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Reisimiz 
A c ı k l ı T a f s i ı a t ı. 
Otuz i~i yurt~aşımlltn ölümile neticelenen ~u ~üre~

ler acısı facia nasıl ol~u1 
Dunkiı mishnııı ıdn flc)

lırhı dn ile Mn:tı pe urasın· 
d J lıir nı o lor 1 P, 1 ir şih· hirı 
korkunç çarpığmosı nctice
s nde tüyler üqıNlı<'İ bir 
facia olduğunu _,•nzıııışt ık. 

Otuz ik ki inın hoğulmo-
sıle biten bu arıklı vaka 
öyle olmuştur: 
A(ıtap i ı mli yelkenli mo-

tör fH'I n n 'uku lıulduğu 
gec•e, Y. lo,·,ı ıskı le:,;,ııJcn 
scln" kuru ru ... ulyı' l .vuk 
ve ~mire . .ı ırJk kolkmuk üz· 
ero iken bu motöM nınl 
yiıklt ten ıılli h rş 
mal sahıhi uıotör l e 
İ tonbulo iıım k istemiştir. 
Koptun matordo yer olmadı
,., nı ıl •ri surdüğtı kin hu 
t-
yoleu I ırı gotuı ıııek üzere 
h r k 1\'ık kıralanıı~lır. Elli 
bPs k ı ıı otorün or kasına 
lııılotlo boğloıınn hı knyığ.ı 

binıni lerdır. 

bir fuid,. ll•nıin dm •mi tır. 

~1e o fcıle yıkın ol lu~u ı\'İn 
knptnn m ınevr .ı y·ıp ıııı~ın ı 

mııni olon molorun orkosın-
daki koyığ'ırı iı l ı ırıi 
kesmi!-.lerdır. Bu suretle 
molör hız n kurtul r ·ık 

"' lehin kını "'ınılan k. ı·m 
ıır. 

ruruznn 11, l\' ırı 1 t lı kc 
anın.in ,. purunuıı lıız ııı 

kc:i ıı.~t r Fukaı kar.ı ılık. 

ta oılllııdı kı )Olru ıloıu 

ka)' /71 furk ı demt•dırr ııdcıı 
rı ~ 

şilup koyığ ırı uz rino hiıı. 

ını~tir. Kay k bu çorp mn 
rıe t ıcebindo parç:ı pnı\.ı ol
mu ve yolru 'ar <l ·ı ız dök. 
ülmu lrrdir 

Furuzaıı vaı ur ' • nıolo u 
ılerlınl k z J ZLUel ı 111 imda -
d ınrı l o ıııu~tur FaJrnt cllı 

u< s ki..,i len :meal yirn.i uç 
kişi kurtulabılmı djğf'r ot 
ıız iki kj-:i kt\milen olmu t-

M ıltE1pc ile Hoybeliado ar- ur. 

nsınn kodnr ukin bir hnvn ~lüdJciunıumılık derhal 
ile gelen yolculorın \'Oğu tulıkıkatrı buşlonıı~ \JO kaza 
uyku o tlulmı lordır. ilo ol.ıkutlur oltın ınotôrlc 

, :ınt ti\' sıralı:ırındo çiıne- Şfü~hın koptnrılurını nezurrt 
n•o yuklemck ıız 11rc Kortnlrı oltınıı ol nııı yolculorı dn 
r•itınPkte olnn vopurcu - sorğuyn c;·C1kilmı .... tir . 
t1 
Juk irkı·tinin «Füruzan» va- Bıliihorra motôrurı krı pton 
puru Aftop motörü ile kar lığını yap n ın kinisl l'oik 
ılaşmıslor.lır 'fendi çor pı mıyn sebebiyet 

Motörün koptanı diimen verdiği için tevkir cd imi 
k ırını a do ınotorün çok tir Tahkikat derinle tiriluıc-

yüklu olması dolay:...ı-si-le=b=u==k=te=d=i=r==•'--'-' 

Yunan Reisliği 
M. Zalmis son uii teşsbbüstı buluomıya karar terdi. 

M. Zniınis 

Atina, 7 (A.A ) 

Ajorısı bildiriyor: 

Heisicumlıur M 

Atinn 

Zııimis 

M. Venizelos 
j,·in hukünıetle muhalefet 

8'rasınd::ı bir anla ma hu ule 
7ctirmek üzere son bir t ş 
~bbiistc bulunmoğa korar 

,·ermi lir. 
yeni intihahnl kanunun nP rı 

İspanyada Karısıkhk. 
Hükumet VaziYete htikim olm
ak icın iddetli harek~t e~iyor 

' Ş 11 .. ur ve i~,·ılerın bugun çaJı.:;. 
Barselon, 8 (A \ ) U · başlnmolorını yok a 

kOmet kuvvetleri k~ımon • mııJş\ldotle cezıılondırılocnk 
danı bir emırnnrıtc ço ı . . . . 
çıkıırarak bütün mem · lıırını bıldırmı ştır . 

h ı· 

lstanhul, 8 ptuhahirimiz 
derı) Buyuk Mıll t ~1 ecli-

i r i i Kh m Paşa lfozrcl 
leri lstaııbula gclmi\jlcrdır. 

Maarif 
Ve~ili şehrimize geliyor. 
Vakii bey tzmirde bulunuyor. 

lzmir, 8 (Hu usi) :\to rif 
Vekili Ahı<lın hey Hyon 
yalı e Ankaradcııı gelmi tir 
Vckıl beyin Ankorayo Balı

k o:,;ır yol le dônm<:'lcrı ınuh. 

tenıddir. 

Afyon~ 7 (A A ) Man rıf 
\'ekili Abilin h yefcndi C:,;k
i chird••n gelmiş \'C lıısc ile 
ılk mektepleri teftı et ni,.t
ır. 

Milli Mü~afaa ve Da~iliye 
Ve~ılleri gelmiyor. 

Dun bir g-ozete l>Jh liyo 
ve Müdaf i Mıllivc \'ekillcr· 

" inın cuma giirıu .. e}u juıize 
goleceğ'.ni yrızın stır. Yaptı_ 
ğımız tıılıkıkntıı ııoınıan vıl. 
il ·ll • \'ekıl bf\yefrnılılı·rın 

hr ınızo gı lef'ek!Prı h ıkk
ında re 1111 m.ılftmut ~Lılıne 

Deniz 
Kont erans,na ~azırlı~. 

Amerika murahhası ~orman 
Dav s ingiltereye gld ı yor. 
Vaşington, 7 {AA. , 935 

Lond ra deniz konrerons na 
hozırlık olmok üzere iptida] 
miızıık relere Jevaın etmek 
içın ~ı. . 'orman Davis ve 
amiral 'tonlev yakınJıı in. 
giltercyo gid rekler~l ir. 

HukOm \t ınclıııfıli Aıııeri
koy:ı kur ı ln~iltero , ,. Ja-
poııyJn n elhirliğı ctııış 

olmo ndnn d o 1 a y ı 
oçıkça cndiıo gô --
termcklodır. Bu eoclisolerin 
sebebi Japonynnın, lngiltere 

Belediye intihabı yarın neticeleniyor. 

Bugün Ve Varın Bütün Mü nte
hipler Reylerini Kullanacaklardır. 
Dün Karaoğlan, Börekçiler ve Aygören ma
mahalleler inde Oturan halk reylerini verdiler. 

Boledıyt.ı rıza sor:imjne dün 
de d~vam edılmi l\ıırnoj?laıı, 

Aygören ve BöNkdl<' r ma
hallelerinde oturan muotch
ipler belediyeyo gelerek re· 
ylerini kullanmışlardır. 

lntihop bugün vo ,yarın 
dn ıievam edcrektir. Bu mü
dd ·t zarfında ekseriyet tem
in edilırsc andık açıltırak 
reylerin tasnır ne hoşhınnca
kttr. 

Şimdiye kadar reylerini 
kullanınamı-a bulunon hem • 
erileri miz belediyeye giderek 
en mühim bir inemlckel i i 
olan intihap vozifesini görm_ 
elidirl11r 

Asurilerin 
Yerleştirilmesi meselesi. 

1 

Allılar ko nitesinln bir karar 
rermesl !bpklenlyor. 

cd ... e Journttl do l·cncve» 
yaz yor: 

<ı Asurılerin y •rl ·ştirıl _ 
mcsi meselcsıni lclkiko me
mur ~ılletlC'r <·cm ) etinin 
AltılJı koııııt<' i, \'nkıııdu to 

" plon p, ön11muzllokı lıuflu 
zarf ndo Konseyin bu b pto 
vereceği knrnr lnrı t ıyin cd. 
ecektir. Uurnd ı mO\ZUu bn-
hsolnn tn •' ele, 35 h'n lıırL 
stiyun A ur inin lrJklon mu 
hoceretinın kabil olup olın
od ğ dır. 

Dize kalır bu, yoln z ka_ 
bil olan bir ekil dcğıl, oynı 
Z'l manda ltlz ı md r. 'on sene
lerin mth s f hl\di olcri ve 
bilhassa 1 I oğu to 933 ki 
tuli, Iraklılar ile Aı;urılt•r 

ornsın la Joldurulınıı ı çok 
~uç olan bir u~uruın ocm ~ 
tır . Bu knr\jıl ı klı dü\jnıonlık 

l\irkleı in hırnktıkları mrııı

lekl.'lt•· otorıtrlorini 'ı rle . 
lırmck İı,: n A ııri kıt ıl ırmı 
kullnnıın \1 ındnter ın ıkuına

tın takıp ett ği si ·ıı tin 
neti~clerınJend ı r. 

A urılı;rin muhoeNcti lm· 
ylik mnnİ11arl ı kıır ıl.ınmnk
tndır Bu kovrn kor ı kati 
\'O nıunvyen ta ıhlıiıtler nim 
(Devam ı ollın<'ı !'l ı' r ıJıı) 

nı n d .. )"ml mile zırh lılnrn 
nit mecmu tonildtonurı aıı:nl· 
tılmasını teklıf edeceği lı ıkk
ınJoki haberd ir. Bu tcı kl if 
kabul cdılirse Anıerıkn im
diki muahcdelc>rın mu ait 
hulurıduğu 35 hin tonluk 
gemileri, bundan onra kolay 
kolay yapmıyoeaktır Çurıkü 
fng ı ltnre \'('I Japonya 
daha kuruk toııluk ~cnıilPri 
ve bınaenaleyh dnha çok 
~ mi yopılllbıler<ıkl<>ri holde 
Ameriko 35 hin tonluk gem 
ileri olmasını isterse donnn-
( Devamı 7 nci sayfada ) 

Mmtaka şampiyonluğunu kazanan K. fdnıaııbirlikJilcr ve mmt&ka 
ikinci i olan Ayvalık ldmnnyurtluhır. 

K. ldmanbirliği 
----

Mıntaka birincisi oldu. 

1
Dün son nıüsaha~a Ayvalı~ta yapıldı. K. idman~irliği Ay
valı~ i~manyuraunu yen~i. ~am~ ·yonumuz ~ugün geliyor. 

Ayvtılık. 8 (\1uhrıhirimiz· lunuyordu. 

<l~~) . ~35 sone i mınt ıkrı Mu oboka pek lıoyecanlı 
t ırıocılığı mıı ahnkn ı bugun olnıu ve neticclle K. IJnıan 
(A) 'C (B) ,;uınc şnmp yon- birliğ'i ı 1 mıntnkn şompi-
1 ırı nra ındıı ynpılrn l.r. yonhığunıı kozıınmı~t ı r. Mın 
M H ıb ıkal ırı g-orııı k uz •r" tak, o.mpiyonıı yarın 9 0 • 

sahodu JH k \Ok kım o hu- 1 kesiro hnrPküt cıle<'cktir 

Mülhakatta İntihap. 
Biga~ıçta intihap neti celen~i ve f ır~a namzetleri 

1 hü rı~!.~ ~ ~ e !i Yl e!ı.!~~i;~; ! ~!! 1 er; r ~ e ~~~ ı~~ i ~~~.~~~1 !~ şladı 
Jpn) Belrdiy< aza ıııtih lıı Yt·ni b l ~ liye lrnyo t ı me-
diın nı-•tiı~ch•nıni fırkamızın rnl ı ket işlorılc yakından al-
n m~ctlrrı olun zevat hıiyuk fiknılor olan kıymutli hemşi -
bir ekseriyet kazonmı )ardır. rnlerıiir Bunlar orasından 

Yeni beleı.Jiyo oz ılarımı~ Volıhi beyin riynsetino ge ti · 
r ı lm csi km·vetli bir ihtimam 
dııhilındedır. 

zın i ımlorini hıldıriyorum: 

llcıcı Ün1cr ol{hı Ümer, ilacı 
lfokkı oğlu Vehbi. SJıt oğlu 

Mehmı•t, Eyip oğlu llafız Vohhı 

Çııpon oğa oğlu llulıt. Muh-

in oğlu Cenııl, Hacı Alı o({ 

lu Hosiııı ( nfı•r c ğhı Musta
fa Topraklı oğlu Ali, arını. 

rsok Ahmet, Şakir oğlu Ha
fız Muharrem ve Hafız \His. 

Kspsul/ı• 

1\c>p ut, 8 cMuhabirimi:r.
tlon Bel•• Jjye intiha hı 
bugiın bn lalı . Halk intihaba 
huyiık hir altikn gösterme
ktedir. 

J~'rdekle: 

Erdek, 8 [ Muho.birimizden] 
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Korporasyonlarda kimler 
çahştınlacaktu . 

Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

tarihnie «İl Giornaled ltalia»yazıyor: 
1 Ruam Gazi 

etıebinde bir hi~istA 
Bir gencin ka~adaJ~ e 

-6-

Yazan: KEÇECi OGLU HiLMi 

Edgar Oltan Poe 

« 1809 1849 )) 
Münekkitler Poeyi teghıs <:trnenin pek güç olduğunu 

söylerler. O cevherini kolay kolay göstermiyen çetin bir 
ceviz g ib i, dehasını içinde saklıyan bir şahsiyettir. Bı r 
çok kimseler Poenin şi i rlerin i l tı tif ahengi için okurlar. 
Onu anlamak ve aulatmak pek güçtür. Onun şiirleri gü 
neş şuaı nltında bütün şaşaosile parlıyan ışığın azlığı 
veya çokluğu ile türlü türlü renk alan cozip birhkele
beğe benzer. Evet Poenin şiirl eri tıpkı bir kelebektir . 

Çiçekten çiçeğe konan kelebek kendi halinde neka 
dur güzelse, ele alındığı zamanı kanatlarındaki renkler 
nasıl toz halıne gelirse Poenin de şiirleri öyledir. Onlar 
okunduğu zaman ldtif ahenklerile bizi sarhoş ederler, ço_ 
ştururlar Fakat tahlil etmek,manasını anlamak istersek ma
nasız kelime yığınından başka bir şey bulamayız. Poenin 
şjirlerj bilmece gibidir, baştanb:ışa esrar doludur . O 
mana için değil sedaların ahengi ve letafeti ile insanı 
mestetmek icin yazmıştır. Yarattığı efsanevi gezelliklerin 
ve güzellerin yüzünde ince tülden esrar ve hüzün 
perdesi vardır. Bu tüller sahiplerine bir kat daha güzeL 
tık verir. 

Poe ne elem ve kederin göz yaşlarını döken ve 
ne de neşenin kahkahasını savuran bir şairdir. O 
hayatta saadetten ümidini kesmiş mağmum bir 
şairdir. Earar ve inziva Aşığıdır . Po(·nin edebi kıymeti 
birçok miinazaralara sahne olmağa değer . Unun bazı şii· 
rleri genç kalpleri aşk ve heyecanla doldurnrak latif ve 
bazı şiirleri de tüyler ürpertecek kadar korkunç bir ah
enge maliktir. Bilhassa Raveni bir şaheserdir. Raven 
okunduğu zaman ins:ının tüyleri ürperir Evet sinirli ve 
korkak bir kadının gözleri önünde bir insan ensesinden 
kesildiği zaman kadının tüyleri nasıl ürperirse Raven ok
unduğu zaman da insanın tüyleri öyle ürperir. 

Hayatını sefalet ve ıstırap içinde geçiren, bir dilim 
ekmek için yazı yazan Poe hastahane köşelerinde öldüğü 
zaman kimsenin haberi bile olmamış onu sağlığında vat
andö.şları takdir edememişlerdir. Yazıları lngilterede. Avr
upada takdir edilen Poeyi Amerikalılar sefalet İçinde öld. 
ilkten sonra anladılar. 

Hayati; Edgar ellen Poenın babası aktörlük etmek 

için avukatlığı bırakmış ve bir İngiliz aktrisi ile evlenm
mi9tj. Poe annesi ve babası Bustünde temsiller verdiği 
bir sıradn doğmuştur. 

Ozamanlar Amer;kada bütün aktörler pek sef ilfine bir 
bir hayat sürüyorlardı. Poenin ailesi de bu meyanda idi. 

