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Mühim Bir Memleket İşi: Beledıye Jntih~batı. 1 Hi 

• y ih a B .. Ü Yurtdl Almanya milletinin itima-

r eve 
• 

ev ak E. melidir! dını ~aizdir . 
38 mılyon Alman eret diyor aş 

Dahiliye Ve~aleti vıJayet ere yolladığı bir tamımda beL~ıye mtıha~atına ~ütün 
yuıt~aşlanmllrn iştirakınin temini için ~ar türlü te~birin alınmasmı emretti. 

ı Eylftlde başlıyacıık olan 
belediye intihabatı münose· 
betile Uahiliye VekAletındeo 
vilAyete mühim bir tami~ 
gelmiştir. Bu tamimde dem
liyor ki: 

« Cümhuriyetin en eyi es
erlerinden olan belediye 
kanununun ikinci intihap 
devresi malum olduğu uz~re 
önümüzıleki Eylül ıptiJıııı
nda hulul ediyor. H11letlıyo 
intihabı memleketin on mü
hiaı bjr ışi olduğıınıl n int
intihop hakkına malık olan 
er ek ve kadınlnrın müm
kün olduğu kadar umumi 
İntihaba iştir k etmeleri için 
hertürlü tedbirlerin iduro 
Amirlerince şimdiden alınm l 
arı IAzımdır. 

Belediyecilik hayatımızda 
rnühim inkılliplor yaratan 
bu kanunun emrettiği ya
p iması münost>botilo nüfus
umuzun ü~·tc hirini te kil 
eden şehirler halkına nnlotıl
mosı IAzım gelen nokta-
1 rı izah ve bu hu-
ustakj çal ı maların tarz•nı 

! 

Dıılıılıye \ eklhmir. 

edilen Vf>klllet~·e de muv
afık göriilen talimatnome 
g-önderilmiştir. 

Tuf imatnamonin f ksir ct
tirilı>rek azu avmokomlı· 
klorına ve beJeıl( esi olan 
nahiye miidürlükJ, rine inti 
h p gunhnrlen evel ye_ 
li tirılmekte beraber fır tayin maksadıle C. H. F. 

_?mumı kAt pl ığince tnnzım kanın idare hey,.ti rei i 

~ükrll Kaya bey 

Ye azaları ile derhal temasa 
geçılerek ve kendilerıl~ me· 
sol birlıği yap \orak ve tıın
dilt·rine 1'1zım gelen yorllım 
vo kolaylıklar gösterilcrt>k 
tı:ılimatname hükiımlerinin 

t ımnmının tatbikini temin 
ve mülho ata do bn yolda 
icap eden teb!iğntın ifa huy
urulmasını riro edorim elen. 
dim.» 

Buğ ay ili K rultayında. 
Pazar yerlerinde ~araret- 'Ahmet Cevat, doki'Or Haşim Ali beyler 

Kurultt:: yda tezlerini müdafaa ettiler. 
il alış ver.ş V8f. Ankara, 20 AA.) İki hakk ı ndakı tazının izahına 

nl ı lurk oil kıııuihl)I ikin devam etmı~tir. Ahmet Cı: v 
Bizd ·n de buğday steoiror. i'İ çt il aını dun Dol nıohnlıçr. at bı>y tezinin ızohını 

Ankara , t 9 ( .\ .) - Son ı:ııroyı la -;np nı ve rniizn· lııtirirkrn hu etütlerin 
vııziyPt üzerınA b t) nelm lel k< rot Ht ;~ cuıı 1 ur H 1zr tle \'erimlt•ri 1'urk tarihi 
buğday p..ı z l r n a h rar rı t k P 1 üvurmtı lnrdır. Ba· tetkik cemiyetinin verimleri 
etlı muo rıH• Pler bnş - şlJDJı ı. ) erınde Kıizım Paşa ile bağlandığı tnkdirrlo mc· 
lanıış bulunnıtısı dolıı - Hazretleri bulunmuyordu to_ sPlenin kökünden hnlledil -
yıs ıle z ı root banku na pi ntı \' J r nçılmıız geç·en ceği j sö ·lenmiş ve ıki kard 
ınuhtelıf memloketlerdt>n hu- top. nt ıyn oit zabıt okunarak eş cemiyetin muşterok mes-
ğd Y ııutışı hokkındn külliy- l:.ıs\' P Jılmış ve Ç-ıno · kale aisılo medeniyet ve dil me. 
etlı mıktar uzorınden nıüro Mcbu ~. Ahmet Cc••nt bey nşeinin oıta asyodo şımdidon 
coaUar ~ o i olmaktadır Ya- Türk dılın n yapılmış h rek- nydınlatılmı olduğunu ilave 

1nda gani satı lor beklen- (ltl')ri vo Turkç..,nin H nt-Av. ed13rek dem;ştır ki: 
~ rupıı dıllırılc mukayesesi - Bu etütleri biz herkesten 

=======;::_:;;;:==-= ovel kendi dıliınizlo hır 

Sel f elaketıne ma uz kalt... ı· 
Cerız büyüklüğünde oıu yagdı. Yagan rağmurfardaı. derl ı r 

taşlı. Zörar o.dukça buyMkıur. 
Sinop, 20 (A.A.J- Bır gun uğrııtnıı t.r. 

evet buşlıyan fırtına butun 1 ı le, 20 (AA] Stl folr1 
ıddetıJe d~wııın etmekt - ketzcJel rjni ''e solın 1:1ebep 

ımanla kun·etlcndırerek yiı 

rı.tıu . kPrıdi iman m zı b. ş 
ut r n 1 da nş lu moğa çıılış· 

rna borcumuzdur. 
Ah net Lle\· t LeyJen ~onra 

loktor lluşinı Ali lıey 

Berlın, 20 IA A l - Diin 
sabııh sıHıt 9 da Almanya 
Reisi('üınhurluk ·~·in Y'ıpılıuı 
reyi dm ndticesi sııat 21,20 
du şu idi: 

13, 188,208 evet, 1,520.356 
hayır. 

