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Belediye Aza Seçimi Hararetle Devam Ediyor. 
KüKürt Sanayiimiz. Gazi Belediye İ n ih a b ı a Ha 1 ı m ız 

Keçiborlu küküıl madenillabe ıe uzatma tesisatının Türkiyesinin dünyada ka- o e r i n B i r A 1 a k a Gö s te ri yor. 
mı esas merasimi yapıldı. zındığı büyük sempati Halkımız 

Mırasima riyaset eden iiiiSİt Vekilımız bır nutuk söy~.edı Hariciye Vekilimizin bByanarı 
. ı 2 (~ A) _ tktısat cok uıı·ıtlı olduğunu oyla 

Buruur, . k k · ı · · · ı Cenevrcd< n ılö'lt>n llorieiyo 
Vekili Tf'' Cık Huştiı bey An· 
ndolu Ajansınn yaptığı bey. 
:ın'ltta, l\1illrtl"r C ıııiy••tine 
gırılıfrımııin h<'niiz ikinri 
1:1enrsındo l<onseyı• intıh hım 

ızın G ızi 'rıırkl\'(' inin dünya 
da kız n lığ bii \'Uk itimat ve 

Fırkamızın namzetlerine derin bir 
memnuniyetle TP.Y vermeğe adeta şitap ediyor • 

Vt•kili Ct>lôl hey dün Keçi mış ~~ . u ~1rt edrımı1zın ynhnız 
b k

··k· t d ornğ n tenaJ ıtıbarı ~ eğı cev er orlu u ur nıo en · 
d ı k ı 'f' uznt zenginlıkl •rı "wle 25 ol:ın 

o kuru ara ıza ,e ' · 
heri~· hükumetlere kor ı ıno-

mn tesisntının vazıesnsı res -
mini yoporken söylediği nu 
tukta biribirinc yakın ıkı 
yerde Isparta ile Kcçiborlu-

denlcrjınızm l' 'hn Z('ngın
lı[rir ırı ) uzd<> 40 Plduğunu 
k.ıydetm tır lktısat Vekili-
mız önü ı.uzoeki ilki aha-
rdo piyosoyo çıkrırılııcak 
olnn kukurtlt•rımizin bu yü
ksl'k v,ısıflnr ı dcıı lı: lı ı 1.lı 

rken madenlerimizin 
umumi vozıy< tınc temns et-

dn birer gun nrnlıklo ar<lı 
ardına kurulmasına başlanan 
gülyoğcılık ve kiıkurl sa
nayıinin sanayi progr?mJzın 
teşkil ettiği zencirin bırer hn
lkaları oldu aunu işaret Pde-

n nıı.-t.İr. 
rek demiştir ki: Celill bPy maden ıı; _ 

- Şimdiye kadar Kukii· tih. olı'ltımızı 928 den 932 yu 
rt ihtiyacımızı hariçten ka- kod.ır olan he senPlık dev-
rşıladık. Zer gin kiıkürt 11

• 
0

: rt .. ıodında on dört buçuk 
denlerimiı dururken mıllı 1111 ,·on lirn ile on be 
iktı•at b a k ı m ı n d o n " bu~·uk mılyon lırn ur.ısında 
herice mütemadiyen para 

d 
1 

tenHW\UÇ ettiğini. oynı dt.w. 
verilmiıine müsaade c eme-
ıdık. CelAI bl'y yalınız bağ re İçınde i e dunyo ma \en 
cdıkta değil aynı znmonda istilısolinin on dört ıııilyo. 

nd n yedı ınilyorın kıuinr 
tuınnyi progrnmımızda müh_ ı diıştuğii diinyn mnrlen f iatl· 
im yor nlon Kim ya sanayii. nr nın hu ıııütPmndi du!o;ıl..,ii 
miıde de pek çok lürnmlu karşısında ııstıhsnldtı111 ı zın 
bır maddu oloıı kükürt işi•- kıynıt t itilınrilP ırnbit knlıul 
mesi itinin ele alındıA-ını ve edilmesinin modcn kömurü 
yapılan tetkikat neticesin. istihsa]dtımız n mm teuını 
d•J kükürtlerimızin dahili bır ıırt tto nrtmı~ oln asır J 
istıhltlk için tamo~Pn ~~ pt:l 

1 

on ılerı g(•ldığırıi oııluttıktnn 

netice verdığini 311olejık le- sonru 
tkikler hcniiz bitmrmı~ ol· 1 933 ılc 'uziy ·l ıluhn 

• ·mdiyP. kn. çok IPhımizr olmu tur. 
ınasrno rngmen ı;;ı _ • • 

empotiye dl'lillc•t ettiğini işa. 

rt>l ed rek bu intıhnp oym 
zomondu buyuk sı ff,.rın an-
1.ı yışılr 'e uzurı göru lıı id
are ve İ:.oretleri oltınıla 'l'u
rkıyenin ılış politikudn ifu ı 
mukadder vnz ıf ·mizin ·tabii 
bir rıetic(,SJdır, deıniştır. 

Yllan hi~iyesi , 
Nevyork, 30 (A.A.) - Li. 

ndbergin çocuğu meeelesjo. 
de tohkıkal:ı devam eden 
zabıta, muhim beyanatta bu

lunduğu söylenen l'srorengiz 
bir kııdınm ıfodesinı olmışt-
ı r ıabıta, oleyhinde en kuv. 

V"tlı deliller bulunan ş-ı hsın 
H ıuptmon olduğunu kabul 
etmektedir. 

. Biri odliyec~, öteki m JZ

nunun vekıli tnrofından sc
çilmış ıki nkıl hekimi H ıu-

ptmanı muayene ctmitlNse 
de, her turlu beyanatta hu 
lunmakton çckinmışlerdır. 

Bugün hangi 
Mahalle 
Rey verecek? 

Yeni belediye meclisini 
seçmo raııliyeti dun de de 
vom etmiştir. 

Dün Yenice. linrıgnyhi. 

Eskikuyumrulur vo Umu· 
rhey ınnhnllolcrindo otur
an koclın Arkek miiııtı•h 

ipll'r rPylerıni kullonnıı t
ır Öğleden cvel doktor 

Raıf hey halk kürsü iı 

nde ve hüyuk bir kola. 

balık orta~ ındn lwlPdiye 

Muhterem 
Bir misafır 

isve~li veliaMı ~ugün An
karaya varıyorlar. 

liıtanbul, 2 (A.A.) lsveç 
velinhtı Gu tav Aılol( re(ıka

sı ve kerim si pr. nsesler 
bugün buraya gelmışlor ve 
vapur(ian doğrurn llııvdoı 

poşoyo geçerek hususi tren
le Ankaroyrı gıt işlerdir. 

ı ·colcrdcn bu Komur 1<;lıhsaltitımız yıık· 
dar alınan ne 1 • • R 

. . . d >ıyasn- seım•· seyrını ını.1r f.ltıı~ı Mareşa1 Hlndenburı omen 
maJdelerımızın ışl l don gibi kömürlerimiz tfp yuzıle 
1 d fo )'er a masın Bürlın, 30 (AA) Müte- K b. • 
arın a 1 =s== yüz artmıştır. Ve kol muıle- a ıneSl 

, effo Reısicunıhur Mareşal 
• nlernıizin şu hu ellertJe bir 1 " 

1 kt t l liındenburgun doğduğu gurı lstı'f a ettı 
ısa speku llsyon mf.lvzuu lınlind_ 

en kurtarılması ıı.·ın olun 2 birıncit.eşrinde bıı 1 
1 k Tonenberg Bükreş. 2(A.A )- Kabine 

~ 
alınmak iıır·re muıreze as er · 

V 
. 1 

• A t 1 a a b d d b l b ki istifa etmictir. Kıral M. 
e~ııımız n 1 y 1 olmak üze.re olman tedbırlcrdf'n ca ... ki leırs.ın e no c 6 ıyc-. v 
~ b ı L .. Totcrcskoyu tekrar yeni hü-

2 {A 
A ) _ lktısnt balısetmış ve u suret c uu-

Antalya, · · . d · l B dan boako Hı.ndon- kümetin te11kiline memur et-. . 
1 

b şehrımıze ndan sonra mu en ış etm ı un -ı .... 
Vekılı CelA ey f . 1 k istiyenlerde mali ve burgun l..tlhtı uzcrmde de miştir. 

