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Muhterem Müsafirimiz. 
İsveç Velic htı Hazretleri A arada 
lsveç Yelia~tı Hazretleri An~arada ~üyü~ merasimle isti~~al edıl~ıler. Reisicüm~ur 
Hazretleri mi saf iri eri şeref ıne ~İr ziyafet verdiler. Yemeği oir ka~ul resmi ta~ip ettı. 

\ •kl\l tı l mu•ı i kdtibi Nu 
mon H f.ıt hey w it.ve~· 
hükt1mtti Ankara orta el\·isı 

rPfınc )ıj r ltoZPTlıll Ankara, 3 \ ]uhnbirinıiz· 
d 1. ht f> nkcnm )'enH'r•ı vo· en) lsvec ve ın ı rens ~ ,., 
Uii tov _ Adolf l:lazretlerile rmişlerdir. Yem,•ği bir kahul 
rofıkoları ve keriweleri ha. re!':nıi ıakir etmiştir. I 'e n fıkası tın.zır bul 

O 45 t Ankorn, 3 (A A.) _ lln- unırıuilardır. Vclıolıt tiz. 
zeratı bugün soat ı . e k r rieİ)'C Vı>kili 'f ,fık !Hı./ü yeme l~n ı:onro ctn?grn yn 
Anka raya muvosolat buyur- b L . t 

13 
_1 1 

muz nı 'o sıhlıut muessesc· 
mu 1 bu··vu'k ırıerasiınle ıstık- '-"" llg'll'l on uc H'~· ı · · t' J - Prmı gp~·mı ır. 

bal edilmişlerdir. Veliaht llz Vcliahıı llz le P,cnsesl<'r Bu ok 'im 
bir mi.ıddet misafcrctlerine hozer~tı şı.>rı.>fın_c . Anadolu 20,30 <la 

fil ıt 

Reisicümlıur 
Veliolıt ve tahsi edilen Anknrn Poloslıı kulubund hu UH bır yemPk Hz tarııf fülaıı 

istirahatten sonraHcisicüınhur v mi tir. Yt•mf'ktP Vt:kil ve• 
Hazretlerine iadei ziyaret et- prense ler hıızcrntıle 'l'<', fık 
mişlcrclir. Hoisicümhur Hazro Hu tii beycf rıdi ve maiyeti 
tlerı" Prens , e Prensesler milıın ıııtl .rı 1 kırı<• y, 
~~~~~====~-:===~ -==--=======~-=-~==== 

Lise ve Orta Mek p Vuğoslav 
T alebelerinir Vaziye i. Hükümdarları Bulğaıistan· 
Maaril Ve~ilinin bilgiye OOıekte olduğu değeri elde dan memle~etlerine döndüler 
etme~ için usul ve talimatlar tam tatoi~ e~ılece~tir. 

Ankorcı, 3 (A. ~.) • ~taar·r i~· n \'tffİlıııı hi~·bir korur 
Veki\letinden: yoktur. 

Bazı gaz telerılc ımti 3 - Orl mekt pkrin ' 
hon moselt>leri hnkk.n la li:;ı·I rın son ııııfl ır ıı la 
doğru olmıyon huvadi"ler y ılrıız h r der lMı s nıft \ 
neşredilmektrdir knlnıı talebC' lıuluııdukl rı 

1 Ort mektep ve Liso tuh il d"rcc •s rıı lııt rnıı>mi~ 
mezunıyet ımtihnııların<lo olıluklorı kırı ' ı <lerel'l• 
muvnf{tık olmıyan talebenin yuk ek ta~ il ıııuı tıs lt•rır o 
imtihan evrnkı yeniden ve nlınınıyacoklordır Bu kı.rar 
b;ışt n tetkik odileccktir. ~··-ı lıırın \lı nd neşredilen ha 
niliyor. Vekôletçe .b~ylc hır \'adi lcr yol ındır ~1onrif Vt>-
k rar verilmiş değılıhr. An- ktlletıniıı bilgiye vermekte 
cak şikı'\yet mevzuu o_lnn olduğu foğerı t l le etmek 
evrak yioe mektep muallıın- için u ul \'fl tolımotlnrın tam 
!eri tarıdındln ıotkik 0 tile tatbiki mu\'ofık goriılnııişttir. 
rek mütolealarının Vekl\lete Bunlar 1 ıı her lıongi bir 
bildirilmesi emredilmiştir. şekilde yapılocak inhiraflar 

2 
_ Bakaloryaya tahi ol- hu gayeden uz ıkloşm ık ic-

6 
7 9 10 

cu sınıf. np cltırccoğı <'İlıetle talıınntu 
~oırıyd:~ dö~e~ ~ole benin hir uygun olo rak \'erilen hiç 

bir emir deği 'irilmiyccc>k-
dersten ipka kolonlarını~ 

"d 'mtihana sevklerı t.;.ır ..... =------===-= yenı en ı ..,. 

Macaristanın Komşu-
1 a r i ı e ünasebatı .. 

Macar Başvekili Macar!stand~n . v.enı hda~irlı~laı 
istenirse ~u Macaristan ~~~~- Y!~1ı~!1~.!1!11~ 1.~!~;:~~·.1~~!1~ 1 

Budape~te,2. (~.A.] • j U'k ,.0 te rıki ml' ıi daımo 
nr Ajansı bıldırıyQr: . I nıo\'cut ve ~lacıır horıci i 

·ı M ('" be oy c-Bo vek1 ıom . 
1 

• etinin ıne>ırıedıni tcskıl 
djl'rı bir nutukta ccncbı < (I· ) 

1 
k ı· 

o .. ebc·tlcr- etıııc ·tel ır. 
vletlerle ol .n munus 

1 
Mocoriston, A' usturyo ılo 

.ı l k Mııcur ıa- ' uen boh ec er en • . 
1 

. de ıfostano munn (lbeı ıdome 
· • · · nrcnsıp erı rıcı ıyasetının ı . . t ektf'dır. Bu munasehnl n 
1 1 ·ylonııştır e nı o arak ·un arı so · d ı"nlıtri , 0 samimılır•ı ı ~ır 

1 k 1 n mu - er rı r-
- Eski dost u ar. . lıır\'B Jık Lır zom ııı hugıııı 

1 · ı tluklnr ıh- ı ınf zabt, ycnı l os . kü kndor kuvwt ı o mı ıı st r. 
dosı, sulh ınuolıeclt:'h'rınııı '' <'l'ristan Almanyuy 1• kor 
tndıli için muslıhonc v1a.sıto- J"r,1• ın z bir muh tbhrıt b s-

ne n tn· • ''ıı larln muc·adelo ve ec lem ·ktodir ''l' 3 uncu Hoy~ın 
hakkümti altında bulunon b:ı lanrrıçta ,•ticudü tabii ol-

1 . . rin to tı 
Mocar eka ıyet erı ı..., on müşkül ta g leho ettik-
minot. Hu ıkı g0 Y? 

1
°!_ ten onr Avrup dnki, hakı-

. J 1 h mıyetı ı,1 .ı • . . nı erecot e e em ki mevkıini i g ıl eu c gını 

izdir. umıt ctmokt<'dır. 
~ Gömbe bundon so

1
nra ~t Gombr.,, ~1oc ıri~ta rı, 

M . dev rt- · · 
acarıslnnın Avrupa .. 1 CTıltcırcnin ır l'<'t iılılt•rın<ı 

l ·1 .. l tını uo- ıı'"' ' erı o olan muno.se >a r:- .. eneb lc.coğind n i.ıphc 
d . . . f)"ncn her guv 

z en goçırnııştır. 0 . ( Devamı ikinci snyfödn ) 
nevi şnyialora muhıılıf olar. 

' ı ı..r lı \I an lır 
Bolgrot, 2 (A A.) - Ma· 

va Ajıın ı bildiriyor: 
Kral vo Kraliçr diın akşam 

buraya ınuvo ulo• etmiştir 
~1 ıtbuol Sofyo ~ürusmelcrine 
ütunlor clolu u ynzılor tnhsis 
ınektc vo bu •v hotin Bol· 
knnların i likholı kin azami 
·lı mmiyotı tınız torıhi bir 
lıd lıs · ol iuğ'unu kaydetme 
tpf,ıl·r 

Gozetelor kroi Alek nndrın 
ofy 1 oyuhotindClıı onro 
Bulgarıstonın artık Balkan 
onlutınn dahil olduğunu bıL 
1 rııır ktedir, 

Küçük 
hilaf l~tısat ınecıisi Bel

gratta toplan~ı. 
B •lgrnt, 2 (A. \,) - Ku

\"Uk ıtil lf ıkt at mccli i 
dun oğll' len onra M \'ev
ti\ in rPi l ğiMh toplnrrıı ~
tır. Mu maile) lı ımylcdıği bir 
ntHuktn Pzeunı'e dr-ıııi 1iı ıı: 

FualiyC'liııız nyc ındc 
bugıiıı tloimı konseyın to · 
vıbıne hır mukovelo ok in 
il' arZl'ltığınız lıır~·ok me e 
lelı r uzcrıııd anla abıldiği. 
niz birçok nH' olC'lcr üzerin 
de onla llhılılığ mizi buyuk 
hir ın mnunip•ll gortiyor-
um 

~l Y Pvt ç lnınoun l'Vl'l-

kı \"C bu 8 f rki toplantı 

( Dclvamı U\'lİnclı eoyfcıdn ) 

Ha~~rn~a neler soyliyorlar 1 Hararetle devam ediyor. 
Mısır mebusan meclisi reisinin 1 o· l! ~ıA f il L s h-:- s ~ . 
ve hır İran mebusunun beyanatı un .,eyn ut u 811, a amsar' alahatlln ve O~çukaı a 

Beynelmıll·I poılllmentolor ma~alteferin~a Q(U(3R ffiÜılte~ipler reylerini kullandılar 
konferansına ı tırak eden I Bcled' 1 . 
llltırnhhu (or ıncmloket(orİOC Çİmı' f ı)ye ~PC ISHlle DZO SC-

, . \ acı ıyt tı ha ret o devnm 
donmu~lordır. l\onföranstııkı otmokt d e ır. 

murnhoslordun Mısır mebus- HuJıkıı 1 • t"I l k 
ı z ın ı ıa rn arşı 

an ıne<'lı İ roisi Mehmet buyuk bir alt\ ko göstcrn.ek-
r, vfık Hıfot l'oşo hareketi- to \C fırka ncımZt•llorıno se-

n IPn t:ı\"t•I ıleıııiştır ki: 
« Turkiyc ilo Mı ır lıı 

rıbirh r"np tıırilıi ve hatttl 
s• hri muno ohetlerlı• boğlı 
ıkı kardeş meml~kııllir. Bır 

çok Mı ırlı oileleri osh•n 'l\i
rk oldukları gibi, benim do 
damorlarımdn okon rurk 
kunıdır. Biz hu radıı 
kendimizi öz yurdumuzda 
gihi hisırndiyor ''e yı.>ni 
'furkıyeyo pek çok saodot 

'e seve rey veruıPklı·dirlcır. 

Dun ::iııhnrıhısor, ŞclıliHfullnlı, 
~ııltihnttin vo Okçukoru mu
hullolerinde oturun nıuııh h-
ıpler rey vcrnıİ§tır 

Bugün rey verme ırosı 

şu ıııahallelerindir: 

lznıir, Osmaniye, Homidi
ye ve Oruçgazi. 

Ormanlar 
Müntehiplcr belediye onünde 

Kanada 
ve lt ali dilQyoruz .)) 

Kardeş lrnn heyoli ozu
s Bllan Tebriz mebuıu Daştı 
h n do Türkiye hokkındokı 
intıbalnrıııı şöyle nnlatmış-

Devlet t~ralı~~an al.ınacak 
1 

Milletle.r . C.emiyeti mü~a~ 
ve ışletllecektır. heret ~ulığme aza seçıldı 

t ır: 

« 1'u•kıycnin her soha ı

nda toh ıkkuk otlirtliğı hüyuk 
tcrokk ılPr ŞO) nnı tnkd ird ır. 

Bulun lıu l ·rnkkıler mı>ya

nın.la <'rı ı y dı• nazarı dık. 

kutını zı <0C'llıulrıı hıhli-ı~ 

Tıırk IC'r İrı yı nı f k rlı rı kov 
rrı muk huı:;uınını..lo. zıhıııyct

h•rdc hu ult> gPtır.Jiklori 
bu,·uk dPğı ırlıktır)) 

f elemen~te ~ir facıa 
Felemengin llıstevcrsunı 

şelırınJc buyuk hır sinema 
yanmıştır Yonğını buyük 
bir pnnık lokip ctıniş sino 
rn1yo g .. tırılın olan ilkmek· 
tep lolf'belorindf'n elli çocuk 
bu csnodn oğır surette yn
ralıınmı t.r 

Ankora, 2 (ı\.A ) - Orm
on konun 11\yıhası Almany-

oJan celbodılen M. Hererıh
out turı fırıdan tetkik cdılm-
ektedir. 

Orınonl.ırın Jc, let turafı 

nıl ın miıba yan ve i letilmc sı 
muknrrerdır . 

Sanayi mülarekesi 
. · evyoı k, 2 (A A.) Mo. 

5) o Ruzvcltin bır sorıuyi 
ıııulnrtıkoHİ nlr.ti h..ıkkındo ki 

tukliCıni omole muvofık bul 
ııı ıkla beraber teenni cevab
ilo karşıl..ımıştır. Sermayedo
rlor ise ıııukııbil bir teklıf 
sordelmişlerJir. Fılhnkıku 

Amerikan fnhrikntorlor birli
ği aktoluııncok ınülarekı>nin 

şiıııdiki çulışınıı şıırlinrının 

değişmesine bnğlı olmosını 

i temi tir 

Cenevre, 3 (A.A ) - Kan
oda Milletler Cemiyetine 
müzaheret cemiyeti birlik 
nzıılığınıı kabul edilmiştir. 

Romen ka~inesi. 
Bııkreş, 3 (A.A) - Yeni 

klı bıno teşekkül etmiştir. 

~ ir altın gülçesi bulun 1u. 
Moskova, 2 (A.A ) - Tas 

ojuıısı B.ıskırı ultın mı d rı

lerinde 8 kılogram eğ rlı· 
ğında bir altın külçesi bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Türk - Yunan anlaşma11 
Müddeti biten Türk-Yun

an ticaret muahedeıi Teşri
nisaniyc kadar uzatılmıştır . 
Munhedenin uzatılması için 
yokındn Ankarııda müzaker· 
c\l')re başlıınacnktır. 

