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ınti~ap bir haktır. Onu ~ullanmasını bil 

on~an vazgeçme 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruıtur . 
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Sahibi ve Batmuharrtrı 
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~ Belediye intihabı yarın sabah saat dokuzdci 
.. 

başlıyor 
~i~~t~ih~~~P~~~~-g-~--~~s~~ .. r-~~~~~~k~~~"~~e~i~s~i~c~hur'un , __ ' 

- ti · H l Oz Türkçeye bır teşekkür 
Cümhuriyet Halk Fıı·kltsı ?amze erı a - vazısı. 

A:'\KARA , 28 (A A) - Ri -ka bildirildı. 
intihap yarın haılıyor. Yarın Martlı Kasaplaı ve Dinkçiler mahallesi 

munta~ipleri rey atacaklar 

yaseti cüınhur umumi k:ltip

liğ'inden gönde rilm iştir: 

Dil bayramımı zdan ötıirü 

Türk ılıli nro ştırma kurumu 

gen el özeğinden, ulu sal ku-

rumalordun, t ürhı orun lordan 
hir ı·ok kutunb i t ı kle r ıı ld ı m 

Gösterilen güzd duyıtula r

dan kıvanç duydum . Ben de 

ka muyu kutlulorım . 

Beled ye intihabı yarın 
saat dokuzda başlıyacaktır. r 

Şehrin idaresini elleri11 e 
bırakacağımız ve kendile· 1 

•inden büyük hizmetler bek. 
lediğimlz belediye azaları· 
llın seçiminde müntehiplere 
Örnek olan Cümhuriyet Halk 

Fırkası te ~kilatı büyük bir 
hassasiyetle pertembe gece ı 
si namzet listesini hazırla· 

rnıştır.O akşam saat dokuz· 
da vazifesine baılıyan yok 
laına heyeti sabahın saat 
altısına kadar çalışmıttır. ~ 

Asli ve yedek olmak üze· .-..s 
re elli iki namzet ismi taıı Belediye binası 
Yan bu listenin hemşehri-
ler· · . 1 " dan eminiz. ıınızın arzularını karşı ıyacagın 

Belediyemiz on senede nasıl 
çalıştık 1;·· k ı erle gayıi nh-

Evvelki nüshada mabat ) topra ·ur h kmak 
• . hi bir şekilde ıe re a • 

Fen ışlerı b 1 nan ,uıarın da sıhhi 
Şeh - h t . in ta u u 1 b rın su i tiyaca ı ıç . k "ld font boru ara 

1
_elediye bütçesine l 167834) bır '·~ 1 ~ilmek snretile 
~ra tah~isat vaz ed.ilm~şti.r. j2~~~J I ~etrelik mesafeye 

u tahaısattan şehrın ıhtı· . t a ılmıt ve mevcut 
Yacına kafi gelecek içme ferlşıya k~n~nuna tnvfikan 
suyu b' k"l l'k me· su ar sıı.fed on fır '. o~etre ı k"ld [993471 lira sarfile islah 

en ennı bır şe 1 e . _ - ş h ·rde tamiren 
fo b .. 1 edılmıştır. e ı 
~t orularla ıehre getırı · 155803 J metre ve mücedde-

ııı.11 ve ıehır dahilindeki ~ev- d [30359] metre kaldırım 
:ı:ıat febekesile ikmal edıl- en [33861 metre 
lnittir. Vaktıle tehre geti- yapı.lmış ve [2755] metre 

İntihaba yarın saat do· 
kuzda başlanacaktır. Ma· 
halleler sıra ile rey atacak· 
!ardır. Yarın sıra Dinkçiler, 
Kasaplar , Martlı mahallele. 
rinindir . Bel ediye intihabı 
on gün devam edecek, 
on gün şehir b a y -
raklarla donanacak ve Be
lediye Fırka . Halkevi bina-

1 

!arı gece1erl elektrik lamba
larile ışıklanacaktır. 

1 Be1ediyenln önüne bir 
kürsü konacak; birçok ha
tipler intihap hakkında 

' oradan halka söz söyliye-

ceklerdlr 

G11:i JI . Krmııl 
-

Parlamentolar 
konferansı 

kadınlar birligiııin gt.~zintisi l 
IST ANBUL 28 ( A A) 1 Büyük Millet Meclisindeki 

Parlamentolar konferansı meslekta •la · 1 - •• k , rı e goruıme 

bugün çalııma saatlerinin dü- üzere lstanb 1' 1 · ı 
zeltilmesini ve gençlerin işsiz- y I ~ a ge m ış 0 

an 
liği mPselesinl görüşmüştür . ugos avy_a a yan ve mebu 
Türk kadınlar birliiti konfe- san heyetıne bugün Büyük., 
rans azaları hanımlar bir ge- adada bir ziyafer veriln,iştir. 
zinti yaptırmıt ve bir çay Bu ziyafette Parlamentolar 
ziyafeti vermlttir konferansındaki Yugoslavya 

..;.";.;..r.;... ----------~,;;,ıs,,,T,;.;...A..;,N;;:B;;..U;;.;;L:..,, .;:.'.!..,9 ..,(:.;.A.:.;·.;..A;.:I__ murahhasları da bulu nmuı 
~ tur. Büyük Millet Meclisi 

Halkevinde de konferans 
ve müsamereler verilecek-

1. ktısat Vek·ıı·ı reis vekili Esat beyle Yu-
goslavya mebuıan meclisi 

Celal bey İzmir'den 
Ispaı·t••'ya geçti 

İZMIR 28 (S.Ş)- lktıeat KEıçiborlu'ya lktısat vekale
vekil> Celal bey dün akıam tinden bir ihtisas heyeti 

6,45 de şehrimize gelmittir. ı gelmiıtir. lktısat Vekili Ce· 
Celal beye lzmir mebusu Os- lal beyin yarın ıehrimize 
man zade Hamdi beyle Tür - gelmesi bekleniyor. 30 eylül 

kofis raportörü Süreyya Isparta ııülyağı fabrikau 
nın, Keçiborlu kükürt fab

bey refakat etmektedir. 
Celal beyi Kartıyaka'da 

rikasının temelleri atılacak-
tır. 

arasında nutuklar söylen· 
miştir. 

Ermeni vatandaşların 
hamiyeti 

İSTANBUL 28 (5.Şl 
Ermeni vatandaılarımız 

hava kuvvetlerimize bir 
tayyare almak için hararet · 

le çalışmaktadırlar . ilk iane 

olarak cemiyete verdikleri 
( 4000) liradan sonra geçen 
gün de (3000) lira teslim 
etmişlerdir 

rıı · tamıren ve 
ınıı olan havayici zaru- a ılmışırt 

riyede kullanılan suların tul tecdiden lağım y p , · 

Vali Kazım pafa , fırka ve 

belediye reislerile l:ir çok 
hükümet amirleri, tüccarlar 

karıılamıtlardır. 

Dil Bayramı 
Bele~iye meclisince 24~11-931. tari~in~e tanzım 

1--~e~~il~en~be~ş ~sen~el~ık ~me~sa:_!:ı p::.:,!rog~ra::mı-:::--_ Sene 
Madde 

Kadastro ve harita 

Su iti. mevcut suların ıslahı ve 
ayrıca getirilecek olan su 

Zahire hali 

ı<ıısap ve ~ebze hali 

Belediye namına asri furun 

Fenni gaz depom inıaatı 

Çocuk bahçeleri ve agaç garsi 

Kasaplar deresi 

Çay deresi 

Şehir kanalizasyonunun fenni 
bir hale lfrağı 
~ezbehanın tevsiile bağırsakhane· 
•inin fenni ve sıhhi surette inşası 

Asri mezarlık inşası 
-=----
r~nzifat itlerinin fenni 

ır tekle ifrağı 
ve asri 

9319329315 !-134\935 
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M D D D L 

ML 

M D D L 

-
M D D L 

M-L 

M D D D 

ML 

iZMIR 29 (S.Ş) İktısat 
vekili Celal bey bura teftlt 
terini bitirerek bugün sabah 
leyin lsparta'ya hareket et· 

Türkıye' nın Her Yerınde 
Eyı Kutlu/andı 

1 

• d" mit er ır. 