1 • f Vekil bey şerc ıne e 
ge mı~ ır. d tarafından fenni ıırtlar nranacoğını sö- (Adolf llitlerın mınnct ve 
gece tıcoret r, 881 • k d k t · ) ıbn es nı . . . . · afet veril- ylıyere : su o o 01 onesı r ı 
1~0 ~ışılık bır zıy ( J)evııını ikinci snyfndıı ) lı ıvı bir çelenk konuluı~oktır 

M'·a a r i f Vekaletinin Diyarbekir 
y e r i n d e Bir Kararı. Tayare seleıleıi tecrübe 

Muallimler okuttukları d~ müfredatını ~· ~u mül.re
datın tatbik edilip edi ı m ed i ü ini vekile te bıldır ece ki ı r. 

B" \hı ,llırn1Pr ı; nıfl rın lıı 
Ani ırt'I, 2 {A.A ) - ıze kutJ<'Jklurı JNsler:n ınufr 

v 1 1 l at3 ı,ore ort.ı o . erı on mo t m o 1 t nı ııyloro taksım 
t h ·ı .. selerinin 1933- et n ı 
a sı muesse . • d k lıozır:o)·ıp 20 h rincj 
)9 · · · d kı çalısmo e ere 34 senesı 1~·ın e . ':> korhr ve birinci 
vı riminin hCJlimizi se,·ındır- toşrıne 

ktınun. mort, mnyıs .ıylor uın 
erek şekilde olduğunu gören ilk gunlninde de hu miıfre· 
Mo~-.rir VekAleti yoptığı tPl· d ll•n tumıımon tatb k Nlılip 
kiklerdt· nun sebeplerini edılmedığıni murlurlr>rİ ,.a ı 
şu suretle tı>epit etmiştir: tosilc vı·ktllı•tf' malümot vr-

Ders müfredatının tar zim rıl~rrktır Orı s müfredat pr-

UÇUSU yapıldı. 
D.yorhekir, 1 (AA) 

TH·rubt" h ı\'tl seferıni ynpan 

tnynre Jun sual 8, .. 0 lstun· 
buldnn k·ııkıııı~ vo Ankora
ya uğrııyorak 15,30 dıı l>ı 

t 
,,, 

yarbekıro vnrmış ır. cıyore 

bugün saat 8,30 da buradan 
lrnlkarok \'l' Ankornya uğr-

adıktan eonrn istanbula gid 
ecektır. 

Aksarayda Mtma mücadelesi 
Ak ııray, 2 (A.A.) Sıtma 

mücodelc h~yeti be bin he 
ktnr Karnsôı botoklıaını 

Aslan ~iye buna ~erler. 
lstonbul gazctclcrınden 

hiriode Semsundon gönde
rılon husu i bir hoher 
okuduk Kısaca: 

«S ımsunda otedunberı 
hııyır sevcrlık ve {.kir 
hesleyicılikle num nlmı olan 
Aslan bey isminde hjr zat 
bu dert da Samsun me 
ktcplerınd ·ki fakir ço ·· 
uklurııı kitnp v · kırtıı· 
sıyclerını knrşılufnnk uzo 
re tam (300) lira tebMr 
udo bulunduğu>, yazılıyor 

Bunu okuyunca: 
Bravo~. Dedik, işte 

aslan diye hunn derler. 
Bizde de biiyh• bir aslan 

yok mu ocnbn? 

Bir karar 

M11nt<'hlplı.>r helr>dı)e UntındP. 

intihabotının ehemmiyetin· nam.zl'tlerine derin bir mem-
den bnhQfHlen hir nu'tuk nunıyPtle r Y vormeğe adete 

söylemiştir 

Hey atımı dün dohn snkin 

bir hovn jçindo cor yan et· 

şitop elmektecl ir. 
Bngiin Şı,yhlOtfullnh, Scl

Ahıttın, Salınnhısnr, Okçukara 
mahleleri halkı reylerini ku
llonncaklordır . 

Balyada İntihap. 
8alyahlar intahabata can~an iştirak e~iyorlar ve Cü
mhuriyet Halk f u~as\ namzetlerine rey veriyorlar. 

Gu1el Bal)Rnın umum guruııu~u 

Bnlya, 2 ( "uhnbirımir.- rı mektep bnşmuallimi Fnh-
den)- Burodo belediye ın ri boyler Cümhnriyet l:lolk 
tıhobatı hororelle devam ot- Fırkasının halk kur ustinde 
mekledir. Halkımız ve bil- ho.rarelli nutuklar eöyliye. 
hassa maden omoleıi intıha- rek halkı fırka namzetlerine 
bntn condon iştirak etmek rey vermeğe davet elmiş-
tedir. llolk Cumhuriyet il ılk !erdir. 
Fırkası namzotlerino rey Kasnbn intihap münasobı ti· 
vermekte müllof ktir. le bnştnnboşa bnyroklorla 

llükfimot doktoru Fazıl, donntılmı tır. Gece de bol ışık 
maıırıf memuru llnsun, ikin· ynkılınoktndır, 

Himayei E fal Umurrıi 
Merkezinin Çahşması. 
2433 ÇOCUğa yarnım Edıl~ı i57) ÇOCU~ tedaYI et11r1ld1. 

Ankara, 2 l~·A·l Hım- kısmında do h,..r gıin süt alan 
aycıetfal ccrnıyotı umumi 1 <t6 çocuğu 1790 kilo beda· 
merkezi hır eylıil 934 trıri va üt tevzi edilmiştir. Um· 
hinden hir le rinovP) 934 

tarihine kadnr 2431 çoruğn 
yardım bunlnrdn 571 lıo to ço· 

cuk ve kodın umumi nıerkrzm 
polıkınlıklrrindC\ muoyene 

ve teduTİ crlilmi tir Ayrıc:n 

diş mueyP.neAind<ı 920 cocu-

umi merkez tarnrından 

be fakir çocu~a para yar_ 
dımı yapılmıştır. 

-·-
Rizedı belediye intihabı 

ve tedrisatın Jpvamlı şekil- oıYramını tatbik ctmemis mu-

cle tokip olnnmnsı. Vek:'ll!'t o~imlC' bunun tnt~.ikirıin dev-

kurutulmo ına hoşlonnıok A nkara, 2 (AA.) Me ğun dişini munyenf' ve Hızo, 2 (A.A.) -- Bugün 
merkt z v kazalarda belllıli

ye çimi hu tamı v hor 
tnr:ıf bnyrnklorln auslenmi
ıtir. 

hnndım doloyı 1934 1935 
. lı olarak muakkibi olan · ı ve ver- .ım 

ders yılının ıntızom 1 l k· ı ~ lurler mosul tutularok-
imli olması için aşağıl 8 1 lmudı 

ar ır. 
kararları almııtır: 

uzendir. B11 s •Y"de elli bin 
donumdeıı ibaret okin dık· 

nıe y rur yer elde edilecok-

1 tir. 