Londrn, 20 (A.A.) - Oün 
bütün Almanyadıı yııp ı lon 
rayı dm h kkınd ki intıhnp 

buroı;u tarafından verilen 
kntı rnkkamlara göre 
43,26 7,821 kişi reye iştir k 
atmış bunlurılon 3812,4030 
evet 41:.!75.284 lıayır Jıımiş
tir. Boş rt>y pusulası ndcdı
dc 868543 dır. 

Almaayadı mHkutıarm ço~u 
f ahliye edildi 

Borlin, 19 (A.A.) - Bitle
re karşı hareketi istıhdaf 
ellen Rohm isyanında all\ka
Jar olarak muvakkaten te\'· 
kif edilen 1124 kişıden 1079 sı 
af kanununa tuvfıkan tahlıye 
edilmişlerdir. Vnziyetlerı mü
him tahkı at icrasına !üz.um 
gôsterilon 41 kişi mC\' uf
tur. 

Nazilııri d n Diri d,ba asıldı. 
Vıyono, 19 (A.A.) -- Uiv

nnıharp 25 temmuz günü 
Aravnğ telsıı iataaiyonuna 
hücum eden J3 nazi 
yo ait muh11kemesıni 
bitirmıştir. Bunlardan bi-
rı idama. dığnleri müe
bbet kur. ğe mahkum edıl
mıştır . lduuıa mah~ftm olan 
dun sout 19 da asılmıştır . 

iktısat Yıkilımiz Ankaraya 
avdet etti. 

An ro, 19 (AA.) - ikt
isat Vekilı CelAl bey l u sa
bah nnadolu ekspre ıle 1 -
tanbuldon şehrimıze dönm. 
üştiır, 

Gozi terbiye enstitOsu taleb
eleri Aydında 

Aydın, 19 tA.A.) - Bisik
Jetlo tetkık sovcıhutine çıkan 
Gazi torbiyo ;n~tıtüsü tale
belerinden 6 g~nç mua llıııı 
Şin.ı ı boy ı n r. f 1ktınd • lzmı 
rdt•n hur .. ya gelmiı;tır. 

lı ıncır mahsu ü 
İzrrıır. 20 (AA.] :\ltH'-İ 

rn•n ilk incır m ıtı 11 ıı bııgııı 
ltalyan hand.r alı d yuna va_ 
purıle Tıryesteye ğon<lel'İl 
m ıştir. 

•e•••••••••••••••••••••••• 

Dokuzuncu Sene -

anıp 'e başm~harrirl: Bilecik mebusu HıyrıtUa 
_Umum Neşrıyat üdürü: Kenan Emin 

iDARE• fANEsf: Balıkesir Şahmehmet s ğı dairci 
mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili., TELEFON: 
Türkdili ABUNA ŞERAITl :Seneliği 1000, altıaylığı 1 
600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları 25kuruştur 

e e 
• • e ımı 

k · ş af 

dedi. 
1 ad en 
. ' ı yor. 

Merinos cinsi vilayt timizin ı~tısa~i kalkınma. ilerleme 
ve yüxsetmesin~e ~üyük ve veri nıli tesırlui olaca~t1r. 

Ziraat Vekilimizin Beyanatı. 
Ziroat Vekili Mulılis boy 

birkaç gündur Bursada bu
luıımoktudır. Vekil bey ve-~ 
kdlete oit ışler hukkındo be
yıınatta bulunmuş ve dem - '" 
ıştır ki: 

- Hükumet (Komkarm) 
fobrikosını kurmnğı iktısat 
ve sı.rnayı programına ıılmı

ştır Bu f ııbrıknnııı İslediği 

ınce lıfJı yunu yctiştırnıusı 

ışıni ehommıyetle dtişıinJük 

l~:iuseıı Merınos koyunları 

uzerınde dalın ovclce Kara. 
cJbeyJ~ tecrübeler ynpıl oış
tı. tion defö da Z1roat Vf:'kn
leti sabık ruıistcşurı Yukst.ı 
Uaytur mektebi .zeoteknj 
muallimi İhsun Abidıo, Vek
alet zeotekni miıtehassısı 

Nurettıo, yüksek ziraat en
stitusü zt:oteknı profesörü 
tipotul ltıfzısa;.hha enstıtu

sü profesöru Badler, bakt
toriyoloğ Süreyya Tahsin, 
KuJrı Saldhıttın, Puraızıto
glo Nevzat, Nocatı. Kornea_ 
btıy har•JSt oıuduru Şefık 
beylerden müteşekkıl hır 

heyet halındo Buran, Balıke
sir mıntıı lrnlarında ovvelt\ to. 
plu olorok gezmışler, bılil

hnre her gurup kendi bran
şı duhılıııdo tetkiklorılo bu
luıımuşlurdır. lşo pek yakın_ 
da bu~l.ınucnkt r 

Fubrikunın ıptıdui movad
dını veren Mor in osun mu
volfokıyetle yuyılııuısı ve 
eyi netıceler vermernesı ıç

in hiçbir sehep yoktur. 

diy 

Zıraa: \ekili Molıhıı lw.y 

IHim ve tabiat buna tn
muııile elverişlidir. Zaten 
profesörlerin ılc teslim ettiği 
gıbı Anadolu ince yünlü hay
vunlurın ank yurdudur. 

Köyhimüzün anlayış, kev

uyış ve görüş bubıliyetınin 
yuksehiiği bu işin başorılm
ııs ndon en büyük kuvvet 
ve uınit koyn ğıı.lır. Merinos 
işinin nno programı senelere 
ayrılmış olurok hnzırlanmıı
tır. 

Heyet imdi bu ana prog
ram üzerınd" l!n küçuk te. 
ferrüutn kudur iş pl4olarmı 
hazırhyacnk.tır. Hayvan buı

talıkluriJd mucudcle, bakını 
ve suıış işll!rİ bır kul hulı 
nde bırıo.rını tamamlayıcı 

Lır surette yıı p . Jmı~tır . 78 
s ı: ııi.'yo Lclunmiış olun bu 
progroıııırı ilk Üç onesı he· 
rlurlu h ..ızı rlıklorın tamam
( De\amı ıkınci 6ayfı!ılo ) 

M 
Dün mesaisi ıkmal etti .. 

