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0 o s t kralın 
Cenazesi Dün Büyük 
Merasimle K a 1 dır ıl dı. 

1 Dün bütün Türkiye dost mılletin yasına iştirek etti. I 

1 
Al ksondr il zretlerinin bu
gun yop lon tedfın m r simi 
mun ıs betılo hutün Tur kıyo 
rlo t ınıllttın l.ıU) uk yo ıno 

Belgrat, 17 (A.A.) - Kr~l 
Aleksandrın cenaze merosı-

mine ait ilk safha patrikin 
Barnebe saat sekizde 
kuçük Kral· ikinci 
Pi yerle Kralın aılesi 

M. Lobrun, Kral J\nrol. 
aipler, ecnebi heyetler ve 

''t'ugoslav şehırlerinden ge 
len heyetler hazır oJduA-u 
halde dini ı'\yin yaporuk 
Kralın hntıras nı 'o Yugos 
lav l irliği iılkü~urıurı deva 
mını t ·bcil etnıi !erdir Buıı 
dan sonra tabut top orabo 
sı üzerine yerle tirılmiştır 
Bu sırada Yugosl ıv. Frnns z, 
Çekoslovak ve Bom en 

· ·· k clmek tayarelerı y u s 
te bütün kiliselerin Çanları 
c,•almaktaydı. Tabutun önün· 
den Yugoslavya ve ecnebi 
kıttıatı ve onlurdon sonr~ 
harp mnlt11leri ve çclenklorı 
hamil bulunan 19 araba 
tabutun arkasında Krnlıce 
Mari ile küçiik Kral vo 
ecnebi JevletlQr reisleri ve 
prensleri bulunuyor\lu .. T~_
but ilerlerken halk dız ço 
küyor ve küçük krala yapı
lan olkışlor arnsındıı hıçkı-
rıklar duyuluyordu C ·na-
ze olayı sant 11 do 
ıstasiyona geldi vo oradon 
kıtaat tabutun öniinden geç
tikten sonra tohut hususi 
trendeki vagona konuldu 
Tren saat 1 1 ,20 de Belgrut
tan ho.rı,ket etti. Be!gro.to 
80 kilometre ınesafed<1 olan 
todola getirilmiş vo ?rodoki 
kiliseye nokledilmış~ı~: B.u 
esn•ıdo civardaki bulun kı-
lıse çaoları ~·alınıyordu To
doloJa Kralın uilesi \ 'O dev
let reisleri hazır bulundu~u 
halde yapılan son dıni fiyın 
13,45 de hitam lmu tur 
vo Kralın tabutu K rayor 
gevoç hnnedanın.n metfun 
bulunduğu mezarn indiril
miştir. 

Tür~iyenin ~üyü~ teessürü 
Ankara. 18 (A.A) - Mu-

teverra Yugoslavya Kralı 

ı!llirok t tm ş, ~nkarad ol
duğu gıl ı )Urtto rPsıı i ve 
husu ı ılJın·I· r boyraklnr nı 
yorıyu koılcır çı km lır. Bu 
ane kudoı ) urllumuzun bir 
çok kö .er nlh n uld ğ ınız 
tclcrrnfl ırdo en bil) uklôri· 

rı 

nı kaybeden Yugo lovy nın 
ıluyıluğu hu) nlt arıya kor~ı 
Turkpe lı ılkının duylluğu 

samimi lccs urleri bıldırınc. 

kteJır. 
Uugıin Ankarad mutevef(o 

Kral Alcksondr hozretlerin'n 
bliruhotı ruhu için Yugoslavyo 
orta clc·iliğin ie bir oyıni 
ruhani yopılm ştır. Bu mu
nasebetle elçiliğin buyuk 
salonu siyah örtü ve \ulbent 
le kapatılm ıştır . Solo ıa karşı 
gelen yerde bir kursü 
iıstundo muteveffn Kralın 
yağlı boya ile ynpılmıt bir 
tablo u konmuştu. Salon 
konan kursunün ön ve 
yıın\arında g •rck sal· 
onun ııl'ılıtı:ılıf ycrlrr r do 
y 1kılnn nıuınlurlo 1Ctı\ ir ed 
ılmi tır. 

H •ı cumhur il zr ctlerı 
no.mıııo ycı\'l'r lori CeHlcı \ 'O 

llususi Knlem mudur oıu 

o.vıni bob,t b yl rın bulun
clukları bu diııı meıasımdo 
Bo \•ckıl !sn.et p, şo 1 lazrel
lerı. norıknl ırı il n ınefı ııJı, 
ll:ıricıye \tıkıl \'ek ilı f)Jhılı. 
J e \ek ılı Ş Koya boy, \ c
kıllı•r, erimizde bulunan lrn
yuk , o orln Elçılerle bu 
füçılıkler er kdnı tinridye 
\'ekllletı umumi klllıbi 
Numan Hifat, Ankara vıı{ı ve 
beledıyu reisi Nevzot, Mev
kı K. Sılkı Pa~o, emniyet mu
düni Solıh Rıza beyler ha
zır bulunmuş! rdır, Merns mi 
mutenkıp lıazırun f'lçı M. 
Mırslın \ ankoviç ılo rtfıkn 
sının taziyet ve tccs urlerinı 
bıhJirmişlordir. Huhoni mer
asim bu maksatlı lstonbul
don gelmiş olon Beyoğlu 
Mctropolid 1 tarofınd:ın yo pı · 

)mı t ı r. 

Heyetler Belgratta 
Bıalgrııt. 17 <AA .) Fron 

eisictlmhuru M. ı\lbert 
Sıl r l . 
Lebrun MaMşol 1 etııın ve 
Frongız porl.ımonl1ı~unun 

murohhos heyeti snat 8 20 

i burayn g •lmi tir M Le 
' e • 
brnn istrı iyondo. ıJ ,]lan ıt na. 
ipleri. bütun hükilrn t er_kll~ı 
ve ceneral torcıC.nllon ıst k-
bal odılmi tir. Bir b_öl~k. 
asker ihtiram merrısımını 

iCtı etmiştir. ~f. L brun pre
nses Povhın orabıısilc Kral 
sarayına gıtmiştjr. Qra<l..ı 

.. , _, 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinin Tebliğı. 

İcinMatem .• 
, K Y u~o l:n 'a ı·a-. . 

lı h ~nıt:th'ı .\lck-
!'i:trıdı· llazrPll •rirıirı 
cPııaz· mi\
rasinıiııe tc ad lif et
nw~i ıııiiııa" beıil 

<l li n .• e lı r i nı izdeki 
rr"rııi d .,air \t! 

nıi'ıı'\ SP~ attaki hny
raklar u att·rıı al:l
ııuıti olarak ~arı~a 
Ct"'kilmi .• jrıerııa vt• 
• 
tivatrolardn O\Un . . 
ovııa rt rııa m '" ı ı r. 
· Kral llazr ti ri-
rıin Jıayatı lıakkuı
da rad vo il 'erilt1 11 . 
koııfrran. rlırimiz. 
den dinlcnmi ı ir. .. ______ ~ 

Milli 
Bir müessese daha! 

T uıhal şeker fa~ri~ası 
bupn iılatmeğı ıçıhyor. 

Başvekil ismet Pş. Hz. 

Mebuslarımız 24 teşrinievel pazar güniJ 
fevkalade içtimaa çağrılıyor 

Ankara. 18 (AA.) 
liğ eclilndştir: 

B .\1. M. Reisli!/irıdt!n ielı-

B. M. M. Azay. kiramına; 
Görülen lüzum üzerine teşkilfıfJ esa

siye kanununun 19 cu n1addesi mucibin
ce Türkjye B. M. M. ni 24 birinci teşrin 
934 çarşamba günü saat 7.5 te içtimaa 
davet ederim. 

B M M Reisi 

KAZIM 

·~------~·~~~~~· 
Balkan 

Hariciye Hazulau Belgratta 
toplınacaklır. 

lstıtnbul, 18 (Muhabirimiz· 
den>- Şimdi Belgrnıta bu
lunan Balkan Hariciye Na
zırları orada bir toplantı 
yaparak vuziyeti tetkik eJe
celtlerdir. 

Fransa 
ilı f ngiltarenin dıstluğu 

lngiliz " f rınsız Hariciye la
zırları ırasında telgraf teatisi.! 

Fransonın yenı llori<'iye 
Nazırı M. I.. \'Ol, Sir Jon 
Saymcne şu telgrafı gön· 
dermiştır: 

« Fronsonın llurıC'i 

siyasetinin idaresi uhtcme 
tevdi edildiği andı henüz 
Pariıten müfarekat buyur
mamışsınıı. Payitnhtımııda 

koldıA-ınıı birkac ennt zar-

Maarif Vekilimiz 
Dün Manısadan geld~· •• - ----~~~~~ 

Vekil bay Hecall bey mualnm mıktebini ve lisesini tıfllı 
etti 'ı talebenin vaziyeti ilı yakmdan alikıur ıl~ı. 

fında ıiıe mültlki olmak Maarıf Vekilimizin dün teftiş ettiQ'i mnallim mektebi 
imkl\nını bulamamış oldu- Tefli§ ve tetkik s~ya~a~i: memle.kotin güzel yupıların-
ğumdan dolayı snmimi su- ne çıkmış olon ~barı( \ ekılı dun bıri olun mektebi geı-
rette müteeseirim. Eğer Abidin hey dun Manisadan mişler, talebenin vaziyetile 
bu imkdn hasıl olıoydı, ft'hrimlze geldi. yakından alAkadar olmuı. 
sulhun muhafıızasını temin Vekil beyefendi istasiyon- lordır. 
için sizinle birlikte çalışmak da Vali bey, Cumhuriyet Vekil beyefendi Vali ko_ 
fırsatına nail olduğumdan Halk Fırkası vill\yet idore noğıno misafır edilmişlerdir. 
doluyı kendımi ne derecele- heyeti roısi Konya mebuau .Muhterem Maarif Vekili. 

T r"k F'L t h 1. mıze boş geldın derız. rde bahtiyar hissettiğimi ev ı ıare ey, va ı mu-
avini, emniyet ve maarif 

şahşen beyan_etmekle zev-
müdiirleri tarafından knrşı

kyop olurdum. 
lanmıştır Vekil bey:istniyon. 

Aynı gayeyi iatıhdof eden dıın çıktıktan sonra Voli 
Türkiye idman Cemiyetleri 

ittifakı reisi müşterek rnesJimizin, feci beyle berabe:r doğruca <.:ü-
bir tarzda vefat eden yuk- mhuriyet JloJk Fırkasına git- Türkiye idman Cemiyetleri 
sek selefıme tarofın.nzdan mişler ve orada bir müddet lttifukı reisi Erzurum mebu-

CelBI bey gösterilen uynı itimada ma- k lmışlır. Bılfthare Necati- su Aziz bey Kütahyadan 
Ankaro, 18 {~uhabirimiz- zhar buyrulduğum takdirde lıey muallim mektebi ve li· şehrimize gelerek Balıkeıir 

den) - Turhal şeker fahri· muvıf(okıyetle tetevvÜ\' edf- ıesini ziyaret etmişlerdir. sporu hakkında tetkikler 
kası yor n (bugün) merasim- ceğinden asla şüphe etmi. Muhterem Vekilimiz mekteı•- yapmıttır. Aıiz bey dün 
le ıştctm<.'ğe oçılocoktır. yorum.)) te bir sont kadar kalmışlar, lzmire gitmittir. 
M ert1 sime Ba vek ı I Pa a ifa. t r===========~=====::m:c::::::::=:::::ı:=i• ngiltero Hariciye Nazırı da 
retleri riyaset edecekler, 
!ktısat \'ekili CPIAI heyla bir şu karşılığı vermiştir: 
kısım mebuslar merasimd~ <( Dostono telgrafınıza 
bulunacaklardır . halisane teşekkürlerle ifade 

=,;,.,,k_a m=e\=e=:=de=c=e=:=k t=:=i r=.====-===::• buyurduğunuz h j ıııs iyot ı n 
Hrlgrrıt, 17 (A .A> _ hol· mütekabil olduğunu temin 

yon heyeti saat s el" ederim. M B rtunun fecı 
(Devamı üçüncü ıoyfoda ) (Devamı ikincj eayfada) ... ~===T=ı================ .. 

•• • -TURKDILI 
BUGÜN ( 8) SAYFA 
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SAYFA 2 TORK DİLi 19 BtRtNd'f ~ 

1 HALI\ BiLGİSİ OE.RLEMELERİ 1 Türk.ofis se~~isi: 

B.. k .. d D ., G .. kl Yunamstamn tutun re~o-a ı esır e ogum ore11e erı ilesi 
ve Çocuk. 

') .... 

Toplıyan: A. OSMAN 

~iaşamba: buna «munılu» da derler. Oncc jk i kat ob
rak dikilmiş bezi erimiş bnl mumu içinde koyr:ıtmak su. 
retile yapılır. Bugün <dt\st:k muşanıhırn lar mevcut oldu
ğundan Bnlıkesir merkezinde «mumlu» terkedilmiş olm:ık
la beraber köylerde halen dnlıi kull:ınılmaktad r . 

Tülbent: takkenin üzerinden çocuğun başını bağlamak 

için ku\lnnılır. Udıırı kundağın için/3 sokulur. 
Kor,1elı1:. iki enliliğinJo olur. Kırın zı renktedir. Tül -

bendin üstünden alnı knpr.ta< ıık vrııiyt tt<• ho~lrın . r. Bm a 
«blğırdulo>tıı derler . Nt' nnilerıle d13 süyl 0 nir: 

Nennisine yat.ırayım 
Al (bağırdak) heledeyim. 
2 - Doğum esnasında: 

Doğum esnasında evin İçinde miilhiş bir trltlş ve he 
yecnn vardır. Hayata gözlerin i açacak hir yavrunun vüru
du beklenmektedir. 

