
lrop fa~rikasile memleketimizde demir 
fabrikası koruma mukavelesi imzalbndı. 

Her yerde 3 kuruıtur 

... 

.., CUMA 30 SON TEŞRiN 1934 

Veli<1hti 
İrandan ayrıldı 

.., l'AHRAN 28 (A.A) - lı 

.ı eç veliahtı Tahran'dan Bağ
"<lt' Ilı a &ltrnek üzere yola çık 

ta~:ır · Prens huduttan İran 
r na bir tel yazısı gönde-
erek 1 'd it ran a görmüı olduğu 

1 
oknukıeverlikten ötürü te-
e kur t 1 old e rnıı, ran'da görmüt 

h Uilu Aıya hazinelerile Şa-
ın lda · 

ol reaınde elde edilmit 
an - -ha onurrneler hakkında 
Yranlıklarını blldlrmlttlr. 

ruz." 
Lort Ch ,rchH'in nutku 

Avam kamarasının itlifal<a 
ya kın bir ekseriyeti tarafın· 
dan hararetle alkıılanmıtlı· 

CUMURIYET; EMEGEl HAK,~DEGERE HÜRRİYET GETİRİR -
GÜNLÜK SİYASAL .GAZETE 

lstanbul Boğaiçi 

kasının kurulması için icap 
eden malzerneyi, makinaları 
verecek, hükümetlmlze üç 
yılda ödenmek üzere kredi 
açacaktır Bölyece bet yıl 
lık plana dahil bulunan de
mir iti de yoluna girmittir. 

sinop'ta 

Üçüncii listt.~ 
ANK.\RA, 29 (A,A) Soy 

adlarının üçüncü i•tesi fU 

dur. 
Asatekin , Aaağ bulmuş 

Asperkoc, Asparuk, Asutay 
Atsuz, Atsız, Atauztelet, 
Ava, Avanaı. Avanef, Ay· 
bek, Ayboğ, Ayburdi, Ay 
cele, Aycılmırza, Ayçiçek 
(K , Aydar Aydemir, Ay<'in 

Alp, Aydın, Aydoğdu, 

Aygan, Ayış, Aykut, 
Alp, Aymaz, \yna, .\y-
tekin, Aytemu, Aza 

Mahmut Esat Boz· 
kurt 

ANKARA, 29 (A.A.) -
Mahmut Esat Bozkurt An-

•• 

Okonomi 

Ôkonomi bakanı 

lanmak üzere dıt memleket· 

ten mütahau11lar getirm.2 

karar verdi. 

C. H. G. Kongraları 
ANK\RA. 29 (A.A.) -

kara hukuk mektebinde hu- ı C. H. F. Ankara vileyeti 
kuku düvel derslerini öz kurumları kongrası kongra-
Türkçe vermeğe harladı. rlaını yapmaktadırlar. 

Uluslar arası konseyinin 

ilk toplantısında 
Yugoslavya muhtırasının 
görüşülmesini temine 

çalışılıyor. 
Kvatenik siyasal suçlu olduğundan 

Fransa'ya geri verilmemiş 

Roma'dan bir görünüş 
ROMA. 28 (S.Ş) - hal- tile verdıği notayı himaye et 

yan matbuatı Macar zorba- mek üzere 1-ransa tarafından 
!arından Dr. Ante Pavellç vukubulacak teklifi endlte 

ile karıılamaktadır. 

T. R. Aras. M. Politis'in ziyafıtin~ın 
sonra dün akşam Par is 'ten ayrıldı. 

Sahibi ve Baıya:r.ıanı 
Müstecaplıo~lu Esaf Adi/ 

İkinci YIL - SAYI 320 

Dışanda Türkiye hakkında 

YenilT ürkiye 
Fransa Meclisi Mebusanı azasından 

Oratien Tandace 
Az zaman önce ziyaret et-, 

tlğim Tilrkiye ıüphesiz genç 
bir memleket değildir; bili.
kis, tarihi abideleri gibi ha· 
rabeleri de çok olan toprak 
larında birbiri ardınca gel ' 
nıiı bir çok medeniyetlerin 
hatırasıt>ı saklıyan ve dört 
bın senelik bir tarih sahibi 
o lup bununla haklı iftıha" 

eden bir memlekettir. Böy
le bir tarih ile ftihor eden 
Türkiye'nin bu hakkını ta 
nır ve tasdik ederim . 

Türkiye aynı zamanda, 
hercü merçleri bol bir devir
de insanı cidden lüyük hay
retler içinde bırakan değl 

tlklikler görmilt olan bir 
mem eketir Bu asrın baı

langıcında Türkiye · yani Oı 
manlı İmparatorluğu Avru
pa'lılarm gözünde eski ana
neler içinde uyuımuı, sevin
cinde bile keder hi11olunan 
gamlı bir diyar idi. Osman
lı İmparatorluğu yarı dün· 
yevi ve yarı dini bir devlet 
idi ve bu ~ekilde dört asır. 

danberi hiç bir değiıiklik 

görmemi§ değildi. Dııtan 

görünüıü ve yaıayııı itiba
rile ıarklı bir imparatorluk 
olan bu devlet.elinde kalmıt 
bulunan bütün kuvvetlerini 
garbin yeniliklerine karıı 

yaptığı hırçın muhafazakar
lığa haaretmit bulunuyordu 
Kucağında bir çok uluslar 
yaıatan Osmanlı imparator· 
luğu asri telakkiler muclbin· 
ce milli değil. kozmopolit 
bir devlet idi Türk'ler bu
gün Babıalinin Türk ulusu
nun gerçek varlıklarına ve 
menfaatlerıne ihanet ettlilini 
hissetmektedırler; halbuki 
harıçte; Osmanlı imparator
luğunun. hakkını diğer ulu 
sal unsurlar Tü k'ün karına 

olnıak üzere istismar ettiği 
iddıa olunmakta idi 

l 9lli ıle J 923 yılları ara
sında Mustafa Kemal'in kud· 
retli elleri içinde doiian bu 
günkü Türkiye layık, müt· 
tehit, çok muayyen ökono· 
mik bir istikamet sahibi olan 
eski imparatorluğun hatıra 
larına karıı gayet 
hasım, cümuhurlyetçi bir 
devlettir. Bu yeni devlet 

yor ki Tilrk'lerln İstanbul 
sultanlarının idareıi altında 

geçen ve Türk milletinin 
hayatında niıpet itibarile kı• 
ıa bir devre tetkll eden bu 
dört Barı, bir fa11ldan baıka 
bir ıey addetmemelerl 
kolayca anlaıılır bir ıeydlr. 

Türk devleti kelimenin 
bütün manaslle müttehit 
bir devlettir . Müttehittlr çiln. 
kü Türkiye'de yalnız bir 
mlllet vardır.Artık ne Slav
lar, ne Rumlar ve ne de 
Arap'lar var.Ahali milbadele· 
si neticesinde Yunanııtan' dan 
Türklye'ye ilçyüz bin Türk 
geldi ve Türkiye'den bilyük 
miktarda Rum Yunaniltan'a 
gitti Türklye'nln müttehit 
olmasını icap ettiren amil• 
!erden biride bir noktada 
temerküz ettlrilmlı bulun
masıdır Türkiye fertlerin 
tasarruf hakkını idame ettiren 
bir devlet olma11 itiba
rile Sovyetler kadar aoıya
ltst değildir. Ma· 
mafih fertlerin teıebbüıler 

bakımından devletin dunun· 
da bulunmasını istemek
tedir . Ulusun menfaatlerine 
uyar addettiği tarzda ıana

yide ıu veya bu ıubenln 

yaradılması kararını devlet 
verir Cilmhurlyet tabirine 
huıusi bir mana vermlt 
olmasına rağmen Türkiye 
devleti cümhurlyetçl bir 
devlettir. Türkiye bir 

ile Kvaternik'in Fransa'ya 
iadeleri meselesi hakkında 

Turino mahkemesinde veri 

len kararı mevzubahı ede 

rek iki Hırva'ta atfedilen 
suçun siyasal olması iadele 

-------------· memlekette yeni ve tamu· 

hanedan saltanatı içinde 
yaıamakta detlldir. Şefini 

detııtırebilir, ııarp memle· 
ketlerinde olduğu ılbl 
kanunları parlamento tanzim 
eder. Ancak bu parlamento 
da Mustafa Kemal'in fırka11 
olan Cümhurlyet Halk 

fırkasından baılıa bir fırka 

yoktur. Türkiye bolıevlzme 

ve kırallıtı yıkan bir faılz
me çok yakındır. Yeni dev
letin sınai gayret ve meı. 

gullyeti çok açıktır. Bu meı 

guliyet her ıeyln üıtlinde
dir Mustafa Kemal daha 
batlangıçtan beri Türklye'nla 
atide kendi ihtiyaçlarını 

temin edebilecek bir hale 
gelmeılnl iatemittlr. Muatafa 
Kemal memlekette bir 
çok sınai müeueıeler ya· 
pılmaıını teıvtk etmlttlr. 
Bugün Türkiye sarfettlfl ıe
keri kendi yapıyor ve ti -

caret gemileri satın alıyor. 

1920 ıeneainde Türklye'det30 
fabrika varken bu günkll 
fabrikaların sayısı iki bin 
benüzden ziyadedir. Mama 
flh harici ticarette bir azal 
ma görülmektedir. Bugün 

lspartada sayım de
nemesi yapılacak 

ISPARTA 28 (AAl -

1935 yılında yapılacak olan 

genel nüfus sayımına bir eıas 

olmak üzere !aparta vilaye-

t inde yapılmasına karar verile 

tecrübe nüfuı sayımı hazır· 

lıkları bitmif, sayım memur -

!arı vazifelerini almıılardır. 

m 30- ı \ 934 Cuma ııilnü 
sayı 

yapılacaktır-

rine imkan 
yazıyorlar. 

bırakmadığını 

ROMA. '..!9 (S.Ş) hal · 
yan murahhasları Yugoslavya 
muhtırasının milletler mecli. 
sinin önümüzdeki celsesinde 
görüıülmemeılnl temine ça 

lııacaklardır. 