Evkaf bin a sı baledi1e tarafından sa ın alınacak, intihJbaf 
1 Teşri ııLY~lde başlanacdk 10 Tdşrinineldo bitiıil.ctk ir. 

e ır. Vapurlar yollJrına olduğ ı zararı gormek üze e 
devam edemiyerek buruya gelen vali beyin 

b.ı~l mı ştır. Te:ı:inı iz ılı ı 
H ş rn Ali b yt •zınoe ki ılil 
ıneflıuıunun ch<•nımiyet nelen 
hah slc g rmiş ve millf hılgi 
eski dil nı eflıumunun hakiki 
mahiyeti na zarı dıkkate 

nlınmnz, ynlnız milletleri ül· 
kü terbiye in1le prJtik kıs

ı:.ı ı nazarı itiborc alınır. Di-

• • • • • ! 30 Ağustos : limanımıza ıltıca etmekteler. riyos tinde bir omı yorı 
uzg~rın şiddetinden burada topl narak ft41tl.ketzPd hıre 

nğuçlar devrilmiş ve Boya· yapılaca yord m etrafında 
boJn ceviz biıyü luğiınde ~önisülmü Ye Yilay.,t, be 
dolu düşmüştür Bunu mu • lt'diye butçelcrinden ilk yor-
tea ıp yağan yoğm - dım olarak 8000 lıra ayrıl· 
urlardan dereler tnşıı • mışt r Diğe r t r ftnn bele-
ra civar öylorıu yazlık diye hu vatnndoşlara ekme 
m hsul4tını kısmen hasara dnğıtııcaktır. 

ye ek Michel Rerealin milli 
lengistik meseleleri hakkınd
aki bunlnr her memlekette 
vatan meselesidir ve şehıi
( Devumı ikinci sayfada ) 

: l'urldaşl : 
: JO Afjoslos Zaf a ve : 
• • : l uya re bayramı yak/aşı. : 
: yor. Bu btiytik gıirıdt Türk : 
: Tayare c~miyeline !/Ordun: 
: t>lnuk en buyiik bir yurt : 
: borcundur. : • • •••••••••••••••••••••••a•• 

elecl ~ "ce tı n alınnc.'nk ol n C\ kıf bııı::sı 

Bel idive Mec isi dün do y, rilen korarn göre, istosi-
çal sn ... ına d vaın dmiştir. yondo i evkaf hinneı hAlf'd-
M •clıs yıırım sn t kodnr sii· iye dairf'S ittihıız edilm«>k 
ren Jünkü toplantıs ndo iizere otuz beş bin liraya 
fııvlrnlôd fl toplunm ıyo m vzıı satın olıoocak vo par.ası beş 
to~kil ed n ve tAH .k için tttksitto ö ienecektir ilk to)nit 
r.nc·ıimonlerfl verilf"n mPslll- olarak 934 senesi bütçeıin-
eleri miiz kere ve kabul de yedi bin lirnlık bir mün_ 
ı>dere doğılmışt.ır. ( Devamı ikinci sayfede ) 
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SESLER 
• • • • • 

···············~ ·········· 
Selam meselesi 

Memleht imizi görmiye 
gelmiş ol n Bulgnristnnlı 
bir 'I iirk nrkadnşım. bana, 
şunları nrılatt: 

<ı - B •11, T:irk l)'t' .f İ, e 
hirleri harap. köylüsü perı
şan; çöl h.ıli le uz mıp gid
en çorak hır memleket ola
ra lt hilır.Jim ... 

'' lltılbukj, bugün, 
bu kanaatım tamamen deği
şmiştir .. 

« Cümhuriyet hüku -
metinin on senede can!anılı_ 

rdığı An:ıdoluyu, o kndar 
benimsedim ki ... 

« Bu seyahatim, kafamd 
nki bütün yanlış telakkileri 
sildi, siipürdü .. 

(( Yeni, genç Türkiyenin 
her ayine, her yerine hayr· 
un old\lın .. 

« Fakat, yalnız hirşey 
canımı sıktı: Sı::lam tabirle
rı .. 

cdfo yüzden, birçok resmi 
dairelerde şaşırmış kalmışı
mdır .. 

Bana, bu: 

« - Merhaba! .. 

« - SelAmünalcyküm! .. » 
Gibi selAm tabirleri çok ya. 
hancı, kısaca, çok 
gı>lıyor ... 

garip 

«Bence, halledilecek mes-
elelerin en muh imlerind-
en biri de budur .. » 

** Bir O~manlı kahvehanesi 
tasavvur buyurun: 

Kuhve; poturlu. hüyiik ka
vuklu, çember sak ı llı veyo. 
uzun bıyıklı, ağır harakct 
cttilderi bağdaş kurup 
oturduklarından ve tavırların
dan belli olanlarla hıncahın\: 

dolu .•. 

Kapıdan her 
d~fa i\·eridf!kılero 

rıyor ve: 

- Merhabaaa . 
Veya: 

giren. bir 
göz gezdi 

- SelAmiınnleyküm .. 
Diyerek kah vede kileri sela . 
mlıyor ve yine oğır ağır 
ilerledikten ~onr:ı, münns ıp 
bir yere çöküyor .•. 

İşte, ben, şimdiki, kullnn
dığımız selamlurı daima bö 
yle yerlere mürıasip görür, 
on sekizinci nsrın Turkünc 
has bulurum ... 

O znmıındıınberi bir u. 
yğı ,.e sevği sembolü olan 
seldm, aynı şeklıni muhafuza 
ede gelmıştir. 

Fukot kıfayet t 1se,. 

Meseld, Bule-ar la r n ~nbah 
v 1 

oğlo ve akşam j\·ın, 11yrı ny· 
rı elarn tabirleri vardır .. 