Ebe icap eden t9dabiri almış, hazırlığını yapmıştır. Ai
lenin hususi bir ebesi vardır. O ailede kaç çocuk olursa 
hepsi de aynı ebe tarafından alınır, başka ebe getirilmez. 
Çocuklar büyüdükleri zaman ona «ebenine» derler. Ebe 
aldığı çocuklardan kaçmaz. Onların an yakın akrabaPı 
mesabesindedir. 

Çocuğun kundağı bir tarafa hazır edilmiştir. Bir taraL 
ta da lllzım olacak sıcak su, leğen, tuz, limon vesaire vardır. 

Doğumu müteakıp ebe bayğın olan çocuğu alarak iki 
avucu içinde birkaç defıı çevirdikten sonra nevzadı ayılt
mak İçin limon koklatır, yahut yüzüne bir iki hııfif tokat 
vurur. Bu ameliyeden sonra çocuk gözünü açar. Hazır o· 
lon leğendeki ılık su ile yıkanır, tuzlunır, kundağa sarılır 
ve «geçmiş olsun» denerek unnesinin kucağına verilir. 

Ortadaki malzeme kaldırıldıktan ve ana yatağına yat
tırıldıktan sonra ııile efradı gelir. An:.ıya «ge~·miş olsun, 
gözün aydın» dendikten sonra ebe çocuğu alarak baba, 
nine, dede ve diğer aile efradının kucağına vererek 
bahşiş alır. Daha sonra hazırlanan yemek yenir. Ebenin 
karnını doyurduktan sonra ol hakkı olarak bir miktar pa
ra verilir ve ebe gider. 

3 - Do!iumdan sonra: 
Doğumu to kip eden saatlerde çocuklar tarafından hı

sım, akrabr.ıya ve eşe dosta müjd~ci gönderilir. <;ocuklor 
vardıkları evlere: 

- Müjde! Oğlumuz -yııhut kızımız- var, diyerek tebşir 
ederler ve müjde parası alırlar. 

Haberi işiden komşular ve yakın hısımlar «göz aydın»a 
gelirler. Bunlara şerbet, şeker veya kahve ikram edilir. 

ilk gün böyle geçer Anaya su v~rilmez Eğer harareti 
fazla ise birer parça karpuz yedirilir. Yahut sakızla kay
natılmış ıu soğutularak azar azar içirilir. 

Doğan çocuklar ekseriya «gelincik»li olur. Bunun önü
ne geQmek için şu mualoce yapılır: 

Ebe tarafından çocuk göbeği üzerinden şişle yakılır ve 
hususi bir tertip ile ynpılnn ilAç sürülür. Aynı znmanda 
«Lttle, sedef bir (ottur), BinJistan cevizi, Çivit, Soğan ile 
41 defa iğne botırılmı~ sarmısak ktırıştırılır ve im mah
lUt çocuğa yalııtılır. 

Çocukta gelincik olup olınndığını anlamak için bezine 
yumurta kırıırak boğlnnır. Eğn gelincik varı:ıa yumurtanın 
sarısı kaybolur. Çünkü gelincik bunu çocuğun kıçından 
çeker ve içer. 

«Löhusa devrinde» ynni ilk <cgöz aydın» ziyan tinden 
üç giin sonra hukiki ve hediyeli ziytıretler başlar . 

Löhusa ziyaretçileri «löhusn yatağında» kahul eder. 

- Devamı Var -

Romanyanın lfarıci Borçları 

1 etkıkler Hakkında 
«The Observern den: 
lngilterenin ecnebi nla-

caklılnr meclisi, son i~~
timaında, Romanya hükum
etin den alacağı olun dz ılo ru 
l 983 13. Tc~riui ile 1934 Mart ı 
arasında tediyesi ltlzımgclen 
kuponlar hakkında Homon 
ya hükumetin tekliCl erıni ka
bul etmelerini tuvsiye etmiş. 
tir. Romanya hükumeti şim
di teklıfıni icra mevkiine 
koyuyor. i\onopol 
Endtitüsü, geçen hllftn va
desi bir Ağustosta hitam 
bulan ve yüzde 7 sterlin 
garantn isi ola kupanlttrının 
tediyatına ecnebi alacaklılar 

meblisinin kabul ettiği şe 
rait clahilinde başladığını 
ildn etmiştir. 

Bir ~i~ili taş 
Londrada Avusturalya g

ranitinden dikili taş yapıl
mıştır . Bu taş, keşif seya
hatleri ile İngilteraye yeni 
bir kıta kazandırmış ve bu 
köyde doğmuş olan k~k 
namına dikilmiştır. 

Kukun doğmuş olduğu 
köşk, Avusturalyaya nakh•_ 
1.lilmiş ve Melburn Ja yeni· 
den kurulmuştur. Yukındn bu 
~ehrin 100 ünrü kurtuluş 
yıldönümü yapılacaktır. 

SelAnikten aldığımız ma
lumatn göre Yunanistanın 
bu seneki . tütün rekoltesi 
35- 36 milyon okka orasın
da tahmin olunmaktadır. 

Kalite itibarile çok eyi ol· 
duğu bildirilen bu tütünler. 
in Yunanistanın, son zaman
larda aktetmiş olduğu yeni 
takas ve kliriag anlaşmaları 
dolayısile kolaylıkla satıla-

bileceği ümit edilmektedir. 

ff o ıandada kontenjan takyit
l~ri haflfletıliyor. 

Amsterdnmdan :ıJınon ha. 
berlere göre iktısat nez:ıre

ti Holldndndn bnzı sanayiin 
hnm madde buhranından do
layı geçirmekte olduğu mü
ş iülAtı hafıfletmeğe karar 
vermiş ve bu maksata ihr_ 
ac~t ve ithalAt ofislerinde 
muayyen bazı maddelerin 
memleket dahilinde tedariki 
imkanı olmadığı ispat edildi
ği takdirde ithaldt ruhsati
yesi verilmesinde dnha faz_ 
la müsaadekilr hareket edil
mesini bildirmiştir. 

Bu tedbirden maksnt, HoL 
landa sanayiinin bizzat is
tihsal edeceği · maddelerle 
hariçten alınması zaruri olan 
emtia ithalAtını daha esaslı 
bir şekilde tevzin ve tanzim 
etmektedir. 

Romanya ıh·racat ve ithalat 
müsaadeleı ini muvakkaten 

kaldırıyor. 
Bükroşten alınan haber

lere göre Romanya Ticaret 
Nezareti yeni ithalAt sistemi 
kati surette tespit edilince
ye kadar ihracat ve ithaldt 
için ruhsatiye vermemeye 
karar vermiştir. Bu tedbir 
mevcut siparişlere ve mu
kavelelere şamil olmadığı 

cihetle ortııda mutlak bir 
memnuniyet yok demektir. 
Yeni vaziyet dolayısile itha
la.t emtialarının fiatları Ro
manya dahilinde yüzJe yir
mi beş yükselmiştir. 

Bulgansıaııın pirinç rekoltesi 
Sof yadan bildirildiğine 

göre busene Bulgaristanın 

.Fılibe ve Burgtı.v mıntaka

larındJt 7o,00o Dekar arazi
ye pirinç ekilmiş ve tak ri
ben 1 O,o00,000 kilogram 
mahsul elde edilmiştir . Bu 
mahsulün 8,000,00o kilosu 
oıomleket ihtiyacına ayrıla

cak ve mütebakisi Macoriı
tana ihra~· olunacaktır. 

·-~ -
Fransa . 
Ve lngıltere 

( Ost tarafı birinci sayfada) 
ölümü, beynelmilPl sulh için 
pek çok ve muvaffakıyetle 

~·alışmış bir devlet adamının 
sıyasi sahndan gaybubiyeti
ni inta~~ etmiştir.Ben, şahsan 

0 zatın mesaisine iştirak et
miş bulunmakla, kendimi 
br.ıhtiyar adeddiyorum. 

Evdldenberi şah3cn tanı

mak şerefıle müb:ıhi bulun
duğum :1:atı ılevletleri gibi 
bir şııhsiyette, sulh lehinde
ki müstakbel ve müşterek 

mesaimiz ve memleketlerim. 
iz arasınduki dostluk müııa

scbetlerinin idame ve takv 
iyesi için kıymetli bir şerik 
d .ıha bulabil<ljğinı<len do 
layı seviniyorum.» 

•••• j•~······~·····~· .......... . ............... ~···················· 
: , •. E H n J'l V E M Ü H A K A T T A 
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Veni 
Belediye ~eyeti. 

Raisliğe kim geliyor? 
Yeni belediye heyeti şu 

birkaç gün kinde toplana
caittır. 

Riyasete kimin getirilece
ği şimdiden bilinememekte 
iso de Müstecubi zade Esat 
A·lil beyin reisliği için be
lediye azaları araı::ında kuv
vetli bir cereyan vardır. 
~foamufıh reisli<re kimin se-

l" 

~·ilcceğinin anlaşılması için 
meclisin toplanmasını bekle
mok lazıffi gelmektedir. 

Oursun~ey bele~iye 
reisliği 

Dursunbey, 18 (~uhabiri
mizden) - .Yeni belediye 
heyeti bugün ilk toplantıı:ıını 
yapmış, Emin efl ndi zade 
Arif beyi reislığe seçmiştir. 

Yeni reise muvafrakıyer 
dileriz. 

Ekmek 
imali ~ontrollu şartlar 

saltma ahmyor. 
Vildyet Sıhhat Müdürlüğü 

şehrimizde ekmek imalinin 
daha eyi ve kontrollu şartlar 
altında bulundurulması için 
bazı tedbirler almaktadır. 
Bu cümleden olarak as~ari 
8 glotin derecesinde bir ikinci 
nevi ekmek nünı unC'si vü-
cude getirilmiştir. 

Fırınlar bundan sonra bu 
nümuneye muvafık olarak 
ekmek çıkaracaklardır. 

Daimi encümende 
Daimi Vilayet Encümeni 

dün de toplanmış, hususi 
idareye ait işleri müzakere 
etmiştir. 

~iddetli rüzgar 
Dün akşam şehrimizde 

şiddetli hır rüzgar esmiştir. 
Rüzgar bir saııt ka<lar sür
müş ve kesilmiştir. 

Arabacılann kavgası 
Arabacıların ~kavgası hiç 

eksik olmoz . Dün de Gdil 
ve Oevriş isminde iki araba
cı idareevimiz civarındaki 
taksi önünde kavga etmiş
ler ve herkesi ayağa kal
dırmışlardır. Kovaanın se-n 
bebi şu imiş: 

Adil umumhane sermayele· 
rindan üç kadınla t.aksi ye
rinden g~\·miş. klorinJe 
Dervişin de bulunduğu bir 
arabacı grubu Adilin arka
sından: 

- Voyvooo!. 
Diye boğırmışlnr.. Adil 

de müşterilerini bıraktıktan 
sonra gelip Doı vişe çatmış 

Kııvga zobıtanın miiılohıı 

lesine lüzum kalmadan di
ğer nrabacılnr torııfın<lon 

yetiştirilmiştir. 

Kızo,tama~tep tale~esi 
Kız ortunıektep ;talebeleri 

dün Halalca meydanına gi ~ 
dcrek tetkikat yapmışlur
dır. 

Köy Konakları. 
Ayşebacı~ Ovaköy, YakuPköt CinÔe. Ka~ı

ve Beyköyde ~öy konaklan yapıhror. 
Diğer beş köyümüz dekendi yollarım yaprırddf· 

OvaköyünJtgörünüşü .- J b·ıjrıl' . 
VilAyetimizde köy konu- güne kadar 1 I•~ 

nunun tatbiki yolunda gırı- açılma resmi yap~at~ 
şilen faaliyete devam edil- Bu köylerden .. ıeril. 
mPktedir lı ve Naipli k01 f!_ 

Çalışma şimdiden güzel birer köy konağı i(I... 
k 

.. 0tıoıır-~ 
neticeler vermektedir. ması ta arrur ı, ... 

köy konaklan. kında inşaatakO~oy' ~ 
Haber aldığımıza göre 0-

vaköy, Yakupköyü, Aşebocı, Köseler, Ayşeb:~~jt 
Çinge, Bey köyü, Kabn- köylerini Bn.lı 

0 kılere köylerinde pltlnn dırma şosesııı 1(6 

g-öre birer (Köy konağı) lıyan köy yolla~ı \etil 
yaptırılmaktadır. Köy konok- Çandır, Balıklı kö)' pıt' 
l:ırı bir muhtar, bir ihtiyar rini Balıkesir· 1{1~11rı 
heyeti ve bir konuk odosı · sine htığlıysn yo aP1 
olmak üzere üç odadan iba mıştır. Bu yolla~ ,s 
ret ve kdrgir olarak inşa genişliğinde gidıŞ b 
edilmektedir. Buralardaki elverişli bir holde 
köy konakları on, on beş ktadır. 

~~...,~ 

Vazı Müsabakarrııt 
Hikdyelerin neşrirıe 1 
1. Teşrinde başlıyacal 

.,, /. 
Gençler arasında açtığımız güzel ya" 

11 
akasma girme şartlarım ve müsabakaf1' 
olacağım yozıyorz: 

Gönderilecek yazılar. . ,, 
Gönderilecek yazıların «tezli kıiçük hf/idY Ji 

fım haiz olmaları yegdne şarttır. {Jff'ı 
.\Jüsabakamıza iştirak eden gcnçlerdeıı g l~ 

ceklerl <<iezli küçük hilaiyelerh> gazetemi:/~ e 
ununu lcc{Jvüz etmiyecek bir Jıacımda terfP 
arlni rica ediyoruz. 