Poenin annesi babası Richmondde yoksulluk ıç· 
inde ölılüler. Anneden babadnn mahrum kalan üç 
küçük yavru, merhametli aileler tarafından evrntl ığa 
alındı. Cohn Ollan isminde zon<rın bir tütün taciri ,., 
Poeyi evldtlığa aldı. Burada lüks hayat içinde büy
üdü. İleride başına Celdketler açacalc olan içkiye de 
küçük yaşta burada alıştı . Gohn Ollun bnzı işleri 
ıçın 1815 - 1820 tarihine kadar memleketinden ay-
rıldı. Bu müddet zarfında Poeyi Londrada hususi 
bir mektebo yerleştirdi. Mektijp müdiirü Edgarı 
gayet zeki fakat çok fazlıı cep harçlığı verilmesi 
yüzünden şımnrtılmış ve muvazenesi bozulmuş bir 
mektep talebesi diye anlatır. 

Babalığının Richmonıle dönmesinden sonra Virgi
nn üniversitesine g ird i. Derslerinden çok eyi notlar 
alıyordu. Fakat sefahat hayntına başladı Babası 
bir sene sonra oğlunun kumara başladığını ve ku 
mar yüzünden büyük bir borcu girdi~ini anlayınca 
mektep~en aldı. Kondi mıı ğazusında tütün işlerinde 
kullanmağa başla dı . Poeüvey babasının ııasihatlerinden 
hfr hoşlnnmıyordu Niho.yct bir gün tahammül edemiyerek 
babasını terketti . Hayata atıldı. On sekiz 
yo.ş ı ~da . hayata atılan Edga arkaduşt~n 
ve agır ı şlnrdo ç:ılı şmok kabiliyetinden mahrum kibar lıir 
g-erı r li. 

(Devnıııı Vaa) 

Mülhakatta 
• 

intihabat 
cOst tarafı birinci suyfada) 
- BoledıyA seçimine dev 
am etmektedir. İntihap çok 
harJretl idir. Neti<'e yarından 
sonra bı.ı lli olucakt: r . 

Bandırmada: 

B:ı ndırma, 8 1 Muhabirim

izden - Belediye intihabı 

yarııı hitecf!ktir . Şimdıden 

nisap temin •!dilmiş gibi.lir . 
Cümhuriyet llalk Fırkası 

namzetleri büyük bir ekser_ 
iyat kazanmnktadır. 

Korparasyonlar tekAmül 

etmektedir. Bütün konfeder
asyonla~ın teşkilatı bitmiştir. 

Sanayie işriler temin eden 

s~nılikalar 2104 adec.ii bul
muştur. Ticarette işçiler te-

m in eden sendikalar da 

2640 dır. Bu teıkilat yal

nız on gün zarfında, 

temin edilmiştir . Bu sendi

kalar viitıyetlerde ilk top . 

lantılarını yapmışlar, bu to

plantılar gayet kalabalık 

ve enteressan olmuştur . ha-

l yan milleti bu yeni teşki

ld t ile pek all\.kadar görün
mektedir. 

Sendikalar teşkildtı tan

zim edildi. Şimdi korpores

yonların adamlı.ı rını intihap 

ve tayin etmek icap ediyor. 

Bunların seçimi kolay bir iş 

değildir. Vazifeleri de gayet 
mühimdir. 

Bu meıele hakkında bir 

kaç söz bÖJ lem ek arzusun 
da bulunuyoruz . İş batına ı 

getirilecelıt insanlnrın seçimi 

meselesi her asırda, her re

jimde hele rejimimiz ıçın 

gayet mühim bir mesele 
teşkil_ eder. 

Unutmamalıdır. kı faşist 

rejimi inkıldpçıdır, inkılılpt

an doğmuştur. R6jimimiz 
gerek maddi vo gerek man
evi hayatta yonilik vücude 

getirmek istiyor .ı Yalnız te
knik kabilıyeti olanlar değil 

aynı zamanda temessül ka-

bıliyeti olanların da ış baş
ında bulunması lazımdır. Fa
şist rejimi, bn makamlara 
siyasi ndamlar getirmek ar
zusunda değildir. lktı sadi y
at ahvaline vakıf olanları 

istiyor. İşte korparasyonlar 
adamlarını bu prensiplere 
göre seçecektir. 

Umum1 iktısat hayatında te. 
crübeli iş ve yenilik mevcu
diyetini duyan adamlar is
tiyoruz. Yalnız korporas
yonlar sistemlerini kabul 
eden adamları değil, daha 
fuzlo. rejimin havasını duyan 
ve hu yeni sistemleri ik-
mal etmek istiyen adamları 
seçmeliyiz; eski zihniyetle
lerden uzak kalmalıyız . 

Mussolini korporasyon 
iktısadiyatında11 bahsederken 
milli ve benelmilel iktısadi 
ih tilı'llci safhasını kastediyor 
kanunlar tertip edilmiştir. 
~ıussolini. paranın istıkrarı· 
nın en büyük müdafıidir. 

Binaenaleyh iktısud.iyat sa· 
hasında adamların se~~ilmesi 
yukarıda arzettiğimiz prensi
plere göre yapılacaktır. 

Faşist rejımi milli iktısadın 
teşkilcltındo hangi arlnmları 
İ8tiyor? Rejim tanılmış genç 
ve faal vo aynı zamanda her 
sahada heyecanlı ve perva
sızlıkla harekete müstait 
kimseler istiyor. 

························~ • 
Yoksulları yediren, : 

• 
geydiı·en ve herma- : 

• 
nada gözeten Yok- : 

• 
sul/aı· Bir·/iğine seve : 

• 
seve yardım ediniz. : 

• }' oksulları Gö:r•l 11w • • • 
: Uirli{jl : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Mücadelesi ilerliyor. 
Şimdiye kadar ruamlı bir 

haynna rast1anamad1. 
Vilayetimizde ruam müca

delesine devam edilmektedir . 
Bir hafta içinde yalnız 

şehrimizde yüzden fazla ha
yvana (mnllein) tatbik edil
miş bunlar arasında hasta
lıklı hayvana rastlanama_ 
mıştır. Kıııalardan gelen 
malumata göre buralarda da 
şimdiye kadnr hastalıklı hay
vana rastlanamadığı anlaşıl
maktadır. 

Sonbahar at ~oşulan 
Yüksek yarış ve ıslah en· 

cüıneninin vilayetimize ver
diği iki koşudan birincisi 
ilkbaharda yapılmıştı Bu 
koşulardan ikincisi de 1 O Te
şrınısani cuma günü koşu 
alanında icra edilecektir. 

Tedrisat muallimleri. 
Her on beş günde bir toıana

cak ve görüşeceklerdir. 

uallimierin dün ü toplantısı 

Dün l;azi mektebitı:. 
had ise olmuştu~·~ iiO 
genç Gazi mektebı on.,.
... sr~lll"" 
moydanlıkta top oyn bB 

Şehrimizdeki ilk t edrisat her nasılsa ır.ektop daO 
muall imlimleri dün G1t zi ne knçmış ve odalar 

. . l e ser 
mektebinde bir toplantı ya- ının cam arını yer 

Bu nun üıeri ne mektep 
pmışlardır. Maarif müdürü · fr 

c ı s ı topu zaptetmıŞ .ı .' 
1 Vasif beyin de hazır bulun- Bu gençlerden bırt 

1 
duğu bu toplantıda. mesleki mesi ıç ın mektep o~a;ç 
haspıhallerle bulunulmuş gü- müracaat etmiştir- u;. 
zel kararlar verılmiş bu pu almak ve odacı r 

d ır• meyanda her on boş günde memek hususun n 1 
•• a 

tiğinden mesele bUY lJ 
bir toplantı yapılması ve · d llı'.., - bu sıra a mua '" 
konferanslar verilmesi ka 
rarlaştır ı lmıştır . 

Merinos 

bey: 
- Camlar .. 

. uz" 
top verilmez, demesı u 

Hüseyin isminde olan b • 
Y?.nındo taşıdığı bıç?ğı ~e 

Omer beyin üzerın~ 
mıştır . Etrafüıkil~rırı bl 
dahalesile Hüseyinın 
elinden alınmıştır. . 

Ömer beyin şikdyeıı e 
rine müddeiumumilik 

111 

Sı 

laı 
le 

( 
Koşu için şimdiden hazır_ 

lığa başlanmıştır. Bu koşuL 

arın du diğer mevsimlerde 
yapılan ko~;ular gibi çok rağ
bet kazanacağı tahmin edilm. 
ektedir. 

Kuyunu yetiştiricılerine 
i~ramiye verilecek. 

~1erinos ırkı kuyunlurının 

Türkiyede çoğaltılmasına hü· 

leye vazıyet etmiştir· , • ( 

SınMı Yatı meue~ı 1 
besinin hali harı~tP İki me~tep mü~ürümüzün 

maaşı aıttınldı 

kumetimizce pek ziyade 
ehemmiyet verilmektedir. 

J'lerinos mıntakusı olan 
·rı Sındırğı, 7 (Mubııbı 

Jo 
bi 
ti 

L i s~ ve muallim mektebi 
müdürü Mehmet Emin v., 
erkek orta mekt~p müdürü 
Ahmet Tevfık beyler birer 
derece terfi ederek maaşları 
doksan ve kırk beş lira ol
muştur . 

Vılayetinıiz dahilinde yetiş· 

tirilen Merinos kuyun ve 
kodurı bir heyet tarafından 
görülecektir. Hayvu nlarına 
eyi bakanlar ve , eyi da 
mızlık yetiştirenlere , ahır
ları oyi olanlara altmışar 
liru, kışlık ruo. hsulünü ithar 
edenlere de ayrıca yüzer lira 
ikrnmiy13 verılecektir. 

den) - ~ınd ı rğı yatı 111 

mt: kteb i hu sene pe~ ~ 
msız lıir halde otduğU 
ahede edilmektutır · .. ~· 
mektebin yemek usul~.:-4 
ne konularnumıştır. m 

ki mektebe rnuttaaıl aşrr kl 

Kıymetli mektep müdürl
er imizi tebrik ederiz. 

Mülkıye müf ettişı 
Mülkiye müfettişlerinden 

Ha.sip bey şehrimize galmi 
ştir. 

Daimi Encümenin~e. 
Oaimi Vill\.yet Encümeni 

dün Vali mavini Ekrem be . 
yin riyasetinde toplamış, hu
susi idareye ayit işleri tet
kik etmiştir. 

Maliye mütehassısmm 
tet~ikatı. 

Maliye mütehassısı M. Al 
gan ı; şimdiye . kudur yaptığı 
tetkikler hakkında Maliye 
Vekdletine bir rapor vermi· 
ştir . Müıehassıs tetkıklerine 

devam etmek ı zere yakında 

bir seyahate ~·ıka c aklır . 

usla turafındun verilfll~.~· 
Yeni kadro geloıedl/J, 
vaziyet müphemiyet. 
yüzmekte ve Muall1

; 

yler çocukların d 
ne bile uğramamaktll 

"" 1 f) Yetim ve bık es o 0 

k .;8 
çocukların yiyece 
ecek işlerinin biraP 
yoluna konulması ldZI 
J'ıiiiin sattşı: 