ınlrket dı ınn çıkorılmnl:trı ' tedavi edilmiştir. 792 ı,·ocuk 

olan Kafkas knlpaklorıııın yıı- vo nnnı• umumi met kezin 
rdunıuzo Qokulması monedi· honyolnrındon i tifudo ot 
lmiştir. miştir. Sut damlası 
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Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

-3-

tarihine 

Yazan: KEÇECi OGLU HiLMi 

ihtilal Edebiyaı 
Bu devirde manzum ' 'e mensur pek çok eserler yaz

ılmıştır. Fakat hepsi de kılçıklıdır. Ağza alındıkları zaman 
ılamağa hatar. Devrin edebiyatı miithiş surette iki tesir 
altınd ,ı kalmıştır. Loyalists- sadıklar-in Patriots- vat severle
rin çarpışmasından doğan siyasi tesir; bütün eserlere da
mgasını vurmuştur. Bunlar biribirine zıt iki fikri sesleri 
\'ıktığı kadar yüksek sesle haykırıyorlardı. ikinci tesir ise 
bu devirede Atlas Okyanusunun her iki tarafında 
birçok bir prestişkllrlo rı olon c, Pope » nin 
tesiridir . Birçok edipler, şair «POPfü> i pek bayağı bir 
surette taklıt etmişler ve kendi benliklerini göstereme
mişlerdir. Biitün manzum ve mensur e.cıerlerde zafer ve 
hürriyet şarkılarında «POPE» in koideciliği bariz bir su
rette gözü çarpar. Milli hayatın başlanğıcında kendilerin
den pek çok şeyler beklenen hatta bir milli Amerikan 
edebiyatı yaratmak gayesim gözeten Hart fort Wits ede
biyatçılarına «Pope» in tesiri pek fazladır. 

Devrin mühim şahsiyetleri: 

Feranklin Benjamin: Edebiyat ve siyaset Aleminde mü
him rol oynamıştır. Amerikalılarca ameli bilgi ve maddi 
muvaffakıyetin timsali olarak tanmmı~tır. P Hilik Freneau 
lngiltereye bağlı kalmak istiyen sadıklar partisindendir 
kuvvetli yazılarile vatanseverlerle çarpışmış ve birçok defa_ 
\Vashingtonu müşkül mevkide bırakmıştır . Games Otis 
Patrick Henrs, edip ve hatipler heyecanlı sözlerile halkı 
ya istiklAl ya ölüm diye ~ildhlandırmışlar, hürriyet fıkirlerini 
gale1ana getirmişlerdir. 

İlk edebi hikaye yazıınlardRn Susanına Rouson ve ede_ 
biyatı kendi bir meslek edinen Chorlet Brockden Broum 
devrin edebiyatında mühim şahı:;iyetler. Her ikisinin de es. 
erleri pek· fazla rağbet görmüş ve uzun zaman edebi kıy

Orman 
Hakk1U~a f alih Rnkı hı· 

yin mühim ~ir yaZ1s1. 
Falih Rıfkı bey «Ha. 

kimiyetimilliye » de çıkan 
<cOrmanlarn adlı bir makal
esinde diyor ki: 

«.Bir zamandan beri Ziraat 
Vekdleti ormanları kurta. 

rmak için elinden geleni 
yapıyor. Elinden geleni 
diyoruz, çünkü, henüz ya-

ğma ve tahribin pek az 
menedilebildiği kaaaatindeyiz. 
Yeni kanun belki inzibat te 

dbirlerini daha fazla tama
mlıyacaktır. Bu tedbirlerin 

şimdiye kadar orman satın 
alıp 'l'ürk dağlarını son tu
tan otuna kaJar yolan 

" bazı müteahhitlerle onla-
rın tacirlerinin zarara uğra-

dığını biliyorduk. Nitekim 
istanbulda çıkan arkadaşla
rımızdan birinde Ziraat \'e 
kılletine karşı bir iki günden 

beri taarruza geçilmiştir.» 

VekAlete yapılan hücum
lar sayıldıktan sonra maka
lede şu mütalaa yürütülme
ktedir: 

« VekAletin nihayet ver
meğe çalıştığı sistem Tür· 
kiyeyi ağaçsız bırakan sis

temdir. Bu sistem gerçi 
müteahhide kolay kazandı

rır. Fakat memleketi çöle 
çevirir.» 

Makale böyle bitiyor: 

«Ormanlardan köyleri bi
le indirmek zarureti varken 

metlerini muhafaza dtmişlerdir. Bilhassa Ehorleş Brockden oralara, tekrar orman satın 
Broun müstakbel edebiyatçılara tesir edecek kadar kuvvetli • alıp Türkiye ufuklarına 
bir orijinalite göstermiştir. Eserlerinin mevsui ve üslubu , yeşilliği haram eden yağm
tam mana sile millidir denebilir . acıları çıkarmak tuhaf olur.» 

Mecmualar: 

Mülkiye Mecmuası 
Mülkiye mecmuasının 42 

inci sayısı çıkmıştır. 

Bu sayısında Mustııf u 

Şek ip, Kilisli Rafdt 
Mahmut Sadi, Hasan Şük
rü, Abdülhak Kemal, Mu. 
tahhar ~erıf, Cıyasi, Ah
met Hikmet, Hasan Ref-

Kükürt Sanayiimiz 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 

- Bizimle çalışanların 
meşru ve kazanılmış haklar
ına dokunmak asla 
hatırımızdan geçmez. Fakat 
bunun yanında maden 

ik, Fahir ffolim, Muhar_ 

rem Feyzi beylerin kıy_ 
metli yazıları vardır. 

servetlerimizi sadece üze_ 
rinde spekülAsyon yapıla
bilir şekilde ele alarak 
umumun menfaatlerini ihldl 
etmek iıtiyenlere karşı da 
şiddetli bulnnacağız. 

Bu değerli aylık mec-

muayı okuyucularımıza tav· 
siye ederiz . 

yazı Müsabakamız. f 1 

Gençler arasrnda bir güzel ya:.ı müsabakası açacağımızı yazmıştık. Bugün 
müsabakaya girme şartlarım ve müsabakamn nasıl olacağım yvzıyorz: 

Gönderilecek yazdarrn 
şarttır. 

Gönderilecek yazılar. 
<<iezll küçük hikaye» vasfım hal:: olmaları yegane 

Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri <de:.li küçiik hikô:yeltri» k 
ga:.elemi:.ln iki sütununu lt•cuvüz etmiyecek bir hacımda tertip efmelarlni rica 'i' 
ediyoruz. 

Seçim heyeti 
Gelecek yazıları tetkik etmekte bunlardan ka:,ınanları seçmekte edtbiyat 

muallimleri, gazetemizin tahrip riyasetine yardımcı olacaklar ve rey vereceklerdir, 

Kazanacaklar .-
Müsabakamı:. şöyle başlıyacaktır: Göndailecek «lc:li hikaye)) Leri on beş gün 

sonra derce başlzyacafjız . Bu lıikciyeleri uçmekfe olwyucularımız arasında ayrıca J) 
hir müsabaka tertip ediyoruz. St'çme heyetince birincilf!ii kaz·ıntıcak hikayeye rey ~ 
vermiş olan elli olrnyuc11maza mulıtelif hediyeler dafiılacağı:. k 

En crlizel lf'zli küciik hik:\v<)vi vazan ~ene•! gazetemiz bir ( kol 'iJ 
~aa ti) lıetl i yıı eti i lı·cı;ı..ı i r. i Ünc

0

i v;~ m;ıı;eiiyc l(İİzel birer dolma ka- ~ 
lem, dürdiirıcüdeH onu ncu~·a kadar kıymet 1 i hi rcr kitap hediye 
edilecektir. 