Seçim he:yeti rı ~ 
Gelecek yazıları tetkik etmekle bunlard0,.eıe 

nanları seçmekte cdcbiya muallimleri, !la" 1 
in tahrir riyas<'ilrıe yardımcı olacaklar ve reY 

cL eklerdir, 

~ Kazanacak/ar ,~ deri 
il Müsabakamız şöyle başlzyacaktır: {,oıı I ? «tezli hikaye» Leri '2!J ı'eşrinevdden ltibnrefl ,ıat' 

başlıyaca{jı:. Uu hikayeler; uçmekte okllY!1c1
, 11} 

arasında ayrıca bir müsabaka ter/ip e~ıY.0 eY' 
çme heydiııce birlncili!/i kaz·1n. ıcak Jıı~atedi 
vermiş olan elli okuyucumaza muhtelif 
dafjılacağız. 

En güzel tuzli kiiçiik hikayeyi ~ıat3~di 
ence gazetemiz bir ( kol saati) hedı~1~ r d 
ceklir. İkinci ve iiçiiıaciiye glizel bı•" ~9 

" nıa kalem, dfü·d ii ııciillen oııu ııcu~ra tir· 
~ kıymetli hir·pr kitap hPdiyc edilecekreY~ 

Bu müsabakada okuyucıılaramzm nasıl 
anacak lan m ileride ya:acaüı:.. , d3' 

n~rıder. sizi kalemi ııizi h!cril lı<'Y( 
• 

('tli voruz.. rilP 
l İJirçok gençlerin bira: daha rmiddcl . :eyt1= 
~ /uıf\krndaki 111/İfacaafl {izerine gürıc/eri/ec e L' f 
~ fl ay başuıa kadar ıwbul etmek kararını oc"~ 
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r---r-E-R-ei-v-EB7HS~i Deniz Delilerle mülakat: 6 

.. _K.;;;;;;-c:;:--;;,-;;-:.fj Sil8Marı meselesi. Ba ık irin eşhur Feylesof~ 
Rusoyo göre fıtri, Lo~ bunun zararsız bir mahlük Bir rnıaı elde edilebilecek mi? « ... Canım kitabı ne yapacaksın! Karpuz, kavun, üzümden bahset... Kırpaz. -

kaya göre irsi olan bu his olduğunu nnlatmalı, diyor. 
bilhas!a çocukların sıhhatini Mekteplerde korknk ço- Gazetelerin mütalaası üzüm ye ... Karpuz. ~atun üzüm ... )) 
ihlal ittiği gibi fikirlerin cuklar daha çok göze çar- Londra, 17 (A.A.) - Deniz - Yine mi sen? .. Yine mi - Verir mİ ya? ... 1~ 
inkişafına da halel getirir. par. Bir ilk mektepte veya konferansının ortaya atmak- sen?. İnsanı deli edeceksin - Oooo, verecek' .. ~ 
Analar ve mürebbiler çocuk- ana sınıfında tenefüs v:ıkti li"~ k f'" J ta olduğu mühim meselele. yahu. , :, - Canım, hıra • ~ 
lara verecekleri terbiye ile çocukların oyunlarına dik ko.t . E b Ah -.. _. d' sı• 

rin heyeti mecmuası bugün- - tme e met ağa... , meselesini şim ı · ı:o .. 
btJ his ya tahfif veya tak- olunursa korkaklar derhal orll · ..J 

den itibaren kabine tarafın- Kaçtır geliyorum ~ıına.. okuduğunu soruy ),rr.. 
viye ederler. Sıhhatle kor- seçilir. Koşan,bağırıın, atlıynn, dan müzakere <ıdilmiya bnş- Nolur, sorduklarıma cevap - Üzüm, kavun. , 
kunun sıkı b;r rabıtası var- yerlerde yuvarlanan, itişen, Iaııacaktır. ver.. dan başka söz sö1lell 
dır. Bunun · umumi sıhhati kakışan çocuklar arasında Bu münasebetle gazeteler - ffodi, açtırma benim mevsimde... del 
ihlAl edilince tabiatile bun- hiç bir oyuna iştirak etmi- müzakereleri iktiham mecbu ağzLmı, oğlum git ışıne.. _ Kitapların neler 
dan cümlei asabiyetle müte- yen, her şeyden sakınan sa· riyetinde kalacakları müşki.i.l- Allah rnzı o1muyor işte. hse<liyor?... yor: 
essir olıır. Hatta. dikkat kin. !akiu duvar diplerinde leri, manileri bir kere daha Allahın razı olmndığı Lir Yine, hiç bozaıU f1I' 
edilecek olursa arızi dolaşan yavrular der hol göze ehemmiyetle kuyd~tmekte işe~ kul nasıl razı olur?. - Üzüm, incir, k• 
bir surette midemiz 1 çarpar.Çok defa bunların t t!n dir. Ru gazetelerin mutalea- llem sen, ne benim cevapla- rpuz<l:ın bahset ... 
bozulunca korkulu rüyalar nazik,bcnzi soluk ve sıhlı:.ı.tlerj Iarındau anlaşıldığına göre rım<lan anlarsın . ne <le bann - Allah. Allah·'. 
görürüz. Korkuyu gidermek muhteldir. Hatta ebeveyninin en büyük knygu Londr:ı ile göro ı:mal hul~bilirsin .. Alloh 8uali değiştiraı~l~· ,Y 
ıçın birinci çare, eyi bütün itiyatlarına rağmen Vaşington arasındu doğrudan rıı zı değıl bu işe. Pey gam· - Peki, içer rnısitl 
beslenmek ve uzviyetin sıh_ bir türlü serpilememişlerdir. doğruya bir ihtiltif çıkmrısı- berimiz nleyhisseldm huyu- ağa?. 
batini temin etmektir. On· Çünkü yavruya fozln düşkün na her ne pahsına olursa ruyorlar ki . - Hayır.. YslP~' I 

rıOI•. J dan başka itiyı:ı.t halini alan olon ana bnbn onu herşeyden munı yoktur. Ahmet ağı:ıyı kn~·ırır ı m fıçının altına geçe k dil' 
korkunun izalesi için de ted- s:ıkınmı~. terler endişes ı le korkusu ilH not defter.mi mı emziğe dayıyar9 

ricen bu hisle mücadele et- kotturmamış, diişer vehmile Alman Nazırları tahlif 6dl\di. çıkaramadım .. Söylediği nye- c·ıya kadar içeriaı .. ııl~ 
mek IAzLmdır. atlamamış ~·ocuk gibi büyü- ti, o kadar kofıımdn tutmak Hayal.. deli kuru f', 

Bir tabip dostum var, tmemişlerdir. Ekserıya bu Berlin, 11 (A.A) - N;:zı- i~·in uğraştığım halde, yine - Amma, diy0~~-
kendisi gayet gözü pek bir zavallılar büyüyüp hayata rlar Almunyanın siyasi hay· unuttum. kavun, karpuz, u 
sporcudur. Bir gün bana karıştıkları zaman korkaklı- atını merkezlcştiren yeni ka- Not defteri çıknramayışı- nır. u~i 

1 nun ahkAmınıı levfı' kan ~ı. l · b b' d Ah Bahkesirin Sokratı! b ~ şöyle demişti: «Ben hiç bir klarının cezasını çeker er. u mın en mü ıım se e 1 e, - - Of senin u 
Hitler tarafından tahlif edil- k ve kitaplarını görmeyi çok ne şeyden korkmam. Muharebe- Hiçbir işe teşebbüs edemez met ağanın geçen gün ü mı- rinden .. Kitapların / 

d k d f l d 1 · b 'k · d' l mişlerdir. Bundan uıı§ka ka- k 1 d arzu ediyorum. k r lseıB• e ço e a ateı:ı atın a er, çünkü ecerı sız ır er. Zl ~~ı ıfrı :r.. 
0 1 1 

- Mantı , ıe 
Y b' Al ·1 b' '"" - narı an ıyamazsın ; . 

yaralıları tedavi etti- ' Her aoa, her baba çocuk- me monya 1 e P.cne 1 me· Yine, bugünkü gibi. binbir merak etme. ruh, hikmet vesaır'·i,ı 
ğim vakidir. Cine ların düşe kalka büyüyec . mleketler arasındaki mali müşkülat kinde, nğzından _ Vallahi de. billflhi de - Bunları gore 

d · k muamelolcri tanzim için tak. k · ı k · periye, şeytana a ınana· eğini, koşmak, atlama ve anca ı c «cevap>) çe mıye anlarım. yim!1• fi 
nlardan değilim. Fakat ga- bağırmanın bilhassa erkek as komisyonu ihdasını tas· çalı§ırkon, bir taraftan da sö· _ Yooo, yemin etme. _ Şimdi. kitap ~ 
riptir. Bir evde katiyen ya- çocuklar için itişip kakışm. vip etmiştir. ylediklerini <lefterimo kayd- Günaha girersin. Allah, kit· açılmaz. kitap kış 

1
B,i I 

lnız yatamam. Gözüme anın hılkatleri iktizssından ediyordum.. tapl:ırıa da, yo.l:ın yere ye- hele rnmıızan F!ece e .. • j 
Eski 'u· ı·r ksaba bulnndu. · ~ ~1r hayalet görünür, uyku tut- olduğunu, çok sakınan göze Nı,zarı dikkatini celbetmi~: min edenler için buyuruyor- nur .. Şimdi kavuPı 

mas, fena halde sinirlenirim. çöp battığını bilmedir. Berlin, ı 7 (A.A.) - Berlin - Ne yazıyorsun ornya~1 • lar ki . üzüm yenir. J 
Bunun sebebi zannederim Bu fikirlerimden onları yakınında Doerbetz manevra Yoksn beni polise mi vere- Gördiinüz mü ya, gene u- _ Sen nereden 
pek küçük yaşta dadım- büsbütün kendi koyiflerine meydanında 936 senesi oli- ceksin'.1

• Ho:•. Polise mi ver- nuttum, söylediği ayeti ... Ne- oldun Ahmet ağs?· ı..-1: 
dan dinlemiş olduğum cin bırakmak lAzım geldiği mpiyot ı.nmpi,Tonları idn eceksin beni?. Kahahatim ne yse, Ahmet afrayı dinliyelim: ı.te11 

• ~ J .... - Fatih ıne• pı.a~ ve peri masallarının di- manasını çıkarmomalıdır bir olimpiyat kasabası vücu- Lenim'.1• - Canım, kitobı ne ya- ı ,... 
Orado, bizim Fnıı meğımda bıraktığı izler Çocuk. düşobilir vehmile koş- do g<:ıtirilmesi için inşaat ya- _ Yok bon Ahmet ağa- po.can bu mevsimde?. Kar- z 

...... minde bir hocamı . ll_J 
olsa gerek .. » m1asına mani 1olmanın doğru pıldığı sırn<lıı inşaatı idare cığım, aklıma bir şeyler gel- puz, kavun, üzüm ye ... Vo Rahmetli ölünce. bı~ ,,. 

Örümcekten, fareden kor- o madığını an atmak istiyo- etmekte bulunanlar tarihten di de onları kaydediyorum; karpuz, kavun, üzümden yle dağıldık ... şi111dıı ~ 
kanlar ve gördükleri za- rum. evele ait kasaba bekayası- unutmıyayım, diye.. bahset. Eğer, karpuz, kavun, k 

h k O h ld l d urpuz... · man avaz avaz ay ıran. a e yayrn orımızm nı meydnna çıkarmışlar ır. v ı ı s · üzüm yemezsen günah ic::le- b'r 
- ı a an, ya on... enı ca_ -s Kurşıdan diıç.er ı ~ 

lar pek çoktur. Korku iti- kafasında korku hissini sil- Bu kasaba milattan jki bin miş olursun. ~ I'' 
d kl lb · - l ı B sus, ı:ı ... nı · geliyordu; Ahmet 8 

ya ını çocu ara e ette kı mege ça ışına ıyız. unun ild iki bjn bcşyüz sene eve. Ve yalvarmama bukmadon, Görüyor musunuz. iktısatç- ., 
· · 'lk 1 k h nımdan ayrılara•· etrafındakiler telkin ederler. ıçın ı yapı acn şey sı line aittir. Ve Endu Jerma- sözlerime kulak asnıadun ıyı .. Mükemmel bir vatandaş d ! ~ 

d h h l · · · k 1 konaşmıya haşin ı Henüz a a aklının ermediği ut erme ıtına etme , on a- nik bir mahiyet arzetmekte- yürüyüp gitmişti . işte... >.r-J 
bir yaşta onu kaprislerinden rın sinirlerini, midelerini dir. Taharri yat neticesinde 0 zamandunberi beni ca- Kavun, karpuz, üzüm yi. f -d. '.\1aş~dll·a~. iOt' 
geçirmek veya ağlamasını kuvvetlendirmektir. Daha bea evı'n 1·,_ı'nde "anak ··öm- b'l' )' ·.ı· yelim ... Yani, müstahsilimize e en ı; eyı ır er 

