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Balıkesirli Vazife seni Bekliyor, intihaba iştirak Et! 
Belediye Azası Seçimi için Burgar - Vuguslav 
Dün Rey Atllmıya Başland1.. 
Halkımız Belediye intihabına karşı büyük bir alaka göstermektedir. Dün Oinkçi
er, Kasaplar va Martlı ma~alleleri halkı Beledi yeye gelerek reylerini attılar. 
İlk reyi dün sandığa Valimiz Salım bey attı. 

balıkesir bayram günlerinden birinde 
Helediye meclisine aza l"ri hnlkındnn sPkiz yiiı k.ıdor 

seçimi için dün sandığa rPy müntehip r"ylorini istimal 
ntılmıya ho lnnmı tıT. Bu Ptmişlerdir. 
münasebetle dün sabah Oünkfi intihap faliyeti pek 
boledı ·ede voli Srılim he- hororcıtl i olmu ve intıhnbıı-

huzurjle kanuni me- tın dP\'nm ettiği s:ıatlerdc 
yın 

resim yapılmıştır. 
İntihap encümeninde be

lediye kanununun intihabı 
alt\kalandıran maddPleri 
okunmuş sandık açılarak 
muavene edilmiş, boş o1· 
duğ~ görülmüş ve müh
ürlenmiştir. Bundan sonra 
roy Rtımıno başlanmıştır 

Sandığa ilk rey i vali 
miz 'alim bey atın ştır. 
Vali beyden sonra bu 
esnada belediyede bulun
makta olan Fırka reisi 
Tevfik Fikret bey reyi
ni kullanmıştır. 

Bır müddet sonr.ı eY· 
veltı Dinkçılor mütecıkıben 
l(o srı plo r mahallesinde ?t
uran müntc>hipler ön l crın
de ~·alğılarl ıı belediyeye 
golmi lerdir. 

Bu sırada belediye ön 
tinde toplanan 
halka holk kursüsünden 
t-lalkevi reiRİ Esnt \dil bey 
intıhabatın ehemmiyetinden 
bnhsed~r güzel bir hitabe
de bulunmu~ halkı Gtinıhu 
riyet Halk Fırkası namzetle
rine rey ,,01 rnoğe davet et-

miştir . 
Sandığa rey atma saa.t ?0 

o.ltıya kadar Jevoın etmıştı~ . 
Bu müddet zarfında Dınkçı 
ler, Kasapl..ır. Martlı mahle-,. 

zomon zamnn ortaya birçok 
ikl\y('t ler surulmü \Ür. 

Bu m yarıda intihnp ı IPrİne 

karı ma1nrı kıınunen yosak 
olnn belediye memurlarından 
l ıızı lrırı ile belediyr zabıtası
na mensup ofrodın drı h i miı
ntehiplorin roylnino miirla
hole ettikleri öylenmiştir . 

Bunun üzerine \'ılayet okuyup 
yazıncı hilmiycn müntehipl~ re 
kolnylık otrnnk uzerc bele
diyede hnı tedbi rler olm-

ı tır. 

Au tedbirlerin bugün do
lın do ku vvotlendirjleceği vn 
jntihabrıt n selllmoti İçin hı•r 
tedbirin bugün al nmış bul
unar ni?'ı uphcsizdir. 

Diinkiı ıkı'\yt•tler et rnfın
dn tnhkikol yap:ın muhnr 
rirlerınıiz inlilınhrn sAlt\ -
meli ~ı:ın şu teılhirlere lü 
zum olduğunu teRpit etmi 

]erdir: 
Bele iıy • bina ı ı~·ın-

dP 111 untehiplrr hor tiırlu 
tesirden oz dn kulmnlıdır. 
Okuyup yuzmn bıl.miyen ~e: 
mşerilcrmiz kondı reylcrını 
her tiirlii tesirden cızııde 
bir holde ve ayrı bir moho· 
Hede viltlyotin trşkil t>tliği 
kt1tiplcr kadrosuna ynzdırn 
bılmelidir. , 

- • 

Br\ecliye memurlorı, zııhı

tai belediye efradı intihap 
işlPrine korı tırılınnmalıdır. 

Esasen f rko ocakları halkı 

rey ntmnğ'a lC' vik v:ızifesini 
uzerll'rine nim ~bulundukları· 

nılan zehıtoi beled ye memurla· 
rının ne dı ordn no do hAlf' 
jçndf' intihap ışlt rine karışm
aları doğru değıldir. Bu şi
ddetle yosak odilmelıdir. 

Propaganda do hi belediye 
binası içinde olmamalı ve 
bilhassa hiçbir zom'..ln müd
ohale şeklini nlmııınalıdır. 

Müntehiplcrın j imleri de 
fterlerdc her turlu i tıbaha 
mahJI kolmıyac ık şekilde 

nranmolı \'e arnnması inli 
h p oncumenince dahn ı;ıkı 

ınürakabc edılmelidir. 

Metusumuz Cavit ~ey 
Meh us um

uz 1f'h m " t 
U a " i t lwy 
dun Ank ır ı
dan Phrimi 
z<· gı-ılmıstir. 

Muhterem 
mebu 
bugün 
('ektır. 

u muz 
Burhoniyeyc gide 

i~arei hususiye~en maaş 
alanlarin vaziyeti 

Vilayet ıdoreı hu usiyedcn 
moo~ ulan memur ve. mi.is-

tahdomlerin birkaç aylık ma. 
aşları ledohuldt.> kolmı tır. 

~1emur ve mu tahdemler bu 
yuzden k ntıdcı bulunmak
tnclırln r. T 

euGüN<S) SAYFA 
İdarei hu u ıyenin hiç ol 

maz" ı hir m.ıa nishcıtinde 

le\•zıal y::ıpmo ı beklenmrk 
.. tedir. 

Krallan ve ~ariciye nazırları arasında yapılan 
mü~ilemeler büyük bir dostluk ~avası yaratmıstır. 

'ofya , 30 (A.A) - E .. ·clki 
akşam geç vakit Fılibo yn 
k ı nındu köin Kricim şntos· 

ı.ın::ı kraliçe ile Bulgar kral 
ve kroliı;esi dün sobalı bir 
:ıv partisinde hazır l ulun
mu l rdır. Öğle yomcğindE'n 
onra iki kral ıle iki kra

liçe Filıheye gitn j ... Jrr ve 
ornılo vnli vo hı k·ıliyc.> rf'
l!!IPr le [.{ rnizon ~uman· 

tları torarıııdan knrsıhın 

m ~ ır 1 r flukunıılarlurııı mu 
,,.,ılıılırı lwhr \l'.'rılmc 

mis ol•nn ın ı rağmen Fılibe 

nlı.ıli i bu hrıhuri ç huk 
oğr •n•ni) ve hc>men mi a. 
fırt. rin ı;<tıkb ılinr şitcıp eılo

rek hıır..ırı;tlı lt z hüratta 
u 'ıırımıı tur 

Y ıı g l 1 o' y :ı k rn l v l' \< r n
l fr~·,.,ı F lı ey· g lır g .. fıııez 
Bulg.ır krul ve kralİ\'f'SI 
ile bırlikte kral Bori in nn-
nP i prC'ncıes Mari 
1 ou1 in mPtfun bulun-
duğu katolık kili e ine git
nıı-ı:lenlır ) ugo lovycı kral 
ve kıral ico~ı prensesin ıne

zorınn bir çı ı.,nk koyr:ıuş 
lardır. Bundan onrn lıral 

ve krnliresi bizzat krnl 
Borisin dı·lllletılP heş 

Buhran 
Birleşik Amerika hü
küm etlerinde buh

ran var! 
«ll Popada ditalia yazıyor: 
Malt1m oldğu üzere, Birle. 

şik Amerika Oevlotlerinıle 

grev vordır Grevi hastırm· 
cık için, ~ Hoosevelt bir 
hakem komitesi işsizlerle se. 
rmayedor orcısındo vasıta oL 
ııcaktır. Son gelen haberlere 
gore, bu grevin fııbrikotörl
er aleyhinde değil, HooSO\'-
eltin si temleri ole,.Yh-
indc olduğu anla ılmış-

tır. Birleşi k Amerikonın fa
rikato rlor cemiyeti rrisi, 
hu vnziyı•tı M. Roosovclte 
bıldirmj tir. Şimdi bu komi
te. bokeın mahiyetini terk 
ılc devleti ınfülofaa vazifesi· 
nı iız<"rin olmı tır . 

1 rilcr nnftoda 34 saat 
ı~lıyerek 40 sanl için todi · 
yat ynpılm!isını istiyorlar. 
l saatlerinin uznlması 
ıyı bır tedbirdir. 
Çun ku iosizlerin azolmosı 
buhranı tohfıf eder. Aınuri 
ka ılııki i~ izlerin adedi gü· 
nden güne çoğolalmukto 

dır. Halihazırda birleşik Am_ 
nrikada on milyon İŞl!!İz mo · 
vcuttur. Bununla beraber 
çal ılrnıyan s:ıatler için para 
ı temek doğru bir hareket 
dı~ğildir. 

Bugün Japon ameleleri çok 
i lernekto ve az pa-
r olmııktndırlar. Amerika 
.lmf'lf'sinin hoyatı .loponlara 
ı.nzarnn busbiıtiın bor..kadır. 

( Devamı ikinci sayfada ) 

tepe uzcrine bina 
edilmiş olan eJıri gl'zmişlıır

dir. Hulgnr kral ve krnli\·osi 
ve büyiik misafırlcri her 
tarafta halkın kendiliğinden 

yapmış olduğu coı;ıgun teza. 
hüratla korşılnnmışlordır. 

Misofır hüktimdorlor, Bul
gar krnl ve kr.ılıçcsi Sofyn 
yo döndukleri zaman oyrıı 

tezalıüral 1n kor ıluıım 

ışloroır Yoldu ki şelı ı r 

ve kas ıbolor ahali i 
ılo kr.ıl Boris Ye Aloksnnd
ırı lınrarctlu olkı lomışlord

ır. Hıiktimdnrlcır Sofynyn 
saat yirmide dönnıüşlordir. 

D ıin nkş:ırn hnş\'f'kil Yu 
go lavyn horiciyo onzırı M. 
y , vti~· er<'fıno büyük bir 
zi,·afct vermi ve bnrııla 

~ 

h11kfımet Pr kllnile Sl'f ırln, 

krollonn nıaıyı tlcri vo dığ 
er birçok zevat huzır bulu-
nmuştur. 

Solya.30 \AA.) - iki gün 
denberi Yugoslovyn kral ve 
kraliçesinin zi ·uretlorı mü
nasebetıll' Bulgar \ 'O Yugos
L vyn h\ıküm<lıırlıırı vo iki 
m~mlekotin hariciyo nazır

( llevıımı 2 nci ııayfada ) 

Meclis 
Reisimiz Ankaraya ~ön~ü. 
Harıclya Ye Dahıhye V~kılleri 

de Ankaraya wardıld 
Ankaro, 2 p1uhubirimizd. 

en) - Buyuk Mıılet Mcı..:lisi 

Heisi Kllzım Paşa Boz retleri 
bugün gelıliler. 

Hariciye Vekili Tevfık Hü
ştii hey Cenovreden, Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya bey de 
lstnnhul ılnn dön.lü. 

Gül Vağcllığımız 
• 
1 n k i ş a f V o 1 u n d a .. 

- -----
iktısat Vekilimiz Isparta gülyağı fabri~asımn temel 

atma merasiminde bir nutuk söyledi. 
lktısnt Vekili Ct•llll bey 

evelsi giin refakotindd bu
lunan zevat ile birlikte ls
partoya gitmiştir. 

Vekil bey doğruca giilya
ğı fabrikası olncnk yt3re gıt
miş, fabrikanın temel atma 
merasiminde bir nutuk söy
lomittir. Bu nutkunda şöyle 
demi tir: 

- Alıcılnr bizden ılaimn 

temiz mal istiyorlar ve her 
sone ıl eğişmiyen ıııuuyycrı 

tipler nrıyorlor . Biz hiitiin 
ihracat maddelerimizde is
tondorılizosyona gitmek mec_ 
buriyotini duyuyoruz. Bunun 
ihracat sanayiindo ilk mo
deli ve t ecrübesi olmak üz. 

orc gülyağı fabrikasını ku

ruyoruz. Tespit odec·eğimiz 

muayyen tipte sona 
kadar sadık kalac-
ağız. Alıcıların bu seno 

muayyen tipte mal nl. 

cuklarıntlun emin olmnlorı 

ıçın icabederse hükfımetin 

garantisini de bu işe 

h ilğlıyncağız . 
Vekil bey bundan so. 

nra ilk tecürübe inkişaf 
ettiği takdirdo doha zi· 
ynde vak it kaybetmemek 
idn üç milli müeseesı> 

taru(ından l,,imtot şirkot 

halinde hoşlanan hu teş -

lktısat Vekili CelAI bey 

ebbi.isün fabrika işlemeğe 

ha loyınca müstahsillerden 

miirek kep olmak üzere 

teşkil edilecek kooperatife 
t l cvrcdileceğini iş o ret 

etmiş ''C nutkunu şöyle 

biti rmi§tir: 

-lspartnlılar çalışma za

manı gelmiştir. liattd ge

~:mektedir. Şimdiye kadar 
müşavere ve konsolostas
yon yaptık. Artık vatın 

isabetli toşh isler koyarak 
çalışmayı emrediyor. Bu 
vatanın emrine aşk ile, 

heyecanla ko malıyız. 

Bizim gördüğümüz reCnh 

yolu budur. 



SAYFA: 2 

•••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ! TETKiKLER ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

tari'hine 

-2-

razan: Kt:~·ı~cj OGL U HİLMi 

Müstemleke devri edebiyatı 

( 1607 1765) 

. Müstemleke devri « !607» de gamesto uın'e yerleşen ilk 1 

lngiliz muhacirlerile haşlar. ingiltercnin tamga kanunu ve 
ınümessilsiz vergi tarhetmesi gihi vesilelerle müs
tPmleke halkınılo hüıriyd fıkırlr.rınin şnhlanmasile nihayı-t 

bulur. «1765». Hu bir buçuk asırua Mılton, Dryden, Bun
yan gibi Eljzabet dramatj::;tleri en t•yi eserlerıni İngiliz 
e ieı>iyntma ilfive ed~rken ı\tlas Okyanusunun ötesinde bulu
nan vahşilik diynrından -yani Amerikodan· Avrupaya 
Amerikadu da edebiyat varm ı ş; delirtecek kadar mühim 
bir şiir veya fikir lemnsı geçmedi. Bu zaman z:ırfmdn 

Amerikada yazılı:ın kitaplar hükumet idaresi, dini akide
ler veyahut ta yeni keşıfler htıkkında bedii zevki tat
min etmekten uzak eserlerdi. Bu bir buçuk asır 

içinde müstemleke balkı Avrupanın kurunu vüstai zulmü
nden bıkmışlar usanmışlar tarihin zulüm ve haksızlık say. 
falarını kapa1arak muzaffer ve hür bir hükumet kurma
ğa azmetmişler ve hu büyük işe Alluh tarnfından kendi
lerinin memur eylediklerine iman etmi lerdi. 

Müstemleke devri edebiyatı 

Bu devirde tanınmış birçok şairler. vakanüvisler 
ve ildhiyatçılar yetişmiştir. Faknt hepsi de dini ve 
miili duyğulorı terennüm etmişler zerre kadar bu
şeri duyğulara alfika göstermemişlerdir. Şiir ve bed-
iiyat kaynağı olan coşkunluklııro ehemmiyet verm 
emişler müstakbel Ameriknya faydalı olabilecek 
yazılar yazm ı şlıırdır . Bunların çoğu dini ye millli 
yiğitlık hakkında ve bazıları da yerli Hintlilerle 
yaptıkları muharebelere aittir . 

Bu devirde William Byrd, Wilit.ım Brndford gibi 
va\rnnüvisler Cotton Mather ve Ganatha m Edıvards 

gibi illihiyatçılar yetişmiştir. 

