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Belediye meclisine aza seçimı.. Köylü Aziz Misafirimiz. 
i n t i h a p p e H a r ar et 1 i o 1 uy o r. Murabehacılarden kuı tulacak İsveç VeliE htı Hazretleri dün Ankaı adan mü far ek at 

F 1rkam'Z1 n N a z t 1 eri Kazan 1 yor. Köylerde zirai kooper alıfler eti ler' Ve liat bugün Bu ıs aya muvasala 1 edeceklerdir. 

Dün iz mirler, aam'.dive, Osmaniye v l O u.ço zı mahalleleıinde_ oturan müntehipleı 
reyleri kullandılar. fırka namz.tlerı arasında mahsOs hır çalışma var. 

Belediye mccl ısi için rey 
atma dun de devam etmı:;r 

tir . 
Diın O meniye, izmirler, 

llamıdive Uruçg zi m lı 1-
lelerinJe ~turan mtlnt hıpler 
reylerinı iıstımol otmışl rdir 

Doktor Kdmil bey h:.ılk 
kürsusund n yurtd ları inti
haba 1 tirnke dı.ıvot eder mo. 
hiyotte bir nutuk soylt'ıııı;-ı 
müteakıben reylerin ntılma· 
sına d vnm olunmu tur. 

~f~* 
lnhnbat {onliy tleri hara· 

retli ol mu ktotiır. 
Belediye meclısi o li ozn

l ığmı olmok içın {ırkomız n 
~o tt"lrdiği nomzatlcr aro ı 

Hararetli faaliyete sahne olan belediye 
buluyor \C h tt t demokra ı l ::ım zın nomzctlerıno knrşı 
mızın hu gıbı faolı) tlerl un ı,ok aldkn ve muh:ıbbeı du
ıyetctm mır rk lll z n 1 t ğı \'Ol\ hnlk vıır lır. Heyinı kuı-
olor.ık k bul edı) oruz At c 1 ınmiJk ıçın tlun de yaz lığı 
ok propa~ ındul rın mf:'sruıye- ınız gıhi halk odctn beledı. 
tinı ve ıntihahın mutl.ıkn em ·ev· şılop l' lıyor. Fokot nrı-
niyeti mahfuz bulunuurulm- 1 ı l yor ki helediytt tr kılfi-
ok lilzımı.lır. tı memurları, zehıtosı onun 

intihabın ilk gununu ta- hıı şitabını hu neyP nınl 
fsıl eden yazıl rım zlo biz, olursa ol un bir kı 111 fırkıı 
intihap J lerınde ılk gunun- nomz tleri lehine ho~relmf'k 
d ortoyn ntılon bir t kını ıçin anki kararlı bir şekıl-
ı;ıki\yetlerJ n hah tnıi t k ılo har kt t otm ktcdır. 
Bır gun ev iki S ıvo g z ll• ilk gund n itıbaron dikk-

ı hızım n""rı)at m z taraf- otimızı çC'k<'ıı bu vazıyet dun 
f{ rl k olm tı~ ·olunda t ' ıle bulun oç klığılc göz • 
zıh dm r.:- Ik ştı. Bu ga- l •rimızın on mi cereyan et 
zııt ye dun c v p \ t rm dık. mılitir. ıtekım dun geç v -
Şikdyetlnın h.ıkıknlt:n doğru kit \ ıltıyet vaziyetten m hl-
olup olmadığını tolıkık etmek ınoltar olunca derhal yeni 
istcdık. Bel clıyt>do bizzat Pnıİrlt r \C'rmi ve intıho-
Y ptıgımız tetkıknt bize mu- hatırı hituraf hır ham i\'İ 

lntihnp münasebetile dün. bir nn· ole cf vaziyı tın df'nildığın- ııJe cereyanına yol açmı l r . 
tuk söyliyen Dr. Kamı! bey l t d' den d ha çirkin olduQu ka· Bu m ·vzubah o on ıl\ ı-

ndıı mah us bir çalı ·ma ... nootini crdı. ı .. r yuzünden buguııluk 
vardır. l 1 k' 

b.• Orl do fırku mızo ve fır yaln z • unu soy eye ım ı 
Biz bu çalı ma '' p('!k ta 11 

orta JllYC k ybolmokta-

Yu dun Her Tar af 1 d dır~Un kadın eıkok yuzlerce 

1 
munt hip helcdıyede kcndı -

1. n t 
1
• h a P H arar e idi r. lorın . gosierilen nni kull\t 

uzerinc reylerini atmadan 

A.lana"aı8ursa ve o ~u~a~a na. mze.tı.eri tefrik e~J~i. :ön~~;~ rU.l!'Cburiyetinde kol-
u U f .11 Ve diıne kadar hiçbir se-

Oinard8 re~ler tasnı euı ıyor' mt ~·ok buyuk \'O goru\nıe-
Adana, 3 (A .A) - Ayın ı 

be ınPı gunü ho lıyncok ol~ 
nn belediye intilıobntının son 
hrızırlıkları do bitmi~tir Ş · 
hir meclisinı tc> kıl edecek 
nzn 1ıırın te p ti ıçin dün 17 
rnohnllo ocoğı. merkez n.nh
iye i ve villlyet hryotının 
iştırokile sont on hoşto (, H.F. 
bina ındn yapılnn toplantı 
saat on sekizr kodor dcvom 
etmi tir Bugun de saat on 
bird aynı he.yet tn.kro.r to-
plrınmı ehir ıncclısını t~ş: 
kıl eti cC>k f n'lmz tlcrıoı 

·ı tn'Tlnmen ve kati olarak te P 
Ptmi tır. Yarın ı pcr emb ~u
nundon ıtıbnren vl r ve ç -
r!iılor boyroklarla uslen c('!k, 
şehrin muhtelif yerler nde 
hııtipler belediye intılıah tı 
nın muhtelif mevzuları üze· 
rinde söz söyliyeceklerdır. 

Bur.sa. 3 ( ~.A ) Dun mı nldk ılorına roğınen T<.!)' 

"'ere Gumhuriy t 1 lalk lı'ırk ı atma la knnuni nisabı temı· 
rarofından Fırka mcrk z n n ffiU\' ıff k olamomışlır. 
ele frk vo nahı Ttkror ediyoruz: 

1 ı re h<ıvPtl rinın Hnlkn errını)' t ve sühulet ye 
i tır k e Bur f\ bf'lc dıy az • g'O tPfilmrli . o halk ki f.r-
lıJi'ı okl.ımo ı ·op im tır k'lmızın namzetlerino eve 
Bu topl. ntıvn ak om o.at ev~ rey vermek i tıyor .. 

2o,30 Jo b l r p snat. yı~
ıni u('l, nılı y t \'l'~ıl~ı 
ve t rımı ti r ('! p t dılmı" 
tır lntıh ıhntn ıt b ıtun hoz 
ırl ki r ıkmnl ılılmı t r . \ ıl.ı I 
yctın ht•rt rofındo ntılıap 
on to 11 rın ev l le ve hır Nun<lP 1 
ol aktır. 

Ordu 3 ( .A ) - Cum hu
•) t il Ik Fırk ı ıdar ve 

0 1 k tıevl't rı dun ' l hr-
1 ye. ~z ı nan z tlerır i te -

pıt "tıııi-;l r 
Dın r, 3 ( fo. ) Bclr ı. 

1 
• intıh lıı l o lamı tır H 

yl r td nıf cdılıyor. 

-:~ :ı~ '•" .... 
Bugun n·y r tmo yoktur. 

) arın ~1E'C'tdiyr . • !'liınıyc,Vıc· 
1 niy • vP il r ishak mahal 
l lerı reyi rını kullano<'ok -
larl r. 

Komuni ~tıer mahkOm oldu 
l tanhul, 3 (\hıhabirımiz

clen) • of •n ları bildırılıy 
or. nıulı k<'ın lerı gorulm k 
tC' ol n komıını tl r len io
kuzu i 1 mo mnhkum oJilın 
i~ ve bir~·oklurı dn ::ığır ze 
z tİ ru çnrptırılmı.J ırdır . 

ve birlikler tesis ed ıecek ~ 
İstanbul, 3 (Muhııbirimiı

den) - ıira1 satış kooper
ntıf •ı i ve h rlıklcrı te kili 
hakkınılıı Ziraat \ ekl\IC'ti 
hır konun ltiyılı ı ı lıozırlıı -
ııı ı ktnJ r. Bu ~u rPtlı kôylu, 

ınlİr ıha ha ıl rJun k urtorılıı-

İk ısat 
Ve~ilimiz Antalya havalis

in~e tet~i~at ya~ıyor. r 
Antalya, 3 (A.A.) - lktı. 

nt Vekili C ltı.1 bey, tlun 

viltlyeti, kumandanlığı, bol 
odiyeyi C. il. F. ve Holkevi 

ilr. moh ili ve mali mue r
leri ziyaret otmi tir. Elektr
ik ve çeltik fabrikalarını 

gezen Vekıl bey; sahild" 

şellfill'lori görmek i~·in den
izde bir tcnf:'zzüh yapını lır. 

H fokntindı>ki mutehasm lar 
su kuv\•etterini tot-

ki C'tmişlordir. Gece 
Vekıl bey ş refıne bir ziya. 
f et vcrılmı tır. Celili hey bu
gün kozal ra gıdecek \'e Mo 
nnvgattnn eski Ant ıly ıy ge
~ecektır. 

Antalya, 3 (A A.) lktı 

ent Vckılı Celdl boy vali ve 

Antolyn mebuslıırı ilo bera 

ber bu sabah ııol 7 de Mu. 
gn vaat hu re kot (ltmı lt•rtlir. 

lı;vcç Veliahtının miiasfir olacakları bursa Gazi kasn 
A.n kara . 4 ( ~tulınhirimiz- fındon kar ılanocnklor<lır. 

den) 1 . cç velinhtı Gu ta\ Prens vu prenses rü-
~ılolf llozrPtlPrİ ilo prenRf'S- kiıplnrına tahsis t•dilen oto-

lcr bugun öğlcdPn ovcl Gozi molıillcre bınerek ln"göl 
An litü ünü, 1 met Pı.ı a en - yolilo Bursayı teşrif edecek 
tittl iinü, ziraat enstitüsiinii ve Cumhuriyet karsrına nazil 
ve ormnn çiftliğini gezmi - olocnktır. 
)erdir 

Veliaht Hazrotleri ant 
13,tO do Rei icümhur tiz 
~erefınc İ veç sefaretinde bir 
öyle yemeği vermi tir. Müt
oakıben efarcthanede bir 
kobul re ıni yap lmıştır. 

\ elioht llozrctl ri sıınt 
yirmide Bursııyn mütevocc· 
ıhon Ankorodon müfnrekat 
buyurmuşlardır. Biıyiık mi
s fırimiz 1 ursndo tJludıığo 
çıkncoklor ve Yolorn yolılo 

1 tonbuln gidecf'klcrdir 
Ankorcı, 4, (Muhobirimiz

d n) Bugun ohrımizden 

ınuforekot cJ n isveç Volı · 
nhtı ve Prensler Ilı. 

zerat yarın (bugiın) 

saat st•kizdo Knroköy ıstu-

i •onuna vosıl olocoklar ve 
orada Bılecik valisi torn-

Misnfirlcrimiz 
oyonı temnşn 

zecekleri gibi 
~·ı kııcnklordır. 

Bursado 
yerleri ge_ 
Uludoğa dıı 

~tisnfırlerimiz Bunadnn 

sonra istnnbul ve İ:ımiri de 
ziyıırct edeceklerdir. 

Hazin bir veda 
Vnşin~ton, 3 (A.A.) 

Beyccnndıın, lldeta boğul u_ 

yormuş gibi, M. Conson, 
mılli kalk.ınmo idaresi mem .. 

urlumıo veda ve hılcfıne sndı
kııne h ızmol otmelerin ı tnvsıye 

etııı iştır. M. Gonon buudon 
fuzla b1r söz söyl ıyemı;ıwış-

tir. Susi hıın~·ero&İlllle t ı kıın .. 
ınış ve gözluri yoşla dolmu
ştur. 

t~~~~~~~~~~ 

Yazı Müsabakamız. 
Gençler arasrndcı bir guzel yazı musaba/wsı açacağum:ı yazmıştık. Bugıin 

musabalaıycı girme şarllarım ve musabalwrım rıasıl olacayuu ynzıyorz: 

Gönderilecek yazılar. 

~ 
Gumlerilecek yazıların ıc/ezll kuçıik lıi/cayt» llusjlm haiz olmaları yegane 

şarlltr. 

Mlisabalwnu:a iştirak rderı gençlerden göndcrt•ceklerl <ıle:li kuçuk Jıik<1ıJcltri» 
ga:demi:lrı iki sutmmnu lt'ccw11z tlmiyecck bir lıacımda talip elmelarl;ıi rica 
ediyoru: 

Seçim hr:yeti 
Gelecek ya:tlan t~tl.\/k et~ıe.~te h~ırılarda11 ka:.ınanları seçmekte edebiyat 

muallimleri. ga:ctemı:.111 lalırtr rıyaselt11e yardımcı olacaklar 11e rey uueceklcrdir, 

Kazanacaklar 
.\1usabakarm:. ştiyle_ başlıyac.a~ilr: G.ömfrrilccek «tezli ldklıyeı> lt•rl 011 beş g11 :ı 

s~rırrı derce lwşlıy.acaq~: IJ11 ll~lwı1eler1 se~mekte. ~k11~1.ıc.ular111u: <1rusrndcı ayrıca 
lnr 11111sabalw lerltp cdıunruz. Srçme Jıeycl111cc lnrrnrıl:ğı kuz·ırı.ıcak hikfıyt'lJC rey 
vermiş olan elli olwyııc11nwza muit/elif lıe<liyefrr clafiılacuğız . • · 

Eıı giizt'I lt·zli ldi~iik hi~i\~ t·~ i ~azan ~··net' gazt' l t' nıiz bir ( kol 
~ 'l'llİ) hr.dİ)f' r.dih'<-<'ktir. lkiııf•İ \ ' f' lit; ii ıı 'Ü)t' gii zPI lıirc)r dolma ka
IPııı, dfirlliiııciidf'ıı oııurn .. ·u~ a kadar kı ~· ıutı t li hirt' r kirap hedi~·e 
PclİlN•t•~ t İ r. 

Bu musabakada okuyucularum:m flasıl rey kullanacaklrmm iluide yazacağı: 
( ~ ·ııelt>r :-iİ'l.İ kalt•ıııi nizi f f'<'f'İİ lu•' t: da' t'I t•di\ orııı .. . . 
(,ouclere.ceuirıi: yrı:ılor 011 bt•ş Tf şrinicuelc kadar kabul edileceklir. Uıı beş 

Tc•şrini( Ut ide mırsubakamız başlc11111ş h11lwwcaklır 
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Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

-5-

tarihni'e 

l'azan: KE':,..'EC/ OGLU HiLMI 

Bundan sonra lrvingi İspanya seyahotiade görü
rüz. ispanyaya Krislof Kolomp hakkında yazılmış 
İspanyolca bir eseri tercüme etmek moksadile gitliği-
ını rivayet ettilerse do orada tercüme yapmadı. 

Başkasının eserını tercüme etmektense yeni bir 
kitap yazmayı tercih <>tti. ı 828 de Kristop Kolom
bun hayatı ve seyahatleri adlı bir kitap yazdı. 
Hu eserin zumanımızda bile büyük keşifler ve se
yahntler hnkkında yazılan kitaplnr arasında büyiik 
hir eh,..mmiyeti vıırdır. 

Bu sırada İrvingin eılebi şöhreti Amerikan 
~iyasetçilf'rinin de gözünılen kaçmadı. Edebiyattaki 
hizmetine miikdrat olarak Lon<lra knvanin veznHdarı 

yaptılar, bu vazifede ancak iki sene kolohilıli . On_ 
yedi senedenberi hasret kaldığı ono.vatanına dön-
dü. Amerikada bütün halk Amerikan kitabım kim 
okur? Sualine cevap veren bu edebiyat kahramanını 
pek parlak bir surette karşıladı. Hundan sonra 
İrvingin hayatı muvaffokıyet ve refah içinde 
geçti. DiSrt sene İspanyada Amerikan sefirliği yap
tı. Anavatancla 'farrytouındaki köşkünde ömrü
nün son günlerini yaşamış ve t 859 da ölmüştür. 

Büyük küçük yirmi kndar eseri vardır. 

Ederlerinin mühimlerinden bazılarının isimleri: 
1 Sketch Book, 2 Bracebridge Hall, 3 Talesofa Tr-

11 veller, 4 The Gonguestof Sarmada, 5 Sp 
anish Voyages of Dıscovery, 6 Oliver Joldsmith, 7 Ma
homet and his Successors 8 Thıeife of 9 The Olham
bra, 10 Moorish Ghronicles, 11 Legents of the 
Gonguestıf Spain, 12 O Tour on the Prairies, l 3 Ost
orisanl OJventares of Coptain Bonnoville. 

