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Hakimiyet milletindir sözünü reyini 
~uJlanaraK ispat et. 

Nü•hıuı Her yerde 3 kuru~tur . 
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CÜMHURIYET; EMECE HAK, DECERE HÜRRiYET GETiRİR 

GÜNLÜK SİYA.Sİ GAZETE 

Balıkesir' fi 
Belediye seçimi halk idaresinin 

~aşlangıcıdır. 

S a h 1 b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıo2'1u Esat Adil 

.... ÇARŞAMBA 
3 
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~ugün rey atma sır~sıS.lütfullah,Sahnisar,Salahattin,Okçukara mahallelerinindir 
. • • •• Başvekil Talebe Meselesi r .. H • ' 

Ikın cı gun M""im ~ir tet~ik seya~a_i • " . Çumhurıyet Halk Fırkası 
• • .. Uıı Vılayet Tarafından Maarıf B 1 d. A 

Belediye seçimiPiU ikı.ncı g~- tına çı~ıyor Vekaletine Vaziyet Bildirildi. e e ıye za . 
ııu oldukça harareth geçtı 0

'"" ""m"'"· "''" f" d A Namzetlerı 
l~i günde atılan reyleml sayısı ~ini geçmi~tİL ~ee~::~:rc:aı:~:b:~ı:m:~t 1 r e V S 1 
a ı ki 'du"'" nu ve beledı tep dııında bıraı.ııd.ğını ha- AnKara ~ı· alKev·ınde anıldı 

'k e "diye aza ıeçiminin lu ar 0
• ~ .. 1 d 1 . · ı i _ r ve "' em<' er ı nın ber vermiıtik. 

ııcı günü de geçmı§ bulu ye m~ -nu 
nııy D ki n ı yazmakta or. ün Eskikuyumcu lar. işe karıştı .ırı 
li G · ufak tefek bazı 

b acıgaybi , Yenice ve Umur dır. erçı .. 1 ey I 1 u••a da boy e 
1 

rnahalleleri halkı rey- hadise er o m ,. 
eri 1 k fi kanunun çerçe· 

n ullanmıılardlr. bir tara ı • b 
D . ir< cek şekilde e 

ün ıehrln pazarı olması vesıne g 

Bu mühim ve acıklı vazi 
yet karıısında vilayet hare 
kete geçmiı, vali b.,y Maarif 

Vekaletıne bir telgraf ile 

vaziyeti bildirmiı, yeni şu 

beler açılmasının lüzumunu 
izah etmiıtir 

ANKARA, 1 (A.A) 
Dün İran ıairi Firdevsi 'nin 
bininci yıldönümü münaae
betile Ankara Halkevinde 
yapılan toplantıye Maarif 
Vekili Abidin bey riyaset 
etmiştir. Ankara erkek lise· 
•i ınüd ürü, şıtir Firdevs! 'nin 
fahsi ve büyük eseri olan Pek yakında Maarif Ve

kaletinin bu sakatlığı doğ 

rultacağını ve yeni şubeler 
açılmaaına müsaade edece

ıehnamesi hakkında bir hi- ' 

İsmet Paşa 

ANKARA, 2 (S.Ş.) 
Batyekil lsrr.et pRıa baz 
retleri Ziraat vekili Muhlis 
beyle birlikte yakında ce· 