~~~~'"1~~ı-Jfl~~~~~ ., 

~ Yazı Müsabakamız. 

i 
Ge11çl<1r arasuul ı bir guz.cl ya:ı mıisubakası açaca jt nı:ı yazmıştık. Bugıi n 

musalmlwyrı girme şarllcıruu ve mıısal>alwmrı nasıl ol<ıc<ı!İllll yv:ıyorz: 

Gönderilecek yazılar. 
/ıal:. olmaları yeydrıt 

~ 
Gönderilecek yazıların «lc:li kıiçıik lıl/diye.ıı mı~f'ım 

~ şurttır. 
Musulwkamıza iştirak edt.•n !/Cllçlerdt1 n g<imlrreccklerl «tezli k11ç11k Jıikayclerh> 

gu :demi :l n iki sıilmwnu ftıcuımz elm iyecck /Ji r lıacı mda llırlip t'f 111dart11J rica 
ediyoru: 

Seçim hf::yeti 
Gehcek ya:tlrırı telldk l'imr.kte huıılardon ka:.rnr111lart seçmcklt• edebiyat 

~ mua/limlerl, ga:cleml:in tahrip riua~eliue yardımcı olacaklar ve rey vereceklerdir, 

~ Kazanacaklar 
d. \111sulıalw111ız şöyle~ l>aşlıyac_a~ltr: r;~tıderllerek ıı/rzli Jıikc'iyt:)) feri (lfl heş gıirı 
-1,( som•rı drrce /ıaşlıyacayı: Uu hıkayelnı seçmekle <Jk11yııc11/cır111u: aruswda aıJrtca 

~ 
/Ji r 11111.wıba lrn J~·rlip ediyoruz. Srçme ht·y~·li 11cr. hiri 11 l·ilf !ii /w:•rn,. cak fıik<iycy;, rt'y 

11ermlş olan ell1 olmy11c11111a:a mulıtclif lıet/ıyelrr <ia!iılncağız. 