I 1 

1 htilaı devri 

1765 - 1800 

İhtilAl devri ı 765 da tam~a kanunu ve mum· 
"ssilsiı vergi koymak yiizünden İngilizler aleyhine 

toplanan müstemleke halk 1nın isyanile başlar t 787 
de kurulan teşkillltın kabulüne ve \Vashıngtonun 
yeni millete reis seçilmesine kaJnr devam eder. 
Bu karmakarışık ve fırtınalı devir, biribirine dü· 
şman iki fırtınnnın f ıkir çarpışmaları ile dolunur. 
Devrin edebiyatı siyasi korğoşalığı aksettiren bir 
:ıyna gibidir 

ilk on sene içinde Ameriknlılar ve sjldhla bö
ğuşnn iki partiye uyrılJılur . 

Loyolists - sadıklar parti~i- ana vatana bağlı 

kalmak istiyorlardı. 

P,\triots - vatan sevenler partisi • hürriyet ve 
istikltll İçin uğrnşanlar doğruluğuna inandıkları f ik
rı korumak ıçın siliihlanınış bulunnn ve bu uğur 

dn ölmeğe hazır ol ın in snnları . Bunların başında 

Wushıngton bulunuyordu. 

TORKDILt 

Bulgar 

2 BİRtNCtT "' 
,. ..................................................................... . 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATTA ~ . _,,,, 

Yuğoslav 
(f°'st tarafı birincj sayfada) 

ları arasında yapılmakta o 
lan mükt\l~meler büyük bir 
dostluk havası içinde devam 
etmektedir. 
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Susığırhkta1 Lise, Ortamektepler~ 
Aza seçimi. 1Fz1 a Tehacüm va,. 

Belgrnt.30 (A.A.) - Yugos · Ftrkamiz n gösterdiği namzefları - - . ._ 
. Susuğırlık. 1 (Muha.birim- Ortame~te~e iki yüz yirmi efendi müracaat etti ... luvya A jnnsından: 

Kral Aleksandrın Sof yada 
yupttğı seyahate matbuat 

sayfnlnr dolusu yazı tahs ıs 

etmekte ve bu iki htidisenin 

iki kardeş millet arasındaki 
mukarenette yapacağı ehe

mmjyetli rolü tebarüz et

tirmektedir. 

Zıığrepte çıkan N'>vosti 
gazetesi diyor ki: 

Yugoslavya ve Bulgaris · 
tan arasında samimi bir 
dostluğun teessüsüne artık 

hiç·bir mani kalmamıştır. İki 
memleket henüz halledilme . 
miş bazı küçük mesel11l11 ri 
uygun siyasi hareket birliği 
tesis edildikten sonra sağ

lam bir ittifak . kazanmış 

olacağız. 

m• 

Amerıkada 
Buhran 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
Bu sebeple arzuları yükse-

ktir. Hakikat şudur: Birleşik 

Amerikuda on milyon işsiz 

vardır . Roosevelt hükumeti

nin 1ktıeat sahasındaki siRt

emleri şiddetli bir mukave

mete maruz kalmaktadır. 

Roosevelt tarafından teş

lcil edilen kalkınma komitesi 

azaları arasında büyük 

ihtilAf :r:uhur etmiştir. 

bir 

Son Haberlere göre önü_ 

mıizdeki kış mevsiminde Bi

leliik Amerikada işsizlerin 

adedi her ay yarım milyon 
çoğalacaktır. 

Açlık ordusunun birleşik 

Amerika devletlerinden ma
kina m~ıleniy11tini tadil ve 

tebdil etmesini talep edece

ği gün uzak ueğildir . 

ızden) - Ocak, Nahıye ve • 

Kaza heyetlerinin yaptığı lardan ancak ellisinin müracaatı ~a~ul e~ıl~L 
toplantıda Belediye aza 
namzetleri tespit edilmiştir. 
İtimada mazhar c.lacağı ku
vvette tahmin edilen nam
zetlerin isimlerini hildiriyo-
rum: 

Ahmot Tovfık bey, Sait 
zade Hüsnü bey, Ali Kesım 
bey, bakk al Halim Efendi, 
bakkal Hamit Fıkri efendi, 
fa brikn cı Mustafa efendi, Cm 
itelili Mehmet efendi, Mus
tofn Niyazi efondi, Rakknl 
Abdürrahim efendi, Ali Riza 
efendi, keresteci Şaban efe
ndi, Hacı imam oğlu Ali ef 
endi, Hafız lsmoil efendi, 
Kepeklerli Rahmi bey, Kara 
Ali znde Ahmet efendi. 
Müteahhit Osman efendi, 
Kasap başı zade Nuri efen
di, Kahveci Hüseyin O. Re
cep efendi, Kunduracı Muh
arrem efendi, Kasap Hamdi 
efendi, Tatar oğlu Muhsin 
efendi, Veysel ağa O. Ahmet 
efendi, Hacı batıp zade İzzet 
efendi, Hacı Bayram O. 
Salih efendi, Kunduracı Sü
leyman efendi, Kasap Ziya 
efendi, Terzi Celili efendi, 
Eczacı Asaf bey, lt Fett:ıh 
zade Hüseyin Avni efendi, 
Kepeklerli llomit Şükrü efe_ 
nıli, llelvar.ı zade Hilmi eL 
endi. 

Ali Haydar bey 
Maarif Vekaleti talim ve 

terbiye heyeti azasından 

Ali Haydar bey Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Maaş verildi. 
Muvazenei umumiyeden 

manş alan memurlara dün 
teşrinievel maaşı verilmiştir 

. f 

Erkek orta mektebimiz 
~ehrjmiz lise, muallim eli olanlardan lisef' 

mektebi, kız ve erkek uz yedi, orta rııeİ 
orta rnekteplerdo dün te- ancak elli talebe ohll 
drisnta başlanmıştır. ştir . Gerek lise fi 

Bu yıl orta mekteple- kse orta mektebe rıı0_. 
re fazln tehacüm vardır. euenlerin hemen ber 

d·r 
Liseye seksen altı, erk- ve ortn derecede 1 ' 

ek orta mektebine iki yüz Mekteplerin birİoet 
yirmi beş müracaat ya- nıfJarına birer şube fi 
p .lmıştır . Bunların hep - ildve edilmek suratı 
sinin isteği yerine geti- taleplerin isaf ed 
rilememiş en eyı derec- ümit edılm"ktedir. 

-----

D ü n Akşam Çarşı 
ı Kanlı Bir Vaka QldO 

Mehmet isminde bir kahveci diğer bir kahveci~ 
~a~veciyi yarah~ır. Ka~vecinin yarası ağır~' 

Dün akşam çarşıdu kanlı 

bir vakn olmuş, Mehmet rıd

lı bir kahveci kahvı•sine ge-

len Rüstem adlı diğer bir 
kahveciyi bı~·akla iki yerin
den yaralnmıştır. Vaka Es -
kiciler arastasında Mehmedin 
kahvesinde cereyan etmiştir. 
Hacıishak mahallesinde 
kahvecilik yapan Rüstem 
geç vakit Mehmedin kahve-

sine gelm iştir. Rüst~~ 
hoşluğun tesirile bı 
ksekten atıp tutmıy8 

m ı ştır . Kahveci: ..,# 
- Müşteriler ruh8

"./ 

uyor, yüksek sesle ~ 
mıı.. Oiye ricada bul 
tur Fakat Rüstem s'1t 
makta devam e. 
Bunun üzerine çok b 
c>nen Mohmet bıçıığı0 1 

"'~~~ ... ~~~~., 

~., yazı Mu·· sabakamız. L ncaHüsteminüzerine 

' ~ 

• _Gençler arasında bir güzel ya:.z mLisabakası açacafjtmz:z yazmıştık. Bugıin 
musalıakaya girme şartlarım ve ımisal>akamn nasıl oloca{Jım yvzıyorz: 

Göndtrlleuk yazılartn 
şartlır. 

Gönderilecek yazJ/ar. 
«le:.li ktiçtik lıikôye» vasfım haiz olmaları yegane 

Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri c<lezli kıiçıik hikayeleri» 
ga:clemi:.in iki sütununu tccuvüz elmlyecek bir hacımda tertip elmelarlni ricu 
ediyoru:.. 

Seçim heyeti 
Gelecek ya:ılart lelkİ k etmekle bunlardan ka:.rnıınları seçmekle edebiyat 

muallimleri, ga:.etemizin tahrip riyasetine yarduncı olacaklar ve rey uucaklerdir, 

~ Kazanacaklar 

~ ı ve bıçağını hnııımının 
~ ne iki dt:" fa saplar11 1~ 
71 lnr iônde sermıştir· it 

der hal :\1emleket hııstob 
kal lırılın ı şt ı r. Yarası 

Kahveci ~1ehmct ""~ 
sonrıı zahıtn tarafıod 
kulunmıştır . 

Orta meUep pan~i~ 
Orta mektep pDn 9'1 • 

Vılı1yet nam ı na. 3}ınt1r',. 
1 h · ler in dün Türk(·<'1e 
tiha ı : lnr yap ı lmıştır·. 

seksen kaılar efenJı -
İ !?tİr İmtıh •ınlnra bıı!!011 

Amerika kanı pahasına hürriyete ve istiklale kavuş. 

tuktan sonra halk yin e ikiye ayrıldı. Federalist~ -ittihat
çılar partisi- koyu merkrziyetçilerdi. Bunlar bütün birleşik 
hükfımetlerin bir merkezden idare edilmesini istiyenlerdi . 
Anti "Fo1ler.ılists - .ttihatçılor nleyhtnrları partisi- merk< zi 
idare şcklini:ı mutln kıyete gii mesindtın korkan: salim de
mokrasi idare tarzını istiyrn ve her mıntakanın o mınta 
k . ı tnrafından id ıre P ılil emesiıı i arzu Pden kiınec lerdı. ı d.t Müsabakamız şöyle başlıyacaklır: Gômlcrilccek «le::li Jıilaiye.)) leri on beş gu:z 

------------------------- '7( s~nm derce başlıyacağı:. . Hu Jıikayeleri seçmekte olw9ucularum:. arasrnda ayr1ca 
~ lnr n~ıi.rnbaka l<!'lip ediyoru: Srçme lıeye.ti11cc birim·ilfği /rn:·111 cak hikayeye rl' l/ 

ı y n rın dovnm e liJecek ol 
perşembe' giinii b .ılı 
tır. 

N.\. iL İl\Tl~ .\Tfı.\ Y.\HI ~ICSTE~ILEKELİ
KTE~ KrırrrLCP EHK İ:\" Brnr~ İKTiSADi~ .\ 
<~E(~İYOH~ .\ K f •İL SAY .\~I ·.\ I>.\ KÜLTCH 
~ıf'~TE .\ILEl\ELiGi~DE.\' f~IKJP Brı,rx BÜTf'
N l.J'fif'N E (; 11, İ Yo H l'Z. 

(\" uerımş olan diz ukuyucumaza muhtelif hediyeler da!Jılacağı:.. 

~ Erı giizel t<·zli kiiçiik lıika~eyi yazan gt•nct· gaıt•t<•nıiz bir ( kol 
~ saati) lı.~di~e t:.dilt~cektir. lkinei VP iigiineiiye giizf'l birer. dolma ka 
~ IPm, dortlurıcuderı om11u~u~·a kadar kıymelli hirt>ı' kıtap lıPdiy(• 
~ t•tlif(•t•ektir. 
'f Bu mılsabakada okuyucul<trumzw nasıl rey kullanacakları m ileride yazaca{;ı: 

(~eneler, ~izi kalemi ııizi t Pcrii heye d:l \'Pt (~divoruz .. 
Göncİerece!iini::. yazılar on beş Te.şril~fruele kadar 

0

kabul edifrceklir. Un beş 
Teşri nfrvel de müsabaka 1111: bıışl a 1111 ş /ıııl ıı ıı vcaklı r f 
'--z.v~~~~~~~ 

ilk ma~tepler 
Vılfiyet ilk tcdrıs9' fi 

Rinin korn rımı. ıevfı~G 0J 
h::ın İ)'C , Su '!• .-'ırl k. L 

M "" Oursunbey, ErJck ~ 
kaznlorile ~ahiye ,,·e d 
ıleki ilkmekteplerdtı ti 

it"h:ırcrı derslere h91119 
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Diş. Çocuklarda 
Yazan: Çocuk hekimi MEMDUH 

Çocuklarda diş işini iki muhtaçtır. Yumuşak fırça 
mühim gruba ayırıp gözden ile iki günde bir temizlemeli 
geçirmek lfizımdır. Biri süt üç dört ynşlurında çürük 
çocuğunun dişleri diicri iki dişlerin mevcudiyetini kontrol 
yaşındon ıoııraki dişlerin etmelidir. Değişecek çürük 
halidir. dişlerin tedavisi şarttır. Bu 

. . 1 k ' ilk dış eluerıyet 0 80 ız, dişler arkadan gelen daimi 
on ny arasında ç.kar, h~n?an dişlerin şekil ve istikamet
daha evel çıkması nadırdır. leriııi bozduğu gibi sıhhot 
Bazı kardeşlerin altı aylık .. · de k f t · . k d k uzerıno ço ena e ır 
~e daha .. evel ~ı~ çı 8.r ı a- yaparlar. Bu dişlerin çürük· 
ları vakıdır . Dışın hır Y - 1 • kt 'l f k d'l 1. b .. crı va ı e ar e ı me 1 

!ma dkade~ .. 1çıkmam~~ı ı:y- doldurulmolıcler ki çürük 
ume e goru en gerı~me r-
de olur. Böyle çocuklar bir ilerlemesin, çocuğun hazmı 
muayenei, tıbbiyeye "f8 tok- ve sıhhati bozulmasın. 
ibe ihtiyaç göstermitler dom- Bizde çocuk dişile lüzumu 
ektir. ka•lar meşgul olunmaz Her 

Bur oda en ziyade temas çocuğun nğz.nda iiç b '" ~ ü-
edeceğimiz mühim nokta diş rük dişe tesadüf edilmek ta· I 
çıkarmanın hastalık ve om- bii gibidir. Bunun için ge 

Ruam 
Mücadelesi ~ün Vilayetin 

her taraf m~a başla~1. 
Dün şehri· 

mizde ve aynı 

zamanda vilA. 
yetin her ta. 
rafında r u n m 
mücadele sine 
başlonmıştır. 

Merkezde 
vilayet bay· Behcct bey. 

tar müdürü Behçet beyle 
1ari hayvan hastalıkları mu
cadele reiıi ve belediye ba
ytarı, kozalarda idorei husu
siye ve belediye baytnrları 

mücadele ile meşgul olmak
tadırlar. Mücadeleden eyi ne
ticeler elınacağı ümit edilm
ektedir. 

Güzel bir eser: 

İstanbul Etnografyası 
elle olan alAkasıdır. Burada nç yrışto dişleri dökülen vo 

Halk bilgisinin memleke
timizde yayılmasına ça)ışan

lnrdon arkadaşımız A Baha 
Hepsi dökülmese de yirmi 

dişin emel ve hastalık üze- takmn diş tokonlarımız vord-
rine yaptığı tesirleri anlatıp ır. 
bazı yanlış kanaatleri düze· 
ltmeğe çalııocağız. Diş çıkarı. 
rken her çocuk aynı der
ecede müteessir olmaz . Bu 

bey vAktile <,Türk Dili» nde 

n u anneler çok güzel hı li
rler. Bazılıırı diş çıkmasın
dan ç'ok korkarlar. Bazı an
neler d~ hiç. ~ir .. rohntsızlı k 

1 
görmedıklerını soylerler. 

Bünyesi asabi ve bazı 
hususiyetlere malik olon ço· 
cuklar diş çıkarırken huysu
zluk, iştahsızlık hafif 
ameller iÖsterirler. Dişten 
usun amellerin sebebi 
böyle bünyeden başka 
o sırada çocuğun bağırsak 
bozukluğuna duçar olmasıdır. 

Anneei emellerinin az old 
uğundan bahis ve o cihetten 
müşteki olduğunu anlatır. 
Fakat günde bir iki amel 
bozan yeşil ve ekseriya ke
sik ve karışık manzora gös 
terir. 1şte böyle boğırsaklorı 
bozuk çoçukların diş çıkar· 
maeı amellerin ziyadeleşme · 
sine ve annenin çocuğum 
amellidir diyecek kadar t id· 
detlenmesine sebep olur. 
Onun için diş 
oama11ından evel çocuğun 
gıdası muntazaman takip 
edilmekle boğı rsok bozuk
lulı:larından korunmalıdır. 
Esasen bu oylar gayri mun· 
lazam beslemA ve vaktinde 
memeden eayri icap eden 
gıdalara başlamam~nın ~e~a 
teıirleri gözükeccğı vakıttır. 