William Culle Bryant 
(( 1794 - 1878» 

Amerikan şarkısının hnbasulır. Amerikon edebiya
tında hüzün ve elem timsali olnrak tanınrnı~tır. Öı
üm vo tabiat adlı iki eserı, ynzdığı ve lercüm
me ettiği kilaplnr içinde en meşhurlarıdır. William 
Cullen Bryant z~manına kodar birçok Amerikan şa

irini lngilız şaırlerinin tesirinden kurtulamaaıı~lardır. 
Bryant fevkalAde bir orıjinalite ile yeni bir çığır 
açtı. Kendinden sonrakilere nümune olacuk milli şa
rkı tarzı yarattı. Çok mükemmel bir aile ve me
ktep terbiyesile yetişen Bryant ıs yaşında yazmış 
olduğu iki eserle akıl yaşta değil başta olduğunu 
pek açık bir surette ispat etmiştir. Yaş ve tecr-
übe itibarile en olğun zamanında yazdığı eserler 
on sekiz yaşında yazmış olduğu Eserlerd~n daha 
eyi değildir. Bryontın koyu dindar annesile ded-
esinden aldığı dini terbiyede Allah. ölüm, tabiatın 
akıllara sığmıyan geniş varlığı tabiatı esrarengiz 
kuvvetleri h lılckında~ti tefekkür ile doktor bab
asının ılmi terbiyesi genç şoırın kafasında harükfı. 
iade inkılap yaf'mış küçük yaşta ölüm ve tabiat 
adlı olgun P.serlerini yazmakta çok büyük amil 
olmuştu... Hattd bu iki zıt tesir Hryan ın bütün 
eserlerinde hcıtırı sayılır bir rol oynan.ıştır denilebilir. 

Eserlerinin mühimlerinden ba:ılart 
l. Poems Ocrnth, 2, Poems of Nature 3, The Ga- ı 

rland, 4 The Token, 5 Thantopsis, 6 waterfouıl, 7 
So Live. 8, Evenın("I' winf 9, Gtf'dnosı; of Nnture, 10 Ro· 
bert of Lirıcoln 

M. Rozveltın Nutku. 

Sovyet 
Rusyada me~us inti~abatı 

Moskova, 3 (A.A) - Bü· 
tün Sovyet Rusyada mebu
san intihabatlna ba9lanmış
tır. 

Muğlada nüfus sayımı 
Muğla, 3 (A.A) -935 nü. 

fus sayımı için vilfiyetin h"r 
yerinde numarataj yaplıma
ktadır. 

ısadi sıkıntının verdiği en
dişeleri izale için olan tas 
avvurları hakkında kf\fı iz
ahat vermediği merkezinde-
dir. Müntehıplor üzerine 
olan psikolojik tesir ine 
gelince, nutkun '.. M. Roo,:;e
veltin halk nezdinde fevka
lllde şöhretini takviye de· 
ğılse bilo muhafuz:ı edecek 
muhiyette olduğu itiraf edıl
mektedir. Fnkat nutuk bütçe 
ve para meseleleri gibi bir 
çok mühjm meseleleri mes
kut ~eçmiştir. Hiç kimse 
Heisicümhurun eyi tasavvur
larından şüphe etmemekte 
ve fakat her kes hakiki düş
man olan buhrana karşı ta
suvvur ettiği çareleri öğren
mek istemektedir. 

Vold telegram gazetesi iktı_ 
sadi faaliyetin, işsizliği ve 
amele meselelerini ortadae 
Jrnldırılarak pek ala herşeyi 
yoluna koyabilirdi dedikten 
sonra fa brikn kapalı durdu. 
ktun sonra ücretleri çoğalt
makta ne fayda olabileceği
ni soruyor ve diyor ki: 

«~1ü~tukbel idarenin siya 
setine kneşı itimatsızlık ve 
kararsızlık işlerin te-
krar başlu •n asına h ı-

kiki engelılir ve nutuk bu 
husustaki şüphe ve mesum 
korkuları tnkviyo edecek 
mahiyettedir.» 

Gazete y.ızıs nı şu suretle 
bitirmektedir: 
«~. Ruzveltin, intihabat

tan endi-;e etmesine mahal 
yoktur. Asıl olan işlerin te
krar başlamasıdır.)) 

Kansas City Star yazıyor: 
((M. Ruzveltin, insaniyet 

sever ve ferdi hürriye-
te zarar v e r m e d e n 
vaziyeti ıslah lüzumuna kanı 
olöuğunu ye bunu arzu etti
ğini görmekle bahtiyarız . 

Fakat müşküldt bunda da
ğıl aldıhı. tedbirlerin neti
cesindedir. Bu Tedbirlerin 
bazısı hayranlıkla karşıla
nacak dHrecede güzel, bazı

ları ise teblıkelorle doludur 
ve bu tehlikelere çare ola_ 
rnk ne düşündüğünü bilmek 
çok elıemmiyetlıdır.» 

Nevyork, 3 (AA.) - ~1. 

Ruzveltin bir sanayi mütar
ekesi akti hakkındaki telı lifi 
amelenin muvnfık olmakla 

Y k 1 M R k 
.. • 1, • .i 1. ·ı beraber teennili cevabile ka· 

enı nut u i e . oozovelt mav nnı tal\VIYB euBul - rşılıınmıştır. Sermayedarlar 

d. ·1 A ·~ 1 • • " 1 1 ise mukabil bir teklif eerd-
; ffil. men~a gazete ermfn muta 88 3rl, otmişlerılir. Filhnkika Ame-

Nevyork, 2 (AA.) - Ef. da çok müşküldta tesadüf rikan fnbrilcatörler birliği, 
kfırı umumiyenin, M. Ruzv- ettiği görülmektedir. Cıızet- aktojunacak mütarekenin şi-
eltin <lün millete hitabon elerin kısmı azamı inkisurl- mdiki çalışma şartlarının de-
söylediği nutuk hakkında arını gizlememektedirler. Um-1 ğişmemesi şartına bağlı ol-
bir kıırur vermek hususun- umi his, roisicümhurun ikt- , masını istemiştir. 
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1 - .larn.larma ve lla:\'a sırııflaı·ı l) 16 il~• 32~. 

2 - "u,aı·i, l~ıldak, .\lulıaheı·t•, Xakliye, )Juzika, 
a1s ila 338. 
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! ŞEHİRVEMÜLHAKATT~ 
• • ••• ················································~··············· 

Hacim bey 
Me~usumuz şehrimiz~e 
münte~iplerile görüşecek. 

' Muallim Terfilerı 
Vıl8yetimiz il~ tedrisat mUaiiimlerinden bu -

bir muallim birer derece teri i ettilll;., 
Vilfiyet ilk tedrisat mual- sığırlk birinci ıııek 

limlerinden bu yıl yirmi bir llimı. Fatma baoılll)I 
muallim birer derele terfı t]azi mektebi ınu:,.ı, 
etmiştir. Bu muallimlerimizin vkiye hanım uur9 ~ 
isimlerini yazıyoruz: rincı mektep ıııu~ 

İfftıt hanım Balıkesir Altı mdı Ley Edremit. 1 

eylul mektebi muallimi, Na· muallimi, HüseyıP 
dire hanım Balya birinci me- i.ıçünciı mıntaka ~ 
ktep muallimi, Cavide hrınım Fatma Naşide b di 

l 'k kesir Ali Şuri efen Sml ırğı ı inci mektep mu- 1' 
allimi, Hacer lınnım Ayvalık lıı nıu.ıllımi. Ade~• 

Balıkesir KayabeY 
lstıklal mektebi muallimi, r 

muallimi. Hace 
Sabiha hanım Ayvalık Cüm Balıkesir istikIAl 
huriyet mektebi muallimi. ehi bnşmuallicni, 
F.ıh ri bey Hürhnniye ikin- Hüsnü bey Gönell 
ci mektep muallimi, Bedia mektep mektep . 
hanım Bandırma birinci nıe- Niyazı bey Balıkeeıf 
ktep muallimi, Ahmet Cevat h11 mektebi bB 
bey Bandırma ikinci mektep Mehmet bey ._. 

il. · Hay ı"ye ha Su Salor köyu muııllı Mebusumuz Hacım Muhittin bey mua ımı, r nım - __/ 

Mebusumuz Hacim Muhittin! 
1 

bey şehrimize gelmiştir. 

1 
p k s ı • .-111 

Muhterem mebusumuz bir amu ÇU ve e hı• 
müddet şehrimizde kalacak 
ve bu müddet içinde münt
ehiplerle görüşecek ve ihti. 
yaçJarını tespit edecektir. 
Mebusumuza hoş geldin de-
rız. 

Karasığır 
Hayvanlarrndan damızhğa 

yanyanlar ayrılıyor. 
Vılfiyet huytor müdüriı 

Behçet bey K"p:oüdo gitmiş
tir. 

Behçet boy K"psüt n:ıhi 
ye merkezi ile köylerindeki 
karasığ r hnyvunlnrını bi
rer birer muayene edecek 
damızlığa yarıyım ve yarnm
ıyan hayvanları ayıracaktır. 

Damızlığa yaramıyanlar ihsn 
edilecektir. 

Ruam mücadelesi 
Ruam mücadelesine devam 

edilmektedir. Şimdiye ka
dar ipi hayvan muayeneden 
geçirilmiştir. 

Teri i eden ~atimf erimiz 
Atllıye terfi listesi neşre

dılıniştir. Bu listeye nazaran 
8Jlıkesir hukuk hakimi Ah
met Ata bey altıncı dereceye• 
l:;llsığırlık sulh hakimi Zıya,· 
Dursunbey müddeiumumisi 
)lehmet Cemil, Gönen miıd
deiumumisi Mehmet Kema-

----- -
i Köylerinde maarife ~arşı büyü~ bir ala~a va~. 
ı kçuda bütün çocuklar mektebe devam e~ı 

1 

Selimiye köyü mektebi talebeleri_bir arada!• 
İşte vatanın yurın kendılerındcn buyuk vozı 

duğu küçük mekteplilerden bir grup •. 
Her biri mektep smılarında vatanı yüksel\ 

ltlzım olan bilgileri almak için çalışıyorlar .. Ok 
gelen her Tiırkün <:ocuğu mektehe koşmalıdır~ 
mektep bilgi verir, etrafını tanır, insanlığını öğre& 
içın her Türk çecuğu her şeyden evel bir <l mekte 
malıdır. 

-~-------

İdmanyurtluların bugünkiJ 
Bugün ldmnn 

yurdu birinci ve 

ikinci takımları 

maç yapucuklar· 

dır . İkinci takımı 
te~kıl eden ·gen
~·lerin teklifı ıle 

yapılmakta olan
bu maçın güzel 

lettin beyler üçüncü dereceye ~ 
terfı etmişlerdir. ================== 

ve zevkli olacağı söylenmektedir. 

Kıymetli hdkimlerimizi te_ Kadmlann ~aynası Mecmualar: 
brik ederiz.. !t K ,ı 

Rüstem öl~ü 
Ağır yaralı olarak meml

eket hastahanesine yatırılan 
kahveci Rüstem dün akşam 
üzeri lınstuhanode ölmüştür. 

Kutil llnkkı hapishanededir. 

Yurt [şya piyangosu 
Idmnnyurdu kuliibii tara

rı:ıfından tertip edilen (Eşya 
piyangosu) bugün 1 lalke
vinde çekilecektir. 

Dün lzmirler mahallesinde 8uf0, 
oturan ve Kadriye isminde Kadronun otuz ııctl ~ 
iki ka<lın arnsındn kavga ol- yısı çıktı. içinde Şe" .:li. 
muş, kavga neticesinde her ~eOl"'i 
ikisi d e m e c r u h reyya, Or. Vedat·· b•' 
düşmüştür. Kavgaya bir ÇO- mail Husrev. sur -1 

Yakup Kadri, M. şe"ı cuk meselesinin sebebiyet ı r 
Ylerin tetkik yoz• 8 

verdiği nnlıışılmakt:ıdı r. 1• 
Mesele hnkkındıı zabıtaca nmaktadır Okuyııctl 

tahkikat yapılmaptadır. tnvsıye ederiz 

ÜZ TÜBl\CE, ÖYLE CÜH BİH K.\ \'~·~ 
TIH Kİ ONl),\~ DİLİ.\IİZE SAt;1ı1K Vt: C 
LIKIK AKACAKTlB . 



5 BIRINCl TEŞRiN -
Her şeyden acı: 

Daha Susacak mıyız?. 
Bulgaristan Türkleıl, bir cehennem hayatı yaşıyorlar. 
ff ü~umetimiz, Buf gar ~ü~ümeti ile anJaşara~ millet~aş
larımıza,Tür~iyeye gelmeleri için kolaylı~la r temin etse ... 

Bugün, Bulgaristan Tiirk~, cd)ürı fala~ vup~rl. şu 
her adımı otışto, hcdefsız kador muh:ıcır gelmıştır . )> 

ve hain bir kurşunun kor- Şeklındo bahsediyoruz .. 
kulu ölüm rüyasını görmek- llolı.ıuki, Bulgar hükfııııe-
tedir: .. tinin. ses izce oynanan bu 

8
. Bulgarm Deli facianın körukçüsiı olJuğu-
ır t t · l · ormanın çam yarması nu, ıer gazc ccı ve ler sı-

Türkune, yumruk kaldırması yaı;i bili) or . 
u holde niye susuluyor1• 

bir Tiirk i•·in t h:ımmiil 0 - ı k ~ Acabn, ıü iimctimız, hi<: 
lunur bir vaziyet midir? .. bir teşebbüste bu]unmu) or 

Bulgor hiikOmetinin te.ş- .1 . k 1 muı .. 
vikile, her gün, bırço mı (;eniş ve hoş bir Trokya-
letd:ı ımı7., kıllı domuz ça- mız ve işlenecek bir An do-
rıkları altındo con ''erDH k· lumuz var .. 
tedir. · '.'\tifo a ilıtiyal'ımız 'ar. 

Hemen her gün, şuna ya- Anado u 30 mılyon insanı 
kın bir Jıı'ltlise oluyormuş: ferah foroh besliyebılir .. 

l ine giden bi r Türk, se Oıyc haykırırken. bur hoş 
hep iz yolu kc ilerek söğü- topraklara. dıri diri t oğBza· 
lüp, tahkir olunuyor. . nm klu olan 500 bin mıllc-

z vollı. iğrene: kiifuılcrın 
1 

. tdo ımızı getirip verir tirm_ 
tnhımmal olunmaz söz orın J 

l 1 
oyı hi~· Juşünruuyoruz . 

Yükü altınd . ölgiın, i er .0• l 
1 

Efı•Illlı or, Bulgeristondn 
mok isterken tcış l a, bolto ı 0 

l 
hıilô, çnresizlık, ümitsizlik 

Y
ere serıliyor ve ::ıklo gc mez kinde inlıyon be yiiz b n 

iskencelcrle ôldüriıluyor... 1 1 Turk v re r . 
Vo hükumet adamları, hiç 

birşey olmamı~ gibi han ket Onlar, din kıta pi rının bü-
tün korkurıçlu lor nı anlatık_ 

cdiyorl r... . 1 
On yedinci 35 r 1 pan~oı lorı, otcıs topuz u lünkiır , 6 

Anı •ri kasındn oynnnon troJe 'ekiri bulunon mez r hayn-
diyı.1, yirıninri rı ır Auupusı· ı tı ya yorlor. 
nın bir köşcsınde. h11tun fe_ - Peki, nıye gelmıyorlur? 
caotı ile, hftlti ,ıevam r.di- ı ualin zc: 
yor... - ~:unku gelemiyorlar; 

Türkiyede, bir grmcni covnbını verıl ıkten sonra, biz 
hfidi esi icat eden insaniyet- Je sornbilır u iyiz ki: 
pervcr[!I Avrupa \ü Amerika - lliikumotiıniz bu vnzi 
gozelecilori. medeniyet oı-rı- yete nosıl t ahamınul ediyor 1 

nda bu i kencoyo gözlerini Nıye, bir nn evel Bulg::ır 
kapıyorlar ... hiıkfımP.tİ ile müzakereye 

Biz ne yapı •oruz? ·· giri ilmiyoı? .. 
llıç. dPğil mi?... Beş yuz bin Turkun, her 
Yı:ılnız, yöpılanların, ancak gun doğranma ına daha rnn · 

viızrlc biri yaz ıldı ' 'e cdlnlg- saadc olunacak mı'1. .. 
~r komşumuzdanıl hunlara ller gun, bin bir meş k-
bir nih yet verilmesi rıca kıt içi11de \ 'O tah ıkküm 
olundu.. . alt.nda: 

Homnnynya ilti<'a .eıle~ c'Ya ölüm. yn Ana 
400 Türkiin acıklı vazıyetı, vntnn' )> Diyorok hududu 

tnblı• bir havodiQmiş gibi d g •çmiye muvnffok oluıılorın 
ajonston alındığı gibi yazıl ı acıklı vazıyetlerini gôr-
vo unutuldu lıilc... .. B 1 uyoruz. 