tabede bulunmuş ve bir sa-
lon orkestran güzel parçalar l ı 

ğini umuyoruz. 
çalmış ve hazuruna çay ve , 
rilınittir. 1 , 

~~~--::::::-~--:::::-::=:::--::-:::::::.:;::.:::='.:;';::;-.::~:-;==.,--::::- ' 1 

Orta Tahsil işi 1 

i nup vı!ayetleıindc bir tetkik 

seyahatine çıka · 

caktır. Bu seyahat 
uzun sürecektir.Bu tetkikten 

- -
d 

d bir görünü~ vekaletin yeni yıl 
d u elediye ıney anın an ı n müda dönü•'e memleketin siya d " •• d 
b olayısile seç'm daha az lediye nıelmur a:ıl7; setinl alakadar edecek çok uşıı n üg~ Ü 

• • 
ıçın 

önlemeler 
' 

1 llrek 1. k h leleri o mamı, · 
t et ı olmuş, reye erke a . k hükumetin mu"hı'm kararlar ittihaz olu ANKARA, 2 (A.A) -
eıı . k Euse~ gere 
et ~•Yade kadınlar iştira k f kanın hassas nacaktır. ı Bize verilen malumata gö· 

ını 1 • d ve gere ır 
l1t· er ır. bir murakaba ile idare et· Talebe birliği kon re orta tahsil müeneselerı-

' 1 günde atılan reylerin .•.. t" ahın normal bir nin 1933·J9J4 senesi içinde· 
'Yı d ııgı ın ın .. grası k 1 ~ •ının bini geçmiş o u· , ·Jd d•vam ettiğini soy. 1 ça ııma verin.inin h<'pi· 
11 8tahınin ediliyor. 1~ nb'l~. - Hareketli . heye- l::ıTANl:lLL, 2 (S.Ş) mizi sevindirecek tekilde ol-
Ş llgün rey atma sırası lıye ı ı~ız ise gösterilen ~tılli Türlı: talebe birl:ği se. duğunu gören maarif veka-

eyhlütf il h S h S canlı o ma•ı d h nelik kongrası 15 te~rİDİ· leli yaptığı tetkı'k'erde bu-
l· h u a , a nisar a • k b kı mında n a a · ' att· O 

1 
ı ala a a evvelde aktedilccektir. b ı · 1 le! ın . kçukara. ma ıa . d evindirıcidir. nun ıe ep erını ıu suret e 

B eri ınüntehipleridnd i r. zıy~ .. e s ce fırka binası Kongrada reis ve yeni tespit etmiıtır; 
,," suretle on bır mahalle udn g: lk bandosu ile ka· idare heyeti intihabı yapıla. Ders müfredatının tanzim 

tıı.ıın 1 ı kt önün e a caktlr. Birlik riyasetinde ve tecdrisatın devamlı ıekıl. 
D- savmış o aca ır. 1 k bir halk kütlesi te· 

unkü Türk Dili arkada- iaba ı milli Osman Nuri bey bulunmak- de takip, olunması. vekalet 

aıtaaile vekalete malı'.imat 
1

, 

vereceklerdir j 1 

Ders müferdatı proğra· 
1 

mını tatbik etmemiı ınual- I ı 

limle bunun tatbikini 1 

devamlı olarak murakabe 
1
1 

1

, 

etmemi~ olan müdürler lı 
meıul tutulacaklardır. l ıı 

7 saatte 
• 

,. 
ı l 
l ı 
l ı 

t tııı:ı d zahürat yapmıf ve J bundan dolayı 19.ı "-1935 
k•ıl! seçim işin e ve rey 1 unlar oynanırm~•'.,!i~tı!;r·: __ _!._:t:::a:::.:,lr.:..· ---::::--:--~-=--=-- .. Dıyarıbekır'e 1 ·' ı. ~bazı yolsuz , oy . _ . :... : ders yılını intizamlı ve ve 

S-ana.yı'le~ ş= me yolunda yenı ham •• le~ •• rimli 0JmaE1 için afağıdaki ı· 

lstanbul' dan 

k k t 
kararları almııt r: DIYARBEKİR, 1 (A A) ;: 

okutacakları derslerin müfre tayyare dün saat 8,30 da G U
•• 1 y a g\J 

1 
v e u u r Muallimler sınıflarında Tecrübe hava seferini yapan! , 

k 
dalını aylara takıim ede~ek lıtanbul'd k Ik 

fabrı.kaları kurulur en hazırlayup 20 birinciteşrine Ankara'yaanuğrıya:akmı~s,;~ 
kadar ve birinci kanun, da Diyarbekir'e varmııtır. 
mart, mayıs aylarının ilk Tayyare bugün saat 8,30da 

' l j 1 (_1'Ş OJ C günlerinde de bu ıniıferda buradan kalkarak ve An 1 k t t • · · ıi ( ı e lı\ I he,. Sil nı•. ~ tın tamamen tatbik edilip kara'ya uğradıktan sonra 
,• IS(.l V~ö! ..A • .:1 .,,.İlllİZİtlnl<llll edilmediğini müdürleri \a lstanbul'a gidecektir. 

s 1 y (l S(~ ti il 1Jz1 ,. e 111 ,, (ı en f 1 ~yüksek vaııflarından bahse - \'""'==="=:::::H=:=a::::::=r ,·=c::--:ı.~y~e~v··==· e::=k=ı:;,;· ı ı·~-:::---
BURDUR 

2 
(A.A.) - derken a lelumum maden 

İktııat k'I.' C 
1
•1 b d"n I . izin umumi vaziyetine l\ ve ı ı e a ey u erın A d J 

eçiborlu kükürt maden temas etmiştir. Celal bey na o u Ajansına Milletler 
:c 11 Rında kurulacak izal:e maden i•tihıalatımızı 928 
,e u:ıaıına tesisatının va7• den 932 ye kadar 01an Cemiyet'deki vazifemizden 
'aıı k .. f d led· resimi yapar en soy b enelik devre zar ın a b h tt • 

k ığı nutukta birbirine ya- 1 e4ş5s mılyo~ lira ile 15-5 a se ı 
1n ık' ·ı · ıs l\ . ı yerde, Isparta 1 e .1 n lira arasında temev · TANBUL, 1 (A.A) _ 

• eçıborlu'da bı'rer gün mı yo D" C 'd d ~ra.ı ki • 
1 

vüç ettiğini aynı devre un enevre en önen Ha-
"' 1 a ardı ardına kuru - d riclye k'li T flk R "''' içinde ise dünya ma en is ve ı ev üttü 
ltk •na baılanan gülyağı çe- d · il d bey Anadolu ajanıına yap 

"e kükürt aenayiinin tihsalinin on ört m yond an tığı beyanatta Milletler Ce-
•a.ıı di mih ona düştüğünü ün-
kil 'YI . Proğramınızın te.ş · ye · f ı b mlyetlne girdiğimizin henu"z 

ett b a maden ial arının u 
h ıği zincirin ırer Y 2 · · d k ıı.lkaı t mütemadi düıüıu karııaında ıncı seneıin e on<eye in-
ed arı olduğunu iıare 1-ktısat Vekili Celal bey k tihabımızın Gazi Türkiye'ıı'-

erek d d , t ' h 11.l mızın ıymet 
kıı.d emlştirki: "Şim iye ce verdi~ıni jeolojik tetkik ., ı ıı k 1 b 1 l . 

h 
ar kükürt ihtiyacımızı " • itibarile sabit a a 

1 
mea nı 

il.ti ler henüz bitmemit olması· k · - .. · ı·haalatımı 
k\J 

.. k~·ten karııladık Zengin d maden omuru 
11 ı · 

urt d na rağmen ıimdiye ka adr muntazam bir surette 
k rna enlerimiz durur· 1 d b ma · zın 
en il lınan netice er en u ı d ileri gel 

h• rnı i iktısat bakımından a artmış o muın an • ~rı . . . dıı piyasaların· k 
" Cp rnüterr ad iyen para delerımızın d k diğini anlattı . tan sonra 
erıı d da yer almasın an ço · t dah · ı çok 

ın rne•iııe müsaade ede- a 1 ı "933 te vazıye · 
ezdık tlu olduğunu sÖY em ş l ehı' mı'ze olrr uıtur. Kömür 
" . " umu . . alr.ız 
'-ela1 b kükürtlcrimızın Y · istihsalatıınız yükselme 'ey-

le, d ey yalnız bağcılık· ve . d ğ'l cevher k • eğil tonaJ· itibarıle e ı 1 ri takip ettiği gibi ömur 
tıııyı aynı zamanda sa · . üzde 25 o an t 

bıry llroğrarnımızda mühim zenginliklerı y karşı )erimiz de yüzde yüz ar . 

d 
er a.la k harı'ç hu"kumetlerc 1 r ,,e k•l madenleri 

e d n iınya sanayiimiz mış ı e ç k 1 d 1 · mı'zı'n cevher zen· b ellerde bir 
de ol 0 üzuınlu bir mad ma en erı - mizin ıu ve u an k •· , .. d 4,) oldugunu h il tı ' iiku" t · 1 . , gı'ııl gının yuz e k ·ı· k"lyaa'·on mevzuu a n •n el r ış enmesi ııı- 1 ıpe u , 1 .. 
1 ... t e alındığını ve yapı- d t . tir lktı'at ve ı . den kurtarı maaı ıçın ~., kay e mıf . k' :lk bahar 
k• etkikler n t' . d kü . .. "ınu"zde ı ı 1 ak üzere olan tedblr-
llrtı e ıcesın e · mız onu k a ınm 

içııı terırnızın dahili istihlak da piyasaya çıkarılac:u (Devaıııı ik'nci 1&yfada} 
•lllarnen olan ku" kürtleriınl:ıln rnüabet neli· 

Meclis reisi 
ile T evlik Rüştü ve Sübü 

Kaya ~eyler AnKarn'da 
ANKARA, 1 .A.A) 

Hüyük Millet Meclisi R~lsi 
Kazım Pata Hazretlerile, 
Hariciye Vekili Tevfık Rüı· 
tü, D.ıhilıye Vekili Şükrü 

Kaya beyler bugün latan· 
bul'dan ,ehrimize dönmüı· 

terdir. 

ıl 
1 

,ı 

1 

1 
1 

' 

1934 senes Balıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 · Haziran · 934 tarihinde 
kabul edilen yoklama ta limatnamesi mucibince ya. 
pılan seçmede aşağıda isimleri yazılı fırkacı arkadaı· 
!arın seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her scır . tle ifaya ehil olan bu arkadatlara rey veri· 
leceğini fırka mensuplarımıza bilcirir ve Balıkesir'in 
değerli müntehiplerinin de tasvibine arz eylerim efen. 
dim. 
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C.H . F. Vilayet idare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 

T FiKRET 

.\ vııkal ÜııH•ı· Edip hPy 
Ka plaıı 1.aıl ı • il asarı h!-\Y 
Ellıisı•c•i .\li lıp~· • 
'latlı•ııli 1.adı• Halil İbralıiııı İW\' 
Cl\iı·i ka,alarlı Siikrii hP\ 

Üeypazaı:lr znılc• ·Sadri be~· 
Y ıı·ı•alı zatlı• ili lıııi hPv 
Keskiıı zadı~ Ziilııii h~' 
Saraç zade .\ hıııPt he~· 
Kı•çt>ei zatlt> daıııadı iİıralıinıSaıııi bey 
llLılal zatlt• .\lusıafa Cf'ıııil hey ' 
'liish•ı•alıi zadt> Esat .\dil lıe.v 
A Hı kat Sadık lıP\ • • 
Koıııis~11ııeu flali.1 \pı•ati fıp, 
E' i ıı I i Sı> ı•f'f' fıp, 
Kahakc.ı oi:(lıı (:t>ıııil lıı•v 
Tiı·iı z;;de 

0

İsıııail ht•\ . 
KHıııılı Hif'aı o<rlıı llfüwi hev 

t"ı • 

~Ji'ı skiraıı·ı Osrııaıı Sııl'İ ht>v 
~pı·erıı .. ıli za,lı• llilıııi hr\ ' 
Eı·zaı·ı Fahri ıı .. v · 

• 
BdPdİYc' rı•i•iİ ,\'aı•i lıt•\ . . 
Ekıııı·k('İ il İİ:-P\ iıı IH•\ . . 