Altı aylık çocuk karışık 
meme alır. Fakat bu ayda 
etleri sıkı, rengi güzel ola
bilir. Bu hal devam rder vo 

sekiz ayn kadar memeden 
başka birşey verilmezse 
bundan ıonra ~·oeuk bozul
mağa başlar . Böyle olan
ların bağırsakları ekseriyeti 
bozuk olduğundan dişi omel.e 
yapar. Amelde çocuğu daha zı
ynde bozar.En feci olon nok-
ta buras:dır ki amelin sabc-
bi diş olduğunu ve bunu 
tedavi etınek imkdnı olmad-

ığını döşüncırck amoli tedavisiı 
bırakmaktır. Böyle on beş 
yirmi gün amel çekip mür
acaat ed çocuklara çok 
tesadüC ediyoruz. Bu tehlik
eli bot yo. duşmemek için 
dışin amele ne. derec~ye kad-, 
ar ve ne şeraıtte tesır yap
tığını bilm'eli nmelleri teda
visiz bırakmamalıdır. 

iki yaşında çocuğun diş-
leri bakıma ve terniıliğ• 

boş yaşında bir gencin ağz. netrettiği tetkiklerini bir 
rndıı yodi sekiz l ne dişin kitap halinde bastırmıştır. 
eksiklıği büyük bir sı h . (lstanbul EtoograCyaıı)adlı 
hot noksanlığıd ı r . Küçü- olan bu değerli tetkik eseri 
klüklll yapılacak ufok hakkında yaıı orkadoşları-
hir dikkatle dişler korunmuş mızın mütalealarını birkaç 
vo ihtiyarlığa kadar kaza- ı gün icinde yazacağız. Şim. 

nılnaş olur. Bunun icin ilk dide~ şunu . ~ö.yleyelim ki 
ve ort mektep cocuklnrının kendı kendımızı, kendi öz 
dişlerile hükfimet aldkodar çehremizi tanımak ve tanıt-
olrnuş ve bunlara diş mua- mak yolunda yorulmadan 
yene ve tedavi evleri aç- çalışan kıymetli helkiyatçı
mıştır . mız halk bilgilerile uğraşan 

Balıkesir mektepleri için dP. arkadaşlarımıza bu eserile 
ıliş tnb'p\erimizin bu işi if. güzel bir örnek vermiş bu
tiharla ve belki de parasız lunmaktııdır. 
denecek derecede ucuz te- Okuyucularımıza okurken 
min edeceklerini zannedi- büyük alAka duyacakları 
yorum ( lstanbul Etnografyası) nı 

d 
bilhassa tavsiye ederiz. 

Ağzın n çürük dışı taşı-

yan ('ocukların hofif, iştah-

1 
sız ve renk iz çocukları her 
zaman görülmektedir. An
neler çocuklnrmın kuvvet illL 
cını ihtiyaçlarından bahsed-

erler. lttah, onu bozan 
sebebin lrnldırılmasile temin 

edile ilir. Dişleri hozuk ve 
zaCiyetlerinin hoşka bir seb-

ebi olmıynn çocuklarda diş

lerini tedavi ettirmekle bir 

nvdo uç kilo kodor 
ol 

aldıklarını çok def.:ı 

gördüm. Şu halde mektep 
çocuklarının çürük dişlPrini 

katiyen ihmal etmeyiniz. 
Göreceksiniz ki dişl ~r tcdn
vi edildikten sonro çocukl-

ar çok giizel yiyecek, topl
onoco k ve o zu.mnn annn, 
babrı, yavrularının iştahsızh· 
ğıno ait bütün üzüntüleri 

ortod1'n kaldıracak onun 
yerine eve neşe Ye eaodet 
girmiş olocalı:tır. 

Seylan~a seylap 
Miithi bir kuraklık S ylAn 

odasını müteessir etmiş Uin 

dieton cevizi Oirinç vo çay 

m lhsulünc ciddi zar r vermiş 

Suyun yokluğu bilhossa ada 

nan şimalinde 8U uzluktan 
ısllrnp çckım maymunlurın 

vahşet halinde aholiyo 
hücum otm e 1 e r i n o 

sebebiyet v e r m c k t o 

ve geyikler su bulmak üm
jılilA ş'}hirlero koşturmakta -

dır. 

Zeytin yağı piyasası 
Omegliadıın yazıldığına 

göre son haftalarda zeytin
yağı satışları haylı canlan
mıştır Pek fazla muamele 
yapılmamıf olmakla bera-
ber bu iokişnC 
memuriyete şayan görüşül
müştür Müstehlik memlo
ketlerde mevcut mal olmn
dığından talebin artacağı 

tahmin edilmektedir. Mühim 
ihracat merkezlerinde de oz 
mal bulunduğu söylenmek· 
tedir. 

Omc>glia piyasasında l 1 
Eyhll J 834 teri hinde elı:ıtra 

neviler 730, halis neviler iso 
615 liret üzerinden muame. 
le görmüştür. 

1934 Klinunsanisindcn ha
ziran ayına kadar Bulgarist
andon harice 174,355,000 
leva kıymetinde 9 430 ton 
yumurta sevkedilmiştir. Ge· 
çen senenin avnı müddetin. 

"' de 185, 760,000 leva değeri · 

nde 8,130 ton yumurta ihraç 
edilmişti. ihracat 1934 te 
miktar itibarile doh yüksek 
olmakla kıymet itibarile ge· 
~·en senekinden noksandır. 

Rusya ile yeni bir itilaf 
Sovyet Rusyn ile hükfim. 

etimiz orasında kontenjyon 
harici iki milvon lirolık 
mal vermek v~ almak 
esnsıno göre bir itildf 
imzalonmı tır Mübayaa ik-
inci kAnun ayına kadar ya
pılacaktır . 

TORK DiLi 

Maniler 
Tolıpayan: V. E. 

Penc·r~Je perde ben 
Yeni duştüm derde ben 
Derde değil Karn sevda! 
Duramıyorum evıle bon! 

Kahv~ piştifi yerde 
Telve taştığı ytırdo 
Cüzel çirkin uronmoz 
Gönül düştüğü yerde 

Çiçek oldım ~·imenden 
Yar doymadım ben senden 
Yer yağmura doyarstı 
Ben de doyarım ıenden 

Eli elimde değil 
Şalı belimde değil 
Durmayıp gideceğim 
Fırsat elimde değil 

A benim dudum dudum 
Su içer yudum yudum 
Doksan dokuz yarsevsem 
Yine sende umudum. 

inci ile mercanım 
Neren afrıyor canım 
Milyonla param olsa 
Gene sanı harcarım 

Su gelir millendirir 
Çayırı çimlenJirir 
O senin nazik dilin 
Dilsizi dillendirir. 

Ayna tuttum çayıra 
Işığı urdu çayıra 
Dü~manlar ayıramu 

Meğer ölüm ayıra 

Camilerden hu gelir. 
Çeçmelerden su gelir 
Ben seni ıevdim amma 
Elimizden ne gelir .. 

Serbest Sütun: 

Belediye 
Seçim İfleri. 

Yüzlerce yıllardanberi Tü
rk soyunun uğuru tenine 
dönmüş alnı kara yazılarla 

dolmu,ıu. Yatam11ına içte, 

dışta inanan kalmamıtken 

tada o günde toyunu_kur. 

tarmak için bizden en büyü. 

ğümüz. ulu atamıı ıürüye 

çoban oldu. O, Türkün öı 

oğlu, biricik kurtaranı idi. 
Soyunun abo kara yuılarını 

ıilip teraine dönen uğuru

nun yüzünü çevirerek canı

nı kurtarmıştı. Türk dirıl

mişti. LAkin bu diriliş es

kisi gibi başkaları için de

ğil doğrudan doğruya kendi 

için, ndile, eanile, ünü ile 

yat soylar önünde dikildi. 

Şimdi iç ve dıştakı saygısı . 

zlar bu baş öniinde irkilip 

kaldı . Bu bat milletin önü. 

nden gelen başbuğunun 
başı tnuo soyunun kendi ba

şı idi. Onun, şimdi cınlaşıl

mağa ve bütün çağında ba
şardığı örneksiz ve değeri 

ölçülemiyen ve eşi görülmi· 

yen işleri de sayğılarla anıl. 

mıya başlandı. Onun ne bir 

onbaşıdan veya çavuıtan 

gelmit ve belki bütün başa

rışları insanlıırın görebile. 

ceklerinin üstünde bir baı

bug olarak yetişip geldiğine 
inanıldı . Bayrak savatından 

eonra daha ıor yapma iı· 

3 SAYPA 

ıı ' 
' 
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Fırkamızın Belediye 
A z a N a m z e t leri. 
.. 193 ~. senesi . Ba~ık~sir Belediye azalığı 
ıçın f•rka umumı reıshk divanınca 25 - hazi-
r ~n - 935 tarihinde kabul edilen yoklama 
tahmatn~ı~•~si mucibince yapılan seçnuıde 
aşağıda ısımleri yazılı fırkacı arkadaşları 

·ıd'kl · · k n seçı ı erm ı, eudileri ne ' 'erilecek ,·azi ft•yi 
her sur~ıle i~a~·a ehil olan bu arkadaşla;a 
r~y verıleceğını fırka mensuplarımıza lıil
dıri~ ~e Bahkesiriı~ değerli müntelıipleriuin 
tasvıbıne arzeyJerım erendim. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
ı~ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Jl 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
.es 
49 
50 
51 
52 

C. H. F. VilAy~t idare heyeti reisi 
Konya mebusu 

Avukat Ômer Edip bey 
Knptan sade Hasan bey 
Elbısecı Alı bey 

T. Fikret 

M.a~enli, zudo Holil lhrahim bey 
Cıvıcı Kaynlurlı zalio Şukrü boy 
Beyprızarlı zude Sadri bey 
Yırcalı zade Hilmi bey 
Keskin ıade Zuhtü bey 
Saraç ıede Ahmet bey 
Haeıkayyum ıade lbrahim Sami bey 
H~ttat za.de Mustafa Ctımil bey 
Muıtecıbı sade EHt Adil bey 
Avukat Sadık bey 
Komüıyoneu Halil Nectıti bey 
Eğinli Şeref bey 
Kabakçı oğlu Cemil bey 
Tirit zade lımail bey 
Kı.~ım.lı Kifal oğlu Basri bey 
Muıkıratçı Oıman Nuri bey 
Şeremetli sade Hilmi bey 
Ecıacı Fıbri bey 
Belediye reiıi Naci bey 
Ekmekçi Hüaeyin bey 
Varnalı zade Iımail Hakkı bey 
Hacı lslAm ağa zade Rasim bey 
Keklik zede Mehmet bey 
İmam zade Aziz bey 
Eczacı Avni bey 
Şahin zade lbrahim bey 
Ispartalı zade Vasıf bey 
Oz sade Rifat bey 
Deveci oğlu Faik bey 
Oeaktıadelbrahim bey 
Attar Lütfi bey 
Müıtecabi sade Hüıeyin bey 
Kırımh Süleyman oğlu Muata(a efendi 
Muharrir Kenan Emın bey 
O~yı oğlu lbrahim bey 
Tıcaret odaaı baıkatibi Ekrem bey 
Ecsaeı Aımi bey 
Attar Necip bey 
Noter katibi Muıtafı bey 
Şah sade Hüseyin Avni bey 
Terıi Ahmet Necati bey 
Kırımlı Unca Ziya bey 
Kırımh Zühtü bey 
Sındır~ılı zade Mehmet efendi 
Hakkak Basri bey 
Kınmlı Veli bey 
Yamurtacı Süleyman bey 
imin bey zade Emin bey 
Urğaneı Mehmet bey 

lerinde de bat oldu. Çiinkü 

soyu bunlarda da geri bırakı

lmııtı. Onu da öğretti. lstik_ 

lAI ve cümhuriyetin sonıuz 

korunması için de kafamıza 

altı batlı bir ok dikti . O 

hepimiıin kafasından, elin

den tutarak itimizi gördüre

cek değildi. Şimdi it bize 

kalmııtı. Bizde bu kaynak· 

atanın cocuklarıyız. Dünya 
yüksekliğine ulaııncıya ka

dar bir izden gitmeliyiz. 
Bu benim için kendi benli

ğimiıe göre bir inandır . Ya

lnız sağa ve ıola sapmak. 
ıııın tübedüı anarım iri· 

' 

tan ıtık alarak kendi ve 

toplu itlerimiıi başarmefa 

koyulduk. Toplu iılerimizin ı 
başı rey atmaktır . En bü

yüğümüzden en küçüğümüze 

gelinciye kadar denk olarak 

yapacağım11 bir yurt itimi · 
ıdir . Bunun atımıaJa kimee· 
nin elimiıden tutmHını iıte
mediği miı gibi kimeeye de 

öğüt yenemeyiz. Hepimiz 

lek yolun yolcuları ve bir 

her seçimde iı batına bir 

yeaiıini koymağa uyğun ve 

uğurlu görüyornm. Böyle

likle iki toptan biribirlerinin 

yerlerini kaparak eYelkiıinin 

yaptiklarının bir plAnçoıunu 

göstermiı ve bu yürüyüıle 

her zaman biribirlerinin ka
rdeıçe bekçi ve korcusu ol
muı olacuk ve biıler de miL 

let ve memleket işlerinin 

düıgün gittiğirıin görücüsü 
kalarak ıevineceğiz. 

gındıkı:ıofhı 

M. Edip 



SAYFA: 4 

ISYaç Veliahdının memleketımlu gslmesi münassbetile 

1 s ve ç Ve H a 1 k ı. 
. 
lsvaçte o~u~up yazmak bilmiyen ~emen yok gi~idir .Bu 
memlekerre umumi hayat seviyesi f &v~alade yü~sektir. 

IBveç, İskandinavya yarım 
:ıdasının şarkını ve mühioı 
bir kısmını işp-al eder. Mesa
hai ıutbiycsi ı 73,035 mil 
murabbaı, yahut büyük Bri
taoya ve lrlandanın takriben 
bir buçuk misli büyüklüğü
ndedir. İsveçin Şimal k ı:s mı 
dağlık ve geniş mikyasta 
ormanlarla kaplıdır; Merkez 
ve Cenup kısımları ise duba 
ziyade mümbittir. Üç tarafı 
su ile ihata edilmiş ve sahil
leri namütenahi adaların 
serpildiği körfezlerle girinti
li çıkıntılı bir hal almıştır. 
Birçok göl ve nehirleri var
dır . Mesahai sethiyenin yü
zde 8 oi bu iç suları, yüzde 
59 nu ise kısmı azami çam 

Vtt köknar olan ormanlar 
kaplar. İsveçin manzarası 
-Şimalindeki yal~ın dağlardan 
çağlayan nehir ve şelAleler
den merkez ve cenup mınta
kalardaki mütebessim ovala
ra, vadilere, göllere, nehirle_ 
re ve beyaz saçlı kayın ağa
çlarına kadar - letaCetile me
thurdur. 

Körfez akıntısı sayesinde 
İsveç iklimi lAtif, sağlnm ve 
oldukça müldyimdir. Kışın, 
ekseriya soğuk ve taze hava 
ile müterafık çok kar yağar. 
Yaz ikliminin, merkezi Avru. 
panın Şimal kısımları kadar 
sıcak olması ile beraber, bol 
güneş ve ziyasile hayli 
yaz gecelerile hoş bir taze
li~i vardır. 

lsveç halkına, elyevm me
vcut «Teutan ic» ırkının en 
CJaf ve karışmamış bir kav-
mi nuzarile bakılır. Dünya 
ırklarının en uzunlarından 
biridir. Tipik bir İsveçli 18-

rışın ve mavi gözlüdür. 