Bulgnr zulmünden, 0 gar Daha u acak mıyız .. 
kur unundan kurtularak An· Me - Te 
nvntnnn golcnlord.--:>c=n=: c======----====-"""""=~===-

l~racal mallarımızın !ilmi Gü~ada isyan çıktı . 
Güban n BıH ann ve San-

ahmyOf. ıingon ey ı ııorınde bir ko 

ıla ml.ıni t i yanı çıkını tır. llu 
Türkoris ihrac t ma k-

i 
t kumet burnlnrd örfi iıloro 

rı mızı prop gan< 3 ~ me 
. . b.. .. k bir se lı !ılın jl§n ednrek vaziyete hftkim 
ıçın uyu r 1 . olmu tur. 
hazırlıımaktad r. Bu 1 mm 
bir k ı mı İzmirdc çokilıniş· . İspanya ~ ~inesi 
tir~,il im tamomloı dıktıın on. Madrıt. 2 (A.A) 'lm-

k d .. per kabın i ı tif etmi tir. 
rn teksir odilcce ''0 un-
onın her tarafına gönderi E asan kahine n e,·cudiy ti-

lecektir. ni. J 15 kntol ı k mchu un 
rnüznh retino medyun idi 

Yunanistan~aki hr~alar 
Yu nıın jstnndo hü kum ot 

fırknlcırile muhalefet fırkol-
d • l k devanı 

nrı orasın a O) rı 
otmekte<lir. Başvekil M. Ça
hlaris son beyanatında mu
halefot lid rlerine uzlaşmak 
için son § rtlorını bildirmiş 
olduğunu ,, lem ştir. 

Hummanın aşısı 
Hummanın aşışı hulun. 

muştur. A<:ıyı bulon Tunus 
-ı 1- .. M 

p tor ~nstitüsu mu uru . .' 
,ikoldur. TeC"rübc ler mus-

pet neticeler vermiştir 

v~ dun ak om Kartı zll'rdo 
ka ol ıklorjn lideri hükfımeti 
"iıldotlc trn kit etm i \ 'C ko. 
~olı k fırko ının hum\ n boylu 
hükumetr muzoharct etmi. 
yec r,jni öylemi idi Knb:
ncni~ i tifosı e\'eldcn dcrpi 
erlılmi ti. Bun1 nla beraber 
M. Hobi sin nı;tku ve billı-
0 n inhılftl h ındı:ı ·ı kı 
mı birçok tefsir to yol a~·ı-

lnı1 t r . Sağ cenah meh fıli 
halkın re) in mürnc. al cd-
ilmosindPn ·orkmıdıklıımu 
bildirm ktedır ler. 

TUHKDILI SiYPA: 3 

Ora iŞ •• 
,~~~~~~ 

Tahsilin venmi. Memleketimizin birçok y&rler-
1 

Orta tahrl n gP. çen yılki v ri- inde suhunar sıfırda~ aşağı düşlü 
1 • ı; Zıra3t Vekt\letı l\ht oro-

ffil eyı değildir. lojı en titüsünün tebliğine gö 
Haber nlıodığın göre ta- re Üç"'undenberi bütiın Tur-

tı 

arif \'ekii !ctinin yoptığı tct- kiyoyi nhası dolıilinc alını 
kiklere wıznran orta tahs l bulunan yük ek t zyiki hnvn 
müo sc elerinin 1933 - ı9:J4 suhunctıni hir h fttı e\•elıne 
seneı:ıindcki çalışma \'crimı 

hepimizi SC'vindirt cek bir 
şekilde olmamışt r Vckıllt·t 

yaptığı tetk ıkl r n t ccsi
nde bu duşuklüğun icap 
ettır<>n amiller ar ında en 
miıhim lc,rinin ek criyn dors 
miıfrcdntının t nz m ve mü
frit hir ekjhle tokip olunmı
yarak senenin bazı n •la
rındn tedri atın pek eğı~ hıı_I 
zı aylarında Jn Cozln hızlı 

gitmesınden talebenin de mu
ntoz:ım ve muttarit bir su
rett.l hazırlonmıynrnk sone
nin bir ıki nyındn sıhhatle

rini, fıkri kabiliyetlerini te-
cv\'üşe ve zllfö ugrayacak 
şekıldc çnlı makta olrnalıırı 
nJan ibaret bulunduğl!na 

knni olmuştur. Bu seb"pten 
193 ~- 1935 ders yılın n ha. 
lamok üzere olduğu bugü. 

ı l •rdo tedrisotın intizamı 
ve önümüzdeki okuma yılla
rında daha eyi neticenin 
alınması için vcktllet u no-

nazaran l O d r cc dii-.urm
ek suretile tcsirinı gösterm
iştir. Suhunctin en fözlo dü· 
şüklüğ' ı orta Anad< lu mın 
toko ı ile ŞJrki Anadoludur. 
Bugun en dü uk suhunct, 
Karsta ıfırın cıltında 4, 
Erzurum, Kütahya \O Etim -
sulta sıfır ıı altında 2, Bolu, 
E kişohir ve ıvo ta ıfırın 
altında 1 derece kaydedil
miştir. 

Bur:ılardo Jıa, olorın deva-
mlı surette açık gitmesi ve 
uhunetin sıfırın nltırıa düş

mesi, ku\'vctli kırıığının hus
ulüne sebebiyet vermiştir .Orta 
Anııdoiu mıntakosının dığer 
yerlerinde en du ü · suhunet 
s fır ıle beş derece orasın

dadır. 

Romen 
ktoları mu dür vo munıı 111 K b. · · t ı. · ı J t 
lcrc bildirmeği muvof.k go· a ınesmı eş~h euen zeva . 
rmü tür: Bükre . 3 (A.A) - Hndyo 

l - Muallimler her ınıf. Ajansı b ldirıyor: 
ta okutacakları ders] rın muf- Tatarsko nbinc i şu su-
redatıuı oylnro göre tok im rolle toşekku\ etınişlır 
ederek 20 tc..,rınevelo kodar Ba~vekil ve t slihııt nn-
müdtirleri vn tnsile Vcıkôle. zırı ve haricıyo nazırı M. 
te gönderecek] ·r ve kllnunu- Tutaresko, Dahiliye nnzırı 
evel, mart, mnvı aylarının M. lnculc., Adlı) e nıııırı M. 

ilk günlerinde hu progrı:ı· \'ıktor Antoneskıl, ~lulıye 
m n t ımnmon tatbik edilip nazırı M. Vıktor '"' l v<'sko, 
edilmoJığini bildireccklrırılir. Milli mudafnn noz rı Ceno. 
O rs müfredatının ,.c prog- ral Pol Angelesko, Zırnat 
ramdoki kitapların i kmcılın- nozırı M. Sıso, Mün k 11\t 
den mu ilimler ve nıu- noz rı M. 1... p •datu. toorif 
dürlor mesuldiırler . Mi.ıf- nnz rı doktor Ancele ko, 
reJatı dcrsiyesi vo Vekfılel· ~h· oi nnzırı M. Ni tor. 
çe kabul olunan kitabı mu- • '!lzırlur heyetine ınon.ıur 
ntnzam ve multnrıt bir su- M Y ımandi ve M. Vuler. 
rette takip etmemiş ol n Mustc arlar: 
muallim ile bu ııı muntazam D hiliye mu lo nrı M ()fen 
murakabe oJorek Vokt\loti 'I'ituaı u vo \1 İ yokıı, Zıront 
voziyettcn hah rd r ctrnemiş mlisteşorı M K ınsi ko~ ve 
ohn müduı l r mesul oloca M. Ncıguro, Mesu1 mu tcı'ıiarı 
klar ve o n • için rnuvnfC M V lleromon, 11 ıvrı müsle 
:ık: olmam nyılacoklardır. ş ırı t Arimcsko, M..tliyo 

2 - 11alebenin derelere mu te rı M. Ko t ntikosko, 
munt zam devamı ve ticaret mu teşarı Profe ör 
der yoklomnların n ı .ıCOn. 
muttarit bir şek1ldc icra ı S nayı ve tir ret n z re-
ldzımdır. Bu en ders miı- relirıe şımdi h ri~te hulunon 
dd tlerinin bir n ıte ç knrı- M ~tanılo~ko Sturunku t yin 
iması lnlebinin nıiıza err i- ed leccktir. Onun mııva a-
na daha çok inıkfin \'erm k !atına kı:ıdor \C tllcıt Maliye 
içindir nazırı tnnfını.lan deruhte 

Bu itibarla tnl be, ık sık cdılmi tir. 
müzakere edilmelıdir. Mil-
tlürler billıa . a bu cihetleri <. ne"rn, 2 ( ~ A.) lfavns 
murakabe edecekler ,.e kil - njan ının mum s ili evv ld 
nunue,·cl , mart, ma)ı tı)ln- M Tntor ıskova ı l fı ını vc-
rın n ılk gunlorindo gönde. ren hariciye 

0

nnz ı M. T tu 
rec'1kleri raporlarda bu ci· le ko olduğunu öğr nmiştir. 
hetleri bıldirc oklerdie. Tıtul ko bu i tıfanın bü-

3 - Muallimlerin mil\ nff
kıyeti ve t 1 enin der l ri 
(.'yi bir uretlo h zmetml•Je_ 
ri şartlar ndan biri do mun 
llımlerin derslerino muntı z- ı 
nm bir surclte de\Omıdır 
Herhangi bir maz retten il
eri gclırsc gelsin der ine 
uıunl zıım bir surette d \•am 
etmemi olan muollımin mu
vnff.ık olmu olmnsınn imk-
ı'ln yoktur Hangi eb pten 
olurs1 ol un der onc ind • 
okutml)ll mecbur ohh ğu 
der. aatlcrindc 8 'e n 7 

de birıni yapmamı olon 
muollimlor o ene ıçın mu
vaffak olmuş sayılmazlar. 

tün kohirıcnın ~·ı kilmt sini 
intaç ctt iğıni dun hal r ul
m 'ıit r. Buhranın sehcbı M. 
Titule konun harici siyos Ue 
şef olnrnk kalmoğı ve bunun 
me ulıyotini deruhte etm ği 
isteme idi r. Bu orzuyn 'aki 
ol n mulınlefdlı r s behilc 
Hom ınyo harici •e n ıırı ıs

tifıısını vcrıni tir 

Çinde bir Mdıse 
~foskovo , 3 (A A ) Knbn-

rovskton bildiriliyor: 
· Poli Mupen istasiyonuncln 
Çin S:ırk im ndifer memur
larına nit kuhibu İAgnl ot
mıştır. 

Fır amızın Belediye 
z a N a m z e t leri. 

1 934 SPfl(•si Balıkesir Beledh·e azalı"• 
içi rı fırka urııumi reislik di vanıuc(; ~ 5 _ hazi_ 
r an - 935 larihindt> kaimi edilen ,·oklama 
tali~rnlrı~r~ıt·~i .mucihiııct• ~·npılau ~eçmede 
a. agı<la ısınılt·rı yazıh fırkacı arkadaşlarm 
St\•ildi klerhıi , k(ırıdiJeriııe 'erilecek vazife,·i 
l~e~ '" ur·~tle ~~a~·u Phil olan hu arkadaşla~a 
ı e~ verılecc•rını fırka mm1su plarımıza bil-
diriı: ~e Bahke iriıı de~erli müntehiplerinin 
la vı bırw arz<·ylerim efendim. 

C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi 
Konya mebusu 

T. Fikret 

2
1 Avukat Omor Edip boy 

Koplan zuclo llosnn boy 
3 Elbısec i Alı boy 
4 M.o~e~li zaıle Halil lbrohim bey 
5 Oıvıcı Knyalorlı zade Şükrü bey 
6 Boyp:ıznrlı zodo Sadri bey 
1 Yırcolı zudo Hilmi bey 
8 Keskin zade Zuhtü boy 
9 S.ırı:ıç zodo Ahmet bey 

IO Hacıknyyum zade İbrahim Sami bey 
1 1 ll~ttot zn.do Must~fa Cemil bey 
ı ~ ~lustocnbı zade b nt Adil bey 
13 Avukat Sadık bey 
14 Komüsyoncu llnli l Nccuti hey 
15 Eğinlı Şeref hey 
16 Kobokcı oğlu Coıııil bey 
J 7 Tirit zodo lsmoil bey 
18 Kı.~ım)ı nifat oğlu Bnsri bey 
19 Muskıratçı Osman Nuri bey 
20 Ş •renıetli zode Hilmi bey 
21 Eczacı Fohri boy 
22 Belediye reisi Nad bey 
23 Ekmekçi llüsoyin hey 
24 Varnalı zı:ıdo 1 m il llnkkı bey 
25 Hacı 1 lll.m ağn zo<le Rn8İm hey 
26 Keklik zade Mehmet bey 
27 lmom zade Aziz hey 
28 Eczacı Avni hey 
29 Ş.ıhin zade lbrnh iııı bey 
30 l spartrıl ı zaclo Va sı f bey 
.31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Oz zndo Hif nt bey 
D~n·f'c i oğlu Faik boy 
Ocnki zade lbrohim bey 
Attnr Lütfı hey 
Müstoonhi zade lltiseyin bey 
Kı rımlı Siıloymon oğlu Mulllofa elendi 
Muharrir Kenon fünin lıey 

nayı oğlu lbrnhim boy 
Tıc rcıt odnsı başklitibi f.krem hey 
E<"zacı Azmi boy 
Attnr Necip boy 
Noter klltitıi Mustnfa bey 
Şnh ındo llüsoyin Avni bey 
Terzi Ahmet Necati bey 
Kırım l ı Uncu Ziya hey 
Kırımlı Zühtü bey 
Sındırğılı zodo ~ehmot efendi 
lfokkAk B eri boy 
Kırımlı Veli boy 
Yumurtacı Süleymnn bey 
Bmin boy zaclo Emin hey 
Urğan cı Mchm t hey 

Yün ve Yapak 
Bundan . s~nra Macaristana sebastçe ithal ıdllıcıktir. 

Turkofısın BuJope leden zorlukların bntillıca u- • b b. 
ıd • I·' t ·· '1 ~ ~ ıe e ı o gı ma uma a goro ,, ar.o- vardır. Evvel4 Macar zirai 

ristan mensuc t nnayiindo mahsullerinin ihracından dö. 
son z'.lm nlard şiddetini ar- vi~ oloro~ hiçbir şey eldı 
ttırnn ham maJdo bulırnnı dılememıştir. lkinciıi tedi. 
dolayı ile bazı fahrikal r Cn- ye muvazenelerinde Macari-
al iyetl~rini tadıl olmcğe ve s~an nloyhine olan paaifte -
ıımolosınc yol vorıncğe mcc rın yükselmeıi için kliring 
bur knlmı lnrclır. iocnr me muameldtınm durdurulmıaı 
nsucat sonayiinin vaziyeti ~lizım gelmiştir . Üçüncüsü 
ynlnız bu sohoplordon do- ıee A.lmanyaya yapılmakta 
ğil, aynı zamanda ham olan ihracatın ertmnıı kli-
ınnddelerin miilıavon ve tc ring işlerinde döviz tedarikini 
dıırik mnsraflorın"ın vo mon- ı tamamen imkAnıız kılacak 

ucnt eşya t fıatlarımn art- bir vaziyet tnlit etmiıtir. 
mn ından dolayı mü kiilleş. Bu \•aziyeti takdir eden 
mllktedir Mnc-ar lfüktlmeti 22- 9- 934 

İptidai modJe tcdoriluno tarihli resmi gaıete ile bir 
tahsis edilmiş •lciviz miktnr. kuaroamo nıışrederek 31· 5 
lorı pek mahduttur Vokıa 934 tarihinde yün, yapak. 
Mocnristanın elinde mork ithali hakkında müıudı iı-
olarok miıhim döviz v~r i.so tihsal mecburiyetini kaldır. 
~e hu.?ların me,•ocldı ı ptul- mıştır . Bundan sonra bu mı· 
aıye mubayaasınıln kullanıma- ddeler Mac:ıriıtına b 

Ü k
.. d 'ld' ıer eıçt 

ıı m m un cğı ır. Zuhur eden gireoek\\r. 
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r------------------------ı 1 • Folklor: Delilerle mülakat: 2 
1 K 1 T A P L A A. 1 

~-----------------------_... İstanbul Etnografyası 
A, Baha, "İstanbul Etnografyası,, 1934 İsta· 
nbul Zaman kütüphanesi, 64 sahife, 8 tablo. 