Eıı giizl'I lt•zli kii~i'ık lıik:tyt 1 yi yazaıı gPııet• gazt'tl'lllİz bir ( kol 
~ ~ı , 1i) h~cliyP Pclill'rPktir. lkiıwi \P lit,:lin<'iİ)P giizPI hir .. r tlolnıa ka
~ lt•m, dfirtlliıı ·lidPıı oııurıcııya kadar kıynu•ıli hirt•r kirap lwdiye 
~ <'CIİlt•t•PktİI'. 
'f 13:ı mıisalıalwda ok11y11culcmmız111 nasıl rey lwllanncaklar1111 ileride ya:acafjız 
~ G ·ıı~l('I', izi kalenıiııizi lt'<·riiht·yc tla\l'l t•di~·orıız .. r ı;ilrıdereceıilrıi: yn:ılar on beı Teşriııieııı•le kndnr lwbııl edilcceklir. Orı beş 
~ Tcşrlnievclde mıisalwlwım: başlamış b11lımacakl1r 

~~~~4&~~~~~~~4&.-6 
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Amerikan edebiyat 
kuf bakışı .. 

tarihine 

-3-

Yazan: KEÇECi OGLU HİLMi 

Hl 

Veni millet edebiyatı 
cu80U - 184U» 

On dokuzuncu asrın başlarında Amerika dünya 
milletleri orasında hatırı sayılır bir mevki nlmağa 

başlamış ve aynı zamanda milli edebiyatta büyük 
varlıklar göstermeğe yüz tutmuştur. Artık ortaya ko· 
nulan eserler yalnız kendileri tnrofınJan değil At· 
las Okyanusunun diğer kenarındaki milletler yani 
Avrupalılar tarafından drı zevkle okunabilecek 
alemşümul bir edebi incelik ve olğunluk 

göstermeğe başlıımıştı. Buduru~ İrving, Bryan, Coorer 
Pol gibi mühim simıılor yetişti Iktısad h yatın doğurduğu 
refah edebiy11t fidanlarının filizlenmesinde pek büyük rol 
oynadı . Her tarafta gündelik gazeteler, ilmi ve cdeb1 
mecmualar çıkıyor genç heveskdrlar yetişecek edebi mu
hit bulmakta güçlük çekmiyorlardı. Birleşik hükfımetlerin 

kapladığı sahanın genişliği ve ilk zıımanlarda münvkal~nin 
güçlüğü memleketin muhtelıf köielerinde edebi zümreler 
yarattı. Knickerbocker mektebi ve cenup edebiyatları bun
ların en mühimlerindendir. 

Washington lrving 
lngilizler Amerikan kitaplarını kim okuri1 Oiye Ame. 

rikan edebiyatçılorile adeta alay ederlerdi ve onları hiçe 
sayarlardı. İşte İngilterenin ve Avrupanın bu· sualine 
cevap veren Washington İrving olmuştur. O Amerikada 
da bir edebiyat olduğunu eserlerile yalnız ingiltereye 
değil bütün dünya eJebiyatçılarınR tasdik ettirmiştir. 
İrving Amerikan edebiyatında neşe, istihza ve kahkahalar 
timsalidir. O hnyutın daima eyi ve neşeli taraflarını gö
rmüş, okuyucularını memnun etmek ınn yazmış ve 
muvaffak ta olmu~tur. İnsanı teshir eden gönül eğ
lendirici gayet hoş bir üslubu vardır. Muhayyele 
kavvetinde fazlalığı eserlerinden anlaşılır. fnkat hayal
pirest1ıği eserlerinin güzelliğine bir eksiklik vermez. 

hay afi: İrving ı 783 de Nevyorkta doğmuştur. 

Çocukluğunda çok afacan ve oldukça haylazdı. Mektep 
kitapları yerine bin bir gece m•\sallarını 
okur bütün aile efradı ibadet ederken o evden ka ~· ar kenn
ini eylendirecek yer aradı . Bunuııda sebebi annesinin güler 
yüz göstermesi, en küçük oğlu olduğu için birçok suçl
arını hoş görmesindendir. Babası onu evin üet katında 

uyuyor zannederken o tiyatrolarda gönül eylendirirdi. Bu 
afacanlıkların cezasını mektebe ldyıkile devam edememek
le çekti. Pek narin yapılı olıluğundan ailesi 
fazla okutmad•, on yaşında hukuk evinde çahşnııya başla-
dı. Buradan istediği kadur kıtap okumağa gazetelere 
makale yazmağa müsait zaman bulabiliyordu. Bir 
aralık sıhhati pek pehlikede görüldü tehdilhova ve 
eğlence ı~:ın ağabAyi tarafından İngiltereye gönd
erildi. Bu uzun seyahatten çok istifade etti. Ame 

Macaristanın Komşularile 

Münasebatı 
(Üst tarafı birinci sııyfnda) 
otmemoktedjr. M. Gömbeş, 1 
yakında Varşovayıı, yapacağı 

seyahnt in Avrupa sulh unu 
takviye etmekle beraber 
aynı zamanda iki 
memleket arasında entelle
ktüel ve hars teşriki mesa
isini tahkim edeceğini ümit 
etmektedir. M. Gömbeş Bu_ 
lgariston ve Türkiye ile 
miin sebatın llostane oldu· 
ğunu knydHderek bu iki 
memİeketle olan ticari ma
kavelelerden bahsetmiş ve 
Sofya ve Ankaraya yaptığı 

seyahatin bu iki nıemlf.!ket

le mevcut dostnne ve kar. 
deş münasebatrnın teyidi 
olduğunu söyledikten sonra 
bu ~eyahallerle Şark istika
metinde de sıınıimi iktısadi 

münas<•bat tesis ettik <lemi. 
ştir. 

B!işvekil Fransa ilo dost-
hık münasebutında bulun-
ınağı ve küçiik itill\fln 
olan münasebntın ı:ınltlhını 

samimi olarak temen -
ni etmoktoılir. Bununla ber_ 

aber Fransa için bir do~tluk 
siyaseti mütı:ıkaJdım hakıki 
ve ohjektıf şartlar mevcut 
olmadıkça mümkün değildir. 
Bugün için bu dostluk nnc · 
ak ~focaristan haklı olan 
milli emellerinden vazgeçm 
emesi pahasına küçük ıtilA· 
fa yaklaştığı takdirde müm
kiindür. M. Gömheş bu 
mukorenete ohjoktif miite. 
kaddim şo.rtlnr mevcut old
uğu takdirde muholefet ct
miyecektir. Fakat Mnraris
tanın huklı bütiin Qrzuları
na muhalefet edilir ve Mac. 
aristıından ancak ye
ni fednkıırlıklar istenirse o 
zaman bu Mucnriston için 
yeni hır zillet olncııktır . M. 
Gömboş ktiçük itilaf devlet
lerinin bundnn on beş sene 
evci Macarigtanın mühim ve 
guyri ltlyık bir hllksızlığ:ı 
maruz knldığını nihov~t to-

, w 

nıyııcakları ümidini terket
mek istemiyor. Bu tanıma 

musl ihnne teşriki mesai ar 
zusilc birliktı> olrluğu zamnn 
anlayış vo teşriki nıesoi im . 
ktlnı dahi tahakkuk edecP.k
Lir. 

Havacılığındır . 
Yazan AMIRA DECTEUR 
İngiliz parlAmentosu, hük

umetin hava harp kuvvetle
rine tlnha 41 fılo ild vesi ha
kkındaki plAnına muvafakat 
etmiştir. İtalyan Başvekili 
~1ussolini İtalyan havacılığı
nın takviyesi ve modern bir 
hale konulm :.ı sı i~ıin bir miL 
yar liretten fuzla sarfiyat 
ya pmeğa karar vermiştir. 

Birleşik Amerikan devletleri 
harp tayareleri mevcudunu, 
daha beş yüz tayare ilAves
ile arttırmak istiyorlar, bu 
beş yüz tayare içinden iki 