-s ... ı. ~ sus ı ıyor. anına gıuınce ı 1 

dindirmek için acayip sesler küçük yaşta hergün ılık Iek gibi kemik Tentas dev- derhal uzaklaşıyordu.. yardım edelim ... Güzel fikir .. camiye mi böy e.:ktord' j 
çıkarırlar, «susmazsan seni su ile banyoda yıkamalı ve rine ait parçalar bulunan İşte, şimdi. biraz inanır Canlı propa~anda.. Hen de, kdfi rn.~6,11' 
ummacıya veririm» gibi teh- beş yaşından itibaren duş- iki süprültülüğün temelleri gibi oldu • Fakat, yine heni - Pur8sız vermiyorlar ki.. vap getirerek, 1 

ditler yaparlar. Çocuk haki- lara başlatmalı. Yedi sekiz meydana çıkmı'". t\r. h' _ Vermezlerse, seneye bu doğru yürüdüm. 1 .,. ıçe snyıyor. 1 
katten değil, hayalden kork- yaşından itibaren soğuk ==== =v=a=k=it=ö=de=m=ek====ü=z=er=e=a=l=ıt=s=ın=.=· === cserı- ~ 

·ı k ı b' "b' Yok, ona 0"öre SU:Jl bula-mıya hı.şiar. Artık tek ha- duşları ve firiksiyonların elim- vo.r zannı e açan ar, ırı ı 
• • • y • k d" k d' maznıışım .. Yok, cevaplarını R d t 1 " ff • d f 1 111 

tına bir odada yatamaz, e- lei asabiye üzerine pek zararlı rını çıgneyıp en 1 en ıne Omany~ 8 pe rO S808Jll 3Vi11t mU 8 88S iP ~ 
hı.k · ı · d t anlıyamıı.•ac:ıkmışım.. Daha C "in içinde yalnız kalamaz tesiri vardır. Kovalamaca ve te : eyı üzer erıne ave J -- ' 

neler de neler. - fa "J 
olur. top oyunları da cesareti tak- etmi~lerdir. Romen başvekiline müracaat Fransada alman .J ~ 

ı.. 1 k vı·ye eder. ltaly:ılı büyük müreb - Geçen giin de söılediğim ) - v· 
Bir çocuğa .. aran ı ta 'b" 1 t .. 1 Ak t Rom:ınyada petrol sanayii Paris, ı 1 (A.A· .... 

kalmanın tehlı'Lelı' bı'rşey lne-i~izler pek küçük yasta bi (Musso) der ki: gı 1
' wzre mu u 3 ver- ıurııı-

.. .... • mekte IIolivut vılJ•zları ka- Ron senelerde fen:ı bir devir nin hava hücum . il•• 
olmadığını anlatmak için erkek çocuklarına bok~ Cesaret üç osuıstnn tere- "' mu··dafaası meselesı ,'~ ~j 

· kk l · b' dar nazlı vo işın aluy tura- geçirmelrte idi. Bu vaziyet .,..ı onu zorla bir karanlık öğretirlir. Bir Ingiliz evlA- üp et er: liıt.rot, ter ıyP,, dildi 
h t'ında hep.. buseno büsbütün fenalaşmı- retle iştigal t) .... ·~ odaya kapamak veya dını mektebe niçin yolladı- mu ukeme. kO ... 

J'i.ını şo··yıe tasvı·r ı,Jİ- Çocuklarımızın eıhhatine Fakat, bugün bırakır- ştır. Petrol ınüesseeatı tarafı- Milli müdafaa ..., ~ kurbağadan k o r k a n o k 
1 8ı;ı..,.. 

Yor ·. itina edersek hem sıhhatleri, mıyım uyruğunu. .. ndan teşkil edilmiş olan ce- toplanmış ve e\' Jı · ,J bir çacnğun bu hissini izale · e ç• .,, 
icin kurbağayı tulup eline <(Okusun, ynzsın, adam hem terbiyeleri, hem akıl *~~ miyetin reisi Romanya Haş- yansına ve bu ışt "' l 
vermek katiyen caiz değil- olsun, el yumruğundan yıl- ve nıuhakeıneleri yolile in- Ahmet oğada, hakikaten vekiline vaziyetin fecna- servislere maskel~re ~·-i 
dir. Çocuk zorla, t~hdide moı-ıın. mÜC'adeleden kork. kişaf bulur. Cüret YA ce- tam bir feylt·zo! tipi var.. tini bir raporla bildir- füs Aletleri teınin•:iril1' 
terbiye edilmez. mosın, kimseden dayak anret ~ahihi olmak ve bu Hen, onu Socrate'a henzetirim miştir. Romanya petrolleri celer vücude ge ~·b 

Jan Jak Ruso: «karanlık- yemesin. kendine göveuir havassı şuurlu hir surette zaten .. Socrate'ta <.!linde hir harict rekabetle nğır vergi- dair bir prograın 
tan korkan. çocukları bu insan olsun diye yolluyo- istimal r .. tmek h ıyotta ba- sopa.~ mütemad ıyen dol:ış.r- Ierden dolayı mef1fi~~ bir hale miştir. d 
itiyattan vaz geçirmek için rum.» şlıea muvaf!nkıyetlerin ana- mış .. Aralarında «Dış» farkı gelmiştir. Vergiler inılirilm- ı·spanya.la su·LDff ~· 
onların gözlerini bağlamak Vakıa pek küçük yaşta htarıdır. Teenni ile korkuyu, yok gibi... edikçe hariç piyasalarda es· U 1 , 
ımretile oyunlar tertip boksun mnhzurları yok değil, şuursuz c:üretkılrlıkla cesa- Socrate: ki·mevkiini tutmak imkan Barselon,ı7 (/>. ~.) r'" 
etmeli, odada akşam ış:ğı fakat ':ocukların maynsı oy- reti biribirinden ayırmr.k cc - Kendin bil! » sız !!Örülmektedir. huz ırıla vaziyet 00 tr-' 

.. lazımdır. Korkaklı k ne ka- ..... res söndürüp çocuklara kör ebe unda yuğrulmuş olduğundan Derdi .'·e kendini bilirdi .. Ç •
1 

~ Zabitlerden p.,r_ el•'i/. 
d ld 'b" dar mAznıum isl3 makul ol- B 1 k . . h r l orçı seya atte 1 oyunun a o uğu gı ı tut- mücadele spor!arınilun kork- a 1 esırın meş ur Y e. , Escofetin 8 Uedı ııı b 

tuLları ı'nsanların kı'm 1 il d . . b' mıyan cüretkarlıkta o dere- zofu da: •ı d 't h"' k" ...... etir>e. ""' 
iL muyor ar. ayatın nımı ır ı· 'lteran'n t n · .... n rı u uu· , ce ,.,·rkı'n ve manasızd ı r . ngı 1 anı mış ~ı- · ıır· olduklarını keşfettirme - mu··cadel J ' b t td • ~ «- Kendimi biliyorum! » · d ş k · 1 l l kte' ,ı · e en ı are o ugunu yusilerın en ve ar ış e- te araflar ge me oı 

li ve türlü vasıtalarla bildikleri için o cidale hazır- Çocuğumuz korkak olma- Diyor, fükat, hiç bir va_ e rıdl ti 
Sın. evet! Fakat kendı' sinden k' k d' J d .1 rinde mütehassıs adamla- Katolonya isyanı ,,Jı~ tedricen karanlığa nlıştırmalrn lanmayı bir vnzife biliyc.r- ıt .en ın e eğı .. . 'k' 1' . 

diyor. büyük olanlardan \~~kinsin. ** rından M. Çorçil orta şarkta :in sayısı on ı ı, d 'I 
lar. Dayak yemesin, evet! Bilas- o · · · ı k d bir se)·ahate çıkmış ve Fi- miktnrı da nltdl'' ... .:,, .. 1 (Lok) da kurbağadan ür- Bir tehlikeden korkup na. çıvıcı er eo ağ'ın a .. ~ , 

ken bir çocuğa evvela uzak- kaçanlnr eyi bilmelidirler ki ebep te kimse ile döğüşme- tesadüf ettim; hem yürüyor, listine uğramıştır. M. Çorçil Asilerden olınBn "~ ıil' 
tan kurbnğayı 2'()stermeli, tehlikeye göğüs gerenlerden sin, bütün cesoretini yerinde hem anlatıyorduk... vnktilc Feysnlın lrok tahtına kilo ağırlığında oi .. 
sonra bir başka '"'tutturmalı daha çok zar:ırlı çıkarlor. kullansın.. ·- Ahmet ağa, herkes gt'tirilmesi i~·in çalı~an ve mühimmat a~·ık 11~, 
ve yavaş yavaş çocuğu Bir adamın uydurduğu bir işte istediğimiz budur. gibi ben do, senin neler mühim roller oynıyan bir mak üzere vapurla 
hayvana yaklaıtırmalı "• yalanla korkup bir tehlike S. S1rn okuduğunu merak ediyorum şahsiyettir. tilmittir. 
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o c 
Monolog: 

RAMAZAN DA VlJL U. 
(Ciddi bir tavırla sahneye 

çıkar) 
Ne garip iştir bilmem. 

Boş sessiz ve karanlık ge
cele~, Ramazan gelince bir 

bir baktı ki!. (ters ters ba
kar) olduğum yore yığılı
verdim. 

mahşer gibi kalabalık~aşır; 
inceli kalınlı, akort edılme
miş seslerle dolar; bütün ka· 
ranlık yerler pırıl pırıl ya
nar. BiJseniı ne hoş olur .. 
Ne hoş' 

Kulnğımdn kü\·ük bir ma. 
cuncunun ince sesi çınJıyor· 

du (taklit eder): 
_ Kiıçük beylere, küçük 

hanımlara ne güzel mncu
num \'tır !. Şifalıdır macunum!. 
Yüz paraya on kaşık! Sa
kızlı, <·ovizli, limonlu, por
takallı macunum vaanarrrrl!! Böyle bir Ramazan gecesi 

babamla çarşıya çıkmıştık. 
Belediye nuıydanına kur
ulan helva, baklava, macun, 
mahnllebi ve Jnhn bir sürü 
sergi lor renkli ktığıt feneri · 
erle süslenmiş, birer yıldız 
böceği gibi pıırlıyorlar. 
Kırm ızılı, yeşilli, sarılı, 

morlu hirçı>k renkli k~-
ğıt fenerlerle süslii hır 
helva sargısının başında 
duran kır sakallı , kısa 
boylu bucur bir adam; s.ıt
ma görmemiş ratlak ses~l~ 
bağırıyor (helvacının sesını 
taklit eder): 

- Buyurun beyler!. Bu
yurun hanımlar!. Minimini 
efendiler!. Ne lllil usomlı 
helvam var!. Leblt!bili, cevi· 
zli de var!. Elliye bir ok
ka'. Buyurun'. Buyuruuuun!. 

l lcılvalara doğru gözüm 
kaydı. man ne güzel şey
ler.. Ağzımın suyu n ktı, 

(bir mendil çıkarı r, ağzını 
eiler) canım isteyiverdi (yut· 
kunur ). Babamın eteğini 
çektim, babam: 

Ne o-:ı Diye sordu ben de: 
- Baba! Bak ne güzel 

helvalar, biraz ahversenel 
dedim. Babam beş parmağı
nı gerdirerek (gösterir) ba
na öyle bir tokat gösterdi 
ki.. Canım helva değil, 

ırezmek bile i8t&medi. 
tı 

Bir iki adım yürüdükten 
sonra (yürür) ba~lnva ~ergi
sinin önüne gclılık. Hır gaz 
tenekesinin üstiine büyük 
bir tepsi (elile işaret eder~ 
konmu baklııva kesmelerı 

' . 
yaldızlı varaklar]a 8Üs_lenm.~ş 
tepsinin ortasına ve dort ko
şesine gene yaldız varakla
rla süslü kırmızı kırmızı 
elmalar dikmi ler Elmalar 
hana sanki: 

- (C'ocuk iımini söyler) 
'i b" N Gel beni ye'. Diyor gi 1•• e. 

fis bu .. imrendim. Gene ba-
bamın eteğini ~:ekerek bak
lava, olmozsa o süslü elmal
ardan bir tane olsun alıverm. 
esini rica ettim Babam hiç 
birşey söylemedi. F~kat 
gözlerini öyle hir o.çt_ı. oylo 
hir nçtı kil. (gözlerını açar) 
Bana öyle bir baktı, öyle ,. '\ 
~aramazın şiirleri: 3 

Ders Saatleri 
Sabalıltyin dok11:da 
Giuriz biz ilk duse: 
K.1rk dakik" dus yapıp 
Çıkarız leneffıise .. 

Yirmi dakika gezer, 
Koşar, gıiler, • ywırız. 
Sonra dıidük çalınca 
Gtne derıe girer/; .. 

Sabahleyin ıiç dersi 
Yapınca yemek yeriz. 
Akıam üstü iki ders 
Yapar, eve gideri:, ... 

Yaramaz 

naha ötedfl yüzü buruş

muş. kır sa~· lı , kır sakallı 
bir ihtiyar kalın sesi ile 
kulak zarımı pntlntncak 
gibi bağırıyordu (hususi bir 
beste ile taklit eder): 

- Mahallobim nede kay
mak- Yuz paroyn bir tabak , 
inanmazsan yodo bak - Gül 
kokulu mnhnlliiiim! ..• 
Aarlık dayonamadım. Ba

bamın elinden bıyrıldığım gibi 
kaçtım. Annemin. bahamdan 
gız l i verdiği pJralarlo helva 
aldım; yedim. Hakla va aldım; 

yedim. Macun aldım; yedim. 
Üstüne bir de gül kokulu 
mahallehi yedim. Oh! ~e tat
lı şeyler?. (Ağzını npırdatır) 

Ağzınız mı sulandı?. 