İsveç halkının nüfusu ta
kriben 8 milyondur; ve bunun 
6 milyondnn frı zlası İsveçte 
yaş.Jr, İsveç arazisi asgari 
~00 senedenberi belki do 15000 
senedcn beri işgal ettiği a11· 
rı atikaya dair keşfiyatla te_ 
spit edilmiştir. 3-400 sene 

avaline kadar İsveç olduk
ça müterakki bir kültüre sa .. 

hipti. Rusya imparatorluğu
nu kuran «Vilkjngs»ler lsvew 
çli idi. lsveçli «Vikings» ler 
1000 seneden daha evelleri 
ecnebi memleketlerde, hatttl 
Akdenizde ve Karadeniz sa
hiller:ine kadar, ticaret ve 
akınlar yapmışlar; koloniler 
teşkil etmişlordir. lsvflç daj. 
ma müstakil bir krallık ha-

Jini muhafaza etmit ve 1300 
senedenberi ecnebi müstevl
iler tarafından hiç zaptedil
eınemiştir. Bu itibarla A vr-. 
upanın en eski birleşık bir 
krallığıd ı r . İsveç parldment. 
osu (Svedish Rıksdag) şim
di 500 üncü s~nei devriyes_ 
ini tesit edebilir. Hıristiynn . 
lık 1000 senesinde girmiş 
ve esaret 1332 de lAğvedil
miştir . O zamondanberi de 
İsveç sakinleri hür vatand_ 
aştırlar. 

Modern İ8veçin banisi 1s
vec tarihinin en büyük kralı 
vo devlet adamı olarak t eb
cil edilen Güat:ıf Yasa ( vef· 
atı 1560) dır. Büyük torunu 
kahraman kral Güstaf Adolf 
16J2 dı din Hrbeatliği için 

harp ederk•'n şehit ve 
onun hu te~e::bbüsü lsvec;i 
Avrupanın büyük kuvvetla
lerinden biri derecesinde 
yükselmiştir. İgveçin en ma. 
ruf krallarından biri, 17ı8 
harbinde vefat eden ve is-
veç tarihinin en büyük kah
ramanlarından oltın Char -
les Xll idi. (Napolıonun meş
hur cenerallarından ) Vefa_ 
tı tarihinde ( 1844 ) kadar 
lsveçi müdebbirane ve aki
lane idare eden Mı.ıreşal Ber
nodot te velihatın ceddi kra- I 
lisi ve şimdiki hanedanın ilk 
kralı idi. 

İsveçlilerin şairane bir 
mizacı, tabinta karşa <lerin 
bir sevgisi, aynı zamanda 
makine ve fenne karşı şaya
nı k11yıt bir temayülü var
dır. Dünyaca şöhreti olan 
İsveç muhtori ve mühendis
lerinin; mütefennin ve kaşif
lerinin adedi nüfusuna nis
pele çok yüksektir; ve hun. 
ların dehalarından dünyaca 
tanınmış birçok mühim ıa
nayi doğmuştur. 

Maarife gelince, tekemmül 
etmiş olan mektep sistemi 
sayesinde İsvcçte okuyup 
yazmak bilmiyen hemen yok 
kihidir: ve halkın kültür se
viyesindeki müstesna yük
sekliğin sebebi <le budur. 
450 sene evel, tesis edilen 
Upsala üniv~ristesi, İ~veçin 
en eski ünivt:ırietesiJir. Hali 
hazırda dört üniverstesi, 
bir çok kollej ve 
sanat mektepleri var<l•r. 
Yüksek tahsil herkes icin 
serbest ve a~·ıktır; biç bir 
yerde içtimai hayatta yükse
lme fırsııtlıtrı 1sveçle, olJuğ . 
undan fı.ızlu değild i r. 

İsveçte, umumi hayat sevi-
yesi, bilhassa işçi sın:füırı 1 

arasında, fevkalade yükı:sek_ 

tir. Yapılan içtimaiyat ve hi
maye i~leri bütün dünyonıu 
nazarı dikkatini celbedecek 
bir dereceyi bulmuştur. 

İsvcçte, ev hayatı fevkala
de konforu haizdir. Evler ma
zbut bir tarzda inşa edilnıiş 
ve elektrik kullanma hemen 
tamamile umumileşmiştir. 
HattA o deroce ki uzak mah 
ellerde bulunan mütevazı 
çiflik amelesinin kulübeleri 
bile elektrikle tenvir edilmi
ştir. 

Jimnastik, spor ve atletik 
hareketler her mektebin pro
gramında vardır. Bundan do. 
layı lsveçliler ~por sahasında 
diinyanın en ileri gelen milL 
etlerinden biri olara'{ tanın
mı§tır. 

lıira.at, hor nekadar Isve~~ 
iktısadi hayatının esa~ı j~e du 
memleketin snnnyile§tirilme
si oon !!lene zurf. nd:ı fevkeltL 
de süratli olmuştur. NiiCusun 
yüzde 44 ü ziraat ve huna 
mümasil işlerle, yüzde 35 şi 
sanayi. mandin ve küçük 
snnatlurlıı; yüzde 5 2 si t ica
ret ve nakliyatla ve yüzde 
5.8 i serbest meslek va umu· 
mi işlerle meşğuldür 

lsvecin başlıca bab.i ser
vetleri! isveri dünyanın en 
önde bulunan kereste, ofun 
hamuru ve ktiğıt ihraç ed
en memleketlerden biri haf. 
ine getiren ormanlarla, ihra-

TURr<DlLI 

Gazi 
Tür~iyesine hayranlık . 

\ İzmirden İstanbula Onyedi Saat 
Kas ba ~!!-~~~ 

Parlamentolar konferansı da
ğılırken Cazi va Türl<iYB hak
kında hara, etli taıahuraı yapıldı 

lstunbul, 30 (A.A.) - 30 
ınct Purldmuntolar konferan
nsı dünkü son celsesinde 
söz alan murahhaslardan 
birçoğu bundan istifade 
ederek başta büyük şef -
imiz Cazi Hz. olduğu 

halde memleketimiz vei~l
erimiz hakkında duyJukL 
arı takdir ve hayranlık_ 

larını bir daha gösterm. 
iştir. 

Hutiplerden İspanya mu
rahhası dcımiştir ki: 

- Mjlletlerin büyüklüğü 
onların imnnları derecesi!~ 
ölçülür. Bu eserde Büyük in· 
sanlar ve cesur milletler iç
in selıimet tohumu v:ır
dır. Yeni Türkiyenin ve Ga.
zinin bize verdiği işte bud 
ur. 

'fürkiyede elde edil -
en terakkileri takdir ede
rek Cazinin pek karlak ese
rini madibten sonra Türkler- . 
in suadeti jçin samımı 
temennilerde bulunmuş ve 
sözlerini "yaşasın Türkiye» 
diyerek bitirmiştir. Bu son 
cümleyi bütün murahhaslar 
alkı~larlıı hep bir ı:ığızdan 
tekrarlamışlardır. 

Firdevsı için 

Hattrnda dünden iti~aren 
tar :f e değişti. 

lzmik-Kas<tba h .,ttında 

dünden itibarc·n yeni tıı 

rifo tatbik mevkiine gir
miştir. Yeni tnrifeye gö
ro Pazar ve Çarşamba 

günleri İzmir- Bandırma ve 

Cumartesi, Salı günleri 
do Bıındırm ı-lzmir arasın-

ında ekspres treni işlı -

yecektir. Cuma. Cumarte

si, Pazartesi, Salı ve 
Perşembe gün}P,rj de İz. 

mir-Bcndırma ve Ban<lır

ma-lzmir arasında yolcu 
trenleri sefer yapacaktır. 

İzmirden 13 te kalkacak 

İzmir • kasaba lıatıı• ıtılaı:ıyoıılarınıl:ııı birı Bal k<>sır 

ekt pres trenleri 18,48 de 
Bal ı kesire gelecek ve ::! 1 ,45 
de Bandırmaya varncaktır. 
Bandırmadım 23,50 Je ko.l 
kacak ekspresler 2.28 de 
Balıkesirden geçecek ve 2,25 
te İzmire varmış olaco.ktır. 

Bandırma ile lstnnbul ara. 
sındrı da ekspres günleri 
muntazam vapur seferleri 
yap ılacaktır. Bu suretle ız-

lrnıır • lsLaııbul ara"ında 111 
_ j 

. iskele: Baıutırııı• l)"l 
mir ve İstanbuldan k•;A 
yolcular yollarda eğle J 
. . d. aatte 

sızın on ye ı s 

Türkiyede ne kadar 
1 e;ı;;;ı~;;;·baıkan" 

ına girecek ~i~ sesli filim gösterıldı? 
Almanyad:.ı ~~ıkan (Sinema 

sahifesi) a<lınclındaki mec. 
muanın yazdığına göre Tür
k iyede J 933 sene~inde 176 
sesli filim gösterilmitir. 
Bunlardan 57 si Fransa
dan, 54 ü Birleşik Amerika 
devletlerinden, 49 zu Al
manyadan. 1 1 i Türk yerli 
filimi, 2 si İngilteredon, 2 
si Italyadun ve biri Darıi

mark:ıdan celbedimiştir. 

1934 senesinin ilk dört ay
ında F ransudan : 6, Birleşik 

Amerika devletlerinden 24 
ve Almar.yadan 11 fil ım 

1933 Senesinde gösteri
len ı 76 filimin lrnngi lisan

larla olduğu şu f( Uret1e 

tespit edilmiştir: 

Bunlardan 99 u Fransızca. 
34 ü Almanca, 25 İ ngi lizce, 
l O u Türkçe, 3 ü İspanyol
ca, 3 ü tamumile müzikili 
fılim, 2 ~j Humcadır. 

1934 S 'nesinin ilk dört 

Hariciye Vekiliallı :.J 
R .. t•• b soffj 
uş u ey '· 

geçerken Bulgar gaıe~ 
ine şu beyanatta bulu 

ur: 

K 8b 
-· Yugoslavya . r~ 

ksundır Hozretlerinıf1 

ziyaretlerinden Bal~•:ı., 
:ışması için eyi netıc 

nyındaki vaziyet Fruusızcn b ık:J. 
ınac:.ktır. Avrupa e 

fılimlerin lehindedir. Bu ay. 
larıla gösterilen 66 rılimılen ]aşmasını istiyor. AO 1 

Bal kan lJ tıriciye naıır 47 si Frnnsızcn, 7 si Alma_ 
nca, 7 si İngilizce. ] i lspan- içtimaındu Bulgoristaoı 

cntı nornıol zamanlarda aç ı k yııpnn mühim bir kompany. 1 ta ormanluru. madenlere. çelik dir. Radyo neşriyatı ~ 
dünyn pnzarlarındıı satılan adır. kllğıt ve kereste b:.ıbrikalurı- kaldde rasyonel ve 1 

Ankar::ı, 30 (A.A.) - Bu
gün Ankara Halkevinde ynp. 
ılacak bir toplanttda İran şa
ırı Ferdevsinin birinci 
yıldönümü kutlu1anocuktır goJmiştır . yolca vı~ 4 ü 'rürkc;edir. rürsek maronun oıac• 

umum miktnrın yüzde 50 «The L ~1. Ericsson Tole- nıı, elektrik santırallarına sa- ra~ bir derecededi~· 11 
sini teşkil euon yüksek der- phone CO . l) dünyanın bir hiptir. Gaz. oboları, De Laval Isveç takriben hır ~ 
ec.eli demir cev_herleridir. De-, ~·ok yerlerinde muvafrakıye- istim tiırbinlori, Aga deniz çeyrek asır eveline ..:J, 
mır mndr.nleri Isveçin yük- le kullanılan t ı Jefon ve oto- fenerleri ve şadırvanları büt - daimi mücadelelerle~ 
sek kaliteli demir ve çelik m:ıtik toldon tesisrıtı imale ün dünyaca tanınmış diğer dü. Memleket o ıo "-
mamulAtı ihracındaki terak- den başlıca kompanyalardan İsve~: mnrnulatıdır ki, bu me· ht\rİ devamlı sulhten ~ 
ısıoın esasını teşkil edt:r. biridir Sandvikcn demir ve yanda Volvo otomobilleri de fit olmuş; ziraatio 19 ...... J 

· · t. iP~ıf'j lsveçin mühim tabii servet- çelik fubrik:ıst bu hususta unutulm:ılıdır . lsve~'. güzel s:ınuyı ve tıcare ın ~ 
lerinden üçuncüsü de su kuv- asriliğin ve ihtisasatın en sanatlar mamulatı da, hilhas- çalışmıştır. Milletler 8~~ 
vctidir ki, bu huı:;usta lsveç yüksek derecesini bulan bir sa yüksek dekorasyonlu Orr- sulh ve anlaşma teırı' ~ 
hemen hemen tükenmez me_ fabrik t\ nümunesiıiir ki, geniş e!ors ve ' Kosta şişeleri ve ku- olan mütemadi gayr~'., 
mbalara suhipt.ir. Bu tabii mikyastu olan jhtisıısları~:ı maşları, beynelmilel bir şöh- beynelmil~l siyasetıO~ 
servetlere İsveçlinin ihtira binaen bütün buhran csnas· reti hliizdir. susiyeti olmuştur. .~ 
kabiliyeti ve fevkalade tem. ında hemen hiç işsizliğe ma- İsveç deniz nakliyeciiiği diğer millct1erle teşrı. ~ 
eyyüz P-den sanatkarlığı da ruz kalmamıştır. Diğer buna çok mühimdir. Johnson Line, sai etmek hususund0~~ 
ilAve edilmelidir. Bu avantaj- benzer misaller. suni ipek Thc SWevish Asiatic Ship- flU ve süratle ~eo•il 
lar ıay~sinde lsvec.: dünyan- imalinde Jünya<lo. kullanılan ~ ping Co., The Transatl~ntic beynelmilel münaseb';..! 
ın en ileri gitmiş memleke- hususi bir nevi «collulose)) Shipping Co. fhe Svediı·dı çok ohv::ılde O'örülllle ;/ı 
tlerinden biri haline gelme- un mühim bir krnınını tem- Lloyd gibi lsvo~· vapur ko İsveç beynelmilel eoe~ 
ğe muvaf(ak olmuştur. İsv- irı eden . Billerud Co. - Rİ 1lo mpanyolnrı nün yanın her rinden en maruf 01°11' ·f 
eç ihtiraatınn ve fevkalade Avrupaınn en büyük kı~mile olan raLıtalnrı ida- mükdfatı müe8sisidir 'ı';,_ 
olan iptidui mevatlarına mü_ «pulp» kompanyası olan lfo- me etmektedirler. bol Prize foundatioll) ".I. 
stenit ve imaldt bakımından landa g•ınişliğinde araziye Münaknhlta gelince, lsveç fe. e Jebiyat ve sulh ~', 
kendi sahalarında hdkim bir ve Avrvpnnın en büyük ve devlet dQmiryolarile hususi larındaki mükdfatları 
mevki tutan bir takım İsveç modern «pulp» fabrikasına miyetlo tanınmıc:tır. 

demiryollarının her bir nü- ~ ., 
ihracat sunyii husule gelmi. (The Ostrand Fııctory) sahip Stokhlılm. muhtelif., 

fusa i~abet eden miktarı ,. ştir. Mamuldtı dünyanın her olan '< l'h6 Svdii:!h Pulp Com· l ı t l d - nys 
2 64 kl d. A d ıc· ar a op anan u 

1
.,,1 1.arııfında sntılan İsveç rıany» sı.dir. BurıJan başkıı · ın. ır. ve nupn a 1 

1 · . k · hs ,,, re P.rının mer ezı . 
dt!mir ve çelik f•J brikalo.rı geçen eene denize indirilen nispetin en yükseğidir: ve rniştir. İsveçP, giiıell}~ı 
ctSvedish iron :ınd steel Yo gomi hııc·iın toııası itibarile devlet domiryollarının mu· . ." d k ıtııı 

ıst;ıu e etmt> •. zcııo ı. 
rks)), l.ıu mı:ıy.t n<ln~ır. \lnruf dünya rekorunu knzanaıı him bir kısmı !ıa l; h:,zırda lıi eserlerini ıYörJJle"'.11 «SKF>Hnark:ıs ı nın l sve~~ biL 1 maruf «Göta works» ~ahri el ·ktriklcşdirilnı:ştir. i~:timoi vo Faıw;·i i;.le~ 
y~lo:i ve rulmanlı ynta~ları. , inşaat konıpany. sı ile lsvec.· İsv~~· omnilıiis yollarının ter::ıkkivi tetkik otıJle 

1 
The SC'parator Co. tarafırıd- lokomotif fohriknlnrı (N~_·dg- ,.._ • 10 O kl her ser;o sayı~ı ::ır.toll ,

1 mecmuu asg.:ırı o. 00 · m. nİI. 
an ki, dünyada mevcut bu 1 vist anll Holm) d:ı mnmulıil. d" l\t k 1• retr·iler (l'elmektcJır· 

1 

k 1 k 1 ır. , untuz:ım ve yti ·sea. \ ~ . fır 
nevi kompanyaların en büy- larını uzu mcm e et ere gö- ' Jurnced~ rasyonel işleyen ten gelen bu rnısll t1ı··ı1 
ül!üdür, imnl edilen ekrcm_ nder. mektedi.r. Dünyanın en 1 müttefık olan kııP"11 .,~~ 

., hava hatları avod Avrupo- o,. 
özler, lsveç kibritleri, dimy eskı sannyı korrorosyonu nazaran İsveç, d.e'° ı. 