ISPARTA. 29 (AA) -

ANKARA, 28 (A.A.) 
Her yerden aldığımız tel 
yazuında 26 Eylül Türk -

Sayım Vergisi 
Yarı yarıya in~irileeeUir 

ANKARA. 29 (S.Ş) - Ma· 
!iye Vekılleti; yeni Sayım 

Vergisi kanunu etrafındaki 
tetkiklerini bitirmiştir . Köy

lünün koyun başına vermek

le mükellef tutulduğu 50 

kuruşu veremediği anlaşılmış

t r. Bu seneden itibaren !:la
yım vergisi yarı yar ı ya indi

ri\ecektır. 

Kabul edilecek yeni konu-

na göre Koyun başına 25 
\ kuruş sayım vergisi verilecek-

! 
tır. 

ı Fuat bey lstanbul'da 
ANKARA .!3 (AA)-Ma-

Dili Bayramı bütün mem-

1 
lekette eşi görülmemif se 
vinç ve şenlikli kutlulandı ğ ı 

bildirilmektedir. O günü 

Halkevlerinde ve başka top-
lantı yer'erinde birleşen 

Türk'ler öz dile doğru olan 

savaıa daha artık bir hız 

ı vermek için uluca söz bir-

i 
liği etmişler ve bu savaşın 
da önderi olan büyük kur· 

!arıcıya olan bağlılıklarını 

gerçekliyerek bunu tel yazı 

!arı ve bitiklerle en bü)'ıiğü
müze sunmuşlardır . 

Nüfus 
Nüfus sayımı dene

meleri 

Ne kadar fazladır 1 
ELAZIZ. 28 (A.A) 

1 

Asri ve fenni halalar intası 

~ö~rüle;in m-:ı-a avarız belediyeye deviro
n ujtuna göre kargir,beton olarak inşası 

t; - -

M L 

M D D L 

L sı~r'a~ pazarında hayvanların barınma- M 
musaıt ve mahdut bir saha inşası 

Tedri 1 L kald cı surette parke tatile M D D 
----fır~ım:::_~in~ı~a~ı~ı~~~~~~--~---~~----

lıaretı mahıusa: 
~ - başlangıç 

liye vekili Fuat bey dün ak
pm i.tanbul'a gitmiştir . 

Maarif vekili Yoz
gatta 

YOZGAT, 29 (AA) -
iki gündenberi ıehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Abi
din bey vali ile Bo~azköy'e 
ıııderek Eti harabelerini, 
mektepleri gezmlıtır. Yarın 
Aliıa'ya aidecektır. 

Fuat bey 

Zile hatipleı·i 
ZiLE 28 (A.A) Şehrimiz 

imam ve hatıpleri müftünün 

yanında toplanmıılar, vazife

leri dıtında dini kisve giy
memelte karar vermtılerdir. 

Petrek kazasında yapılan 

nüfus sayımı denemesi so 

nunda kaza merkezile na · 
hiye ve köylerde timdiki 
nüfusun 927 sayımından 

sonra tı149 kiti arttığı an 
laıılmışlır. Eıki sayım ka· 
zanın nüfusunu 13992 ki· 
ti olarak çıkarmııtır . 

L = Devam 

Cümhuriyet Halk Fırkası 

•
1 Belediye Aza 

Namzetleri 

,I 
1 

,I 

1 

1934 senesi Balıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 - Haziran · 934 tarihinde 
kabul edilen yoklama talimatnamesi mucibince ya. 
pılan seçmede aıağıda himleri yazılı fırkacı arkadaı
ların seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her suretle ifaya ehil olan bu ıırkadaılara rey veri· 
leceğini fırka mensuplarımıza bildirir ve Balıkesir'in 
değerli müntehiplerinin de tasvibine arz eylcorim efen. 
dim . 
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C.H. F. Vilayet idare Heyeti Reiıi 
Konya Mebusu 

T . FiKRET 

..\' 11 kal ÜııH·ı· Edip hey 
K<qıtaıı 1:111•' lla!'iarı lrnv • 
Elhisl'ı'İ \li hry 
~l a d t•ııli zadı• il ılil İhrahi111 
<:i \İt'İ k:I\ al:ıl'li Siik.rii be\ 
(kypazaı.'ıı zadt' ·~adl'İ be~' 
Yı;'t•alı zade llilıııi hey · 
KPskiıı zadt' Ziilııii hı>y 
Sar:ıı· ıaılı• .\lıml't IH'\ . . 

l11·v . 

KP~ı·ı·i z · ııle daııı:ıdı ilıı·alıinıSaııi hev 
llatat zaılc 'tusıafa Cı•ıııil hP\ · 
"ii~lt'ı · ahi zaık El'at .\dil ht:Y 
.\' ul..al Sadık lıı•\ · . 
Koıııisyoııeıı flalil ~t'l'ati lı('~ 

1·\ inli Sı•r..ı· hl'\ . . 
Kalıakcı oğlu CPıııil he\ 
Tiril z:~dı~ 'tsıırnil hı•\ · 

• 
Ki ıııılı Hifaı o~lıı Ba~ı·i lıe\ 
'1iı~kiı·a1t~ı ()!'iıııan Xııri hf'~· . . 
"'"reııı ·tli zade llilıııi lıP~ 
Eı·z:ı<•ı Fahri bı · v • 
Bı•IPdi~ ı• r<'i"i Xal'i ht•\ 
Eknw kı·i llii~t'\ iıı Jı,., . . . 
\"a ııalı zade İ~ııı;ıil lhıkki he\ . 
llat'ı İsl:lııı zadt' lia~irıı hr' • 
Krl..lik z·ıde \Jl'lııııt'l hP\ 

İ ıııaııı zadı> \t~iz IH'y . 
fü•za<•ı \\ııi lw~ 

S ,ılıin zadP İlıralıi111 hev . . 
Civici daıııadı Vasıf ht>v 
Üz zade Hifaı hl'\ · 

• 
l)p, ı·ı·i oğlu Faik he\ 
Ot'aki za:ıe İlıralıinı İw, 
.\ıt:ır Liiıfii hı · \ . 

)1 ı ıslt•t:ıhi zade lliisP\ iıı he' 
Kırıııılı Siilı·~nıaıı oğİu Mııstal'a ef<•ııdi 
ı;azt'l .' t'i Kı•ııaıı Emin hl'\ 
lhı~ ı ı ğlıı llıralıiııı lıı>y · 
Til'aret Oıla-.ı hask:itihi Ekrt>nı lw~ 
Eczat'i ..\zıııi hrv. 
\ııar \peip he~ 
Xnl<'I' k:lt ı lıi ~lııstafa hev 
~alı zadP lliise' in .\ vııi 'he\ 
Tt>ı•zi AlııııPI ~~·cali be' . 
Kırıııılı ııııı•ıı Zi~a be) · 
Kırınılı Zülıti'ı lH'Y 
~ıııdırgilı zaılı• '1~~1ııııet efendi 
llakk.:lk Basri hı·' 

Kırıııılı \"ı•li hl'~ 

Y ııııııırt:ıı·ı Siile~ ıııan he, 
Eıııiıı lw~ zad<' Eıııiıı he~ 
t'rga111·1 ~leııll't he\ · . 
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İsveç Veliahtının Türkiye'yi ziyareti: 

İsveç ve Güstav 
- 1- Ocak 

kongı·ası 
Dersleryarın ıSındırgı Belediye 

Ezine 
Köylerinde 

Vahşi bir cinayet 
Güstav Adolf, İsveç veli· 

ahtı, zevcesi pr!nses Louiae 
ve iki çocuğu ile yakın Şark' 

da uzun bir seyahate çık 

mıılardır. 

Yunanistan, Türkiye, Sur. 
ye, Irak, Filistin, Mısır Ha
beşistan. ve belki de Mave
rai Şeria'ya gidecekleridir. 
Veliaht, bu teırinin 11 in 
de 52 yatında batacaktır 

Hali hazırda, inceliği, mil· 
liyetperverliği . malıviyt ti, 

nezaketi ve cazibesi sayesin· 
de İsveç'te en tanınmıı ıah
siyettir. Hayatının yegane 
hedefi lsveç'in müstakbel 
hükümdarı olmak itibarile, 
mesuliyet ve vazifesidir. 