Akbisar tütün tiiL'~:r 
gelmekte ve Sındırğ 1 

lerini görmektedirl~r· 
sene tütün işlurinll•dıf• 
gi d eceği anla şılmo.~~.:lj 

~~~~~~""E~~~~~~~~ı 

Yazı müsabakamız. 
Gençfrr llrasrnıla bir gıi:el ya:.ı mıisabakası açaı.:a.<]ulll:ı 

müsabakaya girme şartlan m ve mtisabalwnw rıasıl olnca{Jlllt 
/)tlgııl yazmıştık ' 

yv:ıyor:.: 

Gönderilecek yazJ/ar. p1 
r;ürulerllecck ya:.tlarrn <<le:Li kı1çıik h/kclye» vasf11u lıai: olmaları yegô 

şarttır. 

Mıisabakamıza iştirak 
ya:elcmiz/n iki s11tımıın11 
ediyoru:. 

eden ycnçlerden göfl(/rırt•cckleri '°c tezli kııç11/\ JıiktiY.' 1~ 
it cuvıiz dmiyecck bir /ıacunda ltrlip clnıclarlıll 

Seçim hey eti 

~ 
r;,,/ccck ya:ılan ldkik l'inıekte b11nlarda 11 ka:,111twlc1rı seçm<'k fr edt Jıİ~if 

~ 
muallimleri, ya:etemi:in l<lhrir riyasl'!İnl' yrırdımcı olucaklızr ve rey verccefdtf 

Kazanacak/ar 
gıı: 

Mıisabcılwmı: şnylt~ b11şlıyacakltr: Gôndı:rilc< t'k «le::li Jı;Jaiyt• ı ı /, ri <) fi beş ',tı' 
sonrrı derce başltyaca(jı: 0

1/u hik<iyt•leri seçmekle ulwy11c11lar11m: urasuı d<J o!l'rt' 
hir mıisabaka l11rlip t•diyoruz. Sı·çmc Jıcyeli11cı' l>iri11eilifjı ka;;; w cak lıikôyeyt' 
ucrn:iş ol~~n elli o!wu.ı.ıcı.~maza ~ 11111/ı~eU/ hediyeler daüıtacağı:. . ~ol 

l•,11 "llZPI tPzlı kıwıık lıı kaVP\ ı vazarı 1 rı · ııef' ~ .ız<'ll·ıııiz hır ( ;-, • • • • :""" • ~ •l 

~ t ı i) lıt•di .vı ~ ( ~dilf'c•ckıi r . lkiılt'İ \ t' li<;iiııeii~.- µiizt·I lı iı·f ,. dolıııit .'t· 
~ IPııı, düı'tliirwiidt .. rı 0 1 111 1 ıc•11y<l kadar· kı,\ ıııt)tl ı hi r Pf' kitap lıt'dı) 
7 edilPCPktir. 

Uu mclsalmlwda ok1ıy11<'ttlanmı :rn nasıl rey kullrırut<"aklart nı ileride 

n 'IH! l t~I', ~İZİ k . dı~rııiııizj (PCl'İıhc~\'C~ ı la\'Pf PdİVtıl'llZ . . /f' ., . . } ,. 
':ö11derae!iini: yw:.ılar <m beş Teşrinicvı le kadar kuhul etlifra ktir. (}fi 

Teşri niı•ıw/d e rmis(l/ıa im mı: ha~la mı ş h11/11 ıwcak/ ı r 
A..~4«~~~~-111-~~~-arr~~~ 
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.ti l_ÇTE: 

Balkan 
1 Şampiyonu 

Olduk. 
Bütün müsabakalarda galıbiz 

Sırtı yere gelmiyen pehlivanımız 
Çoban Mehmet 

Balkan güreş mueabske
ları bitmiıtir. Son müso ba
kanın teknik neticesi 9udur: 

56 kılo, Hüseyin (Türk) -
(Yugoslav). IHıseyin hükmen 
gnlıp olmuştur. 

61 kilo. Solis (Yunan). Tol 
(Yugoslav). Tot hükmen ga· 
lip sayılmıştır. 

66 kilo. Saim (Türk)- De
lokn (Yugosla~), Saim raki
bini 7,05 dokikndn yenmiş-

tir. 
72 kilo. Hüseyin (Türk)· 

Koyof (Bulgar). Müsabakayı 
Hüseyin kazanmıştır. 

79 kilo. Nuri (Ttlrk) - Zıı 
moı (Yunan). Nuri yirmi da 
kikndn rakibinı yenmiştir. 

87 kilo, Mustafa «Türk))
Pırher «'ı'ugoslav». Musta. 
(a yirmı dakikada tuşla ga

lip olmuttur 
Ağır siklet, Lolos «Yun

an» - DimiLiriye! cd3ulgor•>, 
Nagi «Yugoslavı> - Çoban 
Mehmet e<Tiırk». Bırincido 
Lal111, ikinci de Çoban ~leh· 
ıııet galip gelmiştir. K~l~ 
bükülmiyen Mehmet rak~bı.nı 
yirminci dakikada yenmıştır . 

Bu suretle hiç bir gureş
çimjz yenilmeden balkan hi· 

rincjsi olmuş bulunuyoruz. 
ikincilik Yugoslavyalılnr 
üçuncühik Yunanlılar da, dö· 
r<lünctlluk <le Bulgarlardudır. 

Hoıanda ile ~ir ticaret an
laşması yaptık. 

lhiktlmetimizle Holnndıı 
arosında klering ea sına gö 

re bir tıcnret uzlaşması yn
pılmı tır . 23 Eylôl 934 ta 
rihindırn itibaren altı ay 

İçin muteber olncak olan 
hu anla mıya göre Holand ı 
hüktımetı rncmlokotiınıze 

nsfolt gıhi b zı maddeleri 
acrt>i' t~·e it hol edocek 23 

ktlnnnuovf:\l tarıhinde ıkinci 
hır üç ylık lıste yopılmok 
uzero 23 Eyliil<lcn 23 Ki 
nunue\' 1 tarihı kod r da 
bazı eınfı yı tA pıt edılen 
ıniktarl rcln memleketimize 
solu:ıcoktır Bu emtınn 11 ba· 

DIŞTA: 

Romanya 
Kabine 

a 

Buhranı mı? 

M. Tıf uıeskonun vazly fi 
Romonya linricıye Naz rı

ığına kimin g •tiri rı·('fd me -
rnkl beklenm kt dır. Bir Ho_ 

rn gaz t sirıı y zd ı ğ ı u 
göre umumi k n l trnb.k 
H rıciye Nozırı :\1 ı ıtulı>sko 
i tir k etmı dtın kobınrnın 
d vırnlı olnm 1;ocoğı m k -
zır el dır. 

Honı ny. Dahılıyc nı>z r 
eti Romonyoı ın onaneYi ha
rici siya eti rıl vhir dr> heye

c.ır 1 n rıy ıt hu ıı u p '" 
vl tın vuk e m' r uıtl rıni 
arstığı kin H \'ekıl :\I. T _ 

tile. koı un k::ırde ı tord nılun 
çık rılon Kur jul go.zet i 
miidd ttsız olorn kopntılı 1 

tır. 

Savyetlerde mebus intıhabı 
Sovyet hiık:Qm ti intihobo 

için hır emim me ne retmı • 
tir Bu emirrıamoye görr 
intıhnbatın eyi cereyan etm
esi için mahalli komıteler 

tetkıl olunncoktır. intiha 
bat için toplontılnr yopılac 

ok, bu toplantılarda nnmz· 
etler gerek teşekküller t r
afından gere rcrlli olarnk 
gösterebılecek ve intihoplnr 
el kaldırmak suretılo yopılu-

coktır. Sovyet Hu yada hul
un n bütün Sovyet vnl tıd -
şiarı kendi olemekJcrile, ha 
yatlarilo kaz.ınrn Jorı ucrcllı 

odam kullanmnmoları vo 80· 
vyetlero sadık olmalar or
tıle intihap etmek ve dılm

ek hakkır ı haızdırler. 

Sar meselesi 
Buguıılerde umumi ef'kdrı 

işgal eden bir ıno eleJe Sor 
meselesidir. Arayı umumiye
ye murocoatın gızlı yapılo
cnğını 'e bu urotılu rey 

hürrıyctinın temin dılec g ni 
to.vzıh uLnıı tır. 

Bir mahkumiyet 
İ:;to.nbul, 8 (Muhabirimiz 

den) - 'l'.ılebo bırlığ reı ı 

~e j bty, «'l'ulobo bırlığı» 
nwcmuosındokı neşrıyutınJau 

dolayı \,nahkeuıoce U\' uy 

hapıs cezı.ıs no nıahkfım ed

ılmıttır. 

gtiğıt, 2 ı:nılyon kılo kok 

kowuru ı44 hın kılo p mu

klu men ucat bunu mukı
bıl lıukunıotııııız bır cedvel 

ıle tespıt edılon mollurı tıo
londaya sorbctıt~·c sokubıltJ-

cektır. Bu nı.ıllar arasında 
yun, koçı kılı, kuru \C tuz-

lu <lerıler, kuşytHnı, uzum, 
ırıcır. ccvız, arp ' yul f, r -
snlyc. tulun. fındık. b t fo ıı, 
portakal, afyon, gul) ağı. 
her ne' ı mnrlı>n, bukulme

dökuntul rı de zılorı şunlard r 100 kılo mı pomu 
;:y, 2ı5 bin kilo s ırğıl k ynrıd r 
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Balkan eselel • 
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Yugoslav- Bulgar Krallarının 
Görüşmesi ve ecnebi ınatbuat. 

Fırkamızın Belediye 
z N m z e leri. «Le 1 omps» yazıyor: 

«Yugoslavya Krnl ve Kra 
Jıçesinin Sofyayo, yaptıkları 
r<>sml ziyaret malfim oldu -
ğu veçhıle, hor 1 nkımıf rn gıı
yet o tere an bir siya i isti. 
hole dcvn·sı g çıren Balkon 
lnrıio mo\ cul \'aziyPtt• dıkkut 
nnz rını r Jknı kt lir Bu ko. 
dar senPclrn beri A vrupan n 
en buyuk endı~el• riııi mucıp 
olun ıoır hostcılıkları nokta. 
ını lt· kıl etmiş her türlü 

hJı p ''"' ıhtılıH tı·hdıtlnınin 
(loğduğu yor olmuş \'O hüyuk 
tc ır \'O ııüfuzlorın en şidde
tli \'arpı malurınn sahne olo
gclmi bulunan Balkanlarda, 
m J, tlrı ın dı, on] şmr. ruh
unun ve verııııli bir siyosi 
v ıktı aıli ı birliğine matuf 
k r ılıklı husniı nıyetin tim-

lını ycıratmaktodır. 
ulhun matın bır surette 

tnıızımı fıkrinin son seneler 
zarfında on ziy de ilerlediği 
yer Bolkonlordır ve bu fık 

ir ılk f ıydolı tesırlerini or
ndo gö~termi t r. 

Bundan hır oç ny cvel 
Romanya Yugoslavya, 'l'tlrk. 
iye ve Yuncıniston or ındo 

'ücude getırilen v11 eyi ya
pıcı} rından biri Romanya 
Huricıye 'nzırı olon Balkan 
anlaşması, zomanımız tnrıh

ının hakiki bir kıvmeti haiz 
" 

yenı bir vtlkıasıdır. Bulgari. 
ton n dahi iştırnkile bu an
laşmanın koti ur<'Ue hımo
mlun cağı gijn Avrupanın 

cenubu şnrkisinde sulhun 
uzun zıımaıı kın tı min edi
lmış bulunduğu imonı hasıl 
olacaktır. 

Yugo lavyo Krol vo Krul \'
csirıın Sofyoyn yaptıklorı ree 
mi ziyaretin ahval ye şera

ite mono itıhoril z •nğin bir 
ehemmıyet iz ı(o eylemiş ol
ması, işte bu Balkon onla -
rmısı bakımından ileri gel
mektedir. Bu vaziyeti, aynı 

zamand , Bulgar Kral vo 
Kraliçesinin bundan birkaç 
ay evel lh:lgrı d, yapmış ol 
dukları re mi· zıyaretin ia
desi gıbı ırf ncznket haro 
ketiadon furklı bir ey ad
doLmek icop eder. 

Dahu o zamandanbcri, bü
ttln siyasi rokcıbeılerıne ra
ğmen bırcok buyuk ve müş 

terek menföotler ~ahini bu 
hınnn ıkı rnıllet arasında 

yakınlaşma meyli vardı. Kr
nl Boris nzami dt•rereılc ta
zık nhvc.ıl arı ındo ılııho cıyı 

hır ıstıkLcıl bazırlonm • ına 
taın men lı tırı mesai t·dılo-

hılnıcsı için mazi rj silmrğ 
h rçın mıllıy tçilikter, kahi
lıyı tlar olmayan bazı anası
rı oıuknvcmctinc rağmen 

bı r de ton t siyasetine tevc 
. ul kubılıyctırıı gö lrrmiş 

tır. \1illctıne yepy ni bır 

yol gostcrobılmo ı çjn Bul-

gar Kro.lıııa biiyiik Liir ce· 
arl't Vtı siyaııi hokık.ttlor 

arş kt> kın bır anlayış lı\ 
zım oldHğu uphc ızdır. Bu 
hare et lorzı ile Krnl 1 ori-
ın Bulgurı tanın :ınnnC'vi 

müddeıy t ndırn hiç bırindon 

forag t l'lmcdiği tomamile 
onla ılmıştır. ı loıımafıh Kr· 
ol Boris vıılıi t hultütlc y · 

lı elımın ıno ku 

lok verı rl'k, istikbuli mazi
nin kinleruıe födn etmemek 
ve memleketini nlı'lkada r ed-
ı•n mcırnlelerin Jınllini, yul
nız sağlam bir tmlh si as
eti ınetotlnrındnn bok lcnıek 
hususundaki orzu ve ir.ıdL
sini gö.,ıermiştır. Bu iyoset 
Kroliyetın nıuetnccl ihtıyoç 
!arına tekobül etmeei vo yo
şndığımız anın ''erdiği imk. 
Anların kotl çerç(•\'esi içinde 
fJaliyctte buJunnıoğı müm
kün kılmnsı itibnrilo bosira· 
tktlranc bır siya cttır. Bal
kanlorın kalhindekı co~nıfi 
vaziyot BulgarisUırıın tnm 
bir tecer rüt ihtiynr l"tme· 
sino katiyen miit rhnınrnil 

<lc~ilclır. Hulgaristanın kf'ndi 
refulıı icohııtı bütürı kom u 
devletlerle iktı odi sohaclo 
fnnl bir surette iş hirlıği 
ıpmasını amir bulunmakta

dır. Bu dtt, Sof1a siya• etinin 
hugün tok ip ettiği i~tikanı 
t n haklığını tamamile jspo. 
to kMidir. Horicf siyaset 
so hasındo ki bu yeni meyilli"· 
ri faydalı bir tarzda tenkit 
için dohili siyasette, mahi
yetleri doima müphem ola
rak tecelli eden parlAmon
ter konlieyonların iş haşıno 

hotirdiği adamlar kim olu
r o olsan, hükOmeti tehlike 
li bir urHtte mefl6ç k ı lan 

fırka mücadelelerine niha
yet ''ermesi ve mesai ve fa-
8liyeti Bulgnrietnnln kom usu 
devletler arasında büyük gcr
ginli kleri mucip olan ve Sof. 
yndn, i · başına gelfln biitün 
hükumetler üzerinde gnyct 
hırçın ve gayet mr.. ıım, tesir
lerde bulunan şu mn hut 
Makedonya ihtilal komitası 
tetkilAtını kati surette kııld· 
ırmak euretile. ciddf bir 
oyileştirmeğe tcvel!ıül etmek 
icap ediyordu Bulgariston
do, kuvvetli miicsseırn nmon 
ve devlet otoritesine hürmet 
edilme ini temine ahtotmiş 
bir idore tesis olunması ha
lihoz ı rdn ilk neticeleri görü
len ynkınl!J ma siyasetini 
büyük mikyasta koloylattır. 
mıştır . HükOmeto hnrekdtı
nda tam hır serbesti veril
mesi suretile dahilde yapılan 
yenilik harici siyıısetlerdo 
ıtimot uyandırılma ıno ve 
komitacıların tohriktltı yüz
unden vahim bir surette 
rahnedar olmuş bulunan Bu
lgaristan - Yugoslavya vazi-

etinin düzelmesine imkftn 
hahşotmi9tir. 

.. 193 ~. senc--i , Ba~ık~ ~jr Belediye azalığı 
ıçm fırka uuuıruı reıslık di \'anınca 2 5 - haıi-
r ~ıı - 935 la~ihiudt~ kabuJ Nlilf'n yoklama 
lalımaluanw~ı mucihiucn \''lf•ıl·\rl 1 ... . . ,, • • • secn )('( f\ 
«J~~~gı~a ıs~ıı~h~ri yazılı fırkacı arkad:;şJarm 
't•~ ıJdı klerrnı, ktrndileriuc , t\rilPc~k vazift·,·i 
lıcr urt:tıe i~a~·a .-hiJ olau bu arkadaşJa;a 
r :): verı IPceğmı fırka nıernsu pla rınnza bil
d ı rır ve BaJıkc-irin dtlğerli miiutehipJeriııi · ı . il 
la~vı >ıııc arltlylt)ı•im eltlndiıu. 

C. H. F. Vilayet idare heyeti reiıi 
Konya mebusu 
T. Fikret 

1 Avukat Ömer Edip bey 
2 Kopton zade Huson boy 
3 Elbısoci Alı huy 
4 Madenli zodo llolil İhrahim bey 
5 Civici Kayolurlı zaJo Şukru bey 
6 Beypozarlı zude Sadri boy 
7 Yırcnlı zade Hilmi bey 
8 Keskin zade Zühtü hey 
9 Sarll\' zodo Ahmet bey 

l O Hacıkayyum zade İbrahim Sami bey ! ~ H~ttot za.de Mustafa Cemil bey 
Mustocabı zade Raat Adil bey 

13 Avukat Sadık hey 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
::u 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Komüsyoncu llıılil Necuti beJ 