1 l 600 d nın diğer aksaınilo ve kom- ı " nnın hemen her tarafında o an ' 'e c yevm yaşın a teşkildtı esasisi ı e. il' 
mübrem bir ev ihtiyacı hnL bulunan büyük bakır doğı şu lskan<linavya menıloketl- kralının ak.ildne rehbe~'~.J 
ine geJen «Eledrolu Vacuum» maden kooıpanyası (Storu erile bağlamakta lı r. Telefon tında me(leniyet, re ,dtf 
elektrik süpürgeleri ve «re- Kopparborge Bengslags Ak- servisi dünyanın en tekdmül sulh yon unda muteOl 
frıgorgtor»leri makine sana. tiebolağ) lsvuç tabii memba- etmış sistomlrrinılun birisi- terakki etmektedir. f1. 

yi aruh:ndadır. «The Asea lurrna ınüstt•nit tipik hır 1 ÜZ Ti':(> ({( .. ;lf,, o·· '\!L~ nu'"·p. BİP KA VN-.~; 
Co » şim.ıli Avrupn için ol- şirket ııümun,.siclir. u \ .ı', ı r.J \ .. 
cktrif kasiyona mahsus elek- Bu kompıınyn kerr.stC', ılt•- 1 TIB Kİ ONH.\~ DİLhJİZE SAGLIK VE(,. 
trik runkineleri, motörler. mir vo kimy~vi ına<ldeler İm· LIKIK .AKACAKTIR. 
rtonaformerleri ~e mal:ıeme n.l etmekte ve geni, mikyae_ 1 1-------------------~ 
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Veli Dayının köşesi: IÇiftçijte Öğütler 

1 

Toprağı Nasıl 
Sürmeliyiz? Aldanmıy ~ 1 ~ ! . . 

------------------------.. A- l ga ar; 
Veli dayı ergin hir Tlirk.t iir. Gezmi.~' rör- 1 Sonbııhor girdi. Tarlı:ılıır 

mü._,, okumu ·tur. Hirçok eeplıel •rd > du mau-
1 

boşaldı. Artık toprağı i L 
• i k k ı . emek, lolıuma hozırlamıık 

la döğüşmiiş hu uµu r~ a ~o. an at\lln.ıı~- 1 zamanı geldi. 

tır. ~imdi vaşı f!CÇgirıdır. Amm:ı kafa .. 1 dırn;, 1 Bu i e kiminiz hoşla 
ı göeci her ~ora brkindir. Ona h<>r ke : (Hulhili 1 dı , ~iminiz de nere. 

mü kfılat) dt\r .. V<\li ()ayı hundan "'oııra lıer 1 d? ıse başlamak üzere· 
"J ( d · · l k 1 dır .. hafta gazPteuiziıı bu ~ay ö:'lll a ·ızırı e oıa- 1 j Onun için hu yold 

uşacaklll'· 1 sizlerler konuşmayı foyd ----------------- .. alı buldum. 

Vclio:;=kö;i;ıe gü- 1 (( 1l'ürkDjli» nde okudum. Mnh· 
zeJ bir bahçesi vardır. Çi- sul hE'~ aı?1.ış, hem yabana 

kl 
. k er Onlara ç·ok gonderı lıyormu bu yıl. 

çe crı ço sev · k .. .. _ 1 d 
gözü gibi bokıır. Bu sabah ~~·ı şozun. ol~ u a. onun 

. k k Ik s brı hçede ıçın ıstokh . lCr ne ıse. 
yıne er en a mı~ > "h · ı 

· kl · me''e yö- - 1 raya ı tıyacım , a 
çıçe erme su vor o () 

1 
. f var yn. ayı. 

ne mış ır. Ah - Hey çocuk huy . Ben 
Bu Sırada uton"'ncın - . . 

~ ' 8 nn ,..k.nını satma deme. 
met )'onınn varır.. d' f) l J • • ·ı" 

1 
• D ım r ı t~ ı ıser go ur 

- Merhaba! \ elı 0T:·. sat.. Sut amma hesaplı at. 

ya? .. 

lcrhabn oaul.. l~yısın 1 · ı· · b' 1 f r-> Şehre ifil ın mı ır yo etrıı t-

_ Çok teşekkür Veli Dny~ · 
Ben l}ehre gidiyorum. Bır 
istr~ğin var mı . Diyecektim .. 

N . t • _ Eyvallah oğul.. e ıs eg-
im olucnk.. Bizi tan ı yanlara 1 

·eJAm .. 
_ Açıkgöz zade Conboz 

bey haber göndcrnıış. Ekini 
eri getirsin. Diye de .. Onları 
götüreceğim. 

- Ya ... Çok eyi.. Kaça 
sattın ekinlerini?. 

- Bey diyor ki, hu sene 
mahsul her tnrnftn bol. Para 
etmiyor. Ge~·en nadasta ona 

yirmi liralık bir ı:;unet vormi · 
ştirıı.. Haber yoll~ın ış. ki 
hem gelsin borcunu odasın. 
hem de ekinler bundan son
ra llohn ur.uzlıyacak ... Zarar 

"örmesin.. Demi ·· 
o Veli Dayı- Git uğurlar ola 
Ahmet .. Ammıı nyoğını denk 

J Ç .. ı. ·· Açıkı!özün 0 0•rlu a .. tın•tl o 

eoni uldntıyor .. 
_ Deme .. Veli Enyı. 
_ 'eye demiyeyin.. eo 

ondan geçen yıl on kağıt ?1-
mıştıo .. Tutmuş senden yır
mi liralık senet nlmı • 

an anlcı, dinle . Kim dalın ~·ok 
verirse ona snl. .. Bizim en 
bli) iık kabııhotimiz gözü 
kapalı olı veri yopmaktır. 
Bir sene c;-alışırız, dj _ 
diniriz onunda mahs
ulümüzü gotürur türlu oyun
ln ra veriveririz.. Doğrusu ya 
Ahmet .. Artık aklımızı ba ı-

nıız dev irmPk zamanı gel
di .. Eyi molıgul. Eyi pnro .. 
Anladın mı? 

Son .. Var .. A~·ıkgöz zadeye 
bendf:!n seltlm söyle .. 

Veli llayı artık muhsulün 
değerin i vermek zamanı gel 
di tliyor. De 

Dnh g• çen gun lznıirde 

ol:mı işitmedin mi? 
-

1e olmu .. Veli D<.ı yı .. 
-- Ne olacak dört açıkgöz 

bir olmu l r köylünün mah
sulünü ucuz olalım dcıni -ı ler .. 
Demi lor anıma .. Dedim a .. 

Artık mah ulün değerini ve
rmek zamanı geldi. Cümhu· 
riyot hükumeti bu ncıkgöz
lerin dalaveresini i itmiş . 
Yaka paça ctmi onları .. 

- Ya .. • 
- Anladın ycı. •. Var git su-

ğlıcağlu. şimdi hayırlı pozor 

yap .. 
Veli Dayı 

Toprağı çapalo.rız yah -
ut, süreriz, tırmık çek-
eriz. Acaba bütün huni· 
arı nıçın yaparız. Hiç 
düşündüniiz miı? Bakın hen 
size hunları gücümün ye
ttiği kadar kısaca anlat· 
nyım: 

Çıft sürmenin, tırm ık 

çekmenin, çapalamanın bn. 
şlıca ü~· faydası yardır: 

1 - Toprak yumu nr, ha 
vıılanır ''e büyük teı;ek. 
!ere bölünerek orolarında boş. 
luklar olur, onun için hova ve 
su toprağa kolayca gir-

1 er ve ekilen mah8ulün 
kökleri toprak içinde her 
yana kolayca uzanabilir. 

2 - Mnhsullerc zıynn 

veren otlar dikenler or tadan 
kaldırılm1 olur. 

- Gii breler ve sn vura-
rak ekilen tohumlar top· 
rağın içine gömülür. 

Bundan başka çapalama 
toprağı daima nemli bı
rakır. ~;ünkü çop:ılrııııo. 

ile loproğın üstü yuzu 
parçalandığından derinle· 
rıle bulunan su üste k _ 
dar çıkmaz ve böylece 
koybolmaı 

1 te çiftçilerin « iki ~·n

pa bir su yorini tutar » 
Jomeleri bundandır. 

Şimdi gelelim çift sür-
meye: 

Çift surmc deyince nk
lımııa tlerinliğe göre sür
me gelir. Fakot her zcı. 
man toprak oynı derin
likte süriılmcz. Hepsin
in bir yeri vardır. Sür. 
meyi ü~e nyırobiliriz: 

ı - Anız bozma: Bu 
ıürmc mnh ulii alınan ln· 

: yapmakla güttüğümüz ülkü köye, köylümüze fay- i 
5 da!t olmaktır. Umuyoruz ki köylü kardeşler kendi ! 
: sayfalann; sevecekler~ benimsiyeceklerdir. : 
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 

•••• ı.: •••••••••••••••••••••••• ••illi•· 

~ Eyi ziraat, eyi kazanç, iste köy- ~ 
i lerimizi şenlenôirece~ ~udur. ! 
i Kardeşler; i 
i Emeğinizin değerini almak için eyi : 
i ziraat yapmul i 
•••••••••••••••••••••••••• G• •••••••• 

..,._ 

... 

T( llKBILI ziraat nıiilf'lıa . ~ı . .ı arkadn~larıııdaıı kHvlüuiiu favdasına 
varayaeak hil~iltw göndrrnu lcrirıi i. Li~1or .. llt•r lıafla ·hir de ıi r.aat sü
unu .h acak ve ziirraımızın \wlli ha~h dc")rllrrini yt)ıuueğ~ uğraşacağız. 

·-----------------~------~----~~----~---------: Eyi ziraat ıu\ tlt\ıue- \ doµru"unu i....ter · uiı ı vuruyorlar~a bizim de 
ktir1 onların u. ullr.rini hil•~ o t;arelt\rt~ ha'i 'urma-

Ziraatin fpnası olur adamakıllı lwcpremiyo- nıız l:\zmHlır ..• . 
mut Olur ya .... \eı -öz ruz. Kaldı ki lıugiin Bilivorum hizim cif-. . 
de olsa n drrı. aklama- her uıeml t> k «'th~ zira.ıt t<:i sfi~·Hiynr sfi~·lü~·or a-
hyız. Biz ·yi ziraat )'3- işleri \Ok ileri critmi..- mma (azla mahsul al
pamıyornz .. Emeğimi- tir .. Çok icatlar yapıl- mak \"areleriııi gö ter
zin hiiyiik hir p3r~3sı ım~tır çok kolaylıklar uıivor divf t•ek~ini1 
hava'.'a gidh.·or. L ı ,,. 4-ı- • • •• u urınıuştur .. llZ •Jll- Hunları size uös -

Msrlf\ bir eki ı• vır- f · ı 0 

· mlıurivet ei l<'ı ri ar- ıereceğiz. Savfam 
mi ala~ağmııza ycriue · • • • 
~Öl'P allıllan ona kadar tık lıu i<•aılardan, hu ıın hiıi~ik köşesin • 
alı\'oruz.. Divceksiuiı kola~·hklardau, bu ~ihi 4\e her lwfta bir fayda 
ki "'biz hildik l;ilt•li bity- ll!-iUllPrc.J •rı faydalanma- hulacaksmız.. Bugiin
I•· ekip höylcı hit:eriz.. nıız Uızmıdır .. Bir defa Iiik ·ıuıu ~vi helliYe-
lşiu pof tarafı da bura- siiriildiirııii aı tık o top- lim: • 
ı ya... raktau on kt•rıc· iue Ki)yümiize ·trnliJ.. 

Biz. hala dl'del rimi- malısul al- getir(wek yiiziiruiizü 
zin <\kip hiçliği gihi zi- giildürN•f•k evı zıra-

• 
raat ~ apıyoruz.. llatt:\ ya auir .. 
rlayı bozmak ıç ın ~ bu tohumlar gömiilür Af. • 
olduğundan çok der ine gidil- ve bir vnkit sonra çi- e1 ın 
mez. Biliyorsunuz kı hu mlenirlAr ve \'obucok 
siirmc yoz sonuna doğru hüyiirl f'lr . "'onb harda yu· 
yapılır. Böylcee tarludaki but ilkbahardn torloyı ikinci 
ekinler, znrnrlı otlnr pıı- bir defo tekrar sürühirs6 
çnlanır. t'aknt tulu bu bu otlar eyice ortoden kol-
urnıe ile zororlı othrd- kor. Böylece mahsul 

on yine kurtulmmı değil- hu ollnr,lnn kurtarılmış 
dir. Çünku bunların toh - olur. 
umlnrı toprağa dü mü 2 -
olnbilir. Anız hozmudnn türliı u 

Sürmenin ikinci 

Karaman 
Köylülere! 

Soorn bu sene mahsulün 
çok olduğunu söylüyor. ~11 

do doğru değil. Geçen gun 

=Gülmek, Eğlenmek İnsanı Çok Yaşatır! 
hu noız 

fo kadar 

ortn sürmecliı· ki 
bozmndnn iki de_ 

derin olur. Bu 
siirmc sonbnhurda ve 
ilkbnho.rdn toprağı işlem· 

ok vo tomizlomek için 
yap lır. 

_ Karamaıı küyünde 
~fnarif idare ·inin pl:\m
ııa ufire güzel bir nıek
Le p; hiııa!'ı ~ yapılmı.. tır. 
llu nwktep 'küylünfın 
Pmcğilt\ \'Üf•ut bulmuşı
uı-. 

3 - Derin siirmc: Bu 
si.ırmenin toprağa çok fnyd
osı vordır. 

Bir defo kuru loproklnr
dan kı ın yağrın yağmur ve 
kur sularının nltındn birik n 

Aferin Karaman kö
vii halkına . 
Ovaköylüler de me~tıp 

yaptınyor. 
Ovnköyliil rinde bir mek

tep yopmnkto olduklnrını 
duyduk. Bu işin mnvatfakı · 

e. ine yardımcı dokunur Yn · 1 
l l 1 1 

Y t c hnşarılmasmı dileriz. 
rın ıu su ar ma ısu ün işino ı~=~~~==-==----
yornr. Bundon bn ka kuvvvctini t'Oğaltmış olur. • 
toproğın kaldığı ortar kök Bugünlük her halde bu 
kiirtlerine kadar gider. kcıılor yeter ağalarını ... 