yüzü bomba tayaresi olaca
ktır. İnşa edilmekte olan ye
ni tip tayarcler 4200 kilo_ 
mntrelik uçuş sıasına ve 
350 kilometre sürate malik 
olacaklardır. H.us tayarccil· 
erinin Fransayı ziyaretinde 
bizim mütehassıslarımız Ru
syanın hnvacılıkta yaptığı 
terakkileri ve cihanın on bü 
yük tek satıhlısı olan Maxim 
Gorkiyi görmek fırsatım bu
ldular. Almanyanın sivil ta
yareciliğini ikmal gayretin
de olduğu malumdur. 

Hitler bir müddet evel 
demiştir ki: «Bizim havacılı_ 
ğımızın inkişafı kimseyi en. 
dişeye düşürmemelidir. Biz 
kuvvetli ve muhtemel bir 
düşman çemberi ile ihııta 

edilmiş bulunuyoruz ve 
bu düşm&nlar günün bi-
rinde kabul edemiyece_ 
ğimiz mutalebatta buluna
bilirler. işte bizim havacı· 
lığımızın inkişafı böyle bir 
vaziyete karşıdır.)> 

İ~te bütün bu saydıkları
mız, Fransız hükumetini ha. 
va kuvvetleri için bir mil
yarlık tahsisat istemeğe se
vkeden kararın başlıca se
beplerhlir. Acabu bu vazi
yetin neti.cesi ne olacak? 
flt\disatı evelJen keşfetmek 

mucize ve feldketlere inan. 
mok istiyenler diyorlar ki 
biitiin diğer sınıf eilfthlar 
artık eskimiştir. Artık hu_ 
dutları betonla tahkim et~ 
mek gülünçtür, zira bu 
tahkimat tnyareler karşısın·· 
<la kudretsiz ve Aciz kalır. 

Şehirleri, fabrikaları yanğına 

tutuşturan, br>ğucu gazlerle 
zehjrliyen hava tarruzlarınn 
karşı ancak mukabelebilmi
silden başka çare yoktur. 
Bu au, şayet muknbelebilmi
sli yapacak tayareler, ilk 
tanrruzdan sağ ve salim 
kurtulmuşlarsa kabil olur. 
Şüphesiz ki havacılığın inki
şnfı, harp tekniğini değişti. 
recek ve yeni müdafaa ted
birlerini istilzam e lecektir. 

Fakat bahriye, böyle hu
dutsuz bir funtezi çılğınlık

larının zararını bizzat ken_ 
<lisi çekmiş değil midir? Tor
pitobotlar ve denizaltı gem
ileri icat edildiğinde büyük 
hıırp gemilerinin artık Nuh 
gemısı olduklı1n söylenme· 
ıniş mi idi? Fakat bu yeni 
cuzu tamlara karşı kullanı

lıın hususi bir topçu torpil 
atıcılar, torpıl avlayıcılor, 
torpil dökücüler, bomba alı
cılar. tayareler," torpito mu
hripleri, <linleme cihnzlnrı 

ve münasip siltlhlarla mü 
cehhez tahtelbahir avc ı ları 
karşısında. ancak ni~bi kıy_ 

metlerini muhafoza ode
bilmişlerdir . Havacılık onla
rın ıBtiınnlini tahdit etmiş

tir. Bugün tekror Lüyük 

,....................... ··················•·•••··················• i ŞEHIRVEMÜLHAKATT~__, 
················································~··················· 

Kepsüt istiklal Mektebi 
Ye Korucu na~iyelerinde Talebeleri üç mektebe d8Diiıldı. istiklal mı~ 

birer pansiyon açıldı paşa mektebi binası yapılıncııa kadar buralarda-' 
Giresun ve İvrindi nahiytı-

lerile Karamıın köyünden 
maada merkez nahiyelerinden 

Kepsüt ve Korucuda da birer 

(köy çocukları yatı pantiİ

) onu) açılmak üzere faali
yete geçilmiştir. 

Kepsütte açılacak pansL 

yon elli mevcutlu olacak 

vo fakat şimdilik bunların 15 
şi Karıımanköyüne diğer on 

beşi de İvrindi mektebine 
verilecektir. Kepsütte pan. 

siyona elverişli bir bina bu
lunmuştur. 

Korucu nahiyesindeki pans 

iyon kırk be~ mevuutlu ola
caktır. Pansiyona şimdiden 

kırk kadar çocuk yazdırılmı

ştır Buradaki pansiyona da bir 
kaç güne kadar açılacaktır. 

Kazalarda açılacak pansi
yonlara (}'elince, hu j hususta 
kazalarda henüz malumat aL 
mamamakla beraber taspit 
edilen yerlerde yatı pansiyo
nlarının faaliyete geçirildiği 
tahmin edilmektedir. 

Ali Rıza bey 
Vildyet ilk tedrisat müf

ettişlerinden Ali Riza bey , 
dün lJursunbeye gitmiştir 
Ali Riza beyin Dursun-
beye gidişi orada açıla-
cak (köy çocukları yatı 
pansiyonu) işile altıkadar 

görülmektedir. 

Ra~mi bey 
Balıkesir inhisarlar başmü-

dürlüğü mamul~1t şubesi 
amiri Rahmi bey terfian 
İstanbul bıışmüdürlüğ marn -
fıldt şubesi müdiırlüğüne 
tayin edilmiştir. Ruhmi bey 
idarenin genç ve ç11lışkan 
müdür lerindendır. 

Yeni vazifesinde kendisi
ne muvaffakıyet delerız. 

harp gtimiJerınin fıJonun be_ 

!kemiğini teşkil etmesi 11'
zım geldiği iddia eılilmek
tcdir. 

Havacılığın bundan son· 
raki inkişafı ve askeri işle
rde istimali hakkında bugün 

bile kati birşey söylene -
mez. Fakat müdafaa teşki· 
lı1tı yavaş ta olsa dev om 
etmekte ve çok enteresan 
tertibat ile tecrübeler yapı-

lınııktadır. ~lüdafaa tertibatı 
vazetmek için başlıca hedef 
noktalarının tlıığıtılması ve 
uzaklaştırılması ve avcı 

miifrı>zeleri <·ıkarılmnsı lü
zumu teslim olunmaktadır. 
Bunun için evelden haber. 
dar edilmiş olmak ltı.z. 

ım gelıliği gibı muayyen 
hir ıamana da ihtr-
yaç vardır. İşte Baldwiriin 
beyanatı bu itibarin haklı

dır: «Büyük Britanyanın 

hududu ıırtık şimdiden son
ru Rhoinde bulunuyor.'> Bu 
cümle eski formül yerme 
knim oluyor: «İngiltorenin 
hudutları, düşman sahilleri
dir.» Aermel kanııl ve Şim
ul Deniıi, tarussut gemileri
nin alarm sinyalı vermek 
ı~·ın vakitleri kalmıyııcak 

derecede küçülmüştur. 

Gazi mektebi ~ 
Bir müddet evel bir binıı zanmadan daha 1° 

dahilinde. birleştirilen Mit~t ~sil müess~seJeriD~,, 
paşa ve istiklal mekteplerı- ıstemektedır. Bu 1. 

nin bir arada ve yarım gün yerine getirmek içi~ 
tedrisat yapmaları vildyetçe elere müracaat ede. 
mahzurlu görülmüştü. htelif makamlara f(~ 

İstiklAl mektebi talebeleri vererek hu muva k 
sınıfları ve muallimlerile bera· liklerini ildn etene ti 

b b 'f alebelerı"n mercii~ er inaları müsait olan mek. Jö 
teplere dağıtılmı~tır. iki ŞU- mekteplerinın ınü. k• 
beli olan birinci sınıfın bir dir. Sınıflarında ıp 
Şubesi Mitat mercilerini teca<1ii~ 

paşaya müracaat eden tale 
diger şubesi Ali Şuuri ve örta mekteple~ d• 
efendi mektebine yine iki namesi hükümler• 