Bizim de var: 
'< - Sııbah şerif c. riniz ha 

,yır olsun .. » 
Ldkin, bu kadar uzun bir 

tabir kullanılır m ı, h i~· ~. 
Sonra, bizim, merhabaları

mız, koJınlura kur .. ı ve ka 
dınlar urasında. resmi sellim 
şeklını alamamıştır. ola -
maz da ... 

Bugün. bir kadını, ya gü 
lumsıyerek Yeyahut ta: 

«- Bonjur efendim .. » gi
bi çalma t.ıbirlerle seldmlo-

Vilayetimiz 
İktısaden . 
inkişaf 
Ediyor 
( Üst tarafı biriuci sayf ıdn ) 
lanma ına. hnstohkla müra· 
d .. Je vo eleman yeıistir lme
sino ayrılmıştır. 

Knrocabcy horası Bursa 
ziract mekt ı h ı tr.ıtbık nokta. 
sından merkt'z olacakt1r Bi
lgi ve teknık işl~ri :riiksrk 
ziraat enstitü ünde toptma
caktır. 

Merinos cinsinin Bursa 
vo Rtı lı kesir vilAyctlerinin 
iktı saıii kalk ınma, ilerleme 
ve verimlı tesirleri olacağın· 
dan şiıphe edilmPz. Yetiştiri· 
cilc>r bilhas!la Merinos yetiş. 
tirmr• cemiyt tinin reis ve 
arkadaşları bu işin az zama
nda muvaffakıyetle başarıl 

ması iman ve kanaatini ku
vvetlendirmektedi ler. 

Dil 
Kurultayında 
Müzakereler 
( Üst tarafı birinci stıyfda ) 
yetin muhafazası işidir, sö. 
zünü hatı rlatmıştır. 

Ankara, 20 (A .A.) 
Dil kurultayının dünkü topl
antısınd ı söz alan Cafer oğ-

lu Ahmet bey Türk-Rus di

lleri arasındaki münasebetl
ere dair tezini okurken hu 
ntı tozınin nıevzuu dil tetkik 
!erile alakası olmıyan bir 
şey ve gayri muvafık sözler ka 

rıştırması üzerine müzakerleri 
takıp lıuyurmakta olan Gazı 

Hazretleri salonu terketmiş 
ler ve kurultay başkanı 

J\dzım P.ışa Hazretleri de 
hutıbin sözünü keserek d~

vamdnn menetmiştir. Aldı . 
ğımız malumata göre Ct.ıftjr 

oğlu Ahmet beyin üniversite· 
deki doçondık vazıfesıne ni· 

hayet verilmit ve dil çalış
mnleırılo aldkusı kesilnııştır. 

mak rnecburiyutınde kalıyo

ruz 

Halbuki: 

- Gün aydın , tün aydın .. 
Sağlum ol, suğlam kal.. Vs .. 
gibı, ne kadar güzel scldm 
tubırlcrimiz var .. 

Tabıi. kök saluı ş ve her 
dukık.;1, her saoıye kullunılan 
bır k clımeyi sökup atmak :;ı;o

rdur . . 
Bunu kabul etmek me<·bu

rıyetindeyiz .. 

Fııkat, hiç olmıız.aa. ylnİ 

yetişenlere, yeı i trnl8m "" t' kil
lorini aşıl yabılsek 

Bence, bunu ancak mekte
pler, kulupler, halkevleri ya· 
pabılır . . Ve bu -.uret.le hır 
ku~~ sene zarfında. biz <lP 
ho.şkn milletlnllt> olduğu g -
bi "olay ve Tür kun sumio -
yetini, sevgisini ıfaJe edı•b

ilecek selnm tabirlerine nı lık 

oluruz ... 

( Me- Te) 

........... ··~·•••••••••••••••••••••••••••D••••••••••·· ·· 

5 ŞEHİRVEMÜ HAKATTA,; 
......... ·······································~····················· 

Kazım Paşa Hazr tlaıinin nutku ziraat SBP.E!:.. M •C b k la' 
l<tızım Paşa Hazretlerinin IS et a a 

kurultay başknnl ğınn seçil- 8 k h ı · " ' 

Dil 
Kurultayında 

dikten sonra söyledikleri an 8SI eye 1 UmUmlJESlnB l [ l"f~ . . . . Lı I t f 
nh;,u~ '~::ı:umhur llazret- ÜÇ murahh&s seçilecek y .u ue ~ısı let teşvık ~usa~akaları YE ~I acı ' 
leri, hanımla r, beyler. Perşembe .günü ~ır~at o~- lllCller balkan seyahatme ıştırak euebılecet~ 

İki yıl önce, yine bu ası ~e boleldıye daı~11 • enkc·uı Bisiklet ftdera~yonu ta- etmekttidir. Musab•~ 
d 1 l b. . . menı aza arının ış ıra ı e f d 7 ı ~ ı ·· · · · · '• ro a top anmış o an ırıocı b 

1 
d' u b' 

1 
ra ın an ey u cuma gunu girectık bısıkletçıler lır 

türk dili kurultayının değerli 
1
° e kıye e ıkr tdop ontkı yadp- yupılmo.k uzere bir teşvik leri gibi bisiklet ve .ı 

ı aca ve ya ın a An ora a .. b k h 1 k il k b · 1 
çalışma çoğ nı bugün tatlı 

1 
k 

1 
. b muso o. ası ozır anmıştır. u anma ta ser estır· _J 

top onnca o on zıraat an- • k .. d .. ·r r b l doır 
bir sevinçle annrım. Birine_ k h . ~ıınta amıza gon erılen mu- ı z çı t ren u un 

ası eyetı umumıyesıne b k ·· b 'd' 
isine oldug-u gibi, bu ikinci .. hh sn o a programına gorc. mec urı ır. L~ uç m ura as seçı lecektir. ıı-ı 
kurultaya da beni başkan seç- bu müsabakalar Balkıın se- Mıntaka bisiklet 
tiğinizden pek mutluyum. 'J,' d 29 ft ı J• ynhatine çıkacak olon bi- federasyonunun hozır 