(, ·· ı k w 1 k · ·· ·· ·· k Altla ki toprak üstünde Sizin bileklerinize kendi , .. l .. ,eı·d okuduk .. c.:ıu nıP. •' 1-! enm • ·• uısarıırı omrunu uzatırmış. Biz İSt> anca Cıeeen guu )JI • l .. l l il . . ki toprakla güıolcc karışır. bilgilerimi do katarak topra-. '- ··ı·· . r ı'lo;.:.leı··ı,·c> rtız .. Bu un.· e o Oh z.. er zanıaıı riizlt!J'lffil7. :.:iilmelı" l
0

(',l
0

llll
0

''1. :.!iilıııf'- ğ . . . .. . d L 

1 
...ı 

1 
\ (' ~;.. • • ., Diyebı' lirı· m kı" tnrl mızın ı aurme ı ı uzerın n az çoll 

>rt).'ranılarıı · f!ll l. • ~ • • • kumlu bir topro~ı , ardır. görüştük. Gelecek haftaya 

lidir.. . 'k" . ·im ·iz) köv ha\ ı·ammı gilsleriyor .. Balıke. ir o,·asmdaki köyliilt•rirı g •n ·leri Eğer kumlu toproğm dnho ba ka işlerimiz ozerinde 
Yuk•trd ·tk.ı l 1 lrl~ • • k k 1 • altı killi ise d~rin eiirmc yino konuşuruz. imılilik 

( l 
1 

. 1,iirı•şiyorlar .. Bu ovımları sı · "'I oynamalı oynalmn ıvız. Hem ~a;;lılığıımza 1.1e bLı ı'itı· ,. ı:ıı'tlı' torır"k ho§ço kalın ,ığalnrım ... 
cop eiril ovnuvor aı' 7"I • : • • • • • ._ '" ~- ~ .. ' ,.,.. · • .. "' f·n tla vr·uir .. Köylermızdr o~ un hır yapar a ııız. hızc yaz_ıı_ıı_ı_ı_ı_u_...,_sa .. ~ .. 1 f_a_d_a_h_a_t_u_·ı_z_. _h..,i-ri_h_ıri~ karıştırarnk toprııA-ın Çiftçi 1 w ıu de e"leı u ııern ızt. l • ~ :.-.--------=--,....,, .... -____ ...__ = _ 

Az i ;Kö-;iü; C ü mh u i yet senin om uz 1 ann da Vükselece ktir .. 



SA.YPA 6 TROKDIL1 2 etRINci'fBŞ 
Ha!Jralar: Fransada 

«.,.Bir iMiyar: -« Kaikmız, diye haykudı; Peygambe
r imiz, sinı~i, mevkiine yükseliyor, onu.}> 

Devlet Reformu 
Le Teıps H Le Yaflngbzateleri 

neler yazıyor? 

«llayatı İsa» fılimi, kafa
mda, hatıra vitrinlerinılen 
birinin rengarenk ampuller
ini yakan bir düğme tes -
irini yaptı .. 

Gözlerim, artık sinemanın 
perdesinde değil, kafamın 
aydınlanan hatıra vitrinleri
nde idi. .. 

Orada, pek çok ve pek ca· 
nh manzaralar, portreler, 
görüyordum ... 

Siyah mantolu, siyah bat 
~rtülü, siyıh üstlüklü ve şa-
11 ı ihtiyar kadınların, bembe_ 
yaz karın her tarafı beyaz. 
laştırdığı, soğuk bir kış gü
nünde yürüyüşlerini gösteren 
tablo, ne kadar canlı idi .. 

İsanın ıloğum gününün 
arf esindeydık .. 

Sinemada, «İsanın bayatrn 
gösteriliyordu .. 

O günkü matine ihtiyar
lar ve çocuklar içindi .. 

O zamanlar, Bulgaristanda 
çocuk denecek bir yaşta 
idim ve hu filimi görmeği 
çok arzu ediyordum .. 

Fakat, Hıristiyanlara ait 
bir filme, Müslümanların 
gitmeıi, her iki taraftan da 
tuhaf görüldüğü için, benim 
yalnız başıma, kıpkızıl fe
simle oturuşum, nazarı dik
kati ce lbedeceltti.. 

Bunu düşünerek, kom9ula
rı mızdan ihtiyar bir Bulgar 
kadınına gittim. beni de 
yanına almatıı icin rica et
tim ... 

Bu kadın, b&na karşı fazla 
teveccühkArdı .. 

Israrıma dayanamıyarak 
naçar, razı oldu .. 

Fesimi çıkardım, kışlık ka
lpağımı giydim .. 

Oışarda. dondurucu bir 
soğuk VA başlayıcı rüzg4rın 
hızı ile döne döne yağan 
kar vardı .. 

Belediye memurlarının, bi
raz evel açtığı patikadan yü
rüyerek sinemaya geldik .. 

içerisi bir kilige kadar ka
lnbal ık ve bir kilise gibi gün 
koruyordu .. 

Kilisenin her pazarki ka
labalığını teşkil eden bu si. 
yahlı ihtiyar kadınlar, fılim 
başladığı zaman, gürültüye 
nihayet verdiler vo huşft iç
inde seyre koyuldular .. 

Filimde,mu<·izeler yaratan, 
gökten düşerek Meryflm ta-
rafından büyütülen, kısaca, 
her Hıristiyanın gönlünde 
yaşattığı, kafasında canland· 
ırdığı bir İsa vardı.. 

Isa, gökten düşünce, salo
nu, bir konuşmadır, aldı .. 

Kitnisi. haç çıkarmış .. Bir 

kısmı da lsaya karşı besled
iği sonsuz sevgisini, perde_ 
deki bu küçük çocuğa karşı 
gülmekle. tatlı bir göğüs ae
çirişlo izhar etmek istiv~-
rdu. ., 

Bilhassa, Isa büyüdükten 
sonra ölüleri dıriltirken , kör
lero göz varırken, herkes 
sevinç yaşı dökmiye haşla
mıştı ... 

Nihayet, lsa ele verildi, 
r.arnııha gerilmek için hazır
lık yapılmıya bnşlandı ... 

Salonda, birden bire ha va 
değişti ... 

Yazan: Mehmet Tu!/rul 
Dudaklardan, yavaşça dö· 

külen dualar, birleşiyor ve 
büyük salonda bir kilise ha
vasını, tamamen hAkim kılı
yordu. 

İsa çarmıhı taşırken, hıç
kırıklar boğazlarda boğula_ 

madı .. 
ihtiyar kadınların, o an 

Yahudilere karşı olan hınçla
- rı, birdenbire kabarmış, son 

haddini bulmuştu ... 
Emin ol kari, o an dünya 

ile aldkası kalmamış olan 
bu cadalozların önüne bir 
adam getirip te: 

- İşte bu adam, Yahudi
dir, denseydi; kuru, kemikle· 
ri çıkmış ellerin, zavallının 

boğazında kenetlenmek i~in 

havaya fırlıyacağı muhakka
ktı ... 

Sevginin bu kadar kuvve
tli, bu kadar hAkim olanına, 
şimdi, hiç rastgelinmiyor ... 

Dinin kuvvetini. o zaman 
anlamıttım. 

insan oğlunun, yirmi asır 
kalplerde yaşaması, hakika
ten akılJara durğunluk ve
recek bir meseledir. 

Çarmıha gerilen İsanın per _ 
dede.ki modeli önünde ken
dilerine hAkim olamıyan, sa. 
lonu bir ölüler evine çevi-
ren bu zavallı 

kütle, hakikaten, görü-
ltıcek bir manzara teşkil 

ediyordu ... 
Peygamberleri göğe yük_ 

selirken, bir ihtiyarın, ağ'lı

yan seıi ile: 
- Kalkınız, Peygamberi

miz şimdiki mevkiine yük
seliyor; onu selAmlıyalım ... 

Demesi üzerine ağlıyanlar 
seslerini, bir kat daha yük
selttiler ve sandalyalarına 
tutunarak ayağa kalktılar ... 

Ben artık perdeyi görmü
yordum ... Salondakileri sey
retmekten, perdeye bakamı
yordum ki ... 

Bir kısmı,başlarınt önlerine 
eğmiş, bayğın bir vaziyette 
kalmışlard ı . 

Filim bitmişti... 
Fakat, hayreti.. 

Salonu terkeden pek azdı .. 
Sonradan anlaşılıyor ki, 

kıılkamıyanlardan birçoğu 

cLe 11emsl> diyor ki: 
HükQmet projesinin devl

et reformu hakkındaki eıa

slarını M. Doumerguein rad
yoda söylediği nutuktan öğ
reneceğiz. Maamafih bu refor-

mların,hilhassa icra kuvvetinin 
otoritesini iadeye matuf ola
cağını biliyoruz. M.Doumer
gue bu lüzumdan defaatle 
bahsetmiştir ve bütün fırka
lar bu noktada müttehittir
ler. 

İcra kuvveti bir müddette
nberi iki ateş arasında kal
mış bulunuyor. ParlAmento 
hükumeti, bir yandan parl· 

1 emanter yollarla icra kuvve
tini ezmektedir ki, bu hal, 
tefriki kovayı icap ettirme. 
ktedir. Diğer taraftan men
afi grupları tarafından sars
ılmaktadır ki, bn da devlet 
hAkimiyeti meselesini ortaya 
atmaktadır. Bunun için hal
ledilecek mesele, kabinelerin 
parlAmentoya ve kabineler 
ile parlAmentonun sendikali
st sui istimallere kartı isti
klAlini temin etmektir. 

HükO.met ile açıkça müc
adelede bulunan ve ekseriya 
gayri kanun! mahiyette te
celli eden grupmanlar kar· 
şısında icrai ve teşrii kuve
tlerin mütesanit bulundukla
rını görmek lA.zımdır. Hük.ft_ 
met devlet demektir. ParlA. 
mento da devlet demektir. 
Bunlar millet kuvvetinin iki 
istinatgAhıdır . 

Bu bapta ittihaz edllecek 
tedbirlerden maksat; hürriy
etlerin başlıcalarından olan 
içtima hakkını nakisedar et. 
mek ve iktısadi hürriyetin 
eşkAlinden biri olan eendik
al hakkı nihayetlendirmek 
değildir. istihdaf olunan ga. 
ye; hususi menfaatler grup
larmın intihabat istibdadına 

nihayet verilmek ıuretile 
hükftmeti inkisamdan kurta
rmaktır. 

«Le Matin» yazıyor: 
Muhtelif ıorluklar halk 

bayılmıt ve diğerleri de bitap, 
bayılmak üzeredirler ... 

araıında. ihmali kabil elmıyan 
memnuniyetsizlikler doğur

maktadır. Halk tabakası, hiç 
bir vakit yerine getirilmiyen 
vaitlerden bıkmıştır. Büyük 
tecrübelerden ders almış 
bulunan halk, filiyata intizar 
etmektedir. M. Doumergue 
ve arkadaşları idare başına 
geldikleri zamandanberi icap 
eden bütün meseleleri tetkik. 

** Asrımızda, «ben peygam-
berimi, l> diye ortaya çıkan_ 
lar, ancak tebessümle, karşı
lanıyorlar ... 

Fakat bugün, Peygaberler 
adedi o kadar fazladır ki ... 

Bunların, aşk Peygamberi 
o<luklnrını söylemiye lüzum 
yoktur sanırım ... 

----··4i8._. ___ _ 

Maluller ve şe~it yetimle· 
rine verilen beyiye 

Maliye VekAletinden vila
yete golen bir emirde harp 
malOUerile şehit yetimlerine 
beyiye ikramiyesi olarak 
1930 yılından 1934 yılına 
kadar gönderilen paralardan 
verilen ve kalan miktarların 
en yakın bir zım:ıada bildi
rilmesi istenm i' r 

imkAnını bulmuşlardır. Karar 
ittihazı saati gelmiştir. 

Memleket, uzun zo.manda
nberi tekemmül etmekte 
olan reform programını bek
liyor. Memleketin sukutu ha
yale maruz kalmaması için 
bu reformların pürüzsüz 
şiddetli ve çok sert olmaları 
ldzımdır. 

Bazı hususi menfaatler şa
hlanmağa müheyya bulunm
aktadırlar . Bunları umumi 
menfaatin temini için ricate 
icbar etmek lazımdır. Bunun 
için icra kuvveti otoritesinin 
takviyesi lbımdır ve bu hal 
derpiç olunan bütün reform· 
ların esasını teşkil eyleme
ktedir. 

İktısııdi buhran günden · 
güno fenalaşıyor ve içtimai 
ihtil~fları mucip olmak tehli-

A v r u p a N e r y e G i di y o r ı 
Oyle görülüyor ki A1rupanın bugünkü diplomatları geçen harpten öğrenmela~! 
gelen dersi öğrenmiş değillerdir. Bunlar ~ala askeri ittifa~f ar pe~ı~ 

Eski İngiliz nazırlarından M. Bunlar tadil edilmedik- ı güç olduğunu bıle~J 
Snovden ( Deyli Meyi ) gazete- çe A t Ih t · · · ı· etıniY' 
sinde (Avrupa nereye gidiyor?) vrupaı u su ees - Te. ışı ıs ıııgar 
başlığı altında bir yazı neşret- süs edemiyecek, harp, ol. enım. . kı" 1 
miştir. Mühim olan bu yazının sa olmasa zayıf. mağlUp A vrupada. hır ta b I 
tercü.~~sini koyuyoruz.: . milletler tekrar kuvvetle- letleri küçülten sul d 

Butun harplere hır nıhayet nip haklarını yiyenlere boy hedelerj bir takı~ ~ 
vermek maksadile yapılmı~ ölçüşecek hale gelinciye Jari de büyütmüştur 
olan büyük harbin üzerinden kadar gecikecektir. lar milyonlarca bal~ıll 
on altı sene gcıçmiş olmasına Avrupadaki siyasi vaziye- sürüleri gibi mueınel~ 
rağmen hAia Avrupa yeni ve tin hulasası budur. Bundan ınesine taraftardırlar 
eskisinden çok müthiş bir başka lngiltere, Fransa, İta- ndan vazceçmezler'. . 
iUifakın patlak vereceği ko- lya, Rusya ile küçük itilAf Sulh muahedelerı0~ 
rkus.~ ~?inde~ir. zümresinin takip ettiği siya- d~ği büyük cin&1~ 

Buyuk. ~rıtanya son muh_ set, mağlfip ve mazlO.m bu. bırisi A vuıturya- M• :i/ 
arebeye ıkı muhasım kısma donları (milletler) hu devle- imparatorluğunu p•r9 

a!rılmı.ş . olan Avrupadaki tlerin kendilerini daima kuvv· olmuştur. ~ 
sıyasetın ıcabı olarak sürü- ete karşı zebun bir vaziyette Avusturyaya bır d~ 
klenmişti. tutmak istedikleri hakkında olan toprak, bu defte -1_ 

O zaman Fransa Rusya ile kanaatlerinde daha kuvvetli iktısat hem de siy•98' tJ 
ittifak .ediyo~du . Avusturya- bir hale getirmektedir. mından müstakil Y8~ 
Macarıstan ımparatorluğu Al- Almanya, diğer devletlerin imkansız bir bale ~ 
manya ile beraberdi. lngiltere kendisine müsavi derecede tur. Bu devletin . ti 
ile Fransa arasında bir ya- silAhlanmak hakkını vermi- yaya bağlanması ki 
kınlık husule gelmişti ve bu yeceklerine emin olduğu için bii mukadder budurd' 1. 
~adirey? k.arışmak lAzımğe - budunlar (Milletler) Cemiy~· muahede maddesile 'J 
lınce lngılterede Almanya tinden ayrıldı. Almanyny... lunmuştur. Bu itibari 
aleyhindeki ıümreye girdi. diğer budunlarla (milletlerle) sturya kendisine ys~ıll 

** 
birlikte mahdut bir miktarda JeO 1' kuvvetli devletler 

H ·· 1 · · h t silAhlanmak hakkı bı'Je verı'l. ·ı.ıtı .J arp gun erının a ırasını nin ya ötekinin t•• ~ 
ha.la z.ihninde. t.utan ve bu miyordu. Alrnanyanın bu ağa mahkQm hırs~'. 
f elAketın ne gıbı sebeplerle hareketi diğer devletlerin Bu da Almanya ile bit 
doğduğunu eyi bilen Avrupa bu mesele üzerindeki semi- laf çıkmasına meydaO 
halkını kendi diplomatlarının rniyet derecelerini ölçen ke- cektir. 
gene böyle bir hengAmeye skin bir tecrübe olmuştur. Mac nristanın dabillı. 
yol vermesi takdiri~de. bu Almanyada yapılan ve Al- kanaadı kesilmif ~~ 
hareket ve bunun ıçtınabı manlara gerek bu memleke- letin acınacak vaı•~:~ 
gayri kabil neticeleri husu- ite, gerek başka ülkelerde- Ta kııtsizlicrin Jol:, 
s~nda hiç ~ir °:1azerat dinle- ki birçok dostlarını kaybe- kuvvet suy~sinde bİ~ 
mıyeceklerı aşıkArdır. ttirerek düşmanlarına hak göremiyen bu b ~:J 

Oyle görülüyor ki Avrup- verdiren nümayişlerin biz de kendisini bu hale ~ 
anın bugünkü diplomatları aleyhindı:ı bulunmakla bera- devletlere uğradığı ·,I. 
geçen hıırpten öğrenmeleri her bu hallerin uzun yıllar sızlıkları da dinlece~ 
lAzımgelen Jersi öğrenmiş süren bir husumetin ve 18_ Eğer günün birİO 1 

değillerdir. HAIA bunlar as- tırabın neticesi olduğunu sö- manya haklarını sil4~ 
keri ittifaklar temin etmek ylemeliyiz. vetile ele geçiraıeğ~ 
suretile emniyet vücude ge- Altmış milyon mağrur ve kışacak olursa, buO 
tirmek, bir taraftan mü tem . vatanperver nüfusu olan bü- kabahati yalnız ~ 
adiyen aildhlanmak, bir ta- yük millet daimi surette mn. nin olmıyacak, ooU 
raftan da silahlanma ne ka_ dun vaziyette tutulamaz. haklarından mahr~.JJJ ı 
dari.lartarsa sulhun o kadar Eğ sonunda bütün um o• 

er Avrupa diplomatlo rı kıran ve kendi siIAhı .,, 
kuvvetleneceği parolasını sa- b h k 'k t' t kd ' d bir u a ı a ı a ır e erek venmekten başka ., 
vurmakla kendilerini bu ha. V h • ersay mua edesini yeniden şeye itimadını bır~ 
raketlerinde haklı çıkarma

ğa şavaşmaktadırlar. 