Eğinli Şeror bey 
Kabakçı oğlu Conıil bey 
'ririt zade lsmoil hey 
K'!ım_lı ttifot oğlu Basri bey 
Muakıratçı Osman Nuri bey 
Şeremetli zade Hilmi bey 
Eczacı Fahri bey 
Belediyo roiei Naci bey 
Ekmekçi Hüseyin hey 
Varnalı zade İsmail Hakkı bey 
ilacı lelAm o~n zn<lo Rasim bey 
Keklik zade Mehmet bey 
imam zade Aziz bey 
Eczacı Avni bey 
Şahin zade lbrahim hey 
Ispartalı zode Vnsı( bey 
Öz zede Rilat bey 
Deveci oğlu Foik bey 
Ocıokiznıle lbrohim bey 
Attar Liitfi bey 
Mü tocnbi zade Hüseyin hey 
Kırımlı Süleyman oğlu Muato{a efendi 
Muharrir Kennn Emin bey 
nayı oğlu 1brehim Ley 
Tıcarot odoıı buşkı1tibi Ekrem bey 
~~ezacı Azmi bey 
Attar Necip hey 
Notor kAtibi Muıtala bey 
Şah zade lfüıoyin Avni bey 
Tersi Ahmet Necati hey 
Kı rımlı Uncu Ziya hey 
Kırımlı Zühtü bey 
Sındırğıh zndo Mehmet efendi 
Hakkılk Basri bey 
Kırımlı Veli bey 
Yumurtacı Süleyman bey 
Emin bey znde Emin bey 
Urğo.ncı lehmot bey 

Bu mesut i tihnlımin, mC"r· 
lınlPIPrin bıısiro\ ı tim ne nçıl- • _ 
mu. s •• Ye indtı \'UCllt lıulu- .. ~~~~~~~~~~~~~~~i!~!!!;;!;;;;!!I 
('nğı vu- lıddi eleri tnril ot- luk münasebetleri esner üz ı zi.y rı rljliııı \ ugo8ıavyu \o ttulga 
m 'ğO kalkı maklo, Bulgar nrindo tonzım ı•tmek vıı en rıstnnın Bulkanlurln eul-
izz,..ti ~ı> (sı' tohlı'keye ı'lka nihn et ti<·nri nıunnıebetlcri h hk' un tr ımine mntu{ ga _ 
rdilebilmesi muhtemel oldu- kolnylo hrınaktır ti · . Y 

l 1 l . . re orıne yenı ve mesut b · 
ğu tohiiılır Kral Alekeandrın lu nıe ~ erın t spıtıno . ır 
Sofya zivaretıııdcn. bu ah,•nl muvnU kiyet hasıl olduğu yardım olarak tefsir etmiş. 
ve şornıt dahilınde verebile. takdirde anlıışmıya doğru tir. Yugoslavya hükümdarı 
ccğındon fazla bir ey bek- hi.iyük bir ndım atılmı ol- vordiği ocvnpto, ayni mev-
lenmemclıdir. ur. Kral Al eksanılrın Bulg- zudan aynı hararetle hah-

. nrıstancla, Bulgaristan halk- setmiıtir. 
iki devi tin, zuhuru bil- ı 

U• mlo ·hı' il k h' ının ılorin duygu arına tere- Yugoelavyanın, Bulgarı'e-c ı ımn ere orşı ır 
b' . b ğl üman olon alkışlara mazhar tnnln yakınlaşmn husuıun. 
ırıne u ayacak kuvvcllı olmak suretilo nail oldullıu d 

bir siyasi anlıışmn ümidine "' aki Cnnliyctini ortırırkon 
kapılmnkla en vohim sukutu hnrarotli kabul, doğrusu, Balkan anloşma81 ile müt-
huyollerc maruı kalını§ olur hiiyiik bir toydir. Dün Sof- te(ık bulunduğu devletlorle 
Şınıdilık mevzuu lııısol n yndn Kral sarnyınıla söylen. 

ki ı K mutabık olarak haroket et. 
yolnıı iki memleket arasında en nutu ar arosınna rol 
'· ı .. ı h · Boris, ıki millet nra8ındak tiği ve Sofya ile Balgrot 
uı cum e sa alnrda cari miı . d . k k k r t h "" arasın n cari münasebetler-[ osobetlere daha itimat- yu se ar ve men aa o". 
kllrane bir mahiyet VP.r- larıno uygun bir urotte <le husule gelecek her iyili-
mck So(yn ile ReL Buloristnn-Yugo lovyo nras- ğin Sofva ile Bükref, Ankn.-
graı nrnsında mevcut mose- ınıla mÜnHebetler movcıut ro ve Atine arasında mev_ 
leleri doRlono hır surette olması lüıumunılan biiyiik cıut munasebetlore mt sut 
te viye etmek, hudul nıınt. bir samimiyetle bohBOtmittir. tosirlerdo hulunacıağı muha. 
akolorı rejimini eyi kom u Kral Boris, Kral Alnlı:sondrınn kknktır, 

an Dilimize Ca hhk A acaktır. 
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Çocuklarda iştiha ve 
kuvvet ilacları. , 

razan: Dr. MEA1DUH AHMET 

Bugün okuyucularıma, sıh
hatlerile mühim bir rabıta 

teşkil eder zannettikleri 
İ:jlİhli ve kuvvet ilaçlarının 

tahminden pek az menfaatli 
olduğunu izah ederek bu 
bahiste dok' orsuz meşgul 
olınamalarmı tııvsiye ede
ceğim. 

Biliyoruz ki kuvvetlenmek 
için iştıha ve kuvvet ilfi.çla. 
rına büyük itimat ve inhimak 
vardır. Kuvvet ilaçları daima 
yevmi gazetelerde ildn ya
parak sürüm temin ederler. 
Her ildç methedilir. 

lştiha ilaçla davet edile_ 
mez. Kuvvet bazı hallerde 
tabibin hastalığa göre te_ 
rtip edeceği ilAçla temin 
edılebilir. Hastalığı nazarı 

dikkate almıyarak doğru
dan doğruya kuvvet illlcı 

hevesine düşmek boş yere va
kit geçirmektir. Bu iıe sıh-

hatinden müşteki bir şahıs 
için sailığı pahasına vakit 
ziya· n ı icap ettirdiği~den 
tehlikelidir. 

. İşti ha sıhhatin miyarıdır. 
lttihası eyi olanlar sıhhatte 
alanlardır. Her fabrikada ol-

duğu gibi vücut makinesi de 
mevaddı iptidaiyeyi (yediği· 
miz yemek, teneffüs ettiği

miz hava) alır. fntihai mad
de ve işler meydana getirir. 

Hareket, görme, işitme, mu
hakeme ve saire bu meyand

adır. Vücutta bir Arıza ol ur

u verdiği netice kemmiyet ve 
keyfıyet itibarile noksandır. 
Çünkü çalışamaz, mevaddı 
iptidaiyeyi alamaz (İştihasız
lık) . Uzviyet, iştihayj azalta
rak hazım ve umumi faaliy
eti tahfıf eder. Bu da ııhhat 
lehinedir. lştihaınz zamanda 
ricut faaliyeti istirahat ma • 
luadıle kısmen tatil edilmiş, 
uzviyetin tamir kudreti harek
ete gelmiştir. 

Bu sırada iştihayi aç • 
mağa çal.şırak tahammül
den fazla yi1ecekle hazım 

borusuna kudreti fevkinde 
yük vermek, umumi beden 
meeaisini arttırmak fena ne
tice verir. Bunun için iştih-
aaı olmıyan veremlilere 
zorla yedirmeğe çalışmak 
hiçbir- zaman müspet netice 
vermez. Burada iştıhayi te
min etmek için verem hıfz 
ıssıhha ve tedavisine dikkat 
edeMk vücudün tamir kud _ 
retlerine yardım ve onlara 
müsait hareket etmek lazı
mdır. 

İştihasızlığın sebebi o:an 
hastulığı bulmalı, tedavi ed
erek sebebi ortadan kaldır
mak suretile iştihayi iade 
ve yidirerck kuvveti temin 
etmelidir. 

l~tihasız olanlar, hastalık 
ve iştibasızlık sebebile gıda 
alamadıklarından zayıf düş
erler. lştihasız ve zayıf çoc
ukların s ı hhati annelerin 
merakını mucip olur. Hem_ 
en her zafiyetin bir sebebi 
vardır . Bunu bir doktora 
buldurmolı ve onun ~~aresini 
aramalıdır. 

Böyle iştihasızlık ve zari· 
yetin sebebi çok defa akci
ğer, karaciğer, kör bağır
sak, kulak, boğaz, di§ vesa-

ire gibi uzuvların ha&talık

larıdır. Bazan mühim bir 
sebep bulunmaz. Böyle ço
cuklar zayıf olmalarına rağ
men çevik ve sıhhatlidirler. 
Bunlara kuvvet iltı.cı ldz ı m 

değildir . Sene başların•la, 
tatil zıımanlarınua istir::ıhat 

edecek bir köy~. h;r duğa 
gitmek Lunlnrın hukkıdır. 

Genç mektep çocukların
Jırı yüz tanesini muayene 
ediniz. Bunlarda otuz tane 
iştihasız ve zayıf yarsa onda 
dokuzunun kör bağırsak il
tihabına, vaktile geçirmiş 
oldukları akciğer zarı ilti
habı Asarına müptold ve 
malik olduklarına vovnhut 
ağızlarında hirkaı,· ~·ürük 

dişi bulunduğunu veya bü
yült bademcik taşıdıklarına 
şahit olursunuz. 

Yüz talebeda yetmiş ta_ 
nesi iştihah ve kuvvetli ise 
onlarda maraz olana ancak 
onda bir tesadüf edersin:z. 
Şu halde zafıyetin vo iştiba. 
sızlığın mahakkak hir sebe.· 
hi vardır. Bunu bulmalı ve 
sebebi ortadan kaldırarak 
i9tıha vo kuvveti temin et· 
meğe ~'.alışmalıdır. 

Hakikat böyle olduğu hal
de her nedense halk arasın
da iştiha ve bilhassa kuvvet 
ilacına karliı büyük bir iti
mat ve merbutiyet vardır. 

Hemen hk ıhtiync: yokken 
süt çocuklarına kuvvet ilA
cı arayan -ınnelere tesadüf 
ediyoruz. Bu cihet süt ço· 
cukları ıçın lüzum~nzdur. 
Süt rl)cuklarının kov -
vetli olma:H yalnız gıdah:rı
nın intizamile kabild.r. Bu 
nu temin edecek te ~·ocuk 
bakım evleri. çocu~ muaye
ne ve istişare verl•!ridir. 
Çocuğun kuvveti, - s hhnti, 
neşesi hep buradan doğar. 
Çocuk bakım yerleri bulun· 
an şehirlerde katiyon bura 
ile istişaresiz çocuk büyüt_ 
memeli, Cümhuriyet hükfim_ 
etinin bu çok hayırlı mües
sesesinden azami istifade 
temin etcneğe çalı~mulıdır. 
Ancak hu suretle çocukları
mız kuvvetli ve sağlam ola
bilirler. 

Mem13deki çocuklarına pa
ralarile kuvvet ildcı ara
yan anneler çok yanlış dü
şünmüşlerJir. Bu fıkirlerini 
vakit gedrmeılen tashih et
meleri sevgili yayrularının 
sıhhatiJe çok alakalıdır. Küç
ük çocuklarda iştihayi bozan 
yanlış bakım uıullerinJe11 
çekinmelıdir Her bağırdık. 
ç·a ve s ık: stlt ''Ocucrun a<tz. ')" M :--, 

.nu meıoe vermek ıştihasızlık. 
lrnvvehizıık tevlit edt•r Süt 
çocuklarında uzun devam 
~den ve annenin nazarı dik. 
kutini cel betnı iyen bağırsak 
bozukluklürı du iştihayi aznlt
ır, <·ocuğu kuvvetten düşü 

rür . 
Mektep ~~ocuklar. n.ı ta. 

sviye edeceğimiz i~tiha ve 
kuvvet ilacı ancak yaz tat il-
lerin.le havasT ~üzel bir 
yerde istirihat <'im• ktir. 
Her ailll hunu imkan Juires· 
inde t~minine çalış·n j lıdır. 
Bu suretle yavrularımızın 

sıhhat ve neşelP.ri :ırtmış, 
lüzumsuz iştihaaızlık telı1şel · 
eri ortadan kalkmıt olur. 

TURKDİLI 

Şirin Erdeğin -
Servet Membaları .. 
Erdekte zeytincih~, bağcıhk, kozacıhk ve muhtelif me
vsimlerde meyvacıhk hal~a eyi bir kazanç~temin ediyor. 

Erdek, ( ~uhabirimizden ) 
- Buranın en mühim servı-t 
membaları zılytincilik, B:ı

ğcılık, B:.ılık~·ılı k ve Kozacıl
ıktır. Mevsimin muht .. liC za
manlarına göre meyvacılık 
ta halka eyi bir ka -
zanç temin eder. Bilh -
assa kirazlıkları meşhurdur. 

Basene zeytinlere ur ı z ol
an sinek mücadelesinde 
daha ziyade muvaffak olun
muş ve müspet netice alın

mıştır. .lAytinlar çok sağla
amdır. Bu itibarla yağdan 
ziyade tuzlu zeytin yupılma
sı muhtemeldir. 

Zeytinler yavaş yavaş 
kararmağa başlamıştır. Ya-
kında toplanacağı için yağ 
hanelerde hazırlıklar ya
pılmaktad r. 

Buradaki yağhaneler dP. 
fititre bulu rı madığından ya
ğları biraz kesif ise de asit 
miktarı c,lduk ~·a eyidir. Ve 
yağları tatlıdır. 

26 tnno y::ığhano ve iki 

abiiyük Y·•ğ fabrikasıcvarC-
dır. 

Zeytincilik halkın en 
him servet kuyno~ıdır. 
rada geçinme darlığı 
gibidir. 

Balzkçılzk 

mü
Bu
)Ok 

Erciek körfezinde çıkan 
muhtelif cins balıklar, bal.k 
irnalılthanelerindc temiz ve 

fenni bir surette tuzlanıp 

Erıleğin güzd ma.nzarularile 
süslü olan kutulara yerleş-

tirilerek taşraya yollanmak
tadır. 

Tuzlu balıklardan kolyos, 
koloridyn, sardalya, hamsi, 
istavrit bulunur. Taze balık-

lardan levrek, barbunya, 
mercan, sarıgöz, alyanak, 
sinarit. kolyos, sarJalyn, ha

msi, istakoz, böcek ve pa
vurya Erdclc denizin1le pek 
bol rı kar . Burada halkın mü· 
him bir ku:mı bahk~~ılıkla 
geçınır. 

Mahkemeye ve idare heyetle
rine verilen memurlar. 

------
Adliye Vekaletinin vilayetlere yaptığı tamim. 

Mahkemeye ve iJnrc lıc- t:ıruftan adli tatbikatta bul-
yetlerine verilen me.murlar.n unmııkJn beraber hir taraf. 
aynı zamond:ı inzibat kom- tan da suçlulı..r ı n izleri ka. 
siyonlarına malQmat ve ybolmo<lan bu evı :ıkın çık-
iazibati ceza ile tecziye- arılacak suretleri üzerine vi-
leri icap eden memurla- lılyet inzibat komisyonların-
rm müdafaanameleri nlın_ ca inzibati cezalar:nın tayi-
dı ktıın sonra haklarında ni Hlzımdır. 
karar ittihaz edilmelerine Memurin kanununun elli 
dair Adliye Vekdletinden beşinci mad,le:: i mucibince 
VilAyl'tlere bir tamim gön- «ithamı mucip madıle lcr me-
derimiştir. muru tebliğ edilerek heyeL 

g BİRİN ~ 

r------------------~· 1 K İ T A P L A R· _...-
~-------------~--~~~ 

İstanbul Etnografya••;, 
A. Baha, "lstanbul Etnografyası~., 9 
nbul Zaman kitaphanesi, 64 sa 1 

\. ·ı.8tı 
Otedenberi muhtelif gaz- etnografya teh1• •1 .. ı:stır 

ete ve mecmualarda Anado- olarak aynı rnue. dl 
lu etnografya ve folklorları. ilmi cemiyet terl\Cıo 
na ait yazı ve eserlerile ta- anı ettirilir. isd' 
nınon A Balın bey bu kere Bugüne kadar.~ ~ 
<lt3 «İstanbul Etnogrofyaırn r ~ fya ve folk?or ı J t ~ 
adlı bir eser neşretmiştir. «Garibeler» veyahU ~ 

« lstunbul Etnografyosl)) şarkı, JestıırıJ ve / 
folkior va etnografya bi- toplamaktan ibnret 
lgilerinin sosyoloji bakımın· l:lkki olurıurdu. ol 
dan memleketimizde bir inci Cüuılıuriyetin k 
ilmi t ecrübesidir. rinde folklorik 

·ıı 
Baha hey bu eserinde: İı· nografık maddelerı ".,/ 

tanbulda Safranbollular ve musı 'e tetkiki 
Bartınlılar (Tahtakale). Saf- ' yakmdan öğrenoı'k~ 