r.ı r rıalı zadı· i~rıı:ıil Hakkı ht'\ 
ilacı j,l:lııı z:tdt' lıa.,iııı hı·\ . 
Kı•klik z ıdı• \l..Jırııel 1ı .. , 
İıııaııı zatlP .\ziı ht•\ • 
E<'z:ıı•ı ,\vııi hı·~ · 

Salıiıı zatfp lhı·alıiııı ""' 
Civiı•i daıııadı Vasıl' hl'~ 
Üz zade Hifaı lıe\ 
Oı•n•ı•i oÇdıı F:ıi~ hP\ 

01'.ıki zadı• İlıı·:ılıİııı ·hı•, 
.\ttar Liiıfii lı., ' 

\l ıı sft>ı•.ılıi zadı• lliisı • \İll hı•\ 

Kırıııılı Siit..~ ıııaıı o~İu ~lııstafa pf('rıdi 
ı;azPlt't'İ KPrıaıı Eıııirı ıı .. , 
Da~ı o~lu İhrahirıı lıt>~ · 

'f ieaı't>I Orl:ısı lıa~ı..:tıilıi Ekrenı be\ 
Ecz:ıeı \zıııi hP~ 

.\ llar ~t'<'İfl he~ 

.\" nlı'ı' l.:iti hi ~I ııstafa hey 
~alı z .ıdP lliisı>\İll ,\ nıi ' ııev 
Tı•ı·zi Alııııt•t ı'i; · cati lıt>\ · 
Kırımlı 11ıu•11 Zi'a lıt•\ . 

Kırımlı Ziilıti'ı l;t'\ · 
Sırıdırgılı zaılı• .\lt'lınıet t>ft>ndi 
ll:ı"ı..:ık Ba~ri fır' 
l\ırıııılı \'Pli lwv' 
Y ıı •ııurlal'ı Siile, rııan 
E:ııiıı lw~ z:ıd ı · İ~ıııin 
l ' rgaıll'ı .\lt>ıııl'I IH·~ 
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Serbest sütun: Hava Muharebelerine 
Karşı korunma yolları 

neler olabilir ? 
Yazan Sabık Fransız Hava Nazırı Pierre Cot 

Hava muharebelerinin bü- ceği fikrindedir. Ve ilave 
yük tehlikeleri dolayısile bü- ediyor ki, hiç bir gaz maı 
tün memleketlerin umumi kesi bu gazlara karşı tahaf-
efkarında uyandırdığı endi fuz lemin etmez. Bu hal 
ıeler, günden güne artmak- yüz binlerce erkek. kadın 
ta ve müdafaa tedbirleri is- ve ~ocukların kati ölümü 
tenmektedir. Parlarr.entolar demektir. 

f!':.sıF.E,4ER ''f. vim.AYETTIF.~ 
~-·-·-·---~-~-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......... ~--------·--------~----------iiiiiiii~..:;2-
Nüfus 

Memurları 
Dün nüfus müdür. 
tüğünde toplandılar 

Edremit 
Köylerinde faaliyet 

Kepsüt B. Seçimi 
Nahiyenin köy kanunu tat
bik işleri başarıklı gidiyoı· 

KEPSÜT 2 ( S Ş ) kanunu tatbikatının harfıy· 

Nahiye belediye intihabı yen başarılması yolun..!a 
hazırlıkları hararetle dPvam mesaisinin kısmı a7arr.ını 
etmektedir. Belediye aza köylere hasreden muhterem 

ı Titı·iyen 
kalpler 

Serlevhayı okuyanlar ye~ 
nazarda her hangi bir ro 
man mevzuundan bahsedi 

1 
leceğini zannederler.HafbU' 
ki maksadım böyle bir ıel" 
den bahsetmek değil, he~ 
cihetten memleketin ref•~ 
ve saadetini temin edeC\ 
olan bir mak-.ma seçifece 

bunun için tahsisatlar kabul Bugün ancap 1 ve 2 ki· 
ve hükumetler hava filoları· lo sikletinde yangın bomba-

Dün merkeze bağlı ı abi
yeler nüfus memerları nü· 
fus müdürün ün reisi ği al 
tında toplanmışlardır. Bu 
toplantı da nüfus müdürü 
gizli nüfus hakkında Lir 
konferans vermiştir 

EDREMİT 2 t S. Ş ) -
Zeytinli, l;üre, Kızılkeçi

li, Tahtaköy ve Havran 
mıntakasında köy 'ü ihtiyar 
heyetleri kaymakan.ırrız 

Mithat Kemal beyefendinin 
i~aret ve irıadlarile köyle 
rin ie giizel meydan!ar ve bu 
meydanların ortasında köy 
balk:na zevk ve keyf vere 
cek bol akarsuyu mevcut 
havuzlar inşa etmişlerdir. 

Bu husu<ta daha birçok fay 
dalı işlerde ve imar husu 
sunda faaliyetleri görült n 
bu köylerde kaymakam 
Mithat Kemal beyefendinin 
gayret ve himmetleri varol

sun. 

namizetleri eskisinclen ol- valimiz Salim beyefer diı.in 1 

reis için ıehrimizde bıılı; 
yan belediye intihabatı h•

1 
kındaki bazı düıünce 1 erlll1 

nı takviye ediyorlar ve L u !arı vardır. Tek bir bomba 
hal, müıterek tehlikeyi azal. tayyaresi bu bombalardan 
tacak yerde arttırıyor. yedi sekiz yüz tanesini Pa· 

Fransa son aylarda ale- ris'ten Londra 'ya taııyabilir 
iade bütçe•inden bı.şka hava ve bu miktar, Londra, ya 
tesllhatı için ayrıca üç mil- but Paris itfaiye kuvvet 
yar franklık tahdsa tın rnr !erinin söndürmesine yeti-
fına karı:.r vermiftit İngilte· ıemiyecekleri derecede çok 
re dahi kendi hava kuvvet- yangınlar ikaına kafidir. 
!erine daha , 1 filo ilavesini Uzun müddet Parls itfaiyesi· 
lüzumlu addetmiıtir. 

Acaba bu telat ve endi
ıeler yerinde ve haklı mı
dır? Hava muharebelerine 
kartı tahaffuz kabil midir? 
Bu sualleri aıağıda müna
kaıa etmek isterim: 

ilen bu hususta bedbinler 
safına iltihak ediyorum. 
Tehlike çok büyüktür. Ve 
seneden seneye de inkıta•ız 
büyüyor. Zira havacılık ale-
mindeki terakkiyat daima 
ve süratli bir tempo ile art
maktadır. Karilcıim bu bap
ta birkaç rakam öğrenmek 
isterler mi? 

Bir İngiliz mütehanısı Ce
neral Groveı, umumi harp
te 1914 ten 1918 e kadar 
otuz ton mevaddı müıteilc
nin Londra üstüne atıldı 

ğını hatırlatmııtır. Bu otuz 
ton 1800 kurbana malolmuş 
tur. Ceneral Groves, haliha
zırda, bir günde 6u0 tc n 
mevaddı nıüıteilenin lon. 
dra üstüne atılabilc ceği fik
rindedir. Bu belki mübala
ğalı bir tahmindir. Bunun 
için biz bunu asgari bir 
hadde indirip 3 lo ton o'a-
rak kabul edelim. 
Ve filhakika bir hava 
fılosu 300 ton mevaddı 
müıteileyi pek kolay 1 ıkla 

İngiliz'lerin hükumet merke· 
zlne atabilir. Aynı imki\n 
Paris, Brüksel, Berlir., Prağ. 
Varıova Roma, Belgrat ya 
but Budapeıte ıehirleri ile 
Garbi Avrupa'nın bilcümle 
sanayi meykezleri için dahi 
varittır. Yalnız ~ovy .. t İtti 
hadı tarafından vücuda ge 
!irilen büyük sanayi ır.er

kezleri bcı imkanın haricinde 
kalır ve bu sayede Sovyet 
Rusya harp lıalinde hususi 
bir mevkii haiz olur. 

ni idare eden bir Fransız 

Ceneralı, her türlü tahaffuz 
tedbirinin hayali olduğunu 

ve halkın böyle bir anda 
halası yalnız kaçmakta bu
labileceğini söylemektedir. 
İtte tehlikeler böyle büyük 
ve biamandır. Hükumet 
merkezleri bir kaç gün 
içind~ tamamen tahrip 
edilebileceğine nazaran bü
tün medeniyetimiz tehlikeye! 
maruz bulunuyor demektir. 

Fakat timdı bana diye· 
ceksiniz ki "Düıman tayya
relerile harbetmek üzere 
onların kartııına tayyareler 

çıkarılabilir " Şüphesiz, bu 
yapı abir, fakat düımanınızı 
yakalıyabiliueniz. ~~rra bü· 
yüktür ve uçut yolları had. 
siz ve hesapsızdır 

Daha son harpte avcı tay· 
yareleri, muhasımlarını an· 
cak büyük müşkülat ile ya· 
kalıyabilirlerdi O vakit bir 
tayyarenin vı-eati sürati ıa
atıe 150 kilomet•e idi. Bu 
gün saatte 350 kilometre 
kateden bir tayyareye ye 
tiımek çok güçtür. Bundan 
baıka yalnız düşmanın ne 
rede bulunduğunu öğrenmek 
kifayet etmez. Ona yakla· 
şabilmelidir. Bugün hafif 
tayyareler kadar süratli olan 
ağır tayyareler yapılabili· 

yor. Hafif tayyare havada 
harp için daha elveriılı ve 
kullanışlıdır Fakat her ıey
den evvel düşman tayyare
sine, onunla harbedebilecek 
bir mesafe>c kadar yaklaı 
mak lazımdır. 

Kör uçuş usullerinde de 
büyük terakl<ller yapılmııtır. 
Bu sayede hır vakitler her 
bomba tayyaresi için gayri 
kabili ictinap manialar lef· 
kil eden sis ve bulutlar bu· 
g:in düşman tarafından gö· 
rünmeksizin hedefine yaklaş 
mak istiyen her tayyarenin 
çok kıymetli yardımcılarıdır. 
Bu sebeple geceley•n ve bu· 
lutlu havalarda tecavüzler 
yüzde yüz muvalfakiyet 
ümitlerile coludur. 

Toplantı geç vakte ka· 
dar devam etmıştir, 

Dursunbey 
Kaymakamı 

Dursunbey kaymakamı 

izzet bey dün vilayetle te· 
mas etmek üzere şe hrirr ize 
gelmiştir. 

Celal bey 
Çeşmigüzel kazasına terfi· 

an tayin olunan Aydıncık 

nahiye müdürü Celal bey 
yeni memuriyet 
mek üzere dün 
gelmiştir. 

yerine git
şehrimize 

Gelenler, gidenler: 
Mehmet Cavit bey 

Mebusumuz Mehmet Ca
vit bey evvelsi gün Ankara'
dan gelmif ve dün Bürha
niye'y• gitmiştir. ---
Poliste: 
Dün gece Balya'nın Hacı 

Hüseyin köyünden Halil oğ
oğlu Cemalettin zahire pa
zarında Ali Riza'n n sergi· 
ıinden bostan çalarken cür
mü meı!:ıut halinde yaka· 
lanmııtır. * Yine dün gece İzmirler 
mahallesinden Abdi oğlu 

Demir Aktarma köyünden 
Mutullah oğlu Ali'ye kağıt 
çektirmek auretile iğfal ede· 
rek 75 kuruı parasını aldı
ğından yakalanarak 75 ku
ruşla beraber adliyeye ve 
rilmi; tir 

Büyük bir ihtiyacı 
Hugiin saat on beıte Ed· 

remit'in garp kısmında şe · 

hir kenarında Maşat mevki· 
indeki su membaının arka· 
sında belediye reisi Cevdet 
beye ait bir binada yangın 

çıkmıştır. Bu yangına bele 
diye itfaiyesinin ıtncak bir 
saat sonra geldiğini gördük. 

O zaman bina tamamen 
yanmıı bulunuyordu. İıte 
memleketimiz dı.hilinde bu 

yaııJııı hadis?si olsaydı ha. 
vanın fazla rüzgarlı olma 
sından baha birçok binalar 

yanacaktı İtfaiye teıkilatı · 

