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Rüştü Bey Cemiyet Konseyine iştirak etti .. -Tevfik 
İdaremizin 
Cümhııriyete 

Yaraşırlığı 
ldo renin işlerini görmek. 

te liynkati ancak hassas bir 
makine kadar muntazam, 
muttarit, ahenkli ve kontu· 
rollu olmasile .mümkündür .. 
Cümhuriyet, meea hoşı ida
rei meslnhotçılığı yapan 
dünün idare zihniyetine me
mleket kapılarım çoktan ka
pamıştır. Bürokrui, bjze ar
tık yerini rasyonel çalışmal
ara terk etmesi lazımgelen 
miskin Lir eistem görünüyor. 

Demokrat bir idareye an
cak «milletin yüksek men· 
faatlerini daima göz önün -
de tutarak bütün dikkat vo 
himmotlerile vazifelerine ha
yatlarını hasreden» v.a~o.n
daşlar şah~iyet verebıhr. 

Bu, çabuk elde edilir bir 
iş olmamakla beraber elim~ 
huriyetin büyült ku~.retı 
eseri olarak yurtta "ucut 
bulmuş türlü inkişaflara 
muvazi Eükfın ve emniyet 
idare şahsiyetini her gün 
biraı daha cümhuriyete ya
rnşırloştı rmııkto.dı r. 

Bu hükmü mi allendirmek 
için derin b1r iftihnr duyarak 
vılllyetimizi gösterebiliriz: 
bundan beş altı sene evcl 
viltı.yetimizde nahiyeler nüm
une olarak kırka çıkarılmı-

ştı. Projeye göre bu nahiy('lrır 
tam teşkilAllı olacaklar, bu 
suretle hnlhın ta icin
do bulunarak nmme hizmet
lerini kolaylıyacoklor. halka 
rehberlik cdoc .. kler<li. Fakat 
bu proje hütçeıle tosar~ııfl~ 
hareket rıtmı·k mecburıyetı 
kıır .. ısındo o vakit tat
bik edilememişti. İleride tam 
teşkilAtlandmlmak üzer~ vild
yet dahilindeki bu yen~ ~.a
biyeler ekseriyetle mudu~, 
jandarma kumnndı.ı.nı, t~h.rı· 
rot \cdtibi ve nüfus ktlt1bm
don ibaret bir ka.Jro ile ida. 
mc edilmişti. 

1şt11 böyle noksan te~ kilAt 

Hariciye V ·z Türkiyenin Sulh 
S i y a s e t i i B i r O a h a Anlattı. 
Konsey reisi Hanciye Vekilimrzi samimi surette selamladı, M. litvinof Sovyet 
Rusyanın Türkiye ile aym zamanda ~onseye girişini f ah~ayn olarak ifa~e etti 

Cenevre, 20 <A.A.) Mıl iştirak edeceğini kaydet -
Jetler Comiyoti Meclisi dün miştir. 
azalığa yeni seçilen 'rürkiyP. Hariciye Vekilimiz 

ovyet Rusya nıurahha l sôzl ·rini bit irirkcn Sovyet 
rının iştıro.kılc M. 'ı\ n riya Rusyonın kendiıile nr~ı 
eetinde topl nmıştır. M. znmando konseye mesallı-
Yen Rusyanın konsey n, iştirak etmekte olmasm-
mesai ine i tiruk nı ulhin don duyduğu sevinci ifade 
takvime y ıracnğını söyledıı - otmi tir . 
ten sonrn Hnriciye \'('kih- Varşota Yahudi meselesi 
nıize do amimi surPtle ı:;nf.ı \ arıovo , 18 (A.A.) - Dün 
geldiniz demiş ve Türkiye· Lehistnnın birçok tehirle. 
nin sulh siynrutinın rinde büyük içtimalar ynpıl-
herkesçe malum o1duğu vt' mış ve birok korar suret· 
Türkiyenin kons y me~nisı- leri ittihaz edilmemiştir. Bu 
ne iştirakinin büyük bir ehe- kornr suretlerinde bütfin 
mmiyeti haiz bulunduğu ılfi- l .. olılılerin, B. Meckin Cenev-
ve eylemi tir. M. Lıtvinof redeki beyanatına muzahir 
verdiği cevaptn bu Leye- Hariciye Vekilimiz T. Rüştü B · slduklorı beyon edilmektc-
na\ıno te ekkür ederek enin ~ımdıye kadar takip dir. Yahudi niıCusu kesif 
şahsında Konsey ozalorını • ttıği iyasetin ve olnn Brest şehrindo Yahudi 
sı.ılAmhyerak Türkiye müm mılletlerin yoklnşmoeı yolu - heyeti reisi beyanotto hulu-
ossili ile nynı znmanrto Kon d.ı rldc> C'tliği semereli ne- narok yohudılerin hiçbir 
seyc girişini bir {cılı hayır twel ri milletler nıü tere zaman ekoll yetler munh dl' 
olıırnk if. dr etmıştir. kon takip cdi.on ::ısildn tn- Hinden istif:ıdı• clmek isıt.:m 

Tevfık Hüştü bey Yensin lı ol tn çöziılmez rnbıtnlorı omiş o\duklo.rını, çünkü Le 
sözlerine karşı verdiği cevo· 111 gö t ren en biıyük d11lil histan hükihuetinin bü~ün 
pto gerek ~ . Yen gerek olduğunu ''O Tiırkiycnin bu tobaosıno aynı suretle muu· 
konsey nzalarıno. gösterdik ruhton derin bir surette mele etmekte olduğunu bild-
leri eyi knbıldcn dolnyı te mulhom olurnk M ılletlor Ce- irmiştir. l..ıııhi ten yehudileri 

kkur edorek Turkıyenın miy1Jtı kon ey ı mesaisine ( Devnmı ikinci snyfuda ) 

Sovyet Cemiyete Girişi • er ı n 
Harp sonrası tarihin~e bir dönüm no~tası olara~ telakki ediliyer. 

Dostumuz M. Lı vinof un Mecliste söylediği nu
tuk bütün ünyada eyi akisler uyandı. 

meşru kılnn cemiyet miHk
ının on iki ve on beşinci 

madılelerile mandalar tes
sis eden 22 ci maddede ır · 
klorın mtisavatını teyit ede
n bir hüküm bulunnıomasın
dan muteessif olduğunu ilAve 
etti. Salondan çıkorkon halk 
tarafından alkışlanon Lih·İn · 

of nutkunda « sulh 
'e emniyet siltlhı f<1nliyct ve 
muslihann niyetlere em
ın olmamız hPr do.-

Cenevre, 19 (A A) Mı-
11 •t Cemiyeti heyet i umumı
yesinin dünkü toplantısında 
azadan uçunün mulınlefcti 
ve yedı ınin i tınkuf nu kar
şı otuz reyle Sovyot Rusya 
cemiyete aza olnrnk kabul 
edilmiştir. Ve 40 reyle me
clis doimf nznlığmn srçilm 
ştir Heis söyl diğı nu 
tukta ekız eylül t ri· 

mılyonluk bir 

Kib it 
· f iatleri in~;riliyor 

kutl nin ııu:imum ı...don ağır 
1 ğı ılc Mılletlcr Cemıyetı 
tnrihınJc kati bir döntim 
nokto ıdır deın ıştir. Muteak
ıbon kursüyc gı-•len Litvinof 
Mise vo Sovyet Husyayo MilL 
<>ller Cemiyetine girmek im
kAnını vordn heyeti murnhns 
hasnlern te kkür Atmi ve 
Sovyt t Rusyanın ulh yolu 
ı lnkı ıue ıisinı .ınlcıttıktnn 

nhvald ı horhı 

c u a vlctin komşulnrındoıı mü 
e ır emniyet zomAnlorı 

l'r Laft t'çı'n~ ne kadar ı tP.mo lıokkı vordır.» Sözlerı 
il U Uoncvre mchııfılınin dikkati 

ve kndrol rınıı roğnıen na
hiyul"rimiz kur~lch.ı~ -
lnrı gündenbori muhı~lerıne 
hizmetlerini tedr,cen zıyn le
le en bir hızla arttırmışlar, 
nihnyet hu senP burodn tak
dirle bohsolunacok dcuceye 
yükseltmişlerdir. Bugün _vil-
t\yetin bütün nah ıyeıcrınde Maliye Vakaletı şirkete teb-
derin bir faaliyet me~hut ligat yapu 

V8 8 ol~u? ni celbettı. Yme bu ınohofıl 
Anknrn, 20 (A.A ) Bizo dü~)·a ~izum " 6 emniyetine 

olmaktadır Köylere doğru Ankara 20 (A.A.) - Ve_ 
sürnlle jnkişnf edon bu faa rilen hır habere göre Ma-
liyetin bizj en ziyade mem- tiye Vok6leti doların dü me-
nun eden ciheti muntazam, sine dolayısilc buyuk ·utu 
mutt-ırit, ahenkli ve kontur- kiprit 60 ve küçuk kutu 
ollu maozoras.Jı r Bu men- fıotları 50 pornya indiril-
zaro. vilA)etin en hüc- mesi şirketten i,temi lir. 

·1 lfı t .. son buglı butuu mcml ketlerde 
verı 011 mu ımu a goreı . 
bir harta içinde 75 k\ı\·akçı I L ıtvmofun bu nutkunun !Ayık 
vak sı ol muş ve bu vakola- olduğu ohemmiyele karşılı_ 
rd..ı ycdısi ölu ikisi y rnlı nacuğı ve on sekiz oylQl 
olm ık üzere 121 ko~·ok çı, guniı hakikaten horp sonra. 
2400 kılo gümrük, l 948 kılo s ı tarihinde bir dönüm no
inhisıır koçağı, 8700 kilo bu- ktosı olduğu kanaatinJedir. 
ğdny 1 ~ siltlh 98 m"rmi. •••••••••H••H••••••••••• 
36626 drfter igar kt1ğıdı, i Ôz Türkçe, öyle bir i 

ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden ıstekler •. 

-----
Yeni beledıye heyetı verdıyı 

kararları tatbık edecek zevat
tan mürekkep olmalı-

Eft•ndiml 
Yeni seçilecek belediye 

heyetinden yalnız bir dileğ
im vardır. 

J - Belediyenin oradan 
kalkması, yanlarında. bulunan 
dükkAnlnrıo yıktırılmnsı, or: 
ısının çok büyük ve geniş bir 
meydanlık haline inkılAbı, 

taksim meydanında olduğu 
gibi tarhe,lilmesi, bunun 
ortosıno Gazi heykelinin ko-
nması, icabında bütün şeh

rin hıılkını alabilecek olan 
hu meydanlık milli bayram 
günlerimız de koııferaoı -.e. 
rilmesini temin edilmesi ... 

heyetten bunu büyük bir 
arzu ve istekle dilerim. 
inbl11rlır mubıkemıt memuru 

Kdıım 

• Belediyeye ıeçilecek her 
hangi bir -.atandaı her ha
lde o beldenin menıCiini düş
ünen kimıelerden olacağına 

kani im. 
Şimdiye kadar inıaeını, 

ihyasını, \'O ynpılmaaı lAzım 

gelen şeyler göıteren müta
laalar umumun menfaatine 
mutlak '>iması itibarile ıay· 
an hürmetlir. Ancak netice 
belediyeye gelecek heyetin 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Define Var! 
Şehrimızde Rumlara ait bir 

evde define aranıyor. 
- ---

Bir şayiaya göre bir diler şıylaya &Drs iki küp altın! 
Aldığımız habere göre şe· ı mıştır. Bir şayiaya göre 

hrimisde, buradan kaçan Ru- lliyanın, evınde, bir küp do 
mlara ait gömiıliı bir servet lusu altın bulunmaktadır. 
nrnnmaktodır. Diğer bir şayiaya göre de 

Dün hu serveti bulmak bu küplerin adedi taaddüt et-
i.ızore Kuraoğlao mahallesi- mektedir. Fakat bunlara 
ndekı bir evde hafriyat ya- şımdiden inanmamak lAzımdır 
pıl mış, fa.kat netice henüz Bu şayiaların doğru olop 
alınamamıştır. olmadığı arama neticesinde 

Bu münasebetle dün bttlli olacaktır.Evde bugün de 
ıehirde muhtelif şayialar çık- ( Devamı ikinci sayfada. ) .. 
Saygı Değer 

Okuyuculara; 
Gaultnlzl bugıinduı itibaren (3) kuruşa okuyacak· 

sımz. G~zt'ftniz . sizi mtmrı1111 elmtk için bundan buı
ka bugundtıı ltıl1art11 birçok yeniliklult dolu olarak 
çıkacaktır. 

Bol ve la:t lımıadis, yiiztl yazı, kuvvetli fikir .. 1Jü
lt1rı bunlara munzam olaruk haftada iki yiin stk/2 
sayfa .. 

T ÜRKDİ Lİ i~te anketimize cevap vermek lutfıın. 
da bulunan okuyuculanmn bildirdiklui iıltklcri b6y
ler.t bugünden iliburen kar§ılamaya başlıyor. Bu mü
nasebetle de bize yöstamtkle olduğunuz sevgi ve tıldka. 
ya karşı teşekkür tlrneği borç biliyoruz. 

. ~KURUŞ 
TOR KD/ l/ bugünden itibartn hu l/trd~ dç ku· 

ruşa salılacakt1r. 

8 SAHİFE rn köyünde herhan~i 1 tuki sureti bütün volan. 
bir hnrekoti mutot~u bır ıl şl ırın nıC'mnuni) ti i nıu-
bir çal ,.e. ~erın som- cip olacnk dercccıyi bul 
ımiyot h vosı ıçınde m~~- muştur. 

1500 Ç km k taş, 72 poket -. kaynakltr ki ondan dili- : 
Tönbeki. 7~6 1 rn 36 gumü mize sağlık ve canlılık : TÜRKD/Lİ bugıirıdtn ilibartn haftada iki gün, 
kuru~ ıle 2 s ndnl 98 k'lço ; akacu/\lir. : salı ve cuma günleri (8) say/ a çıkacaktır. 

leketin yü k menfoutlorınm Kenan Emin 
icap ettirdiği istikametlere 

gôtürebilaıek iktidarını yu 
atıyor 

Ôğtinebilıriz; idaremizin 
cüınhuriyete yarntırlaşmık -

rJ Bu makale dün aynca 
düzeltılmcsi mümkün olmı}'acak 
derecede tertip yanlışlığı, atla
malar, ilavelerle basılmıştır. Doğ 
ı usunu tekrar basmak mecburi
yetinde kaldık. Özür dileriz. 

kçı h vok lanmı tır ••• "•• •••••••c••••••••••: ~-,~~~~~~~~~~~~~~~;;:, 
•• 

RK MU ÜN? 
•• 

İLİNİ DÜZELT 
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Folklor. 

MANİLER. 
Folklor, halkiyat ,ie ııektir 1 

Hurıun içine halkın adetleri, ı 

masalları, bilmeceleri, musik!
si ve şiirleri girer. Bütün 
bunlar, halk ruhunun ihti
yaçlarından doğmuştur. Bu 
itibarla bir milletin halkıyatı 
derlenip toplanacak olursa 
o milletin halk yaşayışı, "Ö 
rüş ve Juyuş kabiliyetl~ri 
anlaşllmış olur. 