ranbollularda snnnt birliği yük yardımcı oldd~ 
(Ekmekçilik): bu iki mınta- laşılm ı ştır. «Hali. C 

kadan lstanbula göç. edenler, rneği» ve «Türk1Y'tıl 
{Ferdi göçler, toplu göçler) ttsü» gibi ilıni ' 
ve bunların sanatlarına dair !erimizin birk8C d ... 
etnografık malumat verdiği faaliyeti bu sa~• il. 
gibi ayni zamanda. bu gö- şmalnra ilmi bır 
{:lerin iktısadi ve içtimui am vormış oldu. J 
illerini de araştırmışt ır. bununla beraber j 

Baha beyin tetkiklerine maddeler üzerinde '1fJ 
göre iki nsırdanberi hdld oji» noktai nnzarıll ~ 
«lstnn bullu» olam ıyan Saf lıli» bir ııraştırı.D8 

ranbullu ve Bartınlılar ~~ok- mıştır. 

tur. Ağır Ganayile, fenni zi- Bu işi yop01~-1İı 
raat istihı:ıallori muvazi su- ye içtimaiyat slı jo 

rette inki~af etmiyen mPm· vazifesi idi ise d:J. 
leketlerin payitahtlar ı nda bu bey bunl:ırı beki 1 

Pek tahii haldir. sahada bir « dene~.., 
'heP"' 

İstanbul gibi büyük ve ınış oldu: bu cı 
1
,1. 

beynelmilel yol üzerindeki bir tam bir eser s811 ~ 
asri şehrin e<etnografi nıe- ten ( 64) sayfalık b. 
vaddrn İ<~İne alarak eriteme- da bu e<deneroe» yı J. 
mesi dt~ bunllan ileri geli r. diği gibi yapma~ ~i 
Şüphegjzdir ki birçok oku. dır. Bunun içindır 
yuculur için «İstanbul et· yin eseri bu ~ah~d;~ 
nogrufyasrn adı garip görü olanlar için rur~ 
lebilir. «Londra etnografyası>>. bir « müfredat P t 
«Paris etnografyasrn, «Ber- mahiyetinde kah1'ı/ 
lın etnogrufyasrn olamıyaca· Kıymetli ve Y?(O/. 
ğı gibi <(İstanbul ttnogrııly- lkıyatçımızı tebr1k ~ 
nsı » da olamaz diyenl9r bu · Eseri bu yoJJa ç 
lunur. Fakat bu görüş ve lara ilk örnGktir· Jr 
düşüncenin doğru olmadığını ftbdüf k8 
eserin iç.indeki tP.tkikler Turk Dili reıı-•" , 
göstermckt dir. Yükselen aıııtehassı ıuo•fı1 

Katibi ~abık rur a 
ve asrileş en milletler için Sd 

etnografik tetkikleri inkdr 
111

"

111111 

~ 
eden alimler bulunduğu gibi, rin - halya m~~ 
bunlara: «Parmaklarınızdaki Y ıı !!'/:. 

«il Corriere de • 
Yüzükler,kadınlarınızın kuluk · ""'~ 

Çin büyük bı~ "' 
deliğine taktıkları küpeler, · o ~J 

tir. Çin, arazisını .. 1• « 13» sayısındRn korkular, ,. 
ve nüfusunun ço ,,.~ 

üç kişinin bir kibrit- ıa•• 
maada ~anlı bir 

ten sigara yakmamoıı 

gibi. İlıih .. Etnografya mevzuu 
deği l Je neılir?l> diyen al im
ler vardır. Bunlara göre 

~ 

liktir . pi~ 
Çınin e~ki rnede rl. 

Hundan memurin kanu- çe tnyin edilen müddettl~ ce-
nunun otuz dördüncü mad· vnp alınmadan inzibati kom-

. asrileşen ve makineleşen 

rkesço malfimd?f· ~ 
!erce dahili iğtıştıf, 
uz kaldıktan eo~~~/ 
sükunet halinde yü .J 
b:ışlamı,tır. '-· 

desi mucibince « h:r me- isyonlnrınca bir karar veri-
m urun kanunen cezayi miL lmemesi ve a"si fakdirde o 
stolzim bir cürüm tabak- kararın nakz ı icap ettiği ha-
kuk ettiği takd ı rde hak lde bazı yerlerdll müılafaa-
kında ahkamı umumiye nıtme muhakkik tarafından 

carı olmakla beraber ay- alınmak veya hiç alınmamak 
rıca inzibati cezalnrln da surctile buna riayet edılme. 
tecziyesi ıcJp tJer » diği görülmü~tür 
donıl ıliği h tide bazı hihauıı mucip maddelerin 
yerloıde evrn lı:ın ııl :ı re hey- ve bunlara kn q~ı veril c>cck 
etlerine veya :..ıdliyeye tov- müJofaa için luzım gelen mü-
d ıi jJ., iktifa oluncluğu ve dd.etin inzibat meclisince ta-
irızibati bir kcrar ittıhuz ed. yini kıınunun s:..ırih hüküm· 
ılmemek suretile buna r iny leri iktizasından olduğu ııdan 
et olunmadığı ve inzibati ce- buna riayet edilmesi ve iŞl -
z,ı için adli takibatın teke 
mmü)ü heklımdiği görüldüğü 

bil.Jirilmişt ir. 

AJli cezulard .n büsbütün 
ayrı lıir mahiyet gösteren 
inzibati muamelelerin tatbi
ki için muhakeme veya id
are heyetleri kararını hekl
emeğe mahal yoktur. Bu gi
bi hallerde evrakın as ı llnrı 

müJJeiumumiliğo veya ida
re heyetlerine verilerek bir 

erin uzama~ın:ı meydan ver i
lmemesi emredi!mİ!?tİr. 

• •••••••••••••••••••••••••• • Yurldaşl : 
: Bu climhurfyet bayrcı· :1 
i mznda yerli mullarımı.::.rn ! 
: rtsmi gtçidl Ankara ytni : / 
: serni evinde yaptlacakt~r. :

1 
. ~ . 
: Ktşlık ilıliyaçlartnl ucuz : . 
: ve sağlam yerli malları - : ı 
: mııla hu sergiden tedarik : • • • et. • 
• . l . f c . l .• etı-hll ı ktısat ve 'Jaı:arru emıyu ı• .......................... 

bir mıllet bile gelecek de
vir için tam manasile bir 
«etnografya mevzuu» ola
caktır . Miif'llifin tavsif ve 
tetkik ettiği « isten bul » hiç 
şüphesizdir ki etnografya 
için bir mevzudur. Fakat 
memleketimizde f ııbrika sa
na y ı i inkişaf ettıği gibi 
hu vaziyP.t büsbütün başka 
bir şekil alacaktır. 

Kaytletmeğe değer nokt,ı 

şudur ki: ik i asırdanberi. 

« lsıan bul hm olomı\·an unsur · 
lnrın, son yıllarda no kadar 

çabuk <dstanbullulaşmnsı» ı<iir
o.tiri (tempo) göatermek i~·in 
bu nevi etütlerin yuzılma

sın ı te~vik ı tmek ltlzımılır . 

lsta.tistik neşriyatımız ne 
kadnr kuvvetli ve zengin ol
urF.a olsun bu gibi tetkikin 
ve monogrofıll'r yazılmaz ise 
pek az şey ifuJe eder. 

Rakamlar kentli bıışlarına 
pek kuru ~eylP-rdir. Bunun 
içindir ki birçok memleke -
tlerde istatistik faaliyeti ile 

İtalya, Çinde f~bll 
teessü~ünü ıeveccU ,.Jf~ 
1 .. · dsı"' 
ıyor ve <_.,ın pıyB- J'r 

ehemmiyetini tıık 1 ıa 
den uzun müdde''".
ile mevcut olan ." I 
n ıs •!>etlerini ink 1~ 
ah l'tmek arzusuııU ,~A 
.. ., 1· 1 sr' "fı 

l,,ın ı1e ta ya 
bir ihtilAf yoıtur:0,.-, 
bu iki devlet in ıJlll ,,. 

rin i t ıı k viye edefl !ı 
az değildir. ·ıel .-; 

Çının: be yne~f1ll bİ' f, 
büyüle ve mühııJl ""'I 

• t}JI il 
vardır. işte hu ... l"i . çı ... ~. 
ltalya hükumetı. itıı 
tane münasebetler Je~ 

('ıflP 
ye etmek jçin, '1 t 
mos:ıilliğini sef~ire /j 
koymu~tur. b1'1 

1 "\ crıı l etmekte ri't' 
• ~ · ·ıib9 • r,J 

yükı:ıek ınevkı : ~e•• f , 
bir kalkınıno h 3redıdt 
bulunan ~·ine yar 1, 
ltalya için çok kO 
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Veli Dayı diyor ki: 

ti endi gibi çalışmak, e fen di gi
bi yaşamak yalnız kendimize 
degil güzel yurdumuza karşı 

en büyük vaz ifemizdir. 
Veli Dayının bahçesine köy 

komşuları konuk gittiler. 
Veli D.:ıyı onlnra kendi el · 

ile yetiştirdiği dlll üzüm su
ndu: 

Afiyetle yiyin dedi... .. 
Helvacıların Ahmet uzu-

mii pek beyenmi9ti. 
-Şu cin vardan göz oçtı.ğı • 

mız yok ki Veli Dayı. d~dı .. 
Köylü hep boğ yotıştırm. 

ek ietiyoruz . İstiyoruz am
ma .. Koyunlar, keçiler, sığ rl
nr sağ olsunlar. Bırakmıyor .. 

Veli o~yı başını salladı, 

dedi ki: 
Üğlıl.. onl:ır in anlara 

tabi . Haşı boş hırokırsnn 
elbet ne dol ne boğ bırakırl· 
or .. Siz hole bir isteyin bak 
nuıl köy bağ, bo.hçfllik olur. 

Ostelik sığırdan da hi~·hir zarar 
gelmf'lz .. 

M.,miş ağa taedik etfr 
_ Doğru söy1üyorsnn Ve· 

ti Dayı .. Biz işin hep kolay 
tara fını hesıba alıyoruz 

Veli Oayı cevup verdi: 

-Memiş lokma ciynenme
den yutulur mul 8 ğ isteyen 
benim gibi yapar.. Evveld 
boğ yerini güzelce çevirir. 
Boradan kuş u~·urtmoz. So· 
nra f'rnek ver ip bu yere. 
Çubuklara çocuklara gibi 
bakar. Nereıfe bizde böyle 
b!lbnyiğit. 

Bu sözden Veli Dayının 

Köy haberleri 

misafırlori al.nırl r. 
-Böyle söyl •mc V ·li Dayı .. 

Bizim neyimiz ek ık. ne
den biz yapnmnzmı ız bnğ

ycrı. 

Veli Dayı- Türkün elin
den bir şey kurtulmoz 
oğolor. Yetcrki meram e
din siz . Hoğ, balı\·ıı bun
lar köyün güzelliğidir, kö 
yün soğlığıdır. 

Boğ. bnhçe çocuklarımı_ 

zın henizlerıne kan ve
rir. Hay t verir.. Lehül
hamt "'ümhuriy t sayesin· 
ılc no hırsız, ne uğu 
rsuz )Ok . Biz vaktile 
aqkne diye köydtm {"k
tıkmı on, on be yıl 

dönenıczdık buralara . Şim
di lehiilhnmt hükumetimiz 
içte olduğu gibi dıştn d:ı 

itiborı ziya e .. Dost. ehi man 
Türkü yıyor .. 

Ortalık ut.. Limanlık .. 
Bu kadar eyiliklcr içinde 
Biz Jüşen i imize dikkat 
etmektir, j imizi, köyümüzü 
ileri tın •ktir .. Hem bu biz
im borcumuzdur da. Bize 
yurdun efendiliğini ver. 
en cümhuriycttir Efendi gi
bi çalışmak, o!endi gibi yaş
amak vanlız kendimize değ-

" il güzol yordumuzı. 
vo sevgili mill-
etimize karsı en buyük va
zifemizdir. 

Veli Dayı 

Konakpınarında bir ihtiyar 
heyeti odası yaptırılı)1or_ •. 

. . .. Konak- diki konok moklop ıtt1hnz 
ittı''ımıze goro J'l kt' 

t> • l e ı ece ır. 
nahiye merkezın< e 

pına rı . Konakpınnrhlara giriştik. 
iki katlı bir ihtiyar he~~tı leri bu gözet işte muvaf· 
odası yaptırılmnktndır. ort fakıvet dileriz. 

oda ve iki salonlu olacak * Köy kanununun kanun 
olan bu binanın birinci katı unun tatbiki timdi en cyj ne-
bitirılmiştir t iceler vermeğe boşlomıştır. 

· h"kQ t Bu hu u to önümüzdeki Köylii. güzel hır u me 

konağı ,rııpmak arzusunda
dır. Bu bina yapılınca şim-

, 

soyımızda nıalOmat verece
ğiz. 

Zirai Kredi Kooperatifleri. 

l·e~··ııı ı ~a uı lı koo ı ıeraLifin • ~azılı Yukarıda ki - -
kardeşler i m i zi göste ri~ or. 

KoopcraLif hiz•~ \'t' rncmJekPlt' t'll fa)tlaJı bir 
uıüessese<l i r. Cclt•cek ~nyfamızda kooµ ı ra tife 
dair yazacağız. 

••••• •• s•=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
""' 

Bu re imd Cli ıulını·i vct lıükt'ınwli rıi n d ·µerli ha 1111 kfi~ lül ili' ara~mda ~i•rli. or~u nuz .. Köy "' 
küvlii L<e' ıri i11i vavnıakta f~azi Baha mızı takip Pd(•11 <•yi kalpli d •mir gibi irndf'li 'f' <'Plik azimli 

" . . ' 
İ ~uwt Pa~amız k<iyllilcre diyor ki: 

- Siz bu memleketin direğisiniz .. 
·ızı ~urdun .. ~ udisi ~apau Ciimlıuriyeuiı·. Bu ,\lll'lfa Ciiuıhuı·i,vet' ~·iiksrlr
ku vvetiı izle ~alışımz! 

--=-.:: __ :--o====== --=----=-====--=======::::;:_ 
Çiftçinin öğütleri: 

Toprağın bereketi 
nasıl arttırılabilir?. 

Ağalar; 

Geçen hafta toproğ.n u
rülmesini görüşmüştıik. Bu
gün de toproğ:n bereketini 
nelerin arttırabileceğini gö · 
rüşeceğiz. 

Bir çiftçi mnh ulun bere
ketli olmasına yardım eden 
şeyle r i hilmelidır ki toprağı. 

nı onn göre haz,rlnsın. 
Mah ulün bereketli olma

sı kin fı r şeyden eve} şun. 
lor lh.mdır: 

ı - Toprak verimli olm
alı, 

2 - Yağmurlar zamonında 

ve bolca düşmeli, 
3 Sıcaklık mahsule ya-

rayacak kadar bulunmalı, 
fozlrı veya oz olmamalı, 

4 1'oprağm gü hrcsi 
bol olmalıdır. 

ı~te bir toprakta bunlar 
bulunursa o toprağa ekilen 
nıah ul dü o k dar ziyade 
olur. 

Simdi bunlnr uzerindc ay
rı oyrı konu ohm: 

ı _ 'I oprağın verimlı ol
ması ne ılı~mcktır? 

Bal ve güzel mohsul ve
ren toprağa 'erimli denir. 
Bir toprağın verimli oluırst 
için de mahsule lllzım olan 
gıdalardan baskn toprağın 

içinde kum, kil, kireç te bu
lunmalıdır. 

Kökler o ıığılorıı kadar gi 
debilmeli hu surotl mahsul 
istediği suyu ve gubre ·i bu
labilmelidir. onro toprakta 
ç:ıkıl to. vo kumlar çok az 
olm l dır. Çunkü hunların 

mnhsulrı fnydnsı yoktur. 
1 te böyle bir torrıığa ve

rimli diyebiliriz. 

2 Suyun moh ule '.'Ok 

faydası olduğunu her çiftçi 
bilir. 

Bir defa su mnhsulo ho.ş 
lıba ına bir gıdadır. 

• uyun ikinci foydosı dn 
toprnkto ki be leyi<·i g.ı.l ılorı 

ertime i ,. bu eriyen 
gıdayı t:ı y proklnra kndur 
götiırmesidir. Mahsuller ilk 
bakışta bizim kestireıniyece 
ğimiz kadar su harcnrlor. 

Çünkü uyun hPp i mnh u 
lele kalmamıştır. insan nasıl
ki terleyınce derisinin üze 
rindeki kücCık kuciik delik
lerden u yani ter (' kars:ı 
bir nebatın ıçine nld ğı u. 
yun birazı do oylece ter ha
linde dışarı çıkar. Bundan 
bnşka suyun diğer hir kıs
mı da dalın toprakta iken 
sıcaklıkla u~·nr, gidor. 

BöyJeco lıir tarlndon 
az u kaybolmaz I'aknt 
suyun kayr>olmnsı okılen 
mahsule goro değiş r. 

ıze bir mi nl <la öyli ·e 
yinı. Hir dönüm buğday tnr 
lnsındn senede jkı yu:ı hin 

kilo.yine bir dönüm yonc lıkl 
an bir senede oltı yiiz bin kilo 
su mnhsıılo foydası ıiokun· 

mndnn yukarıda dediği
miz gibi kaybolur. işte 
bunun ıdndir kı mohsulün 
btiyüme inde yağmurun 
çok büyuk faydası vardır. 

3 Bir mahsul herı k< tli 
olması için ücuncu olnrak 