ROMA, 29 (S.Şı Paris 
görütmeleri burada büyilk 
alaka ve heyecanla takip 

olunuyor. 

Budapeıte'den gelen son 
haberlere göre Macar siya
sal mahafill Yugosla vya'nın 

\larsilya suikastı münaıebe 

Uyuştuı·ucu 

mad~eler görüşmesi 
icin bir heyet yarın Belgrad'a 

gidecek. 
İSTANBUL; 29 (S Şı 

Türkiye ile Yugoslayya ara 
sında mevcut uyuıturucu 

maddelere alt anlaımanın 

bazı hükümlerinin tadiline 
lüzum görülmüttür . Pu hu
sustaki müzakereler Belgrad' 

da cereyan edeceğinden uyuf 
turucu maddeler inhisarı 

umumi müdürü Sami'nln ri 
ya setin del .. i heyet cumarleıl 
günü Yugoslavya'ya müte
veccihen lstanbul'dan hare
ket edecektir . 

IUncu ve Ekm(~kçilere <ıitl 
t•1 limatname iç yüzümü de 

men Avyrupalı bir zihniyet 
ve metodlar gütmeğe çok 
kati bir tekilde azmetmlt 
bulunmaktadır. 

Bu noktaları Türkiye'de 
yaptığım son tetkikattan ve 
yeni Türkiye'nln ıahsiyetleri 
ile vaki olan konuımalarım· 
dan hasıl ettiğim kanaat 
ve haırtalar esası dairesinde 
kısaca izah ediyorum. 

Türk devleti hilafetin lağ
vı dolayısile bürün dini 

elemanlardan temizlenmiş la
yık bir devlettir. Yeni Tür
kiye'yi idare eden kimseler 

Türk milletinin nefislerinde 
hilafet dahi bulunan ıultan
lar devri olan üç dört a 11r 

l mülleına olmak üzere, dal 
ına dinle alakası olmıyan 
klmıeler tarafından sevk 
ve idare olunmuıtur. Demek 
oluyor ki Türkiye bu ıuret 
le ne gerçek ananeılne ka
vuıınuı oluyor. Demek olu-

İtalya'ya yapılan ihracat 
bir kaç ıene içinde 26 
milyon Türk lirasından on 

milyona. Yunanlllan'a yapı
lan ihracat onbet milyon· 

dan üç milyona ve Bulııarlı 
tan'a gönderilen mallar lıa 
sekiz milyondan bir milyo
na dilımüıtür. 17 mllyoa 
nüfuılu bir memleket. olan 
Türklye'nln 1933 ıeneılnde
kl harici ticareti 170 milyon 
Tilrk lirasını ıeçrnemekte. 

dir Memleketin fen bakımın 
dan teçhizi fevkallde ileri· 

dedir 2500 kilornetrellk de

mlryolları 2300 ktlometrelllı: 
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ra11z tohumluk verilmekte· SC'.; ~ - -
dır Türkiye'den bahıedilir - MebUS 
ken bu memleketin biltün 
nilfuıunun yüzde yetmiti 
köylll olduğu unutulmamalı 
dır. 

Yeni rejimin birinci itini 
adetlerın aarileıtirilmeıi teı
kll etmektedir. 1923 senesin 
de tee11üı ettiği zaman yeni 
rejim bu hususta hiç birıey 

bulmamııtı . Halkın yüzde 
ııekıenl okumak" yazmak 
bilmiyordu . Möhkemeler 
hala dini idi , her ıeyi 

yeniden yapmak ica p edi
yordu . Bu sabadaki eserin 
bugiln ana çizırilerl iti~arile 

Seçimi için 
Vilayetimizde ça -

lışma 
Yeni mebus seçimi için 

her tarafta ol duğu gihı ıeh· 
rimizde de çalıınıala r baı 
lamıttır . Belediyede cetvel · 
ler yap ı lmaktadır. 1 

Daiıııi t .. ııcü-
1 

men 1 

tamamlanmıı olduğu söyle- Vilayet dain.i enc ümen 
nebilir Ordu Avrupa uıul heyeti dün Vali muavini 
ve eaaılarına tevfikan yeni. Ekrem beyin riyasetinde 
den techlz ve organize edil. top lanmıı ve V ili yete alt 
mittir. Kuvvetli bir tayyare itler hakkında görüıme l er 
teıkil.&.tı yapılmııtır Mektep· yaparak dağılmııtır. 

ıer çotaıtıımı, ve gençler Necati bey Muallim me~iebi 
Jçln ıece deralerine devam 

mecburi kılınmıı, erkeklerin ve lisesi muallimleri tamam-
fes ve kadınların da çarıaf d 

S~hir bandosu 
1 

Uşak 
Karmen operetini çalıyoı·. Seker fa~rikası hisse se

Halkevl ıehir bandoıu mu· 
alllm Keram! beyin idareıin 
de uluaal muıiklnln ~n eyi 
parçalarına çalıımakla met
guldür. Karmen opereti hazır

lanmııtır Bando bugün gar · 
bın bu en güzel opereli· 
ni ı·alabilmektedir. 

Bunda n ba ı ka Poleni• gi 
bi yüksek parçaları da çıkar 
makta uğraımaktadır. 

"ıymetli muallimleri Ke 
rami beyin bukadar az bir za· 
manda böyle güzel eserleri 
meyda na ıre ti rmesi takdire 
layıktır . 

netlerini alıyor. 
Ü§ak Terakki ziraat Türk 

Anonim ıtrketi h iuedarla · 
rının yarı bedellari defaten 
Uıak Şeke r fab rikasınca 

15 • 1 1 · 334 tarihinden iti
baren ted ı ye ye baılandığı, ve 
di ier nı ,ı flar da 935 senesı nin 

i~k üç a yı zarfında Sümerbank 
tarafından mübayaa edile 
ceğl ve ıu hale nazaran his· 
ıedarların yüzde yüz ala· 
cağı haber alınmııtır . 

Bugünkü 
Maçlar 

Her ileri hareket, çok 
geç kalmıt bulunmanın do
ğurduğu bir zaruret olduğu 
için hergiln hızını biraz da· 
ha artırmakla ancak yaıı 

yabilir. 

24 -

Şüphe gibi aciz de hazan 
yeis kadar müd hlt bir kuv · 
vet olur. 

25 -

Hayat; bir tarafı ıevinç , 

diğer tarafı merak olan iki 
deyneğin muvazeneıinden 

ibaret ağır bir yük olduğu 

için onu hiç bir tarafa ağ 

dırtmadan taııyabilecek ıe· 
kilde idare etmek hüneri 
uzun tecrübelerle elde edile
bılen bir büyüklüktür. 

- 26 -

30 Son Tetrln Cuma 
İSTANBUL, 

12,30 - Plak netr!Y.•tı • 
Orkestra ve danı muıiiı•I· . 

t Jıd· ls,oo - Tokatlıyan ° 8 

den nık ıl - Çay ıaati . . V 
ı 9,0o - Çocuk saati, hıt 

yeler ·
1 )tr . 

19,30 - Dünya haber 
19,40 - Mösyö Goldeo~e~ 

idaresindeki musiki hryetı 1 

raf.ndan ta gınni. ti' .. n 
20, ı O - Karııık mııııkı 

r i yatı. Plak ite . 
21. !5 - Ajan' 'e 13orı• 

haberleri. 

21 , 30 - Rıd yo orke•tratl 
tarafından hafif muıiki. 

22,0o - - Caz Te tanı0 rl' 
keslral a rı . 

(llava müsait oldukça ıır~ 
memleketi• ri netriyatı prDe 

rama iUvıı edilecektir . ~· 
BUDAPEŞTE 550 

18, - S ı r şelcercidın "'~· 
len harır musik i. , 

18 45 - Stenovıfi der••· 
19, t5 - Spor. 
20, 1 o Konferıııs -giymeleri yasak edilmtıtır . lan 1. 1 

Latin harfleri kabul edile- Necati bey Muallim mek- Ed re 111 ı" t 
rek tahsilin bu harflerle ya- ıebi ve Jiıesl muallim ferin· 1 Havran'da 

musiki 

Bugün Ali tlikmet Paıa 
ıtadyomunda Mahmut'un 
ıdaresinde Birlik Yurt ikinci 
takımlarile Münir'in idareıln · 

de Güç - Alay birinci takım 

ları araıında kupa maçlarına 
devam edilecektir. 

" Muamma " kelimeaİnin 
Türkçe karıılığı ancak "Ka
dın. olabilir; dediğim za
man ilk önce beni, çok ıev
diğini ıöyliyen bir kadın 

-hem de takdirle - taıdik et-, 
mitti 

20,45 Pllk. 
21.45 
22. 20 

Musahabe ·,J' 
R · · "d rs'' pılması mecburi kılınmııtır . den bir kısmı düne kadar 

B k 1 d F Ş ehir Bandosu ku- I ütün me tep er e ran11z· vazifelerine gelmemiı bulu-
ca okutulmaktadır nuyordu. ruluyor. 

Tak ım l arın hafta araıın· 

daki çalıımalarına bakılırsa 
bugünkü maçların hararetli 

HAVRAN -
9 (S.Ş) - Bu olacağı anlaıılıyor. Bakalım ı 

rada ıehir bandosu kuruldu. hangi kulüpler kazanacak? . 

aıterın ı • 
opera orkestrası. 