Halkıyatin edebiyat, içti
maiyat. ahlAk ve terbiye 
ıçm en zengin kaynak ve 
dayanılacak bir t?mel oldu. 
ğu aşikrlrdır. 

Hunun içindir ki ileri ve 
geniş görüşlü milletler folku
öre fazla ehemmiyet verme
ktedirler. 

Bizde bu işin yüksek de· 
değeri bilhassa Cümhuriyet 
inkılAhile anJaşıJmağa başl

anmış ve halkıyatımızı derl
eme yoluna girilmiştir. Fak
at ciddiyetle benimsiyonler 
az olduğundan henüz ortaya 
birşey konulamamıştır. 

Zor bir iş değildir. Herk
es bu hususta biraz gayret 
göstereC'ek olursa derleme 
olrndar uzayamıyacaktır. her 
inkıldpçı kin bu işle uğraş
mak artık bir vazifedir. Bi· 
naenaleyh üzgüsü ve sıkıcı 

tar3fı olmıyıın hn çalışman
ın kendimiz için ç >k faideli 
olacağına inanmakta gecik- , 
memeliyiz. 

VilAyetimiz dahilinde ba
zı genderin bu yolda yılm

adan çalıştıklarını biliyor 
ve herkes gibi takdir ediy
orum. 

Muallim M. Cevdet bey, 

Muallim t Nman Naz r b ı:-y 

bu gunderinöncülurinJenJir. 
Halkevimizin bu meseleye 
verdiği ehemm ı yet şüphesi

zdir ki her ~Ayden fuzladır . 
Bu hu~usta~ i çalışmasında 

Halkevimize küçük bir hiz
met yapabilmİ§ olmak için 
bir gezinti ve ziyaret müna
sebetile köydu topladığım 
manileri bu sütunlarda eYi
mize hediye ediyorum, belki 
faydalt olur. 

Uıılk ruhunun ha~sa :-; tel
lerini ihtizaza getiren, 
Heyecanlı.ırını ve bedii ze. 
vklcrini beııliyen mıloıler, 
malumdur ki yanık yürek
lerin aşkı terennümünden 
başka birşev değildir: 

Gül kokusu yayılır 
Goncaları sayılır 

Öyle güzel yarim var 
Görenler hep bayılır. 

Elmas yüzüğüm var benim 
Parmağıma dar benim. 
Koca köyün içinde 
Elbet dengim var benim 

Sarı gülüm ııar:ırmı~ 

Birgün olur ararsın 

Sevdiğin ~özlere 
Yıne kendin kanarsın 

Elmas yüzüğün yanı 
Akar parm:ığın kam 
yüze gülene bakma 
Candan eevgi tanı 

Suda ördek yüzer mi 
Kıyı kıyı gezermi 
Bir adam sevdiğini 
Karşısında üzer mi 

Vehbi Evinç 

Çocuklar için . 
--- - - ---

MEKTEP KAPANIRKEN 

Sarı yupraklı sonbahar geçti. Beyaz ahalı kış 
babayı da güneş çoktan kaçırdı ih~ ay evPl haş 
ışında ~·içeklımlen örülmüş tacı, kollarındaki ki -
ra~, tilek sepeti ilo kapıda gorunen bahar ablayı 
da uğurluyoruz. Ne dört taralı sarartnn sonb:.ı harın. 
ne beyaz abalı kış babanın, ne de kirazlı, çilekli 
bahar ablanın gittiğine yanmıyorum . Kalbimde bunl
arın aeısından daha hüyük bir acı var. Bu nedir 
diye mi soruyoraunuz~ Tatil geldi. Mektebimiz bugün 
kapanıyor. Aylar, günler ne de çabuk geçti . 

Ookuz ay sanki bir kuş ~ibi uçup gitti. 

Artık kulağımıza çarpan ne ders kanp:ınasının 

sesi, ne de karşımııda sevgili muallimlerimiz ve 
arkadaşlarımız. 

Mektep bahçesinden yükselen şen kahkahalar, şarkılar 
geçen günleru karıştı. Üzerini rakamlar. yazılar resim
le.rl.e doldurup tekrar tekrar s ildiğimiz siyah tabla 
hızı taşımaktan bıkan sıralarımız hPpı1i hepsi 
istirahate çekiliyor. Üç ay yaz mevsımı kırlardoy;z. 
Çi~ekler, kuşlar arkadaşımız olacak.. Dere boyları, 
ek:ın tarlaları da mektebimiı .. Buralarda koşmak, 
bağırmak, zıplamak. . Ooh.. Çiçeklerle, kuşlarla bera. 
her olmak ne de güzel.. 

** . 
Sevimli mektebim.. Ayrı l ı yoruz . 

kalplerimizde tuhaf bir üzüntü var. 
kadar da candan boğlı imişiz .. 

<.iözlerimizJc ya~. . " 
~1eğer sono ne 

Hizi avutan bir~ ııy var~n o ılı !Hı na Ü\' nv sonra 
yine kuvuşacağ' ı mızdır. O vakı t kuı·a ğına dıı hn :;;en 
kahkahalarla döneceğiz. Ne mutlu sana ve biıe 
değil mi? 

Ayrılıyvrıız artık mokteLim. ayrılıyoruz. . C\· uy 
çiçekler, orınan lrı r . tıırlalıır, ku9lar yanımızda ıse sen 
de bizim tn k.ılbim i zdesin Hun.ı ınan .. 

Define Var 
. (Üıt tarafı birinci sayfada) 

aramaya devam edilecektir. ı bey bu define m11eleıile al
lıtaabul mıbuıu Hamdi Akadardır. 

Hariciye 
Vekilimizin Sovyet Rusya 

~ak~mda ~eyenatı 
Anadolu A,ionsının husu

si muhabirinden: 
Rusyanın ~1ill~ll er Cemi

yetine girmek husundarı 

talebinin ~iya:si komisyon
da tetkiki sırasında Hariciye 
'ekili Tevfik Rüştü bey 
söz alarak demirtir ki : 

« - Malumunuz olduğu ü
zere komisyonumuz tarafın

dan tetkik edilmete olan 
t:ıltıp birçok devletlerce vaki 
olan devlet ve teşvik üzeri
ne Husya tarfından yopıl

mı.'tır. Sovyel Rusyan ı n Mil-
letler c~miyeti azasından 

bulunmas ı nı y ::ı l n ı z 
bugün dPğil öt .Jenberi esa
sen temenni ediyorduk. Çün 
kü biz kendimiz için bir ni
met olarak teltlkki ve kabul 
ettiğimiz bir ~eyi daima 
dostlarımız lıakkındada te· 
menni ederiz. Diğiılr tnraftun 
azası bulunduğumuz yüksek 
müesseseyi mensupları ve 
bütün be~eriyetin netine 
olarak her gün daha büyük 
ve her gün daha mükem
mel görmek isteriz Hu iki 
düşünce ileılir ki Sovyet 
Rusyayı kandisiyle onbeş 

seneden fazladır sıkı bir 
samimi dostluk münrsebet
lerinde bulunan komşu birmem 
leketin müm .. asili sıfatile So
vyet hükumetiyle muhtehf 
vesilelerle sık sık t .,;.mnsta 
bulunmuş ve kendileriJe lıi 

r~~ok beynelmilel içtimalara 
iştirak ttmiş bir adamın ter
rübclcri itilwrile ~unu eöv-" . 
leycyim ki 8ovyet Rusya Mi-
lletler Cemiyetinin hikmeti 
'ücudu olan L ulh ve bütün 
milletlerin emel olarak bek
ledikleri itimat ve bugün 
<le etmekt P bulunan bir me 
mlokettir . Rusyunın i~tirold 

olmaksız ı n da toplarmış 

ol:ın korıfernnslar bu yolda 
Rusyanın mümtaz nıüınessi · 

ıı~rini yüksek hilgileri saye
sinde kazanmı ş olıluğu şay

anı key t muvaffak ı yetleri 

kaytletmHkle kalmamı~ Sovy
r-ıt hükumetini gayretlerindt·n 
dolayı tdırik etmiş ve kcnd · 
dil rine teşe kkür de eylemi 
ştir. Binaenaleyh Sovyet Hu -
syanın kıymetli teşriki me
saisini t emin etmek müesPo. 
semiz için, müessesemizin ci. 
hanşümullüğü için ve nihc
yet sulh iı;in \'Ok mesut ve 
~·ok mühim bir kadise olaca
ktır. 

·~-

Ankekimize 
Gelen 
Cevaplar 
< il,t tarnfl birinci ,;ı rıyfı.ıdıı) 
ittihaz olunmu~ ve olıınn cak 

bilciırnle mukarrerut ın imktin 
dairesind tı t. .tbik ino çnl ·~nb

ilccek ze v:.ıtın olmıı s ı liızum

unu ktsnaat Ptın e kteyim . 
n rıhç lı•r ın:ılıallt'• ı dt'tı 

Tf.,' VF/K 

Yahudi 
1Weselesi 
(ll-t tura.fı birinci s yf.ııl:ı ) 
hukukl arının zry fl utıl a ı · " ğı 

nJnn korkmaktn vo ekalliy
etlore ait :ılıkılmın ıımum il

k~t i r i lııı c~ine matuf lc~ehhii 

HÜ memnuniyetle s el~ııılaın

ktadırlar. 
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Mebus 
Beylerin tetti~atı. 

Vasfi ve Pertev beyler dün 
Oursunbeya git ı ilu. 

Mebuslarımızılan Vasfı 
ve Mehm~t Pertev beyler diin 
tronle Oununbeye gi t
mişlerdir. Muhterem mebu· 
starımız. dün de yazdığımız 
gibi, Oursunbeyde iki gün 
kadar kalacaklar , halkla 
temas ve dileklerini te!ipİt 
edeceklerdir. 
Arkadaşım ı z Ahmet llıı 

lıisi bey de mebuslarırnızla 
beraber Dursunbeyo :;itmi· 
ştir. 

İnhisarlar başmüdürü. 
Balıkesir İnhisarlar mücL 

ürü Kemal h(\y mezuniyet 
almıştır. Bugün mezuniyeti
ni kuaalarak İzmire gidcc · 
ektir. 

Nütus müdürümüz 
Yozgat nüfus müdürlüğü

nden vılayetimiz nüfus mü
dürlüğüne tnyin olunan Os
man bey şehrim i ze gelmiş, 
<lün işine başlam ı ştır Mu
\'llflakıyetler dileriz. 

Hamdi ~ey 
ıstanbul mehusu Hamdi 

boy şehrimize gelmiştir. 

OrtameUeP. muallimliği 
Kızortame k.tehi t or ib, 

co({rAfyn muallimi SAnıihn 
h ıınım y~: rind Akhi s3r ortcı

mekttıbı· tarih <'Ol7raf ı a mu-o " 
o.llimi İsmet hanı nı toyin 
edilmiştir. 

Ortamektep pansiyonu 
Bu yıl erkek orta rrıek . 

teh inde a~· ı lacak pansiyona 
imtihonl:ı tulebc alınacak 
tır . TnlebPlerın imtihanları 
muhtel ı ( g-iinlerde ve muh
telif lln slerdnn yap ı lacak
ı ı r. 

H'yvan 
Sergisi bugün açılıyor, 

sergiye alaka fazladır. 
11.ıyvan sergisi bugün öğl-

eden sonra kaşualanında 

a~·ılacaktır. 
Sergiye kaydolunan hayv

anlnrın dün bir hey~t turnfı 
nıian puvantaji yapılmı~ bir
nl' i, ikinci ve iiçiincüler te&pit 
edilmiştir . Sergiye rılAkn foz· 
la<lır . 

Çarşıda Bir Hadise. 
Dün ~ir ~u~uz ~öpek ca~dı ve sota~lan va ''' 

şıyı altüst etti 
Dudu z köpek ancak şe h, r TıŞi na çıktığı vı kil öl düroıııll 

Dün şehrimizde şayanı di- inde koşmıya batlalll1~ 
kka.t hir hadi~e olmu~tur . defa buradan geçenler 
Saat ı.iokuz sıralarında çamu- büyük heyecan ve telAt• 
ra bulanmış bir köpek kasa- şmüşler<lir . ,J 
plar mahallesinden hükCımet Bu sırada da mütelll uf 
caddesini takiben ~·aq~ıya gi- en tabanca sesleri işiti ~ 
tmiştir. Saut dokuz ve hem- cadde ve sokaklarda d• ~ 
en herkesin dı şarı llu .b~ılund s~ler görül~i.iyordu ~~d 
uğu bir sıra olduğu ıç· ın. ku- nıhayet şehır dış:nda 0 

duz köpeği n caddelerden ge. lebilmiştir. 

çişi ve çarşıya in işi umumi Kuduz köpek insanlar~ 
bir tela ş uyandırmış. köpeği kunmamışsa da rast ge ıl 
gören ka~·acak yer aram ı ştır. birkaç kedi ve köpeği. 1~~ 
Kuduz köpeğin ı;ıır şıya ind- ı§tır." Bu kedi ve köı>; 
iği vakit znbıt:ı memurları müşahedij altına alınrnı§ 
da takibine koyulmu~ v9 lak- Kuduz köpeğin civar J 
at köpek hu defa gerisin geri erdea geldiği anlaşılın 
dönerek hiikumet caddes - dır 

-- --

Vurtlular 
~anakkaleye gittiler. 
İdmanyurtlular dün öğle 

üzeri <)ıınuklırnleye hareket 
etmişlerdir. Yurtlulo.r Çana
kkale iJman yurdu ile mu· 
karrer maı:larını bugün ya
pacaklardır. 

Yurdun pyangosu 
İdmanyurdu trı rofın<lan 

tertip edilen eşya piyangosu 
5 tcşri n ievelde rekilecek
tir. 

Küpeler 
Nahiyesinde-faaliY~ 

Yol re heyet odası bir ıı•' 
ar bitiriliyor. .~ 

Küpeler, (Muhabirim•~ 
-- KüpelP.r nahiye ıııe 
zinJe yol Ye ihtiyar b9 

odası inşaatına baılan&O' 
Nahiye merkezinde hii~4 
binası civarında bul 1 
hanelerin çıtaları kald1r1 

bunlar taş duvarla 1 
maktadır. .. ~ 

i'ine hükumet ooO. 

ı Daimi encümen 
nahiye haricine kadar~' 
kilometre mesafede 6 ~ 
geni~liğinde kaldırırn 1 

atına başlanarak b~ 
kadar bir kilometresi 1~ 

/ Duinıi Vilayet Encümeni 

1 

dün mutat toplantısını y:ıp

m ışt . r. 

1 Oursunbeyde dört kaçakçı 
yakaland1. 

ı 

Bir gün ev el Our8uıı bey 
kaza merkezlerinde dört 
tütün kaçakçısı tutumuşt-

j ur Our~unheyin Yüzyoku · ma· 
hollesinde halil oğlu A bdul
rah mnn. Mezarist:ın mahalle· 
sinde hacı İdris karı!lı Üm
müGüssüm . tanıdığ ım ı zın 

Topal Mustafa ve Molla oğ- 1 

lu rnahullesİnllen Kavas l 
oğullarırıdnn Molımet oğlu 
Osmun isminde ka\·a.kçılnr 
şt lırimize getirilmi ı;ler 'e 
dün adli ihtisas mnhkemesi
nde muhakemelerine boşla
nrıuştır . 

