
•• 

8AYI : 4300 - - 11 KYLUL 1934 Salı Dokuzuncu Sene 111111111 
alllp fe başmuharriri: Bilecik ııbasa Hayrettin 

Umum leşrıyat üdürü: Kenan Emin 

CU:ıv.tAR. TESİDENEJ~.AAD.A5;HER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR. . 

IDAittFfANEsl: Balıkesir Şahmehmet skağı dairei] 
mahsusa TELGA F: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: 
Türkdili ABUNA ŞERAITf:Scneliki 1000, aluaylığı 
600,kuruştur.Nüshası 5,gcçrniş nüshaları 25kuruştu -Doğum 

Evinin 
• 

ilanı. 
Medeni bir cemiyet de

nilince en evol türlü sı
hhi tartlar içinde bulun. 
an cemiyet anlaşılır. Sıh
hi şartları gözetm iyen ce
miyetler hayatiyetl~ri~i k~
ybetrni§ nebatat gıbı gu
nün birinde mutlaka ku
ruyup göçmeğe mahküm
dnr. 

Ciimburiyet millet ve mem-
leket yarutıcılığının en g~ 
niş anlayışı ile bu h ı.ı kı
katin peşindedir. HükO?ı~t 
halk sıhhatini korumak ıçın 
oo, on bir senedir çok güzel 
tedbirler almış bulunmakta_ 
dır. Kanunlar, nizamnameler 
çıkarılmış, birçok teşkiltı.t 
yapılm:ş ve birçok müesso
Reler kurulmuştur. 
Doğum •e çocuk bak.ım 

evleri cümhuriyet senelerın
de kurulmuı olan bu güzel 
llhhat müeHeselerindendir · 
Dotanı yaıatmak ve ana sıh
hatini korumak gibi millet 
hayatının verimi üzerinde 
yazifelendirilmiş olan do-
ğum n çocuk bakım 

evleri bulundukları muhi
tlerin sıhhat ve ictimai
yatıaa hakikaten nimet 
addedilecek kadar eyi ve 
bayırlı hizmetler if .ı ed
ebilirler. Şu şartla ki he
rşeyden eve] bulundukları 
muhite itimat ve bayırbahlık 
telkin etmeleri ithamdır. 

Çünkü anne ve . çocuk 
bir cemiyetin en nozık ta
raflarıdır. Bunun kındir ki 
ıstırap icindo kıvranan bir 
anneye her tarafı ateşler 
içinde yınan bir ~asta ço
cuğa karşı gösterılecek ıh· 

h.. t ve timam mutlaka urme 
derin allko ile müterafık 
olmahdır. 

Burada okuyaculnrımız Ba-
lık.esirde de bir doğum ve ço
cuk bakıaı evi olduğunu ha-

belki de ttrhyacaklar ve . 
kendi kendilerine Balıke_sır 
doğum ve çocuk bakım ıvınde 
h&1talara mubarrırin anlat
tığı şekilde hürmet ve alA
ka gösterilmiyor mu acaba? 

1. . soracaklardır. 
ıua mı 

Böyle bir düşüncenin ma-
kllldımızdn yeri olmu?ı~-
ını hemen söylemolıyız. 
Yalnız son günlt)rde do. 
ğum evinin bir ildnı nuz-
arı dikkatimızi celhetrnış 

bulunuyor. .. 
Okuyucularımızın gorm-

üş bulunacakları bu illl
nda kadın ve çocuk 
hastalıklarına paruız ba-
kılmakta olduğu knyd. 

d.1. iki fi~· senod. e ı ıyor.. 
1
. 

b · faaliyet ha ı-en erı . 
nde bulunan doğu~. ;.e 

i: bakım evi ıkı uç 
ÇOÇU , ' l 
sene sonr böyle hır ı -
Ana neden tuzum görm-

üştür? . 
işte bizim üzerındc te 

vakkuf etmekte gerı-k mii
eHf!Se gerekse httlk jçin 
fayda gördüğümüz nokta 
buradodı r. 

Bu ildnı okuyanlar mücs-
1 

111eain bu türlü bir ilAn11 1 

Sovyet Rusya 
Milletler Cemiyetine giriyor ve ~onseye daimi aza 

seçiliyor. Bu şimdiden temin edilmiş gi~idir. 
Cenevre, 9 {A.A.} - Sov

yet Rusyanın Mıllet)er 

Cemiyetine alınmaeı ve 
Konseyde daimi azalığa 
secilmosi etrafında muht. 
elif devletler heyeti mu
rahhasları orJsında .geçen . 

müzakerelere ıaazaran Sov
yet Rusyının cemiyete 
girmesi için )Azım gelen 
ittjfaklor şimdiye kad
ar muarız bulunan heyeti 
mıırahhasnların istinkAfları 
suretıln tomin edilmiş gi
bidir. 

lzmirde üzüm _!_iatlarını yok 
yere yukselten dört firma! .. 

Ziraa 
Vekilimiz Giresunda f m -

dı~ fa~ri~asım gezdi. 
Giroeun, 9 (AA.) ş .. h 

rimizde hulunan Ziraat 
Vekili Muhlis bey fmdtk 
fabrikasını geımiı ve fa_ 
brika hakkında malu
mat olmışlır. Muhlis bey 
şerefıne Belediye tarafın
dan dün akşam bir zi
yafet verilmiş, spor ku
lübü de bir gardenparti 
tertip etmittir. 

Askeri 
Sebat reisimizin yani be

ıınıti. 

IViesele 
Ankara mehafilinda ehem
miyetle tetkik edili yır. 
Ankara, IO (A.A.) - lım-

irin tanınmış dört büyük 
ihracat Türk lırmasının içler
inden birinin evinde gizli -
ce toplandıkları ve bu topl
antıda üzüm fıatlarının teref
füü üzerine düşük fırtlarmı 
yaptıkları alışveriş satışları 

kapatmak ve tereffüe mani 
olmak için müşterek~n hare. 
kete .karar verdiklerini bildi. 
rerek üzüm fiatlarının yük
selmeğe, baıladığı bir sırada 
müstahsil aleyhine 8Cbebsiz 
böyle musır bir terakkiye na-

eydan verilmemesi hükOmetten 
rica edilmitti. An kara resmi 
mehafılinde büyük asabiyet 
ve ha&1aeiyetle karşılonan 
bu haber ehemmiyetle tet
kik ve takıp edılmesi için 
alakalara emir verilmiştir. 1 

Mebus 
-

Mehmet Pertev bey üç 
kazamızı dof aşlı. 

MOntıhiplırıı dtJllerinl diıladl 

Mebusumuz Mehmet Pertev bey 
Mehuslarımızdan Porte• 

bey Bandırma, Gönen ve 
Erdek kazalarında tetkikat
ın bulunduktan sonrn dün 
sabah şehrimize dönmüştür. 

Mebusumuz dolaştığı ka_ 
ularda halkln tcmas]ar yap-
mış halkın dileklerini dinle
miş. ihtiyaçlarını tespit et
miştir 

Pertev hey dün öğleden 
aonra Vali beyi makamların
da ziyaret etmiş va bir Raat 
kadar görüşmüştür. 

Moskonı, J O (A.A.) - Türk 
askeri heyeti reisi Fnhrettin 
Paşa liarkoftan ayrılırken 

Tos ajansı mümessiline 
beyanatta bulunarak zev
k içinde bulunan daima 

neşeli bir halk gördük, 
seven hir memleket hiç
bir zaman mağlup olmı
yacaktır. 

Pertev beyin bir muharrir
imiıe verdiği izahata göre 
Bandırmada ilk mektep ihti
yacı vardır. •evcut mektepler 
ihtiyaca tekabül etmeme
kte bu yüzden ilk tahıil 
çağına girmiş ( 500 ) ka
dar çocuk mektebe dev
am edememektedir. VilA
yet hu mübi m zarureti 

Erıani istikrazı satııı önlemek için tedbir aıa. 
Ceyhan, 9 (A.A.) - Ba- cak ağlehi ihtimal Ban· 

raya gönderılen Ergani ılırma için yarım gün te-
dris usu ü kabul oluna-

- ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •. 

1 
Yeni seçilecek belediye heyetinden ı 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

Bele~iye işleri ve halka yaptığı telkin ile daima <Ben 
bu şehrin kafası ve koluyum) diyebilmelidir. 