Ahmet Babanın etnografya len yine bnşka bir sınıf ha-
mevzuları hnkkındaki mak- va!ar, Osmanlı musikisi ve 
ateleri ile (Yörük Dı.iğünleri) piyasa ş:ırkıları (yani ala-
adlı kıtab! malumdur. Yu- turkalıır), muhtelif semtlerde 
karıki adla ç ı kardığı ki. oturan AnnJollululıırın kendi 
taptaki makal~lerden bazı kahve ve cemiyetlerine mnh · 
parçalar da evelce çıkmışt; sus musikileri. ve en ni. 
fakat yeni toplu şekli ile, hayet garp tekniğine göre 
hu yazılar daha genişletilm- yazılan bestelerimiz. ) gibi 
iş ve işlenmiş bir halde bu. bınbir çeşit musiki zümre· 
lunuyor. Ben bilhassa musi- lerİ ı•i n mevcudiyt:tini görü-
ki etnografyası bakımından rüz ki, Garp şehirl erindeki· 
eserin mevzuundaki ehemmiy· nden farklı olan bu nevi ço. 
ete dikkati celbe çalışacağım. kluğunun muntazam bir sı-

Adının bazı yaşlı .kanaat- raya tabi hususiyetlerinden 
ler üzerinde uyand rması mu- ben eski yazılarımda bahse-
htemel oksül'amel en başta tı:ı:iştim. İşte musiki itibarile 
dikkate alınmalıdır. Filhakika İstanbulun arzettiği bu nevi 
hiç bir Frasız içtimaiyatçı- hususiyetini ne Loodrada ve 
sının eserir.de ( Paris ne de P.ıriste bulamadığım ı z 
etnografyası) veya her han- içindir ki oral:..rda 
gi bir f ngiliz folklorcusu- birer ( Par is v e y a 

nun kitabında (Londra etno- Londra musiki etnografyası) 
grafyası/ gibi bir söze rast tasavvur etmemiz çok güç-
gelinmediğine göre (İstnnbu- leştiği halJ~ (İstanbul 
)un etnor::ıgfyesı) adı bazı musiki etnogra ryası) tabir-
ilim yolcularımızı belki dü- mı ve binnetice (İstanbu-
şünJürebilir. Bu noktayı bil- lun etnografyası) sozunu 
hrıssa işaret ediyorum: bilA tereddüt kull::ınabili-

Çünkü, son ılefa başımdan yoruz. Yoni muhtelif ili-
geçen bir vakadR, ilim ad- mlurin de milli ve ma-
amlarımız<lan biri, halk mu- halli hususiyetleri bulu-
sikimiz hukkında (Türk mu- nmak }Azı m geleceğini bir 
siki etnograf yası ) tabirini kere daha anlıyoruz. 
kullanışıma hayret ve itiraz işte Baha beyin eseri 
ederek Larousse'de gördüğü ilk iş olarak bu 
Nuh nebinden kalma bir elno- mühim hAdiseye 
grafya tabirini huccet senedi (yani İstanbulun halk bilgisi 
olar.,k karşıma sürmüş, (gör- noktasından çok dikkate 

üyor musunuz: etnografya halk şayan ve garp şehirlerinden 
mevaddıum yalnız maddi oL pek farklı bir nevi etnog_ 
an aksamından bahseden il· rafya müzesi halinde oldu-
imdir? Bu böylo olduğu ha. ğuna) dikkatimizi çekiyor 
ltJc siz nasıl olup ta musiki Mealekda9kırıma da lavsi-
halkıyatını da etnografya il- ye ederim: Bu eseri dikkat . 
minin kadrosu içine alıyorsu. le okusunlar. Okuduktan 
nuz~) Diye - hem de günümüz- sonra göreceklerdir ki, İsta-
ün en yüksek bir bilginler nbulun dışına ı;ıkmadan, 
kurultayı huzurunda - bana yani• sırf o şehrimızin mu -
hucuma teşebbüs etmişti!!! htelif senıtlerirıde d ıkkatle 
Yani, bu zatı muhterem, çal şmak sayesinde yurdun 
henüz en genç ilimlerd· her tarafına ait olmak üzere 
en biri olan etnogra- pek dikkate şayan musiki 
!yanın son ynrım asır fo lkloru derlemeleri yapabi 
zarfında geçirmiş olduğu leceklerdir. Bu muhakkaktır: 
mevzu istihalelerinden bile Yalnız bir noktaya dikkat 
haberdar değildi; MeselA edilmek ş11rtile!.. O nokta da 
Moskova darülfünununun bu muhtelıf zümre musikile 
etnografya şubesinde um- rinin daima yanyana yaşa -
umi harbin öncesinden mış olmak neticesinde biı ibi · 
beri (musiki etnografyası) rlerinin pek çok tesirleri al-
adlı bir bölümü olduğun. tında kalmış olmaları hadi-
dan ve alehimum etnogr- sesidir. MeselA eski Bı zans 
afya ilminin manevi halk kilise musikisine ait bir iki 
bilgilerine de en geniş bir kitapta bu musıkinin kadim 
yeri ayırmış hulunduğ. Yunandan gelme anhnrmonik 
undan henüz haberi yoktu!.. hu-,usiyetlerinde11 r~tihten çok 

(letanbulun EtnorgraCyas.) önce ayrıldığı anlatıldığı ve 
tabirlerine gelince: Bunu da tamamile dıyatonik bir sanat 
bizim içtimaiyatçılarım ız olmuş olduğu yazıldığı hnL 
·-garp içtimaiyatı;ılarından fa. deı bugünkü Rum kilisele 
rklı .olarak - aynı veçhile rinde bizim çeyrek sesli 

milli ilim hlğatçemize alma (müstear) ve saire gibi ma
ğn mecburdılur iti .• Baha bey kamlorım • z ve hrıttd (saba) 
işte bu mecburiyeti ilk ola- makamı gibi en Asyni ezgi 
rak sezdi: Çünkü İstanbulda· formüllerim iz dahilinde du:ı 
ki mesela musiki :seviye ve edilmektedir... Binrıcnaleyh, 
nevilerini tetkik edince (Er- istanbulun bir musiki etno-
mani kilise musikisi, Rum grofyası mevcut olduk-
kilise musikisi, Yahudi sena- tan baş\i::ı, Lu ilmin 
gon musikisi, kıyıkçılar ap lyrı bir mukayeseli tetk-
mueikisi, tulumbacılar musi· ik şubesi halinde <likkate alı· 

kisi, İstanbul masallarındaki nması da !Azım gelecek dem-
şarkılar, muhtelif isldmi me_ ektir; {İstaııbulun etnografy. 
zheplerin ayinlerinden kalma ası) denince «mukayese» A8 . 

bir nevi hususi.halk musiki· asını her şeyden önce göz 
F!İ edebiyatı, kanto çığmnda- önünde tutacak başlı başına 
ki musikiler, son dansların bir ilim okla gelmelidir. 
teairleri altında meydana ge- Öteden beri der.im: Birde 

Maniler 
Tolıpayan: V. E:. 

Dereler çakıl taşı 

Ördekler yeşil başlı 
Benin sevdiğim oğlan 
Al yanak çatık kaşlı 

Şu dağlar ulu dağlar 
Etrafı sulu dağlar 
Bizim ayrılmamıza 
Gökte melekler ağlar 

Elmas yüzük has tende 
Hakilrntlı dost bende 
Y dri m askere gitti 
Gere gündüz yas bende 

Karşılarda durursun 
Dudakların kurusun 

Sana çektiğim sevda 
iki gözünde dursun 

Gidiyom işte gör 
Hayalimi düşte gör 
Beni bE>ğenmez isen 
Bir kötüy~ düş te gör 

Knşların karasına 

Mını çektim arasına 

Seni merhem diyorlar 
Sınemin yarasına 

~u dağlar olmayaydı 

Y::ıprağı solmasaydı 

Olum ullahın emri 
Ayrılık olmayaydı 

Mustarip Bir Ana: Deli Fatma·· 
O, yaz kış, karnı çıplak. göğsü yiyecek ve izmarille dolu. sırtında torbası, 1 

sopasma dayanarak doJaşu~en bir şeyler ~üşünüyor sanki... '-
onlar, hazan aç yatıyor- 1 onu bulmak i~in dl! 

}ardı; fakat , buna rağmen lat çekmiye Jüzolll 
son derece mesuttular. Za- tu. j 
ten. muhabbet, hayatın her Belediye etrafınd:ıll 
güçlüğüne karşı koymak, maıl ı ğını biliyordUIP· .. 1 
teessürü yenmek için icat Zat(jn bP,lediye öoU: 
edilen bir silahtır , hence.. lerin i~:t : ma ettikJerıtl. 

Ölümden, bedbinlikten s1y- vorJir. Deli Fatmayı, dl 
~ b'r, 

rdan insan, muhabbetin mu· sını yere koymuş. 1 ~ 
haCazakAr kucağına atılır. kdn onünde, etrnfıo• ~ 

Onlarda <la muhabbet ve )anan kayıtsız halkB 
anlaşma vardı. madan. mırıldaodığ~ 

Sabah olur olmaz, kadın şarkıya uynrnk oy 
çamaşır yıkamıya, erkek le gördüm .. 
ogünkü İşinin başına gider, ııcli Fatma lıır kö~eye oıurmu~ Ara aıra duruyor d".' j 
akşama kadar durmaksızın ker l.'.•ll )or. el jır_;İ 

ık . b' d l' rafına bir göz ~ 
1 ı•alışırlardı. Akşam sofrasın_ ı yavrusunu ır en e ın· l r • 

v ten sonra kahkaha a 
da, çocuklarını yanlarına den alan allaha isyan 

d. d b k d meğe başlıyordu. I 
alırlar, her meşakkati unu- e ıyor u, u a ın. • fi 

F k t "d ? Onun bu ı;uursuz 
tarak, eski yorgunluklormı a a • ne o. u. • 
hissetmeden, ne~e içinde ku· Mustarip ana birden bi-
ru ekmeklerini yerlerdi . rn susmuştu. Ağlamıyor. 

Onlar için, 0 an hissettik hııykırnuyor, atılmak ist-
leri t'laad~t, hiçbir refahla emiyordu, art k .. 
d,.ğişilmiyecek kuılar kıy- Ne olmuştu ona'.

1
• 

metlıydi . . Yaln z. kentli.,ini tuton-
~~ocuklarını öyle bir sbvgi lara knh hiddetli, kah ap· 

ile bağ• rlar ın:ı basışları vardı tal o.btal b .ıkıyordu. 
ki. .. Vo giilüyorJu, kabakuh -

Çocukl~ır, bu ana \'e hn- alarla gülüyordu . H:.ızan 
b · · h d" F k 1 yiyccekrııiş gibi, ha.lrı al-::ı ıçın er şey ı.. a at, 
ne yoz ık ki, fakirlik, :on- ev snçan evine göz atıyordu. 

GiJiyom kalosın 
Sararıp ta solasın 

Hakikatlı ytlr isen 
Arayıp ta bulasın 

)arı hı•r gün on beş saat lf P.rke!I te bir korku, 
, yavrularından uzak bulun- bir merak uyunm . 9tı . ~i-

duruyordu. hayet, içlerinden biri sıı-

Ka;;ların kıldan inre 
Ölüyom görmeyince 
Seni bana vermezler 
Düşmanlar ölmeyince 

Altınım var nal gibi 
Ne bakıyon el gibi 
Ben sana güveni) om 
Kazanılmış mal gibi 

Yaş nane kurutmadım 
Ydr seni unutmadım 
Ben senden ayrılalı 

Göz yaşı kurutmadım 

A.y doğar sini gibi 
Sallanır servi gibi 
Yarjn kokusu gelir 
Bursanın gülü gibi 

şimdiye kadar bir nevi «ule
ldde derleyicilik» manasında-

ki (folklor) ameleliği 

taammüme çalışmış, «tahlilci

lik» kadar «terkipçilik» 
ve «m ulcayesecili k)) işleri-

nı de göz önüode tuta-
cak ve birçok ilimle. 

rden yardım görerek 
inkiştıf edecek bir halk-

ıyat ilimciliği bir tü
rlü teessüs edememişti. ki 

işte böyle bir ilmin 
adı ancak «Etnografya» 

olabilir. lşte Ahmet 
Baha, içtimaiyatçılarımızd-

an dnha önre olmak 

üzere bu ilmin bayrağını 

ı.·ekti. 

Ahmet Boh:\ beyi bir (Tü· 

Ldkin, bir fırın üstünde san kıılııbalığı: 
olan odalarında , değilmi - « Ayol, 
ki, bir saadet rüzgArı esi- dırdı bu.» 

delirdi, 
diyerek 

yordu. gctidi . 
Bir sabah yavrularını Artık, herkesin ağzınd. 

kucaklay ıp öptüktım bonra, an bir ses çıkıyordu. 
canlı bir güliımseme ile ZılYa llı anayı bağladır 
biribirlerine baktılar ve ayrıl- ve... Unun mukaJder:ıtı ta. 
dılar . yın olunmuştu, artık . 

Ve bütün bir günün ** 
yorğunluğu, ananın ayak_ Hu ana, kimdir, bilir_ 
lar.nıla ve kc;llarında kö~ _ misiniz'.l. İşte. senelerden · 
tek olduğu bir zamanda, beri. dolaşan «Deli Fat-
calıştığı evin sokak kapı- mal>, o zamacki, bu me-
sından komşularından biri sut kadındı. 
girdi. Bu kadın teldşlı O, yaz kış, karnı çı-
ve heyecanlıydı. Ac1yan plak. göğsü yiyecek ve 
bakışlarını yerden kaldır. izmaritle dolu, sırtında 
modan, ~·:ımaşırını bitirmek torbası, elinde sopasına 
üzere bulunan anaya şun· dayanarak dolaşırken bir-
l:.ırı söyh~di: şeyler düşünür sanki .. 

-Evin yanıyor. Fırın tu- ** 
t K İkinci mülô.k:atımı onu-uşmuş .. . oş . 

- Çocuklarım, yavrularım nlo yapacaktım. ŞJhirJP. 

y•• Balıkeımın A~ :ııı a~abı <\111 
alt y;.zı jlPı;tıı tıarta ı:1 •• Jt 

bepsiz gülüşünde , 01 ,ll 
acılık ve haykırış "

8b'f 
, kendisine, uğurludur, ~ 
dın. diyerek sigara 
kahve ısmorlıyanlar~:5~ « - Be hey saf ıtı i~ 
bir deliden. bir cedl 
hayır gelir mi?. 
Uğur ancak ~·alışsll 

• . . b• 
sandadır .. » der gıbı 
du. tl 
Konuşmak istedidl· 

sı• 
sorduklarıma, mans ıd 
bakı şla mu\cabele e 'JIİ 
yerdeki torbıısını oıı> '
atarak, izmarit to~hY:,J 
lıya, önümüzde ,ıer 
başladı... , 

1 ~ 
kurtuldu mu:>. 

Diye haykırdı, ana. 
Muhatabının, cevop ver

meden duruşu, iç.indeki ko
rku ve şüpheyi besledi. bü
yüttü, büyüttü. 

Amerıkadaki grev. 

Artık, ona, şüphe haki
mdi. 

Ç lgınca haykırarak, son 
kuvvetile evine koştu .. 

Uördüğü dumanı ve alev, 
gözlerinde tutuşan şüphe
nm alev ve duman idi 
sanki ... 

Yunan ahşap binanın 

yanına gt: ltliği zaman, du
ramadı, bağırarak alevler 
arasına atılmak, ~·ocuklar~ 

Ceneral Johns~~~eler söyloyo~ı' 
«Nev York Times» yazı- Bittabi bu huklı ti / 

yor: ı mesai liderinin şiddet r 
Birleşik Amerika devletl- kabelelerine vol açrnıt'd1/ 

. ·d 
erinde mensucat nizamnam· 

1 

mukabelelerin en şı . ~ 
esinin ihzarı ve geçen haz- t koınite11 ıJ mensuca grev 1.,, 
irandaki grev tehdidini ba- · · M C tar• 1 

• .t 
" l8J • . orman fi'. 

stırmak işile bizzat meşgul k' 1 ,., er•l ..J 
, h va ı o muştur. ven .ıY 

olmuş olan Cenera\ Jo nson b b bsedrl 
.ı ~· ı son u zattan a 

geçen cuma aunu .,eruıgı 1 bİ'/ 
rı C'd _ı• . A)) 

hitabed~ bazı acı h Jkikrıtle- « ı uı ve samımı. . f 
ri ortaya koymuştur. Mum· nç diye tasvir otroıştı· ti 
uileyh, bugünkü grevin üç M. Cnrman Cenarals lılıı 
ay evel yap ıl3n muka"cle tli hücumlarda bU . ~e 
ile kabil i tclıf olmadığ ı nı onun mesai da,·aı:ıını . 

k 
. ~ 

rk Etnografyoc ı lığ,) nın öncü· 

sü ve <lılekçisi sıfatile ka rş-

ını kurtarmak istecli. Bır 

akmadılar ... 
O: 
«Yavrularımı isterim!' l) 

söylemiş ve endi ine has shin gtoe i<laresinın i!/ 
hir saralıat ve açık sözlül · · 'h l · ı etıı> tını ı anct e ıt ıatn .. 10 
ükle şunları jlavu etmiştir: Cümhur Misine dlur·ııi' 
«Şunu söylemek mecburiye- milli kalkınma ida'ffles1

.;/ ım ı zJa görüyo?uz. Kentli~ini 

ben de tebrik ederim. 

Ahmet Bahanın bu kitabı 
önce çı kardıklarından ölçül
emiyecek kadar kıymetli ve 

orijinal olduğu şüphesizd i r. 