Abdiirrahmunın evinde bir 
havan, Ommügülsünıiin evi 
nde on ik kilo, Osmnnın evi
ndr otuz üç kilo, toııal Muet
af unın evinde üç buçuk kilo 
kaçak tütün bulunmuştur . 

= = = 

edilmiş. şehirden getitl 
kaldırımcı ustaları ~e 

halkl kuldırıml:ır ik1111 

{·alışmakta bulunmuştur• 
h. k . d •ı.. ~ 
ıye mer ezın e 1111 

alt kısmı kraathane, ii•8• 

deki iki oılauan birisi i~t 
heyetine, diğeride '°'· 
odası olarak bir bjns ~ 
sıno. buşlnnmış,binunııı 

ci k ısmı hitam bularB~ 
kısmının insaatına de 

~ .,. 
olunruaktadır. Nahiye111 

ziyade ihtiyacı su aıe8' 
dir. Eski çeşmelerin ., 
olan su yollarının talll1 

nahiye merk,,zinc {aztae~ 
getirilmesine nahiye 111t 
n köy ihtiyari he1e 

çal ı şılmaktadır . ~· 
Köy halkı bir ayn ~ 

hem yolu bitirecek h~d' 
no hiye binasında yapı 

1 
ta olan bina inşasını tad' 
lamağa gayret göster 
tedir. 

Küpeler nalıiyeıi 11b1 
memuru ile Giresun n9 e 
si nüfus memurunun r .• j . ,, 
ğerlerile becayi lerı 

mi~tir. 

incir mubayaası 
111 

lzıııir , 20 <A.A.) - -~ 
saı lur idaresi incir ıP 111 

f:I olun A vıhn, Qdt 
Nuzilli, Kuşadası ve h• 
s : n ~ len şimdiye kadtır 
hin kilo hurda incir 
almıştır . Mübuyaats ,ıe 
olunnıuktndır . 

l nhiliz mur a hhasıır\, 
Londıa, 20 (.\ A.) -

1 
hulıla toplan:ıl'nk ol90 r 
mcntolıır konferıııı 
i ~tirnk eıh• <· e k 
İngiliz oıuralı 1ıuI11r1 

Gark Uolfin rit•'6 

tıtekkül ıtmittir. 
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Valilerin toplantısı Silah ticareti. 
Trakyn umumi müfettişli- SilAh tirnrcti tahkik ko-

ği mıntoknsına dahil Çanak misyonu huzurunda (( \ niteb 
koll', Kırklorflli. Tckircloğ. Aırcrafh> şir k etinin An upa 
Edirne ,·nlıleri Jı:dıınede ıoümcssilı ~1 Tomos Hamil-
uınumi müfe ttiş lhrahim Tu ton. 1933 senesinde Alman. 
li beyin riynsl'ti altında um- yanın bir hnvo. kuvvetine 
unıi bir toplantı yopma~a ~ahip olmak azminde bulurı-
dnvct olunmu tur ' uğunu endı şirketine hiJ-

Hu toplantıda Trakyanın ·lirdığini beyan ctmiıt ir . 
idnri, içtimai, ikt sodi vazı· . 1umaıl yh mensup olduğu 
yetleri hakkında görüşülcc~k şirkeıin , aynı sene içinde 
vo geleco SPD lerde yapılmsı Alman hiıkOmntine 176 tane 
lAzı ın gelen jşl " r hakk ındu taya re motoru ile 8 toycı re 
knrnrlor wrılccektır. sntnı ş o <luğunu da söylemiş 

Da~i li ye memurl n 
Dahiliye VekAletı memu 

rlar ı için "oni hir sicil niza
mnamesi hazırlanmaktadır. 
Bu maksatla Vektllet ve di
ğer vekAletlerin sicıl nizam 
namelerini gözden geçirmek· 
tedir. 

lktısat Vekaleti teş~ilat . . 
proıesı 

İktı84t VekAlct ince bu de
fa yeniden hazırlanan iş ka
nunu projesi Boıvekdlcte ve· 
rilmiştir. 

Llyiba tet kık olunmak üz
ere Maliye Veklileti ile De\· 
let §Orasına gönderilmiştir . 

Ecnebi pazarlar i ktısat Ve
kAleti mnllarımızın halini 
yükselt meden ve ticari vaıi· 
yete sokmadan göndcrilm -
esini temin için koro ve de
niz nakliyntımız hakkındaki 
tetkikutınn devam etmekte
dir. 

Muallim mektepleri 
Bütçe inde talebe kadro· 

sunun darolmosı , huna mu. 
kabil haliazır talebe me\'<'U
dunun fozln olması dolayı
sile muallim mekteplerine 
bu sene talebe alınmıyMok-
tır. 

Bulgar komitacısı 
Memleketimize sığ.nan 

dort beş gündenber i 1stan 
bulda bulunan Bulgor ko
mitacısı Mihailofun vaziyeti 
har iciye Vekaletince tetkik 
o1unmnktoJı r. 

1jhailofun birkoç güne 
kadar memleketimizden gı · 
deceği anloşılmoktadır . 

Kontenjan karama esi 

ıır. 

ı 1. Hamilton, muhtelif 
Alman dt vairinde yaptığ ı 

mülAkntlor n~ticesindf' , 

bu devnirin, alışver i ıı hudu
dunu pek öteye aşan işlerle 
altı.kadar oldukları kanaatini 
hasıl etmiştir. 

1932 de, yapılan itler 
234,000 dolordo.n ibaret kal. 
mış iken, 1933 te 1,445,000 
dolarlık iş yapılını t r. 

Şirketin re mi erkftnı , 

Almanyoyo yapılan bu sev· 
kiyutın t ı ca r i mahiyette ol
duğunu eöyl. rnişler vo bu 
toyarelerden herhangi bi -
rinın harp taynresi ho -
line konup konmadığı suali. 
ne de: « Bılmiyoruz » Ceva
bını vermi lerdir. 

Almanya inui\tere müna
se~etleri 

Oeyl i Telegraf gazetesi 
yazıyor: 

«lngıltore 1le Almanya ara 
sındoki t ionri münosebetler 
heyeti umumiyesile gelecek 
hafta zarfında kubinece tet_ 
kik eJılcccktir. Alman İ l· 

lıolit tüccarları tarafından 
hfilfi ödenmıyen borç mikta_ 
rı J, 750,000 lngiliz lirasına 
baliğ olmaktadır. Bu holden 
C'n ziyndo müıoe sir olan 
kumaş fobrikotörlerjJ ir. ln
gilter<ı mensucat sannyii 
mümessilleri mPmnuniyeti 
mucip bir itılfif husul bulup 
tu, İngiliz ıhrocnt tacirleri_ 
nin alacoklnr. emniyet oltı

nn alınmı:ıdıkçn Almonyayu 
on paralık mol satm ıyaca l
larını söyfcmışlerdır . 

ingiliz ticaret heyeti 
Londrn 19 (A . A. ) - M. 

SAYFA: 3 

Köy Kanunu Tatbikatın ın Güzel Neticeleri. 
Köylü kardeşler; biraz yorulacağız, biraz dara düfeceğiz. Fa
kat bize eyi ve temiz yaşamak fırsatını veren bu İfleri aeve 
seve görmek vazifemizdir. Biz vazifeden yılarmıyız hiç ? 

Okuyucularımızın hatırla· 
rındadır . Bundan yedi 8ekiz 
ay eTvel TilAyet iJarc t e~ki · 
IUının bütün şefleri kaymn
kamlar nnbiye mü1lürlori 
burada Talınin r iyaset imle 
toplanmıılardı. Umumi ViL 
Ayet Meclisi ozaların da ha 
ıır balunduğu o toplııntıda 

TilAyetin birçok iş leri görü~
ülmüş idare bakımından vilft. 
yet içinde ahenkli bir ç.o l ı

şma tesiıi için tedbirler al
ınmııtı . 

Bu meyanda müdür ve 
kaymakam beyler idaresine 
memur bulundukları nahiyo 
n kasaların içtimai, iktısadi 
Yasiyetlerine temas eden iz· 
ahlar yapmıılardır. Bu izah
lardan mühim olarak Talimiz 
in o Takit söylediği~nutku _ 
da okuyucularımız hotırlny· 

acaklardır. Bahkeı i r valisi 
bu nutkunda bi ı husa köy 
kanununun tamamen tatbiki 
üıerinde ehemmiyetle te•ak. 
k uf et mit Te d irelı:tifler nr
mişti. 

fıt• o günleri Til•ye na· 
hiyelerinde Te köylerinde di
kkate değer bir faaliyet 
göriilmektedirler. 

Gasetelerde haTadiı eütu. 
olarında köy lı:1nunu tatbi
kalt inkiııaf ediliyor gibi 
umumi bir ifade ile yer bu. 
lan bu itler acaba nedir ? 

Neler yapılmaktadır? 

Şimdiye kadar mÜ8pet ola· 
rok elde edilen nedir? 

Biı itte dün bunu tahkik 
eımek istedik ve öğrendik ki 
Tiltyet metotlu bir çabıma_ 
nın yanında aynı eualler i 
(23) madde halinde bütün 
kasalara, bütin nahiyelere 
ıormuttur . Bu eorğuya ge
len ve gelmekte olan ceva_ 
plarıo ihtiTa ettiği ralr.oma 
müıtenit maldmatl ileride 
alıp ...ereceğiz. 

Şimdilik okuyucularımıza 
tunları derin memnuniyet· 
lerle haber verelim: 
Köylerimiıde sıtmanın önünü 

Kaza kaymakamları ve Nah fuc mıidıirlerl kongre halindt 
Köylerde ictimoi yardım · Çoluğumuz çocuğumuza , rşı hiiyük Tazifemiıdir. 

tı>siı edilmiıtir. Köy holk. ın· yurdumuza eevgili ciimhori- Biz vazife batında yılar• · 
dan alil , yokıul olanların to- yetimizl' ve Gazi bobemızo ko· ıyız hiç? 
rlalarını elbirli~i ile sür iiL 
üp durmaktadır . K ağnıların 
kaldırılmnıı için çalışmakt
adır . Halyadon n Karaca· 
bey har&1ındaki Plevne 
boğalarından tedarik edilm· 
iş yüz kadar hoğn vilAyet
çe köylere tevı i edilmek 
üzere bulunuyor . 

Köylerde en oyanı dikk
at teşkillerden bir i de sağl

ı k korucularıdır. 
Bilhassa merkez kozomıın 

merbut bütün köyl"r sağlık 
korucularının eıh hi nezaret
inde bulunmaktadır. 

Daha yazalım mı? Köy
lerde kücük eınafiık yapıl
masına ohemmiyet olunmak
tadır. Köy halkının okuması 

yaım11ı için tedbirler alın
makta, köylere faydalı neş· 
riyal gönderilmektedir . 

Bu meyanda her köyde 
bir tane (Gazinin nutku) hu
lundurulmaktııdır . 

Piltnl ı köy odal a rı planlı 
hiikumet daireleri tam i nı 
olunmaktadır . Birçok köy
le rde ovler şimdiden boda_ 
nolanmış bulunmaktadır . 

Nalıiytltrlmlzden : Edincik. 

Avusturyanın 

İstiklalı 
Meselesi 

Viyana, 18 (A .A.) - Baş

Vt\Kil ~. Şu şing Ccnevreden 
bııroya gelmi ştir. Mumaileyh 
Cene,· rede lı i Avusturya he
yet inin hattıhoreketi hak.
kında heyaoatta bulunmus-
tur. Avusturya mutlak otor· 
~ inin hiç bir mill i i k tısadi· 

yat i<·in faydalı olmıyncoğı 
iddi asında bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Avusturya iki 
cıhetli muahedeler sistemi. 

ni ve Strer.o kon(eransı nın 

zihniyeti dairesine girebila. 
cek diA-er çoroleri kullan
mayı dütünmekte ve bu sa
yede terakki edeceğini ümit 
oylemektedir· 
Cenevr~dek i müzakereler 

Avusturya ist ikldlinin t mi· 
ni Vfi Avusturynnın dahili 
i l~rine müdı helo edilmem-

11Japonya 
Yeni miaak mı 
Yaptı? 

Tokyo, 19 (A.A.> - Ha-
rıcıyo ne1aretinin nakili 
keldmı hükftmetin harp 
al~yhine olar•k - lngiltere 
ve Amerika ile yeni •İHk
lar yaptığı haberinj tekıip 

etmiş ve demiıtır ki: 
- Japonya Vaıi•Jtoa 

muahedesini yapmafa karar 
vermiıtir. Te r•l•eek .... 
yapılacak olan deniı konfe
ranılarının akamete atra
ması ihtimaline karı• ha· 
zırlanmakta detildir . 

Harbin, 19 (A.A.) - Yin
ku vapurunda b•lanaa llaa_ 
çurili mubaf ıslar LalaaU11· 
aunun 20 mil tiaaliacle ikea 
isyan etmiılerdir. Bu 1er 
Sungar nehrin••dir. lıl•hafı
zlar. gemiyi saptedip yağma 
etmııler beş Japon, iki Kor_ 
alı ve bir Çinliyı öldüreHk 

Yeni Kontenjan kornrnn 
mesinin Ki lıstesınden istifn 
de edecek d vletlc r lktıs :ı t 
Vekaletince tespit edilmi 

Keıthros 'un riyasetinde l>U
lunon lngiliz ı k tı sot hey et i ~ 
Berlinc h roket etmiştir. 

esi mese le l eri ıle mPvzuu 
bohsolmuştur . 

M. Şuşing muhtelif Avrupa 
pnyitnhtlarını ziyaret etme
sinin mümkün vo muvafık 

olacağını söylemi tir . 

bir cok yolcuları denize at
mışlardır . Yolcular deniH 
atılm ışlard ı r .Yolculardın ço
ğu da yaralanmıttır. Aıiler 
büyük mikyuta afyon alıp 
gitmişlerdir· Giımrük ve inhisarlar Vl•kAl

et ine bildirilmiştir. 

lif tik ihracatımız. 
• on günlorde Tıfti. ihrac

atımız f zlalnşmıştır. F ıntlor 
kırk altı kuruşton altmış 
kuruşa kodar yükselmiştir. 

Muzu ~ayvanlann ıtilaf ı 
Zirant VekAletinco ynpılnn 

istatistiklere görn geçen se- : 
ne için,. (5378) Domuz, 
(68953) kısır h yv. n. (68953 
kı ır kuş ıılurtllmu tur. 