Bugün de iki okuyu-
cumuıu anketimize v rdi
ği cevabı dercediyoruz: 

Yeni seçilecek bol od iye 
heyetinden sıra sıra ma
ddeler halinde birçok şe-
yler istP. mek kabildir. 
Hem bu her Yatandaşın 

her şehirlinin hakkıdır. 
Hen bu ankette neler is
teniyorııa dikkat edileceği

ne, bu dileklerin sözde 
kalmıyacağınn inanıyorum. 

Yeni belediye heyeti iş 
batına geçince sayılan 
birçok işleri önünde bu
lacaktır. Eyi bıknn be
lediyeye, şehir nelere mu_ 
htaç olduğunu dıle gelip 
söyl r durur. Bunun için 
istediğim pek kıeadır . O da: 

- Programdır. 

Belediye kendisine düşen 
işlerden yapacaklarını eh
emmiyetlerine göre sıraya 
koyar, bu sıradaki işle. 
rı yapmayı karar verir-
ken üzerinde ince ince, 
hali ve ileriyi hea&p ede
rek düşünür, tehir ha -
lkı bu düşünceye ittirak 
eder. 

Programda yer almuı 
zaruri başlıca işler tnn-
lırdır: 

1 - Şehrin ileride al
acağı şekle göre harita-

sı «şehir pldnı». 

2 - Şehrin şimdiki ha
ritası «daha ziyade mü
zelik, tarihi birşey olun. 

3 - Şehirde mevcut ıu 
miktarı, getirilecek mikt
ar, su merkeıleri. 

4 - Şehir meydanları, 
yerleri, biçimleri «tehrin 
umumi sıhhati içio faid
elerini herkea bilir». 

5 - St11dyum, yüzme 
hayuzu «gençlik ve ııb

bıt için medeot ihtiyaç. 
tlrJ). 

6 - Belediye binatı cbir 
şehrin en güzel bioaaı 

olmak gerektir». 
7 - Pazar yeri ve te

şkilAtı «ıehrin ortHı her 
hafla panayıra dönmemeli•. 

8 - Nakil THıtalırı 
merkezleri, durak yerleri. 
nakil ücretleri. 

9 - Şehir muhabere 
vasıtası, telefon «bir ıe
hir için çok ehemmiyetli 
ihtiyaçtır. Bu bir Taridat 
menbaı da oluu. 

10 - Umumi laelAlar, 
umumi lAğımlar «bunlar· 
111 şehir daima köydür•. 

11 - Yanıcı •e yallıca 
maddelerin depo edilecek
leri yerlerin tayini cıe
( Devumı ıkinci eayfada ) 

Kurtuluş Bayramlar1. 
Nurullah Esat we Asıı beyler 

Muskorada 

dahili istikrazının ucuncü caktır . 

::~::~.,:~r~villeri tamamen •ı=ıı:=::======-==-===:::~ıı=,: Gönen, Edremit ve Hıvran turtulus yıldönümlıriıi 
Grev 1 heyecanlı ve hıraratli bir surette kulluladılar. Moskova, 9 (A.A) - Sü

mer bankası idare me _ 
clisi reisi Aıım ve um
um müdürü Nurullah Es. 
at beyler yanlarında mü
tehassıslar olduğu halde 
Turk ostrsi şirketile te
musta bulunmak üzere 
hurnyıı gelmiştir . 

neden lüzum gördüğünü 
bizim gibi mutlnku morak 
edeceklerdir. 

Araba halk arasında ruue
sse ~onin müşküldt ~·ıkarm
aktn vo para almakta ol
duğu şcıyiusı mı dola9ıyar. Eğ
er böyle bir şuyia var_ 
da müessese müdürlerinin ku
ağına gitmişse bunun tekzibi 
bize göre müesseseden ziya
de Sıhhot •e içtimai Mua
venet Mudürlüğüne döşer 

bir vazifedir. Çünkü şuyia 
ya bir takım hAdis !ere isti
nat ediyor yohut · ki doğru . 

su bu olmak ldzımdır- hiç 
bir delile istinat etmiyor. 
Hor iki vaziyet nncak tah 
kik ve jcop ederse tevsik 
etmekle tezahür eder. Bu
nun içindir ki bizce bu 
tahkik iti sıhhat mudürliı. 

Hilallıhmarin yırdnaı 
Zıt~, 9 (A.A.) - 9 - ı7 

Ağustoıta burada olan bü
yük sel f elAkelzedder-

inden yardıma mubta\' ol
anlara daf('ıtılmak üzert-

Hildliahmer umumi merk
ezinden 3000 lira gönd 
eril ıııiştir . 

ğünce yapılmalı bund?n onra 
halka ilAn olunmalı Jdı. Bö
ylece muhitimiz için mc
~udiyctinden içtimai ve sıh · 
hi büyük faydalar b~k-
lediğiıniz doğum ve ço-
cuk bakım evjno kar~ı 
umumi itimadı idamo etml'
kte, onun hayırhHh rolünu 
tanıtmakta daha kunetli bir 
müessiriyet elde edilmiş ol
urdu. 

Maamıfih düşüncemiz ma
kbul görülürse dediğimiz 
bugün dahi yapılabilir. Ve 
cok tn faydalı ol -
ur. Muhterem İctim-
at Muaven11t Müdürlüğün· 
ün bu mevzuda bı
zi ve efkArı umumiyeyi 
ten•ir etme8ini bekliyo
rut:. 

Kenan Emin 

Yüzünden Amıri~adı ~anll 
hadiseler ol uyar. 

Nevyork, 8 (A.A.) 
Mensucat grevi miitemadi
yen geni9lemckte ve kan
lı hAdiseler de artmakta
dır. 500 bin olbise fabri
kaları umelf'si 1 Teşriniev
vel tıırıhi kin grov i!Anı . 
na karar vermiştir . Bu 
grevin mensucat amelesi 
grevile olAkosı yoktur . Vaz 
iyet bilhassa cenupta çok 
vahimdir Patron) r sendi-
kalara dahil bulunmıyon 
ameleden göniillıi 
Poliı kaydediyorlar ve hun
lara yemin verdiriyorlar. 
Mahalli zabıta buna mu-
vaf nkat etmektedir. Asıl 
kanlı hAdiseler i~te bu 
gönüllü polislerle grevciler 
arasında vukubulmakto-
dır. Bunlara silAh da ve
rilmektedir. Amerika iş 
f ederıtsyonu reisi M. Green 
mensucat grevini tutmak 
için Amerikada teşkilAto 
tabi ne kadar işçi varsa 
icabında seferbor edeceği· 

nı Böylemiıtir. 

l 

l 

Güzel ve zengin iki kazamıı: Edremit ve Gönen. 

Edremit, 9 ( Muhabiri- anın kurtuluşunun yıldö-
mizden ) - Edromidin kur- nümüdür. Havranlılar bu 
tuluşunun on ikincj yıl- meıut günü huraretli tez-
dönümü dün buyük bir bürat içinde kullulamıtlardar. 
sevinç içinde kutlulandı. Gönen,8 (Muhabirimizden) 

Bayram gece ve gündüz - Gecikmittir-6 eyhll pe-
('ok güzel ve canlı oldu. rşembe güoüne tesadüf ed-
Halk bu vesile ile cümhuriyete ea üönen kurtuluşu tezahü-
ve büyük Gaziye buğlılı- ratla kutlulandı. Bütün me-
ğını bir daha ifade etti. mleket halkı en mesut bir 

Huvran, 9 ( Muhn .. gununu yaşodı. Geniı '' 
birimizden) - Dün Hovr- ( Devamı ikinci 111fıda ) 



Çocuklar için 
K 1 ş .. 

Hoı geldin, kış baba .. 
Bu yıl yjne sırtında heynz aba, elinde buzdan 

bir sopa ile bizi önledin. Suratın asık, kaşların ça
tık.. Bir tandır kadar kocaman ayakkapların yerlere 
serilen kur yığınlarını dev gibi çiğniyor .. 

Kış baba.. Hoş geldin!. 
Gemini ııııya alan ve beyaz bir atı andıran bo

raların, fırtınaların dört yanı bir yangın gibi yalıyor. 
Faknt bu yanğını sular söndüremez, belki ale-Ydendi
rir. Onu ancak ateşle sarmalı ki kösülsün, hızını 
kaybetsin, 

Hoı geldin kış baba.. Hoş geldin. Yolunu hiç te 
beklemiyorduk doğrusu .. 