Bütün hayatı, ahlakını ol
gunlaıtırmak, ilerdt onu bek
liyen vazife için ilim ve tec· 
rübe edirır.ekle ge\ miş de 

nilebilir. Veliahtın hususiye· 
tini ve ne tarzda yaıadığı 
nı aşağıdaki noktalar izah 
eder: 

Kültürün her sahasında, 
idare, maliye. sanayi ve ti
carette çok kuvvetli bir bil
gisi vardır Konuıurbt n gayet 
neıelidir ve latifeyi se,·er, 
tavrı demokrat ve tabi'd r. 
Hararetli bir sporcu olup, 
av ve balık tutma m'.istesna, 
bütün açık hava spc rlarını 

yapmııtır· Sigara ve içki iç . 
mez, fakat hiç bir zam<ın 
kendi zevkini başkauna ka 
bul ettirmek istemez. Sofra· 
sında likör ve ıarap ikram 
edi ir,~ misafirler de sigara 
içmağe meznndurlar. 

Veliaht her zaman mil li 
spor faaliyetlerini tec\İz ve 
himaye etmiştir. Esasen ken
disi mükemmel bir kayakçı, 
tenisçi ve mahir golfçu ol
makla eyi bir örnek teıkil 
etmiştir. 

İsveç milli atletik feda . 
rasyonunun müessis ' erine en 
biridir Bir sı:orhır. en ve 
memleketin en eyi binicisi 
olarak tanınmıı oğlu prens 

Güstav Adolf yerine geçinceye 
kadar mezkar müesse8inin 
bir çok seneler reisliğini 
yapmıştır. 

Sanat sahasında veliaht 
büyük bir alaka göstermiş, 
ve Stokholm'un milli mü· 
zesinin tanzimine çok yar· 
dım etmiştir Eski Çin sa
natı hakkında derin malüma 
tı olup, kendinin de zengin 
bir koleksiyonu vardır. Asri 
tezyini ve güze, sanatlar 
hususunda lıveçteki ha -
reketin tak:lirkar hamisi 
olmuştur. 

En büyük merakı arkeo· 
lojidir. Veliaht eğer müs· 
tak bel kral olmamıf · olsa 
muhakkak bir arkeokji 
profesörü 
edecekti. 

olmayı tercih 

laveç'te, Yunanistan' da 
ve Girit'te hafriyatl .. rda 
bizzat bulunmuıtur.Bu mü 
nasibetle, elinde kazma, 
heyetin diğer azaları kadar 
hararet' e çalıımıştır. 

Veliahtın sanayi sahasın· 
da da pek l.üyük bilgisi 
olup bu mesele ile pek 
alakadardır 

Dört sene lsveÇ ihracat 
birliğinin reisi olarak bu 
hususta mümkün olduğu 

kadar lsveç'in sanayi vazi 
yeti hakkında malumat 
edinmiıtir. 

Veliaht pek çok dolaı-

mııtır. 1926 da, Amerika'da 
uzun bir seyahat yapmıı, 

ve sonra dünyayı devretmit· 
tir. Amerika'ya muvasalatın
da her tarafta tanınmıı. 
ve gazeteciler alemini neza· 
keti ve hazan münasebetsiz 
olan suallere verdiğicevap • 

larla kendıne hayran hıra· 

kmııt r . Mesela, bir gazele· 
el prem olmadığı takdirde 
ne olmak istediğini sormuı
tur. Veliaht derhal şu ce-

bitşlıyor. • • 
Bugün meccani im- lntıhabf. 

EZİNE,27(S.~) - Ezine'ye 
sekiz kilometre uzaklıkta 

çok güzel manzaralı bir 
köy vl' rdır: Pazar köy .. 24 
eylül pazartesi gunu bu 

vabı vermittir: • " Gazetıı 

muhabiri." 

Yenice, Eskikuyumcular 
Hacıgaybi mahallesi Cüm 
huriye! Halk Fırkası ocak 

kongrası dün a kşam fırka 

binasında toplanmış, mahal· 

lenin dıledikleri konuşul· 
mu~, ye ni ihtiyaçlar tespıt 

edildikten sonra intihabata 
geçilmif, neticede ocak aza

lığına Ahmet Necati, Meh· 
met Tahir ve Sındı r gı' l ı 

zade Mehmet beyler seçil· 
mit 1erdir Nahiye kongrası 

na da rr ümessi l olarak Müs 

tihanı \ar. 
Li .~. mı.allim mektebi ve Bütün hazırlıklar bitmiş in- 1 sakin köyün havasını bir 

cin!lyet, eş ine az rastlanır 

canavarca bir ölüm bozmuf
tur. 

1 

Baıka bir nıünasebet1 e, 

matbuat fotoğrafçıları gün· 
!erce arkasını bırakmadık

ları bir sırada, kendi fotoğ· 
rafını çıkararak: 

ort'\ n ekteple!de d erslere 
yarın b aşlanacaktır. t ı hap günü beklenmektedir. · 

Sınıf ikmal imtihanları 

tamamile bitmiş. sınıf vazi· 
yeti tesbit edilmiştir 

~Iı'IDIRGI , 28 (S Ş.) - den hararetli rekabetlıır ola 
1 

Her tarafta olduğu gibi Sın· 
Halil oğlu İsmail namın

da 9 y aıında bir genç 
16 yatındaki zevcesi Zeliha
yı yedisi arkadan ve dördü 
önden olmak üz üre 11 
bıçak darbesile öldürmüttür. 
Altı aydanl:eri evli olan bu 
gençler arasında bir geçim
sizlik had bir ıekil almııtır. 

Bir haftadır kadın muhla 
rın evine iltica etmiştir. 

maktulenin anan aynı za
manda kati in babasının 

7evcesidir. !'aba oğul bir ana 
kızla evlenmiştir Anasından 

baıka bir de ablası olan kız 
dar~ ın z rı manlarını ablasının 

Şimdi aleti size çevi-
receğim," diyu~k, gülen 
fotoğrafçıların gurup halinde 
bir resimlerini çıkarmıştır. 

Amerika'daki seyahati 
esnasında baıka bir hadise 
çehreleri hatırlamak husus· 
undaki hafıza kuvvetini gö· 
steriyor: 

tecaplı oğ u Hüseyin ve ec 
zacı Azmi heyler seçi l miıler
dir. 

Bu gün Necati bey mual· 
lim mekte binde lise mecca· 
ni müsabaka imtihanı var· 
dır. Yarın da erkek orta 
mektebind e muhasebei hu 
su•iye tarafından 

20 talebe için 
meccani imtihanı 

caktır. 

açı l an 

pansiyon 
yapıla· 

. Bü>ü~ bir Ameri.ka şeh· f1:dremit'in yeni bt~f ('diye 
rınde, bınlerce halk ıstasyon· ı 

dan itibaren yolun iki tara meclisinden istekll·ı· 
fını alarak büyük misaf ri 

.. - 1 1 d Hı'ç 1 - Şimdiıe kadar az viratına ehe ·nmiyet veril· gormege ça ıtıyor ar ı. · 
k . . h t , çok ihmal ed i lmiş olan tan- memittir . 1 ir kısım mahal -
ımseyı ma zun e meme • 

. . ı· ht t 1: ·ı bl zifat ve tenvirat meselesine lelerde her nedense tenvi 
ıçın, ve ıa o omo ı e ne· h 

fazla ehemmiyet ~errr. eleri; rata e emmiye! verilmiş 
ceği yerde yürümekte ısrar 

2 - Memlekette t rr. 1 rr. i diğerl eri ihmal edilmiştir . 
etmişti . Birdenbire, berber 
kıyafetinJeki bir adc mın ihtiyaç meyanında bulunan B Mahallelerde ve 

• h ı · 1 1 caddelerde evlerden akan ö,1ünde durdu. Prens ilerli umumı a a arın yapı n ası 
ve mevcudun müternad }tn suların birik.ntis.le çukur 

yçn adamın elini sıkarak: 
- Ben sizi tanıyorum. 

1912 de siz Amerika olim
pik timi ile İsveç'e gelmiş· 
diniz .. . 

Filhakika bu böyle idi, ve 
prens 14 sene evvel bu ada
mın hangi müsabakaya gir 
diğini dahi söyliyebilirdi. 

İsveç kral ailesinin bütün 
çocukları gayet e) i ve halk 
çı bir tahsil görmektedir· 
ler Ekserisi hususi hocala
rı olduğu halde İsveç mek
teplerine muntazamen gir 
mekte ve hatta Üniveni e 
de dahi okumaktadırlar. 

Veliaht iki sene Upıala 
üniversitesinde okuduktan 
sonra zabit olarak Svea pi
yade a ayında bulunmuı. 

ve devletin bir çok dairele· 
rinde çalıı&rak bu hususta 
bilgısini genitletmiştir. Ba 
bası yok ıken kendisine ve
kalet etmiştir . 