Parlamentolar koni ernnsı 
26 Eylôlda topl3noc k 

parldmenlolnr konferonsıne 
hazı rlı k dovam etmoktedır. 

f)a ı ly Telgraf gazetosj bu 
~ünosehetle diyor ki: 

- İngiltere ıle Almanya 
arasındaki ticari mi.ıno ebe
tle r heyeti umumi esıle, ge

lecek hoftn zarfında. kahj_ 
nc<' tı tetkik edilecekt ir. Al
man itholAt tuccarları tarn-

(ınd n hı'\lA ödenmiyen borç 
mıktnrı ı ,750.000 lngiliz li
rnsıno bolığ olmaktad ır . Tu 

halden c>n ziyod • müt13ssir 
•)lan kumıı föbrikotörlcr i-

i ır. İngiltnru mnnsucnt se
n ı iı ınumr.ssill,.ri , ml'mnu
niyeti ınuc ıp hir ıt ı lllf husul 
bulup de, inhiliz ihrncnt t :ı
c ' rlerinın nine ki rı emni
yc t oltınn o ınm1.ı<lıkçu , Al 
manyaya on poro ık mal sa
tınıyacakl:ırını söylemişle r
dir. 

Köglerlmlzdtn: 1 atar köy 
almak iç.in bataklıkların kurut- Birkaç gün sonra bütün 

ulma81 işi hatlımai üıere bu güzcıl i \erin rakamlar ı 
hulunuyor. nı dahi size göndereceğiz. 

Umamf heltlar yapılmokt. Do~rusu bütün hu güzel 
adır. Köy meydanları tamir. iı:ı l erG calışan nahiye müdü-
tutulmağa Te köylerin çeşme lerin i, kazalarımızın ı l eğerli 
Te pınar hatlarında hatoklık kaymakamların ı onların b:ı-
bulundurulmımıya itin• P.d - tında bu itler i büyük bir 
ilmektedir. dikkatle tak ip eden ve 

Umumi gübrelik köylerden durmadan yol göeteren 
uzalı: bulundurulmaktadı r. köylerimizin vo köylerde oL 

Köylerde yol faaliyetleri uran ha lkımızın refah ve sa. 
bilhAısa son günlerdP. ortm - adeti için çalı nn valimizi 
ştır Köydnn hükf!met mer- takdir .. tmek, tehrık etmek 

kezine giden yollarda köyü Ynzifedir. 
komşu köylere bağlıyanyollor Köylü knrdoşlnrl 
da köyün içindeki yollar ve Bıroz yorulncağıı,dara dü -
koldırı•larda bu Htırların şe<'eğiı Jı'a k ut bize eyi ve 
inti şar ettiği dak.ikalartla temiz yaşamak fırsat ını ver 
dehi mahakkak hummali bir en bu işleri seve seve görm · 
9alıtma Tardır. ek vazifemizdir. 

Vapurda isyan 
Nevyork. 18 (A.A.) - Amo. 

rika kuposı icin yapı lan de

niz yorışl nrındn İngiliz ban
ılıra lı fl:ndeavour yatı Ame-

rika bandıralı Rainbov 
yatını yarım mil mesafe ile 
gr~·miş ve birinci gelmittir. 
Bncleavour yatı 30 millik 
yavaş mescıfa ini 218 dakıkn 
44 snniyode R ı inhov 'f tı lı 
iı:rn 220 dakıko, 53 sani .. odo 
almıştır . 

Bugükü yarı icin 
ynpılacok yedi yorıotan 
ıkincıyi teşkil etmektedir. 
Cumartesi günkiı yarıo hiçe 
ıtıyılmıttır. 

Patllyıı ~oı,ııar 
Havana, 19 (A..A. .) - Dfi• 

şeh rin muhtelif noktaların. 
da 36 kRdar bomba patla
mııtır . Yalnız iki kiti yara
lanmış vtt zarar, ziyan ol -
~amış iaede 'fHiyet gergin
dır. 

I!}-----------· l'URTDAŞ 
Bu climlıuriyet bayra

mında ytrli mallanmızın 
resmi gtçidi Ankara ye.
nl sergi tılfndt gapılaca. 

ı ktı r Kışlık ihtlyarlannı -
1 :zı ucuz ve sağlam yerli 

' 

mallarımızla bu urglden 
tedarik el! 

1 Mıh ıktısat " Ta11rNf cemt7etl 

ifil-----------~~ 
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h/KAYE: Tabiat dersleri: 

HODBİN DEV! Büyük bir 4ıniz 

Oğleden sonra mektep
ten dönen çocuklar de
vin bahçesine giderler ve 
orada oynarlardı. Orası 
yumu§ak ve yeşil otlari
le geniş ve güzel bir bahçe 
idi. Ötede beride. çayır 
ların arasında yıldız gi
bi güıel çiçeklerle ıncı 
ile oya.ianmış nazik çıç
ekli on iki şeftali ağ-
::ıcı vardı. Bu bahçede-
ki kuşlar öyle tatlı 
öterlerdi ki. bunları dinle
mek İçin çocuklar ekseriya 
oyunlarını bırakırlar, birib 
irJerine ene kadar mesu. 
duz» di1e bağırırlardı. 

Bu bah~ania sahibi ko. 
rnişin gol yabanisi ol-
an arkadaşını ' ı ziya~ete gi
tmiş, . onun . yanında tam 
yedi sene kaldıktan so
nra dönmüştü. Yedi sene 
içinde IÖylenmeai lb ım 
gelen bütün sözler bit-
miıti. Evine rföndüğü za
man bahçede çocukların 
oynadaklarıaı görünce ko
rkunç bir Hale: 

- Ba-rada ne yapıyor-
sunuz? Diye bağırdığı 
zaman çocuklar uzaklara 
kaçtılar . O ise 1 «h"nim 
bahçem, benim bahçemd-
ir. Ve hiç kimsenin bo
rada oynamasına müsaade 
etmcdjfimi bir türlü an. 
lıyan olmad,.. l,te bu 
sebepten hahçenjn etrafı
na yüksek bir duvar 
~ektirdi. Ve birçok yer
lerine ildn tahtasını koy-
du: • 

R11rada11 geçenler ceza _ 
landırılacak! 

O çok hodbin bir dev iJj. 
Zavallı çocuklar hiç bir ye-
rde oynıyamadılar . Yol üz· 
erinde oynamak istediler. 
LAkin çok toz'u ve siv
ri tnşlorla clolu olduğ -
undan orH . uı seTuıediler. 
Dereleri bu mevzu iizer• 
inde olduğu zamanlar ba
hçenin yiik!ek duvarı dış-
ında gezerler ve içinin 
güzelliklerfoi biri birine 
anlatarak corada ne kader 
mesut idik» derlerdi. 

ilkbaharın gelmesi ile her 
yerde kuşlar, çiçekler gö
ründü. Yalnız hodbin de. 

1 

vin bahçesinde kış var-
dı. Çocuklar olmadığından 
kuşlar <ltüşlerine dik-
kat etmediler. A~açlar da 
cke~l~rini unutmuşlardı. E
velce başını otların ara
ıından çıkaran güzel bir çi
çek ilan tahtasını görünce 
kederlendi. Tekrar çİmP.D
Jerin İçine kayarak uzun 
bir . uykuya daldı. 

8uradı sevinen yalnız kı-
ra ile kar idi. Bunlar hi
ribirlerini görünce: 

- ilkbahar bu bahçeyi 
unutmuş dediler. Bütün aene 
burada yaşayacağız. 

Kar büyük beyaz palto
sile bütün çimenleri ört. 
müş, kıra ise bütün ağaç· 
ları gümü§e boyamıştı. Ken
dilerile kalm3sı için şimal 
rüzgArını çağırdılar . Kurke 
snrı1mış olarak geldi ve bü . 
tün gün bahçede gürledi 
,lıımlnrda esti ve: 

- Burası çok hoş bir yer 
deıli. Yatmurun gelmesini 
i9"meJiıia. 

cOSCAR WİLDE» den 

Bunun üzerine dam-
lalar geldi. Hergün üç 
saut kiremitlerin çoğunu 

kırıncıyo. kadar kale duva
rının üzerinde pat1rdı yop. 
tı ve hu mukadder evin 
bildiği kadar bahçede hızlı 
hızlı tlolaştı. Kurşun elbise 
içinden !;ıkın nefeı buz gibi 
idi. llodbin Jev: 

- İlkbaharın burada geç 
kalmasının sebebini bir tiirlii 

Hangi yaşta daha fazla 
büyüyorsunuz? 

anlıyemodım, deı\i. Bir defa küçükler büyür-
Pençerenin önüne otur - kon viicutlorinin heryanı biri -

du Soğuk ve kıırlı hah . birine uyğun olarak büyüm-
çeıine bakarken: ez. Meseld bazı aylar oluy 

1 
_ Zannederim. havod:ı bir or l:i başı vücııdünün diğer 

yanlarına göre büyük olur. 
değişiklik olacak dedi. En çabuk büyüme bir ya-

Faket buraya ne ilk_ şından başlar. Bir ya~ında 
bahar ne de yaz geldi. çocuğun kılosu doğduğu 

~ayvam: Balina. 
Vücudü altmış santimetre 

kalınlığındll bir yağ tabaka. 
silo kapl ı ve kocaman, yas
sı kuyruğu olan Balina de~ 

ni~de yaşayan arkadaşları
nın en büyüklerinden biri
dir. Boyu yirmi metre ka
dardır. Kalınlığı on metreyi 
bulur. ttengi deniz rengine 
yani koyu maviye yakın ol
duğundan suyun üzerine ~~ık
tığı zaman kolay kolay gö
rünmez. 

Bal ınayı denizde yaşadığı 
için balık diye tutmak ~~ok 
yanl ı ş olur. Çüukü bu kor.ıı 
hayvan balıklar gibi yumur
ta yumurtlamaz, yavrularını 
bir köpek, bir inek gibi em-
zirerek büyuıür. 

Oyun: temi: hava u~ llt§e küçüklerin en eyi gı 
Çocuklar!. Koşunu:. . Gülünü: .. Kırların temi: 

sım clyerlerini:e bol bol çekini;. Yarım elinde 
alanlar bugünün küçükleridir. 

Güzel ue :engin Tiirk. vaLamm daha gü:e.l 
=engin yapacak ola 11 si:sini=. Sağlam dimağ,. 
vüculte bulunur derler. Bunun da yalnız eyı 
değil kahkaha. temi: haua ve oyunla olabileceğlt1i 

Balinanın ağıı da pek bü- mayını:. 

Her uuhçe ıoobaharm uJt - zamanki kilosundan üç defa 
ın meyYalarını verdiği kad:ır fazladır. Beş yaşınd_ 

Yüktür O kadar -ki ağzını --------------------:::-: 

1 b d k tur.Diş vazifesini iiç yüz kadar Jır. Onun ıçın açtığı zaman ir e am aya -

ı 
ta sıkıntı Ç'.ekm.eden (~~rab! . kalın ve sert kıllar göriir. 

halde bu bahçede daha aki ~·ocuğun ağırlığı da bir 
çiçek bile yoktu. Bütün yaşınılo. çocuğun ağırlığın . 

lir. Fakut gnrıp drgıl mı? Sonra Lu . büyük ağızda kiL ı 
Bu koca aıfızdn hiç diş yok- çücük bir boğaz deliği var-

sena kış dt)vnm etti . Yağ- dan üç defa fazladır . 
mur, kar şimal rü- ı Otuz yaştn hoy en uzun-
zg4rları ağaçların arasın- dur . Kadınların ağırlığı elli , 
da biribirlerile dansettiler. erkeklerin ağtrlığı kırk: ya-

1 B i L M E C E M İ Z. 
O sene bütün 
içioJe geçti. 

şıno kadar artar. Bunun 
mevsım kış uzaması otuz yaşından son. 

ra yavaş yavaş azalır. 

Miboprır 
Mıkropları yalnız bize za. 

Bir kış sııbahı uyand. 
ığı zaman mevsimli ahe
nkli scıler işitti. Bu se
sler kulağına o kodar tatlı 
geldi ki: 

- l!er halde kıratın mu
ıkaları geçıyor, olmalı 

rar vo hastalık getiren kü-

l çüciik hayvanlar olnrok ta 
nıyorsanız aldanıyorsunuz. 

1 ~:ünkü mikropların pek ço-

dedi. 
Hakikaten pençerının 

ı ğu bizim idn faydalıdır. O 
k tdıır k:i bazı mıltroplar ol
mazsa hayatım ı z t ehl ikeye dü

dışında yalnız küçük • bir 
kuş ötüyordu. Ço -
cukları bahçesinde bir 
ku~un sesını işitmediğin
den ona bu ötüş düny
anın en tatlı n:ıilmeleri gi-

"" bi geldi. Ozaman yağm-

ur yağmıyor. Şimal riiz
g4rları esmiyordu. Açık 
ponçorun arasınJa bir latif 
koku geld. 

- Nihayet ilkbahar geldi 
zannederim diye söylete-
rek: yatağından hemen 
sıçradı . Pençereye koştu. 
ne gördü? Hayret verici bir 
manznra ile lr arş ı laştı. Ou. 
vardaki küçük bir delikten 
içeriye süzülen çocukların 

her biribir ağacın dalında 
oturuyordu. Her ağaç çocuk. 
lara tekrar kavuştuğuna 

ıevindiklerini göstermek için 
çabucnk ~.;içeldenmişlerdi. 
İnce dall&r çocukların baş-
ları üstünıle yavaş ya,·aş 

sallanıyor. kuşlar u~·uyor, 

neşe ile ı;: v ı ldaşıyorlardı. 
Çiçekler yeşillikler arasınılan 
gülerek etrafa bakıyordu!nr. 
Kış iı·inde hu manzara pek 
çok sevimli ve güzel idi. 

Bahçenin en uzak bir kö. 
şesinJe bir küçük ~·ocuk ağ
aca ~· ı kamadığından altında 
ayakta duruyordu . . Ağ~cın 
sarkık dallarrnıı yetışemıye-

cek kadnr kuçük olan bu 
çocuk do.l!orın altında du
rarak dolaşıyor, acı acı ağ
lıyordu. Kar ve kıra ile örtü 
lü bu zavallı ağacın bulun
duğu yerıie şimal riizgArı 

esiyordu. RüzgArln sallanan 
ağaç yapabileceği kaılar dal
larını aşağıy .ı eğdi ve çocu
ğa «tırman bana, kücük ~·o· 

1 

cuk» dedi. Fak&t vocuk pek 
küçüktü. Bunu göreD devin 
kalbi yu•uşadı: 

;:er. 
Her yerde mikrop vardır. 

Yidiğimiz gıdalorı. jçtiğimiz 
~u, tenerm~ ettiğimiz hava, 
dokunduğ:ımuz herşe:r mik
ropla doludur. Her yanı
mız mikroplarla çevrili 
bir halde dersek aşırı söyl · 
ememit oluruz. 

Eğer bütün hu mikroplar 
zararlı olsalardı insanların 
hayatı her halde şimdikinden 

1 
çok fazla tohlikeyc düşece
kti. 

- Ben ne kadar hodbin 
imişim dedi llkbnharın bu
raya niçin gelmediğini şimdi 

öğrendim. Zavııllı küçüğü 
ağaca ç.ıkaracağım, ve bura
ları yı kacağım. Bahçem da
ima çocukların oyun yeri 
olorı.k kalacaktır. 