Tiırl\ Tarihi Tetkik Cenııyetı 3za•Hıd:ın 
~ıııalllıı. Klisc nıiııhal ogıu 

Mahmut Ragıp 

diyerek kendisini tut:ınlnra 

saldırıyor, ağlıyor, ölmek is

tediğ ini, ::ırtık yaşıımıyac

nğını ve kendisini bıra

kmalnrın1 istiyordu ... 
Or.a herkeB: 
- Günahtır kızım, Jj. 

yordu; Allaha isyan edimez!. 
Allaha iıyan edilmez mi?. 

tini hissediyorum ki teşkil sı•' A 
iki v. üzlü reisinin "ıa .. ~·r~ atı mesainin bu gibi muka_ ,.,.. 

velel rinin hükmü bu- verilmesini talep e. e ,. J 
ndan r11 zı3 bir Fakat bu hareket rıı b•~ 
şey olmıyacaksa. bu müess- I halletmiş Jeğildir. ı\~eb•.,.· 
ese memlekP.t in itimat ,.c ral Johnsonun ~özlerı cı~ 
istinat edebileceği konturat· l ve bu hnkikatlerıterı 
ları yapabilecek mesul bir 1 dığı hükümler doğrıl 
vaaıta olmıyacaktır.» mi? 
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Haşan diyor ki: 
.. Medeniyet için çahşan/ar: 

. 
Şaşarım 
Akıllarına! 

ilk Treni Kim Yaptı? Yaramazın şiirleri: 

Ucmasını 
:t 

Bilmiyen 
Koca Bir Kuş. · 

l \~mosını bilmiyen kuş ta 
olur mu demeyiniz 1 .80 den 

2,20 metreye kadar boyu 
olan Deve kuşu işte uçma ı-

nı bclmiyen ku lur~hın bi~İ
dir. Bu hayvan eskı devır-
)ıude düşmanlarındon u\·ıı· 
rak k:oçmuğo tuzum görme
diği nn kıınnt!Jrın n kuv

Vdtı gitgıde uzulmış, Lu~a 
kur ~ı ayaklarının kalınlıgı. 
ku,·veti fuzloloşrn ~lır. Onun 
idn saotte yüz k ılomc-tre 
gıbi çok hüyiık bir lı zln 

ko abilır. \'ani otomobrll• · 
motosıkletle, treııl e pek ald 

ynrı~ edobılir. Bu kodnr 
hızla ko~arken JumJuzo 
gitmez. 

Bozan sağa bozan solo 
saparak kovalıynn düşmanı

ndun kendin i kurtarır. 

reme i tıpkı kuşlar gibi 
yumurtn iledir. Yumurtolnrı 

da kendisi gjbı pek buyük_ 

tür. 
Deve ku unun yumurtad-

L ı ne yer on çı~on yavru nrı _ 
bil iyor musunuz~ 

~' kıl to ı .. 
,'ıı~mayınız. Acaba doğru 

mudur diye şüpheye de dü
şmeyiniz. Ernt Yumurtadnn 

çıkan yavrular çakıl ta lo.

r&nı iştahla yutarlar. Z ton 

anaları, babaları da demir 

parçalıırını yutamayı pek 

severler. Bu garip hny\•an 
dil ne sağlam bir mide bu. 

lunıluğunu artık iz düşün .. 

Bir Jı;ve kadar boylu po

slu olan bu koca kuş sırtı· 

nıl l iki adam tnşıynbilccek 
kadar do kuvvetlidir . 

Gördünüz mii uçmasını bi 

Bugünkıı işini yarına 
btra lw n la r111, 

/Jtiylikleri 11in so. leri ni 
dinlemiyerek kendi bildl
yinc iş yapcı11/arw, 

Söyledl!il sö:ım 11cre.L1e 
uaracafiım d11şu11111cdcn 

onurı b11nurı rast gele 
kalbini k1ra11/nrw, 

Bir işe başlayıp fa ::or Tren olmasaydı karo yol-
gelince yan yolda11 geri culuğu ne kadnr ~iıç oln-
dö11enlerirı, caktı. Mc eli\ Balık ırdcn 

/Ulir bilmez /ıer şeye Bondırınoya, Kütcıh) ayn, iz. 
karışarak knıdini lıerke- mire yaya veya araba ile 
se gıildtirenlerin, ::ıncuk gunlcrcc suren ~eya-

/J11g1111 olur dedi[jirıe h tten sonra 'arabjl cektik. 
yarın olama: diyerek sö il m de ne zahmetlerle .. 
:tinden dorıenlerin. Diyeceksiniz ki tr€n icat 

Bir lıaksı:lık görımce olunmo aydı, l izde her yere 
«adam se11dc bana 11e?.>) otomoı..İ lu gider gclırdik. 
diye omu: silke11leri11 Aynı ç bukluk ondo d.ı \'Or. 

Ş Fak ol tren ve demir} olu hun-a sarım d . l . ' nn yuz senn ove ıc t 

Akıllarına.. 1 olunmu tur. llulhuki otoıı o. 

l 
lııllercien in onların tam Öla

Haşarı rrık istıfod<' ı c ncok otuz, 
~ .. 
Birinciteşı in 
Ayı için 
On Sual .. 

1 - Yoprakl rı en O\'el 
dökülen hangı buyuk ve kü· 
çük ağaçlardır? 

2 Hcrgun gördüğünüz 
ağaçların ynproklorındn ne 
gibi fnrklar vaı.1 

3 - Bu sırolordo Behı:e. 
lcrdt\, Çayırlnr<lo, Tarlalardı.ı 

hangi çıçekler gorulmekted · 
ir "1 

4 B r uzum sulkımında 
tonelı•rin hep i Je oynı büyiı
klııkte miJır.1 

5 Bir siyah üzıim tan. 
esinin i~·ındeki etlı kı mı ne 
renktedir? 

6 - Bu oydn bahçıvanlar 
ne gibı ı lcrlc uğru ıyorlar? 

7 - 'forlolordo \'ırı~ ıler 
ne i lcr goruyorlor? 

8 - Gune in doğduğu 
zamanı gösteren bır t vim 
ile birinci lt şrinin bırindun 

3 ı inci gilnunc kodor gun
düı uzunluğunu y ni gune
~in doğtluğu İll'.' hattığı zn
manlorı hı sop cdıniz 

g ı;ırndı sumüklu bö-
cekler nerelerde bulunuyor 

lor.' 
ıo _ Eyi havalı gunlerdc 

otuz bt:'':i no önce bu lor. 
Ve h5lfi d otomobiller 
trt>nlcr knJnr fazla yük ve 
yolcu t ıyamı)orlor. 

Bjr lokomotjf ardına elli 
oltmış vağon l kt mı ) uzle
rce yolcuyu ve tonlnı c yiı
kü zorluk çekmeden gôtuni 
yor. 

Bu kudar fııydolı olan 
treni ocabn ilk defa kim 
yaptı biliyor mu unuz? 

Corç i tivinsın isminde 
rokir hır mo len amel ı .. 
Corc doho çocukken çalı tı
ğı maden kuyu undaki bu 
hor mukinc inın no l \ J -

tığını, suyun neden buh r 
balıno gcldığinj öğrenmek 

ı~ in meraka apıldı l'ok t bu· 
nlor ancnk kitopl. rı okumokln 
öğrenebilecek ) !erdi Hal
buki o yazıp okumayı hiç 
bilmi,·ordu. unun iç ıı her 

"' şeyden evci bunu öğrenmesi 
1 zı n geldığını onladı. 

Corç giınduzleri maden 
de çolı tı. eceleri d okuyup 
yazmayı oğr nmeğc hol:lnJı 
ve az za cnandn bu i i bo o· 
rnruk mokın ye ait kıtoplorı 
okumoğn ha lndı. Corı·un 

çolışmokta olduğu mod n ku· 
·u unda t;Uları ı.J .,.nrı atan 
bir buhar makinesı l ozulJ-

Jlikaye: 

""I 

uğundon ( yi işi ıniyoııhı . 

Birçol ustalar rok uğr ştık
lorı halılo bu nuık ın yi tam
ir ed memişlı. lstıvin ın ı tı> 
bu m kinayı ı 1 t rek kf'ndinı 
tanıttı. 

Yınf' bu mud n kuyusun
Joki nrnb lor roy uzerinuc 
otlorlo ı ek liyordu 1 tı' in -
in oylc bir makine yaptı ki 

k. len bir arobı.ıyı 

yuz b ygir çekiyordi t' şı 

mdi on beş beygır Lu ı o 
ktlfı g-eliyordu 

! te hu trl·nin e n ı t\e 
nebılir. J<'oknt orıurı lıiıtün 

i tı ği hay\'on y rdım n, 

muhtaç olma l ın y3}rıız huh 
nr kll\ veti il gid bilec k 
hır m k 'ne :opmı klı. 

llom aıle ani ge~· ındirmek 

h mele m kin ini yopal j). 
mek için ~er • gündüz dur
modJn co.lı )OrJu 

Nihayet kırk ya ında 
iken mnkine iri tecruboyc 
knrnr \'erdı . Bır arkadaşının 
pnrn yardımı ile yolları, vn
gonlnrı ve m kınclcri yoptı· 
lıır. Binlerre ınsnn böyle 
nls 7. Lir urobonın bukodor 
\'Dğonu rıo 1 göturebilcceği
nı gör met kin merokJn top~ 
lerımı l rdı r kot hıç kimse 

MEKTEP AÇILIRKEN 
•İr' giiu arırwnı Plimt.len 

Tutup: Ya\ rıım. Bak dt•tii· 
' (;eldi rıu·kırp zamanın. 

Bak. ~a~ın oldu yedi, 

Yeııi P:\ aplarm11 
(~i~dinı; old um hir <·ictık .. • • 
N<:\ giiz<·ldi uwktPhinı: 

."aııki IH'r taraf ipek .. 

PPk cndinı rıı ktt lıimi, 
..\rıık Jıer giin gidcrinı. 

Okur, yazar·, ·alı"'ır, 

Derslerimi hellerim .. 

Y.\HA~IAZ 

Yerlı Malı 

Turk çocuğu Türk ,,:ocuğu, 

Almnh ın yerli m lı, 

Vatanının vorı yoğu: 

Diyor hunu kullonmalı .. 

inan kardeş 
Yerli malla 
ı;cnnct olur 
Yerli m lln 

** 
bunn ınan : 

güzel \'lllnn. 
boştnn ha a, 
en ~·ok yaşa .. 

Gün gör 

ınormıyor h r kes alay ., • 
edi ·ordu. Bır 

Treıı .) ukunu alJı, L:or\' 
loko uotıfıni l r kete g l r-

numaralı bilmecemizi 
kazananlar 

dı Ve herk in hayretle 
nç lnn gözleri önundA ·treni 
diğer hırknç oatHk istuHİ

yona doğru g-ittık~·e ııı tan 
hir hızln uzaktoştı ve ora
dan <ln nynı şekildr> gnıyc 

dön•lu. 
Trenin donduğiınu gören 

hınl rco lı 1 onu bu def o 
oll-:ışlıyor, nlkışlıvorlordı. 

İle )UZ en C\Cl ılktrl'
ni, k n lı kcndıno y t n 
\'O 8( ( 1 t İç)IlUt } U) U 'C'n 

bir maden melesi olan Coq· 
lstıvins n y ıpmıştır. 

Bir numaralı bılıncc mizi 
doğru yopnn ar orneındo 

çektiğimiz kuroılo hodıye 

kaznnon okuyucula r ınıızın 

i imlcn· yazıyoruz. 

Bırinciliği. ikinciliği, üçü-
ncıilıiğu kozan nların, 
gazet mizo bn nıok 
ı~·in biror {o ogrı.ıflnrını gö
ndermelerıni rıcn ~deriz. 

Bir r k tdp kazananlar 
Bır numoralı 

kaznnonlnr: 
lıılm ccmizi 

Bandırma husu i orln-
mektl•p talebe ındcın 57 
İhsan, 

efendi kortleşi fsmoil , Bala. 
kesir M itntpsşn mektebi aınaf 

kici en frtet, Bıılıkeıir erkek orta 
mektebi sınıf üçten 145 
Ha un, Balıkesir t"lgraf mu 
hauere memuru llnlil elendi 
oğlu Cihat, sabık mebus 
V hbj hey oğlu Orhan efend. 
il r. 

Birer kari kazananlar 
Balıkesir kii\•iik şadırvan 

kor ' anda Mohaıet Ruim 
bey oğlu M. Ncsip, Ra-

lrniyen kuşun moriCetle· 
hanği böcekler meydana 

çıkıyarlıır? Aslan ve fare. 2-Bnlıkesirdo imam zade 
Azız oğlu Mehmet. 

i lrn yumı•ular mnhııllesi Ali
şan buy sokağı 1 ~0 17 de 
Nuriyc, l3alıkosir erkek orta 
mektepten 97 Aziz, Ayvalık 
lo':iknhve miisteciri lımail 
boy oğlu,Bnlıkesir Mitntpaıa 
mektebi beşinci sınıftan 310 
Ali Kayn, Bürhna.iye Kırağaç 
lor. 

rini? ... ---
u "T'··rk cocuğu herşeyden ner ı u , l d 

l b" mektepli olma ı ır. eve ır 

. . . 1 ) _ P.ımuk~ uda okumıyo 
P k ( M bobırımızl en . 

omu çu. ı u d Kö,•ün yedi yo':iına gır-
k .. .. h h ves var ır. J 

nrşı buyuk ır c kları mektebe verilmi tir. 
. b"t" çocu nıış kız ve erkek u un "zel yapılı mektepte 
Ş. d. k.. .. bütün çpcukları gu 
ım ı oyun 

oku11rnktadırlor . rıfo kor ı altık ı buyuktur. 
A · · k'. .. h lkı nın Ja m:ıa 
zızıye oyu 8 k yan ~·ocuklarmı bir 

Y . .. .. mektepte o u 
olladığım rosım koyun 

arada göıtermektedir. 

B r gun bir \ lan yuvn· 
sında uyuyordu ( zerinde 
Fareler sıçrny p uynuyor -
lordı Hızlı ko tuklarındon A
slanı uyoı lırd lor .. ' oldu
ğunu şn':iıran rur lerın h r 
biri bır t rafa ka~·ı m• ğ ı 
bnşluJı. Kendısini uyund r n 
bu Far i rd n hırın p n~o-
ıni ntlı. y ala ı. Ezm k 

i tedi. Lnlı:ın Forc>lt rın 
yaharmas na dov nı:ımadı, 

" bıruktı. Aslana kor ı boy-
un eğerek· 

A il Aslan dedi Beni ol 
dürmcdiniz izo borçluyu L 

Cmit ederim sizin bu nez k
('lİnize knr ı yardımım 

olur . 
Bu ktiçük teyjn böyle 

«lngili:.ce.ı> derı: 

soylemesino buyuk, kuv,•ctlı 
Asi n guldiı. « Bun t u 
ku~ uk Farelerın no foydo : 
d kannbıl rn dıy öylendi. 

Kuvv( tlı ,\ lon bu \'Ok o-
dan ipi z rııon onra bi r 
gün O\' nın ıırk ı lnn ko O

rkcn kurulmuş pl. bır ağa 
Jü9 u. Kurtulm k ıçın c • 
balJ lıkç d 1 1 r ld llır-

1 n cı nr boğml . A lanın 
hu acı f •ryadını ışın n Pare 
h men y.ırdımo k{ tu. 1 z ri 
ne olurdu. K in dişleri 
ıl k dın pl€:1ri kemirmeA-e 
bn lada. ~ 'ıhuyet ıp ço.lı ına. 
don sonra ipleri hırçok er
lerinden kc ti. A lanı kur
turdı. 

Nihat Nazmi 

3 Aydın inhi orlııı mu
ha be ma. amiri iJri lı y 
oğlu I:dip efendıl r. 

Birer defi r kazananlar. 
Balık esir Mit hat pn a mc

k te bi 4 uncu • ınır talobcsi
nden 30 numaralı l'ıkret, 

Balıkesir Dumlupınar uıck-

tı bi dördiıncu ınıf talelıo 

inden 22 \tuznffer Kemol, 
B. 1 ke ır i tiklll.l ın ktebi 
tal h inden l 26 • 'obnhcıt, 
Balıkesir ortameklep birin
l'i sınır 29 Rnşıt, isti -
klAI mektebi ikinci sınır
lan Mukadder hanım \'e 
ofondıler .. 

Birer kalem kazananlar 
Balıkesır lıiıkfimet cadde_ 

aindc yeni berber lbrnhim 

Gaçen ~af ta~i bilmecemiz 
f:·~cen hnrtoki iki numaralı 

bilmecernızo de birrok oku
yuculnrımıı r.evop genr.er
nıişlerılir. 

Bu hilmsı•emizi halledip te 
hemız göndcrmiyen okuyu
cularımız bir haftaya kadar 
cova ırlıı r ı nı idare hanemize 
yollomakto acele etmelidir
bnkkaJ llyas efendi oğlu 
Burhan cfonıli vo hanımlar. 

Bu bilmecemiıi yapanlar 
orasında da kura çekilerek 
he liye kazananları gelecek 
haftaki ııüshamııda bildire. 
ceğit: . 
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İngiliz filezof şairi ile mülakat. 