Btl müsabakada okuyucularımızw nasıl rey kullaıwcaklarım ileride yazacağı:. 

neıwler, sizi kalenıi11izi f(~cı·ii heye da\'()f «"diyoruz .. 
• 

ı ,<]nderece!iini: ya:.ılar on beş Teşrinieuele kadar kabul edileceklfr. Urı beş h 
Teşrini,·velde müsabakamı:. haşlamış bulurrncakltr ft 
~~~~4C-~~~ 

.... ,_ ................................................................. . 
! ŞEHİAVEMÜLHAKATTA 
: ....................................................................• 

İlk Tedrisat Kadrosu Hazırlan 
Muallimler arasm~a 

Mühim 
Değişi~li~ler yapıl~ı. 

Giresun ve İvrindi 
Köy çôcu~ları için birer pansiioD acııdl lı,_j 

köyü pausiyonu da birkaç güne kadar a~ılı~ 
VilAyetimizin muhtelif nsiyon ittihaz edıleC~ 

Kadro Maarif vak aletinin yerlerinde açılacak köy ÇO . ada ufak tefek as" 
tasdikin& arz&dıldi cukları yatı pansiyonlarınd- yapılmaktadır. Kara 

Vilayet ilk tedrisat kad- an ikisi Giresun ve İvrindi yü yatı pansiyond 
nahiye merkezlerinde açılm· mevcutlu ,olacak fS rosu hazırlanmış ve Maarif 

Vekaletinin tasd;kine arze. 

dilmiştir .. 

ıştır. Giresun pansiyonuna ün vilAyete örne~ 
kır le beş çocuk alınmıştır. edecektir. 
Bunun mevcudu altmışa çı_ K,..psütte açılace~ 

Bu yıl vil~yetimize yeni . . · . t tkik•' 
muallim mektebi mezunları· karılacaktır. lvrindi pansiy- sıyon ıçın e . 

ndan on üç muallim veril

miştir. Bunların yedisi ha

nımdır. Maarif Vekaletinin 

emrine tev!ıkan bu hanım

ların ya merkezde yahut 

kaza merkezlerinde alıkonul-

onuna alınan çocukların ad- pılmakta ve pans11 
edi otuz beştir . Bu da elli verişli bir bina ara~ 
mevcutlu olacaktır. dır. Maarif müdii~·~ı 

Karaman köy yatı pa· ıf bey dün Kep811 

nsiyonu da birkaç gü - erek bu hususta 
ne kadar açılacaktır. Pa- atta bulunmuştu~ 

ması icap etmektedir. Bu 

itibarla ilk tedrisat mualli

mleri arasında mühim deği

şiklikler yapılacağı anlaşıl· 

maktadır. 

lh~iyar 
1 

Balya 
1 Bir kadın ku!u~an ~u çe- j Made~inde bir ~ 

kerten oluverdı. Yirmi yedı amele ış!•• 
Kadronun bir haftaya ka

dar gelmesi beklenmektedir. 

Muallim becayişi 
Bürhaniye ikinci mektep 

muallimlerinden Hüseyin be. 

yle Konya merkez Sadırlar 

mektebi muallimi Mustafa 

beyin becayişleri yapılmış
tır. 

Daimi encümende 
Daimi VilAyet Encümeni 

dün valimizin reisliğinde 
toplanmıştır. Hususi idareye 
ait işler tetkik ve bu hueu_ 
sta kararlar verilmiştir. 

Kış çalışma saati 
Devairde bir teşrinieveL 

den itibaren kış çalışma sa
atinin tatbikine başlanmış . 
tır. ~femurlar sabahları do 
kuzdan on ikiye, on üçten 
on yediye kadar çalışacak 
lardır. 

Kahveci Rüstemin vaziyeti l 
tehlikededir. 

Dün geceki kanlı va- 1 
ka hakkında Cümhuriyet 
Müddeiumumilikçe tahkikat 
yapılmai:tudır. Rüstemi yar 
ulıyan kahveci Mehmet dün 
nkşnma kadar nezaret altın
da bulundurulduktan sonra 
hapishaneye sevkedilmiştir. 

Ağır yar:ılı olan Rüstem 
hnstohanede bayğın bir ha- , 
ide yatmakta vaziyeti tehli
keli görülmektedir. 

Hırsız ~adın 
Oün par.ar yerinde bir 

hırsızlık olmuştur. Susığı
rlığın 8ultaniye mahalle. 
sinden llas:rn knrısı Fai
ma manifaturacı Kenan 
efendinin serf!ısiiıden bir 
üslük çalıp kaçarken ya
kalanmıştır. Hır::.ız kadın 
adliyeye verilmiştir. 

Kavun h1rsız1. 
Balyanın J lacı Hüı:1P.yin 

köyünden Cem::ılettin ılün 

goce zalıire pıızarındaki ser
gilerden kavun çalarken 
yakalnnmlştır . 

Dün Osmaniye mahallesin· 
de kürt İsmail zevcesi Ha
tice hanım, evindeki ku -
yudan su çekerken birden 
bire hastalanmış ve ölmüş

tür Hükumet doktoru tara
fından yapılan muayenede 
yetmiş yaşlarında olduğu 

anlaşlan kadının kalp sek 
tesinden öldüğü tespit edil. 
miştir. 

T a~anca ile oylanmaz) 
Gönen, 2 Pluhabirimizden) 

-Keçeler Köyünden İbrahim 
oğlu Mustafa tabancasını ka. 
rıştırırken tabanca patlamış 

ve kurşun sol ayağına sap. 
lanmıştır. Mustafa Balıkesır 

memleket hastahanesine gö
nderilmiştir. 

dı . Kaymakamlığa mu~ 
Balya, 2 (Muhabirılll 

- Madende bir el~~ 
kkap çalınması üzer\ 
mi yedi ameleye 1°

1
, 

mişti Ş i rket ile aaı~ 
sındaki ihtildf kayın• 
Rifat heyin müdahsl~• 
taraf edilmiş ve ,.11~ 
amel o iş başına d.~n h' 

Kendilerindı'n şup ~ 
altı amele hakkında 
kamlıkça tahkikat 1' 
ktadır. 

Kaça~ tağıt satan 
İzmirler mahall 

Hacı Abdi oğlu Defll 
gün evel iki köylüye 

0 
sigara kil uıdı satarlıB 

o ve 
ulmuştur. G.,rek ~ 

gerekse köylüler b;
1
, 

tahkikat yapılmakt8 

İngilterede SiyasıFırkald 
«Pariser Tageblath>yazıyor: 
Philipp Soupault, İngil

teronin siyasi ahvali hakkın 

da EXcelsior gazetesinde 
bir tetkik neşretmekte ve 
bunu başlıca netice olarak 
gerek muhafazakdrlarda, ge
rekse liboralleıde siyasi fa
aliyeti idame edecek yeni 

adamlar bulunmadığını tes . 
pit etmektedir. Bu iki bü
yük paıtinin başındaki ze 
vat vakıa bazı noktai na
zarları müdafaa etmekte 
iseler de, bunlar fikirler için 
mücadele etmiyorlcır. Muha
fazakArlar ve liberaller ora
sında muhalefet cenahları 

teşekkül etmiştir. Soupoult 
bunlar hakkında şöyle divor: 
Sağ cenahta Winston Ch

uachill bulunuyor, kondi~i 

tekrar ınuhııt'azôknr olmuş-
tur, büyük otoriteye ma. 
liktir ,.e müfrit bir 
muhafazkfırlık ı::iya --
seti taraftarıdır . Churchill 
Mısırdan, dönen Lond Lloyd 
tarafından yardım görmek
tedir. Mumaileyh mrnsup 
olduğu partinin Hindistana 
knr~ı aldığı vnziyeti ~~ok mu. 
ahaze etmekteılir. Churr.hill 
ve Lloyd, Baldwini za<ıf 
göstermekle itham edıyorln
rdı. Rirknç ay kinde Hindi
stan meselesi tekrar ht\d 

bir şekil alacaktır. A 
M.uhafozak§.rl?rın d• 

teşrınievelJe Btıstol 
1 

bulacak fırka kongre 
hükumetin Hindistan 

0 kası ruznamenin b8~1 

lunuyor. Muh:ıfıı•'b 
içindeki sol cenah aııl 
. . kk' rıer tını tera ıperve cııO 

etmektedir. Bunlar 11 

tle genç parti azaları • . ,,,. 
umdeleri gençleştı~ et 
rindedirler. Terakk;P ~ 
ler bir çok mesele ele 
tcdil istikametli oıııe 

111 
cıları ile hemfıkir lııl•• 
lar. Amele fırkası ıer ı. 

·tı•" rverler grubuna ilU 1 

lundn günden gil~8 jO 
mekte ve onlarla bır b 