Bu da boş laf ya.. Çünkü senin gününü şaşma
dan ve bize danışmadan knrşımızJa dikileceğini bili
yorduk. Bunu hilJiğimiz içindir ki aylar var ki ha· 
zırlanıyoruz. Bak sobalarımız boralarınla alay ederce
sine pipolarını durmadan tüttürüyor. 

Dizlerimize kadar inen kalın paltolarımız, ciğerleri
mııı alnıak istiyormuş gibi saldıran kuru soğukla-
rına kartı bizi bir kale gibi koruyor. Ayakları-
mızdaki lAstikler önümüze yığdığın kar kümelerini 
bir kürek gibi ıavuruyor. 

. . 
Kıt baba hoş geldin .. 
Demin hazırlıklarımızı çoktan tamamladık demiş_ 

tim değil mi? ~)akın bu sözümle senden korkmadığı
mızı anlatmak istediğimi zannetme.. ik ay sürecek 
ve göz açtırmıyacak olan tipilerden, hırçın rüzgAr
lardan bana ne diyebilecek yiğit herhalde güç bu- . 
lunur. 

Dinle beni kış baba .. 
Bütün gün soğuk dalgalarla kucaklaşan kayıkçı

lar. . Ve heran rüzgArın insafsız kamçısı yüzlerinde 
şaklayan iıçiler .. K imseıiz çocuklar.. Yoksul kadın
lar. . Biıtün bunlar senden biraz olsun güler yüz 
bekliyor. 

Ne olur kış baba! Bazı günler yüzünün çizgi
lerini tatJılaştırıverde içimiz biraz unnsın. Bu ısınışı 
unutmaz 'Ye üç ay sonra gideceğin yolu çiçeklerle 
döter. donatırız. Yok tersliği elden bırakmıyacak, 
fırtınalo.rın, boralarınlıı yanaklarımızı daima şamarh. 
yacaluın biz de seni bahara karşı çiçeklerle uğur
Iıyacağımın kar topu ile kovalariı. 

M. Cevdet 

Kurtuluş bayramları 
( Üıt tarafı ikinci sayfede ) cadelemizin pek açık bir 
çok şümullü bir program tarihçesini anlattı. 
tamamen ve muvaffakıyetle Halk Fırkası reisi Kdz-
tatbik edildi. Saat 1 O da ım bey halkın büyükler· 
İdmanyurdu önünde toplanan ımıze karşı beslediği yü
halk, memurin, mektepler. ksek duyğularına. tercüman 
teşekküller bilhassa idm· oldu Burada da Muzaffer 
ancılar ve yurdun çok kal- beyin çoşğun sesile okudu-
a balık azaları hep beraberce ğu ulu Gazimize ve onun 
cümhuriyet meydanına gidi- yüksek Türklük mefk11re ka-
Jdi. Cümh11riyet meydanı dn - ynağına hitap eden manzum 
ha sabahtan kadın erkek, nutku çok alkışlandı. Ve her 
çoluk çocuk ve birçok köy- Türkün göğsünü kabartan 
Jülerle dolmuıtu. Atılan bir bir varlık olarak yükse
topla hareketo geçen ve üç idi. Merasimden sonra her 
koldı:ın Gönen kurtuluş tem- tarafta tatkın sevinçler 
silini yapan efelerin çok içinde mim oyunlar, eğl-
muntazam hareketleri on iki entiler başladı. 

sene ovelki voziyetin tam 6 eylill kurtuluş gunu ay-
hir nümunesini yarattı. Bü- nı zamanda Gönen İdman· 
tün memleket o mesut gü - yurdunun do'Jir yılı bayramı 
nün aynı duyğu ve heye- idi. Haıırlanun program mu_ 
canını yaşadı. Yırtılan siyah cibiuce Jdmanyurtlur mem-
işgal gömleğinin altın • lekele güzel bir bayram giı-
dan çıkan kurtuluş nü yaşattıhtr. Sporcuların 
perisinin ay yıldıılı gö- bayramına Aydıncık spor da 
ğsü, taşkın sevinçlerin iştirak etti. Üğleden sonra 
göz. yaşları ile tekrar spor sahasında Aydıncıklar-

tekrar alkışlara nihayetsiz la Gönen idmanyurdu ikinci 
bir duyğu teş kil etti. takımı karşılaştılar. Oyun 
Kurtuluş kızı ne güzel hakem Niyazi beyin idare_ 
hitabede bulundu. Meml- sinde devam etti. Netice 3.3 
eket gençleri tnrafındaıı beraberlikle bitti. Oyun gü-
~·ok canlı bir ıurette zel bir ahenk içinde geç-
mukabele gördü. Kemal miştir. iki taraf tııkımları 
ve Niyazi beylerle Muz- kuvvet itibarile müsavi bir 
affer beyin nutukları Tü_ vaziyet urzotmiştir. 
rklük aşk ve imanını yüks- Aydıncık oyuncularını dahu 
e)ten en büyük birer yeni teşekkül etmiş bir takım 
eserdi. Program mucibince olmalarına rağmen ıstikbale 

ikinci tezahürat belediye güzel ümit verici mahiy
meydanlığında yapıldı. Bu· ettedir. Vücut itibarile ~~ok 
rada da nutuklar söyle- 1 müsait bir varlık gösteren 
ndi. Kerim oğullnrmdan j Aydıncıklı fıtbolcular Gönen
lfüseyin bey istiklal mü- de eyi intibalar bırakmışlar-

Küçük haberler 

Muallimlerin mec~uri hiz
metleri kaltt1. 

Hu~llsi idarelerin bütçe 
darlığı dolayısile son senel
erde muallim mekteplerind
en çıkan gençlere muallimlik 
bulunnmamnktadır. Bundan 
dolayı Maarif Vekdleti mual
lim çıkan gençlerin mecburi 
hizmetlerini şimdilik kaldır
mıştır . İstiyen muallimler 
resmi mekteplerde münhal 
bulunmadığı takdirde hariçte 
ış göre bileceklerdir. 

Afyon tohumu 
Afyon istihsal mıntakasın

da tetkikat yapan heyet va
zifesini bitirmiştir. Heyet 
bin beş yüz çeşit Haşhaş to
humu bulmuştur. Bu toh
umlar lstanbulda Yeşil köy 
ıslah istasiyonund3 tetkık ve 
tasnif edilerek en yüksek 
evsafı haiz olanlar ayrılacak 
ve bundan sonra müıta hsil 
bu tohumları kullanmıya m
cbur tutulacaktır. 

Kayseride umran faaliyeti 
Kayseri, 9 (A.A.) - İstasi

yondan şehre kadar ol
an 22 metre genişliğin

de kaldırım inşasına ya
pılmasına başlanmıştır. Bu 
yol büyük Gnzinin is
mile şereflenecektir. Büy
ük kurtarıcının Cümhuri
yt3t bayramınıia Cümburiy
et meydanına dikilecek ol. 
11n heykelinin kaidelerini 
yapılmasına başlanmıştır. 

Ankara HalkeYi azaıanndan 
bip grup izm,rde 

izmir, 9 (A.A.) - 9 Ey
ltll Kurtuluş bayramına 

iştirak için Ankara flalke,·i 
azalarmdan bir g rup 
dün bu.raya gelmiş ve 
başta Vali olmak üzere 
Belediye, Halk Fırkası, Halk_ 
evı reısı ve kalabalık bir 
halkla karşılanmııtır. Ay
nı trenle Adana ve Ko. 
oyadan da bir heyet gel
miştir. 

Afyon H Uşaklılar 
Uşak, 9 (A.A.) - 9 Ryl-

101 Kurtuluş bayrauıına 

iştirak için 700 zü Afyond
an ve 650 ıi buradan 
olmak üzere 1350 kişi

lik bir kafile İzmire git
miştir. 