23, Musahabe. oı1 

23,50 - Çin2ene tıt~ 
tarafından macar hallı: ha•• 

Eıki milılüman kanunları Bunlar da tarih , Fransızca EDREMiT, 29 l S . Ş) -

yerine lıvlçre medeni kanu- Fizik muallimlari idi. Bunlar Earemit Halkevl güzel sanat 
nu ve Alman ticaret kanu temamile h.&.llolmııı ve tayin lar ıubeal bir şehir bandosu 
nu konuldu. Kapitülasyon edilen muallimler gelmltler, kurmağa karar vermlıtir -

Ve geçen hafta derslere baı· • - r 
l andı . Gençler bütün kuvvet· 

1 Halkevinden: En kuvvetli insan önce 
BÜKREŞ, 364 rıf· 

ı 3· 15 - Gündüz neşrİY8~ 
18 - Radyı ortı:e• Soy adı yasasıııa yore lar kaldırıldı. Türk dili te- dün de rılere baılamıı l ardır. Bandoyu teıkı"le Balıkesı'r / · 

herkes kı:rıdine uygun Jtr 
mizlenerek fllrk di leri gö· Bu suretle Muallim mektebi ıehir bandoıu ıefi muallim soy adı bıılacaklır Bize g~le n e~ 

kendisine hakim olabilendir. !erile bandonun ilerlemesi 

için çalıııyorlar. ı 9 - Haberler. ı' 
19, l 9 - Radyo orkct~ 

20 - Konferans. 
zilyle bakılan Arap ve Acem ve Lisesinin muallimsiz der- Kerami bey memur edil - ısmarlanmııtır . Bando bir Bu iş için lJil, t.debiyal, ,,ı Veni Adam 
dillerinden farklı olarak garp· si kalmamıı oluyor miftir . Bando için lazım olan kaç güne kadar faaliyete Tarih şııbeıııi: ö= lıirkçe Yeni Adam'.n 48 inci eayııı 
lılaıtırıldı. ' Poliste: musiki allit arı İstanbu ı 'a geçecektir . adlar aıııklaıııışlır glizel bir JPsim taşıyan bir ka -

20,20 - PIU .. Jl 

Bunlar hakkında burada Dün hacıiıah maha.lleıinden -----------,~~~-.-. ---:
1
:--k-t- İstekli olanlar Halktui pakla çıkmışt r . içindeki özlü 

daha ziyade izahat ver· Kadir çavuı oğlu Hakkı'yı Dahi 1 iye • oz ( o or- ı ı baş vurarak keııdine bir yazılardan en çok d ı kkıte de-
mek kabil defildir. Vucuda Selmiye mahallesınden nal · f('..., • 

1 

lug"' U •-~yadı ~eçl'bilir. __ --=• ğenleri şunlard • r : lşmail Hakkı 

21 - Senfonik ~Öll" 
üzerine bahis. 

21, 10 - Filharmoni ı•rl" 
fından senfonik konser. ıeUrılen eıer çok büyüktür. bantZekerlya oğlu Rahim çivi Şe ıg 1 beyin •imt • hanukıtap iı i ni dev-

Bu bir gazeteci makale•i ile üç yerinden hafif SU• Necati bey Muallım mek- Be 1 e diye Diıpanıerine memleket haberleri letleştirm e l i., ·Doğm yan mu-
22 - Musahabe ~ 

çerçevesi içinde hulasa edile· rette yaralamııtır . telıi ve Lisesi dahiliye ıefi her pazartesi saat 15 - 16 s ı ki • başlıklı yazılar -, Dr. İz-
mez Bana kalıraa bu eser Hamdi beyden boıalan yere memleket hastahaneıi Göz Mahkumların zeddin Şadan beyin •Şizofreni> 

22' 15 - Senfoııik ioO~ıtl' 
devamı ( Beelhovcniıı 5 1 

do minorü) . 
19 uncu asır baılanırıcında 11zlık ve ruhlarda bitkinlik· Maarif bakanlığ ı tarafından doktoru Ahmet Ihsan bey tıakkında ki makıle:i , Vahdet 

Japon milletinin TÜcuda ten baıka bir ıey yoktu. eıki Galataıaray Dahiliye devem edecektir. Boı olan Ziraat işlerinde ça· Gültekin beyin ·Seviimi yen 
getlrdlfl eııere oldukça ben· Bu gün ise sulh azmı ruhi şefi Süleyman b .. y t ayin di•pan&er göz doktorluğu lıştırılması düşünü- edebiyat. başlıklı yHısı •Sov. 

FRANKFORT 251 ~·,ır 
19,45 - Eğledceli k00 

zemektedir. Bu eserin kıs ve yeni bir nizam içinde edilmi•tir. 
1 

I yet ed ·-biyatt• hakk ı ndı Aıı· 
y itide bu ıuretle bitmiı o u - u·· yor men ıuni Te lüzumundan tekrar elde edilmif olan d J dre Mj lruuks'Jan t ercüme 

ziyade sistematik olduğu enerji vadır. A İye)' C yor. İSfANBUL, 29 (S.Ş) - Buud Jo ba şka siy ıı st' Aleminde 

20 Muhtelif. ~ 
20,30 Neşeli kOO 

muhakkaktır. Hüyük bir Türkiye topraklarından \ı'eri ı en 1 er. : Snaşın f akVım ı '• İnıa edilecek yeni hapisha - olanlar kitap, tcnk ı tleri, cinsiyet 
milleti Anadolu gibi yolt - a yrıldığı m dakikada ha11l 'ı, TEŞRiNİSANi 

1 
lar ka lı. kında tetkikata de- terbiyesi Aldeks Huksleyden 

21 
Haberler . 

devamı . 

20,50 
mat 

.,,.~ 
Siyasi kıta 

ıul bir yayla üıtünde kendi ettiğim kanaat budur ve Adliye bakanlığı tarafın- :l O vam olunmaktadır. Mahkum· tercüme •Portre• hikayesi ve 
21

, 
15 

Mill1 neıriy•I. 
kendine yaıatmak istemek, kend i kendime: "Gazi yal· dan Viliıyetim ıze al•ı aenç Cuma tarın ekin iılerinde de kul - deha b ı rçok yazılar mecmua-

22 
Dans mueikİf' 

filphesiz, zorluklar aramak nız Türk kadınının güzelli· verilmittir . l' unlar 25 er 1 1 lanılması genlı tarlaları ıhtı nın zengin muhteviyatını leş . 

il Gün doğumu: 23 Haberler. demektir. 1920 ıeneıindeki glni gizliyen peçeyi yırtm· lira maaıla gelmiılerdir YIL: Ze"alr 7,4 va eyliyen zirai hapishane · kil elmekledri. 
vaziyeti b ilenler bu eserin akla kalmamıf, Türk mille· Ve 15 ıer lira maaılı dört 1934Ezani 2,13 ler inıası da dünülmektedir . 23 • 15 - Sar. 

1
. 

azametini daha güzel tak- tinin düıünce ve hayatiye- itip çı arı mııtır, u genç- ı ŞABAN 23 Zeytin yağı nizam· ıl zamnametamamen hazırlan 24 - Kanşık neırıı(: k k 1 B 1 

1 
Zeytinyag"ı ihracatına ait nl 23,30 - Akrüı ıte .. ,~ 

dlr ederler· 1921) ııeneıinde tini sir eden eski ve kuv- ler hukuk mezunudur ve bu f ·~ ~ rl 
1 namesi mııtır. Yakında tatbıkına 1-3 - Gece konse mağhiblyet; vatan toprakla- vetli carabacei, da kırmır rada stajlarını bitirecekler- 1-----------

•1•1•1•n•p•a•r•ça ... a•n•m•a•s•ı•, •ln•t•lza .... m ... · ... t.ı•r .• » ... d•ly"o-r•d•u•n1 .......................... d.i•r--_-------------------- .... - ..... ....,.,....,..,....,.. .... ,,....,....,;,....,..IS9T""'"A-NmB•U_,,L •• ~2~9 ..... ~( S~-~Ş~) _,..,...,,b_a~ıl~a~n•amc9a•k•tı~r~·....,....,....,...,...,...,.....,.d~e~nMso .... n•ra"""P~il~k..,).,.· .. ,.,,. 

Roman Tefrikamız: 10 

Sel vaştan Scıv<ışa 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Ve Türk z a b i t 1 n i n 

sanki her tarafını bir buz 
tabakası kapladı. 

Türk genci burada tevak
kuf etti ve anladı ki gardi
yan ya kendi arzu ve sHla · 
yeti ve yahut mafevklnden 

aldığı emirlerle bu muhtelif 
sulan çilehanesine doldurup 

botaltmak suretile hastalı 
ğını temin ve bu tekilde ha
yatını ifna etmek istedtkle 

mıı ve daha da yapmak 
azminde bulunan merl bir 
düımanındır,sen iddia ettiğin 
kadar mütemeddin isen teced · 
düde doğru adım attığını bir 
dereceye kadar anlatabll 
mek için bir zerre kadar in
sanca hareket et! Belki bu 
ıahıa kurtulur,burada ölmez, 
sonra bütün beıeriyet muva-

cehesinde senin melanetini ılin 
eder 

rini tahmin etti ve hiç te al 1 
danmadı. 