ittifakı aktine t!nı11de{ı 
maktadırlnr. Muh~9 
kabine azaları arasın tJJ'~ 
tam bir fikir ittihadı b"".J 
değildir. Bunlardan id'"' 
gümrük himayesine ~8rı 
taraftardırlar, di~~dirtl 
liberal göruş snhıb 1 ••• 1 ~ 

Liberallerin şirndı ~~ 
ba ayrılmış olması "bet' 
kattir. ıırn bütiin lı jd' 
tı'lbi oldukları esas lı~ır 
ve aynı olarak kalr11 1~., 

ber1 

lor hirknç ayd~n ·ıcıet 
teferriiattn değişıkl 1 

a 
'ber .. 

termektoıl rler. Lı aıd 
artık bundan sonra 
( Devamı üçüncü 88 
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!GÜNÜN HABERLERİ: İtalya - Yugosf avya 
Münase~etı 
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ı AVUKAT F k . • • ••••••••••••••••••••••••aa•••••••••••••••••••••••••• 
iÇTE: DIŞTA: «L Echo de Paris)) den: H. Tevfik - Sadık ır amızın Beledıye 
Bir ~in as~eri ~ayeti -me

mleketimizde. 
Dünyayı Jolaşmııkta ol 

an bir Çin askeri he
yeti memleketimize gel
miştir. Heyete riyaset ed
en cenerul Sing-ju· tu 
gazete muhabirlerine şu 
ıözleri söylemi§tİr: 

_ Yarı resmi mahi -
yette olan bu seyahatimiz 
esnasında yüksek şahıiy
etlerle temas ediyoruz 
Pekinden kAnunusaninin 
birinde ayrıldık . ~edeni 
dünyanın birçok merkezini 
dolaştık. Bu arııdn Türki
yeye de büyük bir arzu ile 
gelmiş bulunuyoruz. Sami· 
miyetle söylüyorum ki 
Türkiye, Çinin ruhun~a 

Artık ~anserliler eyi ola
bilece~ mi? 

Bir Londrn gazetesinin 
verdiği habere göre, flUni 
radiyom istihınli İçin uzun 
znmandanheri aranan for -
mül, meşhur lngiliz alimle· 
rinden Joliot ve zevcesi ta. 
ra(ından yapılan tetkıkat 

neticesinde şüphesiz bir ka
tiyetle elde edilmiştir. Bu 
keşif öniımüzdeki ay içinde 
Londradıı toplanacak oltı 

yüz alimin huzurunda gös. 
teriler.ektir. Bu sayede kan
serliler muhakkak bir ölü
mden kurtarılabilecektır. 

Mısır krah hasta 

Cenevre, 20 Eylul ltal-
ya ile "/ugo lnvya orasında. 
ki hAdiseler dikkate şayan
dır. Bu hAdiseler doloyııile 

DAVAVEKlLI 

YrS[F KEX.\N 
Yazıhanesi hükOmet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarılo her 
M. Bıırthonun Roma zıyoreti 
projesi, henüz vücuda geti- 1 
rilmemiş olduğu bir ıınılo 1 
sakntlandırılmış oluyor. Ba. 1 le netiMlenclirilir . 
zı Fransız gazeteleri hfüli. _____________ ...... 

nevi ılav:ı kubul vo surat-

seyi yanlı hir hırzdtı ynz
dıkları için mrseleyi aydın
latmıyo çalım: 

ltıılya hukiimeti, oulhten 
sonra kendisine ilhak olu
nıın Oalmoçyoda kdin Zara 
~ehrinde « San Marco » 
adlı hir f oşist gazetesi neş
retmektedi r 

Bu gnzete hundan birkııç 
gün f'lvel Sırp ordusunun 
oııkeri kıymetini tezyit mak. 
saclilA hir makale yazmış 

ve bu makale metni derhal. 
Jalğolnrı Hırvat ve Sloven 

Avsturya istıklili ve 
Milletler Cemiyeti 

«İl Popolo d,ltalia» yazıyor 
Büyük devletler, Avustur

ya istiklAlı hakkında uyuşa

mıyorlar ve mühim müşkü. 

ldt kurşısındo bulunuyorlor. 
Hu müşküldt küçk itildC dev

letlerinden zuhur etınıştir. 

M. Borthou Kü~·ük itılllf 

eşsiz bir tesır 

bırakmıştır. Yeni Türkiyenin (Deyli Heralt) gnzctesi-
yüksek yarat cısı, dahi bir ne Kahireden bildırildıfine 

memleketleri üzerinden geçen 
Paris radiyo istasiyonu tnra
!ından neşrohınmuştur. Yu. 
go~lıı "Ya hü kil meti Yugos 1 ov 
milleti arasında radiyo ile 
yopılıın bu aleyhtarane neş

riyntıı karşı fnzlıı hassas da
vranmakta ve bunıı mukave-

devletlerini memnun etmek 
İçin yeni bir f'ormül bulmu
ştur. llu formün rmyesinde 
yalnız Milletler t:emiyeti Av
usturyıı istiklAlini müdofoo 
ve muhafııza edecektir. LA kin 
bu usul güç ve semeresiz 
görünmektedir. Çiınkü Mıllet. 
ler Cemiyetinin kararı ve 
faaliyeti, yavaş a~ır ve uzun 
bir müddet zarCındo hası) 

nıker olduğu kadar dahi bir 
r K göre Mısır kralı Funt 

siyasi olan Gazi Musta. a e. -
d h hııstalnnoıı tır Bu yüzden 

mal llazretlerine erın ır 
suyğı ve hııyranlığımız var. Mehmet Ali Paşnnın Ko-
lştc onun jçindir ki, bu ka - valada dıkilen heykelinin met için Aelgrnt racliyo istas 

yonu kd(İ derecede kuvvetli dar uzun yollnr aştık, mc- kiişııt resminde bulunanıı· 

mleketinizo do geldik. 1 yacııktır. değildir Huna binaen mu· 
kabeJeye cevap hususunda 
«Verme» gnzetPsi harekete 
geçmi ve «Caporetto kahro-

Yugoslavyadın anayurda 
gelecek Türkler. 

Yugoslavyadan anayurda 
gelecek Turklerin Yugoslav· 
yada terkettikleri emltıke 
ait müracaatları bir komis
yon tarafınılnn tetkik edil · 
mektedir. Komisyon Türki· 
ye ile Yugoslavya arasında 
yapılan emldk mukavelesi 
mucibince Yugoslavya hü
kCimetinin vermeği taahhüt 
ettiği on yedi milyon di
narlık teminatın ne suretle 
ve ne nispet dahilinde dağı
tılacağını tespit edece~ ve 
bu hususta bir de talımat
name 

0

hazırlıyacaktır. 

Damgasız resmi evrak 
yo~ a~ilece~. . 

Resmi evrak derterlerıo-
den damgasız olanlnrıoın 
ne tekilde yok edileceğı ha 
kkındn bir nızamname yn. 
pılmıştır. Meriyete girmesi 
kabul edilen bu nizıımname 
ye göre her vekAlette bu iş 
için iiç kişilik bir heytt ay
rılacak, bunlar mahzenlerde
ki saklı evraktan 926 sene
sine kadar olıınlorı ayıracak 
ve her hozinei evrnkttı .h~
lunup ta yok edilmtk ıçın 

.. den 
ayrılmıo olnnları da goz 

AJmanya~a kanşı~hklar, 

l 
monlPrına cevop)> serlevhası 

Almanyanın Şlezvig ey - ol'ındo gayet şiddetli bir ma
aletındeki köylüler arasın- 1 kole yazmıştır . Belki susmnk 
da karışıklıklor olmuştur. ı -..·e mukabele etml•mek dal~a 

Köylüler, Almanya dahilinde doğru olurdu, Coknt tahrık 
dnğıtılmek üzere buğday- Z:ıra ~e Bariden, geliyordu. 

larını vermek istemeoıı~l - Bundan bir müddet evel 
Mareşal Bnlbo )'ugoslovynnın 

erdir. 
Karışıklıklar zRbıta tara 

fından bHtırılmış ve birçk 
tevkjfat yapılmıştır . 

Spilt şehrine gitmiş ve oraıla 
İtalyan tebaasına karşı bir 
unluk söylemekte mahzur 
görmemiştir. Bundan on iki 
sene evel Romadn aktolunan 

Bug· day satı'ında salah var! bir muahede neticesinde dört 
V bin Dalmacyıılı, İtalyan tabi-

Son harta içinde ecnebi 
memleketlere lıtonbul bors
asından 3800 ton buğday 

ihraç edilmiştir. Ge~en ve 