Sanayi heyeUmiz 
Moskova, 10 (A.A.)- 'l iırk 

sanayi heyeti satılık otom
obil fabrikasile Travers fab
rıkasını gezmiştir. 

dır. Bılhassa hiç asabiyet 
gö~termiyen yüksek itidarla
rı ile Türk sporcularına ya. 
kışır hareketlerini takdir et
mek hir vazifedir. ilk defa 
olarak karşılaşan bu iki ta -
kım gençlerini tebrik eder
iz. Aydıncıklılar oyundan son
ra Gönenli arkadaşlarının 

«Yaşa» sesleri ve alkışları 

arasında avdet etmişlerdir. 
İdman yurdunun gece 

programı dahtt mükemmel 
bir şekilde kendisini göste_ 
rmiştir. idman yurdu önünde 
tertıp edilen eğlenceler geç 
vakte kadar devam etmiştir. 
Buruda çok güzel bir tesa
düf olarak Balıkesir İdmo.n-

gücü gençleri eğlentilerin 
en hararetli bir zamanınıia 

gelmişler ve bayro mn niha_ 
yetsiz şeref getirmişlerdir. 

,....................... ··········································•• 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATTA 
• ........ ······································~····················· 

Vilayet 
Yollarmda f aliyet.. 

Dün Ayvalık- Altınova yolunun 
ihalesi yapıldı. 

Vıldyet Daimi .Encümeni 
dün Vali beyin riyaseti 
altında toplanmıştır. Vil4_ 
yet Nafıa bnşmehendisi
nin de ittirak ettiği bu 
toplantıda hususi idareye 
ait birçok işler görü
şülmü' bu meyanda Ay
valık - Altınova yolunnn i
halesi yap ı lmıştır. Yol keşif 
bedelinden yüzde 27, 70 
tenzilAtla ihale edilmiştir. 

Yeni def der~anmız 
Yeni Defterdarımız Behçet 

bey dün ElAzizden şehrimize 
gelmiş ve Yazifeye başlamı
ştır. Yeni defterdarımıza va
zifesinde munffokıyet tem
enni ederiz. 

Zeytincilik tetki~at1. 
lktııat Vekdlati eski müs. 

teşa.rı ve merkez banka
sı idare meclisi azasınd. 
an Zeynelabidin bey dün 
şehrimize gelmig ve Ay
valığa geçmiştir. Zeynelabi
din bey Ayvalıkta zeytinciL 
ik hakkında tetkikat yapac
aktır. 

Ovaköydeki hastahğm önü 
almdı. 

On gün kadar ev-
eJ Ovaköyde hayvan ha· 
stalığı çıkmıştı. Hastalığın 

şarbon olduğu fen nen 
tahakkuk etmiş ve köyün 
bütün sığır, beygir ve 
koyunlarına şarbon aşısı 
tatbik edilmiştir. 

Hastalığm önit alınmış 

addeıli lmektedir. 

izmire giden hemşihrilerı
mizden hir kısmı geloi. 
9 EylOI bayramı ve beyn. 

elmilel panayırı münasebetile 
iki gün evol İzmire gidon 
hemşehrilerimizden bir kıs

mı dün şehrimize dönmüşl
erdir. Gelenlerin anlattığıno 

göre iz mir in kurtuluş günü 
fevkalade tezahüratla kutlu
lanmı,, vatanın dört köşesi
nden gelen binlerce yurtdrı
şımız yatacak yer bulmakta 
büyii k zorluk ~·ekrııiştir. 

Sıhhiye~e i~i tayin. 
Sındırğı hükOmet tabibi 

Halit 8krem bey Adanado. 
açılacak sıtma enstitüsünde 
staj görecektır. * Münhal bulunan Ayva
lık belediye tabubetine Bar
tın hükumet tabibi Dr. Hak
kı bey tayin edılmi~tir. 

Koyun ~ırsızlan 
Helodiye kır zabıtası taraf· 

ından dün Ali, Hikmet ve İbra-

him isminde uç koyun hırsızı 
yakalanmılitır. Ov cık kö 
yünden llason oğlu Niyazi 
efendiye ait koyun 
sürüsünden beş ko'yun çn
lıp göturürlerken tutulan 
hırsızlar adliyeye teslim 
edilmiştir. Adliyece tahki 
kat yapılmaktadır. 

Maarif Kadrosu. 
Yirmi ~o~uz muallim vilayet da~ilinde nakil 
de ~ulun~u. Ka~ro bir aç güne kadar hızu 
Vılayet ilkmekteplerinden bir kısmı 15 eyıOlde deıs11rı 

llk mekteplerimizden: Gazi mektebi 
Viltlyet dahilindeki ilk Hariçten vilAyeti~ 

mekteplerin oçılmn zamanı rilen muallimlerın ı 
pek yakınlaşmıştır. VıHiy- şunlardır: 
et merkezi ile çok nü- Bulvadin - Koca&eP' 
fuslu kazıı merkezlerimiz- muallimi Gevser haD 
den olan Edremit, Gönen, raköse - Tonak merk 
Ayvalık ve Bandırmadaki ktebi muallimlerinde• 
ilk mekteplerde J 5 eyi filde bey, Trabzon -
tedrisat bnşlıyacaktır. Bu merkez mektebi 1110 
mekteplerin ilk sınıflarına rinuen Ayşe Muhit; 
alınacak talebelerin kayıt ve nım, aynı mekııp 
kabulüne devam edi\mekte- !imlerinden Muhittiıa 
d . Ankaru _ Nallıhan 
ır. 

~adro hazzrlanzyor mektebi mualliaal 
Om er bey, Bursa·U 

Vildyet ılk tedrisat muall
imleri kadrosu şu birkaç 
gün içinde tespit edilmiş 

bulunacaktır. Hariç vildyet
lerden viltıyetimize vr> -
rilecek ve vildyetimizden 
diğer vilAyetlere alına<'ak 
mualJim listesinin Maarif 
Vek5.letinden ge~· gönder
ilmiş olması kodroyu ge
ciktirmiştir. Bu sene ha 
riç vilAyetlerJen vilAyeti-
mize altı muallim veril-
miş buna mukabil bir 
muaUim alııımıştır. Yeni 
mualJim mektebi mezunl· 
nrından bu seno vilflyet. 
ımıze verilecek mua 
ilimlerin isimleri henüz 
bildirilmemiştir. 

Bu sene yirmi dokuz muoL 
lim vilAyete müracaat ederek 

vılAyet dahilinde nakil talebinde 
hulunmuştur. Bunların ekse
rısi merkezde muallimlik is
temektedir ki bu ta)eplr>rin 
hepsinin kobuhine imktln 
görülememektedir. Kadrıı sıh-
hi ve idari sebepler gö:ı: 

önünee tutularak hazırlan 
caktır . 

muallimlerinden Sa• 
nım .. 
Ayvalık Gazi mek&I 

allim \erinden Bider 
Teklrdağı viltıyeti 
verilmiştir. 

İ~mal me~tebi mualf 
Maarif~ Bu sene 

tarafından ikmal 
haline getirilecek o 
ortamekteplerin mub. 
zümreleri mualli111l 
vilayetimizden doku• 
lim talip olmuştur. 

Memurlar aras 
Daimi vilAyet eO 

ikincı katipliğine 
enciimen üçüncü k 
ine Zekı'li. muhaıe 
susiye klltipliklerİd 
yali, Raci, Sabri. 
buğday koruma ID 
memurluğuna Hayre 
endilerin naklen t 
yapılmıştır. * Sarıköy nabi 
hrirat ktitip namzedi 
efendinin vazifesine 
çe nihayet verillPİ 

Anketimize gelen cevapl 
( Üst torafı birinci vayfcde) ka yopt.ığı telkin 
hir tehlikelere karşı ko · ıma: 
runmolı» . 

12 - Müze «kültür ih
tiyaçtır». 

J 3 - itfaiye <ıdaima su 
ıle, su merkezlerile ala
kalıdır. Varolonı genişlet 
mek icnp ettiğine kaniim» 

Bunların lıepı::i dP bol 
pııra istiyen şeyler mi? Me_ 
selA pazar yeri, nı iı ıe , 
yonıcı ve yakıcı maddele
rin depo edileceklerı ye
rler, nakil ücretlerinin 
tavini .. ., 

gyj Jüşünülmüş, 

münakaş3 edilmiş, 
hos.ıp dilmiş bir 
ram istiyorum. Ve 
halk ta bilmelıdir. 

eyı 

eyı 

prog-
bunu 

Hiç 
değılse imkı'ln nispetinde 
en miihim işlerin yapıl -
dığını görmek *ehir ha
lkına emnivet vo muhahbet 

J 

telkin eder. yardım hisle_ 
ri artar. 

Belediye işleri ve hal. 

Ben bu şehrin 

ve koluyum! diyebl 
dir . 