Dil birliği, ~\ birliğinin 11\I ay a ÇI ev anut sı klet takımını seçme ve ha müsabaka programı )ııJ ff 
düşünüş birlığinin, ülkü bi· Beledıye niktlh memurlu- zırlık mahiyetinde okıc k, ere göndermeğe ve U 

rlig'Hnin en ıağlam temeli ğu tarafından haziran ayın- seyahate iştirak edecekler bu edilen şekilde bisjkletçl 
d b t d müsabakaların birincıleri arn- l t ı k r olduğu gibi göz kamaştırıcı a on eş, emmuz ayın n çn ış ırı masına ara 

d .. t ' {t ' d i 'kA sınJan seçilecrktir Hundan · ı · u · b k ı gözgüsüdür de. Uluğumuzun on or çı ın me en nı u- ı ş ır. ıuusa a a ara 
h k 1 t başkn mü.;ıabakalnrdıı birinci b kl 1 · 1 · ı'ı ti dil işıni bu kadar, önde tu- 1 ıyı mış ır. ıs ı · e çı genç erını d 

ikinci ve üçüncü gelenlere k d ğ' ı h · e 
tınısı da bundandır.Aram ızda rn e ece : a mın 

Kar.ıe, rıt'tlı' tutul"u hediyeler verilecektir. ktcdir . Bu, memleket ~..., 
bulunarak yüce öıleril e ku- U Y O l • BieiklE!t federasyonu. bal· seyahat yapmak is\ır 
rultaym onurunu yükselten Kardeşi Çakır Mehmedi kan seyahatinde muvaffak için güzel bir fırsattır· 
büyük önderimize sonsuz öldüren Giresun nahiyesinin olabilmeleri için şimdi.len 8 ,1 • .1 JI 
sayğılarımı sunarım . Dikmeler köyünden Mehmet bisiklet<,·i lerin hergün otuz anuırma lumanyUJU 

Türk urukları , bilindiği oğlu Mustafa jondHrma tar- kilometre azami suratle ve taka b'ır"ıncts'ı 
gibi, ortn Asyadan, doğ'n. ha- nfından yakalanmış ve adli· hartnda bjr gün de elli kilo- 1 
tı yönlerine. llonşaklar kıra- yeye teslım edilmiştir . Kor- metrelik bir sahn d::ıhilınde 9'14-935 Hondırms 
lina ısı ynkolura. binler<'e <loş katili hakkında adliyece idmnn yapmnlnrını ve idma- ka futbol bırinciljklorı 
yıllar içinde yümümüş, yayı tahkikata devam edilmekte- nı müteakıp duş ve m3 saj cdılen program Dlucı 
lmış, yerleşmiş bütün acunu dir. yapmayı ihmal etmf3melerinı. ve grup usulilo icrıı 
kültür ışıklarile şenlendi - müsabakalardan iki gün rek neticede Bandır~~ 
rmiştir Ancak bu Türk gö- Tabanca taşıyan tüylü evel duş ve mnsojı bırnkur manyurdu mıntnka bt 
çmenleri, içlerine girdikleri Çağış nuhıyesinin Kanlı :ık yalnız bisiklet ile hıknç o]muştur. 
çevrelerde, türlü deği~iklik- kavak köyünden Ramazan kilometre ynvnş yur - ~uvaCfak ldmanyur 
lere uğradılar. O kadar ki ço· oğlu ismaılin vaziy ti şüph· Ü) üş le grzmelerini tnvsi) e tebrik ederiz. / 

ğu ana dıllerini bile unuttu- tılı görulerek kıırukoln göt-
lnr. Yuvoş, ynvaş öz benlık iiı üloıiiş vı üzerındo vesık
lerin<len de uz u klaşan bu Tü- asız tnbnoca ve fışek bul _ 
rk ana dille ilişikleri, bugün unmuştur. İıruaıl dün adliy-
yalnız ~:evrelerine saçm ı ş eye verilm ı~tir. 

oldukları eski dı l kök ve iz-
!erinde görülür. Türk anadi
lini ve benlıklerini koruya
bilmiş Tiırk ulus ve uruk-

larının bulundukları yerler_ 
de de,bindtın artık yıldanbe
ri, türlü sıyasa ve dil bas. 
k ııı ve zorluğu onları öz 
dıli üzerınde işleyip onu yü
kseltmekten geri bıraktı. 

Bu çağların eıyasa ve 
dın k.uruwla.rı ise, 'furkce· 
yı yekstıltmeğe calışnıak 

töyle dursun, tersıne olarttk 
onun değerlı özünü bozwak
ıç ın ellermlien gelenı yep
\ılar. 

işte bunlardan ölürüdür 
ki, buguıı yazı dılımız oz 
ıurkclj..ıen uyrılmış, bam.Da-

şkabir lr.ılık alınış bulunuyor. 
tiununla beraber, öz ulus 
ıçıİlde yaşamuktan alakoo
wauııştır. Ancak ya~unıakta 
olun oz tüı kç1;1DLD urı olur ak 

daha ışitrnwemış durmakta 
olJuğuuu acı olsa da açık

çu söyleınelıyız. Dılımızın 

stığlaw temljllı uüztıc ve 
turelcre <lay"nuruk ışl~nweıı 
geni'iletımesi, onun bugünu_ 
n ustun .tulgı Vtj bdgıu dıh 

lulıumusı gerektır. 

U1rıucı kurun.uy. bu yol
du ıik verıwiı uuüwı ~u.tı. 

lçınıfon ı:;e~lığı - UU1UWI 

uıurkuz heyetıuın - gljc~lı 

gunl.iu:du çaJışwasıle dıi ışı 

y,lıJH çok. yol aldı . Daha 

bugünden y.ıban<'ı sözlerı at· 
ara k ycrlerın e öz tür çe 
sözleri kullo.nnıuğa ıılışnıı.: 

bulunuyoruz. 