şubeli olan dördüncu sını- cezalandırılmaları İÇ~; 
fın bir şubesi Mithat paşaya mekteplerine de bı 
diğer bütün sınıflar da Gazi ktir. )) -· mektebine verilmiştir .İstikldl 
mektebi talebeleri '.\1ithat 
paşanın yanan binası yapı

lıncıya kadar buralarda 
kalacaktır. 

MeUeplilere tamim 
Maarif VokAleti talebeye 

tebliğ edjlmek üzere mekte
plere bir tamim ynpmıştır. 
Bu tamimde şöyle deniliyor: 

«Mezuniyet sınıflarında bir 
gruptan muvofrt,k olmıyıınl

arın yüksek sınıflara devam 
etmeleri müsaadesi kaldırıl 

mış ve gP-çen ders yılında 

keyfıyet talebeye tebliğ ed
ilerek onn göre çalışmaları 

bildırilmişti. Böyle olduğu 
halde muvaffak olmıyan hır 
kısım talebe, İçinde bulund
ukları tahsil devresinin icap 
ettirdiği bütün bilgileri ka-

Binaen uleyh eğer 

havacılık, hislerimizin 
ve menfaatlerimizin müşte-
rek olduğunu bir vokitki 

müttefiklerimize ispat ederse 

ne mutlu! Fakat havacılığın 
herhalde mutlaka hudutlar, 
ittifaklar, bitaraflık vo hntttl 
beynelmilel haklar hakkında 
yeni mefhumlar doğuracağı 
muhakkaktır . Vakıa kara 
hudutları vardır, fakat bun 
lar emniyet m'3fhumu ile to
va fuk etmezler. Birkaç mi 
sul arzedeyim: 

Birleşik Amerika devletl 
erinin hudutları Hava) vo Al
askııya ve Japonyanın hu. 
dutları Mnnçuri ve Rus-
yaya kadar uzanır. Husyn 
ademi te<.·nvüz mukavel 
eleri ve tahkikat ile kendi
sinin garp hudutlarını mu
halıızn altıno alm ı ş vo sana_ 
yi merkezlerini başka yerle 
re nakletmiş ve askeri kıtn 

ların ı şarkta tnmerktiz ettir
mıştir. Fronsıınm emniyeti 
yalnız H hein<le değildir. Be· 
l~·ikanın ve bitoraf komşusu_ 
nun emniyeti aynı derecede 

ehemmiyetliJır ve ımutulmumnlı 
dır ki htlkimiyct dairı·si ~i 

di Afrikaya kotlar nzonır. 

Nasıl ki deniz filolarının 

faaliyet sahası, üssübo lırilc. 
re malikiyetle yahut üsııü-

Killik köprüsü tamı.~, 
Balıkeilir - KepsU 

üzerinde bulunan oh 
lik köprüsünün tsdl' 
karrür etmiştir. 

Jan~arma bölük tu 

· . · cı 
l<lınanyurdu bırıo 

. . k 1 ş ıncı ta ım arı 
bir maç 
tekorrür etmiştir· 
ın yapılacak olotl ~ 
idıfialı olduğu anlaşıl 
Yurt ikincileri oğ8b' 
yenmiyc azmedecekle 

bahrılerden ıstifttd8 6 

alakadar ise, böyle0d-; 
relerin uçuş sınırlar•,. 
Ji ve müttefik taY8 

manlarının tarzı tıı 
bağlı olup bununla 
kuk edecektir. l{or, 
denizde kendi\eriode 
nız güçlükle istifode 
bilecek ittifBklar, bl 
ile kıymet bulacaktır· 

Tayare limanlıır1• 1 

ni bir siyaset takibi ~ 
dır ve zannediyorutıl ~ 
zı siyasi kurların se 
bunda mündemiç ole~., 
ktir. Aksi takdirde 

ıte 
ların başka sure . jll 

- t" B' ecnııı guç ur. ır g 
tarcıf bir limao0 o' 
oradan m iiteakı p li ııı~, 
dar kifayet edecek 
kat almnğa hııkkı . &' 
Harp zamanında bır rf 
. . h . k rııe 
ıçın ongı anun . b 
aktır? Bir tayareo~ıı "şf 
caret gemisini jstıc 

1
, 

mesi ve şnyet ıo ı* 
talimatına itaat etınr e 
karşı cebir jstiaı0 ııt 

. l , Bun 
vnkı o a.maz mı. . ~' 
çok meselelerden bır 8 

Bn meseleleri tnrİ:, "e 
görü lii yor ki güçtıır 
sen maksat, bunf ~rıtl 

11 
nevvi olduğunu yaıoı 
etmektir. 
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' B 1 d · Almanya~a ~asat ~ayramı 
Fırkamızın e e ıye Almnnyada yetm ı hin 

A Z a N a m Z e t 1 eri. ~:;~~:." y~,::~.~.~!:~" ~~::.' 
at Nozırı, ıkı yuz bin 

Encümeninden: 
1934 sene j Balıke...ir Belt"di~f· azalı~· kodar oy!ağn .. iş. temin 1 - Belediye meclisi azalığı intihabı 1 teş-

içiıı fırka uıııunıi reislik divaııı~ıc:ı :0
5 .kıtııı- ~;~·:;v!.:~;ni ';~,~~~m:t·:~- rinievel 934 pazartesi günü sabah saat (9) 

r au - H35 ı a rilıinde kalıul Nlıl.-ıı ~To allla nra köylü bir kndın M. 
lalinıatuanıesi mucibince yapıla11 ~eçnıe<l(~ Hıtlore huğdoy, ~·nvdar , ar- da başfıyacak Ve JO teşrinievef 934 çarşam-
. şau la i~imleri yazılı fırkacı ar·kada laı·m p'J , mıs r başu klnrı ve ömü. ba günü saat (18 \ z e kadar (10 \ gün devam 
a tı 1 C' ""' • . • .1 1 , ·r. crotu dallarından yop- './ 'J 
'f'cildiklerini, k~udılerıııe 'erı (>('('I\ 'azı t ~ l ma bir ~·e lonk vermi tir. edecektir. 
h~r uretle ifaya elıil olau bu arkada lara Daha onra Alman de-

rey verileceğini fırka ıııeıı~uplarn~ııza _1ıi_I- vl•I rei i M ~:·11::cu::: 2 - İntihap sandığı Balıkesir belediye da-
dirir ve Balıkesirin değerli nnıntehıplermm ~~:i\irô{~~mi~ iresinde bele diy e meclis salonuna konu/a-
ta vibine arzeyJerim efendim.. . . . « Biz. kuvvetli ol 

C. H. F. Vilayet ıdare heyetı reısı moğu muhtacız. Bizler, caktır • 
Konya mebusu 
r. Fikret ıleri gitmi~ bir işin de. 3 - Hangi mahal.leler halkının hangi gün-

ğjl, ifllls otm. bir mües-

sesenin nıirasçılrırıyız. An· l d reyler•nz· kullan C ki ., d 1 Avukat Ömer Edip bey er e • a Q arz aşagl aya• 
H b cak, Alman mılleti kendi 

2 Koptan zade asan ey l V zılmıştır.· 3 Elbıseci Ali hey kudretini on amıştır. e va-
4 Madenli zade Holil Jbrohim bey zıfesıni çok eyi bılmektedir.» J • • l 934 • D • k 
5 Civici Kayalorlı zade ~ukru bey o b. "k teşrınıeVe pazartesı gÜnÜ: ın Çl• 

~ ~.·;.;~~.·:~~:~f;fm~·ı;~ boy ü,~~~~!~.~~ ~!ı~d.vaf~!~ fer, Kasaplar ve Martlı mahalleleri. 
g ~:;;~0z:~~~~~:!üb~;Y ~:z~~:~a~::;0~~;aencd~~~:~ 2 teşrinievel 934 salı günü: Yenice, Hacı-
ıo Hacıkayyuın zade lbrohim Snıni boy Trans atlnntıği denize indı- gaybi, Eskikuyumcular ve Umurbey mahal-
1.1 Hattat zade Mustafa Ce ınıl bey rilmiştir. «Kraliçe Marill adı 
ı :'. Müstecabi zade Esot Aılil bey verilen bu vnpur 73.00U ton leleri. 
13 Avukat Snılık bey hacmındedir, uzunhığtJ 310 
14 Komiisyoncu Halil Nccuti her metre, yüksekliği 17 metro, 3 feşrinievef 934 C, arşamba 
) 5 Eğinlı Şeref bey · ıd· 