mız maalesef no 1.<Sandır. 
Çürük bir arazozdan ibaret 
tir Şimdiye kadar en kuv 
vetli bu ihtiyacı temin ve 
ikmal elmek ve eyi bir su· 
rette yetiştirmiş olsaydılar 
bugün belediyenin fa~. ir bu
lunduğu ıu rnalarc'a bu ıe· 
dit ihtiyaç karıısında kalın· 
mıyacaktı. Bu hususta 
makarnalı aidesinde cikkat 

nazarlarını isteriz. 

=sanayileşme yolunda yeni hamleler 
(Üstarafı birinci sayfede) spekülasyon yapılabilir ıe 

!erden l-ahs ve bu suretle kilde ele alaı < k umum 
bundan sonra maden işlet me:tfaatleri ihlal etmek is· 
mek istiyenlerden maıi ve tıyenlere kartı da ıiddetli 
fenni şartlar aranacağını bulunacağız. 

söyliyerek: ")~izimle ça ııAn· ANTALYA, 2 (A.A) -
lardan rreıru ve ~an nıln ıı İktuat Vekili Celal bey 
haklarına dokunmak asla şehrimize gelmişt r. Vekil 
hatırımızdan geı mez. Fakb t bey şerefine gec > Ticaret 
bunun yanında maden su Odası tarafından ! 30 kiş lik 
vetlerimizi sadece üzerinde ı bir ziyafet verilmiştır. 

mlştir. Bununla beraber bu 
çarenin tesir edemiyeceği 

ağır yağ motörletide vardır. 
Binaenaleyh korkuyoıum ki 
motörlerde bu yolda vuku
bulacak terakk iyat, bu rr Ü· 

dafaa tedbir ve çaresine cc 
tekaddüm edecektir. 
Şu halde geriye daha ne 

kalıyor? Mukabele bil misil 
yapacağı korkusu. Fakat 
öy'e adamlar vardır ki 
Berlin, yahut Roma'nın tah 
ribi ihtimali onları l.ondra, 
yahut Paris'i tahrip etmek 
arzu ve ih~irasından vazge 

yi ö!dürmek 
bir harekettir. 

mecrr. una ne 

Dünyada mecnunların 

hepsi hepsedilmiş değildir. 

Şimdi benden" Hangi ça
rei halli teklif ediy ırrnnuz?" 
Diye sorulacaktır. Ben yal 
nız bir çare! hal görüyorum 
ki aşağıdaki üç tekliften te 
şekkül edebilir: 

1) As'<eri havacılığın lağvı, 
~) Beynelmilel bir hava 

zabıta kuvveti \Ücucla geti· 

rilmesi, 

Şimdi bu 300 tonun tesir
lerini tetkik edelim. Bunun. 
la yalnız bir günde Avrupa'· 
nın herhangi büyük bir şeh
rinde 18,001) kiti öldürüle. 
bilecektir. On gün zarfında 
bu suretle 180, ıuo kurLan 
IUO gün zarfında ı SC0,0(0 
kurban verilecek demek tir. 
Bu nevi bir tahribe muka · 
vemet edebilecek tek bir 
devletin ve böyle bir hale 
ihtilal çıkarmaksızın daya 
nabilecek derecede kuvvetli 
sinirlere malik tek bir mil· 
lelin mevcut olduğu zanne
dilebilir mi? Fakat hu daha 
hiç bir ıey değildir. Biz bu 
mütalaalarımızda son harp
te ku lanılmıı olan bomba
ların aynı •ıın kullanılacağını 
farı; ve kabul ettık, halbuki 
ilim on beı senedenberl 

1 çiremez. Bir felaket arka-

-Tayyareye karşı kullanı 

lacak topçuya gelince; §Üp 
hesizdir ki bu, kıyreetı kü
çültülemiyecek bir müdafaa 
tedbiridir. Buna rağmen ben 
bunu az müessir addediyo J 

rum. Son harpten alınan 
tecrübeler bu mevzuu isl:at 
etmiıtir. Şu muhakkaktır ki 
lopçudaki terakkiyat, hava
cılıktakinden büyük değil 

dir. Herhalde hava taarruz· 
farının r.::uvaffakıyeti ümidi 
çok fazladır. 

3) Tica•i havacılığın kon
tro'u (ticari havacılık şiddetli 
bir koıılrola tabi tutulmazsa 
derhal bir anda harp ha va
cılığına inkılap edebilir 

müthiı keıifler yapmıı 
tır. Bu itlerin ne eyi 
bilicisi Fransız alimi profe · 
sör Langevin, ancak bir kaç 
tayyarenin büyük bir ıehrin 
üstünden uçmasile bu ıehrl 
tamamen zehirlere aarkede-

Bir hava filosuna karıı 
gayri kabili ictinap bir 

man:a teıkil edebilmek 
için tek bir çar ev ardır ki 
o da: Onların mağnEllerid 
ıualarla faaliyetten menet 
mek. Bu ihitra maattee11üf 
daha henüz ikmal edilme-

sından ikinci bir felaketi 
vukua getirrrek o felaketi 
telafi edemez, bilakis teıdit 
eder 

Mukabele bilmisil korku· 
ıu mütearrızı süratle hare 
kete ve hatmına derhal 
büyük bir darbe vurmak 
gayretine se~ keder. Harp 
zuhurunda lir • udut is· 
tasyonunu bombarduman 
etmek mukabele bilmesi e 

davet etrr.ek demektir. ·Fa
kat harp ilin edilmeksi

zin ve e\ velden ha bu ver· 
meksizln bir hükümet merke 
zlnl bombardumanla yakmak 
her yaıtan ve her cinsttn 
on beı yirmi bin sivil ıı hali-

Bu çarei halli ben Fran 
sız Havacılık Nazırı sıfeti 1 e 

silahsızlanma konferansına 
teklif ettim. Mamafih ben 
mutlaka yalnız bu çare üze
rinde •aplanıp kalmam. Di
ğer tatmin edici bir teklifi 
de maalmemnuniye dinler 
ve onun tervicine yardım 
ederim Fakat bugün halk 
içinden bati! bir kimse 'e 
hür bir adam sıfati'e irfan 
ve vicdaııı ndan gelen ilham 
ile derim ki: arzettiğim ça
reden Laşka Avru~ a mede· 
niyetinin kurtarı 1 ması için 
hiç bir çare göremiyorum. 

dukça farklı hir değişikilkle eseri himır.etlerindtn olan 
tesbit edilmiş, umumiyet köy ihtiyaçlarının en mü· 
itibarile ve tam bir isabet himleriı:den olan köy tar
le seçilmiş namzetler şun· laları sürme ve ekme mev 
!ardır. simine yetişmek üzere izhar 

Riza bey. Saıaç oğ u Hak
kı, Ayan oğlu Nizamettin, 
Tahir oğlu Hakkı, ·Eskici 
oğlu İbrahim. Çakır oğlu 
Ali, Hacı Baki oğlu Ferit, 
Kaba oğlu Hasbı, Hacı Be· 
kir oğlu Sabri, kunduracı 

Sadettin Hatip oğlu Remzi. 
Keçeci oğlu Cemalettın, 

bakkal Ali, hafız Muharrem, 
Kulalı Şevket, nalbant Şük
rü, Hakkı çavuş oğlu Rafet. 
İsa oğlu Hüseyin, hacı Ah 
met ağa rğlu Nafiz, Arif 
oğlu Halil. hacı Hasan oğ'u 
Salih, Karakayalı Sabri, 
molla Emin oğlu Süleyman, 
Vahit oğlu Hüseyin efendi· 
ler. 

Haber alındığ·na göre in· 
tihabata 8 teşrini evvelde 
baılanara!< 1 O da nihayet· 
IP.ndirilecek ve üç intihap 
gününü nahiye halkı coı· 

kun ve eylenceli bir bay
ram olarak geç·recektir. 

Köy kanunu tatbikatı 
Köylerde ( Köykanunu ) 

devamlı ve muvaffakiyetli 
tatbik eclilmekledır 6 köy 
de köy oda•ı inşasına, diğer 
köyler odalarının ela ihtiya
ca kafi şekilde islah ve 

tamirine ha~lan nıı'ır. Köy1e 
rimizin imarı ve şimdıye 

kadar mühmel ka!an köy 

Küçük habrler: 

ve tesbit ediln ektedir Ali 
için büyük ümitler vadeden 
bu letebbüsten köylü cüm· 
huriyetine ve duygulu faal 
ıef erine ıükraıılarını 
memnuniyetle ifade etmek 

tedirler. 

ihtiyar heyetlerinin 
toplantısı 

Köy kanunu tatbıkatı ve 
köy itleri etrafında konuşul 
mak ve bir yol buln ak üze 
re köy muht•.r ve ihtiyar 
heyetlerile Fırka salonunda 
nahiyemizin faal müdürü 
Sedat beyin riyasetinde bü· 
yük bir toplantı yapıldı. 

Toplantı müdür seda! be 
yin köy işleri ve köy kanu· 
nunun gösterdiği yolları an 
latan ön sözü ile açılarak 
köy odaları ve konakları in 
ıaatının planlarına tevfikan 
ikmali, nokran köy yolları 
nın bitirilmesi köylere boğa 
m:ibayaası. mevcut olanla- 1 

rının mua}"enesi, köy larlala· 
rı ve köy oda ev ve damlı\- \ 

rının badanalanması,yatı mel· 
tebine çocuk gönderilmesi j 
g bi verimli kararlar alınmış 
ve her ayın sorunu takip 
eden pazar günleri tetbik 
neticeleri üzeı im' e konuşul
mak üzere toplantıya niha· 
yet verilmiştir. 

Nufus ha-
1 
Eski evrak 

rek eti 1 Nasıl yok edı
-
Doğum, ölüm 

eı-lenme 
ANKAHA 2 (S Ş) - Uizlı 

nüfo9 kanununun t~tbikine 

başlanılan 1 eyin! Uırihinden 
bugü ıe kadar 34044 doğum, 
1941 t ölSm, 7654 evlenme 
kay<fodılmiştir Af kanunu. 
nunun neşrinden bugüne ka· 
dar (2714618) c o ğ u m 
( 15861J7) ölüıı· (848695) ev· 
Ienmc kaydeJılmiştir. 

Bele~ıye secimi 
RİZE, 2 (A.A • Bugün 

merkez ve kaza'arda bele-

lecek 
ANKARA, 2 (S Ş) - O v· 

l,t idare ve muııın lr1tına ait 
olup yok edılmesi H\zım ge
len ovrnk vo derterlcr ıçin 
~ıl rayı devlet;e bir nizam. 
name hozırlonmış ve İcra 
Vekılleri heyetince kabul 
edilmiştir. 

Bu nizamnameye göre, 
her vekıllet ve daire bunun 

içın üç :\zadan mürekkep 
bir lıeytl te,.kil edc<'ektir. 

Bu heyetler lıer s~no top 

IJnarnk yerli sene geçnıı~ ev-
rak v.ı defterlerden icap 
edenleri yok ettirecektir. 

diye seçimi başlamıı ve her 
taraf bayraklarla süs 1 enmiş-

1 

S~tma ile uğraş-' 

Büyük Erkdnıharbiyenin 

her nevi evrakı bundan ha
riç tııtulııcJktır. Bu nizam· 

nlmede ııyrıca Divıını mu
hasebattaki evrak i{'İn de 
hükümler vardır. manın verimı 

AK::>ARA Y, 2 {A.A) 
Sıtma mücadele hq eti, bet 
bin hektar Karasoz batak· 
lığının kurtulmasına 

mak üzeredir Bu 
başla

ra yede 
eli bin dönürr den ibaı e' 

dikime yarar yer elde edi. 

1 
lecektir. 

Himayei Etfal cemi-' 
yetinin bir aylık ça-

lışması 
ANKARA 2 (A.A' 

Himaye! etfal cemiyeti umu 
mi merkezi 1 eylı'.11 !J34 ta· 
rihinden 1 te9rin evvel 934 
tarihine kadar 2435 çocuğa 