Tehdit etmişler 
Mecdıye mahallesioden Ali 

oğlu Mehmet ve Şükrü oğlu 
Ctjvdet ienıınde 1ki kiş ı bak· 
kında zabıtaca tabkıkat ya
pıluıaktadır. Zabıtüyo yupılau 

~ı.llAyete nazuran L:ev<.l~t ile 
M1;1hwet. uun gece uylll mu 
h11li~den ı\itjtıwet. kı~ı Ayşe 

hunımııı <l.u vurliun a lluıuı.ık. 
ı;uretale evme gırruış ve Jıı.u_ 

dını tebdıt. etmışler'1ır . 

Ban~uma~a s1eaklar 
Bandırma, ( 1uhabımız 

den ) - Bı r müddettenberı 

havaların çok t-ıcak gıtm ·sın 
den buz ıhtjy. cı tezayiı ı. et
mı*tir. Şehrımızdo Ol'VJmo bır 

buz imaldthanesi mevcut ise 
de ına.ulosc f halkın ı htiyacı. 
nı mümkün mertebe olsun 
rufellememiş ve hatta h .ı1k 
Çukılköy vesair ınah Her 
den getır.lon karla ıhtiy.JC ı 
nı temın etmekte iken ıma

Jatbnne snhıbı kuyu s hip. 
lerilo uyuşarak şehre k r 
ith:ıline mani oluıuş vo mt!
mleketi ve in1zı sıhhi ınues

sesljlerı. ho.stolurı buzı:ıuz 

karsız bır kmıştır. Beltıdıyt• 

bu ıhlil•ôra hır çare bulnr. k 

holkı mubrom ıhtıyavlar.nı 

toının edtımcz mı? 

Kayma tam Afi Hiza ~eyin 1 Beledıye 
~azin ölümü. ' Meclisi 

Bandırma , 20 [ Muhabiri
mizden!- Karşıyakadnn ge
lirken molörden düşerek ölf'n 

alay kumandan muovın ı 

kaymakam Ali R zn beyin 

ce.sP.di Erdek şoı;ı<'s ı ile Ya 
pıcı köyü arnsınıiakı kum

hıkta bulunmuş ve bugü'1 
cenazesi mernsıml kaldır 1-
mıştır. Ali R za beyin huzın 
ölümunı..len arkadaşları ve 

bütün halk nıiite(~ss irdir. 

Mecmualar: 

Yeni A~am 
«Yeni Adem» ın 34 ür ciı 

sııyısıdn \'lktı. Runkli 'e 
güzel b r apak ı~ dt J r 

İ lim, siy set tetkiklorı, sıtr -
ut haberi r'. birt;ok hıküv -

ler, tenkitler v r. Okuy n 
u.ı:. 

K esemiz ·n 
,,. 
arı 

akale yapıl mıştır. 

Kıısoplar deresi 

nın mi.ık cllefıyet 

lathiri ıçin rayiç 

edilmiş ve bir amele 
iyesi vasati olarak kır~ 
ruş nbul edilmiştıt· 

Belediye intahobst fi 

nlı vr. se li olnrnsını 1 

intihap masrnfı 

bütçeyd beş yüz }jrtı 

muştur. 

Belediye intahabotı 1 

rınievel te boşlıyc.ıcolc; 
teşrinıe,·el sual oo 

kadar reyler kabul 
ektir. 

Fındık ihra . aumıı 
; 

Orriu. 2~J [ A A 1- ) 
no mah uhinden 40 çt1 

3200 kılo r ndık met 
bugün Tori vnpuru011 

letılınıştir 

Ülkemiz ·n KarıJ 
Ülkemizin kan, hepimizin kandır· 

lf allıu ki EBG.\~İ l>.\Hil..i İSTIKHAZJ tır1 ' 

YUR TDAŞ! Ank rayı görme in mi? 
tlı tarif e/erJI Cümhuriyet bayramında açılacak sergi mün sebetile yapılacak tenzil 

istifade ederek yeni dev e merkezimizi mutlak gör! Hem z ·yaret, hem,. . icar t! 11 ~IILLI iKTiSAT 'e TAS.\RRLJF CE)I 
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--~Eu~fa:ı ~ .'T.f' .. .,~~~~~~~ ... ~~~~~ Ecnebi Matbuat. Yon Papenin Sefirliği ~ak- ~ 
J S a n a y i i. kında italyanın düşünfüleri • ~ Ş h. r ine a 1 d 

1 Reichspostdcn: l ~ r 9 Ag-u tas Pazar a'·şaın·ınJan "ıt'ı"aren 'ıpe''Çl.ll'I, Veya p;rİOÇ ziraati ile meşgul Olmak, Ja~O· Romadan yazılıyor: tt~ J\ U U 
~ 1\ ltalyan matbuutı, Von Pıt· {~ Az o F 1 

EŞLER~ 
oyada V3l20P6fVEf ve mi:l,yetçi olma 18 müsavidir. : penin SeFırliğiniu Avustııryn_ fotogwraf ma ineleri f 

«İl Gorrı re ddln ~er:rn Eski zomnnlarda ıpek hükQmetince kohnlunii, Fr u-~~ R 
höceği bec:ısi ile meşğul oL ansız matbuatının aksıne ol· gnzetesı yazıyor: 

Juponyada es.ı-ı ıl.ib~rile anlar ipı·k mensucatı ıle da- arak t.ükunetle muhakeme ~ Temsıl edenl(lr: 
temerk'iz eden sanrıyı ıpek hi meşgul olurlardı. Eski- 1 etmektedir. Kabul kttyfıye· ~~ ~ k "burettı"r Jap ılen ipek ihracatı yopıımı- ~ 
1le pomu ·tnn 

1 
• 1 tj burndnki siyasi mehafılde f! 