1 - Aygören mab 
Topha<le karakolUO 
kısmında beş evd 
rekkep küçük bır 

vor. Üst tarafındaki 
den bir kısımının 1411 

dığı i~·ın bu evler 
tün pislikleri sokB 
adan da bu adacık 
ekı evlert' ve şobre 

Bu evlerin latğı • 
ana lAğımla birlef 
ve kaldırımsız 

an sokağa kaldırıdl 
nmesı .. 

2 - Bu civard• 
yoktur. H.ılkın suya 
tiyacının temıni ıçıD 

en mahallesinin şi111al 
ına hır çeşme yapı 



J 1 EYLUL 

Edebiya • 
• 

Yakup Kadri 
Yokup Kadri bey (Vekil) 

arkadcşımızın muhnrririne 
ı:ınlntıyor: 

- Mo kovadı:ı toplanan 
kongere, Sovynt ınuhorrir
Jcrı kongercsi namını taş

ıyordu. Buraya davet edil
miş olan yabancı muharrirl
erı de birer mü ohit ve 
misafır mevkiinde kıılmosı 
ıco.p ediyordu. 

Fokat, ilk delselerden 
itibaren mevzuun ümulü o 
kadar geni ledj, o kadar 
herkesi allikndar eder bir 
mahiyet aldı ki, yabancı 
muharrirler, bu müzakere· 
J ere iştirakten kendilerini 
olamadılar. 

G rek kongereye riyaset 
eden Rus romancısı Mak 
sim Gorkinin tezi, gerek 
ondan hirkoç gün sonra 
maruf siyasi muhorrirlerd
en Kral Rcıdekin nutku, bu 
edebiyat mevzuunu beynel-
milelleştirdi ve Sovyct 
dostlarımız, bizim de hu 
içtimada söz almamız arz
usunu gösterdiler.· Münnk 
aşanın mevzuu şu suretle 
hullsa ol unahilir: 

«Bir proletarya edebiyatı 
yapılabilir mi, yapılamaz mı? 
Şimdıye kadar yapılmış mıdır, 
yapılmamış mıdır? bir noktai 
nazara göre, proletarya 
edebiyatı diye birşey mev-
cut olamaz. Çunkü edebi
yat, her şeyden evel, ın
soni bir şümulü hair.dir. 
Bır sınıf mefhumu ıçıne 

sıkışamaz, 

«Diğer bir noktai nnzrıra 
goro, bütün edebiyatlar, da
ımo birer sınıf edebiyatı 

olm u tur Mesoltı kldkis ede
bıyot. bir osilzııdegan ede
biyatı idi. On dördüncü 
o.smlon bugi.ıne kad r gelen 
edehivot orta sınıfın etlcbıyn
tıdır. "Asıl halk kullelerini 
Le kil eden işçı, çiftd sı
nıf. daima bu edebiyatın hn
rıcmde bırakılmıştır. 

«Biz okuduğumuz tezde 
bu mevzuun münokoşnsı
ıın gırişmedik Edebiyııt 

~ 

mes lesini dalın umumı 

bır noktai n:.ızardon tetkik 
ett k. Biz{' göre her !'dehiyat 
hıt külttir terokiımiiniın nr· 
ticesıdir. 

lnltıldplar, karışık ç r-
pı ma· devjrlerinı hitırip 
ortoyn atılan yenı kıy 
metler tayın etmedikçe ye. 
nı bir edebiyatın lekevvii
nune ımkt1n yoktur Bun
dan bJşka y.ış dığımız de
vır henüz tanıJmlanmnmış 

hır ıhtillll devri olduğu 
ıçın bu devrın karakt ris· 
tık vnsrı ancak dastnni 

ol bi'ır. 
Haltıuki bugtinkti edebiyat 

tahlilcı ve rPuli t olmakta 
berdevamdır. Onun ıçındir 
ki en htlyük iki inkıllip 
mıımleketi olan Sovyet Hu -

Yadrı ve TtirkiyPdo edebi
tiirlü y t coreycınla r ı bir 

hAdicıatın önüne geçemıyor 
ve arkasından takip et
mek m urıyetinde kalı
yor. Vo gPrıe onun i~in
dir ki bu inkılıiplor ıçe-

Yeni belediye 
hu iki dıleğimın 
kknte olınmı:ıgını 

oderiııı 

heyetince 
nozarı di

tPmennı 

A) ıırl'n mnh~lı sııııleıı 
~hıtekalt koıııı l'I' 

SADIK 

beyin beyanatı. 
risinde yetişen muharrirler 
eski modeller üzerinde ça
lışmak ıstırarında kolıyor· 
lnr. Binaenaleyh hugüne 
mıznrnn yı>nİ hir inkılAp 

edebiyatını <lort esaslı a
milin doğurmasını bekle
mek idzımdır: 

1) lhtiltlli hazırlıyan fi· 
kir adamlarının doğması .. 

2) ihtıllilin tamamile mu
zaffer olması. 

3) Yeni cemiyet inşasın
ın başlayıp temelleşmesi.. 

4) Yeni kıymet ölçüleri-
nın ietikror peyda etm-
esi. 

« Bundan başka, be ynel
milel fikri münasebetler 
teşkjldlı müdüriıniın husu i 
bir davPtinde bizdeki tarih 
ve Jıl harnketlerı hakkında 

bir hasbıhal yaptık. Bu
rada Sovyot Rusyımın en 
ileri edebıyot vo fikir ada
mları bulunuyordu .. 

cc Bu kongereye tiç dört 
ay evelindanberi şahsen 

davet edılmış bulunuyorduk. 
Ve bizim gıbi lngilteredcn 
Frensndan, Avueturyadnn, 
Uzak Şarktan ve Alman mu
harrirlarinden bir çok ede· 
biyat ndnmları böyle isim
lerile d vet odilmi bulun
uyorlardı. 

Bu kongre, Rusyoda 
büyük alAka ile takip 
edıldi. Gerek halk yığın
ları gerek yüksek devlet 
ve fırka adamları kongrPnİn 1 

birçok sıtfhalnrıno i · I 
tirak ettiler. Fırka crkfi-
nından birkaç zat söz al
dığı gibi omı le arasından 

kadın erkek birçok kim
seler de edebiyattan bek
Jedıklerini söylediler. 

Buular mey nındo (Çel
yuıkjn ) kahramcırıı Dr Smit 
de söz alarak edebi eser 
\erin buzlar ü timde geçir 
dikleri o korkunç devre 
e nasında biıtun kazazde
lerin yegAne teselli kay
nuğı olıluğunu anlattı. 

Ve hu suretle hnlk ru
hunun güzel sanatlara ek
mek kodı\r muhtaç oldu 
nu ılo le etmek i ted ı. 

«Bu kongre münosebe 
tile devlet, Sovyet mu -
lıorrirlerı teşkilAtınn 26 
milyon nltın ruble tah-
sisat verdi. Bu tabsısot 
sayesinde hoııı yeni ye-
tişen genç ehliyAtler hn 
tiirlu maddi himayo ve 
tc 'İkf' m ızhar olarak, 
hem diinyanın aheserlcri 
Rus dilıne \' vrılecek ve 
ytJkarı<lo.. i nret ettığimiz 
kiıttiır terakumü hu us 
retle hızlanncııktır. 

Bu, tercüme ine kor:ır 

verılcn beynelmılrıl e erler 
ora ında FranRızcn ve Türk_ 
çe eserlerin dığerlcrine 
tercih edilerrğı ve ezeüm 
le '1'tirk e erlerinin Hu -
yada büyiik bir uldkn 
uynndırmnkt olduğurıu, ha
reketimizden bir gün evci 
tabi ve muhurrirlerden 
müte l'kkil bir i<'timuda 
açık\· beyan etti lor. 

cc Hu yadıı Turk dostluğu 
artık "İyası mahiyetinden 
çıkıp bütiın lı lk y ğınları
nn mal olmuştur. \'e kon
gercclekı Ti.ırk murahhasları 

kendi şnhisyctleri ,e k rşı 

hu samimiyetin türlü tezeh. 
urlerini göruıuşlerdir.)) 