evelki senelerle yapılan 

mukayeseler piyasa vaziy 
etinde soln h olduğ-unu gö 
stermektedir. 

iyAtini almış ve bun-
lara f evkalAde imtiyazlar 
bııhşolunmuştur. Bir Frans1z 
nazırırınm Romayo gitmiye 
hnzırlan,lıği bir sırada, ltal
ya hükfimetinin Yugqslavya
yı kızılırm ıyn ı;-alışıp ~·alş
mndığını sormıık hnkh bir 
hııreket olur. o 

,.IJ~~~~~~~~M~~~ ~ 

1 Şehir Sinemasında 1 

1 
1 

3 teşrinievel çırşambadan iti~aran 

Aylardanberi beklediginiz 

olmtıktaJır. 

Halbuki bu gibi hdıiiseler 
karşısında süratle korar alın
malı ve derhal tatbikatınıı 

geçilmelidir. Frnnsn hükfi. 
meti Küçük hildf devletlerini 
memnun etmek icin diO.er 
büyük devletlerin muhnlıbe· 
tini kııybetmekteılir . Fransa 
matbuatına göre, büyük Jev· 
lederin. Avusturya istiklııli 

hakkında onlaşmıya muvor
fnk olacakları ümidi beslen
mektedir. Asıl güçlükler, lti
lAC devletleri orasındadır. 

Kü~·ük ltildf devletleri Avu. 
sturyanın, istiklAline tara(tar 
bulunuyorlar. Bu devletlere 
göre A vuıturya oıilleti bir 
ecnebi tecın·üzüne mııruz ka
lırsa Avusturya istiklAlini 
müdafaa ve himaye edecek 
devlet İtalya olmoyacaktır. 

Çekoslıı vak yanın şartları 
ıunlardır: 

1) ltalya Habsburg hane
Jıınından vazgeçecektir. 

2) Avuıtury11 - Moceristnn 
ile İtalya arasında Romadn 
akt~dilen iktısudi ve tıcari 

nnlaşm:ılıırdtln Çekoslovakya 
dahi istifade edecektir. 

3) halya hükCımeti Avus. 
turya iıtıkl4lini himaye ve 

müdııfoada bulunduğu takdirdH 
ltalyanın hareketi Milletler 
Cemiyotinin kontrolu altındu 
bulunııeaktır. 

Romanya hükumeti Avus
turya meselesine ılair istek
lerini bildirmemi tir. 

~ecirccektir. 

f irdevsinin ylldönümü 
B"' .. k İr:ın şairi Fir· 

I~ ASLAN ADAM 
T.\~l.\ME~ TCHKÇE '"'ÜZLÜ 

;"' Yuğotılovyn hüktlmeti ltol
~ yanın Avusturya hakkında 
~ her türlü müdahelesine mu-

1 arız olocıığını beyan eylemi-uyu .. . .. 
devıinin bininci yıldonumu 1 
münasebetile .'.nkara llalk · 1 
evinde bir toplantı yap~-

. V k"l" Abı lmıştır. ~bari( e 1 1 • 

din beyin riyaset ettiği 
· · ah 

Oynıyanlur: ştir. 
811 Tvl, ("R \Pi L., C lfalihazırda, bu mesele 

" r .. ' " l "r.. -. 
FHA~ ES BEE · l nı a mıştır. Avusturynnın 

A z a N a m z e t leri. 
• •• 1 n34. ~t'rıt!Si . Ba~ık~sir Belediye azalığı 
H:ırı fırktl unuıruı reıshk di\'amrıca 25 _ hazi-
r an - 935 tarihirıde kabul edilt•n ,·oklama 
tali~ıatıı:u~w~i _mucibirıce yuıulaıı ;e~nırdt• 
aşa.~u.ıa ıs~n~ltH'ı yazılı fırkacı arkadaşların 
~P<;ılth klcrıııı, kPııdileriuc , t'rilr.ct•k \'azifr"i 
her suretle ifa~·a t>hil oları lıu arkada~ıa;a 
r~~: verilecf•ğiui fırka nıe11suplar11uız,; lıiJ_ 
dır11: ~e Balıke~irin değerli mliutehipleriııin 
tasvı hıııe arıt~ylerim etend im. 

• 

C. H. F. Vil!yet idare heyeti reisi 
Konya mebusu 
T. Fikret 

1 Avukat Ömer Edip bey 
2 Kııptrın zade Husun bey 
3 Elbıseci Alı bey 
4 Madenli zade llalil lbrahim bey 
5 Civici Kayolurlı zade Şukrü bey 
6 Beypozarlı zDdo Sadri bey 
7 Yırcalı zade Hilmi bey 
8 Keskin zoıle Zuhtü bey 
9 Saroc ıode Ahmet bey 

10 Hacıkoyyum zade lbrahinı Sıımi bey 
: ~ ll~ttot za.de Must~fn Cemil bey 

Mustecabı zade Esot Adil bey 
13 Avukat Snılık bey 
I 4 Komüsyoncu llalil Necuti her 
15 Eğinli Şeref bey 
t6 Kııhak~·ı oğlu Cemil bey 
11 Tirit zade Is mail bey 
18 Kı!ım}ı ttifot oğlu Basri bey 
19 Muskıratçı Osman Nuri bey 
20 Şeremetli zade Hilmi bey 
21 Eczacı Fahri bey 
22 Belediye reisi Naci bey 
23 Ekmekçi Hüseyin bey 
24 Varnalı zade lsmail llakkı bey 
25 ilacı lsldm a~n zndo Rasim bey 
26 Keklik znde Mehmet bey 
27 lmıım zade Aziz bey 
28 Eczacı A. vni bey 
29 Şnhin zade lbrahim bey 
30 lspıırtalı zade Vasır bey 
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Oz zade Rifat bey 
Deveci oğlu Faik bey 
Ocakiıode lbrahim bey 
Attar Lütfi bey 
Müstecebi zade Hüseyin bey 
Kırımlı Süleyman oğlu Muıtala efendi 
Muharrir K('non Emın bey 
Oııyı oğlu lbrahim bey 
Tıcııret odası başkAtibi Ekrem bey 
Eczacı Azmi bey 
Attar Necip bey 
Noter kAtibi Mustafa bey 
Ştıh za(le lfüMyin Avni bey 
Terzi Ahmet NAcati bey 
Kırımlı Uncu Ziya bey 
Kırımlı Zühtü bey 
Sındırğılı zoı.le Mehmet efendi 
llııkkl\k Btısri bey 
Kırımlı V~li bey 
Yumurtacı Süleyman bey 
Emin bey znde Emin bey 
Urğancı Mehmet bey 

lngılterede güne tezahür etmektedir. 
LidHraller, İngiliz iktıeadi

yotının büyüklük ve kudre

tini teşkil etmiş olan serbe. 

st ve müşterek meaai poli. 
tikasına dönmek lüzumunu 

ileri sürüyorlar. lktı11di 
tecerrütten vazgeçmek hu

susunda liberallerin nazari. 
yeıi memlekette daima ar-

Sıyası 

Fırkalar 
( f'st tarafı ikinci snyfada ) 

zaktırların dununda kalmağa 

ve - İngilterede söylenen bir 

tabirle - onlarla bir gemi ta-
bu toplantıdn şaırın ş -
s b"" ilk eseri olan 

ı ve uy t 
şehnnmesi hakkında nu U· 

1 ~ 
hakkında her devlet mevzii-

Ç ki ğ l t·L h 1 "il iıt_.iklAlıne dair kararın önü-
ocu u unı an ı ııınren ütün hayntı orman · ~ 

f(t; arda vrıhşi ve yırtıcı hayvanlar arasında geç. ıİ muzdeki birinci teşrinde it-
i/. en ve onlar gibi vahşi olon, ılil ve lisan ~~haz oluna<'ağı şüphNtizdir· 

• yCası teıkil Almeğe taham-

1 mül edemiyPcekleri gün(fon 
tan bir muva(akat ve tarar. 

tartık bulmaktadır. 
klar söylenmiş, orkestra 
tarafından güzel parçalar 

çalınmıştır. 

Hi~imlerm terfii . 
Adliye tefrik encü~enı 

· · . h . . e htlkıml-
ışını ıtırmış " 
er kanununa göre ter.fı 
edecek olnn hıikimlerın 
liıtesini hazırlamıştır. Lis
te Adliye Voklilcti tnr~fı
ndan tetkik edilmektedır. 

~ bilmiyen bir adıımın müthiş ve korkunç mac- « 
il eraları ve nihııyet güzel mürebbiye, sar ve 
f(i; samimi bir aşk ve saadet çok heyecanlı ve çok ~ 
~I mnozzam olıın bu fılimi billlistisnn herktsin gör- ~ 
it mesini samimiyetle tavsiye ederiz. ~l 

ilAveton Foks Jürnol. ~ 
Suvore 8 30 dn, kişemiz daimn nç ıklır Perşembe ~ 

~ matinesi sn t 2 • 30 da Cılim PATA. ON nişan('ı ~ 
it. cumn matinnlnrı J ve 3 <le flim A::>LAN ADAM 'ij' 
ı buguntlen itibaren kış tarifemizi tothık:ı başlıyoruz ~~ 
~~~~~~~~~~~.J2 