Silahlanmanın mevcudiye. 
ti, ortada bir düşman mev_ 
cut olduğu zehabını verdiği 
ıçın Avrupa daimi surette 
bir harp çıkmasından korku 
içindedir. 

Bir takım milletlerin taz
alh1m getirişini ortadan ka
ldırmak için har teşebbbüs 
yapılmakta, buda Avrupa su
lhu için bir tehdit kaynağı 
olmaktadır. Devletler, bu 
yanlış vaziyetlere bir çaM ar
ı yacaklarına bunlara karşı aı:. 

kori itlifaklar yapmak su_ 
retile tedbir alıyorlar. 

Bu, dosdoğru bir başka 

harbe giden, bir yoldur. 
Avrupad:ıki bu rahatsız -
lığın sebebini Versay mu
ahede ve Avrupaya - Maca
ristan imparatorluğunu orta
dan kaldıran muahedelerde 
aramnlıdı r. 

kesini arzedıyor. Binaenaleyh 
beklediğimiz reformlar ara
sında iktısadiyatının yeniden 
tensikine dair olunlnrıı bü
yük bir ehemmiyet izafe ey
lomcktr.yiz. 

...... Başnkil Doumergue_ 
ın irat edeceği nutuklarla 
memle,kete reform yapmaya, 
harekete geçmiye vf:'lhasıl 

icrayi hükumet etmiye karar 
verdiği teminatından emın 

olmalıyız. 

tetkike ve Almanyanın vaz- büyük devletlere racı 
iyetini tamire g.ıyret edecek ktır. r' 
olurlarsa o zaman Avrupa Eğer bir harp çık• 
üzerindeki gerginliği ortad_ giltcre, Versay musb b 
:ın kalJırmak ve harp teh_ bozmamak için ıntl ~ 
didini bertaraf etmek imkan edecek midir? Bu eıJ 
altına girecektir. g iliz milleti cevap .,e 

Bu vazifenin ne kadar mecburiyetindedir. 

Tütün Piyasası. 
Marmara havzası tülünlerine Almanyada alaka fa~ıı#'. 
Almnny:ıda Dresden piye- bu tütünlerin eslı.ı 

sasında Türk tütünlerinin 1 ler mahsulü olJJJ891 

·~· stokları şu vaziyette bulun- bu yüzden fabrı 
maktadır: az aranmasıdır. 

lzmir tıitünleri 2,000,000 Eski tütünleriıniıe 
kilo, Samsun tütünleri 60,000 le nz heves vark8" 

kilo, Teşova tütünleri 50,000 ni mahsul Türk tıJ 
kilodur. 1zmir tütünlerinin rine ve bilhasıı li 
birçoğu eski mahsulden, il h&" ma ar ı na istek J 
bir kısmı ise 1932 rekolte· 
sinden bulunmaktndır. zladır · sB 

Mühim bir mllesse Jd' 
Samsun tütünlerinin u ü· ndan böyle her h8 !, 

him bir kısmı 1931-1932 · t• 
seneleri rekolteı:ıindendir . 

Tnşov& tütünlerinll gel
ınce, Bunlardan bir kısmı 
başı bağlı nevilerindendir. 

Dresden piyasasında bi. 
lhnssa ~lı.ırmar:ı havzası
nın tütünlerine fazla al
dkn vardır. 

Umumi görünüşe naza-
ran Dresdend~ buiunan 
bu mallarımızın vaziyeti 
pek müsait değildir. Bu
nun en mühim sebebi 

mal gönderilmesinı ~1 
etmektedir. Zira sŞ9 

kıymeti diişiik ıuıa; 
satılmıyarak bekliyece 
naati kuvvetlidir. " 

fÔfP 
Son zamanlarda p 

den mühiJll miktard•. 
1 

.. b J d' IY' Jf 
mu ayaa eye ı0 ı ·r-
bazı mühim Alman {ı ~ 

··ıı~ 

rının mübayaalarıns ,0 J1 · ıııv zdeki haftn\ar ıv 1 
devam edeceği 
edilmektedir 



2 BiRiNCi TEŞTUN -

f-A-vü-Kif--ı Almanya f!e istiyor? 'B 1 k . 
1 

. . . .. 1 d·-. b. 
1 

,, a ı es ı r 
H. Tevfik - sadık Alman hane1ye nazumm yem soy e ıgı ır ou Ut\ .. 

Belediyesi İntihap 
Encümeninden: 

1 
DAVAVEKILI cd ... e Tcmps» yazıyor: bu voziyetı fikırlt1 rı gol 

YrsL:F KEN Al\' Ne vrıkil Hech.in niyetleri edcmıyektir. .M Von Neu-. 1 ve mtltnlebolerı mevzuu rnth Almnn ıktısadıyotının 
Yazıhanesi hüküm~t caddesm· bohsolursa. M Bitler bi ecnebi memleketlerle olan 

1 de Ahmet çeşmesı karşısında 1 ~ •• ı v k t w·ı alAk•·ları noktııi nazar.ndan 

1 - Belediye meclisi azalığı intihabı 1 teş
rinievel 934 pazartesi günü sabah saat (9) 
da başlıy cak ve 10 teşrinievel 934 çarşam
ba günü saat (18) ze kadar (10) gün devam 
edecektir. 

1 
'zzat soz soy er. ro a ı- u ... 

\1crkez ve kozalordo her ,. helmstra eımin siyaseti ica- oldukça bozuk olduğunu, 

l rıevi davn kabul ve surat- batına göre kı•ndi basit na- fakat Hcich hi.ikOmotinin 

le neticelendirilir. 1 zariyehırini telif icop ettiği IJütün mu kulAtını hallede-
_________ __.__ zaman ozi.i Hariciye Nazırı. ceğıni .,ôyledi ve şu özleri 

Ban~ırma ta~~ikat ~akı
rına bırakır. Söz söylemek ilave ettı: (( Erncbi memle· 
vozifrsinin bugün Baron Von kPllcrde lüzumu miktarı va-

2 İntihap sandığı Balıkesir belediye da
iresinde belediye meclisi salonuna konula-mliüin~en: 

Ncurathc bırukılmusı 1 ziyeti tt rehhum ve ı lahato 
Hıtlerin fıkrini izahatn guç- teavün harekatı 1-?0rmesek 

Bursado altı parmakta Hık çekeceğinden 'e huku- hile bu guçtükler hal ledi-

yahud!lıkte kuhveci Hus. 
eyin Hüsniı cf endi kahvesı 
cıvorındo mukım Roman
yalı Ali oğlu Hamit ne
zdinde Ahmet k,zı vo lla-

metin kabul rnecburıyclin- )ı>cektir ,> Şupheeiz ki Ber-
lle kalması muhtemel olıun. I in kabines Almonyanın caktır. 
sı mevzulara yolu oçık bı- ikt sodi t cerriıdunti .ıayonı 
ıokrnak ıstedjği bir iki me. temenni bulmuyor; fakat 

3 - Hangi mahalleler halkının hangi gün-
seleye temas etmesi ltlzım eğı·r Almanlar haşko surot-
l{eldığin,fondir Je hart>kflte imkun bulomaz-

lerde reylerini kullanacakları aşağıda ya

zılmıştır: 
san karısı Sabriye hunımn .. 

Zevciniz Bamlırmunın Pa 
şu mescit mahallesinden Mu. 
stafa oğlu Hasan tarofınJ 
an aleyhinize uçılon bo on
ma davasının icra kılınmak. 
ta olan muhakemesinde ik
am tgı'lhmızın meçhul k~ld 
ığına binaen ilAnen teblıgat 
icrasına korcır verilerek mu. 
hakeme de 1 ı_ JO 934 torjlıı. 

Ut•r ne olur a olbun Ba lor olnnln ıktifn çaresini 
ron Von Neurath Berlıo 
yol kongresinde soylemiş 
olduğu nutukta iktı adi 
m"'soıl, tt• lıhat noktai na
zarından hukuk mu avatı. 

orayacnklordır «Eğer lınriç

ten bi1i otar iyi to.tbika mcc 

bur etmek i tiyorlcırsa, eğ
er N'n<>b! memlflketler~ ihr-

1 teşrinievel 934 pazartesi günü: Dinkçi-
ler, Kasaplar ve Martlı mahalleleri. 

Şark misakı projesi ve aç clmC'k i tediğiınız molla 
Sar ml'.'selc ınin holli gibi rı almaktan istinkM P inh r 

2 teşrinievel 934 sa!ı günü: Yenice, Hacı
gaybi, Eskikuyumcalar ve Umurbey mahal
leleri. 

mi.ıh im hl\dıseler mu\ ac- se, arzumuz hill\fıno olar ı k 
ehe inde Almonyonın vozı- bu nevi bir rejimi usuli bir 

ne müsodif perşombe günü 
saat 14 de tulik odilnıiş olma 
kla yevmi mezkfırdo yn bız 
zat hazır bulunmorlığınız ve 
ya tarafınızdan musodduk 
vekAleti haız bır vekıl gon
dermediğjniz tokdırde muh 
akemenin gıyaben rnyet olun 
acağı teblığ makamına kaim 

yetini lt1 Spİt ıle m\ıke\l- \arzda teşkjlt\llundırdığımız-

efti Bu vozifeyi, Alman- don <lolnyı t ncciıp etmcmelı 1 3 teşrinievel 934 çarşamba günü: Şeylut
fullah, Sahnisar, Salahattin ve Okçukara 
mahalleleri. 

yo, mevıuu hohis mc e- vu bizi ttıhtiay kalk mnm-
lelerı kPndi iradesine gö-
re hullPtmck sol lııyetıne 
malıkmiş gıbi. kati bır ıf

rıdP kullanarak yaptı. 

olmak üzere illin olunur 

Vozıh \"C' s ılim hal ure
tleri bulunması ile olt\kodar 
olan dığer memleketlerde 
Alınon llaricıve Nazırının 

cağımdan eskısının hi.ıkmu 
yoktur Kayıp Mü~ür 

Ali cıdlı nıühurumü kaza
en kcıyb ettim, yenisini alo . 

Kepsiidiın knrocaören kö
yünılu Miıscyin oğlu Ali 

Daımı Vılô:yet EnciJmenınden: 

(;iin:ıiirmez - lvrindi \Olu üıt·riı.deki Kınık 
< • 

\'P Bahke. ir - Edrt>miı ~olu iizrriııcleld DPrt ·İ \'i-

ra 11 köpriilerinin artname v.- kP.)flrri nıucihirı-
ce tamiratı e~rısi~·pleri 6- t~..,riııievel 934 larilıi
ne miisadif pazart•)~i giirıli saat on hrşte ihalt) 

ediJrnek iizertı yirmi giirı rııüdd~tlP al.-rıi miiııa-

ka aya konmuştur. 

llel' iki köprüuiiıı lwu~li k~-..fi 2202 .liı·ad.ır. 
Talip olanlarırı yiizdr ~ <•dıh11~11k nı:'p )tırı~le 

·
1 

l ıtı'''\kkalt) nıa~bnz \'('va mckıuı .Jarılt• 
mı t• rrn ı n H • 

ıicaret oda"'ı vt, ehli,,cıi ff·ıırıiy \f' ikalarilP 

ı . ·l"kt ·evmi mezkıirda ~a:·Lmlmf• ve kPşfirıi 
)il ı e ) .. .. . , .. 1• .. k . 1• •eııleriıı Jıer giin Erıcmıwnı ı a~fl-goruw ıs n ... · , ·. ·ı· 1 JJ)lll' 4 - 185 
le gel melerı ı an o t • 

Daımı Vılayet En_cümeninden: 
• 

I
> 

1 
k . ~ ııl )kel ıı·ı~ıalıaw· .. i ilıtİ\acı icin ,a ı ·e~ır nıt;ı t ~ .... • : 

1. . 
1

,.... 1 't"r(:ır ~9 kalrııı N'Za\I tıbhn•• 
1 ~lP...,Hl( e Jllll h • • • . • . . • 

} elZPlllC""İ a ruıanıt' • .,,I llHH.'1 hınt'P 
\e paıı~unıarı ı ı · .. .1 • .. 

1 1.1 ek , •• 6-te~rinit'\f'l- 934 tarı ıınt' mu >av:ıa P.l ı ııı .. . . .. ·ı·r 1 ~ j ıriirıii ~a ·ıı oıı IH\' lt' ılıale t>dıl-
ııın atı pazar e~ • ıı 1 • ıııünnkasa-
nwk iiztırt\ virrni gliıı nıiiıldeııe a ~nı . 

k 
· • \lt•zkı'ıı' nwlzerııPııııı ht•dPlı mu 

·"3 orının~llıı · ' 'f ı · <>l.·ıııl·.ı-
1 . 669 11·1··1 70 kıırııstıır. a ıp 
ıanırııt•ııı • ' .. . 

•. 1 i" l)tlCtlk llİ"'f)t)Iİtıfh' trrııırıalı lllll-
1'111 \'UZ( e Vel 1 : • • • 

kk. ·kl ,1 ''°''' ıııt•kıuıll:ll'tlt' \'P ıırarcl, ' a a t t> ııı a m 1' ~ • • 

.ı k I ·ı l>ı·ı·lı··• tt, f•ııc•iiııwni 'il:h Plt• 
ou·ısı 'e ı ·t al'ı e 1\ • • .. ' ' 1. ·ıf•' 1• ,,,·J·ı·ııwk i ·ti\C'ıılrnrı ılaha t•\'-.. artnarııt· ,,. ı:s • ::ı • • • 
·, ı· 1 11 · ılılı·lt ııı ii diiri\rt11H' Bahk()~ırd~ 
P sıaıırn<a::o- • • .. ., 

.. . .1 .. 1 k·tlPıııiıH· nuıral'aaıları ıları 
PIH'llllWlll \ ' I H~ (' t 

olu ııur. 

4 lı 2 

alı. l'nkot böyler bır inkılfip 
yolunda atacağımız adımlar
dan riı•oat edemiyereğimizi 

nnlaınnlıdır.ı> 

Sıyo i tazyik usullninden 
biri ofon hu tarzı ifa.de ga-
yet vazıhtır M. Seha. 
eh tin yeni meydana 
koyduğu v.ıziyet icabından 

olurnk, Almunyo itholAtını 

gittıkçc llzaltmağa çol.şocn

kt·r. 'l'ediyo kudreti h;minı 

verdıği miktar haricinde 
itholAt yapmıyocektır, Fcknt 
uynı Zdmando mali ... o ıktısa 
di toplnnmasını temin ede· 
bilml'k ıçın ıhrncotının inki
ş ıfı yolunda kcn ılı ino h •r 
tür u lcolnyl ıkhırın ynp ima
sını i tıyor. 