s caklık moh ule yarnyocok 
kadar olmalı, fazla ''eyo oz 
olmnmnlı demiştik. Ooğru u 
nıoh ul sıcaklık çok lôzım
dır. 

Mahıul günettın aldığı 

Nah yelerimiz, öylerimiz. 

Sirin Çonlu. 
Çonlu yeşıl yapraklara bürünmüş bir çıçek kadar güzıı .. 

Soımıyan yeşılliğile daima laza Ye güzel .. 
~ırin Çon u, ye il yaprnk

larınn burtinmuş bir çi-
çek kndnr güzel. Ünün_ 
do uzanan gölun m \'İ 
sulnrın to kinde ti re en 
günoşin altın ış klarılıı 

a ki renk ve lıulyn bel 
de i. Bu köy solmıynn 
yo~illiğilu daima tozo ve 
güzel 

Bilhtıssn imdi kôydo 
ba lıynn yenidon yopmn ve 
onaı mn güzelliği bır kat dn
ha artmaktadır Koyün 
Cumhuriy t m ) danın do 
krokiye uygun yoni yap
tırılan ihtiyar rnccli i o. 
<lası \'C yo.nında y pılnn 
ora bacı, demirci dtikk ~n
lorı, biraz otı de ulu yo-
il bir çınara ark ver. 

mi senelerce hnı np ve 
hnk m ız fakat iındı ih 
y edilen büyük bir ~·c 
me, orka tar fırıdn <'amiye 
bitışik gelerek huyu k ) ıl 
ların adımlarını bıığrırıda 
aklı) on mek le bin hı.ıııüz 

sıcnklıklo biiy11yor. 
gkilen h~r m lısul yeti ehil

rnok için ayrı ayrı sıcnkl k i ter 
bes dereceden o ağıda neba
tatın yaş o ııı sı dur ur. 

~1ahsuliin bl're tli ol 

bndamılunmış kiıcuk ( 11-

k:ıt vimli bınuıı, 
yukarı kısmında beyaz tat 
duvorlorilr. dcYlolin kudrc. 
tıni cnnlarıdıron bütün lıu 
yonilık w güzollıklorı bas
kın Hükumet konağı Onun 
onündo ve Cüoıhuriyet mo. 
ydunında çoruk ha hçesi için 
duv;ırları örülmoğe hoşlıyan 

p rk, güzel m y\•n fıdanla
rı ve içincl geçen onuncu yıl 
Cumhuriyet mernsiminın ulu 
bir h hrnsını tuşıyan ubide 
ve ronk renk çon çi\'cklor. 

Arlık lorlalorın altın hn· 
şnkh Jornctleri yerine şimdi 
delıkanlılnrın kuvvetli kolları 
sap nlurı surtikliyt n i"lküı 
'c ineklerin snh;rlı hu lorı 
var Snrı ve yeşil arasında 
açılon kırmızı toprak yığın
ları onların ümit ve ışık 
kaynağı. Bu kaynnğın vere
ceği hol ular yoksul haya
ti ır nn bolluk \'O rahatlık 
g tirN·ektır . 

Refet 

gülırclcr 
C:lİl'ıZ. 

lloydi imdilık Allı:ılıa ıR

m rladık oğolar. 

Çiftçi 
sı i~·in ltlzım oluıı b plor- ı---------·---
clen üçün ti ) ani toprağın 
verimli olmJ nı. uyun 
v ıcaklığın nıçİn lı'lzırn 

olduğunu anladık. 

Gele ('K hoftndn mohsuliın 
bcslonıne ine bereketlı ol· 
muma çok faydaaı dokuuan 

Osnwnll sa//analmda köy
lu. dr11lelin dllilli anlzya
mn:dı . 

Cıimlmriyel, devlet budun 
fJiı liylni dil yönünden 
koruyor. 



SAYFA: 6 

Delılerle mülakat: 3 

Apti Ağa. 
Apti ağa zengin değildir ~akat onu ya bankalarda 

veyahut istaslyonda bulabilirsiniz, 
- Apti nğayı, nerede bu 

labiliriz? .. 
- llangi A pli ağa? .. Ha .. 

Şv .. 
- Evet, evet şu, Balıke

sirin meşhur .\pti ağusı;1 .. 
- Onu, ya h:ınkalorda, ya-

hut ta istasiyonda arayın z .. 
- Acayip? .. 
- Niye şaştınız? .. 
- Canını, hir delinin, b ı-

nkalanln işi ııe?.. Tuhııfı nn 
gitti .. 

- Siz onu tanımıyor -
sun uz nnlaş ı lan. .. hft•ndin, 
bu adam, eskiclrn antikacıl ı k 
ynpıyordu . . z,ıten. Apti a
ğayı bu hale getiren nnti
kacık iptil4sıdır ya .. 

Her sabah, mahalleler a
rasına dalar, gdtirilen, eski 
çanak, çömlek, çatal, bıçak, 
t•mdanları, kendi yaptığı 

şekerlerle alırdı .. Sonraları 

eski para tüccarlığına da 
batladı ... 

MeselA., bakır. eski kAğıt 
paralar buldnmu, kaçırmaz. 
dı. .. 

Bu paraları o kadar kıy
met veriyordu ki. •. Yavaş ya
Taf bunların kıymet alacakl
arına ve bir gün zenginleşe_ 
ceğine, milyoner olacağına 

inanmıya başlamıttı ... 
Ve bu şekilde, tedricen 

delirdi.. Bugün kendisini 
milyoner zanneder ve her 
bankayafgirip çıkar ... 

Apti ağa hakkında bu kıea 
mal6matı aldıktan sonra 
lıtasiyona koştum ... 

Tahminimiz doğru çıktı; 
lıtasiyonun yük indirilip kal· 
dırılan kıımında, onu, hidde
tli hiddetli dolaıırken gör. 
düm ... 

Harıl harıl çalışan amele
lere çıkışıyor, istasiyon me 
murlarınıD yakalarından tu
tarak: 

- Sizi polise vereceğim .. 
Sizi polise vereceğim .. 

Diye haykırıyordu .. 
Beni, karşısında görünce 

yanıma geldi: 
- Bunlar, bunlar benim 

p:ıralarımı vermiyorlar. . Her 
gün bu her gün .. Siz heni 
öldüreceksiniz .. 

- Ne parası Apti ağa? .. 
Göğsü çabuk, çabuk inip 

kabarıyor, kaşlarına kadar 
ınen şapkasının altınd-

an, fıldır fıldır dönen 
gözleri yanından gelir geç· 
en ameleleri, memurları sü
züyordu ... 

Ağzı biraz açık, dili biraz 
çıkık .. Yine sordum: 

- Ne parası Arti ağ..t? .. 

- Ne parasımı? . SandP. mi 
bılmiyors~n? .. . 86tün dünya
n.o bildiği bir şeyi, yalnız 
siz,bilmek istemiyorsunuz .. 

Apti ata 
{9apkaıındıın çıkardığı bir 
ıınema ildnını göstererek) 
işte burada hepsi, hepsi 
yazıya... Vagonlardan biri 
denize yuTarlanmış, biri 
de Bulgar çeteleri tara
lındnn çalınmış. .. Onlarda 
yazıya ... Haydi bunlara ses 
çıkarmıyalım. (Doğrularak)Fa 
kat bir vagon para ne oldu? .. 
Ha, ne oldu?.. Bunların he
pıı dolandırıcı. . Bir aydır 
çekmediğim kalmadı, hunl
ardan .. 

Karşıd!J.n bir amele haykı
rıyordu: 

- Romanya Kralının iki 
lıızı da, yarın geliyormuş, 
Apti ağa .. 

Apti ağa, yeniden fitillendi: 
- Çoktan geldi onlar am

ma, vermiyorlar.. Bnna Ru-
manya kralı, kızlarını 

verecek oldu. Kızları 

ile bir vagon da Romanya 
parası yolladığını bildirdi. 
(Kuşağından, bir sürü kAğıt 
arasından ayırdığı resimli 
bir el ilAnını bana uzattı..) 

Kızlarrnın resimleri de bu -
nlar ... Kızlar, vağonla çok
tan gelmişler •.. 

Fakat. vermiyorlar işte ... 
Ka~· defa Valiye, Poşaya çı
ktım bu kızlar için ... 

Yanımızdan bir memur 
geçiyordu. Apti ağa, dudak. 
ları tıtriyerek, onun ardın
dan söylene aaylene gitti. 

- Daha bekliyecek miyim, 
diyordu; bu ne bu. . Hay
dut adamlar... Bir vağon 

paramı çaldınız ... 
Romanya kralının kızla 

rını kendinize aldınız .. , Da
ha yetişmiyor mu? .. 

Artık, ne söylediği.anlaşıL 
mı yordu. 

KralJar damadı, milyoner 
ApLi ağa ile konuttuğumuıu 
gören diğer bir memur gü. 
lerek: 

- V ıtllahi, dedi; eğer A ptı 
ağamız olmasa, patlarız biz 
burada sıkıntıdan... Bereket 
versin _ eğlencemize ... 

- Kuzum Apti ağa, nere_ ( T ) 
den bileceğim ben .. Bu gibi Sen- ur 
borsa işlerinle uğraşnııyo- r===================~,-

rum ki... 'I 
Kızğınlığı biraz söner gibi ·ıı 

oldu. . Yanı başındaki zahi
re torbalarındanc.birinin üze
rine oturarak anlatmıya baş
ladı: 

- Bana İngiliz dii veli üç 

Doktor 
Memdu~ Ahmet 

DoğLını, çocuk bakımeul 
hastalıkları mütehassısı 

vagon Amerikan parası Muayenehanesini postah-
yollumış. . . une •. civarında Zemen ~o- 1 

TORKDILI 

Asurılerin 

Yerleştirilmesi 

Meselesi 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
ış bulunan lngiltere, h414, ha
kimiyeti altında bulunan ge
n it diyarlarda, 35 bin Asu 
riyi yerleştirecek y0r bulm_ 
amıştır. Halbuki Çin kndar 
büyük olduğu halde nüfusu 
Yunanistanın nüfusundan fa
zla olmıyan Avusturalyn, As
uriler için aranan bir yurt 
olabılir. Yerleştirme için Ia.
zım olan sermaye, Asuriler 
refaha knvuşup müstahsil 
baJine geldikçe itfa olunabi
lir 

Bu suretle kurt:ırılecak 

olan küçük bir millet, İngi
liz bayrağı altında milli ma
hiyetini, milli kıymetini, di
lini ve şahsiyetini muhafaza 
eder. Maalesef Asuriler hfilA 
Irakta bu bir türlü eritmiyen 
günün hulftlünü beklemekte
dirler. Bu komiteye, tenvir 
ve temin edilmesi maksadi
le takdim olunan reımi ra
por ve vesikalıtrın muhtevi 
bulundukları tezatları mey
dana çıkarmak için, bunla. 
rın, dikkatle tetkik •dilmel
eleri, kAfıdir. 

Halihazırda Irakta bulu
nan Asurilerin himayes-
ini temin için altılar 

komitesinin kararlar 
almaıını beklemek icap edi
yor. Bu bapta ittihaz olunc
cak en iptidai tedbir: Asuri
leri himaye vazifeıile mü 
kellef olan ve fakat faaliyeti 
ile ne kıtallerin ve ne de 
deTam edegelen elemlerin 
zuhuruna mini olmıyan ln
giliz memurlarının yanına, 

Aıuriler için kati emniyet 
verecek bir yardım ve hattA 
tahkikat komisyonu gönder
mektir. 

lngiltennin Aıurileri baı-
ka bir nam altında 

hAlA tayare karargAh-

larının muhafazaaında kul
lırnması, mevcut zorluk
ların çoğalmasını mucip ol
maktadır. İngiltere ile Irak 
arsında aktolunan muahede 
mucibince bu işte yalnız Irak 
kltaları kullanılabilir. Hal
buki Asuriler hem Irak te
baası, hem de lngiltereye 
fevkaldde sadık olmak gibi 
ıki faiki1ete malık bulun
maktadır. Asuriler A. vustu-

ral ya ve hAttd. Surıyeye 

nakledilecek olurstt Irak te
beası ııfatını kaybedecekle-

rinden, bir daha hukuki 
şekilde Irakta kullanmalarına 
imkdn kalmaz. 

Bundan dolayı tayare ka
rargAhları ve dolayısile Hj _ 

ndistan yolunda hdkimiyet 

mefhumu tehlikeye düşmüş 

olur. lngiliz vesayetinden 
kurtulmak isteyen Bağdat, 
Aıımrilerin, yaşamasını iınkA
n~ız kılmaktadır. Bunların 

gitmeleri mandater devletin 

ıraktaki, mevkiini zo.yıfiatm. 
ış olur. 

Lord Noel Bukston 
Lortlar Kamarasında inhilt
erenin Asurilere kaı·şı almış 

bulunduğu taahhütlori hatır
latmıştır . lngilterenin en bü. 

yük dini gazetesi olan c~Ch 

urch Times» bu meyanda şi· 

d<letli1bir lisanla (bahsetme
ktedir. ccTimes» dahi bu hu-

- Yani. üç, vagon dolar mı. ko.ğına nakletnııljtır. 1 suso dair protPstolnra fa hif-

- Ha!.. Bana kAğıt gılrli; • ==================== ... elerini a~~mıştır. İngihorere 

Folklor: 

Maniler 
Toplıyan: V. E. 

Mavi yazmam başımda 
Oyaları kaşımda 

Benim ıeYdiğim oğlan 
On üç, on dört yaşında 

Sinilerin kalayı 
Celiyor tango alayı 
Annesi vermem diyor 
Kaçırmanın kolayı 

Sıra smı kazanhr 
Kara yazı yazanlar 
Rahat yüzü görmesin 
Aramızı bozanlar 

Entarisi diiz beyaz 
Ayrı <lüştük biz bu yaz 
Yüzüne hnsret oldum 
Mektubunu sıkça yaz 

Altını ezdireyim 
Gerdana dizdireyim 
Elma armut değilsin 
Cebimde gezdireyim 

Bir sakağan olaydım 
Yol üstüne konaydım 
Gelen geçen yolcuya 
Ben yA.rimi soraydım. 

Kumrum daldan inmiyor 
Cözüm yaşlı dinmiyor 
Hiç hoşuna ah çekme 
Annem beni vermiyor. 

lzmire giden olsa 
Y drimi gören olsa 
Çifte mektup yazarım 
Eline veren olsa 

Karanfil ocak değil 
Gülü tumurcak değil 
Alacaksan al beni 

Cönül oyuncak değil 

İzmirin kavakları 
Tellidir yaprakları 

lzmirdeki yArimin 
Çınlasın kulakları 

Ay' baktım ay ayaz 
Kıza baktım kız beyaı 

Keseye baktım para az 
O kız bize yaramaz 

Gökte yıldız ellidir 

Eellisi de bellidir 
:Sevda çeken kızların 

Gözlerinden bellidir. 

hükftmeti bu neş. 

riya ta karsı ihmal 

kArlık gö~teremez. Fakat 
çok sıkıntıda olduğu da mu

hakkaktır. lngiliz . Irak mu

ahedesinin tadili pratik bir 

ŞP.J olmaz. Aıurileri, aynı 

zamanda hem Irak, hemde 

İngiliz tabiiyetirıi haiz olarak 

lrok haricinde ,; erleştirmek 
müşküldtı r~feder. Bu hal 

garıp görülebilir. faknt bir 

çok emsalini göstermek ka
bildir. Bu hal tarzı kabil 
olmadığı takdirde 19-
25 senesinde gönderilmiş 

olan Telek1 komisyonuna ta-

vsiyelerini takip etmekten 
ve Asuri leri Türkiyenin hu 
husus için bırakmış olduğu 

mıntakada, Irak çerçevesi 

içinde olmak üzer~ top-
lıı "e muhtar bir halde 

yerleştirmokt<;n başka yapa
cak bi rsey kalmaz. Bund
an haşka herhangi bir hal 

çaresi Asurileri ölüme ma h. 
küm etmekle müsavidir. 

(( TÜRK Dili » nin hikayesi· 

Can arkadaşı. 
11

• 

«Oscar Vllde» dt ' 
Vaktile Yerolukto çok: 

ıyi kalpli, yuvarlak sevimli 
yüzlü bir adam vardı. Herkeı 

onu küçük Nazmi diye ça. 
ğırırdı. Kulübesinde kendi 
kendine ve her gününü hah· 
çesinde çalışmakla geçirirdi. 
Senenin her mevsimine ait 
çiçekleri, meyvaları yetişti
rir, bahçesini her mevsim
de güzelteştirirdi. Güller, 
leylaklar, *ehbvylar, hanım 
elleri, menekşe, çiğdem ha
sılı bir yığın güzellikler 
kendini burada gösterirdi. Bu 
bahçe seyredilecek. koklontı
cak, sevilecek şeyleri bağrı
nda yetiştirirdi. 

Küçük Nazminin birçok 
arkadaşları vordı.Bunun içinde 
cana yakın bulduğu sami-

• mi arkada~ı değirmenci Supi 