1 

TORKDILJ 

Haricte neler oluyor? 
' r 

Alman dış politik ası 
nıahafuz ve müemmen 
tutacağımızı sororsınız dahi
li ham madd~ler istihsolll
tımızı bütün vasaite mürcı

csnt ederek artlırac ğı-

Or, Scha~tin şayam dik~at beyanat1. ~~ıı yer1i8~~1T:rim~cıdd~~::ii~ 
Oöriz taksimatının ilgası - . İki tararıı takas VI mübadele-. bir kısmını - CC:fü•hj mem. 

k leketlerin bize vereceğinden 
yerli mevaddi iplldaiye -. piyasadaki para azalmıyaca fır.. dahcı yiiks11k bir masraf-

/ Alman lkiısat na:ırı s~den gızlenmiş ıloğildir. lu dde edr·hilcc ğiıniz 
ve Reiclısbank U. Miidürü Ben hizzat beynelmilel r-m- ve bunları istihsal ıçın de 
Dr. Sclıaclıtm Almanyamrı tin miıhadelesi munfaatine sormaya vszctmekliğimiz 
dış ticaret polollkaıı bakk- olarak Alınanyonın vazı- ldzım geleceği zarureti 
mda 27 Ağustosla Ltip- yeti hakkında kimseyi bizi bu siyasetten alıkoya-
siz sonbahar parıayırrnm me\·huliyet ve müphemi· maz. Zira bizim işsizle-
küıadı münasebeille matbu· yet içinde bırakmamak rımıze ya umumi nsnit 
at mümeıslllerine vtrdiği ıçın elimden geleni yaptım. ile yardım etmekliA"imiz, 
beyenalrnm t'11elki glin bu İthalı'ltımızı tediy~ imkıın- yahut ta yerli ham mad-
sütunlarda neşreilığlmi: ilk larımtzla tevhit etmek için deler vücuda getirmek için 
kışmımn sonudur.] ycnı tedbir ve metotları· işsizl~ri çalıştırmamak ya-

İçinde bulunduğumuz dö- mızı hazırlamaktayız ve ni her iki tarı mali po-
vız sıkıntı ye müşkülatın- bunları yakınıla neşır ve litika bakımından aynı na-
dan kurtulmak ıçın bize temin edeceyiz. Bu suret- ticeye varır, Cihan iktısadi-
lıariçtcn iki re~ete tavsiye le itlıalt\t~·ılarımııo, miim- yntı noktai nazarından ba· 
edilmektedir. Piyasadaki kün olnn tediye mikyası kılınca bu hal, tüphesiz 
paranın azaltılması ve ya- Cevkında taahhütlere girişm- oayanı eseftir. Zira yeni ham 
but kıymetinin düşürülme. emelerini şimdiden ihtar maddeler vücude getirmek 
si yani Deflation tecrübeler ederim Yeni ahval ıçın vazedilecek sermaye 
kntı derecede ispat etmiştir ve vaziyetin bizi ithalA- beynelmilel ticaret şeraiti 
ki: DefJntion tarikili cihan tımızı mohsfis derecede tah. ve münaeebatı ileride değış-
ticarelj azaltılır, fakat dide icbar ettiği muhak- tiği takdirde heder oJacak-
yükseltilmez. DeTnluntiona kaktır. Zira biz döviz ve- tır. Maamafih, biz bir 
gelince paranın kıym~tini sikalnrını döviz mo\'cut ol- taraftan dahilde zaruri ola-
düşürmck yolundaki'müsab duğu niepelte dağıtabiliriz. rak bu tedbiri almaıya 
aknlara ittirak otrniyeceğiz. llu halin böyl.ı olmasındun mecbur olınca diğer taraf 
Bu azmimiz katidir. Deva- kimse bizim kndar nıüte- tan alacaklılarımiz ve mü· 
luatıon yani paranın kıym · essir ve müteessır değildir, teahhitlerimiz menfutine ih-
etinin düşürülmesi demek fakat bu vaziyet karşısın_ racatımızı arttırmağa ihmal 
harici borçlarımızı arttır- da böyle zaruri bir ted. etmiyeceğiz ve bunu yo.· 
muk demektir. Zira biri almamak dnhi gnrıp zarken ne para aahasında 
bu borçlar ta- bir şey olurdu. Yakında ve ne de diğer berhan-
mamile ecnebi parası üze- vazedeceğimiz yeni metot- gi bir surette Damping 
rinJendir. Beynelmilel bir Jar, haricin bize karşı metotları kullanmıyaca-

Sayfa: 3 

f ıransa ile ltalya arasmdı 
bir anlaşmamı 

Londra, 8 (A.A.) - ltalya 
ile Fransa arasında mu. 
ayyen bir anlaşma veya 
ittifak yapıldığına dair bir 
taiya çıkmış ve bu Parit 
ilo Boma tarafından tekzip 
cdilm iştır. Son günlerde 
İtalya ve Fransa hükfımet
lerinin teşriki mesai edebil
mek ihtimallerini gösteren 
birçok nldmetler olmasına 
rağmen, İngiltere hükOmet 
mahalili bu haberi hayret
le karşılamıştır. 

Görünüşe bakılırsa, İngil
tere bükQmeti yeni hiç bir 
anlaşma yapıldıfından 
haberdar edilmittir. 

lngiltere diplomaaf me-
hafili ltalya ve Franııı 
hükumetlerinin aıkeri bir 
ittifak yapmak niyetinde 
ol..oadıkları fıkrindedir. 

Çışmadı zılzılı oldu. 
Çeşme, 9 (A.A..) - Dün 

gece snat 1 ,30 da bur_ 
da batıdan doğuya doğ 

ru uzun süren oiddıtli 
bir hareketinrz olmuştur. 
Zayiat yoktur. 

Kastomonuda yol f aaliyıtl 
Kastomonu, 9 (A.A.) _ Vi

lAyet yolları üserinde 
sonbahar meaaiıine ha -
şlın mı ıtır. Bu mevıimd• 

J 2 yol üzerinde 43 bin 
amele çalıştırılacaktır. tnrzı hal bulmak ümidi tekdir ve itapta bulunması ğız, zirn bu usullerin ci-

heslendikçe Almanya lc13ndi imkAnını ortadan kaldıra- han ıktısndiyatını tahrip ÇanklrlJI ra2moı yıldı. 
hayati menfaati nammo. ve 1 cnktır. Pnk tabii ve ıep- eden tesirlerini diğer büy- Çankırı, 9 (A..A.) _ Bir 
kendi alacaklıları ve mü- hesizdir ki biz, diğer dev- ük sanayi devletleri bize baltudan beri devam et-
teahhitleri menfaati nomı. !etlerin mevcut itilAfJo.rdan göstermiştir. Bız, gerek kı- mekte olan şiddetli 11c-

na içinıle bulunduğu üş- mutehaesıl haklarını ihlal sa vadeli borçlarımızın aklar bugün deği§mİf 
külata kendi kuvvetile mu· etmek kast ve niyetinde alacakları taraftan taavip ve faydalı yağmurlar ya-
knvemet etmek için bütfın değiliz. Ru itilAflnr, şim. eden usullerde batkı usuller ğmış ve ııhır içindeki 
tedbirleri olmaktan gerı di ittihazına icbar edildi- kulJanmıyacağız. Yani yaln. çay tatmıt ve bir ıtir-
durmıyacnktır. Şimdiki dö- ğimiz tetbirlerle telif edi. ız Serip uıulüniı tatbık ve üden 