( mendille ağzını siler ) 
Y a ğ m n yok ! . Size 
bir kırık bile verm1 m. He-
psini ben yedim işte! . Oh 
olsun!. Size yok yal. Oh 
olsun!. Oh olsun!' (Mcn
dililo ağzını siler) 

Bütün bunları yedikten 
sonra ağzımı beyaz mendi. 
lıle silerken annem: 

- Turhan!. (kendi iı
mini söyler) Turhan!. Kalk 
oğlum!. Bak sofra kurul

' du, yemek yiyeceğız . Oıye 
uyandırdı. (gözlerini uğuş

' turur, geyinır). 
Gözlerimi açtığım zaman 

no helva ne baklava, ne de 
ağzımda ımlnrın dadı!. Yol
nız bizi sahura kald ıran Ra
mozan davulumrn dandanla
rını işitiyordum . (Birden ak
lına gelmiş gibi tavrını deği
ştirerek lAübalıleşir). 

l:ln.. iz Ramazan davulu
nun konuştuğunu biliyor mu. 
sunuz?. Siz hiç davul konu
şur mu ?. Diyeceksiniz değil 
mi? Konuşur, konuşur, hem 
öyle bir konuşur ki! Dilinden 
anlasanıı gülmekten kır1lır-

sınız. 

Mıselll: Dnulun sesine 
kulak verdiğiniz zaman; Sen 
dudu, ben duduJ sen benden 
dudu! Sen deli, ben deli, sen 
benden delil. Dediğini duya. 

rsınız. . 
inanmıyorsunuz öyle mı?· 

Bak Ramazan da:uıu~u~ se
si geliyor. Dınleyınız; ne 
. ı· . (Ramazan davulu ça -
uıyor. l . 
lor ve çocuk elile şahıs arı ışa 
ret eder) Sen dudu, sen be~ 
d dudu Sen deli, ben delı, 

en d" 
sen benden deli!. ıyor . 

Yulnız bu kadar mı ya?. 
Daha var; dinleyimz: 

Sen deve, ben deve, 

sen benden deve!· 
- Sen dana, ben dana, 

serı benden dona!. 
--Sen düdük, ben düdük, 

sen benden düdük!. 
(Der, sahneden çekilir.) 

o. Nazil 

u 

Bir yeriniz kesiHrse kam 
nasıl din~ire~ilirsimz? 
Bir yerimiz kesilirse der

hal kan akar. Kanın akması 
vücut için çok zararlıdır. 

Onun için bunun önüne der_ 
hal geçmek icap eder. 

Öyle ise o.kan kanı nasıl 
dindirebilirsiniz? 

J - E<rer nkan kon kır-o 
mızı ise ve dışarı doğru 
fışkırıyorsa kırmızı kan da
marı kesilmiş demektir. 
Yani bu kan kalpten gelen 
temiz kandır. Bu kanı 
durdurmak için yukarı ta
raftan bağlamak ltlzımd ı r. 

2 - Akmakta olan kanın 
renai siyahsa bu temizlen
mek için kalbe giden pis 
kandır. O ıaman kanın ak-
tığı yerin altından bir temi.z 
bez veya mendille bağlamak 
lAzımdır. 

İşte buna göre bağlanırsa 
kanın dahn fazla akmasına 

meydan verilmemiş olur. 
Fakat bağlandıktan Mnra 

da vakit kaybetmiyerek de
rhal bir doktora gitmeli 
ve onun sözüne göre ha
reket elmelidir. 

** 
Papagın ne söylediğini 

~ilir mi? 
Papagan denilen kuş ken

disine ezberletilen bir cümle 
ve kelimeyi bizim gibi 
tekrar edebilir? 

Yani popagan hayvanlar 
arasında insan gibi konuşa

bilen yegAne kuştur. Siz 
belki bunu düşünerek. papa-
ganın öyle iıe i~sanda.n 
hiç bir farkı yok dıye du-
şünnceksiniz. fakat hiç te 
öyle değil . Papagonın ~~n?
şabilmeıi sadece Jılının 
buna müsait olmasındandır. 
Yoksa dimnğt ile ölçerek, 
düşünerek söyliycmez. Ez-
berJediğini yalnız tekrar 
eder ve o kelimenin veya 
cümlenin manasını dn anla
maz. Halbuki insan düşü
nerek ne demek istediğini 
ona göre anlatır . 

işte papaganla in~.a~ın 
konuşmasındaki en muhım 
fark budur. 

** 
Ara~istın va sıcak 

Arabistanın sıcak olduğu
nu işitmişsinizdir? 

Hakikaten bu memleket 
bilhassa yazın pek sı(·aktır. 
Sıcaklık derecesi gölgede 
ekseriya 44 dereceden aşağı 
inmez. Bu derecenin rüzgAr
ların çölden estiği yaz gün
lerinde elli dereceye kadar 
yükselir. 

Halbuki bizim memleketi· 
mizin yazın sıcakhk derece
si en fazla 38 •e nihayet 
40 dır. Aradaki (ark insanın 
gözünü korkutacak kadar 
İazla delil ai? 

K .. 
,-•••••••• a~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••~ 

i TürkDili çocuk için olan bu sayfayı her cuma : 
: tertip edecektir. Minimini yavu!ann afak asın top/ı- ! 
i yabi/mek bize haz verir. : 

• ···························································~ 
-.. 

KUŞ ve BEB EK. 
Yaura kuş: Bc·bek: 

- Anne baki Açı/mı~ gt'i:d çlçcklu 
Üstünde uçuyor hep kelebekler. 

- Ablam. bahçelerdt koşsun, eylensin, 
Yamma kolunu sallayıp gelıln. 

Niçill ben yuvamda kalayım anne? 
Bırak uzaklara dalayım anne .. 

/Jcu ııeden kundakla kalayım anne? 
Bırak uzakları alayım anne .. 

Ana kuş: Anne: 

- Durman 16:.wı bira: daha yuvanda, 
Kuvvti lopltgacak çıirıkıi kanadın .. 
Anneni dinlersen, a: bir :amanda. 
Gökleri delerde yükselir adın. 

- Güzel yaurum dalıa uyu bir :ameıı 
Taki kuvvetlensin minik dizlerin . 
Re:an kızım, beni dinle l1ekl~ az 
Olacak yakuılar 11:.uklar s~nı n 

Nihat 

~ ~~==~~==~=====.;.::==-============~ 
Aslan mı taMi~elidu, Yo~-

sı Kıplın mı? 
Aslan ve Koplan yırtıcı 

hayvanların en azılı olanla
rındandır. ikisi de kediye 
benzer. Ponçeleri, dili, kafa
sı her yeri kedininkilcri
nin aynıdır, Aslan mı. daha 
teh ikclidir 1 Yok sn Kaplıın 

mı? Bu sualo cevop verelim: 
Kaplanın Aslıından daha 
çok tehlikeli olduğu onlnşı -

I lmıştır. Evet A lan da tehli 
kelidir fukot Kaplan kadnr 
değil.. Bir defa Aslan pek 
ç·ok. koşamoz. Atlıyarak 

koşarsa da hu da pek uzun 
ıürmez. Yalnız sesi Kaplan
ınkinden daha çok gür ve 
korkunçtur. 

l\aplnna gelince lıu yırtıcı 
hayvan çok kurnazdır. Kar
nı tok ta olsa, aç ta olsa 
rast geldiği hnyvanın üzerj
ne derlıel atılarak bir anıla 
onu parçalar. 

** 
Oünyınm en büyük mem-

leketi 
Dünyanın en büyiık mem

leketi Çindir. Bıı hiiy\iklük 
hem nüfusa, hem de toprağın 
çokluğuna göredir. Çinin 
nüfusu üç yüz kırk milyona 
yakındır. Hindistanın nüfusu 
üç yüz yirmi milyon kadar
dır ki dıınyada kalabalıkta 

ikincidir. Japonyanın nüfusu 
altmış. Rusyanın yüz otuz, 
Amerıkanın yüz on beş, Al-
1J1an1anın altmı üç, 1ngilto
renin kırk sekiz, ltolynnın 
kırk, Fransanın otuz dokuz 
milyon nüfusu vnrdır. 

** 
Ca111 ne~en yıpıhr. 

Camın hayatımızda çok 
büyiik bir yeri vardır. Ev
lerimizin pençereleri, dür
hinler, teleskoplar hep ı"nm. 
dır. Binlerce sene evel yn· 
pılıın camın ehemmiyeti 
azalmak ıleğil bilAkiı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Cam kumdan yapılır. Çek_ 
mak veya kum taşı kırıla. 

rak elde olunan kumıı soda 
kire~· gibi şeyler konur. 
Hamur haline getirilerek 
içerisine kırık cam parçala
rı karıştırılır. Çok kızgın 

bir fırıno ııtılır. Fırında eri
tilir. Renkli yapılmak iste
niyorsa içine renk verebi
lecek boya gibi şeyler ko
nur. Ve sonra makinesi bunu 
pencere camı, bardak, eüra· 
hi veaaire 19kline ıokar. 

Jlikaye: · 

ı Bir Papagan H i kayeai 

Fakir bir adamın bir pa
ğonı vardı. ( tna yalnız «şü

phesbrn lrnlimesi öğretilmiş. 
ti. Hor suale aynı cevabı 
veren bu popnğonı bir gün 
sahibi pnzara aatmağo g<>
tiirdii. «fki lirnya Papngan 
satıyorum .. )> diye bağırdı. Bu 
sö.zleri işiten adamlardan 
biri: 

- Senin Papaganın jki 
lira eder mi? dedi. 

Pupogan derhal atıldı: 
- ~üphesiz, şüphesiz 

ıliye cevap verdi. 
Adam sevindi. Pazarlığa 

girişmeden papaganı satın 
aldı. Evine götürdü, bir mii. 

cdııgill:.cc» den: 

ddet sonra onu aldığından 
dolayı kendi kendine kııı
yor, üzülüyordu. Çünkü Pı

pagnn pek ahmaktı. «Şüp

hoıiu den başlr.n bir kelime 
bilmediği gihi ba§ka kelim
nler de öğrenemiyordu. Bir 
gün kız<rınlığından Papaga
nı kafes ile kapının arkaaı
nıı fırlattı . 

- Ben ne kadar deli im
işim diye bağırdı .. Bot yere 
iki lira verdim. 

Papagın: 

- Şüphesiz ~iiphesiz diye 
<'evap verdi. 

~üphesiz ki Papagan ~·ek 
doğru söylüyordu .. -----

Bu haftaki bilmecemiz . 
Numara: 4 

Yedi harf/iyim. 
- Baştan üç harfim hepinizin üzerine titredifi ka

dındır. Bu üç harfi tersine okursanız yine aynıdır. 
2 - Dördüncü, tiçuncü, ikinci harfierim dııten geJen. 

leri para ile barındırır. 
3 - Beşinci. üçüncü, ıiordün<·ü, ikinci harfierimden 

helva yapılır. 

4 - Altın<·ı, beşinci harflerim eyi cinıten i1e ü11rine 
bindiğiniz zaman sizi rüzgAr gibi u~·urur. 

5 - Yedinci, altıncı, dörıiüncü, birinci, be9ind harflerim 
kaygıısuz, dertsiz olmaktır. 

6 - İkinci, üçüncü, yedinci satırlarım sonbahar mey
valorından biridir. 

7 - Beşinci, altıncı, yedinci, dördüncü, üçüncü, ikinci 
ve birinci harflerim annelerinizin yaptıiı kıs huırlık:ları 
arasında herhalde vardır. 

Bilin bakalım ben neyim? 

HEDİYELERiMiZ 
Bu bilmecemizi doğru yapanlar arasınıla kura çekilerek 

birinı·i gelene bir mektep \'antası, ikinciye vo üçüncüye birer 
kitap, dördüncüden altıncıya kadar da bir~·ok güzel hedi
yeler dağıtacağız. 

Bir kolayhk 
Bilmtıcemizi yapan küçük:okuyucularımızdan Balkeair 

İçinde olanlar cevoplnrını doğrudan do~ruyn idarehanemiae 
getirobil6cekleri gibi, istiyenlcrle Balıkesir dışında olanlar 
açık bir zarfa bir kuruşluk posta pulu yapıştırmak: ıure
rotilc de gönderebilir. 

Kuponu~u~u ve. ~dresiniz i unntmayınız 
Kurnya gırebılmek ı~·ın kuponuzu cevabile beraber yo

llamayı vo kllğıda adresinizi ve isminizi açık olarak yaz
yazmayı unutmayınız. 

Gecen haftaki bilmecemiz. .J 

Geçen haftaki üç numaralı bilmecemiıe birçok okuy•
cularımız doğru olarak ce-.ap vermişlerdir. 

Üç numaralı bilmecemizi doğru yapıpta henüz ginder. 
miyen küçük okuyucularımız bir haftaya kadar cevaplarını 
yollamakta acele etmelidir. Üç numaralı bilmecerniıden 
hediye kazanıınları gelecek hafta bildireceğiz. 

:····· ·············· .. · · · · ··•• •e···········••e•e•e•• ! TURKDILI ninbilmece kuponu, No.4 i 
........... ............................ . ~ 1 ................ 



SAYFA: 6 

Berfin mektubu: 

• 
1 1 

kuvvetler 
i eli de i ! 

Çün~ü Adolf Hitler hem CÜmhurreis, hem Başve~il ve 
hem de f ührer bulunuyor. 