Bilmem araden ne kadar 

zaman geçmiıti ki Türk za· 
biti biraz kendine gelmitti· 
Ciddi bir alaka ile düıün· 

meğe baıladı. Ne yapıp ya
pıp zinc iri eıaretten kur
tulmak ve vatanına bir an 
evvel kavuımak hususunda 

Üçüncü defasında soğuk 
ıu da üç aaat durduktan ıon 

ra boıatıldı ve Türk zabiti 
de bu defa tamamlle ken
dinden geçerek bir ciıml 
camit gibi olduğu yerde 

kaldı. 
ı ki tahayylllatın bahıetmlı ol
duğu lezaizi manevlyeden 

Türk zabiti saç ve aaka· sikletındeki pranga vurulup derecede bir raıe ile ka- a•kerlye gideceksiniz, inşal yamupacakıınız. --
ki d f 1 k 1 1 d k ·· u rı•ık gu-r ve yl"ıksek sesile.· lah kurtulursunuz. Demesi Tilrk genci, bu kada_ r ~.t lını yo a ığı zaman, az a i it en i ten sonra uç g r , ld ıı lı" 

k hk h Siz U- çu-nu" z ermenı· ve üzerine Tü k zabiti . külat karşısında o uıı1 • ..1 uzamış olması itibarile iki diyan arasında bir a a a d f h il ıı"" 
b 1 i -- Size ihtar ederim ki e mü te irane g üç aylık bir çilekeı ol· koptu ve ermeni ıivesile cahil olmakla bera er ng · b 1 d 

b(n;mle gayri resmi hiç bir 8 1 a ı ve: f 
du" unu tahmin ediyor , on· Türkçe olarak: liz gibi maskeli hunriz bir k S _ Hiç bir ıey yapıl'',' 

" ıey onuım!lyınız . izin ne r 
dan sonra gayri ihtiyari bi - - Abdal. Mehmet bey- hükumetin tahtı himayesln · ha yı r du .. ve ne de bet du Türk 'ler, medenidir "efil 
!eklerini yokladığı vakit çok ganıberin için değil , Padi· de bulunan ve bütün ırk· anıza ihtiyacım yok. Akıl tir. Dedi. ıııtlO 
lncelmiı olduğunu görünce ıahın iç in değil, yalnız siya. ta~ l arınız gibi beıeriyet takdirde boynumdaki zinciri Ermeni gardiyan ıa lf'~ı 
müteessır oluyordu ai bir gaye için bu çileyi hakkında beslediğiniz suinl· kafanıza indiririm . Deni. arzusuna göre gayri ıhtııl'' 

b h olarak lnkiyat etti . Kol ıİ Bu hü lya arasında höc· çekiyorsun ve bu suretle de yetlerinizden dolayı ir ü- Türk zabitinin bu hitabı 1oJ,~ kaldırdıktan sonra ,,.. 
renin kapuıu açıldı . Yanın· gebereceksin. Bir dı ğc ri : kumet kurmağa muvaffak üzerine korkak hain erme 

1 

80 
ile baıını yıkadı ,.e (eıııJI 

d J resmi üniformalı iki - Görüyorsun Türklük olamayan ve binnetice fngi - nl sapsarı kesildi Türk zabi· de bu suretle kendine ge -~~I 
kiti daha olduğu halde nıa- yok. Gel ıen bizim dine gir. liz hükumetine gönüllü esir tinden ürküyormuı gibi ka· Hapbhane müdil'11 ,,ı 
but Ermeni gardiyan gö · ~eni kilıseye götürelim, Pa · olmuı betbahtlarsınız Ben çacak bir vaziyet aldı odasına doğru yavaf Y:JO' 
ründü. Türk genci ka punun pas efendi seni affetsin, ırk ve milliyetim namına son Türk zabiti höcreslnden yürüdüler. Hap s~aıı~ ~ r 
böyle fevkaladeden açıl· sonra belki adam olursun damla kanıma kadar uğraş· çıkmak için ilk adımını rünü, eıkide n gorduğ r ıı' 
ması·u gorunce hayatında Üçüncüsü. mıı ve büyük bir mecburi· mermer koridora attığı za· meni gardiyanla beralıt,e ,ı 
tebeddülat olacağını derhal Yapmayınız beninı yet tahtında esir olmuş ve man dizlerinde bir derman· lan Türk gencinin ev:ı• ,,; 
hissetti lakin korkmadı , hemşehrime. O Türk oğ'u elin da boyun bükmemit bir sızlık hissetti . Gözleri ka - varı cidden merhamete ıd~ 
bir tüyü bile ürpermedi . Tür !ı tür Bu akılla etek cen· Türküm. Bununla iftihar rardı, gayri ihtiyari dizleri ve daha fazla korkuPÇ I_ 
O yalnız vatanına kavur neline gidecektır ederim . büküldü ve baıı demir ka· Eskıden bembeyaz ol•"ri 
madan ve intikam alm adan G eçen gün de Ankara'lı Deyip çilehanesine girdi pının perv•zına çarptığı zü sanki morla sarı le• ,.,o 
ölmekten korkuyordu.Lakin Musa Pehlivanla deli Meh- Arkasından kapı da kapana- halde ıuuru tam yerinde idi. bir boya ile boyanııt1f~1ıll 

tenaaıp burunu kıl ~c bu arzularının husulünden da· met gittiler. Kalfa dedikleri rak matem çanına benziyen Ah o de rmansızlık! d ı• 
aynı rente ve i e dt; ha ölmiyece"inl de kendine adam da hala Kodeste. l*I kilidin ıakırdısını müteakip Hain ermeni belki zabi- ır ıı ca kulak, koca burıın, 01 

hi11ikab le Yukuu tebıir edi· diye iıtihzaya batladılar üçünün a '\'ak seslerinin uzak· tin bu va.ziyetine kartı gelip cek derecede uzam•f• 1 ç'4 
yordu Ellerinde kel,.pçe Kükremlt bir anlan gibi laıhğını ititti kaldırmak, kolundan tutmak ri çefimhanelertne Iı~ı· 
ve den1ir z incir tutan bu Türk genci üzerindeki d emir 1 Türk zabitin in daimi meı· i.t ı yordu. LAkin korkuyor yetmiılik lbtlyarlıırd• 1;~ 1 ilç tahsa kartı vürildü , Çek· zincirleri ihtizaza getirecek gale ve hatta gıdası, tatlı Zabıt: ren tetadüf edılen bıırıı~., ~ 
tiği çilenin az ge 1 diıilni ve -- - - istikbal hüfy., l a•ı olduğu - Gardiy&n, benim ıu· lar yüzünü kaplaın•t .,e ~I' 
daha büyük iıkence ol mak [*) O zaman Telelkebir üsera için hül va sına devam etti. urum yerindedir. Yalnız der· rıııklar arasındaki bof1:,l 
"ze b ı· r de demir pranga karargahında bir kavga netice- ı A d bl k .. 1 k Bı k 1 b i h toz t• lı'' 
u re 1 ra an r aç gun geç - man11ı ı var. raz o um- sinen irer aya 1ı•ff, 

1 sinde Ankara 'h Musa pehlivanla d b bir ~ 
v"rulacağını anladı ve ~· • . ' deli Mehmet divanı harp kara- i tikten ıonra tekrar kapı dlln kaldır, baııma a Iraz zabitin simasına tı• il 
nız lnglliz medeniyetıle! ııtlh 

1 
rile idam e:lilmiş ve kalfa Cafer açıldı. Gayet ciddi bir tavırla ıoğuk su dök. Belki derhal -..ermlı, seyrek olan 18 .,-

Ey medeniyet mümesilli 
ğinden asla feragat etmlyen 

koca lngiltere devletı! En 
ırlzlıyona rahmet okudacak 
olan bu zulüm ne? Zulmet
tiğin bir Türk, vazlfei beıe

rlye ve Ykdanl)eılnl yap · 

katı yen feragat edemiyor.Çün· 
kü bu tllh •yyülat onun için 
bir gıdayi manevi idi ve 
maddeten uabını takviye 
ediyodu. Memlekete ka
vuımak ve intikam almak 
mukadderdir. Dlyordn. 

za eder bir tarzda tebe11üm 1 isminde birisi de yedi seneye ermeni gardiyan: kendimi toplarım. ıilnü ve saçları da oıl' 
' etmekle iktifa tıtti. Ellı kilo mııhkı1m olmu,tu - Efendim mahkeme! 1 - Eyi amma bana bir9ey nı örtmGttO. 
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Mançuko'nun -yannı 
M . Japan Times. den 

ançuko'nun önünde bir 
rk zorluklar Yardır. Fakat 

u, Mançuko'nun Japonya'
,... hiç bir fayda temin et mi· 
~ecejlıne delalet etmez; çün-

li bu Yeni devletin kurulu· 
111, ôko k b noml kıymetinden 

t 
•ıka hır çok faydalar daha 
eını · 

ti 0 edebilir Bunlardan bi· 
ncı.ı izah Yeni imparatorluğun, 

rt k a llizumu olmıyan aske· 
ııı d ıyıııetıdir. ikincisi de ye
b\ evletin Japon . Mançuko 

ok "le bı 0 onomyasında mühim 
r ze bıı ncır olmasıdır . Eğer 

r kYilk devletler ıerbest 
e •bet td Prenıipinde ıarar 

ecele 1 , M o uraa Japonya nın 
aııçuk , h 

ketı b 0 Ya karıı tavrı are 
cak 11Rilnkünden farklı ola-

hr. ç- k" J l>oıı un u o zaman a· 
hld Yl büyük bir fedakar
lııı: Mançuko'yu tesis etmek 
Hıılb ınuııu hiuetmiyecektir. 