İsveç kral ailesinde pek 
büyük meraklar vardır.Prens 
Eugene, veliahtın en bü 
yük amcası kıymetli bir res 
samdır. Kral Güstav'ın diğer 
bir biraderi, Prens Kari, İs 
veç'teki Salibi Ahmer teşki 
!atının reısidir. Kralın en 
küçük r.ğlu, Prens Wilhelm 
ise muharrir, kiitif, alım ve 
avcıdır. 

Meclıate, bır kaç sene ev · 
vel veliahtın İ•veç'teki {öh
retini gösterir bir \·aka ol
muıtur.Komünist parti.inin 
adeti olmak üzere, krallığın 
yerine cümhuriyet teklif 
eden bir layıha verilir ve 
derhal redd , dilirdi. Sos} al 
demokrat partiıincen bir 
zat ki Sonra nazır ol-

1 

temizlenmesi: !arda hasıl olan pislikler ve 
3 - Su meselesinin fota- bun arın neticesi pis hava 

cını: ve koku iç inde yaşıyanların 

4 - Yiyecek, içecek, kı· her türlü hastalığa tutulma 
rathane, dükkan ve manza· sı her zaman için ihtimal 
!arda temizliğe fazla dikkat dahı in ,Je dir 
edılmesi: Bu şekılde memleketteki 

Bunlar n bugüne kadar akan temiz suların da temiz 
olan vaziyeti: olmaması netiJesi mem 

A Kasabanın birçok lekette tifoya yakalananlar 
yerleri ve mahal 'eleri ten çoğalmıştır. 

izciler Edre-
mit'e vardıl<ır. 
Ayvalık'a 

yollanıyorlar. 
Yaya olarak Balya, Hav

ran ve Edremit'e kadar gi· 
den muallim mektebi izcile
rinden dört arkadaşın ikin· 
ci mektubunu da koyu~·oruz: 
EDREMİT, 28 (S.Ş) 

Seyahatimizin ıkinci sabahı 
belediye reisinin verdiği bir 
arkadaşla Balya madenini 
gezdik.Saat 1 ı 30 da Edre· 
mit yolunu tuttuk. Buradan 
sonra çok neşeli bir yo!cl!

luk başladı Çam kokuları 1 
arasında ıarkı 1arla i erli yor 
ve her adımda denecek kadar 
bol çeşmelerde > üzümLzü 
yıkıyoruz. Fal-at biraz son· 
ra bu yol bir patikaya ge
çiyor, ve zorluk ta baş gôs· 
teri yor 

Nihayet Evciler köyüne 
geldık. Köylü ürkek gibi. 
K.öy odasında köy muallim 
arkadaşla konuştuk. 

Gönen Belediye inti~ailı 
Yarın başlıyor. 

GÖNEN 29 ( • . Ş.) Bir teş 
rinievvelde baılıyarak 1 U 
da nihayet bulacak be ediye 
intahabı için hazırlıklara de
vam olunmaktadır Cümhu· 
riyet halk fırkası Gönen ida 
re heyeti namzetleri tesbit 
etmiştir. Bu •e ıeki intihapta 
dah~ ziyade gençlere ehem
miyet verileceği anlatılmıtlır. 

Mektupçu Bey 
Gönen' de 

Bazı tahkik itlerini ikmal 
etmek üzere mektupcu Hil
mi bey Gönen'e gelm if ve 
çalıımasını bitirerek Balıke. 
sir'e dönmüıtür. 

Musiki muallimliği 
Kız ortamektebi musiki 

muallimliğine fikrat hanım 
tayin ed•miştir 

Besim Atalay bey 
Kütahya mebu•u Besim 

Atalay bey evvelsi gün 
şehrimize gelmiştir lesim 
Atalay bey bugün lzmir'e 
gidecek lir. 

salı hanını buluyor ve sa
bahlıyoruz. 

Oradan da yollanarak 1,5 
saat sonra Ba ıkesir . Edre· 
mit yoluna giriyoruz. Üs· 
manlar köyünden gece yü
rümek mecburiyetınde kal 

muştur · ayağa kalkar, bey· dık ve mehtapta yo'culuğa 
le bir lay hanııı kal:.ul edil· başladık: Ha va soğuk . Or 
miyeceğini, cümhuriyet ilan manda v .ıhıi hayven ses'e 
edilse dahi bütün mille- ri bizı korkutuyor Bu kor
tin reis olarak intihap ede- kuyu şarkı ile kovmıya ça· 
ceği ilerde kral olacak ola- lışıyoruz. 
nıdır, demiştir Yollarda sık sık otomo· 

Saat 14 de Havran'a var· 

d·k.Fazla kalmadan 16,3\J dal 
Edremit'e girdik Kaymakam 
beyi gördük. Esat Adil be ' 
yin dediklerini söyledik. Bizi 
çok eyi karııladılar j 
Şair Mustafa Seyit'ide gör 1 

dük. Edremit'i bol bol ge 
ziyor. 

Prenses Louise de neza - bile rastlıyoruz Yol kenar· 
keti, eyi kalbi ve sadeliği larınd.i ateş ya kan amele 
sayesinde İsveç'liln araıında 
pek çok şöhret ve muhab
bet kazanmııtır. 

Hayalı kocasınınki gibi 

1 •rin yanınl'a ısınıyor, tekrar 
yola çıkıyoruz U ykurnzluk, 

yorgunluk, korku ile Bur j --

Esat Adil beyin dediği 
gibi yapacak ve Kazdağını 

g~zeceğiz. Bu kadar yo!ları 
yaya yürüdüğümüzü görtn-
1 r 1 ayı·et ediyor ve devam 
etmemize mani olmak isti
yorlar. Biz dinlemiyor ve 
andı 'llızı sövlüyoruz . 

dırgı 'da da intihap faaliyet· 
!erine ba~lanmıştır. İntihap 
en cüm eni defterlerini asmıf 
ve kanuni müddet hitam 
bulduğu için defterlerini 
kaldırmııtır. Bütün münte
hipler defterlerdeki kayt 
numaralarını almışlardır. 

İntihabın bir günde }apı l . 
ması takarrür ettiği söyleni 
yorsa da halka resmen bir 
tebliğat yoktur. 

Geçen pazar akşamı fırka'da 
u ,numi bir toplantı yapılarak 
bazı noktalar konuıulmuş 

tur. 
Her vatani meselede 

bir el gibi şaklıyan, bir ses 
gibi gürliye gelmiş olan 
Sındırgı muhiti; be ediye 
intihabında tam bir ittifak
la memleketin yüksek me· 
nafiini göz önünde tutacak 
larında hiç kimsenin şüphe
si yoktur, Çok sakin ve 
munis olan halkımız müd
rik bir inkıyatle ve temkin· 
le rey atacağı günün yarı 

sına kadar iş ve gücile uğ
raşmaktan hiç biran fariğ 

olmamıştır Ancak o gün 
gelir medeni hakkını isti· 
mal eder ve yine derhal 
itine gider. Bura h lkı bu 
itibarla takdire şayandır 

Tütüncülük 
934 Tütün dikim sonunun 

çok kurak gitınesine rağmen 
gayretli Sındırgı'lılar }İne 

çok tütün topladılar. 934 tü· 
tün mahsulünün üç bin kilo-! 
yu t ecavüz ettiğı anlaşılıyor. 
Sındırgı tütünler i iıtisnasız 

olarak ılül. s) demcek dere
cede nefistir. Geçen sene 
pek fena giden Sındırgı tü 
tüncülüğü bu sene zürraın 
yüzünü güldüreceği tahmin 
edıliyor. Amerika 'lı kum- ı 

phnyalardan (Glede) mev· 
sim içinde dört defa memur
larını göndererek tütünleri 
tamamen tespit etmiş, hemen 
mübayaa açılınca telgrafla 
bile zürra ile zürraın mali
ne fiat verebilecek vaziyet-
te hazırlanmıttır. Alınan 

malümata göre \ Gle· 
de) kumpanyası (fevk11liide 
bir a ksılik olmazsa) bu se 
ne burada en aşağı yüz bin 
kilo tütün olac11ğa beı ı zi· 

yor Buranın kadim alıcıla

rından olan ve Almanya'<la
ki firmalara Sındırgı tiltü· 
nünü tanıttıran Hasan Bas· 

ri ve biraderi Bekir beyler 
de şimdiden yüksek alaka 
göstermektedirler. Bekir bey 
bizzat buraya gelerek iki 

gün tütünleri gezmit ve tü
tünlerin bu seneki nefase· 
tindı:n memnun o ' duğunu, 

Sındırgı'nın geçen sene gös· 
te. diı.i yüksek zararl arın 

bir kısmının telafi edılece 

ğini söylemiştir. 