~~~~~~~~-~~ı 

yardım etmiştir. 8unlardan67 l 

hasta çocuk ve kadın umumi 
merkezin polikin liklerinde mu 

ayene ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş m11ayenesinde 

920 çocuğun diıleri muaye 

n~ ve tedavi edilmiştir. 

792 çocuk ve anne umu-

mi ke~in banyolarındAn 

ittifadc etmltlir. Süt dam· 
huı kısmında hergün süt 
alan ı 4!> ço.-uğa 1790 kilo 
bedava süt tevzi edilmiıtir. 
Umumi merkeze müracaat 
eden beı fakir çocuğa pa 
ra yardımı yapılmıttır. 

izah etmektir 
Bu intihabat dün ge'

1 

r 'e' yatsı sıralarında mab>ıl e 
arasında çalınan davul fi 
zurnalarla tebıir edildi (Ilı• 
deni ve ilana müsait gıııe 
leleri olan bir memleke11

: 

halkı heyecana düıüre''v 
şekilde yapılan bu daft 

pek lüzümzüz görüyorıl~ 
Türkiye dahilinde gezdiği~ 

·ııo' memleke' lerin hiç birill 
ı· 

böyle bir adete tesadüf 1
. 

b•f mediw. Runu AvrupanıP 
1 

çok medeni memlekeiferiPI 
gezen Esat .Adil BeYdt. 
sormak 

0

V ·! öğrenmek jlte~I 
rim. Ôy e zannedıyoruıP 1 
bu gün her vatanda§ reYIP 
ne şekilde istimal edeceiiP' .,,, 
çok güzel a nlamııtır. Me if 
leketin idare ve imarı 1 

temlerincen o emnun 1<al•'. 
;• 

herkes bu reyini ıeve se, 
kullanır Bence l-öyle ıu, 

b d rlP zumsuz lr avet ye I· 
malik bulunduğu reyini (ıOt 
!anmak için b.,ledlyeye : 
den vatandaıların geçecı 

lerl delik ve çürük köpril
11
1 

ri biraz olsun tamir et1111 

daha muvafık olurdu ve 
hasıl: Baılıyan bu intlh•b' 

reis olmak em~line düıeııl~ 
rin kalplerini titrettiği gib 

rey sahibi vasandaşlarıP tf 
ti 

ne Eıa ı Adil Beyin gaı~ ~ 
sile feryat ettiği şek 1 l 1 

Şehirci bir Beledıye ' 1
.
1
r 

seçebilmek için kalp)er1 

titretmiıtir. Bakalırrı 

Belediye re:si kim olacB~ 
Şatır oıt1°' 

YokUP 

Bize gelen~ 

Ayın tarihi . 
1 ~1atbuat lJmum MiiJur 

ğü tarar ndan çıkarılan ~,,_ı· 
Tarihin nin yedinci so1

1 

intişlr etmiştir. Bu soy 10' 

ilk 57 sayfası lran şehiOI 
hı Hz. nin Türk iy~ 'deki 1 

yahatiain vesikalorn u.il.:1 

nit bir tarih{·esine ve ııı~· 
rünileyhin Türkiye seysb

1 doloyısilc gazetelerde çı~, 
ynz lıırın mühim pnr~'olor1 

tahsis edılmiştir. 

'filrl MecmuadB, gerek 
yo'dı> ve gerekse 

memleketlerinde vukuo 
len bütün lı:oyda değer ~ 
diseler tesnif ve tesbit eJ 
miştir. Mılletler c~mjycl~ 
si ld hsızL.ııı ma müzakere 

ve Jiğar fııalıyotleri de ; 
rıca bır mr;vki işgal etiJl 
teılir. 

Mecmuanın ~on kı8 19 

teşkil eden kültür bııbsi· 
Amerika'nın sabık Tiir~1 

r f 'fu .. r~' se ıri tara ından 

h 1kkında yazılan ıısorio 
kısmı bulunmııkt•ı·l r. 

BundJn başka içtiınol• 
hi b:ıhislnle edr;biy~I·~ 
ve güzel sanatlara dnır 
talaal ır,Türk yazıcıları e 
den çıkmış yazılorla ec~ 
gazetelerinden tercüme . 
miş içtimai makaleler '~ 
dır Esorin sonunda fr9 

'( 
mebusan meclısi tınr 1 

oneümeni reisinin «CilıB0~ 
yaseline umumi bir bB 1 
ismi altında ıı;ayet ilı' 
bir makalesi mevı·uıtur· 
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1 
Yeni. vazı"feler karşısın a ın e ımtıyaz ı arazı ·····-.··~··.~········································. • (Dunku nushadan mabat) vallı annem .. Eve ııelmedlflmı 

•Türkischepost,. dan bu1unmaktadır. Şüpheıiz "il Correire della sera,. dan \ Döne döne birahanenin görünce kim bilir ne kadar 

1 

Türkiye'nin ahiren Mil· Türkiye dahi ıimdiki zaman· Çin garip ve tuhaf bir balkonuna çıktılar,. Keıke merak eder . Helki arama· 

J 
A 

N 
y 

o · 
!etler Cemlyetınin Konseyi· da cihan ıiyaseti üzerine memlekettir. lnaan Çtn'de bu· çıkmaz olsalardı.. llenüz jia bile çıkar ... 
ne aza olarak alınması key· yüklenen muhtelif veçheli lunduğu zaman, karıılaıtığı birbirinden ayrılmamıı ' ardı Rejisör Mari'nin ıöyledik· 

s • 

Romanya kabinesı 
İstifa ettı kabineyı yıne M. Ta

fiyeti herhalde bütün dün- gerginlikleri takdir ediyor. kimsenin hangi ırka menıup ki, üç kitinin etraflarını sar· !erini artık dinlemiyor, el. 
yada büyük bir memnuni Cenevre' deki müeuesenin olduğunu bilemez. dığını ve rovelverlerini üzer· leri arl.asında hiddetli ve 

etle karıılanacaktır. Bunun kusurlu tarafını da tamam!· Japonl'ar Çin'de büyük lerine tevcih ettikler ini gör· ıert adımlarla dolatıyordu. 

teresko teşkıl edecek 
RüKREŞ , 2 (A.A) 

Kabine istifa etmiıtir. Ve 

Kral, M. Tataresko'yu tek 

;ar Yeni hükumetin teşkl· 
•ne memur etmiılir. 

• 

~öyle olacağı beklenebilirdi le müdriktir. lluna rağmen bir düıman addolunurlar. dftler. Rejisör - tıpkı fi lim Kendilerinden ne istiyorlar· 
Çünkü coğrafi vaziyeti İli· Türk milleli mahviyetkarane Çin. Japonya'ya karıı her çevirirken acemilere göster· dı? Düıündü, hiç bir cevap 
bari le Garp ile Şark arasın teıriki mesaiye bilakaydü türlü güçlükleri ihdas eder diği gibi Mari'yi göğıüne bulamadı . Buradan naaıl 
da herhal ve karda vasıta tart hazır olduğunu Harici · Bununla beraber bu siyaset çekti. içlerinden biri: çıkacaklardı?. Bu da meç· 
olmak ıçın seçilmit olan ye Vekilinin delaletile be uğrunda en fazla müteessir - Sesinizi çıkarmayın, hul 

bir dev 'et, aykırı bırakıla- yan etti ve intizar olunur olan ecnebi tebalarıdır. Çün· yoksa vallahi gebertirim, Acaba bunların genç kız· 
ki, Ankara'cla bulunan me· kü - Japon'lar her ihtimale dedi . dan bir isterlikleri mi var· 

RüKREŞ, 2 (S.Ş) Ro 

llıa.nya kabinesinin istifasının 
ıebepleri hakkında bura ga· 

leteleri dağnık fikirler ileri .-llrınektedirler 
Yeni kurulacak kabinede 

esk· ı nazırlardan bir 

mazdı 
Sırf zahiri olan gerçekle- , 

rin göze çarptırdığı bu amil 
bile, Türk milletinin Cenev· 
re sinesine daha yakından 
i · tirak ettirılmesinin en mü 
~ d • • sait tesirler oguracagına 

lltıı bulunmıyacağı 
k19mı 

haberi 

kıymeti ihmal olunamıya 
cak bir kaziye teşk ı l eder. 
Bu intihapta mües,ir bir rol 
oynıyan siyasi sebepler na· 

~rudur. 
M. Teteresko , zan dikkate alınacak olur 

--------::::---~.::..--~---- sa, bu bilgi bir kat daha 

Tu" rkofisten hildiriliyor: geniıler ve derinle§ir. Her • d şeyden evvel şurası ileri 

1 d arlar a sürülmek lazım gelir ki, ç ve iŞ paz kendisinin dahi namutliği 
• m~vzubahs olan lran, dost 

Ticaret mallarımın vazı- Türk mi !etine pek müstahak 
C) olduğu tekaddüm hakkını 

Yeti naSJl.dıt.•1 •Al nanya ara· 1 terketmek için feragatkara· 
İ ne ve samimi hislerle met· 
Ogiltt>re'dt> yün \e tif- Lehıstan 1 

esene imzalanan 1 bu olarak intihap listesinden 
• sında geçen ı k 

tik vazİ\ eli . t mukavelesi ı<e ece ismini sildirmtıttr 
B • tıcare dar temdit 1 

u senenin i .k sekiz ayı e sonuna ka Genevre'deki dip omasi 
ıa. f 1 sen . . l'u mukaveleye ç· d 1 ti in r ında ngiltere'nin yün ve edilmııtır. ' • oyunu ın eve n 
liftık h 1 1 k buğday ve bug· M il ti Cemiyeti Konse lt alat ve ihracatı ge· faza 0 ara . • i e er, · 
Çeıı ·hracatı da ılave d lmaıı ve Sovyet seneden az bulunmakla· 1 day unu ı . yin en ayrı · 

l~ır. Bu müddet zarfındaki edilmiştir ihracat ve ıt~a !erin alınmall yüzünden bir 

1
.33 Yün ihracatı 725,355,UOO lat işlerini idare etmek uze- çok teessüfe şayan anlaıa· 
•bre b 11 ·\ L h. tan'da ve Almanya mamazlıklar ve nahoı fikir u sene 1 mı yon re e ıs d" 986 bin libre bir eksiklikle da bırer merkez ihdas e 1 ihtiliif arı intaç ettiğinden, 
:~3 rnilyon 369,000 libreye Jecek ve fiatlar bu merkez· hakiki dostluk dütüncesile 
lltrnüıtür. ler tarafından tesbit olun~- yapılan bu hareketi selam-