'•lr h ilki İnııiltere, Amerika 11e 

11 
ilynk devletler ökonomik 

0ı''Yonıılhanı kati bir siyasa I 
8 llrak kabul etn:ıiılerdir. 
il Vllziy t k J'a e arıısında Japon· 

gibi k" "k ı ket uçu bir mem e-
te bı . l·t ' rınci ıınıf bir de11-

~ vaz· içi •Yelinden düımemek 
n onla 

rlyellnde ra uymak mrcbu 
Paı kaldı.- Dömlnyonun 
ka abr ve tabii menbaları 

1 etm de b emeıı için bu ıekll -
lr •. ıerelcu ıyaıa takip ey ' emeıl 

1811 
l · Bu ökonomlk nas · 

•han k d Yeni bı a ıntıaı karıııın a 
l>on r dev letin 11arlığı Ja · 
iılı. Ya için kati bir lüzum 

Aynı 
kın k fev Japonya'nın ya· 
•ilyJ 0mıuıu Çin için de 

en b 1 . "el _e 1 ir. Bir müddet eY-
,1 dunyada ıerbeıt ticarete 

11Yet d J e lldiğl zamanlarda 
111lan• • .1 .. çu ,anın Liberallerı , .. an 
'h 1 da 1 e Mongoli.tantan-
ıı "•z . edı ııeçllmesinl tavsıye 

ratJ'Orlardı . Japonya lmpa· 
~ Orluğunun Mançurya ile 

Ç 
ongllhıtanı feda ederek 
in len Pazarlarını ,. karni· 

d h tutmasının 
11 adx.. · •il Og•U olduğunu ilerı 

ç.'ÜYorlardı. Bu dü16nce 
ile. 01 ökonomlk 0 uyonalizm 
Ilı nı Üzerine tamamlle kıy· 
d etaız kaldı. Bu ıeralt altın· 
il J d aponya'nın Mançurya-
d~: "az ge<:meıi imkansız-

tk Yalnız Juponya'nın iki ıa· 
Ilı de"letı arasında ihtlliıf 

1 
~•zuu olan Mançurya me· 

:. eıını katı surette hallet· 
... esı l· d 

'

. azımdır. Bu meaele e 
'trıd " k • 1 1 halde yapılmaıı la-

•ltrı 1 y ge en ıey . yeni devle~ln 
arın 1 -iı çın nasıl yeliftiri ce 

Ilı ile karu vermektir. Bu 
~ ilnaıebetle Japonva Çin 
h ançuko arasında it birliği 1 

J Pıtıak zarureti vardır 11e 

1 d:l>oııya'nın siyasası bu yola 
bu gitmelidir. 1 

Mançukonun Japonya için i 
1011 fakat en mühim kıy· \ 
ltıet · ld ı de Japonya'oın Korea 
~Ô~reıfnde tecelli ediyor 

0 nomya bakımından Man 
çur~ 1 ki ,a meseleılnden e11ve -

Zamanlarda Korea Japon· 
Y11'd 

M. Ooumergue'in su~utu 
"L Ere Nouvcllc. den 

"M Fland n. Yeni kabine 
yi teıklle memur edıldı. Bu 
intihabın ıaıılacak yeri yok 
tur. Bu zat reiı bulunduğu 
Demokraal ittihadı kongra
sında düıünce sağlamlıği 
ile dolu ıözler söy 1 emlıtlr . 
Bu sözler hatıralardadır . 
Radlkallarıjkendislle birlıkte 
itlemeğe davet etli . M Flan· 
din bu nutku ile ecenomle 
dirigee'nin ifluını ortaya 
attı. Hürriyet temeli üzerin
de umumi bir iktııadi nizam 
vucuda getirilmesine taraf· 
tar olduğunu ıöyledl vergi 
yüklerinin azaltılmaunı istedi 
11e bunların istihlak fıatlarının 
yükselmesine sebep oldukta · 

rını b yan etti. 
Radikller bu yeni kabinenin 
doğuıunu tam bir birlık için
de ve müsait bir tarzda ka· 
rııladılar. Acı dütüncelerle 
yürüyen bazı ruhların radi · 
kalları baıkaları için bal yap
mağa 11aktini aarfeden arı 
!ara benzetecekleri şüphesiz· 
dlr, Bunlara benzetmenin 
hiç bir ıebebi olmadığı kar· 
ıılığını veririz. Bundan ma · 
ada fırsat zuhur ettiği zam· 
an biraz bal yemek gerektir. 
Arılar bir e11ln mutluluk 11e

Bükreş'te yeni isti~ametler 
"Slovo. dan 

Mebuslar mecliılnin açıl 
maıı arifeıinde köyler de 
dahil olduğu halde Roman
ya'nm her tarafında ani ve 
çok sıkı bir zabıta yoklama· 
sı yapılmııtır. Bu tedbirin 
ellerinde muntazam hüvi 
yet veılkaaı bulunmıyanlar 
la ıüpheli kimselerin top! 
ti makıadile alındığı anla
ıılmııtır. Fakat bu hareket 
halkın canını sıkmııtır Çün· 
kü halk muharebe zama · 
moda bile bu derece tlddet
li bir tedb ir ve hareket ııör· 
memiıllr. Hakıkaten bu yok· 
lama nellceıinde ellerinde 
hu11iyetlerini iıpat edecek 
veılkaları bulunmıyan bin· 
)erce kiti ile bir çok füphell 
ıahıslar yakalanmııtır 

Memleketin ıüpbell ıa· 
hıslardan temizlenmesi ıek-
!inde gösterilmek islenen 
bu tedbirin asıl kastı Du-
kanın ölümünden ıonra 
dağıtılan milli teıkilAt men
suplarını araıtırmak oldujiu 
ıupheslzdir. Fakat bu tedbir 
istenen neticeyi vermedikten 
baıka ruhları heyecana dü· 
türdü ve bu heyecanı dl 
ğer bazı ıebepler de kuv -
11etlendlrdi 

Ankara'dan teskin edici 
haberler gelmlt olmasına 

renl demektir. 
Radikallar yeni kabineye rağmen Avrupa'nın salah! 

d d 
yetlar aiyasal adamlarının 

bütün güçlerile yar ım e e · 
ceklerdir Yeni kabinede ken· heyecan uyandırıcı haber -
dilerine mühim yerler ayrıl · leri Romanya "da endloell 
ınııtır Bizzat radikal fırkası intibalar ha11l etmlttlr. Bu 

b 
sırada Roınanya'nın en mü-

relıi Herrlot'nun yeni aşve-
kilin dileklerini benimıiye hlm gazehi sayılan Kurentul 
rek ona yardım edeceği fÜP· de ıunları yazrr ııtır "Avrupa 

b d
• ruhi bir panik halindedir. 

heıizdir . Güçlerin lr uze · 
ne sokulm .. ıı, fırkalar müta - ' ~arbe . yakın bulunduğumuz 

k 
. de"aın etmeıl ve ıupbesızdır. Siyasal kuliaelrin 

re enın • j . 1. .. - - d ki günlerde bütçe gız ı taraflarındaki çalıımalar 
onumuz e l d bunu teyit etmektedir 
nin yeni yükler o ma an tas· R • • k • 

1 
ğ 1 omanya efkarı umumi-

dildnin mum un ° aca ı yesi bir müddettenberl 
ulumabllir. meydana gelen slya,.ı kom

binezonları endtıe ile 
karşılamaktadır. Bu endiıeyi 
tebarüz ettirmek için ıunla · 
rı iıaret etmek kafidir. 

• •••••••••••••••••••••••• • • • • 1 1 
1 d 1 : Yoksul/aı·ı ve ireh, : 
• • i geydiren ve herma· : 
! nada gözeten Yok- i 
• 1 

: su/lar Birliğine seve : 
• • : seve yardım ediniz. : • · ı· 1 • 

• • • l"oksıılları Gô:dme • 
• 1 

: Birliği : • • : •...........••..••••.•.. , 
nın iııatçı iatikliıl hareketle· 
rine· de nihayet 11ermittir. 
Korea'lıların kurtuluıu iıtik· 
lalden ziyade bugünk~ ıi -
yaıl ~eraitle daha lakayt 
bir ıekilde temin edilebilir . 

Mançukonun askeri kıy· 
meti bir tarafa bırakıl •a da 
hi, Japonya için yeni impa
ratorluğun istikla lini ır üdafaa 
etmekten baıka çare yoktur. 
Mamafih yeni imparatorluğu 
müstakil bir devlet olarak 
himaye etmek Japonya'nın 
karınadır. Mançurya'lı1 ar ı Ja
pon'larla aynı seviyede tut

mak bir çok siyaıi ve öko
nomlk zararlar te111it eder. 
Çünkü iki millet aramda me· 

deniyet bakımından çok bü 

Almanya ile Lhiatan ara -
sıdaki münaaebatın ıon ıek- , 
li ıarkın vaziyetini büyük 
ölçüde değlıtirmektedlr. Bu
nun için Romanya'nın gayet 
ciddi hesap tutma11 zarureti 
haııl o l maktadır. Çünkü 
Almanya 11e Lehlatan Ro -
manya'nın en mühim pazar
larıdır. 

Yugoıla11yada olduğu gibi 
me ı kezi A 11rupa' da da vazi 
yet değiımtıtlr. Bir Roman· 
ya gazetesinin Roına'da bu
lunan ıiyasi muhabirine göre 
A 11uıturya'n ı n mukadderatı 
meselesi hakkında Fransa ile 
İtalya arasındaki mücadele
de Romanya'ya birinci de
recede bir rol dütüyor. Alman 
dip omalı Gerin Bclgrat'ı zi 
yaretten ıonra Bükret'l de 
ziyaret arzusunu göıterdl. 

f an ziyade nüfus fazlalı-
ıııdan mütee11lr oluyordu 'le b yük farklar Yardır Mesela 

lr sürü manialara rağ-ltıen h Mançukonun idarPıl J ıpon 

Fakat bu ziyaret Roman 
ya'nın llerlin ıeflrlnln Bük 
reı'e gelerek Titüleıko'ya 
izahat vermesi teklinde tab· 
dil edildi. Şüphesiz Berlln· 
den Bükreı'e gelen Roman
ya sefiri Tıtülesko'ya yalnız· · 

ticaret muahedeıi hakkm
da izahat vermlf değildir. 
Roma'da da Mussolinl Tıtü
lesko görüıme arzusu gös· 
terildl 11e yine aynı muhabi 
re göre göre Alman, fraoıız er ıene bir milyona . . Y•kın K ') J , ya ile birleıtırılecek oluraa 

~ , orea ı aponya ya 
lcret odlyordu Yeni devlet J Mançukoluların Japonya'ya 

ICorealılara genlı bir muha ve Korea 'ya hicret etmelerine 
Ceret ıahası açtı ve bu ıu · ı mani olunamaz Bu takdirden 
rıeu -. • · K h · . e en müıkül bir mesele- Japonya ile orea emme 
l'ı h ' b alletmiı oldu. Bundan sal, hem de nüfuı meı'elele -
M•ıka Korea Japonya ile 

1

. rinde pek müıkül 11azlyete 
, . ançuko ara11nda mutavaa- düşerler. Halbuki Mançurya 
.,1t rolü oynamaıile ticaret müstakil kaldıkça. iki millet 

11
" .