Zürraın ya l nız bir endişe· 

sı var: Yeni tü lün kanunu 

nun ihtiva ettiği maddelere 
henüz alııaman ı~ olan cahil 
çiftçi :er tütünlerin teslimi 
zamanında tüccarlar tara• 

fedakarlık ve vazıfeden iba. mif, ve tiır.di telaffuzunda 
rettir. L:timai ve hayır iş hiç bir fark olmaksızın ko. 

!erile pek yakından alaka- 1 nuımaktadır. 
dar olup kendi varlığının Veliaht ve haremi, iki 
bir lüzum teşldl ettiği bü çocukları prenses İngrid ile 
tün içti;..ıalarda hazır bulun- prens Bertil uzun Şark se
maktadır yahatlerini büyük bir hara-

İngil•z olduğu halde J.; .. ,.ç ret ve alaka ile beklemiş
lisanını pek çabuk öğren- lerdir. 

Bugün burada pehli\ ıı n 

g;ireşi de vardı. Onu sey 
rettik. 

Bugün mat 11 de Ayva· 
lık'a yollanıyoruz. 

Sey• halimizin en 
dakikalarında b le 

kötü 
büyük 

bir tat var. Şu gezmek ne 
eyi ıey bilseniz. 

1 fından müşkülat gösterilirse 
! çok ma~dur olacaklarını 

söyliyorlar .. Mamafih gerek 
rekoltenin geçen senenin 
üçte iki derecede olması ve 
gerekse mahsullerimizin çok 
temiz idrak edilmesi yüzün 

cağı tahmin ediliyor. 

Mektepler 1 

15 ey 1 ülden itibaren mek-
tepler açıldı. Fakat henüz 
muallim kadroları muayyen 
o 1 madığı için çocuklar bo· 
şu boşuna mekteplere gidip 
geliy or. Mevcut birkaç mu· 
allim iki sınıfı bir'eıtlrip 

kitapsız falan çocuklara ye· 
ni yılda okuyacakları ders
leri anlatıyor Tahsilin le· 
mel taşı olan ı k mektep
lerde kadro itleri, kitap 
mese 'eleri dört beş ay tatil 
zamanında tespit edilmiş 

olsa, mektepler açılır açıl I 
maz muntau.m tedrisat baş 
lasa orta ve lise mekteple 1 

rine giden çocukların olgun 
v e dolgun malumat esaslı bir i 
temelle mekteplerde daha 
çabuk muvaffak olacağına 

ıüphe yoktur 

Maal .osef çok acı olmak· 
la beraber hepimizin evlat
ları buralarda kadro değı 

şi~liklerinden, muallim na 
killerinderı, talebe kalaba· 
lı:Jında .. , hası l ı hiç bir mek 
tepten mezun olmıyan mu· 
allim muavini veya vekili 

gibi tahsil temelleri esas· 
sız muallimler elinde Ana 
dilinin proğram mucibir.ce 
gö>teriln.esi ıcap eden yra 
m er kaidelerinden anladıkları 

bile yok. Bir çok çocukları 
tecrübe ettib; diğer mek 
tepi erde ikmal veya 
ipka kaldıklarının sebep 
!erini araştırdık; biz 

müttcfi~· an muhitimizde ılk 
tahsi in çok gevşek olma
sından çocukların diğer 

m •kteplerde muvaffak ola . 
madıl. ları ntticeıine vardık. 
Bütün çocuk velilerini ala
kadar eden tahsil işleri her . 
kesi düşündürüyor Maarif 
işinin sistematik bir şekle 
ıfrağını yüku, k bilgili, ~a· 

lahiyetli büyük maarifçile
rlmizden istemek evlatl arı· 

mızın istikbali namına bi-
zim bir vazifemizdir. 

Sındırgı'da birisi tam leş 
kilatlı, bir isi de üç s•nıflı 

iki mektep var. Müracaatın 
fazla'ığından üç şınıflı mek· 
tebe bir muallim verilerek 
dört sı,,ıfa iHa&ını umumi 
meclis karara almış. Fakat 

·' 
ve muhtarın evinde geçir-
miştir. 

Pazarte·i günü baba ve 
ana kasabaya pazara inmif 
!erdir. Zevallı genç kadın 

kim bilir hangi hissin sev
kile kapısını kilitleyüp 
günlerce semtine uğrama

d · ğı evini yoklamağa gider. 
Katil koca esasen karısını 
uzaktan takip etm~kte inı if 
Kadın eve girüp odaya 
çı'unca o da hemen arkasın· 
dan eve girer Dar merdi
venden çıkılan, pençereleri 
kapalı. karan ' ık odada ka
dının üzerine hücum ede· 
rek kudurmuşçasına elinde· 
ki keskin bıçağı zavallı ka· 
dının vücudunun rast geldi· 
ği yerine sap'amağa başlar 

Kadın yere yuvar anır ve 
oda kapısının yanında kıv
rılarak can verir. Katil 
kanlı bıçağı ve kesilen eli· 
le gelüp Jandarmaya teslim 
o 1ur. Telefonla vakayı ha· 
her alan müddei umumi 
Hüsrev, Doktor ;'\ihat . Jan • 
darına kumandanı Şükrü 

beyler derhal vaka mahalli
ne yetişerek tahkikata 
başlamışlardır. 

Bugün katilin ve bu itle 
alakadar görülen babasının 
ifadeleri alınmıştır. Bu çok 
feci ölüm hadisesi muhitle 
derin bir tees&ür uyandır

mıştır. 

Yurd - Güç 
Cuma günü Yurd - Güç 

ikinci takımları arasında bir 
karşılaşma olmuş ve İd ıı an 
yurdu küçül.leri İdmangücü 
küçükl erini 1 · 4 yenn işlerdir. 

Poliste: 
Dün gece hmirler ma· 

hallesinden Kül~fle'li can· 
baz Hasan oğ'u Recep elin· 
de bıçak o1duğu l.alde aynı 

hala bir netice alınamamış. 
Dördüncü sınıfa geçen ço· 
cuklarımız kıymetli valdtle 
rini mektepte boşu bcşuna 

geçirmektedirler. Yüksek 
meclisin dPimi encümen 
azaları beylerden Sındırp 

ikinci mektebin dördüncü 
sınıfın açılması hı.:susunc'a 

alakadarları nezdinde te~eb· 
büsatta bulunarak iicilen bu 

mahalleden Mel.met pehliH JI 
karısı Selime hanımın eviniJI 
kdpısı üzer.ndeki çaltıları 

kaktırmak suretil~ içeri gir· 
miştir 

işe netice verme' eri istirham 
edilm ektedir. 

Her şeyi tamam olan 
ıkinci md.tebe bir muallim 
gönderilmekle bir çok yav· 
ruların okutulması kolaylaş 

tırılm ş olacak .. 
Yirmi beş senedir mesle 

ğin leki yüksek ihtisasile 
S , ndırgı'da hayata karışmıt 
yüzlerce kız ve erke k tale
be yetiştiren ikinci mekte 
bin gayretli başrruallimi 

Hıfzı bey maarif müdürlü
ğünden dördüncü sınıfın 

açılmasına dair vürut ede . 
cek emir üurine çocukla-

İhtisas mahkemesinde: 
Esrar satmak tan suçlu 

Burhaniye'niıı Kocacıımi nıs.

l:allesinden Osıı an oğlıı 
Mustafan'ın biı· sene hapsi· 
ne 21;0 lira ağır para ceza· 
sile mahkiimiyetine kar~r 

verilmişiir. _______________________ .... 
rın mjıkül vaziyetten kurtu 
lacağını söyliyor. Böyle oku 
ma hevesi çok olan kaza 
ı :ı: erkezimize bir mualliıfl 
ilavesi çok görülmemelidir· 
Alakadarların bu cihete la· 
yık olduğu ehemmiyeti ve· 
rerek derhal bir mua 'ımiJI 
gönderilmesi tal€p ve istir· 
ham edilmektedir· 
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Bir Japon ticaret heyeti Cihan Petrol istihsalatı ı Sovyet Rusya Ye milletler ~~~!!!:!i.~ ................................ = .. ~·!:! •• ~ 1 G 1 - Çifte kumrulara armaj!'an -

dünyayi dolaştı Cihl~nd:r~~~e ç~·~ali~e:re. cemiyeti konseyi Marmara'da bir akıamdı. muıiki nağmeleri: Bilmem hatırlıyor musunuz? [ •Akı•m "'" kılhirude k ı ız ıırap dıoae; 