1934 Ik k" kt Bu iki merkez bu· lamak ve imtisal nümunesi senesinin i se ız ca ır. b" 
ıı.yı :zarfındaki tiftik it~.a ' a- rosu a r a s ı n d a ır olarak göstermek gerektir. 
tıııd d 1 ak mak· Esasen Milletler Cemiye-a a geçen seneye na - k 1:.ete nıarıi 0 111 

laran 4 69 " noo librelık hır re d~e hı;bubal maddeleri tinın geni§ muhitinde ıaygılı 
11.ıa.J ' G sa • ya satıl· bı"r yer kazanan Türkiye'nin ma görülmektedir. e · fı·at ardan aıagı 

carı ' l C 
Çeıı · M k ele mer· nu··fuzu, Millet er emiyeti senenin kanunu Fanı ktir. u av 
aj! mıyaca ı mü Konseyinde artık yere ve llıtos ayları zarfında ki 9 k ·hracat büro arının · 
~ilYon 949 bin librelık it- d~:l~ri arasında daimi bir söze sahip olduktan sonra 
qal&.tına mukabil bu sene 

1 
ayı tazammun etmek· esaslı bir surette artacaktır . 

an aım ı· c·· h . ~nca.k 5 250 000 libre ııftik 1 busuretle fiat, tes ım Genç Türkiye um urı· 
ithal d 'ı te 0 up hı elif pazar· yetı"nin takip ettiği po\i. 
,, e i miıtlr. müddetleri mu · . 
.,,ı J ı tanzım tı"ka müruru zamanla fev 
• 1\ ı~o lıu hu hal ria 1 arı ]ara tevzi huıus arı . . 

h pıyasa kalade bir akis uyan· 
t Şikag 0 piyasasınca bütün edilecek ve ma reç A k 'd 
qllb b te•kilatlandırılacaktır. dırmıştır. çünkü n ara a· 

u at fi atları sağlam ve lar • ı 935 ki devlet ricalinin sarf ettiği 
~liksek olarak kapanmııtır. Mukavele 3 I temmuz . ı k d b 1 1 
11 d uteberdır sayü gayret es i en er ıu • 

lli!day 7/8. ı J/4 1ent yük· tarihine ka ar m 1 ••l d ·ki ay evve hün teminine ve milletlerin 

1
, ıtıiıtir.Fiatlar Buıel'de ey 1 ve hitamın an 1 

<il ' refahı haline matuf bulun· 

l 
104 3/4·, birı'ncl kanun ı kabili fesihtir. ı b 

" maktadır . Bu arzu arın oı 
04 1/8-104 1/4 ve mayıs Hiııdistaıı'da paıııu sözlerden ibaret olmadığı 

1()4 3/8 . !04 1/2 senttır. istilıasalatı muhakkaktır. Türkiye bu 
~ısır fiatları da 1 3/ - 1 3/4 k ~tih· hd f 
Y k J Hindistan'ın pamu 1 ayeye vusulü isti a etti· 
1 e selnıitlir. Fiatlar eylul I" tı bu sene çok artmııtır. gği için memleketinin imar 9; birinci kunun 78 7 /ö; sa a 1 d dahil ı 1 kt 
tıı 1 ağustos stok arı a . ve islahile meşgu o ma a 
d.aıı.~ıa 80 1/1. senttir. Çav· olmak üzere yeni mevsım dır. Gazi ile mesai arkadaı· 
d r a 3/4 sent tereffü kay· .. d ide edilebilecek ı ı 

edt] .. 1 dir· içerısın e e ·b ]arı Türk dev etini teme 
1:- rniıtir. Fiatlar şoy < • ;ktarı takrı en b 1 k ld " 
"-Yl(ll 77 1/ b . 1'. nun pamuk m. . 4"2.000 direklerinin 1 e yo o u,.u 
1 2 irlncı a d- t yi:z lıbrelık 9, " . ık 
AS 3/4; mayıs 81 3/4 şeni. or 1 ğ tahmın bir zamanda tevarüs eti . 
"'P f b' balyay: bu aca 1 lerı· halde, sarfettikleri me· a ia ları eylul 83, ı G n sene 
tlncı k olunmaktadır eçe saiden hasıl olan ~emere 
73 8.nun 79 1/2 ve mayıs bu mı'kdar 8.743 .UCO ve ev· d" t l k 

ı k 1 h · te bilakay ıi ıar a ent olar,,k sabit a · .
1 490 000 balya arıç 

llıııtır velki sene · ' dir uyandırmıştır. Millet 
Bıı I . . • 1 . ı idi rehberlerinin tasavvur ettik. 

g:ırı..;ıaıı t .ı q•ııı l\.Oll- · cihan ı 
• Hint pamuğunun leri fikirleri hakılıate la . 

leııj:ııı Kill'ilf'tlalil · ~İ k" de artrnaktadır. bedebı" mek için büsbütün 
B istihla ı f d dünya 

n lllgaristan milli banka•ı· Son!mevsim zar ın 8 
• yeni esaslar kurmak. laz~m 

il~tı k4.2 numaralı bir kararı fabrikalarının Hint pamugu eliyordu Memleketın mus· 

19 ontenjan milı:tarlarının . ·hl"k" 5 291 000 balyayı tgakbel te•ekkülünü katilet 
30 31 3 " . ıstı a ı ' • . , k • 

ıııh · .. · 2 seneleri vas~tısı· b )mu•tur Bu istıhla ge k olan mesele hal-
., Yuzde 50 si üzerınde 0 • . 000 ve tirece 

Yenid b"I mevsim 4.372 . 1 ledilıniı ve imar 
d· en tanzim Pdildiğı 1 çen lk" mevsim 4,849,0(0 

lrllm k d .1 evve ı 1 hududu çizilmiştir. 
'"" e te ir. Bu karar ı e d · al· 
h elce Yalınız 1931 se· yabal idi. 1 İsmet Paşanın i areı.ı 
''"•in· . da devletin inkişafı için 
(i ın Yüzde 50 sı 1 tın 
teriııd h 1 Ta~vım' go··sterilen ve hemen hemen 

ltıikd en esap edilmiş o an ,- savaşın ~ 1 d 
ar! fe,kına çıkalımıyacak ka ar 

le kalı ar değiıtirilmek TEŞRlNI'EVVEL 1 1 1 k 1 b" n yüksek o an iya at er ır 
da. l11k rnarnıı, aynı zaman· 1 ;) kere de Hariciye Vekili 
ll\rı as l'e muamele fırsat· 1 b ı 

art 1 I Çarıam a Tevfik Rüştü bey tarafından 
ltıel I ırı rnıı ve bu mua· Giin doğuınll ' 

e er Üze . d 1 . 1 : Milletler Cemiyeti huzurun· 
llıi k rın en a ınan prı · Zevali 6,3 I h d ı 
ta.Itı ont~ol etmek gayesi 1 YIL: 1934 Ezani 12.b 1 da u.nu'!li surette iza e ı . 

1-ıa.1:n e~ılrniıtir. Bu primler 'C CEMAZEL AHlR 24 1 di. Bilhassa mühim bir ~~~ 
d Yü d !arak ıurası ileri sorul 
il.dır z e 25.45 ara& n- ı ta o . 1 

1 d. ki· Türkiye gız 1 
,\ 1 rıı·ı 1 . t islanıiyette me 1 ır . k t an 

hııh <lll~a - Lı>fıİ!oilall Cüm.~urıyetdt:mektir· 1 muahedelerde uvve arıy 
..... ıbı ı:ıt itil:\fı uzatıldı 1,!'!!!'.!.!~.!1.!------ bır politikaya dalma muarız 
·~u Ub • 

at ihracı hakkında , 

itlerinin 

ıul ıahısların hakikati kavra· karıı tedbirler alarak istedik· Röne cesur bir adamdı. dı da onunla beraber ken· 
mak hususunda malik olduk· leri gibi kolaylıkla icraatta Öyle ufak tefek feylerden disinl de buralara getlrmlı· 
!arı akli selim, cihanın bu 
gün karıılaıtığı bir ıürü ih
tilafları faydalı bir hal ve 
tesviyeye sevketmeğe medar 
ohun 

Harict.n Türkiye'ye kartı 
ne kadar büyük bir itimat 
beslendijii rnn zamanlarda 
yine tam yerinde olan bir 
miHl ile sabit o l muıtur. 

İran ile Efganistan hudut 
meseleleriniıı halli içın Tür· 

kiye'yl hakem tayin etmiş 
!erdir. Ankara, bu itin ne 
kadar müıkülatı dai olaca· 
ğını bildiği halde hükumet 
dost olan iki komıu devle. 
tin ricalarını isaf etmeğl 

bir vazife bildi. l:lu münase · 
betle Balkan milletlerinin 
yine müttehit hareketlerini 
ehemmiyetle kaydetmek 
mutlaka lazımdır. Bu müt· 
tehit hareket Balkan mila-

kına dahil olan bütün aza 
devletlerin bilakaydü ıart 

ve mahviyetkarane bir su· 
rette Türkiye'nln namzetli 
ğini taavlp etmelerile en 
eyi bir surette kendhini 
göıtermlı oldu. 

Onun için, Komey azası 

sıfatile Cenevre'de buluna • 
cak olan Türk murahhasının . 