1
aanayl ıahaıında bir hay -! araıındaki medeniyet farkı, 

d 
ı erlledı. Siyasa bakımın- gümrük 11e muhaceret ka 

ıı.n k Yeni imparator!ujtun unları gibi tedbirlerle muha-
llrtuluıu yarım ada halkı· fllZl\ edilebilir. 

1 

ve ltalyan'lar Bükref üzerin 
de müe11ir olmak için müca

f delelerde devam edeceklerdir. 
Binaenaleyh bu 11azlyet 

karımnda Romanya'lıların 
gösterdıkleri endite ııayet 

tabii görülmelidir Bunun 
için ordunun techlzatı mas · 

• rafında azami fedakArlık 
yapmak huıuıunda her 
kes birleınıektedlr. Yeni ya

pılan dahlliistlkrazlar bumak · 
sada aarfedılecekUr. 

Dikkat Gözune 

Talimatname 
Balıkesir Merkez furunlarında ekmek. imalinde 

kullamlarak birinci ve ik.in<'İ nevi un 
evsafı 

Bl•lncl neYI un evıafı : 

Beyaz renkte ıı55-60ıı rendumanlı olacıılı: 
2 - Yumşalı: lemsi 111.tiC o\ack 
3 - Lezzeti ve kokusu eyi olacak 
4 A.cılılı: ve küf kokusundan eser bu l unmıyacalı: 
5 Ecnebi büzurat ıılı:aramık >} çavdar mahmuzu 

delice ve saireyi havi olmıyacıık ' 
8 Numaralı elekten geçirildiğinde kabili 11eıin 

bir bakiye bıralı:mıyacak 
6 

7 Rutubet derer.esi yazın yüzde 12, lı:ış •n yüzde 
13 den Cazla olm11yacalı: . 

8 - Kül 0,70 den Cazla olmıyacak, bu lı:ül hemen 
tamamile asit kloritrikte erimelidir . Erimiyen 
lı.um ve toprak bakiyaai 0,30 dan Cazla ol· 
mayacoklır . 

9 

10 
1 1 

12 

Mevadd ı madeniye8inde kurşun, balı:ır , çinlıo ve 

şap bdunmaya<'ııktır . 
Mevaddı lı:imyeviye illi.ve edılmiş olmamalıdır . 
Gluten elastiki olmalı , çekil ip bırekıldığıncle 
eski halini almalı 11e miktarı kuru gluten he
sabile yüzde 1 O dan aşağı olmamalıdır. 
Ham ı ziyet asit sütririlı: hesabile 0,08 den Cazla 
olmamalıdır . 

ikinci nevi un evsafı : 

1 - Beyaz renkte ve «7011 randumanlı olacak . 
2 Yumuşak lemsi ldlif olacak. 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 
1 1 

Lezzeti ve lı:olı.usu eyi olacak . 
Acılılı: ve lıü( lıokusundıın eser bulunmıyacek . 
Ecnebi büıur ııtı havi olmıyecalı: . 
6Numııralı elekten gfç .rildiğinde lı:ebili vezin bir 
bıılı:iye bırakmıyacaktır . 
Rutubet derecesi yazın yüzde 12 , kışın yüzde 
13 den Caıla olmıyııcakt ı r . 
Kül 0,90 dan l•.zla olmayacak bu kül hemen 
tamamile aıılt · lor\ırikte erimelidir . Erimi yen 
lı:um ve topralı: bakiyyesi 0,30 dan Cazlıı ol
mayecelı:tır. • • 
Mevaddı madeniyesinde ku r şun, bakır , çinko 
ve şap bulunmayacaktır. 
Mevaddı kimyeviye illi.ve ed ı lmiş olmamalıdır. 
Gluteni ~l~stiki olmalı . Çekilüp bırakıldığında 
e1kı halını olmalı ve miktarı lı:uru gluten .he-
ıabile yüzde 8 den aşağı olmamalıdır. 

12 - Hamiziyet asit süllırilı: heeobile O, 10 dan fazla 
olmomıı\ıJır, 

~ 

Her i~ i ııe\'İ unuıı Lahi olması lazım gelen 
şartlarla bayilerinin taıbika mecbur olduk

ları lıususat: 

13 - Her ilı:i nevi unda, çavdar milı:tarı yüzde 5 deıı 
fasla olınıyacaktır . 

14 - lln çuvallarının etilı:etlerin e aşağıdaki maddeler 

15 
16 

17 
18 

yazılacak Vd etıketler çuvallara yapıştırılacaktır. 
A - Unun gluten miktarının yüsde lı:aç olduğu. 
B - Unu çılı:eran fabrikanın ismi . 
C - Unu satanın ismi. 
D - Unun cinsi . 
E - Unun rutube\ derecesi . 
Hariçten geleu unlard ı etikete tabi tutulacaktır. 
iş bu tııliınatnaıne gazete ile ilAn tıırihindHn 
itibaren bir hafta sonra mariyete geçecelı:tır . 
Hilil.fında hareket eden alakadarlar hakkında 
lı.auni takibat yapJacaktır . 
Etilı:ehız undan ekmek yapanlar cezalandırılır. 
Un atık.etine muYafık olur da ekmek talimatına 
muvafık olmazsa Curuııcu cezalandırılır . 

19-Elımek talımatına muv~f, k olmaz ve ait olduğu un 
dıı. etiketine muvaf k zuhur etmezse uncu ceza
landırıl . r . Buna vuıul için Curuncu o paıtiye 
ait yapacağı ekmeğin unlarından bir çuval un 
sakla~a~a mecburdur . Ve o partinin ekmeğ 
sarfedıldıkteıı sonra bu unda sarf.ıdilebilir . Bu 
suretle nümune bazırla11madığı tokdırde Curnn 
cu cezalandırır . 

Birinci nevi ekmeğin haiz olması h\zını 
gelen evsaf 

1-

2 -

3 

4 

5 

6 

Kabuğu sarı , revnaklı , kabili inkiaar ve kabu 
ğu içine tıımamile yapışık bulunacak iç ara
ıında boşluklar bulunmıyacııktır. 
K~buk ~ı~mı yüzde 30 dan aşağı olmıyacaklır. 
Pı~me ışı 250 derecelik (urunda 40 dakika 
ekmeği tutmakla meşruttur . Bu müddet son 
hamurun (uruna konduğundan ıonra itibu 
edilecektir. 
A.lastikı olacak , üzerine tazyik edilip bırakıl 
dığındd yine eski halini alucııktır . 
içinin man:ıııırası heyııı , müte<>anis ve fazla 
ulalı: . boşlu~ları havi olacJ k, hamur edilmemiş 
11e pışmemıı un topaklarını havi olmıyacalı:tır . 

l~inde ~enkli lekeler ve mev.ıddı ecnebiye ve 
luı.nyevıye bulunmıyacak , lezzeti ve kokuıu 
eyı olacak . 
Halil aııit olacak ve aıiditeıi ( Asit ıülCirik ) 
he111bile yüzde 4 den fula olmaytcaktır.-

T ••••••••••• 
am bir ıene evvel evlen· - Hanımefendi alır hat• 

mitlerdi .. Çılgın rlbl ıevltl- ta. Yukarıda yatıyor . Dedi .. 
ynrlardı Hatta, o kadar ki.. Nuri bey ıaıırmıftı. Adeta 
Çok kere, birbirlerini kendi koıarcaaına yukarıya çıktı .• 
sözlerinden bi le kıskanırlar· Kar111, yQzQ koyun uzan· 
dı · Nuri bey kendisinden mıı, baıını ellerinin QıtOne 
on bet yaf küçük olan ıevlm- lı:oymuf yatıyordu .. 
ll kanaını, blrç ok düıünce, Yanına yaklaıtı .. Koçak 
arattırma , Ye tetkikten son · bir yavruyu okıar ,ıbı ell• 
ra kendine hayat arkadaıı rint ıaçlannda gezdirdi .. 
yapmııtı ·· - Saadeti. Ne oldun d . 

Kendiai aüzel dejitldı . . Ge - cim? Dedi. 
nlı ııöğllılü , dinç, ırürbüz , Genç kadın ıea çıkarma-
bir erkekti. dı . . Nuri bey uıulcacık bir 

Karısı Saadet hanım ; ol- daha ıeslendf, O aırada Sa. 
dukça yakıtıklı balık etinde, adet hanım bJrdenblre dol· 
kumral, civelek bir kadın· ruldu .• Yüzünde bir keder 
dı .. · ve kin maıkeıl 11ardı .. Ade· 

Henüz on dokuz ya1ında ta ajilar ıılbl ıöylllyordu .. 
idi . Aralarındaki yıl farkla- - Eyi ki evin yolunu bul• 
rına rağmen, ıevgiler i nde dun .• Yazık sana Nuri! •. Bu· 
ufacık bir hoınutsuzluk ve nu da mı yapacaktın?. Dedi. 
bir lekecik bile yoktu Zavallı adamcağız hiç bek· 

O kadar ıeviılyorlardı ki lemedijll bu vaziyet karp
Saadet hanım her ıabah ko sında dona kaln:ıııtı . . Bir 
caıını daireye uğurlarken ıey ıöylemek için dudakla. 
kapıda kollarını onun boy- rı kıpırdadı. Fakat ı&zler 
nuna dolar, tıpkı yeni nl- boğazında düğümlendi .. 
ıanlılıır gibi eıkı. ııkı tenbih Genç kadın bu ıüküttan ce· 
ederdi ıaret almııtı .. 