Silahsızlan , Harbi e e em ez! 
Bir lngiliz laralın~an vurn!an ·her Alman. lngiltÔre için ziya~ır. Kezalik vurulmus 

bir İngiliz da~i Almanya için bir ziya teşkil e~er. 
}'azan: A GON MİCHAEL SALZER 

şartınk tcılikan hiç . bir rizi. miş emriv.ıkilerden sonra 
kosuz bir hayır cemiyeti k· haberdar oluyor. ~1eselA Al-
in yüz milyon lira vernıek munyadaki hlidiselere Jn-
taahhiitltimü teklıf edebilmiş ir ne biliyoruz? Ancnk 
olınama benziyorn. ihtih\lin son sııfhasının kur-

Shavv ~eni~ keçe şapka~ı- hanlarının isimlerini biliyo· 
nı düztjltmek i~·in bir un Ju- ruz. Hitler h:ışka birisinin 

Bulgaı istan haberleri: 
• 
va 

-

Mılahinofun kaçmasina ya- ı 

i~~!~i~~~l~~~~ ~:~~~!eye 1 

ilticasını kolaylaşt ran kaba
hatliler arasında yopılmaktn 

5Bt~T~ 
rTORKöiLiNiN _______ HiKA~ 
--------------------Aldatan Kadın! GB 

Ya::an: MEHMET T0 
. l .. J ~ \"Ordll - Vaaay, üstadım, seo ı en tutmuş, gu UJ • otfl. 

buradn hu~.. Hangi fikir 1 - Niye donsetın1Y1 kıll. utt ı , benim üstadımı bu- Bak bt:n, şıı \'O P. ~ 
rnya?.. <.,üze] ealt"ndim kı · ( ~ 

!'." b • k•~ 
TramvayJan inmiştim... dönerek) değil mı şe 

Çocuklarıma hediye almak Kadı n, dikkatle bB~~ 
için bir mog:ızııya gırı· ıyordu .. Ne oldu. billll' 
yordum ki. :rn~ zın. kolln. ans:zın bir çığlı k ~:. 
rımn yop §Bn ve ı~ıklı ve yüzünü, boşta js ~ 
gözlerini gözümden avır- lu ıle kapıyarak ksçlll 
mıyım.ık bu F.öz1eri söy- r ı 1mak jc;te<li... , 
liyen Torik Nedımi kar- F.akot, Tarık bırak 

Kolay ve çabuk heyecan 
duyan bir Amerikalı bir de
fa Bernard Shawı modern 
<(Acayip sebai §.lem» llen bi. 
risi dıye zikretmiştir. Bü· 
tün batıl itikat ve hüküm 
lerden nefsini azade kılını~. 
bir şeyin daima aslii esa. 
sını arıyan, kendi kanaati 
hilllfına hiç bir sebep ve 
surAtle bir fıkrin esaret ine 
düşmiyen bir adam ... 

rdu. Mev~imin bu tazyik elinde yalnız körükörüne bir 
edıci gıcaklığındo o, yürılii ulet midir, yahut kendi mai· 

olnn tahkikat bitirilmi~ ve 
maınunlor müdafoai vatan 
kanununun 9 uncu maddesi 
mucibince kefaletle tahliye 
edilememeleri şartile hop
l'!edilmişlerdir. Tevkif edile· 
nl r: Dr. P. Badorur, B. 
Stimbof, M. İliya Yanef, Ma 
nol Çolovski, Yanaki Karolcf. 
İvam (~ol r, K Atanasoftur. 

, şımcla görmiyeyim mi?.. du. 
Sevin~·ten kalabnlığa eh- - Ne oldu, yavru~ 

elılivec. yiyor, «ellorini sıca· yet adnmJurınm ölümüne vi-
kto.n muhafaza. İ~'.İtı l » . Örgü c<lunı üzerine ulııcak kndar 

' kıravatı yumruk kadHr iri hnkikaten sert ve kuvvt;tli 

* Zamanın yeni siyaset dal
ğsılarının eteklerints çarpıp 

kırıld ı ğı sabit bir kaya gi
bi Shuw, hududunu bizzat 
kendisinin çizdiği adası üz
erinde tek başına duruyor
du. Bu tek başına yalnızlık 
ve şuur içinde y.ışamak ve 
her bir hareket ve jesti he
sap etmek ve zeka ya hıç 

bir an vakıf ve sükun vere· 
memek s·ınatı: İogil iz dra
mının 78 yaşına bu büyük 
üstadının uyanık , faal,zintle ve 
terü taze kalmasında amil 
olmuştur . Onun fızik kuvvetle-

• 
ri enerji ve nıukavemet itihn· 
rile kendisinden yar.m asır 

daha genç insanların birço
ğunu rı kıne tefevvuk etmek
tedir. Ben Shawe ref ak atla 
Regents Purk ı~·inden gedp 
şehrm ortusından yuruye
rek Vhitehall yakınında onun 
evine giderken seksen yaşına 
yaklaşan beyaz sakallı bir 
ihtiyarın yanına gittiğimin 
katiyen, farkında olmadım. 

Onn nyak uydurabilmek için 
adırnlarımı bir hayli açık 
Vd hızlı otrnaklığım ldz ım 
gı-liyordu. O yarım suat sü 
ren yolun büyük bir kısmı 

yaya gitmeyi terc ıh etmişti, 

zira onun ıçın otomo
bill~rin hareketi öyle vakti 
mürur ve uburun çok oldu
ğu bir sırada gayet ağır vo 
bati idi . 

(Siz pek berbat ve son 
derece calibi dikkat bir za
manda yaşı yorsunuz, bonim 
sevgili del;kanlıwl) dc<l i ve 
ilAve etti: 

( Her şeyde bir go.rebet 
peyda oldu. 0 J ha ı:;Üratli 

gitmek İçin otomobi l yapılı
yor da sonra yine yaya gi
dıliyor, zirn sokaklar dolu
dur ve telaki noktalar ı nda 
hareket ve muvasala durm 
uştur. Tıbbın ve hıfzıssıhha

nın terakkiyatı scvinde al
kışlan ıyor ve aynı gazeteJe 
cnddolerde knzaların artmo. 
sı yiizünden ölüm vukuatı 

rakomlarının yükseldiğ i ok
unuyor. Senelerderıber i en 
iyj ve münasip sıltih"ızlnnıno 
metotları konuşulup tavsiye 
ediliyor ve sonra da hnva fi. 
]osunun ve deniz harp ku
vvetler inin takviyesi için ii~· 
misli nrttırmış bütçeler ne. 
şir ve ildn lllunuyor. Yeni 
bir harbin müthiş ve feci 
bir felaket teşkil edeceği 

mütalaasında düny:ının biit
ün insanlarının hemfikir 
oldukları görülüyor ve her 
merrihıket silasızlonmaya am-

ndedir. r.ğer önce diğer me
mleket silılhsızlonırsa ... Bu 
~dcto. benim az zam an ev· 
el diğer on iki hayırpervn 

adamın da aynen benim gibi 
hareket etmeleri lüıum ve 

bir düğüm te~kil ederek midıri' llıtlcr bir buçuk sene 
boynuna bağlanmış koyu ı cvol idare başına ge~· i nce 
renk elbisesinin çok kapalı onun nutukları duyuldu . Bn-
yeleği altında duruyor. Sh zıları ürktü. menfi vaziyet 
avvin Ayotdaki sayfıyesirnle aldı, faknt elıserİ)•et şunu me· 
oturmadığı yahut muntaza- rak ediyordu: Gençl ik taliini 
man golf pantolonu giy- acaba nasıldeniyeccktir? Fa. 
mış oları:ık göründuğü knt bu merak bugüne kad:-tr 
şenlik ve eğlence şehri tatmin e<lılınemiştir. Alma-
olBn Malvcrııie: bulunmadığı nynnın istikbali bugün ıliin. 

zam ·ınlıırduki standard kıyar. ku kadar nıe~·huldür. Cihan 
eti budur Caddeyi öbür tar- siyuset muammasın . o hol 
afo geçtiğimiz oırada Shnvv ve tusviyesinıle Almanya 
.\lılletler Cemiyeti müzako- büyük bir meçhul olarak 
rutına ait haberleri ihtiva kalıyor.) 

Bulgaristıın zahi re satın 
almn müdürlüğü sene başı
ndaııbcri 141 mil1on kiloğ· 
ram buğday satın almı~tır: 
Gündelık satışı 120 tondur. 

* Bulg ırist'\n deniz yo'ları 

şirketi g.dn maddelerinin bo. 
zulmnılan ih r acını temin kin 
vapur lurında !'oğuk h:ıva te· 
siırntı yapmıığ'a karar verd
iği gibi Amsterılam, Roter
dam , Anvers ve flarnburg 
liınanlorın:ı da beş vapurunu 

eden ve y..ırta holiode duva- • Asnnsfü i~·inde yeraltı de- ı==:=====::;=~===:::==:::;=== 
nıba tayareler ı:' Acaba bunl:ı-

tahsis etmiştir. 

ra yapı~tırılıp okuyucularına miryoluna iniyorken ş:ıir 
rm muzaffer pilotları, daha 

ar zedilmiş olnn gazeteye sut1mu~tu. Otomobile binmek 
cvelce yeri zehirli gazlere 

atfen: i temi~ti. Yanımızdaki kala. bulad ı ktan sonra dinner İçin 
<cCenevredeki, bu n.üzake- balığın dikkatine ehemmiyet 

- nereye inecekleı? Herlu.dJe 
reler neye ycırıyor ~ dedi ve vernH k ·i ;t;İn sözlerine devam 

artık milletlerin ihtilafına 
başını sullıynrnk İçiııi ~·ekti: ile: (Bundan bnşka yolcula- ve fetih ve istili\ hırslarına 
«Bu müzakurelt:r yaln ız, is- rın yüzde doksQn dokuzu 

bir ıupop teşkıl otmez bü-
t ik bfllda hor Almanı, 16 pus- hcıııi tanımıyacak derec·eıle 

tün hayat vo feyzin kökün-
luk bir mermi yerino ancak cnlı ildir llalbuki gündelik 

llen kurutulma demek olur.) 
10 pu:ıluk bir şaropnd ilo vekayi ve hadisnt ile ve bu 

Tuymısin kıyısından r vine 
ölıliırmeyi İn~ılteren1n tnah- hıldisı1lerin cshası ile dog'Yru-

..... • giderk ı n Shaw mülfih nzolnrına 
hut edip etmiyeceği etrof.n- dan ıloıfnn. u temas beninı _, 

1 n uevam a: (Biz her vakit ya-
da cereyan etmekteıli r. Pöylc ınatımın icabatındandır ... ) 

1 
olunca bon kendı nefsime Her Londrnlı günde en az 

n ış, yahut yarım hareketi. 
er yap yoruz Bir tarafta 

mümkün olan en büyiik ~·ap. iiı; gazr•te t atın olır Yeral tı harp bordıırı yüzünden biri-
taki mermi ile yok eılilmeyj demiryolunda nkşnm gazc_ b 

ırimizlu kavga ederken ay-
tercih ederimki o en büyük tesinin kalın puntu ile hn-

nı zamanda yeni bir harp 
merminin çıkaracağı gürül sılmış kısımlar okunur, son-

için sildhlanıyoruz. halbuki 
tü üstüne o nispette fözla ru evde de o bllşl ı kl ara :ı i t 

yeni hir harp katiyen vu. 
dtkkut celbe<lilmiş ol~un. tafsilat okunur. Sbavv, gaze- kulıulrnnmulı ve vukubula· 

HH4 te tesp t ettiğim şey le okuyanl ıı rın yüzlerini muz. Amerika bor~·larımızın 
bugün <lnhi varıt!jr: tel kik ettikten sonra hona hi-

tediyl"s ini istiyor. Ne borçl-
Bir İngiliz tnrafıııt.lon vu· taben: (Bu ndamlardan hiçbiri uyuz? Milyoolarca dolar, st. 

rulun her Alımın. ln"ılt ' r • okuduğu şey hakkında bir ma. erling ve altın? Hayır! Biz 
i~·in ziyod r. KPzalık vurulınu~ lümnt ve fıkir sahibi değil 

· Amerikndan öıHinç ol{Crak bir lngıl ı dohi Almanyn için dir lnırnnlnrı hissiz y. pan 
k d cephane ve buğbny aldık. bir zıya te~kıl eder. Bir or- sulh ve sükunun ne n sır 

dunun mı.ıhvile diğ ,rinin tehlıkeli olduğunu onlamak nunlnrı bugün niçin p:ıra 
· · ı ı l · ı · ilfl Ö·liyelin? Eğer horçları-kahrumanlığa yükı:rnleceği ı çın ) U nt :ım arın yüz erın-

lıHı i:.e sn~·rıuı bir şeydir. ıieki hoş ifudaye dikkat et- mızı aynen eda eder.ek ol~-
Bunun içın yeni bir h•ı roi mek kıfoyet eder. lforpt tJ ak nasıl olur? Amerilrulılnr, 
menetmek i~tiyoruz . Fuk:.ıt bu adıırnlltr hPp birlikte ya- hittabi tıöyle birşey mev-
heJ.efe sıldhl:ınma yull'nları şı:ıdılar ve şimdi gündelik zuu bnhaolmoz, diyecek-
nutuklur, beyı:ınnameler vo htıdisatı atlıyur.ık yaiiıyor- lcrdir. Z ın:ın onların miljon-
vaıtlerlc varılmuz. Milletler l:ır. Bütün bu adamlar, vn. lnra b:ıliğ işsizleri bizim oy-
kurtarıcı bir kelimedt•n me
det umuyorlar ki o J l «Sul
hun temini» Jir ve yirmi 
senedorıberi bu ümidi besli
y n Shnvv omuzlarını silkti 
vo bu harııreti ile cümlesini 
t ... urn ııilamı::i oldu. 

MuahPde ve misaklurla 
milletleri birleştirmeğe ~·:ıl.

şaıı devlet a<lnmlarının gay. 
ret ve teşabbiisleri etrof.nda 
ko nuştuk ve bunlnr ı n knrş. 

ıs.rıdaki mftrıileri mevzuu 
bahstttik. Snavv izah etti vı:ı 
dtıdi k: 

( Cıhurı siyasetinde amil 
V I) müessir olan miıhiın hil
disntın es.ısına ılaır hi~· bir 
şey bilmiyoruz. LArtJ n. vut
uluyoruz Ş .ıyet b ı z~ot ıııud

afaa etmPyi tercih etmezsek 
dinlemekle iktifaya meebur
uz. Kolistlcr arkasında olup 
bitenden dünya ancak dola
yısile ve ancak huıule gel-

ktile hnrpte gösterdik leri ny 
ni nıü~terek alakayı şimdi 

sulhta Jn gösterseler ne iyi 
olurdu! Alman muharip ku 
vvctlerinin lıüyiikhiğümlPn 

bahsediliyor. Korkun\' scfı'

rherlik kelimesin in bun<lnn 
sonra nfker kütlelerinin lcı· 

c~mınuunu Jeğil, ordulnrın 

~~nbucnk mnh iv ve harohisini 
ıfade edeceği muhakknk ol 
Jıı klan sonrn hu rakam. 
tarın mnnlsı knlır mı? 

Düşman gonır.unce kaç
mağa lınzırluum:ş kfü,,ük O'· 

<luların yerine bugün N,ı pol 
yonun ,.e onun mukallitle
rinin lıiiyük t:ıburlnrı kaim 
olmuştur ve bunlnr Bonapa
rt ın, bizim znmanımız kin ~·o
kt nn modıısı ge~·miş olduğu· 

nu bilmek istemjyorlar. Bu 
gtin :tehirli gaz, dinamit. 
yaklaşan düşmanı otomatik 
olarak tahrip eder. Hele bo-

nen tediye etmek istediğimiz 
mnhsulatı kendileri istihsal 

cd ·rek ücretlerini temin erl. 
ecck lcrdir. Hıı!Asn saat artık 
işlemiyor. Çarklor dönüyor, 
fukat artık biribi ini kavra-
mıyorlıır. Uizıro eyi Lir saatçi
ye ihtiyacımız var ki tamiri 
süratli vo esaslı bir surette 
yaprıbilsirı. Şu halde yine ha. 
rp mi? 

Beynnulının bu 
Shawin harbin 

noktnsı 

korkunr 
senelerinin tckorrürüne imın
dığını katiyen iC:ıdc etmez. 
Shav hararet li bir Fı:ı şi~ttir 
Fakııt o her şeyi na~ ıl i~ 

mi ile Röyler ve tehtit etlicj 
tohlikeleri diplomntik lıHlnr
lıı ta.iil ve ketıne kulkışıııaz. 

Bunun i~·intlir ki politikac ılnr 

ona şair derlor. Fakat poli
tikncılardcın bahsederken 
Show kendisi o kadar nazik 
değildir. 

emmiyl:'t vermiy~rck. kal- kadaşımın sarhoşlu 
dırım üzeriııde kucaklaştık . .. mı korktun? 

- Bir ·insan, lstanbula Ve kadını çekiyor 
galir de. eski con yolda- mıza oturtmıya ~·olı§11 ~ 
şını aramnı olur mu?.. Bu Ani olarak kafDrtl 
ne luıyğısızlık , bu ne oldu. . b' 
aldkas zlık yahu?.. Evet ben bu see1• 

- Senin burada oldu- dını tnnıyacağıın . fJıJ 
ğunu biliyor muyum, ki bun- - Perihan . pee 
lıırı söyliiyorsun banıı ... 