16 Kabakçı oğlu Cemil Loy sürati saatte otuz mı ır. fullah, Sahnisar, Salahattin 
17 Tirit zade lsmoil bey Vapurun denıze .. i.~diril-
18 Kırımlı RiCat oğlu Basri bey mesi İngılterede buyuk se- mahalleleri. 

günü: Şeylut
ve Okcukara .. 

19 Müskiratçı Osman Nurı boy vinç tezabüratile kuılulon-
mıs mernsimo bizzat kralı- 4 f • · l 934 b Ü Ü H • 20 Şeremetli zade Hılmi bey 'li' eŞ.TlnleVe perşem e g n : amı• 

21 Eczacı Fahri hey çe ~arj riyaset etmiştir. 
22 Belediye reisi Naci hey Balkan nürec müsabakalan diye, lzmirler, Osmaniye ve Oruc, gazi ma-
23 Ekmekçi Hüseyin bey ti 'I 
24 Varnalı zade fsmail fiakkı bey Üçüncü Balkan gureş haf le/eri. 
25 Hocı lsldm ağa zode Rasim bey müsubaknları İslanbulda yo.-
26 Keklik zade )lehmot bey p ı lacaktı r. Müsabokalnro gi- 6 teşrinievel 934 cumartes ı günü: Mecıdi-
21 fmnm zode Aziz bey recck Yunun, Bulgar ve Yu- V h 
28 Eczacı Avni bev <1'0Slnv gii roşçılerı ls\unbu. ye. Selımiye, icdaniye ve Hacıis ak ma-
29 Şnhin znde fbr~him hey ı: gelmi§lerdır. Musaboka-
30 Isparta l ı zade Vasıf bey lora bu altşam bo. lonncuktır. halleleri, 
::i 1 Öz zade Ri fnt bey / a.I 
32 Deveci oğlu Faik bey Smdırğı icra memur- 7 teşrinieve pazar gQnü: Aziziye, ır1.irza-
33 Ocoki zade l brnhinı h<'y b LJ .t: k h h // 
34 Attar Lutr1 hey l u g·un~an: ey, nacıismail ve Mustaf aTa i ma a elerı 
35 Müstecnbi zade 1 hisC'yin hey 
36 Kırımlı Süleyman oğlu Mustufo l'ftındı ~ınıiırğı Zırnat Bon knsınn 8 teşrinievel 934 pazartesi günü: Kl'lraoğ-
31 Muhorrır Kennn Enıın hc•y borçlu Sındırğının Camıı ko-
38 na.rı oıitu ıbrahiııı bry kebır ın ııuııcsınden kudı lan, A y gören ve Börekçiler mahalleleri hal-
39 Tıcaret' odosı hoşklltibı Ekrem bey z.ıde Hulusi beyın tahtı tu-
40 Eczacı Azmi bey s rrufıınJa olup bal.en ~ak. kının reylerini kul/anmaları Ve ayın OnUn• 
41 Attor Necip boy kol Vehbi beyın ışğnlındo ( J k b 
42 Noter kıltibi ~l ustafa boy bulunnn mahcuz Sındırğı CU gÜnÜ saat 18) den sonra rey erin a uJ 
43 Şah zade Hiiseyin ,.\vni bey çarşısında kfiın hır tcırufı d f l 
44 Terzi Ahmet Necati boy Nevrckoplu Mustalo > c.·n~uş e I emt"yeceği Ôn olunUT• 
45 Kırımlı Uncu Zıyn hey k ıhvesı dığer tararı 1 ıır un • 
46 Kırımlı Zühtü hey ]erli Mohınet ust duk klinı 

!~ ~;~~~l~lıa::~c b~;lımet cfendı ~:~::·i Ayv~~iı oğ~ol istıf~ı~ Bir ta~si l~ar mu~akemeye ,.~ ~~~~~~ll~~~~~~~' 
49 Kırımlı Veli boy mohdut bir bap duk y r ı'l,l ı' Cf~ ~ 
50 Yumurtacı Silley~ıa? bey kdnı bılmuzayede satılığa 8 U • it. s h • s• d ~ 
51 Emin bey zade J~mın hey çıkarılmışlır . Oelll\liyc ve mu· Sındırğı, 2 (Muhabirimiz- ~ e ır ır1emasın a 'll 
52 Urğancı ~1ehmot boy sarifı sairesi alıcıya aittır ,len 1 - ldarei hususiye ltr.t ~ 

• • ve bu dukkl\na 2500 lira kı toh ildarlnrındnn Fıkri ~ 3 • • 1 b d "L 1 
.. miiiliiilllm•ii-!llllİlimiiııı(iıiiillııııılllllllll~--- ymet tokdır odılmıştır. Ve efcrıı.li ihtill\ ıııdo~ . ıloloyı \)ı teş rımeve ÇlfŞ3ID 3 an lllulren 1 

sotış p şin pura ıleılir. Veri mnhkı'mfl '(1 \'flrılmıştır. ~ Aylardanberı· bekledı·g· ı"nı"z 
Ku"cu··k Amer ika~a bir haydutru~ '"cek bcdcllor kıymeti mu ınak ş.ırtıle urttırmunın on J)I 

hnmmt:'neyı v ya yuzde Yt t- heş gun dnha temdıt edıl ~ AS LAN ADAM • ' Amorikanııı Sen JJkoıı h ı lı.l - tnkdırdc k ~>ı t 
ltl.la"{ m c 111 1 Hl ugu · mı uddolunacağı ,.e ı ·ıncı '" J c.Jırıncle loknnlnlorduıı hı mezkur dukkflmıı 27 10 - 1 •' 1( 

rİnllc hir hll lisn olrııu tur. nrlt rııı ul:ı kıym t•tınin yuzl e !f:-
( Ctıt tarafı bı'rjnci SLıyfııda ) d ı ı k 934 tnr ı hınc ınusadıf cuııı.ır· yotmiıı bcg.ı' nı b\tlliuğu lok- J," .. « 

1 Bazı hay ut ar o antocıyo 6 d t l "' "' ı , 
devMleri osnıısında elde el . toorruz etmi IPr, o do haydut· tesı gunu saat il 1 ıu eı do mezkOr dukkt\ıı on beş ~ r .\.\l .\ ~IE~ TVHl\ÇE "ÖZLÜ 
ılen neticelerin küçük itilfif }arın bo mı öldürmü tür k ıtıyesi yapılucaktı~. Talip gün hıto.mınd a yani bi- j! 1 
eserini bir hııyul addedenle· Bunun üzerine öç almak i._ ol nlnrın yiızde yedı buçuk rınci arttırmayı takip 1 Oynıyıınlu r : 1 
re karşı kati bir tekzıp ol- tiy"n haydutlar oradaki nispetinde pey akcosi ver eden on beşonci gi.ırllle a) - nr~TEH CB.\PLE 
uğunu ilAve etmiştir. ı11\·1 tcrilerdon iki ini vur- ıneleri lı'lzımJır ıyet mez- nı natto u le . ı h oıe l"I> \ "r E"" 

İktısııt konseyi bundcın kür thikk:ırıa vC'r ı lccek bodel . 
111 ş rısıne ' '- 1' S l>hE 

ti · muş diğer ikisini de ağı re ı cıdılecektır. 'rutiıı olunlar pe · ı • 
sonra bazı karar sure erı kıymeti nıulıanımencyi ve- 1 1 
ve iti l tırlar tasvip etmiş ve yarnlamı !ardır LokanlOC'ı b . . } 1 y erınj koymak ve ~~ ha z ı- Çocukluğundun itibnren Lütün hayatı ormanl-

.. 1 k. ' k 't'IA( dev bıınlnrdcın birini daha )'<ıro ya yiizde yetmiş eşını m. yade tnfsıldt alınok uz re Sı 1 nrda vfi h ııi ve ırt h 
ezcum e uçiı 1 1 11 

- mod g7 ı surette on çok arttı ndırğı icra dairesine ınüraca ')' . Y. ıcı rıyvan lar nrasındn ge\' 
letleri memleketleri cırosınd~ sermiş ve haydutlar hiç bir r.y en vo on lar gıbı vah11.' l 1·1 1· • 

'k' nJmnılıın 80 rn,mu l o rdır ı rtırıın tonhhtidü bnki kal rıt oylflm,.Jeri ilt\n olunur ~ . . . "'' o un, \ ı ve ısan h sıkı iktısacli tcşrı ı me snı .. - bı l mıyen bır ~damın muthiş ve korkunç mııc - "IJ 
şartlarını tasrih etmek ÜZC'- v · ı a" yet Makam 1 n dan . ' esrarlı ve nıhayot guzel mürebbiye sof V" 5JJ 
re bir korrıisyon tPşkilinr 1 '~ · .. b' ' 0 'N 
kurar verın. tir. Kon sev aynı • ~ aamıını ı.r . a ~ ~c .saadet çok bozcunlı ve çok mn ~ 
zomandu imendifcr. Tuna 'f'p~rirıicvel 934 de· 3!',ağıda doğum 'r ~ınıf ları yazılı henii ı a kerlik t{t ?'a.n bu fılmı ~ılAıst ısno. herkesi n görmeıini &amim -