Teşrinievel 934 d4\ a.._a~rda doğum \'e ımf lar1 yazıh henüz a kerlik 
~·:-.pmanu" ~·cııi pfrat celp \'e kıtaata ,evkedilceklerindtın ke~ fiytıt a kerlik 
rniikellcfivPli karıumm 43 lincii maddt'Sİ nmcihim•e ilaıı oluııur. . 

1 - Jandarma H' llava smıf ları 316 ilrt 32!l 
2 - ~u\'ari, Topc;11. istihkam, Işıldak, ~lulıahere Naklh·e, Muııka 

Demir\ olu ımf ları 3 ı ('i il:\ 328 · ' 
• 



SAYFA 4 Ttı\K Dtt.ı 
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Japon 1 
Donanmasının ~ Balıkesir 

. ~ . ·.: ~· ., .,,. ' ~~-!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!~~!!!!!l!!l~!~!~ 
iyesi İntihap 
Encümeninden: Manevresı 

Japonlar, Mançurinin işga· 

linin üçüncü yıldöııümünii 

büyük teznhürat ilo kut · 

lulndılar ve bu tezahürat. 

adeta cenkcuyane hir ş~ 

kil almıştır. 

Bu munasebetle Jııpon. 1 

yada halka, yüz bıolerce 

el ilfını tevzi oJilmiştir. 

BJ el ilt\nlarında Manç-

urj moselesjnin üçüncü 

yildönümli yazılıdır . 

Japonyanın ne katlar 

cerıga ver bir millet old-

uğu aşağıdı:ıki hadise. ılo 

görülür. Bu şenlik esn· 

asında. Jttponyanın bir harp 

gemısı, Çinin Kong 

Moon limanına gitmiş ve 

bu limana altmış müı:ıellAh 

bahriye askeri çıkarmıştır. 

Bu kuvvet zııbitlerile bera_ 

her bütün limanı gezmişler, 

resmi ve gayri resml' binn

ları ve harp kalelerinin 

(otoğratlarını çıkıırdıkta son. 

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

2 - İntihap sa1ıdığı Balıkesir belediye da
iresiı1de belediye meclis salonuna konula
caktır. 

3 - Hangi mahalleler halkınııı hangi gün
lerde reyleriıli ·kullanacakları aşağıda ya
zılmıştır: 

1 teşrinieveL 934 pazartesi günü: Dinkç;
ler, asapla'r ve ·Martlı mahalleleri. 

2 teşrinievel 934 salı günü: Yenice, Hacı
gaybi, Eskikuyumcular ve Umurbey mahal
leleri. 

ra gemilerine avdet etmiş_ 3 teşrinievel 934 çarşamba günü: Şeylüt-
lerdir. Bu hddise, Çında bü· ful/ah, Sahnisar, Salahattin ve Okçukara 
yük bir heyecan uyandımış , 

ve Japonyanın Kovang Tung mah a.lleleri. 
eyaletini de işgal edeceği 4 • • f 934 b .. Ü H • 
znnnedilmiştir .. Japon fılosu te~rınıeve perşem e gun : amı-
Mançukonuo Dairen ~mlorıntla diye, lzmirler, O&rnaniye ve Oruçgazi ma-
loplamıştir, filo hu sularda hallelerı·. 
manevra yapmaktadır ve hu 
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~! Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? İl~ .d~f• 
~ carethaoemize uğrayınız. Binamzın ikmalı ıçın 

~ tün levazım mağazamızda mevcuttur. '1 
~ Demir, hırdavat, cam, çimento. pulluk ve 
~ nciralAtı bulunduğu gibi yakın zıtmanrlan d 
~ satmağa başladığımız her nevi yağlı ve b• 
~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden 
~ mnsı müşterimizi mAmnun etmiştir. 
~ Her nevi ölçü ve tartı Aletleri de eatıldl -=-, d =-=:;, ta ır. 