00 
davar götürm· 

vız taksimat sistemi daha lemedıği takdirde yapılacı.ık obligasyon senetlerimizi ist- üşlür. 
uzun ıııüddöt devom ede- müzakerelerle yeni vaziyo· irdat edeceğiz. Eyi ham •---·----------
moz. Bu sistem daha ip- te uydurulmak, yahut fes· maddeler kullanmak ıureti. 
tıdada yalnız bir intikal hudilmek lbım gelecektir. le mamulatımızın nevını 
tedbiri olarak düşünül. Bu meyanda ekserisinin detürmeyeceğimiz peq tabL 
miıştü. Bunun yerine şırn· feshi ihbar cdilmit olan dir. Bu meyanda ümit 
dı dahu devamlı bir tar- tediye itilAflarını hatırlıyo- edomiyoruz ki ham madde-
ıı hol koim olmak IA rum ve bunların yuzun~ ler veren memleketlerle 
zımdır. Aynı müteleo, nu- den uğradığımız zararları gerek hususi ve gerek 
kut bankoları vnsıtasilo yukarıda işaret ettim. resmi mukaveleler akti sur-
tediye itill\fları si temi iki taraflı mahsup i- etile mübadele ve takas 
hakkında da vorjttir. Ber tildflarına gelince: Bu işleri yapmak mümkün oloc-
bır ticari teldkkınin ilk ıtıldflar Şarki Avrupa ve aktır. 811 tedbir bılhaHn 
esne kaidesi: İcrosı vu Cenubu şarki Avrupa Dev- ham madde iıtihsa! eden 
ednsı kntiyen müemmen lctlerile ık.tetliğimiz tediye memleketler için mü hioı fa. 
olmıyan taohhütlere girişil· ıtilAflorı gibi bizi guyrı ydala bahıedeceği gi. 
memeıidir. · iyaeet uzun kabili tahnmmiıl zararlara bi bilmukabele bizim 
müddet ticari koideleri sokmamıştır. Fransa ve ls· a·ın mef.aatlı oln-
tehdjt etmi,tir. Ben;m krıti vıçıre ile aktolunuu ıııahs- ccık.tır. Bu snyede ecne-
kararım hu hole bir ni · up itildffarının şimdi tatbi- bi ın~mleketlcr haw rund-
hayet vermektir ve bu kine başlnnmıştır r mil delcriııın aiıriıwile muhte-
lıususta bütün cihan iktı- edıyoruz ki bu itilAflar lif wemleketlcr arasında 
sndi mehafılinin takdır ve kendilerınden verecek ve ıktıındi hureketler vaki 
idrakine emniyetle günn- suistimale uğrnmıyocaktır. olacak olursa bu hare-
mekteyim. Bizım için ka- Ve diğer memleketi rle ol- ketler cılıan ticaretinde 
tedilecek yegane düz yol, n mün sebntınıııı ıstıkba- yem inkitafları intn~· ede-
ıthallltımızı tediye kudret ide de mütekabil itilAflarle rek şımdiye kadar hata-

iktiaaden cebri bir vazL 
yete ıokto. Biı, Alman 
tüccarının öteden beri mul
taııf ve mütehalli olduğu 

1elA.meti efkAr ile bu va
ziyete karıı koyuyoruz. 
liııı nı kadar 11karlar 
ve tahdidata maruı tu
tarlarıa bunlara taham
mul edeceğiz ve taham
mul etmeyi öğreneceyiz. 

Ve bu va1iyet biai 
makul ve açık bir hiıkme 
arzedebılecek her türlü 
meıru çare ve vasıtalara 

muracaal etmekten men
etwıyecektir. Binaenaleyh 
J.eğışmış ahval ve şerait 
ahında dahi Alman tica
retinın ve sanayicisinin 
yapıcı ve yaratıcı kudre
tınin ıayıflamıyacağı, hak.
kında sarsılmuz bir iman 
ve kanaatim vardır. -... -

ve imkAnlarımııln telif et. tanzim etmek mümkün oln. Jı yollarda yörüycrck iı-
k r .. Yurttaş! ········~ mektedır. Bundan sonra cu tır. millerıni kııybetmia olun bir 

~ • JlJ• I • yalnız elinde döYız vesı· ltlınldtınııza vJzedılecok çok. memleketler ı~~ın yeni : i al/ahmerl unutma : 
kttsı bulunan ithalAtcı ted.- olo.n tahdıdat kurşıımıdo umil ufukları oçacuktır. : ıstırap çeken insanlara İ 
Yatı i·~ın ldzım olun dövızi dahıli konJ'urıktur,nuzu nasıl Beynelmilel pol'ıtı'kn bı'zı' : tyllik yardım eden odur • 

y ···~······················ alabılecektır. Böyle bir =====~'.=:====================~~~~~~:,::~~;;.::,:.;:.; 
vesikaya :sahip olomaksı- Y UR TDAŞ/ 
zın ithaıAt yupanıar bun. Ankarayı go .. rmedı·n mı·.' 
dan mtitevelhl rizıkoyu 

kendi uz0rı0r•0e almışlar Cümhurıyet bayramında açılacak sergi mii-
deınektır. gmtıu borçlo.rınin ; 

tedahiılde kalmış olmasın- nas ebe tile yapılacak tenzilatlı tarifelerden 
dan mutevellıt mesulıyet 

Alman alıcıya racı olduğu İstifade ederek yeni devlet merkezimizimutlak 
:1i~:::~0 de ec:~t~~r m::::~-- gör! Hem ziya ret, hem ticaret! 
yanın Jovız vazıyetı kıw- 1 MII..Ll lK TISAT ve TASARl\U~~ CEMİYETİ 



TOIUt DiLi 

8 1 k · · 1 "" d arttırma 11 - lo - 1934 ta- ı a 1 esır ıcra memur ugun an: ribine tesadüf eden perşe- Ell!!Elmll5JEJ 
Balıkesirin martlı mahal_ doğusu Semerci oğla mbe günü saat ı 6 olarak fi! 

lesinden Salih kızı Zeliha 1 ômer ve poyrazı dikili tayin edilmiş o gün konüL fiil 
hanıma borçlu yenice ma- taş oğlu Ahmet ve gün an pey kıymeti muhammi- '~ Her sene acıln1akta olan SINDIRGI PAN.ı\ YIRI bu sene de 15 E 
hallcsinden arabacı zade Ra. batısı yol ve kıble~d Bn- nenin yüzde yetmiş beşi- mı . ı . . .. .. l k E ı · .. .. J kt r 
hmı· efendinin hacız edı' len · h 1 d ğ t kd. d .k. l!ri u cunlartes1 ,.,unu acı eca ve 19 v ul carsamba !!unu kapa naca ı ' 

Balıkesirde çiviciler aras 

SINDIRGI BELEDİYESİ 

yram hoca tarlalarile ma- nı u ma ı ı a ır e ı ı- mı • • .. • • ._, 
Yağpınar yolu mevkiinde hdut altı dönüm tarla ile nci arttırma 27- ıo 1934 rID Panayırda her türlü emtia ' 'e her cins hayvan satılır. . ~ 
günbatısı Rahmi efendinin martlı mahallesinde vaki sağı tar~hin~. t~nadif eden cumar: liJ Panayır nıüııast~hetile alıcı \'~ satıcı olarak gelecekleriıı her ıiirltı 
bağı ve kısmen O.bit hoca k 1 h t tesı 1ıunu saat 16 ya temdı [El . . .. l I ,· d'l k . . ' 
bağ yeri ve kısmen Yağpı- apıcı oğ u A me it edilecektir. O gün en çok '!:" ıstıı d aat. eı l lemin e 1 ece lll. 

l ağa veresesi ve so 1::1 
nar yo u ve kıblesi kapu- arttırana ihale edilecektir. iSi 

ğı Al. k H f lu dumanl o"'lu Mustafa cu o u ı ızı a ıze t> Almak ve şartnameyi gör_ EJ 
tarlalarile mahdut ve bil- efendi veresesi hanesi ve mek istiyenlerin 934 • 54 [!) 
mesaha bir dönüm ve arkası çıkmaz sokak ve dosya numara1ile Balıkesir mi 
164 arşın miktarındaki dört halen Mitnt paşa mektebi icmı daireıine gelmeleri ilAn ffilmlmlml @JIE]ffif lfilm:I " lfil lTil m:ltınrnl ffiJfi:ifi!](mffilmımJIEJffiJml(!Jffilffi)[EJEJffiJ[!lffil[EJl!D 
beş sene evel ekılmiş bağ bahçesi ve önü yol ile mah- olunur.. -- --
Te onun ittisalinde gün dut tabanlı ye tavanlı yu- ı-----.------
doğusu Rahmi efendi bağı karıda iki oda ve bir miktar //an FOTORGAF . 

tasında kAin olup muta-
7 6 arşın murahbaında avlu. surrıf olduğum dükkanda 

ve günbatısı yemitci Meh_ sofa ve sof ada bir yatak
met Emin bağı iken timdi lık ve alt katta bir helA ve 
Hüseyin efendi bağı ve 

poyrazı Yagpmar yolu ve 
kıblesi kuyucu oğlu Ali 
kızı hafize hanım tarlalarile · 
mahdut bir dönüm bet 
evlek dört sene evel ekilmiş 
bağı halen hunlar yekdi-

MAKİNELERi yu müştemil ve heyeti um- nalbur ticareti yapmakta 
omiyesi tamire muhtaç ha- idim. Mezktlr dükkAnı Sah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticaret~ın ne açık arttırma ile sııtı- kapattım. Terk ticaret etti
lığa ç ıkarılmıştır. Bu bapta ğimi ilan eder im. 
yazılan şartnameyi herkes Balıkesir mirza bey ma-
görebilmek üzere 10-9 934 hallesinde sabnuibur tüc . Agf a f otograf makineler 

nin Balıkesirde yegane satiş ~eridir. 