h ~ ımıyelle lavs ıye ederiz. 
~:~[~~:ıoişlom~·;iıs~~~~ınd:~~ ~apırn~ırn~ yerıi pfrat relp :. ~ k.~l t \ 1 ı · ~v.k' lil ~ ·~ · ·iıı~I :n kP.yri yel a kerlik ~ llflvoton For s Jürnal. 
itiltırlarla ür devlet p 1'. T. nıiikt> llfİ \elİ karınııuu 43 111.r.11 m ıcl lt> .. t mucıhırıep ılan ol unur. it Suvare s 30 da, k iıemiz da ima a~ıktır . Perşembe 
ıı.lareleri arasındaı i anlaş: ' 1 •. l ~uıchuına \' f' lhna ... ııııfları :i J 6 il:\ 32~). 1 mat in ası snnt 2- O, da fıiim PATAŞON nişancı cumn 
mayı vo turizm hakkındakı 1 .. . 1.~ı'cl !tk, ~l uhah(•ı·e, ~aklİVf' ~l uıika, Denıirvolıı ~ ımfları ~ matinalo rı ı ve 3 de film A~LAN ADAM buğünden 
itilıHı dn kcıbul etmi t r. Ge: 1 2 - Sll\ :uı. ·i 1 • • · • it. it ibaren k ış larifemizı cntbika brşlıyouuz. 
lecek topl antı 18 kanunusıını ı' 3l6 ilil 33 . ~~~~~~~~~~ 
1935 te Pragda olacaktır . 



SAYFı\ 4 TORK Dl 

lllll!~~!!l~!!!!!!!m!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!fü!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı ... Balıkesır inhısarlar • 1 Telefoncu Aranıyor. 
8 ··d·· L .. ., H d . 
aşmu ur agun en. BahkPsir köylerinde tesis olunaeak telefon 

ı - Balya, Bigadıç, Kepsiit, Sındıf'ğı idare· 
lerine Balıkesir istnsiyoııu ndan veya Başmiı -
diiı·iyet. aıııharındaıı güııderilecek mamul tütün 
ve nıiiskiı·atı götliı·nıek \'t! uyrn mahallerdPn 
iade olunacak hoş s rnlıklan dairrniıı gö~tcre
ce~i uıahaHt• ıe~liuı elm<'k. 

lıatlarımn tesisi Vt! i<lanıesi için oııheşer lira aylı
kla iic cavus alıııacaktır. .\skerliklt' telefoıı ve 

• 4 • 

telgraf işlerinde çcılı~nH~ w~ lelefoıı i~l(1 rindeıı 

j i tif a e.~i~_i .. .. , 
~ DuşununuZ· • 
ı: ~ 

lıa kkilt~ aulıvaııların Yil:)vet nıaka nıı mı mürac~• -
~ . 

alla r1 i h\ n olu rı ur. 

• Daimi Vi'layet Encümeninden: 
2 _Kütahya hattı isıasiyoını ile Balıkesiı· Balıkrsir - Kepsiit yoJumııı 27 irı<'i kiloınet-

tasiyo11u11 al'a~ındaki salında ho~ Y<' dolu sandıkları 1 resindeki ahşap killik köpribii keşifnanu· \P ~a
ualdeylemek. . 1 rtrıanıesi muhil>ince ı.aıuiri ~2 .. Tcşrirıru)' t 1 I- !1~4 

3 - Başıulidiiriyet dair .. \~iııdeu Bahke~ır 1 tarihin· miisadif pazartt'Sİ giiııii ~aat 011 lwştc 
istasiyonuna göiulerifoc<·k dolu ve lıoş saııdıkJa- , ihalP edilnıek üzere virnıi giiıı nıüd<h·tlt· alt•rıi 
rla istasiyondaıı <laiı·pıııize g•decc~ dolu tiitün ıniirıaka~aya konulm;ıştur. 
ve nıiiskiral saııdrkları \' t~ lıidoııJarımıı nakliyesi Tanıiı·a.tı melıhuseııin bedeli kt>st'i 1 ~)82 lira 
tarihi il:'ı.rıdarı ilihar•·n ı 2o) gi:ırı ıuihltlt:tle ıııi'~ıı- 35 kuruşt.ur. Talip olaıılarırı ;,iiz<.Je ~· t·di 
aka"'a~:a .konuln~uşt ur, 1 !.a l.ı.a .ı azla nıalu~uat al- buçuk rı i5peli rı<le t.anıiralı mu vak kate mak-
n_ıa k ı~lıyeıılerııı haşmudurıyt)t nınnıuıat şuhe- buz ve ya ıııektuplaı·iJ•~ ticart•l odası VH elı-
sıne muracaatları. 1 iveli fenni ve vesikalaı·i le hirli k te Vt~vnıi ııwz-

3 - 199 . . . 

Balıkesir Tapu 
ktir<lP hu hususa dair fazla 111ah'ırnat al -
mak isti yeulerin dalın e \'el ~ııciinıeu i vilayete 
gelmeleri ilan olunur. 
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Mahallesi 
Hacıgaybi 

Müdürlilğünden: 
Sokağı Hududu 

ıc:::=~ Bına yaptırmak mı istiyorsunuz? llk d?{ıı ~. 
-= B' k l. . n btJ ----------------------- ~ carethanemizc uğrayınız. ınanızın ı ma ı ıçı 

~ tün lnvaz ı m mağaznmızda mevruttur. ._ Fenerci kuyusu Sağı mee:t, solu tavukçu 

i 

o 

nt 
ti 

il 
le 

Dıamı Vılayet Encümenınden: ~ Demir, hırdavat, cıım. çimento. pulluk vo ıı,i 
Susı .... tt-ırlık - M. Keıualılaşa .volurıun o+060 ~ ncirnlatı bulunduğu gibi yakın zıımnndon rıe ıı s 

u - ~ ırntnıağa boşlod ğınıız her nevi )'llğlı ve Lnd110
1 

oğlu Ah met arkası Mecit, 
cephesi yol, 

Evsafı yukarıda yazılı hane tnvukçu oğlu Ahmet ve 
er kardeşi Mehmedin tevorüs suretile 291 tarih ve l 79 
sahife numara ve ıJ_ ]5 numoralı maballdt yoklomu 
kaydı mucibince tavukçu kızı Zelıha binti Ahmedin bild 
senet tasarrufunda iken ::SO seno evel vefatile oğullnrı Ah · 
met ve Ali çavuşu terkedip bunlarda oynı sene znrfın

da yaptıkları tefrık ve taksimde ikiye bölerek olsuretle 
tasarruflarında iken bunlordı.ın Ali ~·uvuş 25 sene evP.l 
vefat ederek veraseti zevcesi F •• tn ·o\üzzehr•l ve oğlu Ab 
dullııh ve kızları Fetiye ve Meclih:ıyt terkeılip badehu zev. 
cei mezbure Fatımetüzzehranın iki senı! mu kad<lem vofuti
le kızları Fetiye ve Mediha ve oğlu Abdullahı terk bode
hu mezbur Abdullahın dahi birsene evel bild zevce ve eh. 
eveyin ve evldt veCatile ana baba:bir kız kardeşleri Me 
diha ve Fetiyeye kaldığı anlaşılan bu ev senetsiz tasarru
fattan bulunmakla mahalline memur izam olunacaktır. Ta
sarruf iıldiasında bulunanlar vursa t O gün zarfında tapu 
dairesine ve onuncu günü keşif mahalline gelecek memura 

kilomelrt•siudeki ahşap Ya~·aköy küpı·üsii şart- ~ hoya ve yağlarının temiz ve birinri cinsinden ° 
namesi Ye keşifname~İ OlUCİhİrıce tamir edilnwk 1 · ınns ı müşterimizi nwmnun ctmiitir. ~ r 

\'t~ 6-tcşrinievel-934 tarihirıe 'müsadif <'unıarle~i ~ Her nevi ölçü ve tartı aletleri de satı1 010 
11 

g~ ıı ii :aa ı on bPŞl~ i lı~le edil ıııek üzere yir!ııi j tadıSa raı;la r haşı ııd a ho~·a ve lı ıı·d•"·:ı t~1 g 
gun nıu<ldPtle aleıu muuakasaya koıınıuştur. fa. ~ C / u "" .._ 
mir·ıtı 1 )l ~e ·n bedeli keşfi 25H5 lfra 19 -=-~ uma 1 na~a1ı ... ,. 
kur; ı ~ ı u'; .. e 

1 
'f :~ip 

1 

:: la rı ı.; mı lı 11 rıı i k tu r üzeri "d ~ ıı e ;mJlll/iiiiiiii/Iİ//~iiİIİIİİ/i~iiiıi~iji~iİl~iji/iiiıJITTiiii~ii~ilİiiiiiiiiiii~iiiiiiiifüi~iiiiıiji~~iillllm 