bu ikı muazzam tıanayı yordu, J 870 senesinde ita Y.a 

1 

TAE~ STFE~ 
KOHT.~EH KOHT~ER onya . . ve Fransndo ı"pek böcekl~rı- hayreti mucip olmamıştır; \-; "nde iktısorli vozıyetını f:V 

suyesı nin maruz kaldığı ~Pebrinaı daha ziyaıle A\·usturyanın muhn{azn ediyor.. . j 
J on mıllctı hıç bır zom· salğ n hnst lığı doloyısıle bu yeni hükumetinin bu bapla 

an ~~lıkt n ölmc>z. çi~.nkü, memlek~tler JJpony3~an j ald ğı \'uziyet motheılilmekte 
J halkın n en muhım yalnız ıpek kozosı degıl, ve bir ŞHkil ve merasim 

adpon irınç vo balıktır ve ıpek böceğinin tohumunu .. d n dolayı Avusturya-
gı 881 P d · k t bile ieteıııişıerdir. Bu surat ışın e 
bu iki esas gıdn ken 

1 1 
le Jrıpon hıılkt bu sanatın Almanya münnscbı.ıtındaki 

3ıarlnı'n 'e ıulanndo me~·c b' l 'hl d 1 
- kıymµ,tİni takdir etti ve in- siyasi ır mese e ı r asın an 

Uttur. Bununla beraber, t-~e.r 
k kışofına çalıştı. çekirııloıiş olması muvafık .. Birleşik Amerı u 

hır gun su Son zamanlarda Japonya· görülmektedir. 
HükOcnetleri, Japon men - nın ipek piyasası uskısı gi-

t O kor 1 ı·apılarını kap-
ca ın . t ·· bi parla değıldir. 1932 Be· Japon mıllctınm m-
atırso, k nesinJe Juponyanın umum 
yük bir altın .~~mba~:ıkt~: ihracatından yuzde kırk üç_ 
ybedeceğıne şup 0 

• ünü ipek teşkıl etmişti. 1933 
Japon yanın yalnız 1?31 se- senesinde bu mık tar 

. d k" bom ipek ıhracatı 
nesrn e ı J yüzde yirmi altıya kadar dü_ 
nln mecmu kıymeti, ı.ıponyıı-

d şmüştür. Hundan mütı>vellit "a 'ıthul olunan ,·e J.ıponya a 
• h zarar yirmi mılyon yendır. 
;stilılt1k tıtlilen umum am İpek ihracııtınıiaki suku-

. k k.. ür lastik ve ot-
pnaıu , om ' .. tun sebebi yulnız Amerika_ 
omobillerııı kıymetine aıuso nın ithalAtından tevellüt et-
vidir. 

19 ~2 Sl•ncsinde Joponyo-

t g-rı umum ibrncntın 
nın yop . .b 

.. d kırkı bom ıpekt<>n ı -yuz c b ... 
t . Bu mıktar, u·un aret ır. 

. umum istihsalll tının 
cıbanın 

a tekolıül eder. 
Yorısın • 

Moamafih Alıııanyanın A.v

usturyaya karşı olan umumi 
tavır ve vaziyeti hakkında 

ltolyodoki şüpheler azalmış 

değıldir. Alman yada radiyo 
ile Avusturya aleyhinde ya· 

pılmokto olan propogandol· 
arın YO tecoviizlerin devamı 
ve Münıht<•n husuEıl mokl!la· 

tla işon edilen ha herler, Av

usluryonın istiklali için Re· 
1 ich tarafından garanti veri· 

lmemiş olması keyfıyeti, lt
olyoda husule gelen bedbi

nliğin bnşlıcn amillerinden

dir. Bununla beraber Roma 
J Y

odo ılkbohor m<n·-opon ' 
. . de vo daha doğrusu 

meyip Çınin rekabetindt· de 
oranebılir. Çünkü cıh n ıpek 
istihsuliltının yüzde onu Çın
de elde edılıyor ve Çınde 
bir nevı ıpekh kumaşlar im· 
al olunuyor ki bunları Jopon 
kadınları bile istımal eJiyo· 
rlar. evelemirde normal müzake-

eımın k b" k ·1 
Yında ipe oce ·çı ı-

mnyıs o u . 
. f )'yeti boşlar. ou mevsını· 

ğı ılll 1 . . 
de iki ,;,ihon aile, yanı on mıl-

. fos horrkete golır. Ja. yon nu 
uklorı Jut oğuçlorınm 

pon çoc kl 
ruklarını topluma a meş-

yap l lor Out ynprakları 
gul o ıır • . 

k .1 ceg-,1 gun mutantan 
nın es1 e 
merasim ynp Jır. 

ipek~· lık rocvsinıı m ıy 

t bırinr teşrin oııno 
on it "' kn.Jer sürer. Bu .a ı .. J 

d ·k·ı defo ıpek ho 
zarfın rı 1 • 

. t ilir Bu mevsım 
ceğı y .... tı ır · . 

J J:Jponyodn yarım 
esnasın a 

·ı kadın ve kız mu-
rnı yon . 

1 
k nuptnn .,ırrın e şterı· en ce 
. al len cenuba ış ıçın ve ım t . 

ey ıhot ederler. Bu g bı 
. 1 hükfıınet danı r,of-
ış~·ı ere ·J 
Jarında tenzılat yapuıü ·tn. ır 

1 pekçilık veya pırinç zıra
ati ile meşğul olmok, JJp-

ver ve mıl-onyada vatonper . . 
ı .. t . lmoklo müsovıdır. 
ll:C Çl O b" d 
J • • JZ O Japonlarda pırınc, . . 

buğdayda olduğu ~ıbı, 
hnyati bir meııcle olmuştur. 
İp •k i e J ıponların altıo.ıd!r 