gerıne karıttırılmış bir tarihinden itibaren on gün carı Halil onha,ı . 
bağ halinde iki dönüm 
beş yüz altmış dört arşuı 
bağ ile kara tepe meT
kiinde vaki gün doğu -
su Hava hanım ve po. 
yrazı kavukçu oğlu Ali 
veresesi ve gün batıeı 

Mihriye hanım ve kıble
si handıvar oğlu hacı 
İbrahim tarlalarile mahdut 
dört dönüm kırk bir zi
ra tarla ve deye çuk -
uru mevkiinde vnki gün 

müddetle icra dniresinden I~·~==~'======~~~ 
açık bulundurulmakt&dı r. • • 

işbu mnllar hakkında bir hak ZEIS iKON 
iddiasında bulunanlar Levazımı en has ve en ucuzdur. 
vana tarihi ilandan iti-
baren yirmi gün ıçı-

nde evrakı müspitelertle bi· 
rlikte Balıkesir icra duir-
esine müracaat etmedikleri 
takdirde hakları tapu si-

cillile sabit olmadıkça sat
ış bedelinin payla maııındnn 
hariç kalacaklardır. Birinci 

Erkek orta mektebine 
Kayıt ve kabul. 

Erkek orta me~tap müdürlüğünden: Hün~·ada birinciliği k a
zanan « ZEISIKON » 
fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik n1odellfl-

AGF .\ FOTOGHAF MAKiNELEHt 
.Yedi yaşında hir cocuk tarafından duhi gayret 

kolaylıkla Jrnllanılı r . 

Bahkesir Doğum 
Ve Çocuk Bakım E 

1 - Vfü\yetin merkez ve mülhakatı, şehir ve köyleri alıalisiııdeıı ~ 
racaat eden gebelerin tahil ve müşkiilath her nevi doj.hımlarım VP. a" 
umum kadın aıneliyatlarım nıiiesst~se nıet·canen yapar. Çocuk diit~ 
nıek tehlikesinde hulunauları da kezalik meccanen yatırarrk ted 
eder. ~ 

rini rnaline, selıpa ve 

------------------• cantanlarını «ŞAH MEH 
MET MAHDu~n; Hü -

Orta mekteplerin talebe kayıt ve kabul muameleıi 1 O 
eyhll 954 tarihine kadar devam edecek bundnn ıonra hiç
bir talebe alınaııyacaktır . t;ençlerin bu tarihe kadar mek. 
tep idarelerine müracaatla kayıtlarını yaptırmalarını dileriz 

2 - Süt çocuklar1 ve iki yaşına kadar olan küçük hasta ya,·rıı 
dahi ıniic~sesede .yatırarak. her ZCJ marı meccanen tPd~~·i eder. . ,; 

3 - Sut cocuklarnıın bakım tarzları lıakkırıda nnıstakbel vehdel 
ve gebelik ~snasıııda \llkuu melhuz arızalara karşı tatbiki h\zınıgt'.~ 
tedavi ve .. tedbir~eri~a t~lı.nnıasırn ~ebelere öğretm~k üıc~c d~rsler ,·e1'1~ 

4 - Cunılıurıyetımızın Balıkf~sıre bahşeylediğı hu faıdeh ve tıaY"' 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - 00+61 kilomet 

eleri arasındaki kısmın tamiri şartname ve keşifnamesi 
mmoibince yapılmak ve 27- Eylül - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saıt onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedil _ 
mİ§tir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku
ruştur. 

Münnkaeaya liyakati fenniyel!!İ bo.şmühenndislikçe 
taedilt edilenlerin iştiraki mesuliyetleri ile çalışacaktır . 

Ehliyet vesiltaaı Ye ticaret vesikası ibraz ecienler kabul 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden lAakal sekiz gün 
•vel başmühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip 
olanların bu vaeaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispet 
nde teminatı muvakkatte makbuz veya moktuplarile yev
mi mezktlrde ve vakti muayyeninde usulü dairesinde en
cümeni vildyete fazla mnlumat almak istiyenlerin daha 
evel başmühendislife veya encümeni Tildyet k~lemi
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 

4 - 174 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
ılıca - Bürhaniye yolunun 94 _ 96 kilometreleri arasın

daki kasmın tamiratı esaıiyef:Iİ şartname ve keşifnamesi 
mucibince yapılmak ve 27- eylOl - 934 tarihine müsadif 
pdrşembe günü saat on beşte ıhale edilmek üzero yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmut 
tur. Tamiratı esasiyenin bedeli ketfi 5454 lira 28 
kuruıtur. 

Müoakuaya liyakati fenniyesi baş mühendislikfo 
tasdik edilenlerin i9tiraki mesuliyetleri ile çalışacaklar 

ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibraz edenler ka
bul olunanak ve bu vesikalar yevmi ihaleden M-
akal sekiz gün evel başmühendisliğe ihraz edil -
miş bulunncaktır . Talip olanların bu vesaik ile 
beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak. 
kate makbuz ve ya mektuplorjle yevmi mezkurda 
ve vakti muayyeninde usulü dairesinde encümeni vilLL 
yete !azla malumat almak istiyenlerin daha evol 
başmühendisliğe veya enciımeni vilAyet kalemine 
müracaat etmeleri ildn olunur. 
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SEYİN A VNI ticaret. -
hanesinde arayınız. 

nıüessesedcn nıuhterem halkınnz istifadeye koşmalıdırlar. 
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ii H. T evfk - Sadık :: .==-] 
•• •• ==:5 .. .. ~;: 

ii Dava Vekili !! ' I~ .. .. ~ 
:: Yusuf Kenan :: ~~ •• • == 
•• e =s=."i •• •• ===.: 
:!YazıhınHI hOkOmat cadd9slnde Ahmet çaşm si karşısındB :: ~~ 
•• k l •• -: :: Merkez ve kazalarda lwr rw~ ı ela' a · H ıu 1 :: ~ 
:: Vf- süra.tle n~ticelendirili r. •: "=; •• •• :=a'i, 
L eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee•••••••et e ~ :==9 
ateeeeeeeee••eeeee•eee•eee•ee•eeo eeeeee eeeeoee• e.. ::==,~ 

Vilayet Evkaf Müürliiğünden: 
Evkafa ait küçük şadırvan karşısındu 207 No. lı 

kahvenin cam, camekan ve camlı kapısının mücad -
deden temiri açık münakaşaya çıkarılmıştır. İhale 
1. 1 Q.934 pazar ertesi günü icra edilecektir . Talip 
olanların t 4 lira teminat akço.si]e birlikte BalıkP.sİr evkı:ı f 
müdiriyetıne mur11caatları. 
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F-~ 
§.~ m 
~~ En temiz kavuççuktan yapılnu~ yu"' 
~ nıuşak ve aHisLikiyetli, dünyanın en sa~ 
~, lam lastiğ i oları ~lişlmı l:lstiklcrini di~r.r 
es~markalar:t tercih ed iniz. Ciiııkii bil(1ıııt1Jl1 

=! lastiklerin f e" kinde oldu~n sa~lanıh~ilt' 
~"i~ , ~ ~ tecrübe edilmiştir. 

AVUKAT 

E 1 N VEDAT 
HALIKESIH llÜKÜ JET CAnDEsfNDE 

Ceza, tilJaret , hukuk. ihtisas, muhkenıeleri l e 
J ivanıharpleserde duvn dnuhto edor i stişıı rı• y11por. 
fık ir verir. 

~~:p_ == =~ lişlen süp rkonfor lastikleri ile ke"' 
-~ mali emni~·ette seya hat fldilir. Her hOf 

1 dan mt>vcudumuz bulunur. 
~:b =~ Mişl n ltistiklori Bahk osir ve mülhakatı acant•'

1 

~ ~ Yan yalı zade 
ff =~ H. NCSHET 
~ ~ Zarbalı lıan-Ralıkesir 

~fi 

~ .ı~uii~iiij~~İIİ~~nırıiiiimi~iillJOOiiiiiimii~ 
~l~~p~ BALIKESiR ViLAYET MATBA~SINDA BASiLMiŞ• 