idi Hakikaten çok zengin olan 
bu değirmenci, küçük Na
zıniye okadar yakınlık gös
teriyordu ki Nazmiye her 
gelitinde, mevıime göre 
yetiştirdiği en güzel 
çiçekleri koca bir demet ya
pmadan, tatlı meyvaları büyük 
ceplerine doldurmadan dön
diiğü görülmemişti. Bu ııı 
yapışında: 

- Arkadaşların ayrısı,gay 

rıst olmaz, demeği unutmazdı 
Küçük Nazmi bunları işidin

ce tebessüm eder, ıevınır. 
Böyle yükıek fikirli insanl
ara arkadat olduğundan dol
ayı yüksek bir gurur duya
rdı. Komşularının ııddına gi_ 
den bir şey vardı. Değirme
ne Nazminin herşeyioe ortak 
olduğu halde, huna karşı 
kendisine hiç bir ~ey verm
ezdi. Halbuki büyük Supbin
nin çuval, çuval otları, sütlü 
kt>yunları, keçileri, inekleri, 

' çok yumurtlıyan tavukları 

vardı. Küçük Nazmi bunları 

hiç aklına getirmezdi. Oo un 
en büyük zevki değirmenci

yi clinlemek idi. Bu asil ada
mın «dost ve hakiki arkadR
şhk» hakkında kıymetli fiki. 
rleri vardı. 

Küçük Nazmi bahçesi-
nde durmadan çalışıyordu. 
En çok ıevdiği ilkbahar ve 
yazdı. Canını en ziyade sıkan 
kışlı. Bahçeıinde pazarda sata
cak meyva, çiçek bulunmazdı. 
İşte oznman üoüme, açlık 
kendini gösterir, Nazmiyi 
ıstırap içersine düşürürdü . Bi
rçok geceler bir lokma ek
mek bulamaz, aç yatardı . 

Kış bu felAketlerden başka 

bir de ynlnızlık getıriyordu 
Değirmenci bir defa olsun 
uğramaz, anmaıdı. O: 

- Kar böyle tiddetli devam 
ettikçe Nazmi gitmeğe lüzum 
yok, fikrimce insanları ısti· 

raplı anhmnda yalnız bır

u kmalı . İlkbahar gelmesini 
bekliyorum. Bahar helincc 
tekrar sık, sık giderim. O 
zaman bana bir sepet gül, 
karanfil verir ve memnun 
olur. Derdi. Karısı her zam
an kocasını c:ın kulağile 

dinler, çok takdir ederdi. 
Bir gün kocaaını dinlf•dik

ten sonra: 
- Keadinden ziyade baş

kalarını düşünen bir adam· 
sın deJi. Hakikaten seni nr
ka,loşlık hakkında ıöz Röy
lerken dinlemek büyük bir 
kazançtır. 

Değirmencinin oğlu söz~ 

karışnrak: 

- Faknt kü~·ük Nazmiyi 

l z llJI 
buraya çağırsak o rn~ e il' 

Eğer sıkıntıda 18 ff' 
ona çorb&.mın yarısını ..4 

'b. b•r ririm. Sonra kar gı ı . ., 
tavşanları mı gösterir, eyı 
kitler geçiririm. . eı' 

Bunu işiten Jeğırlll 
şaşkın bir vaziyette: . ~ 

- Sen ne deli bır ~ 
cukqun, diye bnğırd1 • d 
mem kj mektepte oktJ11111 

_, 

ne kazandın? Anlıyorulll ,ı 
birşey öğreneceğe betııe • 
yorsun. Adam ohn1Y

8g1' 
niyetin yok. 
kü<·ük i'fazmİ d•~ 
rayn gelirse sofr~Jll~Z d•~ 
bol yemişleri, üzerıını•~ fi 
bol elbiseleri göre~e ~r 
kıskanacıı k. ffolbukı ~ 011 
kançlık ölüm gibi kor .,ı 

t 

d 
t 

c 

rı 

le 

m 

k 
v tur. Her temiz ruhu bO r' 

Ben Nazminin ahl4k•D'• ,, 
hunu kirlenmesini jste~ııı-- m 
Onun en eyi arkadaşı 0 ~ 
itibarıle onu her yerıle ._. 
rumak mecburiyetintleYı11,. { de 

Bunları bertara 6 etir" 

rı 

v 

p 

Eğer o buraya ~ 
6 

" 

ödünç veya veresı1 ılı" 
istemesi muhakkak .. 1-1• (' 
ki benim ahlAkça u1r_, 
değildir Un başka, • 
daşlık başkadır. ; 

Değirmencinin karı•1(lı• 
tenekesine keseden 8 

8 

v 

m 
Bı 

ları boşaltıyordu. 1: H 
- Ne tatlı anlatıyor• v 

dedi . Jı: 
Değirmenci cevap "8~ b 
insanların ekseriıİ eYf•~ 

rekat etmesini bilirler· ho 
eyi konuşanlar azdır· .

1
,..i' ka 

Anlatabilmek, yapabı s-' t,:L 
ten çok daha zor aynı ~sif B 
anda çok eyi bir ze" . .,ı oı 

Nihayet kış yemişleri ·,I' ltı 
çük Nazminin baM0

'
1 

ye~illenmeğe başladı :. dl 
ilkbahardan bir gun. f 

irmenci kurısına Naznıi1~1• 
rmeğe gideceğini söyle 

Kurısı: dl 
Ne eyi kalbin ~ar di 

l ler zaman başkaların• 

tünü yorsun. ~ 

Sakın giderken yBD111~ıııı" 
çek sepetini almayı. un°b.,; 

Değirmenci Suphı 

duydu.. Ve: . N,_; 
- Merhaba küçiık 1 

Nasılsın bakalım. 

- Teşekkür ederiıP· ~ 
- Bütün kışı nasıl g 

rdin? ıc-'' 
- Bunu sorduğuou• 

çok bııhtiyorım. ~~ 
h ekt• Pek çok za met ç . Jif 

tır 
sonra ılkb o harı ~e. t" 
Çıçtıklerim de. hep e'jl 1 
şiyorlar. rd • 

-Kışın hep seni rıfl 9 Jdf 

Acaba ne yapıyor diye 

sa 
ec 

bi 
od 
an 

ge 
aı 

ol 

eyı 

do 
lırs 

hır 

dn 

ede 
tir 

oru 

ünüyordum. . bo' 
- Eksik olma. Be0\_.ı~' rı 

bütün unutmuş olıııa" rok 

korkuyordum. ,\r~ 

Aşkoleun ı;anO··· "'" 
daşlık hiçbir zaman uflbllr' 
maz. Onun büyük sırrı 

11
pf 

ılırn ha!o!lor.Ldkin serı 0 
filli 

yorsun yavrum? J{ar00 

güzel görünüyorlar. iJS". 

- Hakikaten <·ok g el'' 
Bu kadar güzel y~tit~ııt 
benim için <·ok ey•· &Ilı 
böyle güzel görünt~C O' 
olduğumu zannediyor

0111 
' 

l"f ı ııı· 
ları pazarda ıatucag 
arabasını kurtaracafılf'I· 111 

El n rahosını ellttııı 
Fena yapmışsın .. 

1 
ıı, 

Hnkikntrıfl 'e • 
gibi Ldkin mecbllf 

tnh 
nı 

im; 

ğını 

l\'ın 

cuk. 
eıı rı 

tı ili 

cırut 

hıl 1 



9 BiRi ,Ct TRŞRIN 

Deniz 
Konferansı 
(Üst torofı birinci sayfada) 
masının miktarını azaltaca

ktır Halbuki Amerika Boh
rimuhitteki harckdtı İçin bü
yiik gemileri zaruri görme. 

ktedir Binoonaloyh Amoriko 

böyle bir pltlnı kabul etm
ektense muohedelerden voz 

goçmeğe raz olacakt•r. 
Dıirer tarofton Joponyo y::ı

rdımcı gemiJerin ynpılmo ı

nın da durdurulmasını is

temektedir. Her Jevlot im
dik i ·ordımcı gemilerile ik

tifa edecektir. llolbuki mev

cut muahedelere ~öre Ame

rika daha 115 bin tonilAto

luk yardımcı gemi yopobi

leccktir. 

r mıştım. Çok eyi biliyorsun 

kış benim için çok acı me

vsimdir. Kışın öyle günle
rim oldu ki, bir lokma ek
mek olacak param kalmadı 

r vo bulamadım. 

Giydiğim kaputum un ko

p~·alorını, sonro kaputumu 
sattım. Nihayet el arabamı 

da sattım. Zonnedorim ya 
kında hepisini olacağım. 

_ Ben sona. el arabasını 
vereceğim . Ku ura bok -
mazsın pek oyi değil. 
Bir to;arı gitmış, tekerliği 
ndo do biroz bozukluk var. 
lfor ey rağmen onu sono 

verecoğım. Bu doğrudan 
doğruya biıyük bj ı· cömertl· 

iktir. Bırçoklnrı aralıayı el
den ~·ıkordığımı duyarlar ki 
bono ahmak diyccekJor Fa 
knt aldırış otıniycceğım. 

~:unkü herkese benzemem. 
Ben hem kendıme hir 
oJ öraba 1 alacağım. Sen te-
ltış otme dediğim gibi bon 
sana kcı di el nruLamı ver

eceginı. . 
- <.;ıddcn yüksek kalplı 

birisın, ben onu koluyca 

oıJerim. Sonra evde koce1m
an bir tııbto vor. 

- Tahta dedin de hulırıma 

gclJı. Ahırın dııhılinde .. koc

aman hır dalık açılmış ora 

aya koc mun bir tohla lt\z
ıuı. 1'..ğer t ıuır .,ttırmıyecck 

olursam. 
suııu " eyı . !Sen 
::len· oyı arabayı verecogını 

TURKDIL1 SAYFA"! 7 

Günün meselesi .. 

Avustu yanın İstiklali. 
------

ı Belediye İntihap Encümeni 
Riyasetinden: 

Küçük itilaf üç devlet tarafından ltlihaz edilen karara ı~ti-

rat etmiyor. Bükreş gazetelerinin tef iratı. Belediye AzalığL intihabı 1- 10 - 934 paza 
fhikre ten bıldiriliyor: ılaril~ ~irhk.te Avusturya. ls-

l\ç büyiık devlet nıı tjk ltılını tırnııne davet e<lı~en rtesi gününden itibaren 10-10- 934 çarşamba 
uıınn Avu turyo i tikllllı Ku~·iık ltiltlf ı.ne~lelrntlorıne 

h kk 1 1 boynn Milletler Cemıy<'tı tor<1fındon gu,.nu•• saat 0f1 sekı·ze kadar devam edeceğz· Ve o ınl o ynp on bıtoruflık ''O mü nvcıt temi 

nalı bugüne kadnr ynln z notı verılmesi behomehol lA· h /J l · h • / d / 
« Curentııl » ve « Argus » z•m nddolunnıoktnchr. Zaten 

1 

hangi ma Q e erın angl gÜtJ er ege eceğİ ga-
gozetcsi tef ir etmi lcrdir bundon hoşka ne gibi bir d / • 8 10 934 k 
«Gurnetul» gazete i '-liyor ki: harekC't ololıilır'.} Avusturya- zele ile ilan e İ mişft. • • a Şamına ka-

Romo, Yugo ltı.vyo ve nın mukoddderatı Kü- ı 

Çekoslovakyonın mu terek çük itilAf memleketleri dar muhali ata ayrılmış olan günler bitmiş o/-
bir siya tlori vardır ve 17 emniyeti me e]esi ile sıkı ı-

Şubalto ittihaz olunan ko kıya robıtododır. Bunun için duğundan ayın 9 Ve 10 CU gün/eri bütün yirmi 
rorın diğer iki devlet ta- bunların menafönc uzakt11n 

rafından kabul edilmeyip ve ynhut yqkından tanllOk altı mahalle mÜntehib/erinden gelmıyen/ere 
sukut etmesi için yalnız aden hiç bir teşot-ıhüsün, bu ~ 

birinin kabul ctm<'si kt\fıdır. bapta kcnclilerine tehligntta tahsis edtlmiş bulunduğundan ayın 9. Cl 10 Ve CU 
Yugoslavya, Homanyo ve bulunmndun yopılmıyocağın-

Çekoslovakya hariciye nazı- dnn emin olmnları ldzımdır. günleri intihaba iştirak etmeleri ve teşrinievelin 
rlarının kararı, ki.ı(·ük ıtiltlf 1 te bu vakıa, ayet Millet-

ler Cemi)" ti mevcut olmos. 10 •• " t on k " -1 l . k b l menofıi ıJc tesanüt vokuı ını CU gunu saa Se lZaen SOnl'J rey erı a U aydı, vücude getirilmesi lü-
ifode edrr. zumunu hi scttirccek bir htl. • '/ / 

Küçiık itiltlf, orta Avrupa· dıse olurdu. edif miyecegt I an O Unur. dn serbe tii lınrckAta manin - :.:..:..:.:_ _____ __: ____ __;;___ _ ___,-._ _______________________ _ 

teşkil edecek \'e her hiri 
birer harp vesilesi vücude 
getirecek mnhiyette olon 
«Anschlu s» ve «llnhsburgı> 
gibi ıncselcl<1 rın y nidt>n 
yeşil masnyn konulmasını 

icap ettirerek taoh hütlcrd 
bulunamaz. 

Dığer taraftan Yugo lav 
ya, Almanyn ih' ur:ısındo 
mevcut iktı adi n unosebet
lcrin sars ima ını gözf' otm
ndnn 17 ulıot kornrına ı t 

ırak edeınrz l\uçıık ıt 1M 
dohi İtıılyn ıle olan münos 
ebatını eyileştirmeden ü\f 1 
A vusturyn meselesinde mu. 
soadekfırlıkta bulunamaz. 

Klh.'llk ıtılllf, voktj m<'r· 
hununo intizar oıko ıle yu 
karıda izah olunon kuraro 
iştira k otmi tir.» 

Gösteril en arzu ve rag~ete binaen 
T'°' HKCE 

• ÜZl..Ü 

ASLAN ADAM 
Filmiııiu irae. i ~l Eylt'ıl Sah akşamıııa 

kadar dt•\a111 t\dPcektir. Sarıat, 1t•krıik vt• 
lwyecarı kayııağı olaıı hu filimi rfü•pıılt•f' bir 
clnlıa gör·ıuiyt•rıler mutlak glirnıelidirl<•r-. 

ll.:1vcten FOKS JUH 'AL 

Pazartesi matinesi saat 2. 3 O dadır. 
«Arğus)) gazete i, hüyuk 1 

devletlerin ittihaz ettiklori ~ 
kararı tokdır ve tcbrık et it 

;e~I~·.~> :ı~~ll~·r~~IDl~:r:~ı~ 1 CEPHEDE Bl.R GECE 
sedılir bir r.ıuvnffakıyet te-

Pl~K Y.\ KINl>A 

şkil etmediği fikrindedir. ~ 
Bu gıızote diyor ki : #1. 

uu kornr, Dollfu sun k llt. '·~" "~~\\~ ~1 \o~~\._~A'-.o("Jl.J •., 
k ~~a-&...,...... .... "" ~~ , line vo A \'U turyn ısti lfı.lj '-= 

aıeyhınde hurektı.to katkı - Balıkesır inhısarlar 
ınalnra mani olmıyan 17 

:;>ubut kararının tekrarından Başmüdürfüg., ünden: 
oa ... ku hır y dl'ğıldıı. Avu 
ıurya ı tıklt\linin tem ninde 1 - Balya , Bigadıç, KPp ·üt, ırıdrrğı iılare-
herkL s muttelı ttir, fukut feriııt· Balık :sir i Ln:sİ) orıuııdaıı H~~a Ba~rııiı -
buna nas 1 eri ıhıbılır. I 1 1 ·ı k l ·· ·· 

t iiri.\'CI ambarııu a rı .'ÜIH Prı t'Ct) manıu tutnu Bu uolo Cenovrcde, re\•up .ı ~ 

vorıl mış değıldır. M. 8nrtho. \ e ltlÜ kiralı riitiirmck 'P ay111 ıııalıallPl'dt • rı 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRiN, EfJ marka
sını faşır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuraca~ınıı deva, dünyada 
meşhur ,,. '~OF\ 11 müstahzarı olmalıdır. 

İsrarla tASPiR • 
.-.._2..._ve 20 komprımollk ambalajlarda bulunur -.ı:ır~ 

B Ambalajlarda ve komprl-
A melerin Ozerinde EB 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik

kat ediniz 1 

llııJ ık<,.sir \l ilit)T<~t 
,,,, i ıııi 1~111• iiıııeııi ıtd(~tı 

Balıkt' ·ir - Kt•psiiı yolıır11111 27 İrH•i kilonıcl-du o tahtayı. <;ok oyı bıl
lırsırı koca bir el arabası 

bır t.ıhtu pur\·asıııdaıı 

dcıha fazla kıymetlıdır. La
kin nrkadoiilıktn böyle ey· 
lere dıkkat edilmez, rırrı 

unun. yupuğı tuvossutım. iade oluıHu·ak ho~ uulıkları <laire11iıı giblt\ı•c•
Krnl Alcksnndrın. Pari se- ('(•ği maJıalJ(• IP:ı-lirıı c1 llllt'k. 
Yohatinden sonru, Cemwrcde 

rt'siudeki ahşap killik kiipı·iisii keşifname \'fi 

~art 1tanuısi Hlll<'İ hi IH'•' tarniri 22 le~ri rıicvvel 
!Hl4 rarilıiıw mu~adıf pa ·1.aı·tcı:s i giiııü saat onbe
ştc1 ihalt· f•ttilııu·k iiı (' irmi gliıı mihhlde alcui 

eı.lorjm onu eve kadar ge
lir derhal işe haşlıyarok 

orasını l mir edeyim. 
Hemen şınııli dedi. içe· 