1 münhasıran Türk menfaatle · 
rini temsil etmekle kalma 
yıp onun haricinde vasi 

mikyasta Balkan'ların ve ya· 
kın Asya devlet erinin arzu 
]arını ve ihtiyaçlarını da 
hesaba katacağı dermiyan 
edilirse, çok bir ıey ıöylen· 

mit olmaz. Böyle bakılacak 
olursa, btihap neticesinin 
her nokta! nazardan mem· 

nuniyet le karıılanması la · 
zım geleceği tesiri mumile 
ıir. Çünkü Türkiye kendi 
mevklini emniyet altında 

buhındurm• k ve takibini 
doğru bulduğu yoluncla 
devam etmek için kı1fi kuv
vetlere maliktir. Onun için 

Konseye girmek öyle imkan 
lar tahtında vukubuluyor 

ki, bu imkanlar, o karardan 
cihan içinde bir fayda hasıl 

olacağını ~afi den cede ta 
zammun ediyc.r. Tiırk dev· 

Jet adamları elde edilen bu 
fayda ile bir zaman ka· 

naat edemezlerdi. Onlar 

için hiç yalnız bir hedef var· 
dı, o da Türk milletinin re· 
fahı hali ve be,erlyetin ıı 

kıntılarını ve ıztırap 1 arını 

tahfif etmek için bütGn mil· 
!etlerle faydalı bir teıriki 

meaaidir. 

bulunurlar Şimali Çin Ja · gözü yı 1 mazdı . Kendini mü- !erdi. Fakat böyle blrtey 
ponya'nın nüfuzu altındadır. dafaa etmek istedi. Fakat olsaydı kızı yalnız oldujiu 
Bokser protokolları sayesin · karnına yediği müthit bir bir zaman yakalarlardı. 
de lngi'tere. Fransa, ltal- yumrukla bayıldı. Derinlerden apaı ıarkıları 
ya ve Japonya, Çin'de im Mari -daha doğrusu Mar. duyuluyordu. Bu ıarkılar 
tiyazlı arazi hakkını kazan gril· yumruğu vurana: kendilerinin ne gibi adam· 
dı lar. Bu imtiyazlı arazinin - Bravo Emil, doğrusu lar elinde olduklarını anlat· 
en milhiml, Tientsin'dedir. güzel vurdun. Fakat dur tı. Allah muhafaza, bunlar 
Japon'lar bu kıtada v!•i madan elini ayağını bajilı · insana herşey yapabilirdi, 
arazi satın almışlardır Ja . yalım da götürelim. - Korkuyorum . 
ponya'nın imtiyazlı arazisi Evet, bunlar Pari .. in meş· Hu kelime rejisörü düıün· 

0 kadar vasidir ki , diğer hur apaşlarından Emil ve ar · celerınden uyandırdı. Geldi, 
hükumetlerin imtiyazlı ara· kadaıları idi Fakat buraya genç kızın yanındaki sanda
zisinin bir kaç mislini bulur. nasıl 11elmişlerdi? !iyeye oturdu . Ellerini elle· 
Japonya'nın imtiyazlı arazi Ogüst'le b e r a b e r rine aldı. Uzun uzadıya 
si, Japon nüfuzu altında bu- verdikleri kararden ıonra teselli etti 
lunan mıntakalardan baılar rejisörün arkaıını takip et· * • • 
ve Mançuri hududuncle. nl · miıler; otomobil kazası İçeri üç kiti girdi. Doii· 
ha yet bulur. va kasını başarmıılar, arka· ruca ortadaki masanın ha· 

Tienstin kürei arzın mu !arından buraya kadar gel ıına geldiler ve' rejisöre kar· 
tedil mıntakasında bulun · miıler ve kimsenin dikkatini şıdaki sandaliyeye oturma. 
masına rajimen kııın çok celbetmeden balkona çıkmış· sını iıaret ettiler 
soğuk olur. Jardı.Bunların balkona geçtiğini Rejisör hiddet ve nefret 

Tientsin'de kışın derecei yalnız Margrit anlamıı ve 1 le kendilerini süzerek iıaret 
raret tahtesufır otuza kadar dansta rejisörü balkona doğ edilen yere geldi ve ayakta 

iner. Cili körfezi 
aında donar. 

kıt esna · ru götürmüıtü . durdu 
* . 

Tientsin'de her imtiyazlı 

mıntaka, imtiyaz sahibi 
olan memlek~te benzer. 

Röne gözlerini açtığı za· 
1 man kendini Mari ile bera· 

her bir odada buldu. 

- Otur. 
Oturdu. 
- Bizden ne i~tiyoraunuz? 

Sual yok.. Şu kağıdı 

ve kalemi al; yaz bakalım . 
- Ben hiç bir ıey yaza· 

mam. 

Burada yarım saat zarfında 
bütün Avrupa h3yatını ııör

mek mümkündür. 
Almanya, IAvusturya ve 

Rusya'nın imtiyazlı aro zıfl 
umumi harp esnasında Çin 
hükümetine iade edilmiıttr. 
Buna rağmen bu imtiyazlı 

arazi eski hükumetlerin fi -
ziyonomilerini muhafaza et· 

mektedir 
Bu suretle Tientsin şehri 

beynelmilel bir meıher gl· 

bidlr. 
Bir iman Fransa'nın imli 

yazlı arazisinde bulunurken 
bütün Fransa'nın incelikle· 
rini görebilir ve lnııiltere'nin 
imtiyazlı arazisinde de in· 
giltere hayalını görür 

Tientsin gayet latif bir ıe 
bir olup Şanghay gibi de 
ğildir. Tientsin'deki ecnebıler 
gerek iklim cihetinden ge
rekse eğlenceli hayattan 
memnundurlar 

Çin' de spor ve bridge oyu· 
nu umumileşmiıtır. Bu oyun· 
!arın her gün muayyen saat 
!eri vardır. Buradaki maki 
nenin nüfuzu Avrupa'daki 
!erden aşağı değildir. 

Bu şehirde her adımda 

bir fotoğrafçı bul ursunı;z. 
Her devletin imtiyazlı ara· 
zisinde bir askeri kuvvet 
mevcuttur. Resmi bayramlar
da, her devletin mümeuili. 
kendi askeri kuv' etl<rlne 
geçit resmi yaptırır. Bunla
rın aynı zamanda poliıleri ı 

de vardır. Bu ıehirde yaıı· 

yan ecnbiler yabancı addo
luna maz. !ahlp oldukları 

Geçmiş olsun M. Rö
ne .. Bir yerinize bir şey ol· 
madı ya . 

Teıekkür ederim; bir 
şeyim yok. Sız ne yaptınız, 
bir yerinizi incitmediler ya? 

- Hayır.. Benim yalnız 
gözlerimi e1lerimi bağladı· 

lar ve ağızımı bir bezle lı· 

kadı'ar. 

Peki acaba 
nasıl ge 'dik 

buraya 

Siz evvela bizden ne iste· 
diğinizi söyleyin.. Bizi ni· 
çin burava getirdiniz? ne 
yapacaksınız? 

Onun sana lüzumu 
yok.. Eğer öğrenmek illi· 
yorsan söyliyeceklerlmizi 
yaz: 

"Güneı filim kumpanya11 
direktörü M. Harri'ye: 

Azizim direktör: 
"Mühim bazı iılerim çıktı. 

Londra'ya gitmek mecburi 
yetinde kaldım.. Üç güne 
kadar geleceğim . Bu müd· 
det zarfında yerime muavl· 
nim bakıversin .. Hürmetle· 
rlm 

- Size yumruğu vurduk· 
tan sonra ikisi üzerınıze 

çullandılar ve sizi kıs ~ ıv· 
rak bağladılar Oiğe ı i iıe 
benim bir elile ağızımı di 
ğerile vücudumu tutuyordu. 
Bu sırada ba kona iki kişi 

daha geldi. Bet kişi olunca 
beni de sizin gibi bağladı· Hah, oldu. !:;iimdl de 
lar Fazla ol Arak ben im lir imzala bakalım •. O da oldu. 

'lerak etmeyin ılze bir de gözlerimi bağlamıılardı. 
ıey yapacak değiliz Yalnız 

Sonra havaya kaldırıldığımı üç gün kadar bizimle kala-
ve aıağı sarkıtıldığımı hisset· caksınız .. Ondan sonra itini 
tim. Gürültüden bir otomo- ze gidebilirsiniz .. 
bile bindiğimizi anladım . 10 - Ne münasebet bizi üç 
dakika kadar dolaıt.ktan gün burada tevkif ediyor· 
sonra durduk. Bizı kucak· sunuz? Niçin, niçin l::ırakmı· 
lıyarak epeyce taşıdıktan yoraunuz. 
ve bir takım merdivenlerden (Devamı yarın) 
çıkarup lndirdıkten sonra -, .. 1~-A·--=Y,,...,,...,N=·T,,,....-,ıl.--K-,-
buraya getirdiler, bağları· '- 1• 

mızı çözdüler. Üzerimize ka-
puyu kilitliyerek bırakup 

gittiler . 

Korkuyorum .. Za· 

Balıkesir Halkevl Mecmuası 

Ou St'kizinl'i sa,ısı 
• 

hil'kaç guııe kadar ~·-
knor. 

• 

Askeı·Iiğe Davet: 

• ---
·il 

Yeni tefrikamız: 

• imtiyazlar sayesinde kendi 
vatanları gibi bütün medeni 
haklara maliktirler. 

Vilayet makamından 
Tı·~riııı•,· ,el \lil-! ılı- a~ai(ırla doğum \t' sınıf-

1.ırı ~aıılı \'t' IH'ııi"11. ''""l't'li" yapıııaıııış yeni ef
ı·at ('t'IJI \ ı• 1..ıı'ata !'t'V" ı•tlill'<'('"'t'l'İ ııdt>ıı kl') fi
\('( as"~ri ıııiikellf'rhı•ıi ":ıııuııurı :3-! iiıı<'ii nıad
~IPsi ıııııı·ihiıwe il:lrı. olııııtıl'. 