Bo: lin - Hindenburg öleli mekle bu birliği gene ken-
Adolf reisicümhurluk ile baş- disi sargmış oldu. Çünkü ku
vekdleti nefsinde birleştir- vveti dağıtmak ve onun pa
miş ve Vaymor kanunu esas_ rçaları ıırasındcı muvazene 
isinin reisicumhura verdiği teminine çalışmak fikri ya
her türlü haklarla başvekL vaş yavaş haddini geçerek 
le tevdi ettiği bütün vazife- son senelerde Almanynnın 
leri sırtına almış bulunuyor. siyasi hayatına hdkim olan 
Mesela Almanya nnmınü uz. nifakı doğurdu. Bugün Alm_ 
laşmalor yapmak ve imzala- anyayı idare edenlerin kan-
mak; yabancı devletlerin el- cıatine göre Vaymar kanunu 
çilerini kabul ve elçiliklerini esasisinin iki büyük yanlış-
tasdik etmek: bilumum hü_ ından birisi işte bu (parla-
kı1met memurlarının memu_ mantarizme) fazla hür. 
riyetlerini tasdik veya tensik met etmesi; diğeri de vildyet 
etmek; orduya herhangi bir hükOmetlerile merkezi hük-
emir vermek; · (Reichstag)i ümet arasındaki münasebet
toplamıık veya dağıtmak, her )eri tanzim için koyduğu ma
ha:ıgi bir mücrim hakkında ddelerde Alman birliği mef-
son (yüksek bağışlama =at bumuna zıt olarak vilayet 
vıali) vermek gibi bütün ha· hükumetlerine fazla hak 
hlar bugün hep Hitlerin eli
ndedir. Fakat Bitlerin elind. 
eki huvvet bulunla bitmiyor. 
O şimdiye kadar gelip geçen 
hükumet adamlarının malik 
oldukları bütün bu gibi ha
klara ilst ve ten yeni teşkila
tın kendisine verdiği «Füh. 
rer» lik dolnyısile de birçok 
haklara maliktir ki, nosyonnl 
sosyalistliğin reisine temin 
ettiği bu haklar diğerlerinden 
hiçte aşağı değildir. Hulasa 
Hitler Almanynda kendinden 
evel gelip geçen devlet ada_ 
mlarındnn hiç birisinin hiç 
bir zaman malik olmadığı 

kadar geniş hak ve kuvvete 
malik ve tam manasile her 
şeye h~kimdir. 

Hitlerin Almanyda malik 
olduğu hak ve kuvveti di
ğer memlaketlerin devlet re
islerile ölçmek te pek kolay 
değildir. Gerçi mesela. Bir
leşik Amerika Cümhuriyet
lerinde ve Amerikanın ldtin 
Irkına mensup bazı devlet
lerinden reisicümhurluklu 
Başvekilliğin aynı ş:ıhışta 
birleşmesi ve Başvekilin re
is sıfatını taşıması Adet bük · 
münde ise de, Hitlerin vazi
yeti buna benzememektedir. 
Çünkü Hitler Başvekil bulun-
duğu için reis olmamış, bel
ki bütün bir millet kendisi
ni hakiki «Führer» olarak 
tanıdığı ve her şeyi ele al
masuıı istediği ıçin bu iki 
büyük vnziCoyi üstüne almış. 
•ır. Birçok devletlerin teş
kilfttınrlcın esas odeddilen ve 
Vnymıır kanunu esasisinde de 
tespit edilmiş ölıın Başvekd

letle Reisicümhurluğun ay_ 

rı ayrı ellerde bulunması 

prırnsibi; bQgünkü Almanyo
ya hdkim olan ( birleşmek ) 
ve Führere bilfiknydü§art ituat 
etmek düşüncesi karşısında 
tam bir münasebetle yıkıl
mış hulnnuyor. 

Zaten Vnymnr kanunu es
:.ısisinin gayesi o znmnna ka
dar müst kil bulun n muh-

telif Almnn hükumetleri bi -
rleştirorı•k kuvn•tli bir 
(Alman birliği) vücude gut
irmekti. Jı'akat kanun bir 

taraftan ·hunu yapmoğa çol
ışırken Jiğer tnrafton siyasi 
ve idari kuvveti birkaç ele 
dağıtnrcı.k .kuvvetler arasında 
bir muvazene ,teminini iste-

vermiş olmasıydı. Bi -
rıucı şıkkın mahzur-
ları malum: ParlAment-
arizm diye başlanılan ış 

yavaş yavaş fırkacılığa çev
rilmiş, (Reichstag)ın kuvveti 
muhtelif gayeler güden bin 
bir fırka arasında paylaşıl
mış; içtimalarda yalnız fır· 

kaların bir taraflı istifade-
Jeri gözetilmiş; kanunlar 
milletin umumi fuydası ye
rine fırkaların menfaatlerini 
temine çalışmış ve hükume
tler muhtelif fırkaların kuv-
vetleri nispetinde yanyana 
getirilmesile kuruldukların

dan bu kuvvetlerle birilikte 
mütemadiyen değişip dur
muştur. Parldmontodaki bu 
fırka mücadelelerine merke
zi hükumetle vilayetler ve 
bilhassa Prusya hükumeti 
arasındaki çekişmeler de 
ildve olununca Almanyanın da
hili ve harici voziyeti pek 
acıklı bir manzara arzetme· 
ğe boşlamıştı. 

Şimdi ise bütün kuvvet 
bir tek elde birleştirilmekle 
devletin manzarası bambaş
ka bir şekil almış oldu. Ar
tık binbir fırkalı purldmento 
ile idare edilen devlet yok. 
Führerle idare edilen ona 
yanı Adolf Hitlere itaate 
mecbur bir hükumet var. 
Ve her türlü kanun yapmak 
hakkı anoak bu hükumete 
aittir. Eskiden küçük birer 
hükumet tavrını takınan vi 
!ayetler de şimdi yalnız bir 
vildyet oluulJcırını anlamış 
bulunuyorhır. 

ller hükumette siyasi mü
cadelelerden uzak va şah

sen g3yrimesul, bitaraf bir 

reisin bnlunması ve icabın
da hakemlik yaparak fırka
larırı urasını buloıağu çalış-

nınsı icap ettiği hnkkındaki 

nuzariye bugün Almanyndıı 

şiddetle reddedilmekte ve 
zaten kavga edecek fırka 
kolmnrlığı i~:in böyle bir ha
keme hacet k:ılmadığı söyl 
enmektedir. Bundnn başka 

bugünkü Alnıonyn bitaraf 
ve goyrimesul bir reisten 
ziyade tarih ve millet önün
d) hiitiin mosuliyeti sırtına 

alacok kadaı cusur vo mil 
leti nrknsındnn sürükliyccek 
kadar sevilen bir reis iste 
mektedir. 

TURkD1LI 19 BIRINCITB~ 

ltal.va 
ile Ha~eşistan arasındaki 
münaseheller dostane~ir. 
Habeşistan safirinin beyanatı 

<(İl' Giorncıle d' İtalia» ya
zıyoz. 

Habeşistan imparatorlu
ğunun Roma sefiri M. Neğ
radcıs, Habeşistan ile İtalya 
arasındaki münasebetler ha
kkında Giornale d' ltalia ga
zetesine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

«Epice zamandanberi ba· 
zı gazeteler Habeşistan- İtal
ya münasebetlerine dair bir 
takım neşriyatta bulunmak
tadırlar. Bu gazetelere 
göre, Habeşistan ile İtal· 
ya arasında eyi münasebet
ler me•cut değildir; ve bu 
iki devlet arasında yakın 
zamanlarda bir harp vukua 
geleceği söylenmektedir. 
Bazı ecnebi gazeteleri Habe
şistanın- İtalya müstemleke
lerine hücum edeceği habe· 
rini yazmaktadırlar. Diğer
leri de, ltalya hükumetinin 
Habeşistanı istim etmek ni
yetile Kızıldeniz müstemlek
esinde, milis askerleri tahşit 
ettiği iddiasında bulunuyor
lar. 

Benim hükumetime atfe
dilen bu şayialar asılsızdır. 
Habeşistan hiç bir zaman 
böyle bir niyet beslememiş
tir. Habeşistan hükftmeti 
imza ettiği muahedelere ri
ayet etmektedir ve muahe
deJere sadık kalacaktır. 

ltalya ile Habeşistan arasında 
l 92s seneıinde bir dostluk 
muahedesi imza edilmiş, 
aynı tarihte bu iki devlet 
arasında yirmi sene müddet
le bir ademi tecavüz misa_ 
kı da aktolunmuştur. 

Habeşistan.,.ile İtalya ara
sındaki münasebet Habeıis
tan tarafından hiç bir vakit 
bozulmıyacaktır. 

İmparatorumuz, ordumuzu 
yeni ve modern silfthlar ile 
teçhiz etmiştir. Fakat bu 
yeni silA.hlanma ile İtalya 
aleyhinde hiç bir harekette 
bulun mı yac~ak.tır. 

Almanyemn nüfusu 
Berlin, 17 (A.A) - Res. 

mi istatistikler~ nuzaran Sar 
hariç olmok üzere Alman
yanın nüfusu 66 milyon 200 
bindir. 

Bugünkü Alman devlet 
reısının hukuki vazıyetine 
gelince alakadar makamlar 
bunun tamamile kanuni ol
duğunda müttefiktirler. Hat· 

tc1 o kadar kanuni inıiş ki 
19 ağustosta yapılan intiha. 
bata hacet bile yokmuş ve 
bu intihabat daha ziyade 
siyasi vo ahlaki sebepler 
dolayısile yapılmış 

imiş. Çünkü her türlü hak 
ve hftkımiyetin doğrudan 
doğruya millete ait olduğunu 
bılen nasyonalasosynlistler 
büyük siyasi bir adım atnr

ken milletin rayını sormayı 
ahlaki bir borç bılmiş-
tır. Bu itibar ile 
Hitler 19 ağustos intihaba
tını ynptırmokla kununlo.rın 

ve herşeyiu fevkinde olarak 
milletin hak vo hakimiyc_ 
tine hürmet ettiğini cihaıı.ı 
bir de{n daha ispat etmek 
istemiştir. 

Yugoslavya ın F a c ia l ı T a h U 
Bu memleketin hic bir hükümdarı su/han 14 , 

~mniyetin_ tam dadını datmış değildir·, 
Deylı Meyi gazetesınde hükümdarlık hukukundnn fer- ndr aleyhinde hareke 

siyasi bir muharrir «Yugos· agat ettiği için Preses Alek- yordu. .,;, 
lavyan~n facialı tahtrn ser_ sandr Veliaht ildn olunm. 1921 senesinde bab ~ 
levhas~Je yazdığı bir maka- uştu. Babasının sıhhati o vefatı üzerine krallı~' il' 
lede dıyor ki: günlerde ziyadesile bozuld- Birkaç sene sonra ı~e ._ıtıt 

B"t·· b' 'h sır•ıJ!l u un ır ta.rı te Yugos- uğundao o buhranlı günler- okratik idtlrenin te d• r 
lavya t~h~ını .. hı~ fecaat kd- ~e ziyadesile Sırp milleti Ve- ni göre.rek ?rdu~u~,,aoö 
busu. bur?muştur. Bu mem- lıahten birçok şeyler bekle_ zaheretıle dıktatorlue 
leketın hıç bir hükümdarı mekte idi. An etti.. 11. 
sulhun ve emniyetin tam Emektar Mareşal Putnik Asırlardanberi bu ıxıeOl~ 
zevkini tatmış değildir. Ka- maiyetinde olduğu halde hükümdarına A.rıı 01~0 61". 

l
tillerink çılğın eli suikastçı_ Aleksandr' 1914 senesinde nihuyet membl~ket~:,,b 
arın ana boyanmış elleri Sırp ordusunu, Avusturyalı!- kargaşel :ğı nın ır b8° 

hemen hemen daima Bel- ara karşı muvaffakıyetle se- hulinde kralı da k0~08;,.' 
grattaki Kral scırayının ko- vketti. Fakat 1915 sonbah _ rek bütün dünyayı 
ridorlarında dolaşmış gibi- arındıı Makenzenin muvııffa_ dürürmüştür. • " 

dir. kıyetli bir hareketi üzerine Ku"cu" kralın ingdllf 
Sırp Krallığı takrı"ben 800 a mağlup olup Knraılağ yolile 

hayatı ıı1 sene evel tesis olunmuştur. Draç ve Korfoya kadar ric 
Bundan 600 yıl evelinden ate mecbur oldu. Yollarda 
1918 senesine kadar ise soğuktan ve açlıktan ölen 
Sırplar Türklerle muharebe askerlerin yanında bütün şi-
halinde bulunmuşlardır. Bun- kAyetlere, bütün ricalara rn_ 
dan başka Avusturya ile ğmen büyük bir metanetle 
bilahare Avusturya - Maca- hareket etti. Nihayet ne bir 
ristanla devamlı bir ihtildf, binecek, ne do yürüyecek 
Sırpları uğraştırmıştır. bir halde olmadığından bir 

Kral Aleksandr, Karayo- teskere içinde Oraca getiril-
rgi hanedanından bulunuyo_ mişti. 

rdu. Kerayorgi on dokuz- Kral Milan, l 889 da on 
uncu asrın başlangıcında Tü. üç yaşındaki oğlu Aleksan-
rk hakimiyetine kar§ı isyan dr Jehine tahttan inmişti ki 
ve ihtilal çıkarmıştı. bu zat, Obrenoviçlerin so. 

