937 salıf günü ıa 
at 15,30 dadır. Muhammen bedeli 7SO&lıra muvakkat te -
minatı 56 lira 25 kuruıtur . lıteklılerln ıartnameıinl gör
mek 6zere her~gün ve~adı geçen ~gün~ve ıaatte . de temi
natları le ~ Kor satın alma Komiıyonu Baıkanlığma müraca· 
atları 

ı - 4 - 277 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

Dübel tepeclk köyünden lımall Hakkı vereıelerjne ait 
gayri menkulleri veı gi borçlarından dolayı 5-7 937 Pazar
tesi günü aatılığa çlkarılmııtı . 

Hatdi liyikanı bulmadığından 5 1 931 den 16 · 7 · 9:i7 
Cuma gününe kadar temdit edilmlt olup talip olanların 

yevmi mezkür saat 15 de Manyaı idare heyetımJe dipo · 
zil akçalarını mal ıandıtına yatırarak hayır bulunmalara 
ilan olunur. 

. Bi~ k.öyliılerde 
! Pullu)\ ve ~ençber Dü~eniriı 
l-/Ep Burddan Allıı~ 

Belediye 1 
Riyasetinden: 1 TOrklye plyaıuında yükoek me•kl kaaanmıı ol•• 

1 dünyanın en meıhur { EMiL MARUT ) Kalbur fabrl Atatürk parkında yaptmlan gazinonun demlrbaı etya 
levazım ye mobilyaıı belediyece temin edilerek iki ıeoe 
mGddetle icara verilmek ibere l 7-937 tarıhlndeo itibaren 
15 gOn müddetle arttırmaya çıkarılm11tır . 16·7 937 cuma 
ıünü ıaat 16 da belediye encümeninde lhaleıi yapılacak· 
tır . Talıplerin ıeraitl ötrenmek ve fazla mal\imat almak 
iatiyenlerin belediyeye müracaatları illn olunur. 

• kaınun mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 numa· 
• ralı bütün ve iki parçalı büyük ha11lath makineler 
• ttcarethanemize gelmiılir. 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir· 
m mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satll .. 
1 maktadır. , 

4 - 1 - 262 • Bu Bir Flfsattır. Bu Fırsat Her Za
~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 

Kor Satın Alma • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
• AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

Komiayonundan: 1 <;iviciler içinde llırdavat, De.mir, inşaat 
• Malzemesi Ve Rençber A1~!1,.rl 
• Alım Satım Yeri 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için J 5 bin tklo koyun 
etinin kapalı zarf uıulile 5 temmuz· 937 pazartesi gGnG 
ıaat 1 J de ihale edllecefl ilin edllmlı olan mnk6r koyun 
etine vakti muayyeniode hiç bir talip zuhur etmediiinden 
yeniden 15 gün müddetle ve kapalı zarf uıulıle ekılltme· 
ye konmuıtur. ihale gGnü olan 23 ·temmuz 937 cuma 
ıOnü ıaat 11 ele dır . lıteklllerin ıartnameainl g6Jmek 6ze
re her gün ve ekıiltmeye JtUrak edeceklerin de vakti mu · 
ayyenl olan ıaat 11 den bir ıaat evveline kadar tekl.f 
mektuplarıle kor ıahn alma komiıyonu baıkanlaiına mil · 

: .................. ~-·-
lnhisarla r Baş MiJdiJrlO.ğündetl: 

raaatları. l - 4 - 265 

1 - - lıtaayondan merkez 
ambarlarına ·naklolu· 
nacak takriben 8220 

t 
Nakliyat Y Gzcle 7 ,5 ttt111I ... 
Ocretl bedeli miktarı 

mamulltm nakliyat 

'" ücreti bedeli muhammeni Lira K . Lira 
500 00 37 6'J 

2 - lıtaayona ıelecek ve Balya 500 00 37 sO 
idaresine gönderılecek 800 
ıandık 

Sındırgı idare.ine ıönderılecek oO 
700 ıandık mamulltın 400 00 30 

Balıkesir Askeri Satın Alma 3 

Komisyonundan: 4 _ Biiadıç ıdareıin~ göndertl~cek ~ 
600 aandık mamulitıo 350 00 26 