Yugoslav Kralı 
raliçe il(• birliktl11 Sofya'da 

SOFYA, 28 (A.A l Yu· akp.m Sofy a'deld Kral sara· 
ı &. d t · · f t ve r il miş bu· 

• "Ya Kralı ve Kral içesi yııı a ır zıya e 
ıı buraya gelmişl erdir. nun resmi kabul tak ip et-
SOFYA, 29 (AA) m i ştir. Ziyafette iki Kral 
URoslavya ve Bulgar arasında nutuklar söylenmit 
Harı aras ında iki tir. Rulgar Kralı nutk,,nda 
'af hariciye nazırla . karı ılıklı ç a lışmanın her iki 

1~ 111 da iştiraki l e ya· millet için sevinçli bir i•tik · 
ltııı olan görüşmeler iki bal temin edeceğini sÖ) lem iş 

.ellıleket münasebatınclan ve bu ziyaretin her iki memle-
ır d· lk 

1 
°nüm noktası olarak ketin dünya sulhu ile Ba an 

"journal dıı Commerce., den \ ketler vardır ki. petrol istih· "Times,, den T ı' · k · n ı ı r t r · utuıup yanan gönüller gibi ,., · eı ıı n " u e ı• ara a sınıo .. • 
"OsakaMainişi" tarafından sall eri mefkut ve verimsiz Times gazetesi, dünyada Marmara'nın ipek tüllü 

k k h 
sıcaktan kavrulan kızgın bir 

tertip olunan tet i seya a · olduğu için mıilıim teşebbü· mühim bir mevkii olan Sov suları uykuya dalınca yine 

h h A 
ağustos gününün akşamı.. 

tini bıtiren Japon ey ti; V· s attıı bulunmakıııdırlar. Se· yet Ruıya'nın Milletler Ce Güneş titriye titriye melul ince bir musiki ıahtllere ya-
rupa, Asya ve Bahrimuhiti nelercc semeresiz kalan ar a ş miyetine girmesinin Cemi· f 1 yılıyordu: 

d 
ı d 1 t kt u uk arın arkasında sönü 

Kebir a a arını o aş 1 an t ,rmolardan sonra bücrün in- yet hesabına büyük bir ka· •Gün battı masmavi bir sis, 
s~1ra işini bitirmiş ve tetki · g iltere'de petrol kuy~ları n~·· zanç teşkil ettiğinden ve İn- yordu. Ben ve sizler. Üç Sardı daj!'ları gizlice .. 

d k 1 J 
, candan arkadat . Her taraf uyurken sessiz, 

kat hakkın a i netice er a· mayı kolaylaşt . r on kanunlar gihz lerin arzusunun da Ce-

t t 
· mu··du"'ru" t 

1 
I · k O akşam hep beraber indi karanlık gece .. 

temiz, duygularımız kadar 
saf ve berrak Marmara su-

pon ticare gaze esı anzım e< i miştir. mıyeti müm ün olabıldiği 
h 1

. d ruhlarımız kadar taze ve 
tarafından rapor a ın enet· Almanya'nın senelik ham kadar dünyayi temsil ede-
rolunmuıtur. Hu raporda de- petrol ist i h•alıltı240 bin ton bilecek mahiyete sokmak 
niliyor ki: ol •ruk tespit eJilm ~tir. Al olduğundan bahs ile M. 

l ·ı "d L f !arının güzellig"inden, yazın 
• Japonya mamu a ını f 1 • manyahükfımeti petrol istıh. itvino 'un Konseyde nü· 

k d 1
. 'it \ f ı ıiirinden tam rnanasile isli-

c!etle tezyi e en ı gı ere sa tltını artı rmak ve yeniden uzu bir aza olabileceğini 

1 
'd J ·· 1 k d d fade ediyorduk Mesut in 

dir Sey an a apon nuva· petro kuyuları bulmak için ay e iyor ve diyor ki: 

Artık ışıklar yanıyor; 

Uzak, belirsiz evlerde .. 
Rüya gören sahillerde, 
Periler uyanıyor .. • 

O dakikalarda gözleriıne 
takılan mütebessim ve tatlı 
gözlerinizde ümitsiz ve kim· redatına karşı tatbik olunan fezlıı tahsi,;at ayrmıştır. " Konseyin yeni azaları sanların kahkahalarından 

kontenjantmarlar<'a t.idr'•l li Fransa, her sene yetm i ş meyanına dünden itibaren fıtkıran neşelerinin serin ve sesiz hayatımın acısını oku· 
~: 1nıaktadır. Bulgar ma · sülhunun kuvvetlenmesi için 

Oğ 1nde dostane bir itilafa gösterdikle ı i weı aiye pek 
• tu Yapılacak • r-- ·· u"" d d k <it yu uy uf n kıymetli Ur yar ım o u. 

bir aleyhtarlık vardır. Ja - binden yetmış h~ ş bin tona dahil olan Tevfik Rüştü coşturucu !avının seylabına muştum. 
pon mallarının en eyi pa7ar- kader petrol i•tilı~al e•liyor. beyi de zikretmemiz lazım kapıldığımız o unutulmaz O gün, o saat, o dakika 
!arı Hindistan ve Bahrimu Fransa hükumeti kendı müs· dır. Çünkü Türkiye cüm günde .. Kuvvetli , sarsılmaz engin bir dalganın cazibe· 
hiti Kebir a d a 1 a teml~keleri olan M rake~'te huriyeti Hükümeti bu mev- ve nezih sevgimiz korkuya sile aık ve füsun dolu Mar· 

1 
Ve ihtiyatlı o' masını nacağını i lave etmiştir . Yu· 

y enınektedir. cevaben 
• Sı OF. YA' 29 (A . A) - Ha. gosla vya Kralı • bu yeni mülakat mün ase 
E llJansı bildiriyor: bet l.e Bulgar Kralının duydu 
,Yı bir menbadan al nan 

,' llmata nazaran Yugos · ğu ıevince i ii ra k ettiğini ve 
~Ya k 1 b Y ı:kı· mı"lletı"n bu yolda yorul 

t ta ı ir ugo,lav 
'il Rem· l • · t mal<sızın i'erleme erir.e de i ısı e resmı zıyare 
~ Fransa'ya gidecek ve vam edeceklerini ve her iki 
uteırinievvelde Marsilya'da m.llet için asude ve dHam 
Uııııcaktır. lı bir inkişaf temin edecek 

SQpy A 29 (A.A) Dün 1 lerirıi soylemi~tir 

H. Vekili . Balkan , 

lktısat anlaşması Tevfik Rüştü bey ya
~~l'~NA, 28 (A.A ı _ saı- rın istanbulda bulu-
u, b Onferansındaki Yunan nacak 
a~~ u hükum etlen mnıta- CENEVRE. 28 (A.A) 

1
.,. bır Balkan i ktı sa t an · A d l aı·ansının hususi 
·•ıa, 1 1 

. . . ... na o u 
alk Yapı ması ıçın d ı ger h b' ·nden · Harici} e Ve· 

an h mu a ııı · 
u
1 

ükiimet l er. ~e ko· k'l ' T fık Rüstü bey pa 
lt\ag 1 ı ev :.: 

ını istemittir. . 'ahı lstanl.ul'da eh. zartesı saı • 

ıstan Şark mi- bul unacaktır 
~kını beyenmiyor Sanayi heyeti M~s· 
,~FNEVRE, 28 (A A) kovadan döndu 
8,~•tan ş i mdiki teklinde MOSKOVA, '.?8 (AA) 
İb llliiakı projesine gir· B' müddcttenberi burada 
'tce·· . ır .. i. &ını Frama'ya bildir· bu'unmakta olan Turk sa· 

~Pon rekabeti ar
la tıyor. 
ayınNDRA , 29 (AA ) 
~ ıg gazetesi, günden 
ne a 

'kab •.tmakta olan Japon 
iıe etınin İngiltere'de en 
~dır uyandırdığını yazmak· 

nayi heyeti Türkiye'ye dön· 

müştür 
Kay~eri dokunı a fabrika 

sı malo nelerlnin yapılması 
nı görmek \azilli'de kuru· 
lacak ikinci dol ııma fabri
kası planının )ı a zırlanması
nı görüşm ek için bir mühen
dis heyeti burada kalww 

tır. lsp 
anya ve Rusya murahhasları iki millet ara· 

t arasında sındaki tabii münasebetlerin 
I,~, ENEVRE, 29 ( A A) yeniden kurulması için an . 