Bundan sonra takriben n uncusu olmuttur. 
yüz sene kadar tsırbistan 1900 senesinde Kral Al ek_ 
Karayorgilerle Obrenoviçler sandr, bir Çek mühendisin. 
arasında ihtilAf sahnesi oldu. den dul kalmış bir kadınla 
Birinci Karayorgi, 1805 te evlenmek suretile Avrupa 
muvakkaten Türkleri püskür- Kral saraylarını müteessir 
tmeğe muvaffak olmuşsa dcı etmişti. Bunun üzerine Bel-
sekiz sene sonra kaçmeğa grattan çıkan askeri bir 
mecbur kalmış\ı. ihtilal neticesinde, Kral ma-

Sonra 1815 te Milos Obr- beyincisi, iki karde§i, Baş-
enoviç muvaffakıyetle ihtilU vekil ve Harbiye Nazırı 
çıkardı ve Babıali iJe uyuş- 1903 senesi haziranında Bel
arak Karayorgiyi ortadan gratta öldürülmüşlerdi. 
kaldırdı. Aleksandrı, ı 916 senesinde 

Minosun, fırtınalı aaltanatı Pariste ve Londrada çiğnen-
1839 senesinde Sırp parl.im- miş milletinin haklarını mü-
entosunun kendisini tahttan dafaa etmek ve geri almak 
indirmesine kadar sürdü. · · 1 

ıçın ça ışan parasız bir pre-
Parl'1mento birkaç yıl sonra ns halinde görüyoruz. 
tıkrak Aleksandr Karayor- Nıhayet müttefiklerin zaf-
giyi, tahta çıkarmış, fakat 

eri Sırbistanın geri alınme-
1858 de onu sürgüne gön- sını, hatt4 büyümesini temin 
dererek 80 yaşındıı olen Mi- etti ise de sulh muehPdesi 
losu, tekrar çağırmıştır. aktedilirken istikbalde çıka-

İki sone soura oğlu Mihael cak birçok pürüzlerin de to
tahta gelmişse de bu da J 868 bumu ekilmiş oldu. 
senesinde Karayorgi hanoda-
nı taraftarlarından birisi ta_ 
rafından öldürülmüştür. 

Bu cinayete rağmen o za-
man bu hanedanı ele geçir-
mek suikastleri muvaffak 
olmamış ve Mihaelin, anıca 

zade:::ıi Mılan henüz bir çoc· 
uk olduğu halde tahta çı
karılmıştı. 

Bunun üzerine parldmen
to, Karayorgi hunedanı mü. 
essinin torunu ve Mar
silyada öldürülen Kral Alek
sanJrın hulıası oJcıo Petroyu 
krallığa seçti. 

Kral Patronun ve oğlunun 
z ıı manlorında sıkıntı ve ıstı
ru.p içinde geçmiştir. Bulgar 
muharebeainden bir sene 
sonra Balklln muharebesi 
çıkmış ve ı 9 ı 4 sonesinde 
ise büyük herp pntlnk ver
miştir 

O itibarla Prens Aloksadrın 
hayatı dnhn ziyade askeri 
mektepte, orduda, harpte 
kumandu nıevkiinde ge~:miş. 
tir. 

** 1909 senesinde eksantrik 
kardeşi Prens Yorgi kendi 

Esasen 19 J 8 senesinde 
Zagrepte, Hırvatlar ve Slov· 
enlerle birleşme kararı ildn 
edilirken taliin eli Aleksa

Ergani istikrazmın ta~vil
leriuden ikramiye kazananlar 

Ergani istikraz tahvillerL 
nin üçüncü ikramiye keşid
osinde 30000 liralık büyük 
ikramiye J 9 J 777 numaraya, 
15000 liralık ikinci ikramiye 
50871 numaraya, üçer bin 
liralık üç ikramiye 50872, 
l 10481, 177139 numaralara, 
909 liralık beş ikrnmiyo 
36467. 41491, 107108, 188342 • 
188349 nuwaraln!'a ısnhet 
etmiştir. 

120 şer lira koza nan nu
maralar şunhırdır: 

7781 nuınarad::ın 7790, 
22571 22580. 24364-24370, 
2730ı.273lO, 33021 33030. 
J646J-36466. 36468-36470, 
23!01-381 ıo, 41492 41500, 
508/3-50880, 68531-68540, 
86311 86320, 88131.88140, 
IU4881-1 U4s90, 1 07101-
107107, 101109. 101110, 
110482.110490, l l088L 

«Deyli Meyh> g•''or 
hususi muhabiri Y811~/ 

Kral Aleksandrın "~ 
h b b"t" ~·' ğu a eri, u un "'U 

sarstığı sıralarda • '.I 
ya tahtının varisi ~e ~ 
htı on bir yaşınds1'1 ~ 
Londranın Surrey 1'~~ 
bulunan Saudroy P1 ,ır. 
deki arkadaşları il~" ~ 
neşeli oyun oynaaı0 ~ 

Bu facia, her 116.ıdi"'· 
telef onla mektebe bı ~ 
se de resmi maka~l•b~ 
yit edilmeden eve b 
nın ölümünü çocuğıı ,_ 
mek muvafık görül1Jl

9 

Velihat Prens peı;;1 
/, 

yortusundan sonra ıııllf 
be talebe kaydoıurı 
g<ıçen ay İngiltereY9 
mişti. I 

Mektep açıhna~sıı t 
İngiliz mürebbiyesı~e ~ 
tereye gelmiş ve b~:de' 
det Londra otelleri 
rinde oturmuştur. ·r~ 

Burada iki oda Jcıd~ 
şlardı Otelde otu.r ~ 
müddetçe hiç bir ıı1j~ J 
nin kabul edilmeıııt9 ~ 
prens hakkında ~ı~'J 
suallere cevap ,erı ' 
ne dair sıkı taliaı0' 
miş bulunuyordu: del'J 

Küçük Prens ılk ~ 
arak YugoslllvyaJs~·,,.,. 
nşm1ş anasınd:ın, b9 dıl· 
ayrılmış bulunuy~r t ı 

Kendisinin emn1Y~gi0 
dd bulundurulması 1~1 
giltere hükumetince ' 
birler alınmıştı. bİ~ 

Küçük Prenı at9 ıol' 
sini, yüzmesini ve ~6Jil 
kullanmasını bilme~ 

Bir y~a~ 
Şehrinde bir ha~l~~ıı~ 
Yunauistanın ° ob~~ 

sehrinde bidayet .. ~ 0 ~ 
sinin nakli yuzun 1:~ 
arasında hoşnutsuz 8pıl-
olmuş, nümayişler ~Jef 
tır. Aslrnri ku~\I., Je 1. 
müdahale etmiş 1 86({•~ 
kı dağıtmıya rnU!8çiler 1. 
mamıştır. Mü010Y 1 ~ş .,e 
grafhaneyi zaptetP1 ıı ~'fi 
cadeleyi idare e.de Ştbl .J 

·ııtır· ır. buraya yerleşm.ı)' l"ıııSJ ~ 
bütün halk sıltı.h .. ,oııl' 
Vt.ıziyt t tohlikoÜ go•-~ 
tedir. ~İ· 
110890, 111761~~ 
119211-1 19220, ... ,3~ 
133330, ]3791 ı~ 
152251-152250. 12 .. 16;

1
, 

160050, ı 622 ı 1 51 
175711-175720, 1.ı~t 
177138, 1115° 1~ 
] 88341-188348, 11 ı9!d! 
189520, J9)7 19"":~ 
191778_ 191780, ~·d-' 
194260 numaraya 

1 

1 
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Büyük 
Reisimizin 
Teessürü. 

M. Puankarenın ölümü mün
as ebet ı le teati edilen 'ener. 

T0RKD1Lt SAYFA: 7 
Wk 

,I~~.~~. ~~~,, Ok 1 
ŞEHiR SiNEMASINDA 1 uyucu anmıza 

·; .~ ... ·.;:;·.~··;ı ,, 'f"'- ' 
Bir Kolaylık. 

Bu akşamdan itibaren 1 
1 .\ŞağrJa haslı~ımız reh lwr ta bJo hal kımızın lıer tülü ihtivacla

rm ı en rahat, en t'~· i, en ueuz ve en sağlam şarllarJa nerede · kim-
Fra •ısnn ı n en büyük siya

si a<lomlurındnn_ . biri olan 1 

esbıık Cümhurreısı M. Raym
ont Puttn karenin vefatı mü
nosebetile Re isi<'ümlıur llBz-

lerden kar~ılıy:ı hih1rfklerilli gösteriyor. ' 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitmeli
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz.c Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? Temsil edenler: 

retleri tarafınuan aş..ığıJaki 
taziyet te lgrafları çekilmiş 
olduğu gibi . Başvekil ismet 
Puşa Hazretleri tarafın<lnn 
Ju Fransı z B:ı şvukilı ~1. Du· I 
merge, ayrı bir telgruf.a be-

~l.\RTA EGGERTH 
HANS ALBEHS 

Bu fılim hcrkesiu jıissirıi, ze\kıuı okşıyacak 

ve lıt\lt<.\ erı uıii~külpeseııl Si11Pnla nıeı·aklı

la1·1111 ıueıunuu edecek bir kudret ve nıahiy-

Haııgi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

yanı taziyet edilmiştir: 

Fransa Reisicumhuru M. Al· ı 
her Lebrun lfoziretlerine. . 

yettedir. Eıı evi artisıler tarafından hi'ıvi'ık 

gibi tiirlli suallerin cevaplarım bu tabloda arayımz .. 

• 
PARIS 

Fransanın en biiyük ada
mlarından biri olan M. R ·ı 
ymont Pu .nkarenin vefot i lı1 
Fransnnın uğradığı acı zı y n 

dan dolayı L'Il samimi t zi 
yetlerimin kabulünü zatı tle · 

vletlerinden rica ed.er ı nı. 

GAZİ M. KEMAL 

.\1aJnm R ıymont Punnkare. 
PARJS 

Duçar olduğunuz acı mat
emi büyük bir kederle ha
ber aldım . Hürmetlı tuziyet
leriıni kabul buyurmanızı 

rica ederim. 

GAZIM. KEMAL 

Kral Ale~san~nn ve M. 
Barthunun katli 

Mıırsilyadıı vukubulnn ac ı klı 
hddise hakkında bir başmaka

le yazan«L. Oeuvrc»gazet·s1 

«hu hddise her şeyden evol 
Fransız zabıtasının kuvvet-

sizliğini ve teşkilılt.s ı zhğını 
göstormoktedir» dedıklen so 
nru husule gelebilecek ukı· 
betler ı hakkında şu fı kirleri 
serdetmektedir: 

« Oün vukun galon deh-
şetli fucianın v_erebile-
ceai neticelere ge lıncc• ; bu 
hu~usta tuhminler<le bulun. 
muit erken olur. Hllklı olar
ıık ınüteheyyiç bulunan 

ve endişe verici muhn~eme
ler yürüton umumi fıkırler-
d.on so<rukknnlığını muha 
f uzo et u~esi ni istemek ldz 1 m -

dır. 

;nuvaffak.İ~'t\tle .ll'JUsil Pdihui.' olau bu fiİinıi 
~örmekle <_'Ok mcnın11n kalaeağıııızdau hiç 
~üphe etmeyiniz . 

İJa vett\11 : Fiiiuı 'aı·~·eıe 
llatiı H'lerinıiz: Pt1 l'ŞPmhc, Cuma saat 2 de 

Pazartesi saar 3 dedir. 

GELECEK PROGRAM 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden 

Bürhnniye ve Ayvrılık huJutl.ırındnk i Evkafa :ıit zeyti · 
nliklerin ~3 .ı senesi m ıhsulu 13 - lO - 934 tnr i h ı nJe ı 
itibaren nrttırmuyıı konulmuştur . Bürhııniye hududırndaki 

mazbuta zeytinliklt•rin ihalesi 24 - 10 - 934 çarşnm ba 
ve miilhnkn zeytinliklerinın iholt•si 25 - 1 O - 934 p<ırş <•m

be ve Ayvnlık huJuclunıluki mazbuta ve mülhaku zeytınli

klerin ihnlosi de 27 - 1 o - 935 ı ·umurte"'i giinlcrinde ve 
sa ıt 15 de ynp . l ıı c.nğından isteklerin bilılirilen giirı \ ' O saa
tlerde Bürhnniye ve Ayvalık Evknf dairelerıne arllırmayn 

DOK TOR: Hasan Raif bey. ilahili hastalıklar müte -
hass ı sı .. Jfuayeııt>lıa11esi: lliiktlıuet caddesinde 

O TEL 
Palamut ilanı karşısında .. 

: k~~tan zade Oteli .. Kuvayimilliye cadde -
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliikt1met caddesinde . 

• 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler. Hi.ikt'ımet 
cadde~inde Ahmet çeşmesi kaı·şısrnda 

G A Z / N O: Merkez kırathanesi: Paşa camii caudesinde 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiik•imet cadde
sinde .. Darbalı oteli altında. 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nur; .. 

TERZİ 
Paşa camii caddcsınde.. Me)1lmne l o~azmda .. 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 42 
ve örücü Celalettin bey. Kuvayi mi'liy•~ 
caddesi No. ı 63 

1 UHAFiYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Alem
dar zadt• .. Ku vayi ıııiHiyt• caddesi No: 48 

MNıF A TU ')A: Taşanhh Fahri bey. Kuvu~·i milliye cad
dcsı numara: 52 

gelmeleri. 4 - :l~J 

~M ~.~~MMMMMMM~~ıl-·---------------pt•------· 
fi Sıh~at ve içtıma i muavenet müdürlüğün~en: ~ N .\s11 ı K rı sA Tı;A YA nı 111cs T E111 ı.EK E u AV U KAT , 
f(1; ~ KTEN KrRTrLrP EBKL~ nrnrN İKTISAOINA-1 Balıkesir Doğum ve çocuk ~ c;~çıvonsAK ııtı, S.\VAŞINA nA KÜl,TÜH 
}.:: bakımevi " ~IUSTE~ILEKEIJ(~INDEN CIKIP BruuN BÜTU-
~ ~ NLÜGÜNE GI l>İYOIU 'Z. • 

}ıı ı _ Vil:ivı·ıiıı ıılt'rkez ve nıiilhakaıı, sıılıiı· ı~ -
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
Yt; UF KENAN 

Yazıhanesi hükQmct caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~1erkez ve kazalarda her 
novi Java kabul ve suro.t
le neticelendirilir. 