Alm"nyanın, damping usu
llerine muracaat. ederek lıazı 

ecnebi piyasalarını rnnmu
IAtı ılc nas ı l doldurduğu 

4 teş_rinievel 934 perşembe günü: Hami-
diye, lzmirler, Osmaniye ve Oruçgazi ma
halleleri. 

6 teşrinievel 934 cumartesı günü: Mecıdi-
ye. Selımiye, Vicdaniye ve Hacıishak ma
halleleri-

7 teşrinievel pazar günü: Aziziye, Mirza
be y, Hacıismail ve Mustafafakih mahallelerı 

8 teşrinievel 934 pazartesi günü: Krıraoğ
lan, Aygören ve Börekçiler mahalleleri hal
kının reylerini kullanmaları ve ayın onun
cu günü saat (18) den sonra reylerin kabul 

ınnlümdur .. Bu ih~ncot tez: edt lemiyeceği lan olunur, 
yıt cdılınco ılhalflt ıle lttkabul • 
ctıniyect· ktir Çuııku ithalat .. 1 
sırf te~·lıızutu vo huyotı anu
yie ll\zım gt len ıptıJai nıcı· 

• 
ddP l t> re in h i ar od ece k t ı r · mJ ]J mJ mJ mJmJ mJffi) ffi) ri!l mJ [§1 iaHi lEJl!I ]) ffil l!I [I ffiJ [!J(!J mJ T!l t!J lID mJ mJ l!Hw mı mJ mı mJmJ [§ mJ lil] 
Belkı hu ıtlrnl ttıındo, otar ı· fili mJ 

yi usuli bır t:ırzJn tı· kı ltlt- ~-= •• =.= Seh·ır s·ınamasında ~.:. 
landır.ıcıı k .. ·azgcçerC'ktir ~ 1::1 

Bu; h rp e n ırı.ialıi erzoç lil ınJ 
rejimiııın avdeti demek olur mi J.kı· r.ı·lı·m bı·r Jen ~ 
Almanları. m mnun C'docek (ID 1 i U 1 

1::1 l!iJ 
bir fl\di lınl "ıyılamoz. Bn- (fü mJ 
husuzki ipt1<I i mnddedon [i!I Yalnız hu ak~aıııa nı:ılı ll olmak iİZt'l'e mı 
ııı lırum olan hu\•ük bir de mi 'ii' 

J EJ CI 

vlet ıç·ırı otor i h;r necnt fili p t p t N • mı 
~cır i tleğıldir A)ımınyo m<- lj a a a ş o n 1 ş a n cı l!I 
ın lıki pc·nchiyt>den tl\mın r::' im 
ettığı krf'ıli sayl"sinılı· sen(' lm Düz Taban Bastı Bacak mı 
1 'rrrı kudret ının fevkindo (!) l!!J 

D @ ve yo aılı. Bu kredil<'r<ı onnıu n l!I 
mı ohluğund ııı tırari bor l ırını t:il Gösterilen arzuya binaen ilaveten mı 

ı' vıycı.ıını t mın elem ınek liJ [!] 

ı 1 lıos nd t bulunuyor F ık ıt fil) H A y AT 1 ı• s A mı 
t kror sıl.ıhnn rıırınk ıçın ~JJ ~ 
l ız ın gelt.•n t'('!.lnı ıııehnlıği ~ (fil 
olJc bulun luruyor Bu a- [fil ffiJ 

l ~ ~ 
rllrır d hılınde; bcynl'.'lmılt ~ Biri kahkalıolo r kralı . tlığeri horikalor timsali olen hu iki fılimi bir orada gör- ffij 
rrıt ırı umumıy nırı yeni Al- @:) mck her z nıan ele ge\·ıniyon bir fırsottır. Bundan istıfode ediniz. mJ 
mun ıfi t"ı korşısınd bu il Evvclii PATŞON gösterilecektir. il 
yuk bır <>ınnıyelsızlik h" le- @J Suvare 8 :ıı:ıt 8, 30 dadır. mi 
mesı ve H ıch in kı: ndi ho. • mJ 
rekf.\tı ılc ıuıp ttirereği 

bır ıktı adi tec rriı le uku
tunn kur ı olllkosızlık gö -
terme ı usln hnyr(ltle knr ı-

lanmamnlıdır 

il ASLAN ADAM ~ 
~ mı 
ill Vakla ıyor El 
mı "'· cm 
~~m~~~~m~~~~~~~~mı~~~~~~wm~~~~~~~~~~~-~~ 



SAYFA 8 , 
Ergani istikrazının aldınız mı? 
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Almadınızsa aman vakit geçirmeyinız .. ~: İstifadenizi 
~ Düşününüz! Ziraat bankasl Balıkesir şubesi alıcılara koloylıkgösleriyor. Bankadan taksitlt tahvil tedarik 

...... ·~tw- . -~ zr . ". ·~ .. ..:~·· . 

Vilayet Makamından: 
=== : 

Kayıp mühür ==~ 

m:u~ı:::.n ~~~hoı~!~ü;:- :_~. TP~ri11ievel 934 de a~ağıda doğum ve sırııf )arı yazılı henüz <lskerlik 
yapmamı~ yeni ~frat eelp ve kıtaata sevkedil<•eklerinden ke)·fiyet askerlik 
miikcllefivc>ti kanunun 43 üncü maddesi mucibince ilaıı oluııur. 

nisini alacağımdan ı•skisi- .: 
nin hükmü yoktur. ~ . 

Bakacak zirai 1 - ,Jan<larıua ve lla nı sınıfları 316 ihl 329 -=:::..~ 

kr e rf i :::::::: f: 
2 - Suvari, Topçu, İstiJıkaru, Işıldak, .lluhahere, Nakliye, Mnzıka, 

Bemirvolu sınıfları 3 ı 6 ila 328 
==~ kooperatifi veznedarı. -=~ 

Ahmet oğlu Mustafa . 

C. H. F. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetinden: 
Bürhaniyenin Keremköy hududu Jahilinde Türk ocak

larından müdevver fırkamıza ait malümülhudut 7 parça 
zeytinlik 1-teşrinievel 934 tarihinden itibaren 20tAşrinievel 
934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken so.tılmsk üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti anlamak ve daha fazla iz
ahat almak istiyenler Balıkesir, Edremit, Bürhaniye, Ayv. 
alık halk fırkası riyasetlerinden tafsildt almaları ve talip 
olanların 20 - Teşrinevel - 934 tarihine müsadif cumarte. 
si günü saat 16 da Balı kesirde C. li. F. Vilayet idare he
yetinde ihale edilecı--ğınden tulip olanlarin yukarıda isim 
leri yazılı fırka riyasetlerine müracaatları ilan olunur. 
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C. H. F. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetinden: 

' Balıkesır İnhısarlar 
Başmüdürlüğünden: 

ES!~ 1 ii!ii!!fi:-= === ==== -===-~ 1 
, 1 

~= 1 
1 - Balya, Bigadıç, Kepsüt, Sındırğı idare- ~ J 

lcrine Balıkesir istasiyonu rıdan veya Başnıu - J J 
diiriyet ambarından gönderilecek n1amul tütün ~ 1 
ve nıiiskiratı götürmek ve aynı mahallerdt·n ~ J 
iade olunacak boş s ı ndıkları dairenin göstere- =~ 1 
ceg'i mahalle teslim etmek. ::::::=."'i rr k · · '.) 1· ık d r ti • ,.; ı na yaptırma mı ıstıyorsunuz . • e tı •• fı 

2 K.. h h• · · . ·ı B· l k · ~ caret.h1oemjz~ uğrayınız. Binunızın ikmali için bU· l 
- uta ya attı ıstası ~onu ı e a ı esır ~ tün levaz m mağazamızda mcvnıttur. . ' 

stasiyonuıı arasındaki sa lıada boş ve do)u sandıkları ~ . De,mir. hmLıv~1t. c~m: çimento, pulluk vo zı-i l 
nakle,,l mek. § ncıral:~tı lıulundt~gu gıbı yak~n z~mandon ncr'I ' 

• l ~atmaga hnşl:Hl gırnız h~r ne\'l .. yn.glı. v~ lınd ıfl _ l 
3 - Başmüdüriyet dairesiuden Balıkesir _§ boya ve yağlarının temız vf! bırmcı cınsınden °1 r 

~ 11ıası mü~terimizi memnun etmişti r. • 
istasiyonuna gönderilecf•k dolu \'e boş sandıkla- § Her nevi ölçü ve tartı illetleri ıle satılmak·, 
rla istasivorıdaıı daireuıize gelece~ dolu tutürı 1 tadır. t 
ve müskirat sandıkları ve billoıılarıııııı nakliyesi ~ Saraçlar haşmda lıoya ~·t· 1 ırdtı ·n t~ı İ 
tarihi ilandan itibaren {20) güu müddetle ıııün- ~ Cumalı Ha >an f.i 
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İ; ,iı:l1!1l~ı:'ı· l.1!11. r iı'nl11ll1 l111İİ1İiiif Bürhaniyenia i<eremköy hududu dahilinde Balıkesir mak istiyenlerin başmüdüriyet nıamu13t şube- ~1111 U il P 

~:;ç: ozcea:ı~:~1~n 2~ ~:~;ivne:v~1r ~~~~za ta;ii~in~:~~~:r:: ut~~~ sine mü racaa ti arı. l]ll!!!!!!!!!!!!!!~!!~!fü~~J!!!/!l~~!!!!!W!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~J!~!!~!!J!!!!!!l!!!!!!!!!!!l~ıııı~ 
Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken 3 - 199 ., 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti anlamak 1 ~ 

'-------------------------------~~~~E ~ ve daha fazla izahat almak istiyeoler Balıkesir, Edremit, 1- t~ 

Bürhaniye, Ayvalık halk fırkosı riyasetinden tafsil§t alma- Daımı"' Vıla"yet Encu"menınden.· ~----.· 
ları ve talip olanların 2 ı / Teşrinievel / 934 tarihine mü-
sadif pazar günü saat 16 da Balıkesirde C. H. F. Vilayet Susığırlık _ ~I. Kemalpaşa yolunun 1+o12 ( jl~ 
idare heyetinde ih::ıle edileceğinden talip ohtnların yuka_ ~ 
rıda isimleri yazılı fırka riyasetlerine müracaatları ilan inci kilon1etresinde 60 metrelik ahşap ve 1+3?4. ~ 
olunur. 197 CÜ kilometresinde 30 · 40 hk ahşap ve o+340 l 

ıncı kilon1etresinde 14 n1etrelik ahşap köprü!~- 3i~ 

Askeri Satın Alma 
rin şartname ve keşifleri nıucibince tamiratı ~ 
esasiyeleri 6- teşrinievel 934 tarihine n1üsadif ., . 

Komısyonundan: pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere şj • I . . ~ 
Balıkesir askeri kııaaıı ihtiyacı için 32 ton yir_nıi. gün müddetle aleni münakasaya vaz edi- -~ Mış ~n Lastık lerı. 1 

pirinç 15 ton sabun ve ı 2 ton zeytinyağı 25-10- lmıştır. •4 • 
934 perşembe günü saat ı ı de kapalı zarf usu- ı Üc köprüuün tamiratı ~sasiyesi 3587 lira •C En temiz kavuççuktan yapıln1ı~ yo: ~ 
lile ayrı ayrı salın ahııacağıııdan ıalipleriıı şar- 28 ku~uştur. il.4 nıuşak ve al:lstikiyetli, dünyanın en saı!1 
tnanrnyi görnıek için her güu münakasaya işti- l -= lam lastiği olan Mişlen l:\stiklPrini diğer~ 
rak için de yüzde yedi buçuk muvakkat temi na- Talip ol<tnların yüzde yedibuçuk nispetinde ~markalara tercih ediniz. Çünkü bihin!~ııı'• 
thırile birlikte yevnıi nu\zktirda nıuay~'en saatten teminatı muvakkate n1akbuz veya mektuplari- t lastiklerin fevkind~ olduµu sajtlamlı~ıltı ~ 
evel Balıkesir kolordu satın alma komisyonuna le ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikalarile ~ tecrübe edilmiştir. 1 
müracaatları. birlikte yevn1i n1ezkurda şartname ve keşifna- j;~ Mişlen siiperkonfor lastiklt·ri ilt• ke~ 1 

4 _ 250 mesini görmek istiyenlerin daha e''el Encümeni ~ nıali emniyette seyahat Pdilir. Hf'r lıo~'~ 
Vilayete müracaatları ilan olunur. =~ dan mevcudumuz bulunur. • 

ı ~ Mişlen lds\ikleri Balıkı>sir va mülhakatı ucantB81 ~ 
4- 18 6 ~ Y nnyalı :ade • 

Dıamı Vılayet Encümenınden: =~ · 11. NUSHET rı 
------------------------ =-~ Z.arhalı han-Rahke~ir • Susığırlık - ~I. Kemalpaşa yolunun o+060 e§ ı 

1:! ~~.~~ı~~~i ~11~; ~ı:a:::~~ 1:1~:::;1~i::~~ ~~il~.~~ ~~i::.1:1~ ! ~~~~' ~~fı~ ;,:ı~i ile~~:,:~ n !ı~ ~~: fl~ijiiiiiiWifü~iiiiWıWimi~iiiiiıiiii~iWiiWiiiiii~iiWiWİI 
ve 6-teşrinicvPl- 9ö4 taı·ihine mlis:ı<lif pazartesi kaplıca 25-9-934 tarihinden itibaren 25-2-936 Necatı Bey Muallım Mektebi , 
günü saat on lwşte ihalP edilmek üzere yirmi tarihine kadar 17 aylığının icarı şartnamesi M•• d" , ..... "nJefı' 
gün nıiid<lctle aleni miiııakasaya konmuştur. Ta- nıucibince 6- tesrinievel-934 tarihine müsa- U ur ugc ~tı 

· ı -- .Mektehimiziıı ~avı~ 934 ~avesiııc "rı 
miratı mcplıu~euin hr.deli keşfi 2595 lira 19 dif pazartesi günü saat oıı heşte ihale edilmek dar ihtiyacı hulunarı ( i300 ) ton kok köııı.~ 1 
k~~ru~tur. _Talip olar~laı·u.ı hu mik!.ar iizeriuden ı iizre yirmi gün miidd~tle aleni nıü- 16-lo-934 tarihinde saat 14 de ihale edilıııe ıil 
yuzdn yedı huçuk ıııspctınd~ ıeı.nıııatı nıuvakkc- · zayedeye konmuştur. 17 aylığının bedeli nıu- zere 20 gün müddetle Y<' kapalı zarf us•1 

tp makbuz \eva mr.~tuplarıle tu•aret odası ve 1 . 16 1. d T'l" 1 l b 'k .. k k ı . . ·. .k 1 . . 'k . 1 ıanımenı o ıra ır a ıp o aıı arın u mı tar murıa asaya <:ı ·arı mıştrr. ·ıir 
ehlıvel.ı feıınn·•· ve~ı ·a arılf~ hırlı ·te vcvnıı .. . d .. d d'l k . t' <l t . t '>. -T•c)ı·ııller s:trıııaıııt·'.:· ı· ı\ıektf),llle-.ı'ürch',ı : , • . , • ~ ~. l· . 

1
., , 1 • 1, · • 1 uzerıu en yuz e ye ı )UÇU nıspe ın e eınırıa ı _ :ı 1 9, , • . , 

nıezkmda \e hu lıu~u~a ( c.Hr ,\z 3 uı..ı nr~ll~t a - muvakkate nıakhuz veya nıektuplarilc birlikte Ve ihale ~li ıı ii de teklif uıcktuplarilc uwklCl~q,r 
mak istiycnlerirı daha cn1l erıciimrui vı avelf~ · · 3 ı 

· ye vıui nıezkürda şartnamesini öğreıınıek isti. müteşekkil mü baya~ komis~ <.rnuua nıiirnt:~~6 ./ uı lira(·aatları ilan ohıuur. yenlPrin daha evel encümeni vilayete gelnıele- ~ J 

4 - 184 1 ri ilan olunur. 4 - 183 1 BALIKESİR ViLAYET MATBAASINDA BASILMIŞflf{ 