r1 gırip tahtayı su ruklıyo: 

rok getırdı. c Doğirmencı 

tnhtayı görerek) Du laklı.ırı . 

nı bııktu. Kü\•iik hirşoy 
inı;ş dedı. 

e kadn r sonra veroce 

ğım. CI arabamı tamir 
1 J • ı · ortını\• -\'ın ııç ır p ı ; 

cnk. ı 0 yap lıı biliyor-

sunuz kı bu benim kab.ılıa 

t ı ıu duuif b ·n sona p} 
ö ' 

nrnbnnıı f\n do buna muka-

b ıl bann \'Jçok verirsin, de
~•il mi~ J te u sepotı doldur. 

Eyice dol un mu~ 

d ı 2 - 1\iital.va hallı i~ta ivonu ilP BalıkPsir yapılan g.ıyrctlerden o.ı~ • • 
meQut ngticeler verect'nıııı ~•a~i~oııurıara~ırıdaki :-alında ho~ ,. dolu ~aıulıkları 
sulh ınenfaatlcrı namına u naklt•,ı. mck. . 
mit edelim. 3 - Ha · ıııiidiiriyPI daire,iııdmı llalıkf' ir T:ııııirutı illi hlıUSt'llİll lwılPlı kıı·fi 19 2 lira Pragdan, bildıriliyoı : . I 

)arı resmi cd ... E~rropo l '"'la İ)orıuııa gönderih·<·ek do tı \ ' t• lıo~ audıkla- J 35 kuı· ıı ·t\11' ıal i p Olaııl:ırıu yiizdP vtıdilıu<'tık 
Centrol» A-.ıı turyo ı tıkl~lı- rla İ · ıasi~oııdarı daİl'PllllZf' rrt•le 't'~ dolu tİİliİıı 11i ' h1•tirıdf' lPuıİııatı lllll\akkatt• nıakln.ız Yt• • \a 
nin t ıuin hakkında Ccnrv- 11• ıııii~kirat samlıkları ı,. lıidoııl:ırıııııı ııakli~· esi ııı - kı ı hl:ırilı• lİl•areı 0oıf:ısı \'(' pfıfj,r ·r· f> :, , 

r.dc )'OJHlnn ınunnkıı olnr· · ı . . 1• I .. 1 {2 ) .. ..
1 

I .. t 1 t 11111\t 
~'.'" hah odorken diyor ki: ı ·ı rı 11 1 :ıııı a 11 111 ı:ıı·t• 11 

' O ı;ııı 1 111111 ıl ''.1 l' 111 ıııı- \ o•si ka lari lu hi rl i kılı: ~·ı • \ ııı ii ıı ıı•zk ıı ~ıla bu lı 
11

,,. ~ı-

ıulinaka "'aya kourııu~tur. 

(• ı:ıu· )·u k devletlerden haz- nka~ava kou11lrııu. Itır. Balıa fazla malumat al- ~·, (l ·ı'ıı· f·•zl·l ııı·ıltırıı"I al . k · ·t· l . I 
1 , , • • ... , , u • ' , u ıı ı.' ı !" ı v m ı t, ı· ın < a ı:. 

-I, -A--V-U ____ A_T ___ J "':ık bıi.vPnı.-.riıı ha~rııiidiiı·iyt'r manıuıaı · uıu·-
1 

.. · 
t'\'VP Cll<'llllteııi ,.,ı:, , NP gt•lııwlori ilfuı oluııur. ·irı t• ıniir\w(ıatları. 3 - 199 · 

1 
1 
1 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

1 y ·~rF KE~ .\ ~ 

1 Yazthnnesi hükumet caddesin-
: de Ahmet çeşmesi karşı ında ı 
I Merkez ,.o koza! ırun her 

1 1 1 vi davn k ıhul \'O surnt-
IL· netıcolondirilir 1 , ________ ,.. ___ 

Asker Satın Alma 
Komısyonundan: 

BalıkP!"ir :ı..,kt-.f'i kıtrı:ıtı iJııhacı idrı ~~2 ıon 
• • 

piı·iııç Joloıı alnıııvt) ı2 toıız«',\lİrı)ağı25-l0-
~34 p 11 1'~t'nıhr giiııii 'aaı ı ı ılc kaııalı zurf u:su
lilt• ayrı ayrı ·atm alırıat·~ığı11dan taliph1 ri11 şar-

tııanwyi ~ürnuık içirı hPr glin uıiiıınkasaya işri
ı·a k İt•in dH viizdf• 't•di hu<·uk muvakkat ıc•nıirıa-. . . . 
tl:ırilP hirlik1t1 \f' mi rııt•zkfırda llHIU\\t'll ı;;nattt•ıı . . . 
<·vc>f Balıkı>sir kolonlu :aırn alnıa komis,'onuııa . 
r ı ı ij ra t • a a t la r ı. 

4. 250 



SAYFA 8 

C. H. F. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetinden: 
Bürhaniyenin i<ereınköy hududu duhilinJe BalıkeBir 

Türk oc.ığınJan müdevver fı rkumıza ııit molUmülhudut ıki 
ptırça zeytinlik 2- Teşrinevel - 934 tarihinden itiboren 21-
Tc~rinevel - 934 tarihine kadnr 20 giin mü.ldetle temliken 
satdmak üz\jre nıüzayı!t.le y l! ç karılmıştır . Ş .·ruiti :rnlomok 
Vd dttha fıızla izahnt almak i~tiyenler l'hlıkesir, Eılı emjt, 
Bürhaniye, Ayvalık balk fı rk.,sı riyasetinden taf~ilat olrnu
ları ve tılip olar.ların '.!J / T· şr nicv. l / 934 tarihine nıü
~uc.Jif p..ız H günü suat 16 da tlalıkesirJe C. il F. \'ıldyet 
ıdartı heyotinJe ih\.ılo edilt!ceğiııJen tul ıp olunlorın yuka . 
rıda isimleri ynzılı f rka riyasdlcrintı mürocaatlım ilıln 
olunur. ı 97 

HAŞİYE: 

İşbu iki parça zPyLirılik ~35 senesi ınarıına 
kadar Zaı·rah Zade Hakkı beviıı talıtı isLicarıııda 

~ ~ 

bulu:aluğuudarı alıcının iııtifa lıakkı hu tarilılen 
sonra haslıvacaktır. • • 

Necitti B. Mualliııı ıııtı.k_ 
tehi ve lisesi ıniidürlii ğ·ii-

1 ııdeııden: · 
Erzakın cinsi Asgari Azami 

kilo kilo 
Ekmek 35000 400UO 
Koyun eti 8000 lOOuO 
Kuzu eti 3000 4l00 
~ığır eti 2500 3500 
Sade yağı 3000 3500 
Zaytin yağı 1500 2000 
Zeytin danesi 700 1000 
Kuru fasulya 2500 3000 
Mercimek ti O O 1000 
Ne>hut BOU 1000 
Bezelyd 400 500 
Pırinç 4000 . 5000 
Beyaz peynir 1200 1500 
Kaşar 500 800 
Soğan 2000 2500 
Patates 7000 8000 
Şeker 3000 4000 
Sn bun 1200 1500 
Makarna ve kuskus 2000 250U 
İrmik 200 300 
~ehriye 200 300 
Un JOJO 1300 
Süt 5000 601)0 
Yoğurt 6000 7000 
Soda 1 JOO 1300 
Kayısı 200 300 
Kuru üzüm 400 500 
Siyah erik 100 200 
incir 400 500 

. 1-llektebimiz ilıtiyacı için Mavıs 935 ~ave
sıne kadar yukarıd i cinsi, nzanıi ~·e asgaı 'i ,;ıik. 
da_r•.yazıh olan 29 kalem, erzak ,esairen~a 28 re
~rımevel pazar giinü saat 14 de ılıalelrri icra 
edilmek üzere 8· ıO- 934 Wrilıiııdt· 11 itibaren 
2o gün miiddeıle \'e :tyrı a rrı miinaka~ava 
çıkarılrıııştır. · · 

. 2-:-Şarl.~ıanıcJ,,r her giin mektcprn göriilPhilir. 
lstt>klıler .' uzcle 7 ,5 nispf·ti rıdcdı~pozitolarile- mut
eber banka mektubu da kabul edilir- berahcl' rıııı· 
ayyen giiıı ve ~tıalte nu·klf1 pte ııılitPşekkil ıııu
bayaa komisyonuna nıiiı·acaat etmeler. 

Necatı Bey Muallım Mektebı 
Müdürlüği!ınden : 

~ ..... -. Mektebimiziıı ~fayıs 934 gayesine ka
dar ıhtıyacı bulunan ( 300 ) ton kok kümtirii 
J 6-lo-934 tarihi:ıde saat 14 de ihale edilmek ii
zerc 20 gün miiddct!e :ve kapalı zarf usulile 
miinakas1va cıkarılnustır. 
~~ . ' ~ 

2 - Taliple7 şartnameyi :nıcktrpte~l"örchılir .. 
Ve ihal·~ gli 1 ı ü de teklif ıuektuplarile nwJ..lt'ptc 
miiteşek.kil mübayaa komisvonurıa mü racaatları . 

195 

TÜRKI 
----------~--~ ........... --............. ~-~~~~~~~~~ 

Daimi Vilayet Encümenin den: IJJlllllla1ınııı11111111111111111111111ıııı111mm111111111111111111111rmm11m11m111111111m111111111nı == .... ıııu11 ••• ı1111111ı •.•• 11ıııı11ı •• ıııııııı •. .ıııııııı •..• 11111111 ••. .ıııııııı •...• ııııııı •.•• ııııııı •..• ııımıı·· 

. B.dıkı.!~i~ sıfılıaf dairesiııiu ilıti~· ('I İ<;İıı 500 f • • • • 
lıı·~lık l-.111111 ~;ıı·tııanwsi ıı1ııl'ihiııı·r ıı ı iihayaa ~ lstıf adenızı 
cdıluu·k \'e 25 te~ı·iııie\'e l 934 taı·ihiııe nıiisadif 1 • J 
f~Cl'~Clll~f\ ~iiııii :~J;ll "" lwşı~ ilı:'..ıe cd ilmek iizı~- ! D Üş Ün Ün ÜZ· 
rt~ )Jrmı guıı nıuddetlc al.-111 ıııumıkas~ıva yaz"- ~ 

dil m işti ı·. · ~ 
l\iııiııin beher kilu~u 32 liradır. Talip oları- ~ 

Jarııı ~·i"ızdP, ~ edi h11eu~ rıispeti11de tf'nıiııalı nıu- ~ 
v., kkate ıııa~hııı ve~a rıH·ktuplnrı ve {je:tret ~ 
oda~ı Yt>sikasile birlikte vevnıi ııwzl..ı'ırdc Balı- ~ 
kesir·tle eırcünıeni \'İht\'Pl~, sartuanı(•siııi crfinııck ~ 

4. ~ ~ --

\e bu husu~a dair nıah'ımaı almak is . irPrılPriu dalıa ~ 
<~Yt• l İstaı ı hulda sılılıat mi'ıtliir· İ\('tiur: Yt' nıPd·d'Z- ~ 
dt• e rıcii meni d Jtı vt>t ka it• ıııi rn.: m ii ra<'a•ı t etme- =~ 
hw i i 1 :\ ıı olu ıı u r. . 4 - ~ 1 l } 

Daim i Vilayet Encümeninden: ı=j 
(~lirıgül'ıııez-İvrindi yolu iiıcı·incle Kıııık 'e 1 ~ 

Balıkc~iı·-Edrcmit volu iizur·iııde Den•i\İrarı ki>- ~ 
priilt~ ı·i taıııiratı <·~asiyt•lt · r·irıi t:ılip 'l.ulrnı· <·trıır- E 
miş olıııa~ırıtlaıı 15-Te~r·iı ı iı•\t>l ~IH4 tnrilıirH' mii· ~ 
sadif pazal'tcsi ~iiııi.i ~aaı otı lw~I< ' ilı:.ıll' t•tlil ı ııek l . . ~-

iiz:~ ··~ rııiiuakasa ıııiiddeli hfr lıafltı lrmdit ı•tli!- ~ Bina -ynptırmnk mı istiyorsunuz? İlk [.fp fıı t~: 
m1ştır. ~ carethnnemjzl) uğr:.ıyınız. Binıınızın ikmali iı;in bO 

Talip olanların Ve\ ıııi nıez~t'ırda tı!ıııİ ııalı mu- ~ tün levazım nıağrıznııı ı zdn m~vcuttur. i· 
, kk· l · · l I' . . . . ~ Demir, hırd.1vat, cn m, ~·in.cnto. pulluk ve 

1 

v~ı . (l e tıcar·cı ve e 1 ıyctı ff>lllll,\ c \('~lkalarılc ~ ııcıralfıtı bulunduğu gibi ynkın zıımnndnn ver• 
hırhkte enciinwni vihh·rte ~clmclt' J'l ilan oluı lir'. --~ s:.ıtrnoğa başlndı*ıuıız her nevi yoğlı ve hodtdl:. 

· ~~ ' =~ boya _ v~. ya~la~ı?ın temiz ve hirinci cinsinden ° 
.., . • • . '] musı muşterımızı m•'mnun ~tmiştir. 

~usıgırlık-M . Kemal fli.\~i.l yoluııun O+OGO k ı- ~ Her nevi ölçü ve tartı aletleri de sotılrn8k 
louıetr~sindeki ah~ap Yavaki>v kl>pf'ii~iiniiıı f<l - d tadır. 
miri münakasaya \azrdil.diği 0 Jıalde · ~llip zuhur , Saı·a~~lar ha~ında lıoya ve l ı rdt1 vatÇ• 
ctıııı·diğirıd~rı 15-TPşı·iııİt•\'d-~l34- tarilıiıu~ nıii~- ~ Cumalı Ha san 
:~ :ı i r. pa ~a ı·t e~ ~ gii 11 .~i ~a a 1 011 hr ~ t ,. i ~ w 1 •: ~ · d i 1 n ıe k lll!İİ///iii/iiiıii////////İIİ/j)//i///İİİİi/ilm~İİİii//ii/iiiiiii///ı'//İIİ//iiiı'ı'ii~ij/ı'ı'ı'ı'ı'ıliiliiı'/ı11lul.l1iİIİİf 111~· 
nzeı c hıı· lıatla ıuudllet it• tPnıdıt t'd ı lm ı~ı 11·. 

1111 :~~~re~~":; '.::;;:~1, ~:, v ~; ~, i ,'. ~ :;z ~1: 11; :: ~ (. ~.: .~; ~ '.:; ~ ~ '. f ıı~!!!!!!!!ıı!!!!!!ıııı~.~!!~~J!!!!~~]!!!!!!ll!~~!!!ll~!M~ıı•ı~~~!!ll! ... 
ile birlikte eıılıünwııi \'İhi~:ele gt·lrtı;•leri il:lıı ol- 4 

~~ ==~ 
~~:sığırlık·M. K<'ııı<ıl paşa yolurıda 10+12 iıı- =J 

t'İ ki ' oınPlresindt~ 60 nH'tı·clik alışnp ve 1+324 ~ 
iirıcii kilometresinde 00,40 lık alı~aıl V<' 08+40 G 

":> -"" 

111cı kiJomclr•·sindt• 14 nıt'lrt•lik alı~ap kitpriile- =~ 
rio tanıirlerirıe talip zuhur etnıenıi~ olma~ıudau J 
15-Tt'şrinierel-934 tal'ihiı.e ıııiisadif pazaı·ksi ~ 
günli saat on h e~t·~ ihale edilmek i'ızPre miiıınl\- 1~~ 
nsa rııiiddeti bir lıafla temdit t\dilmi~tiı·. EıEt 

Talip olanların y(\\'IHİ ıııezklırda t<'miııatı e5~ 
Mişl en Lastikleri. rnuvakkale ticaret \'e Phli~·•'li feuniyt> vt·sikala- ,:~ 

ı'ilı: lıirliktı' eııl'iiıı : eııi vih\yt>te gelıııelPri %\ıı ı:~ 
olunur. -- En tcrııiz kavuçt;uklaıı ~ apılnıı~ ~·ti' 

~~ 1 ~ nıuşak ve aıastikiyetli, diiıı~ aıtııı t•ıı ~9 
Balık· sir )fı·mlt · k< l lıa~taht11u·~i11irı uıe"~ii ı='l lanı lüstiği olan ~lişlen l:tstikleriui di~et 

mü11<1kasada .hulurı~rı t'e.za~ı tıhhiye n~ ı_>:•nsuııı- I !m:lr~alar~ tercil! t'diııiz. Çiinkii_ hiltııı~ ~e 
arı ıııalzı-me~ıru~ t.aJıplerı ı:ıı afıııdaıı lt>klıt edilerı ~ la~lı klerırı fcvkırıdr oldugu saglanılı~ıl 
peyler lı n ıleJ i mulıaııımeııiııe ııazaı·aıı haddı l:'ır- 1 J tPcrlibe .-dilmiştir. 
ık gÜl'İİIHH'dİ~İndcıı 15-T(•şı·iııİeYt•l-H34 tar ilıİ .. H1 I ~ ~li~lı~ıı ~liperkoııfor l<i~tiklPrİ ilf' ~f'' 
nıii~~H~.if paznr~.c si giinii ~~wı o~ı l~eştc il ı ; ı k t•di- 1 ~ rnali emniyt·ttP ~c~alıal t'llilif'. llt·r lıtıf 
lnı k u1cre muııaka~a mt1<.ldtıtı lıır hafta l<•rııdıt ~ tlan rııevt~tıdıııııuz hultıuur. 
edıf ıııİŞlİr'. l ~ ~işlen lilstikl ı>rİ Bnlık• · l:.'İr ve ıniilhak ıtı nı·uotı' 

T.alip olaıılal'ırı yiizdP .~·pdi lrn~·ıık ııi~ıwıirıd'~ j =-_1 Yanyalı zade 
- il. ~lJSHET 

trııı natı muYakkate " : lW~ll('f n~~iktılarilt~ biı·li- ~ . 
k t f' . ,.e .~~"· ııı i 1111• '.'kı'ı rda E~ıı:i 1 ıııcııi Yi I:! yı•lt• ~··- 1 f Zar!ı.11 ı lı a ıı-llalı kı\,ı ı:.,;ıfj 
~ ~ 1 ~1111111;~~, 1 

:: : ;;~ ~i ;.~ ~ 1; ·1 '; ~ ~e 
1
; 
1
;,

1 ~l:11111~ 1: ;·~:: s 
1 t:11

1
,:: ;; ~ ;mı~i~OOiiıiW~ii~iııii~iiiiiiii~iiiiiiiiıiiiiOOiiiiıiilliiiiiii~~Wiiiiiıiiiiii~ıiWii~iıiii~I 

meni \%\yete ıııiir:ıcat~~ı·· ıl:\ıı olunur. • Telefoncu Aran ıyof · 
ıJ: Higadıç ııahi~,.,~irıiıı llisar karyE·sinclt~ k:\in 

kaphcanırı İ«~u·ı miizayetl<~yc vazcdildi~i lıaltle 

talip zuhur Ptnıerııı~ olnıc.HmHlan J 5 - reşrinievel 
934 ıaı·ilıirıe rniisadif pazartC'~i giiııii satıt cınhe-
h~ ihale e<lilnwk iizt\re nıüııaka ... a nıii(ldt• ti lıiı· 

hafta temrtiı <'dilnıi~tir. • 

Balıke~iı· kövl(•r·irn.le t<~sis ohıını<·:1k tt' ,~ 
hatlarının tr~isi vı· id:.ıııH'~İ iciıı orıhc~er tir9 ' • • ıı 

kla iic cavus ahııaeaktıı'. .\sk•·rlikte H)Jef0•1 • .) " ıı 
telgraf işlpı·iııdt• t;alı~nıı~ , f~ ıcleforı işle~,., 
hakki in a ıılıvanla l'Jll ril:\Yet nıa kamıua 11

111 . . 
Talip olaıılarıı1 ~· iizu<' ~ t>di hu~u k nispeti ııth~ atlaı·ı ih\u olu ıı uı·. 

temi ııat)af'l ile hfrli k •~ Erıt•ü ıııeni Yilayete gel-. ' 
meleri il~\n olunur. 