Bahçeyi ıimdiye kadar 
kapodığından dolayı çok 
müteeısir oldu . l\lljrdivtm
lerden aşağıya indi. Ce 
phe kapısından yavaşça 
bahçeye ~· ıktı. Çocukl.ır 

onu görünce korkularınd
an uzaklara ka~·tılar. Ya
lnız ağaca ~·ı knmıyan ço
cuğun gözleri yaşlarla 
dolu olduğundcın dev gö
re ıned i. Bu sebepı en lrn-
c.~anuıtlı . Dev onıın ork- 1 
asına kadar yanaşmıştı. 

Yavaşça belinden rlön-1 
dii. Bir dalın üzerine ko-
ydu. Kuşlar gelip öt· ~ 
meğc hoşlnJ ıl:ır. Küçük 
çocuk kollarını deve do
ğru uımtarak onun bo
ynun:\ doladı. S ıçradı ve 
öptü. Oiğer çocuklar 
devin P.Ji hareketini gö
rdükler i zaman hE'psi te
krar bahçeye koştular. On· 
larla beraber ilkbaharda goldi. 
Oev: 

Küçük c.:ocuklar de_ 
di. Artık • bahçe benim 
değil, sizindir. 

Siz beni ~·ok ıo versınız . Sekiz harfli iki heceliyim. Adımı bütün dünya bilir. 
Harfierimin sıra ile yanyana gelişinden birçok kelımeler çıkarsa da siz 

ıunlıırı bulunuz: . . . . .. w •• • ~ ·• 

t -Baştan ilk dört Jınrfimı okursanı z hepınızıu gogsu sevınde kabarır -.e butö 
letler onun önünde boyun eğerler. 

2 _ Birinci, ikinci, dördüncü, üçüncü, yine ilinci ve dördiincü harl1erimin yan1,,,. 
!işinden hazma yarayan bir madde olur. 

3 - Dördüncü, ikinci ve yedinci harflerim ancak ate~ yandıktan sonra meyden• 
4 - Dördiincii. altıncı, yedinci. sekizinci, birinci harClerim yine sıra ile het 

olan ve hırsızların hiç hoşuna gitmiyen bir şeyin atlıdır . 
5 _ Altıncı, sekizinci , dördüncü harllerimden hepinizin elbisesinde olan birteY 
6 _ Be~inı·i, altıncı , üç:iincü, sekizinci harflerim ise ölü olmıyandır . 
Acaba hen neyim~ haydi bilin bakalım. 

il E () İ Y E L E H t M İ Z. 
Bu bilmecemizi yapan küçük okuyucularımız arasında kura çekilerek: 
1 -- Birinci , ıkinci. üçüncü gelenlere güzel birer kitap. ayrıca bir çocuk 

da resmini basc.ıcuğız. d 
2 - Dördüncüden altıncıya kadar olanlara da muhtelif ve kıymetli hediyeler 

cağız. Kuponumuzu göndermeyi unutmuymız. . . . 
Kuraya girebilmek için bilmecenin hallolunmuş şeklını bu sıyfadıkı 

kuponumuzla birlikte on beş güne kadar gönderilmtısi lbımdır. 

BiR KOLAYLIK 
Küçük okuyucularım zuan Balıkesirrle olanlar bilmece hallini doğrudan doğrnY' 

hanemiz~ getirebilecekleri gibi Balıkttsir dışında olanlar da aç ık bir z&rfln bir 
pu! yap·ştırmak suretile gönderebilirler. 

Bir büyük tarla alarak fıtkat o ilk urkadatıı~t~ ddetten yüzü 
yüksek duvarı inJirmeğe tekrar görmek h sretını oldu. Cocmğuo 
başladı . Öğle üzeri pa- çekiyordu. Konuştuğu zama- ellerinin icine ald•· 
zara giden hıılk şim- nlardn hep onunda bahse- inde iki tırnak 1 
diyo kadar görmed ikleri derdi. Ve mütemadiyen görünce . 
böyle güzel bir bah~·- <wnu ~·ok özledim)) dereli. _ Seni kim yar•l 
ede devi çocuklarla oy- Seneler ge~·ti. l>ev iotiyar cesaret ett.i dedi. ~ 
nuyor buhlular. zayıfladığ'mdon oyoo.madı Çocuktan ses çt 

Bütün gün oynlldılar. Ak- Biri koltuğundn otur<ln çoc- nca tekrar: 
şam olunca ~·ocakların he - uldnrın. oy~nunu, hu_h?esindc Seni kim 
psi deve «yine koıalım• se~rettı . \ e bahçesını beğe- dedi. Kilıcımı 
demekle geldiklerin<le içle- ndı. . onu, keaeyim. 

k Benim çok uüzel ~~iç-rinde ağaca çı amıyan . r- Hayır.. Ojye 
.. . kl eklerım var dedi. Fakat d' 8 1 

k n 
goremeyınce çocu ara: b.. .. !!u··'>:el ver ı. un ar n~ ı .. . k d _ ulun oyun . . ,, çıçe_ 

_ Ağaç uzerıne cı 3r ı ~- klerden daha pek çok rıd,r. . 
ım arkadaşın z nerede dı- .. 1 0 kla 8 _ Sen kimsin7 dı 

d 
guze ~· eu r ,. r .. 

ye SOr U. B• L b b ı>eO•'e• Vill Üzerine bir ' . . d w J ır 1Llf su n ı ') 
Kendısı oyna ı gııı an ev- d .J n baktıgw ı S!eldi. Çocuvun ÖD., k k · . Ç re en uışnrıy .., 0 • 

ını pe \'O - tsnrıııştı. , o- zanıan her tnrafı karla ~~öktü . Çocuk güler• 
cukbr. . örtülü gördü . Kıştan hiç- dedi ki: . M 

Biliyoruz dıye cevap ye- f t t d' Cünkü 0 - Beni balıç~oıı ,. . l ne re c me ı. ~ • 111 
rdiler. (ı1tm1ş o malı . . biliyordu ki ; bu, ~: i~·ekle- defa oynamağa bır"~\ 

- Ona ynrın ruuh~k- rin , baharın uyumasından gün beniale ceooe 
kak. ?uraya gf'lmesini sö- ileri geliyordu. Birden bahçeme geleceksiııi•· 
yleyınız... ' ' <1özlcrini sildi. Oik.katle hakk::ık g-eleceksinİI· 

Çocuklar onun oturduğu ~b kt baktı . 8üphes·z 0 Bütün çoçukhır . 
b·ı d'kl . l.ı . 8 ı. ') 1 teli 

yori ı ~e ı erı gi ı o fevkalôde bir manzara sonra bahçeye ge . ' 
çocuğu hır daha da göre- B h . uzek de devi, beyoz çı9 

d ·ı D k mu··ıecssır idi. 3 çenm en 1 L ıtı 
me ı er. ev ('O b' k" . d h. "" örtülü o arsa o •e 

l ..ı ır o~ esın e ır a(5aı: 
o uu tında ölü buldular. 

"1 . k d . ı ı ·· beyaz çiçeklerle bezenmiştir, Ç ~...rt: ,, e tep pay osununn t o k , 
1 

eVJJ~• 
nen çocuklar oraya gelir- ~::ıhreye çı .tı . Ç'ayırları ace e Nezir n 
]er akşama kadar <lev ıle geç~ı.. <iocuğun Y~- 1V·h l f/ı 
ile 0 norlo.rdı. Lakin J o nına geldığı zaman hı · 11/ a ••• 

y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vın sc.vcliği kii<•ük çocuk / • 
bir defa biç ·görünmedi. ı. ! TÜAKDILI nin bilmece kupunu, 
Dev bütün çocukları sevdi, =•••••••••••n••••••••••••ti••••••••••••••-' 
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Almanyada Şose İn- Dil Mülakatlar: 

şaatı ve Mali Vaziyet. inkılabı.. Delilerle Konuşuyorum!.. 
-Alman başvekil muavininin sözleri 

Münih; - Beynelmilel lon presip nukliyntın en e-
toscler koagrf'si; Almnnyadn yi ~ekıldc teminı ise ıle; yol 
Natiooolsozialiıtler hükumeti cuların tabii manzaraları 
ele nlmazdan ~·ok lftman mümkün mertebe çok tutabi-
e\·et azıılarına yaptığı lmelerine TO şoselcrin tabii 
bir tebliğde yedinci i1:tima- mnoznralarla daha fazla bir 
nın 1934 eylulünde Münih- güzellik voımclerine de son 
te yapılacağını bildirmişti . derece dikkat edılmiş ve hnttA 
Şimdi kongre içtimalarını buhran:ı rağmen hu hususta 
yapmış bulunuyor. Kongre- geniş fedak:drlıklar yapılmış-
nin bu içtimnlarına muhte- tır. lnşaatııı tefcrrüntına ait 
lif meml,,ketler tnrafından rnkomlnr söylediler. ilk inşa· 
gönderilen ijlli kadar mü- nt senesi olen bu sene zar-
messil iştirak etmiştir. fıoda doğrudan doğruya 

Mümessillerin ekserisi ye- şoselerde çalışım amelenin 
ni Almnnya hakkında biri \ miktarı ( 150.000) kndor ol
birjne pek zıt haberler i it- up inşaat levazımatının tcda-
nıişlcr ,.e Alman düşmanı riki i)erinde kullanılan am-
anasırın yaygaralı propogan- ele miktarı da [200 000] dır. 
dalarına kapılorok Almanya· Mnemafih şoselerde ç·nlı-
dn bir nevi korkun\' ınas31lar şan umele yekunu 1934 
diyarı göreceklerini zannet· senesi sonlarında tam 
mişlcrdi. Bunu pek (250.ooO)i bulncnk ve bunun 
AIA tahmin etmiş olan ( 1 sO.OoO) yanl z halihazırda 
n kongrede (Fübreri) tem· mevcut yolların tomirile 
il eden Alman nazırı (Ru- me ğul olacaktır. 1'cım yedi 

dolf Hess} kongrenin hir sene aynı iddctle devam 
ytrindc bu noktcıyıı temas edecek olnn bu çalı manın 

.. ·ıı d•n 1 l memleketin en mükomm"'l ederek; mumesll er "' a - " 
manyarlnki seyahatleri c~- şoselerle bezenmesine kfifj 
nasında yalnız ~oseleri _Jeğ~l geleceği temin edilmektedir. 
ıoomleketin umumi vazıyctı- Bu iş sayesinde hükumet 
ni de yakından tetkik etme- bütç·e inden muhtelif Alman 
lerini ve Alman milletini tn sanayiine akan paranın ye. 
yakından görerek daha ryi kunu 100 ilti 800 milyon 
tanımağa çalı~malorını rıca mnrk kad r tahmin edilmek· 
ctmisti. Nazırın bu ıözlerini tedir. İr. nat esnasında şim-
mcmnuniretlo karşılndıkla· rliye kadar 260 milyon met-
rını bil<İiren müınessiller rcmikAbı toprak kazınmış 
hi.ıklimetin gösterdiği revka- olup: muhtelif işler için im. 
inde misafırperverlikten zevk fil edilen (Bcton)un yekunu 
lıırak Alman vatnnının en (4,5) milyon metremiktıbını 

ıssız köıelorine kadar saya- bulmuştur. Yalnız koprü iD
hatler yapmışlar ve Alman ,aah iç.in (500.000) ton çelik 
halkının yeni yaşayış ve dü- sarfedilmi tir. 1n aııtto hA. 
ünce tarımı öğrcnmeğe çcı- kim olan :r.e,·kisclime gelin-

lı mışlnrdır . Misafırlerin bu cc bu sadelikten •yrılmıyan 
te .. tkikattan aldıkları intibam bir (Monumentalite) dir. 

ne merkezde olduğu hen Cız .~lmanynnın boçlaı mı ö-
m::ıtnın değilse de uyutuk dPnaeğe 1;alışacnk yerde elın-
ılemokrıısiyi köki.ınden yıka- deki parayı bu gibi büyıık 
rak yerine yepyeni bir icla- i lere sarf ettiği eklindeki 
re tarzı turan Almanyanın , itLihama gelince (Heıs) 
yaygaralı prop~~ondalardıı buna cevaben dıyorki : 
goıterildiği gıbı kanlı ve - O:.eki memleketler kendi 
korkunc bir değeri olmadığı· i11izlerlnin sefulotini tnhfjf 
nı itiraf ve kobu\ ettikleri için elden geleni yaptıkları 
muhakkaktır. gibi Almnnyadn işsizlerinin 

Almanya eski, ·lemok.rat açlıktnn ölmemesi için uze-
faknt pek uyuşuk ida~e yeri- rina du en vazifeyi yopmoğn 
ne bir sistem gecıranekle çah mıştır. 
ancık halkın ihtiyar.lnrına Biz nationolsozi listler 
cevap vcrmi tir . Biitün ~es- hükOmeti ele aldığımız za-
uliyetı üzerine alnn ''6 ıca- men bir torafto do. soselcr 
bıntln sert vo keskin fakat ınilyonlnrca issiz sefil ,.e 
isabetli knrarlnr vermekten 8\•nre dolaşıyor ose)erın 
çekinmıyon hir re~sin idare. taaı iri için icohcdcn her 
81• altında ve en ov1 ınutehas. ı ı ,., .1 tür u evnzım yıf'ın yığın 

11slorın dela.letile çalı şan bir duruyor. diğer tarnfton da 
l•u' k-'' met eJı'ndc memleket · 1 ·· t k' 1 k 1 · • u şose er o e ı mcm c et erın 
gunden güne terakki ctme.k- kimden cok geri bulunuyor-
te ve ~nktilo hayalden bıle du ~eml~ket dahilinde bol 
e~·miyen işler kolayc.a bo~- bQl mevcut olan bu ı çı 

arılmektadır ki öeo ınşndatı TC fe,azım yıAınJnrını menı-
lllftnı da ijlte bu ıneyand3 ır. 