Kor Merkez Birliklerinin ihtiyacı tçln 210 ton kuru ot 
kapalı zarf uıulıle 26 · Temmuz - 937~ıaat. 15130 da iba 1 

le edilecektir. Muhammen bedeli 6300~1ira~ muvakkat le I 
minatı 47Z lira 50 kuruıtur. lıtekltlerin " ıartnameıtoi 16r
mek 6zere her gOn ve ekıiltmeye lttlrak edeceklerin de 
vakti muayyeniode ekıtltmeyl açma saati olan 15,30 dan 
bir ıaat evveline kadar tekltftmektuplarile Kor 1ahn al · 
ma Komlıyonu baıkanhfına miracaatları. 

4 - 1 - 275 

5 - K.epıüt idareaine gönderilecek ~ 
450 aandık mamulıttın 300 00 22 

lnbiıarlar Baımüdlrlülün6n 937 mali aeneıi içi-:: 

TÜRKDiLI 

merkez ve mOlhakat ambarlar.na yapacalı · nakltJ• I• 
clnı, miktar ve mahalli ıevklefl yukarıdaki cetvele f:::f 
mıttır . Açık ekııltme ıuretile bu nakliyahn lcruın• ,-· 
olanları• hizalarında ıöıt~rılen yüzde yedi buçuk pe~ 
çelerile müddeti muayyene.inde idarede müteıekktl k gJf 
yona müracaatları llzımdır . Münakaaa müddeti 7 · 1 ·~· 
tarihinden 22 . 7 · 931 tarihine kadar l 5 gündür. lıt 1-' 

l ler hergOn idareye mOracaatla bu nakliyata dair 0 

' mukavele ve ıartnameyl ı6r6p tetkik edebilirler 
4 - l - 21• 

Pazarteılnden baıka her 
ıiin çıkar. Slyaaal ıazete.. ·~~~~~~~~~~ 

!~~·ı·~~ı.ıı:!: Kuru, 1 Hır T BCİIDllİD En Büyük Dileği: 
say11ı: 3 : ~ Sıtıı Sürümünü lrttnmıktu. 

Günü geçmit ıayılar 25 ~ F A l.l A T 
kuruıtur. il. n 

B~~~::~,R TÜRIWILI ; ı Satışta Birinci Şart: 
~ JI A 

Bandırmı Asliye Huhk 1 "REKLAM,, DIR.· 
Mıhkeımindan: 1 Satacağınız Malınızı 

Bayramıç karlyeıinden ~ R ki EJ • •f, , 
bakkal Raife: it. Herhalde e cim ,,., • 

Karanız Zülfiyeninaleyhi il v~~ Bu lleklıtııılarınıı• 
nize açtıiı boıanma davaaı· '-

nın Bandırma aıllye hukuk 1 ( ·· {" Jf\ \ ' •fi ıı 
mahkeme•inc~ 15 1-931 ta · ~ TURKD l . ".J ııe erı 
rlhinde icra kılınan muha it. 
kemeıl nettceıinde 393 eıaa 1 T U""""' R K o ,. L ı• 
ve 144 K No: ilin ile ka- ~ • 
bili tf!myiz olmak (izere bo · it 
ıanmanıza~karar verılmit ve ~ ; f . ~ ~ ·- . . . . 
bu babdaki ilamın bir ıure · € Bal!kesirinBiricik Gazetesidir tJf' 
ti ikametglhınızan meçhuli it. Her Yerde QkUf1 
yetine mebni lcendlnlze teb. ~~~~~~\-~~~~~~~ 
llil mümkGn olamamıı old- RAfi 

' lyeıl ve Raıyazmant: 8alıkeair ıaylavı H. KA uiundan • teblli. makamına 
k -olmak IHre kerflJ•t ıkarım Ge 1 Dlrekt6rG: FUAT 8 'Al. 

~--;.:,..;;;-. .. ~---