» \'f kHyleri a·hali ·indtl11 rnliraeaal t'dcn gchfl- 1 A 
l ıı·ri fi ıahii \'e ıııiişkiih\11 her llC\ i do~uıııları- • Ba h kesir sli ye Hukuk 
~ 111 \'t' alehııımru kadm anu\liyatlaı·ıııı nıii~~· 1 M •=;;;;;;========;;::;;--• 
' spsedt\ nu>ceallt'll yapar. Çocuk dii~ilrnwk « ahkemes·ınden.· ~ ildn suretile tebliğine karar 
it. telıl1kesinde huh111a11ları <la k~zalik 111t1 cca- ~ 1 ~ verı eren muhnkemesi 

Fakcıt, mahalli duvalaı ını 
kendi telkinlorine göre hale

tmek i~·in Avrupı.ıyı, yeniden 
atuş M ıçinde bırakabilecek 
olun bu hoyinsiz katillere 
karşı müteheyyiç olmak ha· 

kkımı zdır. 

rs nen ya rırarak lNlavi <\der· Selimiye mahallesinden yopılon muhokemesinıle 11 -11 -934 ıaat ona talik-

i ki 'k" 1. I ~ Kayserili tellal ıbrahim oğlu müdılealeyhu Emine hamın edilmİ:jtİr . Emine hanım mes_ 
~ - Siit t•ot•u al'J vt\ ı ı \aşıııa l\at :ır o- l\ 
- • • ,el arnn Ha kk ı oğa tarofındnn eski oturduğu yordon çı _ buk muameleye beş gün iç-

~ )arı kii~iik lıa~ta yavruları dahi llliİC!'Srsedr ~~ Mecidiye mahallesinde eski kıp gidip nerelere gitli_ · d fi 1 1 vı ın e itiraz etmesi ve günün. 
t'~;;· .\ · atırarak lıer zaman nwccaue11 lf)< avi (\(er. ~ ... belediye çavuşu şe,·ket efen. ı'Pj belli olmadığındnn i>ı ' F> '"' de gelmesi aksi holde mah-

tli evinde oturan Kamçıllılı gününde davacının şahitleri 

1 S ·· k) 1 k 1 1 k « kemeye kabul edilmiyerek 3 - • ul c;ocu aı·ı. il 111 )a ·un 1 arz <_H'I W . - Emine hanım aleyhine açı- dinlenerek Emine hanım ha· 
==:=::=::==::=:=:=:=:=:=:=:==.. gıyabında bakılnceğı iltın r ;; , ~ kanıta nıiistak lıtıl \'alıdPJ~rP Ve gchrJık ('Sl~U: 11:.ın reddi nesep davasının kkındoki gıyap kararının olunur. 

D ktor I ft. sıııda l'llkllll lllPlllUZ arız:ıl:ıra k:ırşı latlııkı 
Q » li\zını gdoıı ~~d.''.\İ ~o .~'.1ı~ı:'.rlı'.r.i~ı alııı.".~".s_ıııı , • _, 

M~m~ul. Lmet '1"" <h "t'hf'lt•rc o~r c 1 Jt)( k llZt r c dt '~ıer ' ( ı ılıı. il Senenın en bü \;u"k v .. l 1'.·1 · l . d 
13 u 11 11 .? l ~ l '1 , e en guze Ti ım erın en: 

Dofjum ve çocuf· ba/<1mevi ~ 4 _ Cnnılıtıri~·t•tinıizin Balıkrsirc halı- ~ M A 
çor:UK ,/ .. şe~·ft\diği foidf'li 't' J~a~:ı.rh miit1ssrs~dtın ~ T A H A R ı .. Ji mııhtt•rt\nı halkııııızı11 ısııladt•yr. koşııı:ılar ı :rJ 

haslallklrırt nwle/ıassısı . ~ ~l 

~1u .ıyrınuh \llOrsini po:>tu~ı-, ı f hhınıdır. ıl yakında Şehlr Sinemasında gösterile cektı·r 
ane r.ıvarınua Zemen so il ~ 'I\ • 

.. ~ıığınu nakletmiştir. =~ ~i.t~~~~~~A~~~~~~ifı -.. ,, ' 
• • '131 •• • 



SAYFA. 8 TORKI 
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ll4 
Vurtdaş! 

=.a 

29 teşrinievelde Ankara da hır yerlı malları sergısı açılacak - ~i İstif adenizi 
ı_ır_._K_ış_h_k_k_u_m_a_ş~fu_r_ın_ı_z_ı_or_a_d_a_n_~_d_a_rı_k_e_ı_ı _______ 1~ Düşünün~ 
Daimi Vilayet 

Encümeninden: 
ı\lemlekct haslalıc.uu·siniıı mevkii ınürıakasa

da bulunan 75 ton kok könıürü için talipleri 
tarafından teklif edilen miktaı· bedeli rnuharnme
nini dulmamı~ olmasrndan 15 - teşrinisnııi- 934 
tarihine ıuiisadif perşehenı giiııii saat onlıaşe ka
dar bir ay zarfında pazarlıkla rerilnıesinc karar 
veril11ıiştir. 

Talip olaııların tenıinati rnu,·akkalflerile 
hir'likte Eııciinıeui Vila~ ete geJnıcleri ihlıı olu
nur. 

Bigadıcın Hi~ar karJesinde kain kaplıcanın 
17 aylık icarı müzayedeye vaz ve nıiiddeti tem
dit edildiği lıalde teklif edilen Pey haddi layık 
görlilmediğiııd~n 15-teşrinisani 934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat onbeşe kadar bir ay 
zarfında pazarlık suretile verilnıesiııe karar ve
rilmi tiş. 

Talip olanların teminatı nıuvaffakıyetlerile 
enciimeni vil~yete gelnıeleri ilan olunur. 

Bahkesir n1emleket lıastalıanesi icin mevkii 
• 

n1 üııakasada Luluıı 3ıı ecza)· ı tıhlıiye ve pansum-
an malzemesi için talipleri tarafından teklif 
edilen peyler bedeli nıulıamnıenine uazaran ha
ddi !ayık göriilmedi~iııden 15 - teşrinisa tıi 9 3 4 
tarihine miisadif perşembe giirıii saat 011 lwşe 
kadar biı· ayan zal'fında pazarlıkla ihalesine ka-
rar vcrilnıiştir. . 

Talip olanların teıuinatı muvakkatf•leri ile 
birlikte Encümeni Yilayete liste ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin daha evel taşrada İstanbul 
Sıhhiye mli<liiriyetine ve Balıkesirde Encümeni 
Yih\vet kalem : ııe müracaatları ilan oJuuuı·. • 

Askeri Satın Alma 
Komısyonundan: 

Balıkesir askeri kıtaatı ihtivacı icin 32 ton . ~ 

pirinç 15 ton ahuıı ve ı 2 toıı zeytinyağı 2 5-10-
934 perşembe günü saat ı ı de kapalı zarf usu
Irie ayrı ayrı satın alınacağından taliplerin şar
tnameyi görmek için her gün münakasaya işti
rak icin de viizde vedi hucuk muvakkat tenıina-

• ._ t. • 

tlarile bidikLe yevmi ııwzkürda muayyen saatten 
evel Balıkesir kolordu ~atın alnıa komisyonurıa 
miiracaaLları. 4 - 250 

Necati B.M. Mektebi Ve 
Lise Müdürlüğünden: 

~~ 
"! 
..ı 
.: 

~ 
~ =.iE 

'=-."! .=:.E. 
Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuz » 
Sığır » 
Sade yağ 
Zeytin yağ 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirinç 
Peynir 
Kaşar 

Soğan 

Patates 
Şeker 

Sabun 
Makarna ve kuskus 
lrmik 
Şehriye 
Un 
Süt 
Yoğurt 
Soda 
Kayası 

Kuru üzüm 
Siyah_ erik 
İncir 

=~ 
strari Azami == ..ı • =:.:S 
Kilo Kilo ;;;;;;;;;s =-: 

22000 25000 j 
4000 5000 ~~ 

=.a 
2000 2500 =~ 

~~g~ ~;g~ •4 
1400 1700 ==:.: ==:a 500 800 ==.: = .. 

~~g ~g~ ~ 
,§ 

3000 3500 es§ 
1000 1200 ==~ 
300 400 ~ 

2000 2500 ==:..ı 

6000 7000 ,~~ 
ı:~g ::gg 1 ~ 
1500 1800 :::::::::~ 

150 200 ~ d-
200 -==t Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? İlk .J~fs t»" 

8~50° lOOO Ea:.,a carethanemize uğrayınız. Binanızın ikmali ıçın 
2500 ~ tün levazım mağazamızda mevcuttur. j· 

2000 4000 g Demir, hırdavat, cam, çimento, pulluk 'f8 b~ 30
8
°
0
°
0 

IOOO ~ ncirnlatı bulunduğu gibi yakın zamandan J o' 
=~ satmağa başlodığımız her nevi yağlı ve ba sol 

150 200 ~~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsindell 
250 300 lf~ ması müşterimizi memnun etmiştir. ~ 
100 130 li! Her nevi ölçü ve tartı 4.letleri de satılo>' 
400 soo j t d 

~ a ır. t"-' 
Zeytin daneıi 500 100 ~ Saraçlar başında boya ve lıırde."8 Y-

Mektebin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı fi& 
olan azan1i ve asgari n1iktarını bildiren ve i!!S_~ Cumalı Hasan 
8-lo-934 tarihinden itibaren yirmi gün miidde- Et 
tle müakas~1sı il~\n edilen erzak nıiktarında bazı =~ 
tadilat yapılmasına zaruret hasıl olduğundan bu 1 ~·••ıı11111•"•ırırrııw·•ıııııı11•···ıı11mır.·•1111uıw··•rmıı•• · ·•rrııııw·••ııııırır;••ın.~w ··~ 
t ., d ila tı 11 azami ve asgari nı i k tarı )' u karı ~Ta çık - illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllmlıııııııııııııııııııııııııı 
arılmıştır. Jhaleleri 4-11-934 tarihinde ayrı a~·rı 
icra edileceğinden istekliler nıezkür günde saat 
14 de depozitolarile beraber mektepte müteşe
kkil mübayaa komisyonunn n1iiracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Vilayet 
Daimi Enı-.iioıeniııden 

Balıkesir - Kepsiit yolunun 27 inci kilonıet

resindeki ahşap killik köprüsü keşifname ve 

şartnamesi n1ucibince tamiri 22 teşriuievvel 

934 tarihine nnısadıf pazartesi günü saat onhe
şte ihale edilmek üz e irmi gün miiddele alcııi 
münakaşaya konmuştur. 

Tamiratı mebhusenin hedelı keşfi ı 982 lira 
35 kuruştur talip Olanlarıu yiizde yedibuçu k 
nisbetinde teminatı muvakkate makbuz ve ~· a 

mektublarile ticaret odası ve ehliveti fenniye 
l l 

vesikalarile birlikde yevmii mezkurda bu husu-
sa dair fazla malumat almak istiveulerin dalın 

• 
evvel encümeni v . hl~·ete gelmeleri ihin olunur. 

Daimi Vılayet . J 
Encümenıtı 

Balıkı3sir sıhhat dniresinin ihtiy. cı i~İ~ 
liralık kinin şaı·tnanıesi mucibince nıtJ U 
edilmek ve 25 teşrinicvPl 934 tarihine 11~ 
perşembe günü saat orı heşte ihalt~ edilılle ti 
n' yirmi gü11 müddetle aleni müuakasaY9 

dilmiştir. 

Kininin beher kilosu 32 liradır. T~liP Pi. 
ların yüzde yedi buçuk nispetiııde lfJJl1fl9ıi~ 
vakkate makbuz ,·eya mektupları ,c '1 
odası vesi kas ile birlikte yevmi nıezk t'ı~d~;I. 
kesirde eııciimeni vihlyrtP, şartnarnesiıı• 8.

11 
ve lıu hususa dair mah'ınıat almak isıiyeıılt\r~,~ 
evel Istanhulda sıhhat ııılidiiriyetiııe ve 111 eıo' 
de enciimeni viJayet kalemine miiraca11t 
leri ilan oluıı ur. 4 - 21 l ____ _/ 

Karacabey Harası ' 
l\f ücllirliiğiiııde 

• 13 jl 
Hara lsmet Paşa rııerasınm p::ızarlı~ ~ {. 

ra verilnıesinin 25 - Birinci tt}srin - 93 ~ . ·ı ~fl şem be giinü sa ar 011 di>nlc uza ı ıldığı 1 ~ Bahkesir Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Şeyhlütfullah mahallesin

den lsmııil kızı Zehra hanım 
tarafından kocası o mahal- · 
lede oturmakta iken el ye vm 

nerede oturduğu belli olmı

yan yol çavuşlarından İstan
bullu Cellll efendiden boş:ın_ 
ması talep ve yapılan ilana 

rağmen gününde gelmediği
nden gıyap kararı verılerek 

muhakemesi ı o-teşrinisoni-934 
ıaat 1 O na bırakılmış o gün 

gelmediği takdirde muhake_ 
gıyabında bakılacağı tebliğ 

makamına geçmek üzere 
ilı'\n olunur. 

nur. 

4~ 
---------------------

8 ALIK ESİR ViLAYET MATBAASINDA BASIL~ış'fl~ 