y ii zd ;- y (' ·~ i 1

, l \I?. tik ili sıw l i 1 ~ d .e '. (' ,_. '. ~ 1 
'.t'. I 

1 ı ı ı ~ vak~ e •ııımmııııımııııııııııııııııııııııınııııımımrnııııımmııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt te llltl k hu z 'r.~ a nıeh. tu pl.ı r ılt t ıclu t t odct~ı 'e = .• ııııırı •.•• 11111111 • •• 1111111 ••• 1111111 •• •• ıııııı ...... 1111111 ••• 111111111 •• ııııııı ••• ıımrı. ,,,111111 •. • 

ehliveti fonnhe vesikalar·ilc hirlik.1e yevmi ~ 
• ' • '="C 

nıezktirda ve bu hususa <lair fazhı uıalt'ımat al- ;:, ~ 

mak istivenleriu daha ev«)l eııciimtıııi vilfıvet.~ :: ~ 
• t ---

miiracaatları ilan olunur. 
4 - 184 
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Daimi Vilayet Encümeninden: ~f~::' ~~!ı~;:~iııe~~~=~n~~v~:d~k = =aj 
kaplıca :?5-9-934 tarihiudcu itibaren 25-2-936 == 

Balıkesir memleket hasla hau~si ihtiyacı için tar·ihine k~dar ı 7 aylığmm icarı şaı ·tııanwsi J 

müracaatları lüzumu ilıin Q)unur. 

listesinde muharrer 9 9 kalenı ecza \'I tıbbiye · ı · · · ı ·ı · ·· =~ 
ve pansuman malzenıesi ~artnamesi .nıucibiıı~!e mucı >ırıce 6- teşrımeve -Hö4 tarı une rnusa- = ~-

" dif cumartesi günü saat o;:ı hı·~te ihale edilııu~k -
nıiiba\'.'aa edilnwk ve ö-tPşrinievtll-9ö4 tarilıiııe .. dd 

1 1 
" .. =~ Mişl en Lastikleri. 

uzre virnıi oürı mii t'l e a erıı mu- ==~ 
müsadif cumarte~i günü saat oıi beşte ihale edil- '',t'l.''ü<l.tl .• ''t) koııı;,ııtı.ştur. 17 ~··~·lı ..... crıııııı b()dcli ıııu- ı ==-l E . k ' l ,t1 .. 

,, n ,. • ., === n l.CllllZ aVUÇÇU~ları yapı illi~ • n1ck üzere yirmi glin müddetle aleııi nı ü 11akasa- ·~ 3ğ lıanmıeni 160 liradır. T~llip olanların bu miktar ~ nıu~ak \'e ahistikiyrtli, dütı)~llıııı en Fr va korınuı tur. ~lezkür ıııalzenıeuin bedeli nnı· -- -er 
~ üzeriııdeu yüzde yedihuçuk nispetirıdt· teminatı ~ lt1ııı l~btiği olaıı )Jişlt>ıı l:lst.ikltwirıi dil! hamnwni 669 lira 7o kuruştur. Talip olaıılarm -- 1 ır nnı vak kate uıakbuz veya nıekl u plarih~ hirlikt e 1 ıı ıa r~a la r~ı t~rciJ_ı t·d i ı ı i1 .. ~~ii rı k l"ı_ 1 ıi lı'ııı~~lt' 
yüzde )'edİ hUC0 Uk UİSJW(İllde lt'lllİllHll Dlll\'3k- · k, f · · •• - k · t" =--=_.: (~.~t.tkfel'lll J...ı., \' llfl(I'° nl<lll-,.,ll ,.;:·,•.Hrl(''lltll,!.1 ~·e,nıı ınez·ur(aşarlnanıe~1111 ogrt~nnıe · ısı- ...... '(, .1\ '( ~· ~ .,,~, 
kate ıııakbuz ve)·a ıııektuplari:c ve ticaret oda- yeııl ı·iıı dalıa evet eııciiıııeııi vih\vııw gelıııde- =~ tPcriilıe edilmiştir. 

ı vesikalarile birlikte eu('ümeııi vilayete şart· 1••1• ·ıl"'ıı (>ltırı•ıı·. • 4 · 18 '..l l;;;.ıe 
1 

.. 'ki · ·ı •.·e' 
name ve listeyi görnıek isti yc11Jcrin daha t· vel • ı '· ö , <.} ~, ,,lislerı siip()rkoufor astı t~rı ı e ~ 
lstanhulda sıhhat nıüdü:-iy~tirıe, Bahkesirde ı-------------------·----- mali Pıııııİ\('llf' ~··,:ılıat ı · diliı·. Ilır ı. 

· DaımıA Vıla"yet Encu"menınden.· -~---~. ıia rı mf've;ıdunıuz · hn!tınnr. encümeni vilavct kalenıirıc nıÜf'acaatları ihlıı a 

· Susıfrırlık _ M. KP-rııalımşa. \'Olununı+ 012 -E. '1i~l · •n 11\stildPri Bnlık"f ir ve miılhakntı ocnntıı olunur. ı:-, • ~ Yunyalı ::ade 
inci kilometresinde 60 ıııetr·elik ahşap ve 1+3241 -=~ il. '.\'l'SHET 4-182 

Daim i Vılayet Endümeninden 
(]iirı§.{firmez - hriııdi volu iizeriıı<leki Kınık . 

Vt~ Hlllıkesir · Edr~mit volu iizerindt~ki Dereivi-
• 

rtı rı kfipriileriııi ıı ~al't mınıı• vr kt)şifJeri nıuci hııı-
ce tauıi ı·atı esasi' elt· ri' (). f t•srinit• vel ·934 taı·ilıi-

• ... 'l) 

ne ınii~~H.lif Cnmarh·si ~iiııii saat oıılıe~te ihale 
1 • 

edilm~k iizere yirmi giiıı miiddetle aleni nılirıa
kasa va korınıusı uı·. . . 

IJpr iki kiipriirıiirı lwdeli kt•şfi 2202 liradır.t 
Tal ip olaulnrın yiizde yedi huçu ~ ui~prt iııde 

tP-miııaıı muvakate rnakh11z \ ' P ya rııeklnplaril~ 
ticareı odası v<· ı·lılivf~I i fenııive ''esi~alarilt-' . . 
birliktt~ YP-YIHİ rııf'zkı'ırda şart ııaıw~ ve keşfirıi 
gürnıek isti )'Cnlel'in lu'r gii 11 ErıciinH' ıı i Yihlyt'-
t.~ ~elnıefflri itan olunur. 4 - 185 

(. 

cii kilornetı·esirıde Bo - 40 Jık lılı~ap vt• o+ö4o ::- -~ Zar'l ı 1ı lıan-Balıkı· ir 
ıııcı kiloınetresiude 14 metrelik alı~ap kfipriilP- ı ~ , .. ,,,ıııııj 

ı· i 11 ~arı r 1 
a !ı >e ve .k <:~in" ı·i 11 ı u <' i h.i ".''(~ 1 a 1.~1 if'H~ 1• ;ffilİIİiiiiiiiiİIİİiiiiiiiiİIİİiiiiii@iii1111/1iİIİİ/ii//Ji/jjjjjiiiliiiİİ!İiiiiiiiiİİİiiiiiiiiiİlİii/il/1iiİİİİiiiiiiİllllm 

Psasıvelel'ı 6- te!'\1·111uwt•l 9ö4 laı·ıl11ue uıusadıl 1\.T t B liA il· 114 ktebl 
• · ·· .. · 1 ·ı 1 1.1 k .. 1 veca ı ey ır.1ua ım ır.ıe "} cunrnrte~ı ~uuu saat orı wşlt! ı ıa n t~< ı ıııt' uıere Jeı.r. 

yfrnıi gliıı müddetle aleni rniiuaka~aya vaz edi-· Müdürlüğvtı01 ~ 
lrııiştir. 1- Mt>I tebi ıııizirı ~hn ıs ~34 !!avesiıır 

11
"
1 .. • t • .. ,. 

(;ç köpriiuiiıı lanıiı·atı t>Sasiye--i 3587 lira dLJı' ilıtiya<'I bulunarı ( 300 ) ı.oıt kok ~o e~ 
28 kuruştur. J 6-10·934 tarihi;,de ~aat 14 dt) ihalf) edılrı1•111 

Talip ol.ıııların yüzde ~'Pdilıtıt;uk nispetinde zer'P 20 ~iin miidtl•·t!e \'t' kapalı zal'f' 11~ 
ı eıııiual ı nuı vak kate rııa k huz ve.va nıek lu t>lari- rııii na kasa va <'I karıluııst ır. [JI 

• .. .. •• fı 

le ticart'l odası \'f' elıliy('lİ fouııi~·t! Y()sikahırilc . .2 - T:.•li!.ıler şart~ı~rııı·~·i mekl<'.PI•' ~o~k'" 
hiı·likte ~·t~vmi mezkt'ırıla ~arl. uaıııt~ ve keşifııa- \ e ıhalP gıı u ti•• lt·kJıl uwktupJaı·ıl<· rııt 

1
,
11
1 

ıucsi ııi gfiruıck isli~ enleri rı da ha •ffel Erıciim<>ı ı i miitc~ekkil nı ü ha~ aa koınis.HHıu 11a rn iir:ıt~ ~b 
Y il:) vet e ııı ii racaathı ı·ı i 1:) 11 ol 11 ruıı· . . 

4- 18{) 
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