-s d lekctin umranı i ind kul· 
Bizzat (Hudolf Hess)in ver -· ı 1 ·· \anmamak için hiç bir sebep 
diği izahata göre, fht. er ıu· 1 kilmetinin şose ınşantı yoktu. Binaena oyh biz- eyi 
i terine ehe m m i y c t bir organisation ile - bu i i 
''ermesinin ıki sebebi ynpmoğn çalıştık. Eğer bu 

l C 1 lerl·n 1"ı:ıte k.ullandııYmız işçi ~eva 
vardır. Bir < e a o t! ')' n J 

b. h I t ' levazım ile borçları mızı 
en miıkemmol ır a e ge ı-

1 k t 'b' tediye etmemize imkAn 
rilınesi her ınem e e o-ı 1 

Aloıany ıdn de mede~i bir olsayd ı e'c eH horçlorı-
ihtiyactır aııiyen bH ı~~oat ruızı ,•erıneğe hazırdık . Mnlum -
aycsindc i siz gez.en bırç~k dur ki bor~· ancak puro ile 

kuvvetli kolların memleketın ödenebilir. Hem de alelade 

l 1 temı'n eklile değil doviz olarak. 
refahı icin ça ışma arı 
odılmekte ve bu suretle j~siz. Halbuki Almanya döviz hu_ 
}erin miktarı tabfıf edilmek. labilrnek için ) ubancı mem. 
tedir. inşaatın tatbikat salı• · leke\lore mal s::ıt mağn mec- ı 
tunda en ıiyade elik.kat edi· burdur. Yabancı memleket· 

M 
1 
f K I ·ır b' 1 Tam bu sırada, yaramazlard~n biri bir kova 

l~s a 8 em, 1 
L ~',! ır 1 su ile Ayan ağayı sırsıklam etti, o da İ.iddetle •• 

ısan yara ma~ iŞ ıyor. Tuhaf del'ı'il mi, gozctcci- - Getirin ŞOJ>kamı burn 1 d k 1 b . • o . .. ... ar an urtarsın ar, enı .. 
'<Etoile Belge» den: lık hayntımdo, ılk mu1Ak8tı La !. .. getirin bn diye yal Öld"' L b kl b ··· · - urece .. , u u a ar e-
Yeni Türkiye yavaş ya. mı delilerle y:ıptım... varıyor. ~ıı"allının yanına nj ha... ' 

voş asri terakkinin on esaslı Fakat. hiç te tuhaf doğil... sokuldum· Son l · . . · rn \'eşme erı çocııklor 
taro.CJnrını benimsemiş ol- Bırçok fılozoflnr, dıyor· - Hayroln .\yan ağa açamamalı ... 
makla beraber milli birliğe lar ki ins~nlar. ,Ya''9 dedim: seninle konuşncakla- lslerler (ıslıyorlar) beni, 
mani teşkil eden biıtün yavaş delırmekledırledr... rım var. Gel söyle bir .Dondureler heni aoğukta .. 
tidetlerden de vazgeriyor. Dikkat ederseniz, mo a- kahveye gidelim. - Başka, başka neler is-
Türk lisanının ta~fıyesi, ya uyacağız diye 'aripleşen Yüzüme baktı: tiyoraun? ... 
Mustafa Kemal Paşanın baş· ve varını yoğunu bu uğur- _ Ne konuşocaamıtın be- Demeğe kalmadan. kahve 
lıca me galelerinden biridir. da sarfederek, hattd az ka. nimle?.. Şapkamı verme _ kapısı önünde bir grup ba-
Bu maksatla intihtıp etmiş lanl.ırın, zincirli, boncuklu eler bunlar. linde toplanan küçüklerin 
olduğu komisyon 11rf Türk- delilerle olan yakınlıklarını Tam hu sırndn yaramnz. şen kahkahalarını işittim 
~·e menşeleri olan kelimeler. görebilirıiniz:. . . lordan biri, bir u kovası ile, ve gayri ihtiyari Ayan ağay8 
den mürekkep bir lügat tan- Madeo1ki, dün,·a bir timar· A b kt J yon ağrıyı sırsıklam etti. a ım ... 
zimi ile uğraşıyor. haneye ılönecnk. şu O da, hiddetle gel'i döndu. bir O, ayağa kalkmış, ıopaaa-

Bu komisyon, şimdiye ka- halıle, neye tecriibcJi de- iki küfür savurduktan sonra rıı arıyordu: 
dar bini mütecaviz Arap ve lilerin fakirlerini olm::ımalı!. yanıma geldi. - Gene geldi bu bolAlır 
Acemce kelimelerjn 1 ürkçe Belki, rastgele bir~ey Abo, bu çocuklar he· ba, gene geldiler... Kovun 
muknbillerini bulmuştur. yumurtlarlar do cihan. istifa- ni öldirccekler ba. Ôlerim, onları ha ... 
Matbuat ve mekteplerin bu de eder. ölerim bo'. Diye haykmyor, didiniy-
kclimeleri derbn l kullanma- Bu düşünce ile , evvcld u Neyse şapkasını aldık ,,0 ordu ... 
ları ihtimali vordır. meşhur Ayan ağayı bulmı n çiviciler çarşısında hjr kah Çocukların ardından gide. 

Arap\'fl ve Acemce tabir- karar vordim... veye oturduk. l<ohvesini ceğini anlndım: 
ler Acem şairlerine ve Kur - Uzun uzun nramnd:ın, onu ictikten sonru. onu sorğuyo. - Aman, Ay:ın aia, foto-
:ının mübarek lisanına karşı belediye önünde <'ördüm. . çektim . grofçımız resmini çekecek, 
pek büyük hürmet besliyen Gördüm, amma. nasıl gör- Dinleyiniz: seni gazeteye buııcığıı .. 
ve nisjllerce yeti en muha- rüşmcli?. - Ayan uğn, dünyanın - lstemeın ben resim ha .. 
rrir ve memurlar tarafından Elinde bir 8opn, önden ve huli ne olo.cok böyle? bubro.. ( llmaz bn ... 
Türkçeye çevrilmiştir Osm- ariadan kendisine hiirum ni, bulırntı. llertnrnftn ysn- Yumurcaklar da tuttur-
anlı muharrirlerin birçok- eden çocuk suru iınc aldı- gın var. muş: 
lorı 'l'urk~enin zenginliğini rıyor "e: -- Bano. ne sorcrsın sen Aynn ağa, diyorlardı. 

müzeyyen itibarlarını sodalı düny:ının hal ini? .. 
lıarfierin ahengini unutm

11 
_ ticesinde Türkiyenın elde Bızirn erbest fırka ka· 

)ardır . edeceği faydalar hesap ııclır. ıansnydı, görürdün sen 0 

Yeni nesil bu kararı iki 1 Bu unutkanlık tecssiife zaman kıtlık olurmuydı. 
elle alkı lomak:tı ve haklı şayandır . Zira bir takım - Belediye intnhaplurı 
olarnk ırf Türkçe addorlilen manasız gelişi güzel koli. yakınlaşıyor?. 
yeni kelimelerin yopılması- meler il Ye!İ, hu giiıel lisa. Biz gazetede. belt!diye 

m körlutmi~ \ ' O milli bir nzularından neler istiyoreu-
na yardım etmektedir. Eğer d b' . k f nuz diyt• her kosc ırnaller 
Türkler milliyetçilik dava e o ıyatın ın işo ına nıılni 

1 
, olmuştur. sormuştuk ... 

si e fazla jJarf gitmoz ve Mustnfo Kemnl Pa•anın Senin isteğin nolcr:ı 
eskiden kullanılan 1'iırkçe ~ k r l tasavvur dtiği tu8 ( 1ye hu - Ben ~·ok şey isterjm, 

d
e ıme eri eski Türk li1&nın . uyuşturucu te,ırc kor1ıı bir amma yapan yok ... Şu çocuk-
an alınmış sayarak aynı > f • 

şekilde kilımelerle değiştır- harekettir . Deruhdo ottiğı jş f ılyada ISkerlik. 
mezlcrse; bu tasfiyenin ko- kolay değildir. Caprn ~ık Roma 19 (A .A ) - Deyli 
nuşulan lı<amla yazı lisanı 

1 

bir ne~le günde on yeni 'l'elgraf' muhabirinden: 
uro ındokj bo loğu doldur· kelime öğretmek biraz güç. M. Mussolini tarfından dün 

1 
tür. l:debiyntın ,.6 go"ı•te- neşredilen bir konun hiık-

mıya mühim bir yardım " ciliğin emektarları üslUplorın munce t urıdnn böyle her 
göstereceği ınuhokk.oktır. Bu ltalynn 8 yoşındnn 55 ya~ı-
suretlo yeni orjinal bir "de· hemeo değiştirmek kabil nn kadar askerdir. Bıtşve 
bıyatın zemini hazırlanmış olmadığını söyliyeceklerdir . kil .h?. hususta kabineye 
bulunuyor, ayni zamanda Fakat unutmamalıyız kj, nrdığı ızohat nrasındn faşist 
yeni lisanın politika cihe- İrlanda da hiı çok sene zarfı- devletle vatnııdaılık \'O ns· 
tinden de ohemmiyetli ola- nda eski li an ttınrnmile kerlik sıfatlarının ·biribirin-
h"l ğ' ' .. ·· ·· d tut - yerine 'eluı i tir . Binaennle. den a"Yrılmaz oldu~unu söy-

ı ır.e ını goı onun c · le~i tir. Kabine yeni kanunu 
malıdır. ylı oldukça kıea bir zamnn- ittıfıkla tasvip otmi .. tjr. 

Rdirnedeu Türkiıtan bel- dn 'l'urkiye) ı idoro rdenle. 1atbuat bunun faşi t re-
delerine kıdar bir tek liso- rin arzolorınn nail olmama- jimi tor::ıfındın alımın ted· 
nın okuyup anlaşılmaaı ne- larma selı<'p yoktur. birlerin en ehemivetlilcrin. 

Ayan oğ1 fotografını alacak
lar .. 

Ve. biri ceketinden çeke
rek onu dışarı çıkardı .. 

iliz de ıolı:ağa fırladık .Fa
kat, Ayan ağayı elinde ıopa 
dudaklarında galiı küfürler 
çocukluın ardından ko ar
ken gördük .. Ben de kıımıt - · 
tım : ~·üokü. mülıtk.alım ynr
ım kılaıı,tı •. 

(Sen .. Tur) 
Saltılk p111y11 ıçıl~I. 

Seldnik, 19 (A.A.) - Se
lfinik Budunlar arası pcınay 
ırındaki Türkiye po.viy
onn çok alAka uyandırdı . 

BılhBBH panayırda inhisar. 
lor idoresile Türkiye i ba
nknııne ait ipekiş fabrikaları 
ve bonkanm doğrudan doğ· 
ruya veya yarı yarıya al•
kadar bulunduğu diğer fab
rikalarının hüytilı: bir zevk 
ile imal ve teşhir edilmekte 
olan mamulAtı naurı ılikka. 

tı celbcdiyor. 
den bıri o duğunu yazma . 
tadır. 

ler ise iya-.i birçok sebep- ihnnet ctmi olur Kaldı ki ten sonra nutkunu u cu" 01 _ 11 ı · mı et erın biribirini yakın-
ler bugünku sistemo kor"'ı hükumet hu in satı yaptır- le ile bitiriyor: elan tanımaları ile inhildir 
beslenen hnkısız nefret do- mnmı oltsoyılı ; inşnnt idn - Kom u meın _ 
layısilo Alman nıallorını sarfottiği yırı.ıanın )Üzdc 25 lekctlerin şosoleri biribiı ine 
satın almaktan istinkaf ini (iş izlere yardım parası) nckadnr eyi ve muntazıım 
etm~ktedirlcr. Almony:ı da- olarak gene bugün iıışnnttcı bir .,.okildc bağlı olursn mil· 
yinlerinc bor\ larını para ye- rnlı~an amel ey o vernıeğe Jetler de birjbirini ok adar 
rine mamul eşya olarak te- mecburdu ln not kin sarCe· oyi tanımak fırsotana mnlik 
diye etmeği dahi teklif et- dilen paranın Jiğer yuzde olurlar. Biz Almanlar 
mişti. Halbuki dayinler hu- 25 veya 30 u in nat levazı-

d 
. d yaptığımız 

nun kendi anayilorine bir mını t arık e en irkotlerin her millotc 
oselerden 

dar he te kil edeceğini ileri verdikleri muhtelif \'ergilor 
sürerek hunu çokt::ın reddet. şeklinde yine devletin ko n· 
mişlerdi . Me .. ·cut mcmleke\ sına dönmektedir. Demek 
sermnyesirıin büyük bir oluyor ki hiiktlmetin bu in· 
kısmını hundan evelki şantn sarfetmiş olduğu para 
senelerde zuten dayinlerimi· sarlcdilen ancak yüzde 35 
ze devretmiş bulunuyoruz. ilA 40 ndan ibarettir. Bu in
Memlekete yeniden para gir- şaat yapılmadığı takdirde i -
mesine kom ul. rımız mani siz kalacnk olan amelenin 
oluyorsa bizim ne kobaho· nvarecilik <lolayısile duçar 
tiınız var. Avrupsnııı göbe· olacağı ohlftki süklıl ta he· 
ğindeki bir memlekı.ıt bir saba k:ntılırso bu inşaat pro-
tarafta milyonlarca ı sız gramının gerek memleket, 
aç gezerken yopılacok mü- gerekse insaniyet icin bir 
him işlerın başarılmasıno hizmet olduğu anlaşılır. 
teşebbüs etmezse en hat'ıf Kongrede başvekili temsil 
tobirile milletine ve etmekte olan (lfose) bu gibi 
bütün iusaniyete daha birçok izahat verdik-

mensup 

misafirlerini ge~·crek meml
eketimizi görmelerini halkı 
mızın düşüncelerini öğrenm-

elerini Ye bir kelime 
ile bizi daha eyi ta-
nımalarını cnndnn dileriz. Me
mleketimizi gezenler biz Al

manların diğer milletlerin 
zevk, his ve ideallerine ne 
kadar hürmetkdr olduğum. 
uzu görecekler ve binaenal
eyh onlar da bizim his ve 
düşünce tarzımıza hürmet 
ctmeğe Jikkat edeceklerdır. 

lktıHl vo siyaıi birçok 
müzakerelerin on eyi bir 
neticeye Yarabilmeei ıncok 

Atmanyıının muhterem (Fu

hrer ltitlor)i şoae 

prog-ramını mevkii tatbike 

koyarken herşeyden ziyade 

bunu duıünmü.,.tur. Bu dü~

üncc tcırr:ı ise bir.im"' ımlhu 
ve milletlerin sulh içinde 

refıı ha doğru ilerilemeleriDe 

nak, dar arzu ettiğimizi is

pata kAfidir . Beynelmilel 
şoseler kongresinin 25 nci 

senei Jeniye bayramını şo

se in astının tarihi vatonı 
olan Franea yerine Alman
yadn yapılmasını bu iki ko
mşu milletin Alman Ye fra-
nsız milletinin dostane mü
nasebetlere girişmeleri için 
bir fııliho1ır addeder VP. refah 
ve terakkileri ıulhun de-

nmına bıığlı olan hu iki 
milletin yekdiğerile ıe'Yİ§· 
melerini cnndan temenni 
ederiz. 



SAYFA:6 

Kredi Kooperatifleri. 
Bah~esir kooperatif in yüz yirmi dört azası var, tea~

hüt edilmiş sermayesi 2 3. JJ O liradır. 
Kooperatif azasının dilekleri nelerdir? 

Kredi kooperatiflerinden 
Balıkesir Zırant bankası 

tarafndan kurulan yirmi 
bir kooperatiften yirmisi fa . 
aliyetine devam etmektedir. 
Bunlardan biri ( Balıkeıir 

Merkez Zirat Kredi Koope -
ratifi) dir. Balıkesir koope
ratifinin yüz yirmi dört aza
sı vardır.23, J JO lira taahhüt 
edilmiş ıermayesinden 16,31)6 
lirası ödenmiştir. 2, 160 lira 
ihtiyatı vardır . 

Kooperatif Kuvayi milliye 
caddeeinde bir binanın üst 
katında durmaktadır. Koope
ratif azaıının dilekleri şunl
ardır. 

1 - Ortaklar, kooperati
fine verdikleri beyannameL 
erde ıikredilmit olan taşın

maz mallarını, habersizce 
satabiliyorlar. 

Kooperatif alacaklarını 
sağlamlamak ıçın bunun 
önüne geçecek bir çare 
bulmah. 