. Muzeret bunlar •. . 
Koluma g-irdi: 
- Fokat (·lllne !!'eçtin 

1 " 

ya .. Kurtulabilirsen ... Vay, 
o ne, ftı zla ciıiılısin... Bir 
koltuk knpm ı yo. nivetin 
var galiba .. . 

- . Sen, hep. o eski tas, 
eski hnmam .. 

- Oyle ya canım, somur-
tmak koş çatmak bir 
meziyet mi? .. 
Göğüs geçirıli: 

_ Azizim, eğnr gülüp t•ğ

lcnmez,.;cn rahat edemezsin: 
bu asırda ... Yirminci asır, 

dünya yüzüne öyle bir çnt· 
ık ç~hre ile geldi ki. ufak 
bir hnta yüzünden derhal 
üzerimize çullanıyor ... Yaşa_ 
mak, giilmek. İ\·e keder ko 
ymamu klrı mümkün, ~imdi ... 
Betbnhtlık. bctbinlik ... Anlı 
yor musuni. ibtadım. ciddi 
yet fayda vermt' Z •. (i~l, zat
en akşam oluyor, şurada 

yemek yiyelim. 
Yemekt~. on sene evelki 

mektep hayatı mızdan. muaL 
limlerimizılcn ve şimdiki ya
şnmu zorluklarından bnhse
derkon, kah kalıkalıalarla 

gülüyor, kn h ta içimize ~ök
en gamın yüzlerimizdeki gö. 
lgeli kırış ı klnrına dnlnrak 
uzun uzun ıliişünüyorduk .. 

Ono, b e ş senedenberi evli 
olduğumu söylediğim zııman: 

- Kalk, öyle ise~ dedi; 
tıu ııkşam, eyi bir bekar ge. 
casi geçirelim . Ne diyl~ ev
hnirsin, n Lenim toy delik-
anl ı m?. Ilekilrlık kadar eyi 
şey var mı, bu senelerde!.: 

Ne olursa olsun, dedim ... 
Anaılolunun sııkin bir ~11hr 

inde. heni <lört gözle bekli
yen knrımn. hayatımda bir 
gerecik olsun hiyanet edeyim .. 

Kolkola, talebe iken yaptı 
0-ımız O'ibi. arzulu , nbeli b ~ ~ 

konuşarak bir bnru girdik . 
İçorde, bizden t:ışk ı n, çılğı· 

nen Jöncn bir kiitlG ile k::ır- 1 

ş lnnıncrt neşemiz bir kat 
tluht.ı artlı ... 

Güçlükle boş bir masuyn 
yerleştik .. 

~ 1 - ~ımpanyn .. 
Kadehler gidip geliyorılu. 
Tnrık cıvıtınıştı .. Bcninı de 

başımda bambaşka bir fll em 
\·nnl ı .. Gözlerim, bu Alemi 
sulonrlaki kalabalıkta arıyo-
rdu ... 

- Sen h !llıi oturuyor mu 
ı.:11n:1 •• Birdenbire daldığ ı m 

hulyadan uya.ndım .. Tarık 
Jrnrşımda, bir kadını bileğin- 1 

ıat1 

Perılını ııı her guıı J,ır 1 d• 
Demek ki sen, hur9 

sen misin Peri hnll · J 
bu nasıl olur. Niye 
sun?. d 

J\ell Kaldır b:ışıııı. d • 
hayet , bir bar kB 

1 

• ;> 
mı.. 

S:ılon dönüyor. le~ 
ftlP.m bir harp ın°1d• 
lini nlıyordu. s.ııoıı J 
bnlıırın sönü r y00 

görüyordum. 
Perihan hurnd8 ~ 

Sen sınıfta iken, 
delice aşık olduğUı!I~ 
ba!-ika:ıı ile ~evişere • 
aldatan Perihan. . 

lnonmok isteı111 

gördüklerime laf' 
Artık, 'farık. 89 

0 
havkıran, dönen ~1,, 

"' d" o:ll" Biç hir;;ey ll) 

dum. ·r 
( ..... 1 . hiç bi 
,oz erım, d•r 

offctmemek üzere 
Pll~ihandan ayrıl;~i 

llk goııçlik o.tcŞ 8~ 
mJc, sinirlerim.le ~ıt 
kadın, bu akşalll• 

karii ı mıı çıkıyor· ıı' 
- Anlat, anlat: 

tün huray,ı?... tttıt' 
O, h ı~·kırarok 0~ 

l ıyordu. . e~· 
Kolundan ~·rker 

lkonn sürıikleıliıfl · 1 
O kadar hoycctıll 

· 'kl · · herPerı ıçt: erımın 

tesiri olrnumıştı. ·. · 
1• "1111'' 

giızel ~86 ,,, vnsıtosıl dd 
1 ,.or 

çalıştığı anlaşı 1
J bir 

Meiıtnp vo ılılı 
e" la uyuyordu gdc · 

' "' to 
O. tam bir bB ~ trif 

ile, çıplnk denece 

Eti ki 
boyalar 

yette idi... ~ıır' 
Göz ynşlnrını :J 

sıkınğan bakı§tarı. tıiJ" 
!.Üzılıikten son r''' 
ı i anlattı: , ~ 'I 

- Oka lor 1corı, ~ 

yatım .. Hilirsİfl• b'' 
ÖIJÜ me çıkard ığı· e 
ma giden gen9le ~ri 
B. .. b tabı 

ır gurı aş 
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5 BIRINciTı ŞRIN 

Hintte Milli Hareket. 
Hıntlı Mehmet Esat tarafından yazılan hır makata. 

Neue Zurjcher Zeitung 
gazetesi Hint milli hareketi 
hakkında Hintli Mehmet I~ 
snt tarofındon ytızılmış ve 
Britnn1a lmporotorluğunun 
sınır noktasında vaki şimdi
ki coryonlnrı gayet oçık 
bir surette tespit eden ente
ressan bir maknle neşretmiştir 
Bu makalenin bazı kısımla 
rını ü ğıy.:ı dcrcediyoruz 

~1illi kongrede ortaya atı

lan Hint milli hareketi bugun 
tamamıle Hindularn, nıt bir 
iŞ olup açıkça soylPnnH'ffilŞ 

fakat kntjyetle, malilm ' 0 

muayyen ofon lıedef ve ga
yesi evelemirde Hindist~nın 
yerJi Hindu kültürünün ıh!a 
sile serbesçe inkişafını temın 
yolundaki dnv:ıdır. Biritnnya 
imparatorluğun lan tamam<'n 
avrı ve müstakil olmoğı 
f-İindu liderleri acaip 
bir hedef olarok görunüyor 
lar. Böyle bjr eyin tahak
kuku, müstakil bir llindist. 
onı yalnız Müslümanlarla 
meskun olan komşu memle
ketlerle doğrudan doğruya 

diğerini bırokarok onu sev
miye başlardım. 

~'cıko.t bu da uzun sürmez. 

bir diğerine geçerdim •. · Bu 

şekilde bir 6let, bir zevk 
dleti olmıya namzet bulun

duğumun {arkına hıl<' varını 

yordum . 
Bone, Pn ziyadP cıldko ~ö 

t"ren. h.ıtl,ı, dığ r d ıklor -

rnd. n qızgrçmez em bt rıi 

ol,furı·cuğıni soylPmeğı• kn 
d r v.ıran ı-l•rı vıırkcn hılc. 

k mlırnı b şkol ır ndrııı ku 
rtnrarnonı şt m • 

nın, oyrılırken ne kaılor 

mtitee ir olduğunu bıliy

ordum. 
'ıhcıyct, bir gün şeytono 

uyarok, bjr gencin yoldızl 

sözlerine kondım .. 1stnnbula 

kaçmıyn karar verdik. 

letanbula .. Şu köhne bar 

köşelerine .• 
iki ay çok mesut bir hayat 

geçirmiştik .. İkinci ayın so

nun.la, cınnemin ölüm hab
erini aldım .. Kimsem kalmı
yordu, metresi olduğum oh
ldksız, ıı kının güvenerek. 
İzmirdo, bana ne kaldı ise, 
hepsini sattı. Guzel bir yu. 
va kuroco.ktık... Fukot . O 
haydut, poroları ccbinfl ota· 
rnk Fransayo. ko~·mış .. B· n. 
i tanbul gibi bir muhıtte 
yolnız hoş11no. nasıl ) 3 1)'U

bilırdim 1 
• 

Bund'.ln sonraki hay tım 
karo bir gömlek gılıi s rtııno 
yap ştı. Ve duşmck uz ·r~ ol
an bir kadının ne gıbı ncı 
gunler gocirdığinı romanla
rda okumuşsıındur.. Artık 

du tük~·e duşü~·ordum ... Bi
rine birkaç ay satılıyor, 
ondan bir başkasının, ihtira
stan kanlanmış gözlerine yem 

oluyordum .. 
Dansa olan merakımı. hol-

ve fani bır temas ve munas
ebete sevkcdecektır Halbu 
kı bin senelık müsluman fe. 
tih ve istilll ı Hinduları gö
nullü olarak bir daha böyle 
bir tehlikeye maruz knl
momoları için kt'l.fı dı>re

cedo durbin ve ihtiyatlı 

yapını tır. Binaf'nnlı-yh Hın 

duların rld~ ı trnrğo gayret 
ettiklrrj ~'': T m hır ı tık-
161 d vil Gandınin çok rvi 

t" ' -

ıf de l tt ıği v çh İl<' <d tik ld-
Iın cevher ve m ddt>ı a liy
e İ)) d r, yanı h rid t hlik
elPr<' 'e l u meynnda evele
mirılo Mtislumonl ğın t heli
ne knr ı Britonyn himaye i 
alt ndn ve dığt~r Britonyo <lo 
mınyonlnrındo. olduğu gibi 
dahilde kendı k<'nJini ttlore 
etmek hakkı. 

Bu lnkJirdP demokratık 

ve tomam<'n adedi kıymet

lere mtl tc>nıt bir dominyon 
konunu a s i ~1u ltiman
lar n iıç mısl olan 1 lindu
larn Hintlı tnndn kendilerinı 

idnro etmek hakkını boh e. 

bir merhamet, kolbimı ez<'n, 

br.ynimi dumonlnndırnn bir 

mMhamet .. ·ardı .. P rıh nı 

dini rken, hiç bir y du -

unmuyordum .• 

Şımdı, ikimız do uzaklar.ı. 

\Ok uz ıklaru d::ılmı , <' ki 

gunl rın gendık h re· ını 
il r nklenmi , u--lu lı ıt r · 

l ırın rlu unuvort!uk . ,, 
B:.ısıınch. t hnmmul lıın 

m z ~ r ıf{r v rdı . 

D s r lurı, k 1 ı h ıs 

P r lı ııı har k lf' gı•tirdı: 

N rd~ k IJ . bu k z, ya 
hu 1 ~tu torıler bt•klıyor . 

IJcPey. Porihon mı ıo, ne
sıa'l. 

l'orıhan ban clöndu: 

Yınc goru eJım,olm z ııı ,1 

lloyır, yarın, muhnkknk 

gelmelisın .. 
Allaha ı marlodık ... 
flıç birşey oyliyeme-

miştim .. Cözlerim. onu gi. 
dinciye, ko.yboluncıya ka 
Jar takip etti .. 

O kad r ... 
Biraz sonra. ıcerı gır

diğım zaman. Per~honı dı -
mınki se ın sahıbı, fra
klı ad ,um yanında gör-

dtim .. 
Bnrın sahibi olduğu un-

1 ş lan bu patron kıl klı n
san, bir hayvan ka lor vah· 

ı:ulı.>şıniştı . 
:-ınnu pora verı)O 

ruın, mu t rılt'r mı m nınun 
edr-sin Jıy 

't'rJe) dın mdıy knd 11
•• 

llaydı şu h<ı) ın } ıınına otur. 
onu ızdırmıyn çalı .. ~ ın· 

r ı gorüşuruz, yine ... 
Yurudum. Tarık. içkile 

rin te irile sızoı lı .. 
Onu uyodırdım, bıç hır 

gcvoceliğino ehemmiyet 'e 
rıneJC>n koluna girdim vr 
bır otomobile ntlıyarnk ote
le gıtlık . 

ki bilirsin ... 
B ni i kelet parmakları 

ora ırı~ ııl kaderın sev ki 
ile barlnrn d • •ııma ba ladım. 
Bılsen, bar elenen bu {'irkPf 
yataklarından n" çirkin htl 
di elere kuenk Q\·tım .. 

'l'orığı yntoğıno yatır iık
tan or , ot(•lın t ra( esine 
~· ktım v · gcc('nın eı; ızli
ğınde, içınııo arı ın dınlıye 

r k, P{lr.•ı rnda tekrar bu 

Fakat ııl "mıslım hunlara. 
1 

nrtık .. 
1 te görüyorsun .. '> 
içimde, ona karşı, yalnız. 

1 Juğum g<'n lık koku unu 
uzun uzun kokl ılı ı. l y 
kum k ~·m l Butun b r 
g re, ölı n, g •pç ı~ımın gon 
lıımtloki tortusu heni hır 

::ızop j~ in 1 ı yuzdurclu 

italya~a ~üçü~ sanatlar 
cdl Corriere clella Sars)) 

dan. 
ltaly. do ku~·uk notlar 

gundon gune çoğalnwktu

dır Jtoly hiıkCımetj, kuçük 
sonatlar hakkında bir ista-
tistik ne retmiştir. Bütün 
1talyn matbu tı bu mesele 
ıle uliikndar olmaktadır 

istatistik r>n tirü<ıü kü~·ük 

sanntlerı şu surntle iznh 
edıyor: 

Buyuk s.:ınoyı ile kuçuk 
sanat arasındukı fıırk tcşt•b 

busun derece ve chcınmiye. 
tınden anl ılır Kuçiık o_ 
natlarırı mtime ıs Heri, kor 
porocıyonlordc mevcuttur 

ltulyııda on yoşındo 1e on 
yn ındon dnh:ı buyük olan 
küçlik sanot mensuplarının 
odedı 1,415 559 dur. Bu rak 
amlora nazaran ltalya nüfu 
sunun JUZd~ dordü kuçük 
• rı ti ırd ı çolı~m ktadır. Bu
yuk nnayicle olış nlorın 

adedi de 3,905.8 ı 9 u bulmo-
kl d r. Şu holde ltulyatla 
htiyuk ve ku(·uk sanayide 
çal anlo.rın miktarı 5,221.378 
dır Bundun anlaş lıJ or kı, 
ltolyn umum nuru unun yu 
zJe otuzu anotkfirdır. 

ltalyndo ktiç·ük sanatları 
iki kısma ayrılır: Biri mai
yetindP İ Ci bulunduran f> -
tronların bulunduğu anayi, 
dığ ri do bcışlı başına çulışon 
kuruk an~t. erbabıdır. 

'!o.ıyetlerınde İşçi bulunan 
patronların mevcut oluğu 
anuyı 256 512 dır ve mus· 

tnkıll<'n çulı n ktiçuk na 
yınıldılr 514 154 tur. 
Kul.'uk .ınatlnrdon ucretle 
r 1 ş n om •l 1 rın n tcdi 
644 893 ı ur. 

K ~uk !:'Un ıtlar .ır r .. ıııda 

<'O kalJbalık n fı ttrzil r 
ll';>kıl eder. Bund n l'lonra 
d rıcılık soncıyıı gcdır. Ondan 
sonra da kunıluro llrnilleri 
ve tnmırcıl ·riılır. 

'1ınt ıkıı ıtıhıırılt> Pn zıyod" 
kuçuk nntl r n ın ki of <'llİğ'İ 
y r Comp ıni ıd r Bundan sonrıı 
\'en •dık mınluka ı. doho o
nr Cnlnbrio, To cnno, Pın
monte mıntıkalar.dır. 

Kuçuk sanatlara men up 
olan 1415,55~ don 1035,3)4 
erk~k ve 380.ı45 kadındır. 
u holde sonotlcırın yuzdP 

y<'tmı uçu nkok ve yuzde 
:y ırmisı kadınılır. 

Yaş it b:ırilc küçük snnat
lnro. mnnsup olonlorın kı mı 
azom be ıle kırk dort or
osındudır. 

ltolyado ktlçuk sonatlıırın 
mevkıi pek muhimdir. Yu 
karıda ki rokmlodon onlo.,.ı
lıyorki, küçuk anntlor, İtol 
y.ının ıktısodi ve ıçtiınoi 

lıoyatın in. muhim hır ıın ur 
lt \i' tnıC>kl dır. F.ısi t 

rt•ııminin uo-- ı rd pi ·uks •k 
olllk ay ı; rı lı• ltul •oıln 
kuçıık . nıı ıtlnr gunden ~u

inkı ( etme ttdır 

TCRK DlLI 7 SAYFA , . 
Balıkesir Belediyesi intihap 

Encümeninden: 
1 - Beledr'ye meclisi azalığı intihabı 1 teş

rinievel 934 paz artesi günü sabah saat (9) 
da başlıyacak ve 10 teşrinievel 934 çarşam
ba günü saat (18) ze k adar (10) gün devam 
edecektir. 