=~ Saraçlar başında boya ve tıırdr.''3 

g Cumalı Ha ~an 
.,. •ıııııııw ·111111111•"•1qmll". ·1111P.''•mflll': •111111111• ·•11111111•· ·•ıııııııır ·•ıııl:!I" ·1111111!.İ 

11111ıııımııııııı111111111ıı11mıııııııı11111111~mııı11111111ıııı1111111ınııMwııııı11111111ııı 

:;::::~1~;t~rak s:~:~;tir~urr 6 teşrinievel 934 cumartesı günü: Mecıdi- 91~!!!!!!!!~!1!!!!ml~!!~!!~!!!!!!!ml!IJ!!!!I~~ 
Mukdende bulunan Amer- ye, Selımiye, VicdaniJ 1e ve Hacıishak ma- ır4 

ikan petrol şirketi Japon ha. halle/eri. ifi 
~~.uıı::~.u~:·:·;:;,şt:üthiş 7 teşrinievel pazar günü: Aziziye, Mirza- ~ 

AmP.rikan konsolosu, .Japon b ft • '[ M t C' ~ k ·h h // / ~ ~ 
konsoloshanesine giderek bu ey, QCllSmaı Ve US aı a a 1 ma a e erı IE~ 
hddiseyi protesto eımi§ ve 8 teşrinievel 934 pazartesi günü: Krıraoğ- i- ~ 
Japon hükumeti. bu meseıe lan, Aygören ve Börekc, iler mahalleleri hal- ı -==~; 
halkındo tahkikat yapucağ· _ 

ını söylemiştir. kının reylerini kullanmaları ve a_yın onun- ==Ş 
.Japonya, MançukoJ:aki Am CU guHnü Saat (18) den SOnra reylerin kabul ~~.. 

1 
erikalıları petrol mcnafiinden 

uzaklaştırmak istiyor v• te- edilemiyeceği lan olunur. =~ Mişl en Lastiklerı. 
thiş vasıtaları ile bu hede- 1. • =-t 
fe doğru ilerliyor. • · ,r 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 1 4 Eıı tenıiz kavuççuktau yapılııııŞ J 

• 

C. H. F. Vi ayet idare l j nıuşak ve alastikiyetli, dünyanın en. 
-~ lanı lastiği olan Mişlen lastiklerini dı C. H. f. Vilayet İdare 

Heye i Riyasetinden: 
Bürhaniyenin Keremköy hu<ludu Jııhilinde Türk ocak-

-; markalara tercih ediniz. Çiirıkii lıilıW~ 

Heyet.1 Rı·yasetinden· 4 rnsti.~lerin .rev~i~de olrluğu sa~ıamlt 
• =i tecruhe edılmıştır. 

larından müdevver fırkamıza nit mah1mülhudut 7 parça Blirhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Balıkesir 
zeytinlık 1- tcşrınievel 934 tarihinden itibaren 2ot .. şrinievel Türk ocnğından müdevver fırknmıza oit malilmülhudut iki 
934 tarıhinc ka<lur 20 gün muddetlo temliken satılmok uzere pnrça zeytinlik 2- Teşrinevel - 93.J tarihinden itibaren 2L 
müzayedeye çıkarılmıştır. Şcraıti anlamak ve daho fazla iz- Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken 
:ıhat almak istiyonler Balıkesir, Edremit, Bürhaniye, Ayv- satılmak iilore müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraıti anlamak 
nlık halk fırkası rıyasetlerınden tofsiltit almaları vo tolip ve duhıı fazla izahat almak istiyenler Halıkesir, Edremit, 
olanların 20 - Teşrinevel 934 tnrihine müsndif cumarte_ Hürhaniye, Ayvalık halk fır kı:ısı rıynsetinden tafsilfit :.ılma· 
si gtinü saat 16 da Balıkesırde C. il. F. Vilôyet idare he- lnrı ve talip olanların 2 ı J Teşrinievel J 934 tarihine mü-
yetihde ihale edılect>ğinden talip olanlarin yukarıda i~im . t;Udif pazar giınü sıınt 16 da Bnlıkesirdo U. il. F. Vılayat 
leri yu;ı;ılı fırka riyasetlt:rino ıııüracnotları ilfirı olunur. idure hoyı-ıtindo jlıı:.ılo edilc<'cğimieıı talıp olunl:.ırın yuka 
_______________ , ___ 19_6_ rıda isimleri yazılı r rka riyas tlerino miırüc<ı.atforı j)§ıı 

Daimi Vılayet Encümeninden: 1 °1unur. 197 

BalıkPsir rıwnıleket lı:ıstalıaııe~iniıı nwvkii mii· 
ııaka~acla hultuıan 75 toıı kok kfüuiiı·ii icirı tali-

~ 

plıari ıarafıııd:m tt1 klif edilmı lwdt·I ra~ iciru1 ııa

zal'aıı haıltlı l:\~' ık ~iil'lilnwdiğind('lı g-h'şr·initn·f') 
H34: tarilıine ıuii~adif pazal'tesi giinii saat on hc·ş
tP ilıale edilmek iizert~ ruiiuakasa uıiiddeti hir 
hafta ltHndiı edilmiştir. 

Talip olaularırı yeYıui nwzktinla lf)nıiuatı mıı
vakkaleleri· ilP hirlikte encümeni vilayete ~ehnr 
eleri ilan olunur. 

li<t ı·a<~cılıc~y lı•a ı·ıısı 
1 Ü(lür1iiğiiııdeıı: 

llararım (23.75) kilo kl\ırcık Vf~ yarım kan 
~· iinldt~ri 8 - ıeşf'iuievf'l ~ 934 pazartt·si. günü 
saat on hn~tn Bur~a ha~· taı· rııiitfüı·liiğiiudc pa
zarlıkla satılaoa~ı iları olu11ul'. 

' 

3 - 207 

e:: lA 'ki . ·ıe k :=;f Mişlen süp.erkonfor cıstı ~rı ı 
=~ ınali emnivette seva hat rdilir. Hf>r bO 

4 dan mevct~dumuz 'hulnnur. ., 
J Mişlen lAstikfori Balı~ .. sir vA mülhakatı ac•11 

5.~ Yanyalı zadt 
=-~ JI. Nl'SHE'f 

~ Z·1 ' 1 1 •tn f> ... Jıkn..:ir ;;;;;;;;;~ .mrna ı ı, - lu , , . 

f a == ~ 'lfttUll".''lftlnıt1 •• 1ı11111l"''1tlllflfl' "tllınP'"'lllUllll'''llllUl1'"'1111111"' ''111111"''11111~ 
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Karacabey Harası 1. 

Müdürlüğünd~r 
. ~~~J llara rııu lsııırnet Pasa merası 1 U ıeı: ,-_ 

~34 çarşamha giinli sdat 15 <le pazartıkl3~ 
verilecekt.i r. Taliplerin yevmi nıezktir~~ ~ 
atlarile birlikte H~ra müdiirHiğiinc mt11'8 
ları ilan olunur. ı 79 