2 - Olen veya işi bozul-

Konakmnar kooperatifi 
an her hangi bir ocağın, ko_ 
operatife olan borçlarını öd
etmek i~in, sıra ile asıl bo
rçlunun taşsız mallarına, 
asıl borçlunun taşınmaz ma
llarına el atabilmeli; ancak 
bu suretle alacaklar tahsil 

edilemediğinden kefı}li k varL 
iğına baş vururmalıdır. Şi

mdiki halde kefıllik güç ve 
korkutucudur. 

3 - Dühuliyeler, alınma. 
kta devam etmelidir. 

4 - KArdan, şimdilik geri 
verme yapılması düşünül-

melidir. KArın yÜzde 
ellisi ile düh uliyeler, 
ihtiyatı kuvvetlendirmeğe de-
vam etmelidir. 

5 - Yüzde onlarda, or. 
tağa para biriktirme imkAnı 
verdiği için, devam etmeli
dir. 

6 - Murakıplere, idare 
heyeti aztılarına nazaran, 
daha az çalıştıkları halde 
fazla ücr.,t veriliyor. 

İtalya hazırlanıyor ! 
cdl Popolo dltatlia)) den: 
M. Mussolini, bugün A van 

gnardia lutalarmın geçit 

malar bütün kuvvet ve kud
retile ilerlemektedir. 

Fransa hudutlsrını tahkim 
r11minde bulunduktan sonra için yüz milyar frank sarf~ 
bütün fırka kumandanlarile etmiştir. Bu hudutlar eski 
bir orada görü9müştür. Ve
liaht Umberto, fırka kuman
danı sıfatile bu toplantıya 
iştirak etmiştir. 

Bu iki tezahürün bir Anda 
vukubulmasının mühim ma
naları vardır; milletin askeri 
mevkiinin ne kadar yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Ordu hu ıene zarfında 
gerek hudut cihetine sevk 
edildiği esnada ve gerekse 
Apenin mıntaknsındn yaptı

ğı manevularda büyük bir 
istidat göatermi~tir. Faşist 
kıtalarıda seneden seneye le-

kllmiil etmektedir.Faşist kıtaları 
bugiin cevval ve cenkçi bir 
fikirle mücehhezdir. 

Ordunun bu yük~ek mev
kii ihraz etmesi M. Musso
lininin, sayesinde olmuştur. 
M. ~ussolini bütün teveccii 

hünü orduya göstermiştir. 
Orc.luyn ltızım olnn en mo· 
rlern cihaz ları tedarik etmiş
tir. _ürdnmuzun maneviyatı 
yüksoktır. 

!lali hazırda devamına 

inanan hiç bir ılevlet yoktur 
Briyanın melodramları unu_ 
tulmuştur. Mitrnlyoılar, lop
lar ve tüfekler her ufukta 
dolaşıyor. Mılletler Cemiyeti 
bu hafta içinde Cenevrede 
~eksen birinci toplantısını 
yapmıştır. Bu toplantıltıra 

rağmen tarihin şimdiye ka_ 
dar kaydetmediği silAhlan-

Çin duvarları gibi inşa olu
nmuştur. Almanya dahi her 

tarafta ve her suretle silAh
lanıyor. Sovyet Ruyanın 

muazzam kuvetleri Mançuri 

hududunda toplanır. Sovyet 

Rusya Türki~tan cihetindede 
tuhşidat yapıyor. Türkistf\n 

tahşidatı Hindistan yolları
na müteveccıh bulunuyor. 
Ve İngiltere hükumeti bu 
hartıketlerj dikkatle takip 
ediyor. 

Demek ki, ferahlı ve ne
şeli bir zaman yaşıyoruz. 

Bugün bizim emniyetimiz 
deniz, kara ve hava kuvvet· 

}erinde bulunuyor. M. Mus
solini demiştir ki :B Bütün 

hayatımızı iktısadi, siyasi, 
ve ruhi kaynaklarımızı as-

kerliğin ihtiyacına garfetme
meliyiı. 

İtalynda . gençliğin teşki
lfitı çok mühimdir. 

Balillalar, Avangnardialar 

ve genç faşistler rejim için 
büyuk bir g::ıra nti teşkil P.der 
Bu gonç kıtalar, ordu İçin 
ihtiyat sınıfı mesabesinılen
dir. 

İtalyanın müstemlekeleri 
fakirdir Bizim servetimiz 
milyonlarca genç nüfustan 
ihnrettir. 

Servetimizi yapan t ovel 
lüdatımızın çoğalmasıdır. 

TORtmlLI 21 

Koca Milletler 
Bir kıza doktorsuzl Cemiyeti meclisine intihabı- Aydmcı~spor bir kaç ay zarfmda Banduıı 

smdıriıda dokiör yok, sıhhi- mil dan dostlaumız memnun. smde mühim ~ir mev~i ~azanıcıktır. 
ye mamuru yok. 

Sındırğı, ( Seyyar mu-
habirimizden ) Sındırğı 
panayırı geçen se -
nelere nispetle çok: eyi oL 
muştur. Havaların müsait 
gitme~i ve Balıkesir şogesi. 

nin Jaha muntazam bir ha
le getirilmesi f nzla tüccar 
ve züvvar celbine amil olmuş
tur Panayırda «YÜO» sığır 

ve «200» merkep ve «250» 
kısrak ve at ve e<900» ko· 
yun ve cc700» keçi alış 
verişi olmuştur. 

Panayırın son günü taya_ 
re cemiyeti tarafından bir 
pehlivan güreşi tertip edil
miştir. Bu güreşe «35» çift 
pehlivan iştirak etmiş ve 
bunlardan Manisalı Rifat 
pehlivan başpehlivanlığı ka
zanmıştır. 

Sındırğı heleıiiYeai yeni 
intihabat için şi~diden faal· 
iyetle hazırlık yapmaktadır. 
Belediye reisi Mustafa Halit 
bey kasabanın imarı ıçın 
çok çalışmaktadır. Ezcümle 
kasabanın şimdiye kadar 
açıktan gelmekte olan içme 
sularını demir borularla ge
tirmek için Balıkesir beledi
yes ı mühendisliğine istikşaf 
krokisi aldırmıt ve memle
ketin en mübrem ihtiyaçlar- · 
ından olan umumi hellyı güzel 
bir surette yaptırmıştır. 
Sındırğının 934 tütün mah
sulü (220000) kilo kadar ta_ 
hmin edilmektedir. Havalar
ın kurnk gitmesi tütün eki
mine neıvünemasına mani ol
muştur. Buğday fıatının bi
raz terfii zıraatın ho,una 
gitmektadir. 

Sındırğı hükftmet dok-
toru Halit Ekrem beyin Ad
ana Sıtma mücadelesine tay
ini ve Dispanaer ve seyyar sı_ 
hbiye memurlarının da askere 
gitmesi ve tahvil olun.ııası 

(3 l 000) küsur nüfuslu bu 
kaza halkını Sıhhat ve İçti
mai ~uavenet Vekalet -
inin himayesinden Mahrum 
bırakılmıştır. Esasen kazada 

eczahaneda yoktur. Dispan
ser binasını gördüm, kapısı 

mühürlenmiş öksüz bir 1uva 
halini almıştır. Kazanın sıh
hati namına acele bir dokt
or gönderilmesin)çin gazete
mizin tavassutunu halk rica 
odiyÔr. Evlenecekler veAdli
yeye ait bazı vekayi Balıke
sire kadar muayeneye. İçin 
gitmek ıstırabında knlıyorlar. 

Güzel 
f roet ~urtuluşunun yıldo

nümünü kutlulad1. 
Erdek, (Hususi muhabiri

mizden) - 18 Eylfıl güzel 
Erdeğin kurtuluş bnyrıımı
dır. Ogün sabahleyin (kur
tuluş meydanı) nda memur 
ve halkın iştirakile yopılmış, 
nutuklar söylenmiş bu sevi
nçli giin heyecanla kutlulan
mıştır. Gece de ayrıca teza
hürat yapılmıştır. 

Ogün Hilllliahmer Cemiy
etinin tertibile büyük bir 
sünnet düğünü yapılmış. 

yirmi beş çocuk sünnd ett
irilmittir. 

Yunan gazetelerinin neşriyatı. 
Atina, l 6 (A.A ) Türki-

yenin ~illetler Cemiyeti 
meclisin~ nza seçilmiş ol
ması burnda büyük bir me
mnuniyetle karşılanmıştır. 

Proiya gazetesi beynelmilel 
toplantılarda Türk - Yunan 
hükumetlerinden herhangi 
birinin diğerini temsil etme_ 
eini derpiş ed .. n Türk - Yu· 
nan itilACnamesini hatırl ata

rak, Türkiyenin cemiyet me ... 
clisine intıhabı Yunanistan 
için de bir kazançtır, diyor. 

Türkiyenin Milletler Gem-
i yeti meclisine seçil-
mesini mevzubnh5 eden 
Atina gazetesi de diyor ki: 

«Türkiye bu azalığı Türk_ 
Yunan anlaşmasının mümessili 
sıfatile elde etti. Binnennley 
Yunan milleti Türkiyenin 
meclise girmesini bizzat Yu
nanistı:ının girişi gibi selAm
l:ır. » 

lktısat 
Vekilimiz demir ve kimya 
sanayiini tetkik ediyor. 
. Safranbolu, 19 (A.A. ) 

Zonguldaktan buraya gelen 
lktısat Vekili CelAl hey bu
rada kurulacak demir ve 

kimya sanayii jçin tetkikat
ta bulunan Maadin U. M. nfin 
riyasetindeki mütehasaıs 
heyet ile göriitmüş ve 
tetkikleri neticesi hak-
kında kendilerinden ma_ 
lumat almıştır. Vekil bey 
yarın gidecek ve oradan 
Zonguldağn dönecektir. 

Hava 
Bozuldu. 

Sühunet birçok yır ıerde sı
fırdan aşağıya düştü. 

Ankara, 19 (A.A.) - Dün 

1 gece hava sühuneti fe .. kalAde 
olarak çqk düşmüştür. Eski_ 
şehir ve Boluda sıfır üstünde 
bir dereceye kodar, Kütahya
da asgari bire düşen hava 
sühunet Sıvapta sıfırdan 

aşağı iki, Karsta sıfırdan 

aşağı üç dereceye inmiştir. 

Antalya mebusu Rasih bayin 
konferansı 

Burdur, 18 (A .A.) - Bir 
kaç gündenberi burada bu
lunmakta olan Antalya me
busu Rasih bey dün akşam 
Halk:evi okuma salonunda 
gençliğe hitaben bir konfe
rane verdi. 

Hulanda meclisi 
La Hııye, t9 (A.A.)- Hol · 

landa parlamentosunun kra
liçe Vilhelmin tarafında açı 
lan merasimi esnasında me8-
lis binı:ısının önünde nüma
yiş yapmıya kalkışım üç ko
münist oradaki halkın hücu
munu uğramış ve zabıtan n 
müdabnlesi sayesinde güç 
bel4 c:3nlarını kurtarabilmiş

tir . Kraliçenin nutkunda. bil
hassa prenses Julyanın İsveç 
kralının torunu pren~ Berti
al ile nişanlandığı haber ve
rilince localarda bulunan 
kızllar tarafından sektedar 
edilmiştir. 

--------
Gönerılılerıe Aydıncıklılar arasında samimi bir ııo 
Aydıncık, ( Muhabirimiz- içinde topun iıti 

den)- Kurtuluş bayramları- tayin edemiyecek ka& 
nı mütekabi! bir duygu ile şkiil anlar geçirdi. 
kutlulamıya koşan Gönen ve kısım da rüzgAr Ga 
Aydıncık sporcuları, ikinci mına yardım etti. 
defa olarak 18 eylül salı Ay· kalecisinin bir serbtt& 
dıncık sahasındu karşılaşt- şu Aydıncık kaleciıİ 
ılar. Türk gcınclığinin yüks- ne hafif bir temaıl• 
ek imanını büyük ülkülerin- oldu. Burada Aydııcı~ 
de besliyen dmor.cıları pek mında (bek) oynaya~ 
samimi olan temoslar.nda efendinin h iç te yerı 
takdirlerle ulkışlarız. Daha mıyan müdahale ib 
on iki güa evel Gönende bir kaleciyi çok şa9ırtıcı 
maç yapan bu iki spor mü- etlere sokmuştur. 

essesesi sıklaşan ziyaretleri golün mesuliyeti 
ile her iki mem eket gen~· - Hilmi efendiye aittir. 
liğini biribirine bağlıyan bir sayı oyunun sonlaraDI 
«Enerji» koyntığı olmuştur. ru olmuştur. Her iki 
Bir sene evel spor ve fut Aydıncık kalecisi ilt 
bol hayatına atılan Aydıncı- hattının büyük teıiri 
klı gençlerin her fırsattan tur. Vazifeleri dabilı 
böyle spor temaslarını bir re ket et mi yen bek 
prensip ittihaz etmesi istikba- efendi ile, kalecinin 
le çok emin ve şuurlu adım- diliği Gönen takımıDI 
!arla ilerlediklerine bir işor- sayı yaptırmıştır. 

ettir. Geçenki müsabakıılarında takım heyetiumumi18• 

da yazdığım gibi vücut ve fer- ile muvazenet ars 
dt mukavemet itibarile hü- mahiyet göıtermiıtir· 
yük bir varlık teşkil eden nliler teknik, AydıD 
Aydıncıklı gençleri çıılışma- mukavemet noktainal 
larında tebrik ederken oyu- atlet kuvvat ve kı 
nculuğun tekniğe istinat haiz Aydıncık takı•• 
eden noktalarında çok has- yetişmek iıtidadını 
sas bulunmalarını ve o su- Gönen B. takımını 

retle yetişmelerini bütün bir ederiz. 
gönülle istiyenlerdenim. Ye Aydıncık sahasz: 
tiştirici bir mahiyet arze- Yeni teşekkül edltD A:. 
den Aydıncık spor teşkil!_ 8porun çalıtm" yeri, 
tının kıymetli idarecileri e- nizamnamesine biç te 
linde birkaç sene zarfında değildir . Uzunluk ve 
«Aydıncıkspor» Bandırma itibarile pek dar olan 
mıntakasın da mühim bir ın niıami bir tekle 
mevki kazanmış buJunacak- vsi "dilmesı 14zımdır· 
tır. nın etrafında ilATe 
Maç nasıl olda? parçalar da vardır. 8 

Oyun hakemi Aydıncık spo. maili inhidam ve 
rdan Mustafa heyin hakem- kileli bir va1iyete gel" 
liğile başladı. Gönen ikinci ki bina tamamen kaldt 
takımı rüzgdr nltma düştü, lıdır. Memleket geo 
birinci devre rüzgArın yar- ~·ok muzahir olan ve• 
dımına rağmen golsüz goç- susta büyük alAkalar 
ti. Oyunun ahengini rüzga- en Belediye Ye Fırk• 
rın şiddeti bozmakla bera- heyetlerinin spor ıah 
her sahanın tozlu olması nde de çok güzel tet• 
oyuncuları çok yurdu. ve himmetler göıte 
Bilhassa sahaya alkış olmı- inden emin ve mutm• 
yan üönen takımı toz bulutu ok lüzumuna kanİİlll· 

Muğlada maarif 
Muğla, 19 (A.A. ) - tık -

mekteplere yazılma ışıne 
eylı1lün on beşinde başlan · 
mıştır. Birinci t~şrinin birin
de de derslere başlanacaktır. 
Mektebo istek çok. Dış mer
kez mektepJerinde açıkta 

talebe kalmıyacak. Çok c.'o
cuğu ile ünlü Mormoriste bir 
mektep vardır . Bu mektep 
çocukları almıyor. Bundan 
ötürü hu sene de çocuklara 
yarım gün ders verilecektir 

Iell 

Mecmualar: 

Yeni a~am 
Yeni nuaının 38 ınci sayı

sı idarehonemize gelmiştir. 
Tiırkıyede bir tflbi derdi 
var hır maarif mesclr sı var, 
hır atom bütün bir alemdir, 
s"yaset §leminde olanlar. 
J·eni alem asıl doğdu, Mısır 

sonatı, yeni şaire dai,·, Rus 
muhnrrirlerinin birinci kon
o-resinde .. gibi kıymetli ma-n . 
kalelerle lsmail Hakkı beyin 
Sait Çelebi isimli tefrikasını 
taşıyan Yeni adamın hu sa
yısı herhalde okuyunuz. 