~Sovy~e:ı~R~u~sy~a~~l~a!ş~m~ış~l~a~rd:ı:r~. ~~----::--~~-: 

~abrler. 

Zabiti erimize 
11u.Igar zabitfiııı·i nasıl k<tr-
1 şılandılıır. 

rındadır Manil'de büyük h att ı ıstti,·a,le ve Mııdagaıı· k ie ilk defa olarak intihap galebe çaln ııtı; ve biz ha· mara sularına dalaaydık, ne 

caddelerde işlıyen bir ~ok kar'Ja petrol için te şebbüs· edılmi§ bulunuyor. Türkiye' yal ve yorgunluk uykusuna olurdu?. 
Japon ticarethaneleri gör- lord • bulunm akt uıl ı r . ye karıı gösterilen bu dalan rnlarda ne mesut, ne Ne olurdu? Köpüklü bir 
dük. Cava'da tehirli ve köy · Yugo~lavya Kaprionika ve teveccüh çok yerindedir şen dakikalar yaıamıştık. dalganın incili kıvrıntılarıy· 
Jülerin fazla Japon malı Lut boy havzalarında petrol z,.a son zamanlarda lace, beyaz bir sandalda la, mai berrak ıemanın na-
kullandıklarını hayretle mü ta harı i etmektedir. Bulgaris. Halkan münasebatını tarsin bulunuyorduk . Ben kürek mütenahi boıluğunda kay· 
tahede ettik. Batavya gibi tan hükumeti de Permiç ri- işinde bütün muvaffakiyet, çekiyor ve gurup eden gü bohaydık. Ah!. Ne meıut 
yerlerin piyasalarındaki mal- varında taharriyut yapmı~ Türkiye sayesinde elde edil netin ufukta kalan son kı ve bahtiyar olurduk değil 
Jarın yüzde 70 ve yüzde 80 ise do bu taha rriy ıı t temere- miştır. Binaenaleyh bundan zıllıklarını seyredi~ oıdt•m mi? .. Sizin gibi nazik ve 
nini Japon malının teıkil et· siz kalmıştır. sonra da Orta Avrupa ile Benim ümit kainatım olan aziz varlıklarla, hisleri bir 

h ld k ' k J k dam la ıu kadllr ıeffaf olan, 
tiğine ıa it o u · t,.e o ova ya'da geçen se· münasebatını düzeltmesi için sizler bağrınızı Marmara'nın 

Bahrimuhiti Kebir adala· ne Josina mıntaka• ı nda bir T k . .. • 1 zarif kızlarla yapılan bu ür iye'yi teıvik etmeliyiz. 1 serın ruzgar arına eçmıtlı ğl I . d 1 
rından ve Hindistan'dan petrol menbaı bulunmu~lur. Ç k D 1 k d 1 e ence erın ne oyu maz, ~ o yazık ki Türkiye ile I nız. amar ara a ar it i· ne masum ve nezih bir zev· 
uzak aştıkça Japon maliarı· Hali h azırda az miktarda bl!'raber Çin de aynı mev- yen ince bir akşam rüzgarı, ki vardır. 
ııın tevziatı azalmaktadır. petrol l•lde ediliyor. Bu mik- k bakir bir genç kız nefesi Lekesiz samimiyetinizle, 

hakiki arkadaşlığınızla o 
akıam sizleri en genlf ıev. 
gimle, en derin samimiyet 
rabıtamla sevmiştim Çünkü 
sizler ıztırap ve elemle ka
nıyan ruhumu ince bir ıef
katle, büyük bir ihtimamla 

ie intihap edilemedi.Çin'ln 
Küçük ve orta Asya'da bu tarın ileride artması muhte kadar ılık havuıyla kalple. namzetliğinin reddedilme-
malJarın tevziatı nisptsizdir meldir rimlze doluyordu. Ruhları 

hd B 
sindeki sebepleri ve tesirleri 

ve nevileri ma uttur. u- Avusturya lıukı:ımeti bir mızda ne büyük bir sevinç 
ralarda en ziyade görülen senedenberı Zi •terdot hava· tevil etmek e hiç bir şey vardı . 

k
i l' · d kazanı l maz.Çin'ın namzetli-

Jdpon malları, pamu uma ısın e petrol madenleri ara. Hatırlar mısınız : ' Sizler 0 

mu.atıdır. l\üçük Asya, Orta maktadır. ğini reddetmek hiç bir va· k kit bu memleket aleyhine a ıam yirmi bir baharın 
Asya ve Mısır'da Japon pa. Romonya'dan mauda Bal- içinde bir bülbül kadar •ak-

ı k l k 1 d 1 
bir cereyan bulunduğunu • 

muk mamu atının sürümü an mem ~ et erın e petro ifade etmez. rak ve sevimli sesinizle ne 
için kuvvetli temeller kurul· İstıhs.ıli için ümıt hc~l~ :ıılmi- ı 

U k Ş k
' l" k 1 güze ne razin şarkılar söy-

sarmıt ve beni eyi etmltti· 
niz.. Şimdi ben o tlir ve 
hatıra dolu yerlerde, eıkl duğunu memrı.uniyetle gör · yor uza ar ta a a a arı 1 . . . . 

Akdeniz memleketleri aro· olan memeleketlerin Çin'e 1 emııtkınız Şımdi anlıyorum dük. k k o şar ıları tedai ettini.ı:; ben günleri anmaktan, maziyi 
Türkiye. Suriye, Irak ye sındu vuktıle petrol istihsal ar 1 ul!.mdıkları siyasette d · 1 

1 
hiç bı'r deg"ı'•ıklı"k husule e öyle oldum işte dudak dile getirmekten acı bir 

Filistin gibi memleketler eı en memh•ket. Mısır ııli , 1 1 
arınızdan dökülen o hazin zevk duyuyorum. 

takas usulünü tatbik et· Hurglıade, (:emslıa ve Aha. ge miyecektir. Uzak Şark , -----------
mektedirler. Bu memleket· Darba ınıntakalarında her se- memleketlerinin Konseyde 

ıer ile alışveri,te f1azıakskat · ~~ı i:ı~:~~ 1~ 1~~i0:di~. t~onn rseet- :~:s~ir ·~~~:;~~ri. ese~~~~: llelediye Dispanserinde 
mak ve az satın a ma a- , 
bi l değildir. nr·ıer zarfından peıroı istı1ı başka bir şey değildir. Muayene Günleri 

Küçük Asya' da ve Bal . sal eden memlekdler arası Umumi nizamname l:emi • 
kan'larda bize eyi müşteri na ırak memleketide lr.atılmıt- yelten çekilen bir azanın ye· 
lik edecek memleketler tır. Irak her sene dört mil- niden intihap edilme.ine 
Türkiye, İran, Irak, Filistin yon ton petrol iotıhsal etmek. manidir ve Çin için de is· 
ve Suriye'dir. Bu memleket- tedir. lrak'ın kuvvetli pet· tisnai bir muameleye lüzum 
!er Japonya'nın kendilerin- rol ı>t , hsald.tı ılığer komşu gösterecek kafi sebep yok
den daha çek mübayaatta devletleri tahrik ctmi§lır. tur. Esa,en Çin'in Cemiyet 

Üğlt>tkıı~oıın ~aaı 14dt·ıı 16nı kadar dahili . . 

bulunmasını istiyor.• 
Raporun sonunda deni· 

liyor ki: 
"Japonya ticaretinin ge · 

nişleme sistemi müıteri 
memleketlerden mübayaatta 
bulunmak. yeni ticaret ata. 
şeleri tayin etmek, aldıkla- 1 
rından ziyade satan memle 1 

ketler ile daha müsait alış· 
veriş tartları tesis etmek, 

Avrupa ve bilhassa Bal 

Fransa hükılmeti Halep ve aidatını muntazaman ver
Cebııli be~iri civarında mii- mekte taallül göstermesi, 
him araştırmalar yapmakta. kendiı.ine iüimai bir mua-
dır. me e yapılmıHına manidir. 