Japonyar •n umum ıpek 
ihr rntrnın yuzdr ,Jok an 
Biri şık Am r k ya aıtt r. 
1932 sene indo .laponyrın n 
ıpe kozası ibrJrntı ~_I J,O~O 
balya~ı Amerik ıyıı gondc>rı-
lmiştir 

ipek boc ğı Lesi..;r, usul ve 
•-ı· . ·,ık mekteklerde ta-.... ımı, .. 
bık olunur. J ponyanın dort 
univers:tpsınılA ıprkdlik 
ubesi me' cuttur. Vıltlyetle 

rdn .do el i beş ipek mekt-
~bi nrdır 

Hu fim ı ıpekdliğin ink
j af ve tPrn kki. İ ıçın her 
türlü y rı:I mlnnia bulunma. 
tad r Zir.ınt Nezarf'it yodı 

milyon yen, Me::ırıf Nezar~~i 
dört ınilyon, Vilayetler bu· 
tı,.· sınden dokuz milyon yen 
hu husu jç'rı ta~ s edilm 
ıştir. 

llalihazırda Joponynnın 

dikkat nazarı pamuk mamu_ 
ldtınn mııteveccıhtır. Jopon· 
yadu ipek YO pamuk biribi
rıni tamomlanı.ıkladır. Hum 
pamuk Joponyoyn hurı\ teıı 

re imkAnlorının vücude ge 

tirilmesi lfizımgeldıği knoa

atındedir ve Almnnyanm 

icap eden gorontileri vvr· 
mok suretılc Avrupa sulbü· 
lıaJim olnn Avublury nın g-elır. 1933 senosınde .IJpoıı_ 

umumi iıh:ı- huzur ve sukunu buzı ta-yun.n 
16 tının yiızde otuz uçü 
hum p muktur. Dıyebılırız kı 
Jııpoıı) a, cıhon piJmuk men· 
sucul ımoıdtıııda ve ıhracu

tında bırıncılığı kuzanmışıır. 
Juponlur uıuuıututlur.111 uc . 

uı fıatlu satıyor lor 'e her 
ııııllde, hususılc lngilternye 
ve halyııyu, rck.ıbet cdı)Or
lı:ır. Bu ur••lle ucuz fıutlı 
J ıpoıı maıuuliitı hiıtun pıya 
lurı İt1lıı.1 t ıı ~tır llıııdıs

tnoıla ve Cenubi Afrıkadu 
bıle J.Jpon mrn Ut·ntı sntılm 
akladır. 

lngilterı--de ve İtalyada im
al olunun ve bunlar e<"ııebi 
piyaslnrınd.ı satılır. lngıliz '"' 
!tılyanların sattıkları kunın 
şlnrın aynını .lnporılar yüzde 
kırk ve>yrı yiııdo <"ili tor zil
!i t ıl • otıyılrlar kı hu urr
tJ. J ponl r ç ,Jc ~ol.., yor 
ı.: mu.ıff k o U\ orlur 

ŞEHİR 

Monte 

PEK YflKINDfl 

Karla Bonıba 'ar 
Atlınd.tJ . 

f)iin,'aıla hirirıciliği k:t . . 
ıanan « ZEISIKO~)) 
fot oJ ,.af maki ru")I•\ ri n; rı 
'.)RJ oıınnatik nıodı·ll -

rirıi rrıakiuP. stıhpa '" 
<'aııtanlarmı <(~.\il \i Eti . . 
llET M.\lllH·~n· ııf· -

\le ... hur Ru-ı eılipl •rinden DO TOYE wSKY nin ltıy_ 
l'mut roııı ın nlltın iktıha r>tlılmıştir 

K.\H.-\.U.\ZOF KAHl>EŞLEH baba ile oğlu ı# 
k ırşı k ırşıye getiren, tahakküm olunmaz bir aşkın ~ 
uoğ Jrduğu ıstıra h n bir huılı-siılir ~ 

İl:ivclt·ıı DCNYA llA V .misi.EHi 1 
lL ~ ~~~~~ ~~~Ait 

S ığı · hkt Büyük 
Pehliv n Gü şeri 

Susiğuh idmanyurdu menfaatma .. 
Susığırlık panayu·11,ın son ~iirıii olan 29 ağu

stos 9ai çarşamba giinü ıwlılivau gürHşleri ya
pılacaktır. Biiyiik \'e liıılü pelılinuılarıu iştirak
ini l(lmiu ic.;in yiik .. ek ikramiyelt·r koıınrnştur. 
Bundaıı haşka daha hirçok <'ğlencPler ve oyunlar 

SEYIN A \'NI .''aJ,ıl.a en ktır. ti car·" t - ' • 

Bu lıusu.Ja daha fazla malumat almak istiy-
erıler Su~ığırlık l<lmanyurdtuıa müracaat etmel-
idirler. 164 

ı :~ ~ '?J; ~ ~ ~ 

yeder bnh•imle nnloşmnk ~ 1· f h"' l ·ı üh J • 
arzusu lıukkında. Vatik:ınrla ~ 1şaa SQ lp eTl e m en lS 

lıaıuısindt- ara~ ınız . 

b•ılbil'lik v<· iipheler h ~ 111- ve asta ar n nazarıdikkatine 
rnuklo heruhn V tık.ın hıı " 
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SUSIW R IK ANAYIRI 

1

1 - andırma 
Miisteciri: 

İsr 

25 Ağu os,.Gi.Jnü Açı·acak ır. 1 
Bandarm anın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobllesi, lokan
tasının bütün takımları 
yeni lenmiıtir. 

1 1 Kontur.. Temizli~ . 

Panayırda her cins hayvan alım. ve satımı 
yapılacaktır ve her nevi eşya satışı olac
aktır. 

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerin is
tirahatleri temin edilecektir. 
Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 

algınlığ:r.dcıki çabuk tesirini bilirsin.iz: 
ED markDz•nın tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun· 

dan "on:-a dahi memnun edecektir. 

j Haı şey mü Gınmeldır. 

&.~ -- ----- _- -...,,,_,_,~~~' 

FOTOGRAF 
A .N LERİ 1 

Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

Agfa fotograf maktı elerı 
1 nin Ralrkesirde yegane ~atiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGIL\F MAKİNELEld 
Yeıli yaşında bir çocuk tnrafı~ •lan dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

BALIKESİ \ \ ILA YJ l \1 \TıP.A~INr>. HASlı,\11:;if1H 