Uykıısıız 

Geceler 

Pek Yakında 

• ·-·--·-:::.;_...-- • 

Bu gece 

Şifa 

Ecz<tnesi 
f'löbetçidir 

ı - .laııdarııı:ı "' Iı:"a ~ııııflaı ı 316 ila b2\:J 
2 Sii\'ari. Topı;ıı. i .. ıilık:\ııı, ı ·ıldak, ıııulıabert> 

naldi~ı·, ıııuııı..a, tlt>ıııir~olu sııııf'lar1 ~\ 16 ile 328 
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( 18)ze kittlit I"( 1 Ü)e;İ.İll d(ı.V C:l 111 (_"'((t_ı.cekt ' r. "\ . ıde yağı 3000 3500 f rııüf..••ıııııH'I otrlidir. M • = ZP~ ti ıı ya ğı 1.)00 2000 tııı ~ 
2 - lntilıııp s<ıııtlığı Bıtlıke~iı· llel(•(Iİ- z,·yıiıı d.ııw~i 100 ı ooo :: Konfor. Temiz l i~, Servislerinde~i~ 

yt• tla iresind(11 Belt11dİJ' (' ıtı(lıcfisi ~<•loııı ~ - ' ~~.\'.~1i 1 :;':.~11 ·\f' 2 ~gg ~gg~ ll n ~za~et ve ciddiyet, emniyet rı'' 
k 1 k t ,','o!ıııt 8Uü 1 000 .fi l llC:l 0 1 U <lCi.l ' 11•. • •« Gerek Memleket halkının, f 
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Sa lııı il 1 200 1 fıOO 
1
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2- Teşriıt(lı\' \el -934. Slt lı !!·üııü :. \' eııi- ~" 111·i~· " 10

2
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3- Teşı·inC\'\1 (11 1 934 ç<trşıınılı;ı günü K ·ı.ısı 2no 300 ~ 1 

-, I{ ll r' il ii z ii 111 400 500 ·-· lf 
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EN LÜKS İNGİLİZ KUMASLARI DA 
' Mevcuttur 

IS lcl · ııııı )(l e eı·ı. : aµı, Zt·~Liıı darıl'sİ, k11r11f.ıl~··. ııı~ı·{:iıııPk , 
0

110- ~ her cinsi mükemmel ve fiat!annda 

7- 1-,CŞl"İUe\'\' (l'f -9J4 (JaZ< r gÜllÜ: . '\Zİ- hııt, hPz<'lyP \P pirirı<'İrı ilı ılPIPri 8-1 0-.!lH-l P.ı - = .~üyü_k t~nz_ilat yapt!mışfJr. . .,1 znı·ı,.si saat 14 dr, di~ı·rlt•riı iıı de ~- l 0-~ı;~..ı. Salı ~ B1111a 11ııırııasıl ~ 111ıl11 11 a ııııı~uk , ı opl11~ .!or.ıt 
ZİJTC, Miı•z<lheJ·, ff<lCI İSIDitİI l'e Mtıst<l- .. .. 1 , 1 .1 1• 1 . 1 , !!t f..ıııoııları d a lı a u( · ıız 1t·ıııııı ı·ıııwk 11·111 
fctf<tkih ıııa llef(11J•i. ~ 111111 ~a:ıt -t ( (' 

1 ıa (' c rı yapı aeaıd • r·. = Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 
, 3-Saı l ı :ıııı<'lt•r lwr 0 iiıı nu·f..ıqıtı> "İll'İİIPhi- ~ İ 'fi · ı,•t·.ı· 

8-1(1'Şt• i ııe\·\' <' l-934 pazc1rt(11 Sİ gü11ü lir. lsıı:ı..ıi1t·ı· ~iizdı>7 Jı ~i~ l t'liııdı·tlı•ııt~. iıol:ır i lı> m t Şrl eri l\BluH. 
karil()ğf<tıı, :\)'g()r('ll \ ·e ll()ı·ekçiler lllal· -ııııııeber bnııf..a nırktuhu da f..:ıhul •· dilir-leı·a- ı !f! TAVS.~NLl.LI ZADE FAH.RI' 
1 il 1 

. lwr nııı:ı~~ı·rı 1-!iiıı \'!' ~aa ı tı> ııwf..tı·pı ı• ıı , ütı · şı !.- .il !'\. 
}(} C er) )}(\ I h J f )) fi r('\ )' le ı• i 1) i li. U 11 (l il - kil nıii\ıavaa ko111i~\ Ollll ıı:ı nıii l'Ul'aat P\ lı•ıııt • lt J'İ. • • 

ııı<tlıt ı·ıııı ve < yı ıı ()UUnctı g·ünü sa<t t . . . ı ı Fantazi Manifatura Ve 
(18) de ı soııı·ıa ı·evl(11 1·iıık<ıhtıl edilınt"') 1 Kumaş Mazası • · ı ' 1 · ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
y(lıc(•ğı ı ıııı o ıııııır. Ertlek Kıızası l\lıı l ,..,:'· ıııHtı~~w~it e~ı:ııet . ~•Hr-™ı~ı 

~ ~ Miid ii ı·liiğiinclen 1 -
......................... ~ , . ŞEIJİR SİıVEıWASJNDA 1 

Erdef.. lıiil.1'11111•1 öı ı i'ı \(' hil' f..ı~ıııı <la zı·~ıiı ı li 
1 

Yoksulları yedil'en, 

geydiı·en ve herma-

• nada gözeten Yok

sullar Birliğine seve 

3 Teşrını evvel çarşarr:~ dan ıtbaren 
AYL.\HO,.\X BEHİ JlEKLEl>i,;i,lll 

ASLAN ADAM 
T \ U . .\ME'.\l TÜHKc,:E ~ÜZLC 

Ch 111\' ,ı rı l .ıl': . . 
seve yardım ediniz. ı • 

lil'"TEH CR.\PLE 
FIL\~SES DEE • . . 

l'oksııllorı Gözt'lme • ı 
Birli(ji :! c .:neuf..lıı~ıından itibaren hiitün lıayatı Ol'· 

:
1 ıır : ııılanla valı~i \(\ yırtwı haYva ı lal' ara-ın-•• ·~ ..................... .. . . . . 
1 

da "•'t'eıı '" oııl : ıı· ırilıi ,~ı1 si ıılaıı, dıl H' lısaıı 
~ . ;.., " 

ı , hil ı ııiyprı hil' adaıııııı ıı i 'ııll ı iş ve f..oı·f..urıç 
---~- 1 rıı :1<•c-ı·al<11· 1 vı· rıilıavet ı.diz<•I nıürı·hlıi\ı', saf 

! '" sa ıı ı irııi Lir nşf.. 've ~aadt'I. çof.. lı~~· e··aıı Dr. M. Ali 

lı 
1 ' 

adada lıulııııa11 EuN·ıııiı H~ Saf..ız ' ı puı· aııkaz

larıııa talip <;ıkıııadı~rııd:ııı 8-10-9 34 paz: rtt•1' i 
giiııii ~Jal L5.t · ilıale~i .vapıl111 k i'ız ı ·r ı• ıııii z . ı.'; ' - ·~ 
ılPsi bir lıafl:ı anır lııııştıı·. i ! 

.\lıcıların ıı;ıf..it ,.e, a baııf..a ıııef..Lıılı11 iie 'iiz ı . . . 
lira dPpozilolarile ınüracaaılal'I. 

~~~~~~~~------' 
Balı kesir Vililyet i 

il Dltiıni l~ncüı11eniııtlen 
l ı 

B ılıf.. ı •sir rııPınlı·f..eı ha~ ıa lıaııt'siııiıı ıı ı e' kii mü-

, 
1 

lı 'e ı:ıık ı~ıııa~z . ırıı ı~l;'.11 · 1ıu.li~ i ıni hih\. i·:-·L·is-
1 'lı•nılt·f..eı lı.ı~ıalıa- · rıa lu• l'f... · ·~ııı gorıı ı ı·~ıııı .;,aıııııııı~ı·ıle t.1\:- ~ı· 

ııaf..asatf:ı lıulııııaıı 7 5 ton f..ok f..öıııiil'ii içiıı t:ılip

leı·i lal'nfırıdaıı ll'klif ••dilPrı lıl'drl ı·a~ ieirıl' ıın:ta- ' 
l'arı lıaddi l:h ık ı.!:Öl'İilıııPtli!:( rıdt•ıı 8-ı ~ı · i ııiı '' rl 

ıırsi ı•ilt, frt>ııgi. l>t·I- i ı · dPl'iz. iL\\'ETE.\' FOK~ .ll'H~ . .\L 
. ~oğuf..luğıı lıaslalıklaı ı . ~ 

ııı li telıa ~~ısı. Suvart' ~ant ı< .ao da. KişPrııiz da ' ııw 

• , aı·ıf..tır. PEHSE\IBE nıaliııa~ı 2.:JO Filiııı . ' 

/' 9;3 ~ ıaı·ilıiıw .ıııiis',ıdif paz:ı tl'~i giiııi'ı !':l~ll oııhPŞ-

1 

lt' ilıalı· ı•dilıııt b. (izpr••· ıııiirı:ıf..:ısa nıiıddl'Iİ hir 
llilfla lt'rııdiı cdilıııi Liı-. 

11 llııı 1111( il ~~ 111111( 
• 

il i c k i \ T {"' 1) i k is \T tı ı· ,, ti 
~ .:ı 

Maa ri f Vekaletince lastik 
edtlen ve Balıkesir Maarif 
müdürlüğünün müsaadesile 
birserıedenberi faaliyette bıJ' 
bulunaı ı Ve 42 talebe yetiştirm iş o/af1 

1 n, 
Yurdumuz K ı ş dı ' \I' 1;i ('İrı ~O P\lıll ~·1 

ı!Pıı iLiharPrı ka\L Vt' f.. : l ı ıılı· lı:ıs 1 a;ıııııstıf· ' . , 
l\a\ ı nıuaıııt>lı · ..;i l ıi r "' flp ı : ı rıı ı>dc·ı•pf..fiı'· . . 

Yurdumuzdan başka şube açılmıy11c a lıtır 

934 birinci teşrinin birinci gününde~ 
itibaren derslere başlanacaktır. 

ADRES: Börekçi ler ınahallesı Ali Hikmet Paşa cadd.e
9 

No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu ınüdürU 

Fikriye han!f71 
flamdi Nuriye H· Hastalarınıs aal üçte P.\T P.\T.\S(.\ .\İ-iA~CI fl'\I:\ ıııatina~ı 1 Vf' ' . 

hükumet caddesinde mu· · " 1 l"I' \~L \". ı)) \'1 Taliıı ola ı ıl<.111ları11 \,'C'\llli 
ay ene haneıinde kabul ve · ı ;, 1 l'. '.I 

1111 
· .:ı • ·' ' · · 

tedavi eder. B11ı.:iiııılt•11 itihal'l'll kıs laı·ifPıııizi ıathik:ı lllll\':tf..f..alrlPrİ ile lıirlil-Le 
ııırı.f..ı'ıl'tla tı>ıııiııatı la- ---
ı•ııdiıııeııi \'ilıh f't•· 

- ---
-- - _ _. / 

Neşriyat müdürü: ESAT ADI~ 
Vilayet Matbaası ~ Bahk..ıt 

--- ---- --- lı lalhik~ı çalı acağız. 1 ·ı g.•lnıı•lpı·i ihiıı o!uıı11ı-. 
~ - . .... ~-