Yine erken hel eml - Suıuyoraun değil mı?. 
bey Derdi... Kabahatini na11l da blllyor-

Aktam üstü e11inin itini ıun . . Ben ıana ne yaptım. 
bitirir bitirmez pencereye Benden ne fenalık ıördlin? 
oturur, onu bekler, onun bas- Söyle?. Tercih ettiğin ka · 
ton seıinl, duyunca kapıya dın benden çok mu ııGzel 
iner, güler yüz, tatlı dille Nuri?. 
karıılardı .. Nuri bey baki Söyle, bu Nermin kimdir? 
katen meıut bir erkekt i. Yal- Neyin neıidir? Anlat .• Anlat .• 
nız bir derdi vardı . . Güzel Dedi. Ajilamağa baıladı .. 
karuı haddinden fazla müı- Nuri bey eylden eylye 
rlftl .. Heman her ay karıı - afallamıftı.. Adeta kekell. 
oısına yeni bir masraf listesi yordu .. 
çıkarırdı... - Neler ıöyliyorsun Sa. 

Nuri bey ıerçl zenıılndi. adet?Sen çıldırdın mı kusum? 
Yalnız maaf8 kalsa bunların Kim bu Ne~mln? . Yemin .ede. 
hiç birlalni yapamazdı .. Be . rlm ki biç bir ıeydea haM· 
reket versin babadan kalma rlm yok .. 
birkaç kuruıu ve Iradı var- Saadet büıbOUln lnUD11-
dı ... Fakat bu gidiıle onla- tı .• 
rın de tükenmek ihtimali Hay ·r Nuri .. Artık bu· 

na tahammül edemem .. mevcuttu , Son günlerde ka
r111nı taoarrufa davet etmlt· 
ti . 

Genç kadın kocasını kır 

mamamak için onun bu dl· 
leğlnl yapacaktı . Fakat ak 
ıl teıadüf ki, o ay bir arka· 
daıının düğünü vardı .. Nıha-
' yet ona da bir çare bulmuı-
tu . Erteıi ıiin kocaaı dai
reye ıriderken o da hayıraız 
terzihanenin yolunu tutmuı· 
tu . 

f 

Nuri bey, 
Cünlerden aybaıı idi Ma

l aı tevziatı dolay11lle akıam 
biraz ıreclkmıı, çarııdan öte 
beri alayım derken, mutat 
olan a11de\ ıaatlnl bir hayli 
geçlrmltll · Ellerinde bir yı· 
ğın paket eve dönüyordu .. 
Bu akıam, içinde tuhaf bir 
aıkıntı vardı . Zile baatı . Seı 
yok. Bir dah.~ bir daha. Yi
ne çıt yok • Aıabi bir hal
le üıt üate b rkaç kere da . 
ha çaldı .. 

Nihayet kapı açılmııtı. 

Onu karıılayan ihtiyar hız. 

metçi idi . Kadın 

anlamıt gibi ona 
!etmeden anlattı: 

vaziyeti 
ıöz ıöy · 

Sakladıkça beni b6abQtlD 
ılnlrlendiriyoraun. lıte! itte 
ondan gelen mektup! Cebin
de buldum. Dedi Nuri lalr 
çılııın gibi kalıdı kaptı. Bu 
ıırada kıvrak bir ıea odaıia 
çınladı: 

- Lldeı!.. 
Sonra ııenç kadın b6t6n 

kıvraklıjille kocaaının boy. 
nuna sarıldı. Dün aktaoı ye· 

dlil tavuğun kemikleri aaD· 
ki boğazına aaplaamııtı; 
Elindeki klfıt teninin fa

turaaı idi , Zavallı adamca• 
ğııı:, kızııınlık, aldanmak, ok· 

ıanmak gibi tezat biıler al• 
tında birkaç kere sendeledi •. 
Bir fey ıöylemek için du. 
dakları kıpırdamak lıtedf .• 
Fakat çapkın öpüıler onla· 
rı susturdu .. 

Bana darılmadın de· 
itil mi kocacığım? . . Dedi ••. 
Nıırl beyin elleri kumaa ka. 
rısının ıröğıüne ıömGlOrkea 

batını aallıyarak cevap Yer
di: 

Ôyle ama, kaneılım; 
öyle değil! Dedi. 

7 Dışlcr arasında hiı~edilecek d J __ k ___ _ 
. erece e um ve 

8 
saır mevaddı ecnebiye bulunmnyacalı:t 

- Rutubet kabuk bari ~ kalmak .. ır. . _ 
de 46 1 k 

uzere azamı yuı-
o acn tır 

9 Diğer evsafı kimycviye kuru und 1ı:· l 
ııynı olacaktır . a ı eYU ıa 

10- Çınko ve çinko kaplı mahallerde h 
calı:tır. Hamur yuğu ~ malı: v almurkyug~ulmıya 
k

. e e eme ıçın ma-
ıne kull~nılacakt ı r . Tatlı maya .. h 

11 - B" . . "k" . mureccı tır. 
ırıncı ve 1 ıncı nevi ekmek k r 

1 t r 
.k. çı aran urua-

12 

arın e rı ı ve bu furunlard 1 k 
k 

a ya nız çı ııra-

c ı !arı ekme lı: unundan baaka . b 1 
k 

Y nevı nn u ıın-
myaca tır 

Ekmclı: üzerine bulamaç Ye 8 • .. ·· 1 L . nıre suru meyece .. -
tır Kıtası baston şeklinde uıuıı ve kiloluk 
olacaktır . 

13 - Etıket.siz _unla tıkmek yapanlar cezalandırır! 
14 - Un etıketıne muvafık olurda elı:mek tal' tar. r lı: 1 ııııa ına 

muva ı o maıaa turuncu cezalandırılır. 

(Devamı d6rdllneıı •Jfada) 
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~~SEH 1 R~ 
Sinemasında 

28 Teşrinisani Çarşamba akşamından itibaren 
~İN ~IA ALE~INlN BCYÜK YILOIZI, ~l'HTESEM 

YI( Kt;OHETLİ AHTIST 

B R İ G i "I~ '"I~ HELM"İN 
YAR.ATTIGI 

iNCİLİ KADIN 
~lilyonlarca insanı güzelliği ve saııaundaki Layemut kudrt-l ,e ih

lişaıııı ile kendine cezbeden muhteşem artist BerigiLLP Helnı bu fil
mıııde sanat kudretinin fevkiııde bir 'arlık ıı:östernıı kı.·dil' . • 

Bu şaheser film baştan nihayete kadar sı rgözett.. Aşk .. He~ecaıı 
nefis musiki şairane manzar~llar "" yekdiğeriııi takip edı ıı raıılı sah

nelerle dolurlur. Heyecan 'e zf'' kle takip edec. ğiııiz hu filnıde BRL 
GITTE HEL~ff sizde alkı~lıyacak, sanatıııdııki kudreıiııı· 'e ilfıhi güzel

liğine hayran olacaksınız. Ta' si yesiııi zait addeuiğiıııiz bu sanatkarı, 
yarattığı sana abidesini görmek fırsatını kaçırmayınız. 

İLAVETEN. Dünva havadisleri. Sl'VARE: Tııııı 8 de baslar 

SALONUAIUZ. KALÖRIFEn TESHiN EBİLMİŞTfH. 
Pek \Takında 

ÇAPKIN ARTİST 
KLARA "BOV'IN 
(;ILGIN ti.iZ 

FİLİl:'ll.l:İNİ GÖR.EGEKSİNİL. _, 
•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Göz hekimi : Mualliın Mektebi ve 

Lisesi Müdiiı·lüğüııden 
Necati bev ~luallim mektebi \e lisesi le\li 

I ~ Or. Ihsan Ahmet ~ 
. . 

nıeccani lelelwleri iciıı 150 - ı 70 takını elbise . . 

ve kuııdm\111111 )aptırılması 22 · l l-~l34 Larilıiıı-

den itibarPıı 20 giiıı ıııiiddellt· miiııakasa\a <'ıka-
rılmıştır. ' · • 

Şartnameler nwkteple görülebilir. İsteklile 
ihale günü oları 12-12-934 t~••l'!'anıha !!iirıii saat 

14 le mektepte ıııütPsd,kil ı; iil;auın ı..'oıııis' onu-. . . 
na ıııüracaalları. 

• • • Haatalarını her aün ıa · • • • • 
: at 3 den tonra Kuvaimil- : 
: liye caddeıinde 159 nu : • • : maralı muayenehaneıin- : 
: de kabul eder. : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Dr. M. Ali 
'· ı f . 1 1 1 (,ı 1, l'!'tıgı. ... -

~o~ııkluµıı lı:ısıalıklaıı ! 
!\'11ıe:ılliın Mektebi ve rııiiıt·ııa:-sısı. 1 

l...ıİSCSİ l\'lüdÜ ı• I üiÜttdeıı: Haatalarını •aat üçte j 
o hükümet caddesinde mu- ' 

Muallim lllt'ktelıi vı• lisesi nıeccaııi ıalelıderi ı ayene haneıinde kabul vel 

için yaptırılaeak 185 at.lf'l pt:'lt•riıı pazarlıkla ta- liitiieiidaiiv•i•eiidiiier_. ____________ _ 

lip olanlarııı 10-12-!-!3.± pazartesi güııii saat 

14 le mektepte miitesekl.il ıııiihayaa korııis)OHU-ı 
na müracaatları. • ,,....,A, VA 

Halkevi Reisliğ·iııdeıı 
Halhevinıiz kurshw şubesiııiıı Ali Şuııri mektebin

de erkekler iciıı a<'lıirı ııkuına \<1Zıııa derslPrinde 
• • ;""I • 

A - ne ücreti 
YIL vl 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLICI 240 • 

1 

sınıflar dolduğund;ııı bundı, 11 soıını vazılıııak isti 

yrııleriıı Gazi meklebiııdP aı;ıığııııız 
0

sı111flara de

vanı etıııek üze.re ı;azi ıııeltehi Bas ıııualliıııli"iııe - . e 

Abone ücretleri taksite 
baQ-lanabilir. 

SAVA Ş, a aönderllen 
yazılar ııeri verilmez. muracaat etrııeleri ilan ve rica oluııur. 

~alık(•sir cüuıhııriyet 
ınüddeiııınumiliğiııde 

Müddeti ııeçen nüahalar 
1 O kuruttur . 