Diğer taraftan Türkiye Diğer taraftan Çin'in yeni 
hiikılmcti de bu hedef iı·ın den int hap edilmesi,Japon· I 
mühim tahsisat :ıyırnıı tır. ların güttüğü "Asya As - I 

Trablusgaqı"ta dahi p t · ya'lılarındır"nazariyesine hak 
rol kuyuları mevcut olduğu verecek b r şey d ğildir. 
nöylenınekte•lir . Hatta bu red keyfiyeti, 

Bu suretle petrol politıka . bundan böyle azaların 
sı gıinün meselesi olmuş! ur. reyle intihabı sistP -

minin de kaldırılman lüzu· 

lıa ,( lıl..lar ıııoayPnt'~İ ( l)ol..tor .\hmel 

Eıııiıı h.-~) 
P.\Z\H CL~LEHİ: 

Ü~le,lt·ıı ~oııı·a ~aaı 15 den 16 \a kadar 
ı..utaı.., lıurıııı, hoAaz lıastalıklaı·~ nıuaye
llP~İ (Dol\tor \lt'lııııt~l K:l11ıil hey) 

P.\Z \HTESİ G(XLEHİ: 
Üğlı·tkıı <'V'« 1 ... aal ı O daıı 12 \e !\adar • 
dalı ili lıa~talıl..lar ıııııa_\ Prt('~İ (Doktor Ah-
ııwl Emiıı IH'_\) 

S.\LI (ICl\'LEHİ: 

i S"f AN BUL 28 (S . Ş) - geçerken Bulgar ~ahitleri 
Yaııa'd f d n harareth hır su· \ 

net a Yapılacak olan bey- tara ın a . . 
llJileJ rette karşılanarak kendılerı· 

kanlar vaziyetini tetkik et · 

mektir. Japon'lar, Yahudi

lerin Almanya 'ya karşı ilan 

ettikleri boykotajdan istifa 

Cihan petrol i~t.ılısuL\tın ın 
kıbm ı ılzıı mı İ ogilterıı'n in 
miirakabesı altında bulun
maktadır. İng lteıo hükCıımti 
petrol hakkında serbest tica
ret sistemleri takip etm•ktfJ

munu gösteriyor Konsey 
a:ı:a 1ığı otomatik bir surette 
münavebe şekline konduğu 
takdirde, bir çok suitefeh · 
hümlerin ve kırg nlıkların 

ÜğlPdı>ıı ('\ \('I ~aaı 1 O dan 12 'e kadar 
dahili hastalıklar ıııua~ı·ııt>si (D;ıklor Ah
ıııı>l Eıııiıı hr~) 

C.\HS .\~111 \ <:f'NLEBİ: '~k et at .. yarışla~ına i~ti ne kahvaltı ikram edilmittir. 
itııı tn~k uzere Vıyana ya Bu haberi veren Zara gaze 

1,
11 

ekte olan suvari zabit · lesi, gazetelerimizin neşdya. 
tnız Sofya istuyonundan tından şikayet etmektedır. 

~o ----__:.----------~-:---:---
dru nı a su geldi Halkevlerimiz çalışı-

~cıDR yor ~'•al UM, 29 (A Al 
'il an su tesisatı işi ta 
'ınen b· . . 

~~Ilı ıtmııtır. Şimdi su-
b Uz "'ul Yer altından çelik 
t:-- ar i · d ı.;:,r2: çın e gelmektedir. 

Lırum'da 

VİRANŞEHİR. 29 (A.A) -

Kırk kişilik Urfa Halke· 
vi grubu buraya gelmi•lir . 

Dil tarih tetkiklerinde bu · 
lun,muş konferans, temsil.' 
musiki. müsamereler vermıt 

ERzu mezbaha 
lleı d· RUM, 29 (A.A) - lir . 

e 1Ye b· 1 • ııı,la ır mezbaha yap· Kötahya Ha kevı 
~eltın • Ye mezarlıkları dÜ-

1 
ege b l Sta b ao amıştır. 
11 uı atletleri ka-

lsr AN zandı. 
l'urk; BUL, 29 (A.A) 
ııı 1 Ye atlet· . •tanb 

1 
ızrn bırinciliği 

tnıttır u atletleri ka•an-

KÜTAHYA . 28 <A . .\ l -
Halkevi kış çalışma proğra . 
mını yap :nıştır. Bu kış için· 
de 112 temsil verilecek, ıe · 
hirde ve köylerde 25 ders 
hane ve köy kanunu kursu 

1 k konferanslar veri· 
açı aca , 

de çarelerini de aramalıdır- d' ır. 
!ar. Japon ticaretinin esaret- Fransa hükılmeti petrol ta. 

önü alınmış olı:r . " 

ten kurtulması için iki ça hıırriyatı ve istihsali ı·in en lt !ya lıühümetı de petrol 
re olduğu fikrindeyiz: mükemmel ve en müsmir jthaldtı ve ilırneatı lıaL:k.n.la 

_ ı Dünya müstehlik kanunlar tanzim ve neşreL yeni bir konun tanzim eyle-

kütlelerinin bugünkü ıiyase- miştir. mi,tir 
te karıı ayaklanmalar•; ı---A-=--n-=k=-.-a-1-.. -a ___ _;~...;.. ___ .ıl ___ f ___ _ 

2 - Avrupa siyasi ve Au i ter iler 
iktısadi müvazenesinin ha· ANl\ARA 26 (A.A.) Ad-

rabisi. 
Bn hususta bilinmesi ma-

tlup olan cihet, Japonya' 
nın arzusunun husulüne ka 
dar lazım olduğu gibi hare· 
k.?t edip etmeyeceği keyfi
yetidir ki. bu da bir muka· 
vemet mese"esidlr. ----

Trabzon Halkevi 
TRABZON, 29 (A.A) -

Halkevi dün 250 çocuk 

sünnet etmlıtir. 

Ehli hayvanlar liva vekillıgi seı·im derneği 
sergisi bu.ı::ün ı·alışmularını 

bıtırecektir. lln. 
ANKARA 28 (AA) An kimlerclen g · raları yükselli-

kara ehli hayvan1ar Sergisi !enlerin adları bırkaç güne 
bugün açılmıştır. Segiye :i41 kadar ~ündeliklerlo yayıla -

kısrak, tay, teke, dişi keçi, caklır. 
çepif girmiş ve bunlardan Zıraat Vekaleti tarafından 
elli yedisi kazanmışt11 . gönderilen iki meyvacılık 
Meyvacılık mütehas· mütehassısları tetkıkaııarıı a 

baılamıılardır. Bu yıl •.Vona 
sısları mıntakasında elma mahsulü 

ORDU, 28 (A.A) çoktur. 

' . 
Oglı-dpıı ~oııra saa ı 15 tfpıı 16 va !\adar 
ılalıili lıa..,talıklar ıııııa\t'tlt'si (l)ı~klor Ha
san Haif lw_\) 

Pl·:H~E\lhi<: <~f·~·LEHİ: 

üglPt!ı>ıı ~oııra ~aal lf> dt•ıı 1 G va kadar 
t•ildi~P \t' hı•' liH• lıastalıklan ıı;ııayenesi 
(llnl\loı· ~IPlınıt>~ .\li hı>~) 

························~ • • • • • • 
: Voksul/al'! yediren. : 
• 1 

: geydiren ve heı·ma- : 
1 1 

: nada gözeten Vnk· : 
1 • 

: sul/ar Bir/ig"ine seve : 
1 1 

: seve yardım ediniz. : 
• 1 
• l'uksııllurı (iö:clıııc • • • : /Jlrli!il : 
: 1 ..................•...... : 

Bu gece 

Vatan 

Eczanesi 
f'Yöbetçidi r 
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intihap Encümeninden Müdiirlüğünderı . u -. Temaşa -E 
E'kafa ait kiiçlik şadıı·vaıı kaı·~ısıııda 2o7 H 

1 - Belediye ıneclisi llZalığı intilııı- No:lukalıve_l_ıaneııiııeanı,ca.n~akl'll 'e._eamlı ka- n OTEL VE GAZl.NOSU . 
pusu11u11 nıuc~·ddedcıı ıaıııırı açık rııunaka!'a a a 

hı 1- Teşrint•vvel - 934 pazaı·tesi güııü t;ık·ırılıııı~ıır. ıııuıl' ı-ıo-934 pazaı·teı-i 1-(iiııli icr tf 
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