2 İntihap sandığı Balıkesir belediye da
iresinde belediy e meclis sa lonuna k onula
caktır. 

3 - Hangi mahalleler halkının ·hangi gün
lerde reylerini kullanacakları aşağıda ya
zılmıştır: 

1 teşrinievel 934 pazartesi günü: Dinkçi
ler, Kasaplar ve Martlı m ahalleleri. 

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

3 teşrinievel 934 çarşamba günü: Şeylut
fullah, Sahnisar, Salahattin ve Okcukara , 
mahalleleri. 

4 te~rinievel 934 perşembe günü: Hami
diye, lzmırler, Osmaniye ve Oruçgazi ma
ha lleleri. 

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

7 teşrinievel p azar günü: Aziziye, Mirza
be y, Hacıismail ve Mastaf af akih mahalleler 

8 teşrinievel 934 pazartesi günü: K'lraoğ
lan, A y gören ve Börekçiler m ahalleleri hal
kının reylerini kullanmaları ve ayın onun
cu günü saat (18) den sonra reylerin kabul 
edılemiyeceği lan olunur. 

• 

Bi.ırhnniyenin Kercmköy hu l~du Johilinde Ti.ırk ocuk-
rından mudevver fırkomızo ıt molumülhudut 7 pa rça 

zeytınlık 1- t rinievol 934 lnr hinden itibaren 20tı• rinievel 
934 t rılıın kador 20 gun mudd tlc tomliken ntılmnk uzere 
rnuzayedeye çıkarılmı tır. 't:r.ı ti unlamak ve daha fazla iz
ahat olmak i tiyenler Balıkf' İr. Edremit, Burharııye, Ayv
alık halk fırka ı r yasctl rındi'n tof ildt almoları ve tolip 
ol nl rın 20 - Tc> rineul ~}14 tarihine musochf ruınortc 
51 gunu su t 16 tla Balıke ırdf' C. il. F. Vıltıyc>t jdorr. he
y ıın I<' ıhole <dılrceğinden tıılıp olanlorin yukarıda i im. 
leri y ızılı fırka rı}osetlt rinP nıurncaotlurı ilfin olunur. 

196 
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SAYFA. 8 TORKI 

C. H. F. Vi 1 ayet idare T e 1 ef on c u Aranıyor. ll~~Jıı~~!!!~!ı~!!!!~!r::ı~!!!!!!!!ı'ı~~~!~!!!!~~~!~!l!~~~ı~!!!!!!~ı~!!~~!1~ 
Heyeti. R·ıyaset·ınde . Balıkesir köylerinde tesis olunacak telefon - : __ =i 1 

• hatlarının tf>sisi ve idamesi icin oıı hrser lira avlı-
• • & -===-~ 

Bürhaniyenio Keremköy hududu dahilinde Balıkesir kla üç çavuş ahflacaktır. Askerlikte ıeJef'oıı ve -- ~ 
Türk ocağından müdevvn fırkamıza ait mahimülhuJut iki telgraf işlf-riude çalı~mış \'e lelcfou işlerinden ~ 
parc;a zeytinlik 2- Teşrinevel. 93-1 tarihinden itibaren 2L hakkile anln·anların ViUıvet. makamına müraca- =~ 
Teşrinevel - 934 taribine kadar 20 gün müddetle temliken • " -=4 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti nnl:ımak atları ilan olunur. :=:.ı; 
•e dıtha !azla izahat almuk istiyenler Balıkesir, Ed:emit, ~ 
Bürhaniye. Ayvalık halk fırkası riyasetinden tafsilat alma- Daimi Vilayet Encümeninden: §_:. 

ları ve talip olanların 21 / Tı·şr iniovd / 934 tarıhine mü- Balıkesir - Kepsiit yohmuıı 27 inci kiloıııel-
ıadif pazar günü saat 16 da Balıkesirde C H. F. Vı.layet =--_-_:_-_=: 

idare heyetinde ihule edileceğiııden tal ıp olanlurın yuka. resindeki ahşap killik köprii~ii keşifname \'t' ~a-
rıda isimleri yazılı fı rka riyasctlerino muracaatlorı illin rlııamcsi mubibince tamiri 22-Teşrinrıt!\t-I- 934 === 
olunur. ı 97 ~ 

tarihiııe nıüsadif pazarıesi giiuli ~aal on beşte - ~ 
11.\ŞİYE: ihale edilmek üzere virnıi ~iiıı nıiiddetlt• aleııi =.':iS 
İşhu iki parc.a Zff.\Tlinlik 934 senesi marıırıa · ._ ~ 

miinakasa\,Ta konulnnıştm·. --
kadaı· Zar.vah Zade Hakkı hc,,·in taht.ı isticarında ==---.::~ 

Tanıiı'alı melılrnseniu lwdeli k<·sfi ı ~182 Jinı 
hulundul!undan alıcıııın intifa hakkı hu tarihLcıı · ~ 

..., ' 35 kuJ'uştur. Talip olaıılarm yüz<le yedi 

K~~ ;:ı~a;ı,1'· t·,~l~.-d'u~· 'r' rıu~~ s~ıu·· ••deıı: ~~;ukve 11~.~;e::.r~~~u ,~,:r,·.;~:·~' 1. ic:::.:'.;·a:;ı~.·;: ,.~ıı:~= - =:_:=~---~_=_: 
, 1 ive ti fenni ve vesika la ri it· birlik le veHııi nıt·z-. . . 

kürde bu hususa dair fazla uıahinıat al -
Haranın (23 7 5) kilo kıvırcık ve yarım kan k . . l . d 

1 1 
. §_-_-_-.· 

nıa ıstıyen erıu a ıa e\'e eııcümeııi vih\vete 

• a iZ 
Düş·· oo ' UZ· 

yünleleri 8 - teşrinievel - 934 pazartE>si ~ünü · ~ 
gelmeleri ilan olunur. == · 

saat on beşte Bursa baytar uıiidürJüğiinde pa- - ~ Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? İlk defli t~· 
zarlıkla satılacağı ilan olunur. ------------------- ~ cıırethanemize uğrayınız. Binan ı zın ikmali kin bU· 

3 - 207 ~ tiin levazım mağazamızıla me~<'uttur. . 
A Dıamı Vılciyet Encümenın en: -~ Demir, hırdavat, com. çimento, pulluk ve zıi 

Balıkesır lnhısarlar Susılrırlık - M. Kemalımşa .vohıııuıı o+060 -~ nciralatı bulunduğu gibi yakın zıımnndan ne~ 
0 ~ satmoğa başlodı<rımız her nevi vnğlı ve bndsO 

Başmüdürlüğünden: kilomelrt-siudeki ahşap Ya)·aküy köprüsü şart- ~ boya ~e yağ-ları~ın temiz ve biri~ci cinsinden ol 

1 _ Balya, Higadıç, Kepsüt, Sındırğı idare- nanwsi ve keşifnanıe~i mucibince tamir edilnwk 1 rnnsı müşterimizi memnun etmiştir. 
d B ve 6-teşriııievt'l-934 tarihine nıü~a<lif cum':ıı·tesı· § Her nevi ölçü ve tartı aletleri de satılrıı9~ lerine Balıkesir istasiyonuu an veya aşnıiı - ~ , - == 

düriyet ambarından gönderilecrk nıamul tiitlirı g~ııü ~.aat on bPŞt~ ih~le edilmek üzere yirmi ~ tadı~arat;lar başında hoya ve Lır<lr.v:.ıt~' 
ve müskiratı götiirnıek ve aynı mahaJJerdt·n gun mu<ldetle aleııı munaka~aya konmuştur. Ta- ~ C f u 
. d l k b d 1·1 d . . .. l miratı meı>hu~eııin bedeli kesfi 959;; lı'ı .. ) 19 =-~ uma l na~an ııı!i ıa e o unaca . oş s tn ıl\ arı aırenın gos ere- . ' ~ ... v u t .==·ıııı11111•·•11111111•"•1ınııııt·••ıııınw:·•ımnll".··ıııııuı•····ıııııı•·····ıııııır:••ııı..~ı···cttıuıll'"'''ıı 
ceği ma ha He teslim etmek. kuruş Lu ,. . Tali P ola 11fa r11ı Jm nı i k w ı· üzeri ı ı u ''ııe ;mıllIIIllllllll///lllll///W/lllll///l/l//l//ll/ll/1/l////llWlllI//11/llllllll//llll/I/Ill/lllll,j;)!lil//l/111//mllllll/lll 

2 - Kütahya hattı istasi yonu ile Balı kesir yüzde .yet~ i ~ıu~u k nispeti ı~d~ t P 
1.'~~ n.<~t 1 111~1 : ak~e IJJllillllllllll!lllllllmlllllllllllJIJ//lillmlJlmllllllijjjllllllllllJllllllllJlll!llllll~mJ/lllllllllllllllllllJlll~!," 

stasiyonu n arasındaki sa hada boş ve dolu sandıkları le nıa k buz 'e) a mek tu pl.ır ı le t1<, .. u t t odc.l~ı 'e ==:. .• ııııınıı ... ıııııııı •.••• 111111 ..... ııııı ...... 111111 ...... ıııııı ... ''""''"· •• 111111 ..... ıııııı ... ,,,111111 .... 

nakleylenıek.\ ehliyeti fenniye vesikalarile hirliktc yevmi __ 4 
3 - Başmüdüriyet dairesinden Balıkesir nıezktlrda ve bu lıususa dair fazla nıahlmat al- ~ 

istasiyonuna gönderilecek dolu ve boş sandıkla- nıak istiyenlerin daha evel cnciinıeııi vilayete =-=-.::~~ 
rJa istasiyondarı dairemize gelecek dolu tütün miiracaaıları ilan olunur. 
ve n1iiskirat sandıkları ve bidonlarının nakliyesi 4 _ 184 ~ ~ 
taı·ihi ilandan itibart>n ı 2o) giiu nıüd ıtetle mürı- --------------------- · -l 
akasaya konulmuştur. Dcıha f: zla mallımat al- Daimı vılciyet encümeninden ı ·--· ·1 
mak istivenlerirı basnıüdüriyet. manıuıat şube- Bigadıç nahiy~sinin llisaralanı küyürıdek ·- ~ 
si ne mii r;lcaatları. · .. 3 - 1~ı9 .:::::::~ 

kaplıca ~5-9-934 tarihinden itib:ıı·cu 25-2-936 =§ 

Daimi Vılciyet Encümeninden: tarihine kadar ı 7 aylığının icarı şartuanwsi ~ 
Balıkesir memleket hastahanesi ihtivacı icin mucibiııce 6- teşriuievel-934 tarihine müsa- ~ 

.. o =~ 
listesinde muharrer 99 kalem eczayı tıbbiye <lif cumartesi günü saat o;ı lwşte ihale edilmek ==-~ astikleri. 
ve pansuman ıualzenıesi şartnanıesi mucibince üzre yirmi gün nıiiddelle alerıi nıu- -- ""-4 
ıniibavaa edilmek ve 6-teşrinievel-934 tarilıine zayedeye konmuştur. 17 aylığmın bedeli mu- 4 En temiz kavuççuktau yapılım" yu' 
müsadif cunıa:-te~i giiııii saat on heşte il1ale edil- -~ 511; 

0 hanınıeni 160 liradır. 'r<ilip olanlarııı hu miktar ~ ınuşak ve atastikiyetli, dünyanııı t")n ·"' " 
mek üzere virmi ~iin müddetle aleui mü ııakasa- -El ı 11..er 

• '-' üzeriudeu yüzde yedil>uçuk nisıwtirıdP teminatı ~ --!i lam ıa~tiği olan Mişleıı lftstikJrrirıi oı, 
Ya konmuştur. ~IE>zkur malzemenin bedeli mu- ·ı =ı::: C k" ı ·ı · ıtıfl 

· mu ~akkate nıakbuz veya mektupları e birlikte ~ m.ark. alar.a tercil_ı ~diniz ... • ii ıı lİ .. u 11 u.,.
1
.,, 

hamnwni 669 Jira 7o kuruştur. Talip olanların - 1 ki f k ı 11 ı tıuı yevmi nıezklırda şartnanıesi11i öğreıımek isti- ~ a~tı erın ev · 111( e o' ugu ~ag anı r 
Yüzde v .. edi buçuk nispeti11de tt>miuatı nıuvak- ::=:.~ ··b 1·1 · · · yenl" rirı daha evel erıcünıeni vih\yete gel mele- _:E tecru e Pf ı ıuıştır. 
kate makbuz veya mektuplurHe ve ticaret oda- ri ilan ohıın11·. 4 - 183 =, ~lişlen "Üperkonfoı· lasıikleri iJe kt-', 
sı vesikalarile birlikte erıciimeııi vilayete şart- =s 

1 
,, 1--------------------ı_ ~ uıali emniyNtP St'valıat f'diliı·. llt'I' ı<,, 

nanıe ve listeyi görmek istiycıılerin dc.ıJıa t~vel Daımı· Vıla"yet Encu··menınden.· --1,· dan rnevc~dumuz. huhrnur. ' 
fstanbulda sıhhat müdü:-iyetiııe, Balıkesirdc tn" 

Sllsı i?ırlı k _ )1. K~malı>a "a .'·olu mırı ı+ O 12 _ -=-: Mişllın lfistikleri RalıkPf'ir ve mülhakatı aca
0 

encümeni vilayet kalemine nıüracaatları ilan ..., ·1 - _ Yarıyalz ::ade 
olunur. .. 4-18~ iuci kilometresinde 60 metrelik alışap ve ı+324 ~~ il. Nt;SHET 

Daimi Vılayet Endümeninden 
(·~i i ngörmez - İ vrin<l i yolu üzerindeki Kıııık 

Ye Halıkesir - Edı·emit yolu iizerirıdcki l>ereivi-
• 

rarı köpriilerinin şartname ve keşifleri mucihıu-
ce tauııratı e~asi~·eleri 6- tt·şriııievel ·934 tarilıi

ne nıfümdif Cumartesi ~iinii ~aat oııheste ihale . . 
edilmek üzere yirmi gii rı nıiiddetle aleni müna
kasa va koıııııustur. 

• • 
ller iki kfipriiuiiıı lwddi keşfi 2202 liradır. 

eli kilometresiııde 30 - 4o lık ahşap ve o+34o ---~ Zar·h-th lıaıı-Balıkt")~ir 
ıııcı kılonıetresiude 14 met.relik abşap köpriil~- =~ ... ~ 

ri n ~arı ıı a ~He ve _k <: Ş i fJ c r i ıı 1 u e i h.i ı ı~·() t u 1~ 1ir·:
1 ~ 1 iıııiiliiiiiiiiiiiii~iJWİİiiiliiiijİİİiii[ii@İİliiirıiıİ!İjjiiiiiiiİiİiiliiii1iiİİİili1lliiİİİiiiilliİIJİİİi/~ili~I 

t!sas1yelerı 6- teşrmıevel 904 lal'IJ1111e ııui~adıf AT tı Be RR il ·m ii.Aekteb1 
· .. .. 1 ·ı 1 1.1 k .. ıveca y ırAUa ı ırıı 

1 C11martes1 gu Jlll saat 011 leŞt.e l W C e< 1 ınt• . llZt\f'e o'I 
yirmi gürı nıiidıletl•~ aleııi miirıaka~aya vaz ·~di.:. Müdürlüğctı . 
lmi~tir. ı -- ~l ektebinıiziıı 'avıs 934 ~ave~i 11' 1 

Üç kfipriiulirı tamiratı .-sasi~·es i 3fi87 lira dar ihtiyacı hulunaıı ( 300 ) torı kok ~öı:;~ 
28 kuruştur. 16- lo-93 4 larihiade saat ı 4 de ilıate edılıt ~ k 

Talip olanların yüzde yedi lmçu k ni~pPtiıule 
teminatı m uvakate rııak hıız "'' ya nıek tu plari ı~ 
ticaret odası ve ehli vet i fcnnh e vesi kalarilt• 

Talip ol.ııılaruı ,viizdt• yedihuçuk nispetinde zere 2o gün miidd(~t!P \(' kapalı zarf ıı• 
leuıi rıatı mu vakkate nıak buz vnya ıııekln plari- nıli nakas·ı ~ra <Jıkaı·ılnıı~tı r. .. e h 
le ticarPI. oda~ı VH clıliyPti fenuiyr. Vflsikalarilr. 2 - Talipler şartrıauıryi nıektt-ph' ~or~,t e 

. . 
birlikte yernıi mezktirua şarı rıaııw ve kcşfiııi 

görnıek isti yenlerin her gii n Eıwii mc ııi \'ilayc-
te ~elnıeleri ilan olunur. 4 - 185 

hiı·likte yt~\lllİ mezkt'11·da ~art.u:ırıın \'C kt)Şifııa- \'c ilıale gii Ü de lPk!if nıektuplaı·ift• uı~·ıil 
me~ini güruırk isfi~· (•nlel'in daha •'Yt•l Erwiinıt>ni nıüt,eşekkil muha~a~t koıuis.\oııtırıa nıiir•1'; 9 
Yiltı vele nı iiracaatlan ilfı n oluuu r. • 
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