Gazeteye ait her hususta 
Netriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

Balıkesir ceza eviııe alınacak Pkmel-. he~ a~lık SAVAŞ Cu:;;e.ı ~nleri 
olarak ve kapalı zarf usulile indirııırvt> konul- çıkmaz· 
muştur. Ekmeği vrrıııPğe istekli ola;ılar şeraiti -·-

öğrenmt>k için he~giiıı miiddt•i ıınıuıııillik dairesin- ~ S A V A Ş ~ 
de toplanan k•mıısy•.>ııu m:ılısusııııa sorm.tları vel 

ıeıııiııatı ıııuva"-kate.leı·irıi vap:ırak \ernıe 11iiııü lilDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 

1 2 ') ı •1 9 3 4 "I · · · t' '1 milliye caddesinde Hususf daire 
o ao ..., • c. - ları ıırır rJst ~elen cumarte~i 1 
ı,••Ünİİ saat 14 dtı ko111sİ.\011d;ı hazır h11l1111ıııalar1 Telrraf adresi: Balıkesir 
M SAVAŞ 

ilan olunur. 

\. 

,,,,,,, 
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-~·'-Talimatname 1«t:::::::::::::::nz:r----~ 

15 - Ekmek(:~:~:::~ ü:üunv::.::~::z ve ait oldu •• Temaşa ~- ~ 
ıtıI unda etiketine muvafık zuhur etmezae uncu 

cezalandırılır. Buna vusul için turuncu o parti· o T EL 1. v E G Az 1. N osu 
ye ait yapacağt ekmeğin unlarından bir çuval 
un saklamağa mecburdur. Ve o partinin ekmeği 
earfedildikten sonra bn un da sarfedilebilir. Bu 
suretle numune hazırlanmadığı takdirde turuncu 
cezalandırılır. 

lkiııci ııevi eknıPğiıı haiz olması lazım geleA 

e'saf 
1 - Knbuk hafı! esmere meyyal, sar ı ms ı , beyaz, ka

b ı li inki,ar olacak, kabuk içine yap şık buluna
cak, kabukla iç anısında boşluklar bulunacaktır . 

2 - Kabuk kısmı yüzde 22 den aşağı olmıyacaktır . 
Pişme işi 250 derecelik Iuruudan 40 dakika 
ekmeği tutmakla meşruttur Bu müddet son ha· 
murun furuna konduğundan sonra itibar edile
cektir . 

3 - Alestiki olacıık, uzerinetazyik edilip birakıldığında 
yine eski halini alacaktır 

4 - ki cüzı esmere meyyal beyaz ve içindeki göz
Itri ol ılukça ı:ok olacaktır. Hamur edilmemiş ve 
pişmemiş un topakları bulunmıy• caktır . 

5 - lçjndek i renkli lekeler , mevaddı ecnebiye ve kim . 
yevıye bulunmıyacaktır, lezzeti ve kokusu eyi 
olacak 

6 - H ılıf 1Jsit olııcak ve nsiditesi {Asit sülfürik he· 
sabile) yüzd' 0,5 d~n fazla olmıyaeaktır. 

7 Dişler arasında hissedilir derecede kum vesair 
mevaıl . lı • cnebıye bulunmıyaraktır . 

8 Ru ubet kabuk hariç olmak üzere azami yüzde 
46 ol:ıcttktır. 

9 Dığer evsafı kimyeviyesi kuru undaki evsafın 
aynı olacaktır . 

10 - Çinko ve çinko kaplı mahallerde hamur yuğ
rulmayacaktır. Hamur yuğurmak ve elemek i· 
çin makına kullanacaktır. Hamur müıavi kı
sım sert ve yumşalı: undan terkip edil rcek ve
tatlı maya kullanılacaktır 

11 - İkinci nevi ekmek çıkaran furunların tefriki 
ve bu furunljrda yalınız çıkaracakları ekmek 
unundan başka nevi un bulundurulmayacaktır . 

12 - Ekmek üzerine bulamaç vesaire sürülmiyecelı.
tir. Kıt'aları yuvarlak ve kiloluk olacaktır. 

13 - Etiketsiz unla ekmek yapanlar cezalandırılır . 
14 - Un etıketine muvafık olurda ekmek talimatına 

muvafık olmassa furuncu cezalandırılır . 
ıs - Ekmek talimatına muvafık olmaz ve ait olduğu 

un da etiketine muvafık zukur etmezse uncu 
Buna vusul için furuncu o partıya ait yapaca· 
ğl ekmeğin unlarından bir çuval un saklama 
ğa mecburdur. Ve o partinin ekmeği sarfsdildik· 
ten sonra bu un da sarfedileb)lir. Bu suretle 
numune hazırlanmadığı taktirde furuncu ceza
landır.lır, 

Masraf Hesabı 

t;uval başına işçi masrafı : 
HamurkAr 10 Kuruo 
Kürekci 10 » 
Yard ı mcı S » 
Çırak 4 » 

29 Yekun 
Bir çuval un 72 kilo olduğuna nazaron 100 kılo 

un İçin ioci masrafı 40,3 olur. 
2920l 72 
IL88 40 3 
200 ' 

Yevmi furun maarafı : 

TezgAhdar 80 

• 

Odun 200 
Elektirik 1 O 
Su 00 

Tanzifat ve tenvirat 2 
Alalı aşınma bedeli 5 
Zarar ve ziyan 3 

Jmj 
500 kilo un için maarafı : 

kurut 
» 
)) 

l) 

» 
)) 

)) 

Yekun 

100 kilo un için işçi masrafı 40,3 idi . 500 kilo için 
işçi masrafı 201,5 dır Yevmiye furun masrafıda 300 
kuruştan 50 ı ,5 

100 Kilo unun bedeli 55-60 ranıiuman 11,72 kilo 
olan bir çuval unun piyasa fıatı 680 kuruş olduğuna 
göre yüz kilosunun fiyatı 944 eder . 

500 Kilosunun 

68000 ~ 

~ 944 

1288 
j2Q"" 
1288 
32 

4720 kuruş 

501,5 )) işçi ve turun umumi murafı 
S2LI,5 Yekun 

5221,5 kuruşun yüzde 15 9i 783,225 eder l>u mik· 
tar kazanç olarak turuncuya ttrkedildiği takdirde : 

Umumi masraf 501,5 
Kazanç 783,225 un bedeli hariçtir. 

l 284,725 Yekun masraf 

Bderki ı 00 kilo ioin vaeati 257 kuruş maıraf eder. 

Sahibi Hacı Bekir zade Salih 
bey idaresinde 

Balıkesir'in her hususta en 

mükemmel otelidir. 

Konfor. Temizlik. Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet emniyet 

ve mükemmel banyosu · il Gerek memleket halkının 
·~ gerek bütün misaf1rlerimizin 
t umumi takdirini celbetmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo . 
~t'lırin, İstanbul ve lzmir'in biitün gazeteler' 

!llf'VClltltır 

Balıkeıir'ln en eyi tanınmıı bir oturma ve 

dinlenme yeridir. ~· 

···--------.... ---------v .......................... -~-

1000 Kilo için işçi masrafı 403 kuru9 
ıı » Yevmiye turun masrafı 300 • f 

703 umumi ma•r• 

1000 Kilo un bedeli 9440 kuruş 
ıı » için umumi masraf 703 » 

10143 Yekun 

Bu yekunun yüzde 12 si 1217,16 eder ve umuı11 1 

masrafa bu kazanç ilave edilirse: 

703 
1217, 16 

1920,16 ederki 100 kilo için vasati ı9Z 
kuruş masraf eder. 

2000 kılo un için işçi masrafı 

» ıı >> » yevmiye turun maerafı 

2000 kilo ıın bedeli 
Umumi masraf 

Yüzde on iki kazanç 

Knzanç 

806 
300 
ra 

18880 
1106 

1998Ô 
12 

3997~ 
19986 

2398,32 

Umumi masrAf bu kazanca ilAve edilirse : 
1106 llruumı masraf 
2398,32 Kazanç 
J5o4,3'i 

Ederki ıoo kilo için vasati 3504,32 ~ =- ı1s.zl6 
kuruş ml\sraf eder. 

Halı hnzır narha göre birinci rıevi ekmek fıatı ' 
ı 00 kilo 55-60 randumonlı ua fıatı 944 
500 kilodan yukarı un imal edildiğine göre 
imaliye masrafı '..!57 11 ı 

rnITYe~1 

100 kilo birirci nevi un 130 kilo ekmek verdı# 1 ' 
ı..uı 

ne nazarım bir kılo ekmek fıatı 120 1 - 9 25 Jo .. 180 - ' 

yirmi beş on para eder. 

İkinci nevi ekmek fiyatı 

100 k!lo • 70 randumaalııı un fiatı 806 
500 kilo lan yukarı un imal edildiğine göre 
. f ?5~ 
!maliye masra ı ~ederJI 

100 kilo un için 140 kilo ekmek verdığıne oazors; 
irkilo ikinci nevi ekmek fialı 1 ~:~=7,5 yedı bılçıı 
kuruş eder 

yesı 
Un ve ekmeklerin tesbit edilen evsafı umuıııı tılı 8 

hakkındaki talimatnameler Vilayet umumi Hı{s~sı tıı· 
meclisince kabul edilmiştir. Belediye Sı hhi zabıt ,, 
limatnamesin iıı 250/20 inci madduine tevfikıııı pıı ii· 
kur talimatnı..ınalerin tatbik ve icrası Belediye eııı:rı 
meninin 11/11/934 tarih ve 580 numaralı kot~\jıı 
iktizasından olmakla mucibince hareket edilın°81 

.; re 
Fabrikatör, Uncu. Fırıncl ve alelumQm ekınekcı tı 
keyfıyet tenbih ve tebliğ olunur. 

- iL 
Netrlyat müdürü: ESAT A~ 

k.,ır Villyet Matbaaaı - &lı 