Susığuhktın Bılyı 
Balya mımurlı 

Dört sene gibi 

zamandan sonra c;ok 
ve olduğu gibi gör 

g
0

öründüğü gibi olaD 

kalpli bir halk kil 

ve bu vasfı miilll 

f evkindc cana yakın 

kiki bi r samimiyet 

mütehassıs gayyur bit 

ınurin zümresinin • 

ayrılırken duyduğu• 

çok huyiiktür. 

Muhtorem Balyalait( 

pek nezih memur • 

hır. bilmiş olunuz ki 
reye gitmiş olsam 

unutmıyacağımı .,. 

biriniz hakkında beti 

derin muhabbetin bİO 
surette tezelzüle G 

coğını iblAğa 111 

Türkdilini lanit 

efendim. 



Balıkesir erkek orta mektebi pan
siyonuna talebe kaydu kabülü 

Vilayet Makamından: 
...i! Bahkejr Erkek Ort<ı Mt1 klt·hiı 1 t' rniillıak Pau · tPsckkiil cde<•(•k Komİ~\on ıar·afııuları varlılacak-

1!' !'iİyoııa birinci sınıf içiu YihiyPl idarfli hu u~i~·(·~ lw:aktır. . • 
I~ i ııanıına alıııacak (20) talı•lıı•ııiıı :ı~:ıj!ul:ıki ~:ırı- 5- ~U!-ıalıaka inıtilrn111 (Tiirk•;P. Hiyazi~·e 
' ları haiz buhınnıaları Jaınndır. Tarilı, Cojir·alya) dPr·~lt1 ı·indc11 , .•. rnhriri olaı·ak 

Onu senelC'rdcn berı tanır, aarılarda ve soOuk 
;ılgınlığınd kı çabuk tesirıni bilirsıniz. 

~~. 00'"' yapılacaktır. 
t .-! 1 - İdarei hu~usi~·e uamrna Pan, i~·ona ka- Bivazivrderı 11Hrnda der~lf>r iciıı mü~' eddc 

-
1
• mrırk.ısının tekeffül clliQi ASPİRİN, sizi bun

dtın conrc:ı dahi memnun edecektir. 

i~ bul edilecek Leyli meccanilik nm ... ahaka imti- ktıgıdı · kulİarııhmyae:1 l,tır. · 
hanlarına i..firak t1 decek nanız<'llerin lıaiz olma- 6 -- 'J'iirk~·<l imt iham ı - Te~rinif•\Pl-pnza-
laı·ı hizını gelcu .• artlar şuıılaıdır: rtrsi. Hİ\':1Zİ\e 2- Tesrinien•I- alı. Tarih '" 

.A - Tiirk olmak. c:ocıraf\'a
0 

3~ Tesriııit'.\'Cl C'aı·~·ımha cri'ıııii iC'ra 

İsre\ ,,. 

o 
tP 

e;I 
ıe~ 
11f 
;j,1 
r /: 

aıol 
te" 

Orta Mekteplt•r talimalımnıel'ii murihin- . 
<•t• 12 - 1 G yaş arasnul~1 buJunnwk. 

C Bed~n 'e Hul1<·a ha~w. Mahil. ~a ~al 

B 

ohnamak. 

n Yetisi keudLirıi tahsil Cllİf'••uıi~ecek ka-

dar fakir buluumak. 
E - Zekası, çalr~kanlığı, tıhlfıkı ıııew.:np oldu-

ğu nıeklep<lmı ala<'ağı Foto~raflı H 1sika ile ~aLil 

ıılnrnk. 
F Bu musalıakaya rııiirılıasırarı Balıkt·~ir 

Vilfn· etiııiu Orta ~lt•klelıi lnıhmnııya11 kazalar 
vel'li lıalkın<ları ,·eya yine hu kazafoı·ırı ıııiillıa
·katmdaki yrrli lıalkrrı c;ıwukları kahul rdilecek-

l i I'. 
Bu cilıeliıı Jıii' İ)•\t ciizdaııı ve ka~ 11rnk:ıııılık-

larca ıa~dik NiilPcrk V(•saikla i~patı l:lzıın<lır. 

2 Ririnci ıııaddrııiıı ( F, R, .\.) . arıları 
tıiivi\Pt. t•iizrlauil'-ı <C. ) ~artı knıalaı·daki ı) tihlıa 

• il 

rıın miiştert·~ raporları: ayrıc·a Halıkt)~iı· hP~cli 
~ılıhi~ı"' ine(• ~:tpılarnk mua~·.-11e ıwti<•t•!"iuue 11ii
nıune~i11(• ~fü'H 'erilec·ek raporla l n ) ~arlı Be
ledi ve ve idare MeclisJerirı<lf· H~rileN'" mazhala-. 
tarln ( E) şurtıisc 30-7-934 taı·ih H' 29 -115 
numarah taınirule kazalara hi ldirild iği gi hi iJk 
m )klep 'rjahadetrıamelrı·i H· çı~lıkl· ı ı mek trp 
irhll't'~ind,,11 alacakları nıazhaıa ilP le' ~ik edilc
, ... ktir. İlk ııu~ktep şnhadtatnaıau• t)(•rf•f•el •rinin 

(Pek iyi) vr. (iyi ).o.ım.:~ı ~aı:uıı·.. . . 
Yukarıda da h i ldırılctıgı gıbı tahplt•ı 111 lııhı-

uıum .. vsaf \'t! şartlaı·ı haiz lıuhııııııak ~aı·tiyle 
Orta mek whi hulıırınıı ~·an kaz~1 ln rırı ~· f'rJi lı :ı lk ırı 

dan hulunma_ ı Utzırıtdır. 

3 _ Erkek orta mektebinin naiinha ·ıran 
hirirH'i ._. ınıfrna ka~ t r>ftil'ilect)klir. 

4 _ Mu~al.Htka inıtilıanı. Bahktı:ir Erkek 

l Llt•l>ı'ıı<l'·ıı vali lıevin ve\a lt
1

\ kil .-decc:.!i or a nıc.I\ , . • . 

r" • • t ~~ ~ • 

~dilecektiı·. 

7 - lnıtiharı t'\'l'akı Komis,oıwa ır.ıkik 'e . 
Viht~(·t ıııakanıma takdiuı edile<·t•ktir. Nt•ıict• Yi-
ıa.vct makaıuııwa il:lra oluııacaktıl'. 

8 - ~lu lıa~cbeYİ lhı~ush e mtuı111a ka vt ıııu -. . . 
amete~ j 29 - Evltil- 934 ak amıııa kadar d<'' :uıı 

• 7 

<•de<'ektir. r~ulÜIH' H"l saı·tlaı·a llHl\Hfl" olarak 
• 

ıuüra<'al c•denlere şartları lıaiz lı11lu11aular·a Ko-
uı·~)Oll re ' .:-liği ıarafnıdan lıüvi~t1 tleriui lıildirir ~m:nın--- ffilfillmliın - lınfiiJffillID C!lmlll 

fol oğra f lı lıi rt'r \ p ika rnri h•crk l İl' . llıı Vt'Sİ k :ı l m. s 1 n da fBl 

9 - Y ukarrd:ü i şal'tlar Jairc. indr idarf'i 19 (yJQJ Çarşam~a~an İfİbaren 
lhısu...iyc namına ErkPk Orta ~lt>ktehi Pan~iyo- mı ~ 

~orıuwı biriuci ımf i~irı Le~Ji ftl(•('- ~ va LGA va LGA mı 
canilik inıtilıaularırıda mibtn i deı•t)c tdt• uıuvaf- mı - ~ 
fak olaıılardan ~t·hit c;o<'ukl:u·ı teı·<· ı lı •·dil lcc>k- ~ R 'h' . 1 il 
tir. Buııtm İ•tin İdare ~lt)cli~lı ı·i ' '" B.,ı , divPlf1r- , .. , ~starı .1~t ~ıt 0 up en son olarak l!i.lıı:t 
cc ' r ri h!cck • ~laz hata la r:ı lııı ı•i lırı i ıı d ı• ıl ";<. rd ı 1- v ucud. e g:tırı m ış 0 lan muazzam bir 
uwsi J:izııwli r·. · eser. 1r ·. ynı zam anda çok kuvvetli 

lil ve hıssı aşk sahneleri vardır. mı 

10 İmtiJın11 rıPIİCt'~i \'iJ:)~ Pi ıııaka11111H'a ~ Fi LlllLE BEBAB.EB ~ 
ihin (•tJilip Pan iyorıa ka~ df'clilirn·p~ t' kadal' ia- ~ v A R y E T E ~ 
~e ihale ve'-'air bilı)nı11m mnsr~ıflar k••ııdiff'riue a::.ı 1 
ait bulmıacak lır. l 

11 - 915 numaralı kamın hiikt'mılt)ri <l:Jhi. Xıınıar:ılar·ıd:.1 de~i~mi~ıir. l~AT.\fA LEM.\NI 
lind l Maarif rf•k:\let;ııin idal'<'~indPld Mektep) I'(' mı \'t' aı·kulla~larrnın hu ~·rrıi nnnı:ıralarrntl:uı ~ 
L.-,H, nıeccarıi olımı k İ!"lt1 \P11Jeri11 mfü.::fba~a ffü <lalıa C: ık merııııurı kalaeak~ırırz. Bu yüksekli 
imİihauları hal\kmdaki 

0

6 - 9 - 934 tarilı \C mı sarıaıldl'larrn · ••lıı·inıiıde huhırıdııl..ları miid- ~ 
35616 uurıHH'alı t•nıiruanıPııiıı (10.t J, 1(), t7, t', dtıl~(· \t'l't•<·c~l .. ri lt·m~ill•·rdf'rı h•"}rlwltl•• j·. it 
1 ) irıci nıaddt•lr.ri nıiislf• .. ıın lıuluı ı nınk \ar ıilc· ' l~~:~dP •:.lUı~ııiıi La\', i~·: •\<l•:ı·i~-BİLETLEHl
diğr.r madtlelPri ahk:hnı a~ut·ıı ıaılıik f•diltı(•<•k- 1 1'1ZI gunduzclcıı it darık Nhruz ki\emiı dai-
l i ı·. mı ııı a ~u; ı k t ı r. mf 

12 \'il~\yet ııanıma yapıla ·ak mu. abaka ~ •. PEH~l~MBE H' ı·uma rııaıinalarınuı l'iaat l!I 
· 'f 1 il 1 t · 1 d l · .. \! 2,vÜ dPdır·. il 11ntı ıaıı ı·ı, t'\ P nı.tı ıa1111 <Hı ıırer µun orıra 

icra mlil<•<·Pği ic;iıı ı:ıHpler Maarif \'t•kalPtiru• ait 

imıihaııa i~tirak ••tmek lıusu~und:ı taıııam<'ıı . f'- ~ HAZ RET ·ı ,. SA 
rlw~ıirlt>r. Bu . Plwpten dolayı da \'il:)~cıt lıir. hil' ifil ml ~ ~ 
taahlıiitlii kaimi c•tmez. :§: ,, J"' ı ı· 'y ) ı r.:m ~ •'.ı~ ( t!. mi 

----------------------~--~--~----~----------------~~~~~- ~ ~ mum mnın----mıffilmı--~--=mım:uın----m:Hınl!lmi 

Erkek Orta nıek1f•hi miicHirüııi'ııı ı·.-i ligi altmda 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Baltke ir nıeınlt•kct lıastaharır!'i ilıti~~u·ı i~irı 

il. le"· d tıa"rer· ug kalem eC7.3\'l t1bbive 
~ ~lfl C JlltJ • V• , • • , • 

'
'e 

3 
ıııelıeme i a rtuanw. ı mueı bı ne<· 

p~ n .. unıaıı , , . . 
miibavaa ediluwk v 6-te riııie' f'I- 9~4 ıarıl11 ~ı l 

.. ·1.f 31
•1 ·~i criiııli ·mi on hr:ı-tr ıhal edıl-

ııın ~Hı paı t. r- ·• • ... 
mek iiz6re yirmi criiıı nıiiddc·tle al~>ııı llllllla.ka..,a-
va konmu!lil;ır. ~ft•zkiır nu•lzerıu-.ııırı !>fldt>lr nıu 
'ı · ~(•t,!n lı'r•t 70 kurıı tnr. Talıp olanla-
aammeuı ) u i7 • • 

rın Yiizdc vedi hu~uk ni:-prlirıdr .tf•tıııııaı~ ıııu-
\'akkaıc uı;ıkhuz '"ya nıPktup~~ıı·ılt• .' 'c '.ıc:an~t. 

1 ·ı ll 'll'l. I(• l•ı"r·lı' klt' c'llCUlllf'lll \ J(:l\"f'(,. oc ası 'c ı , L • • • 

sartnanuı ,.,. li.. H>~ i :,rörmPk i~ti~ l:ıılpı·iıı daha_~'-
~·I ı--ıaulnılda ~ıhlıat ıulidiiri~' clırH\ Balıkrsıı·dr. 
Ptıcii~ıterıi vihh ,., kaleuıiııt• miiraeaatltu·ı il:iıı 

• 
ohırıur. 

4 1 2 

Karaca bey hara ı mü 
dürlüğünden 

llarnm hmıct paşa me"kiindc ortaklanıa • u
retile hiıı döniiııa pirin: ckilr · ktir. ~eraitini 
aıılamak i 'lt'\f1 1ıleı·i11 ve talip t•laıılarm \a hiı· 
mektupla ve.ya tioHrudarı do~ru~a llara

0 

idar(l
~iru• müracaatları ilfı rı olıırınr. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balılrn ır garnizon k ı taat ı hayvani rı irin 250 ton ve 
Susığırluk kıtaat. hay\ anları ıı:i n ı 50 ton yutar 28·9- 934 
cumnrtesi gunü sa.ut ı O da kapalı ıurf usulile atın alı
n ıcuktır. Taliplerin şartnaın eyı görmek üzere her "ÜD 
ve münakasaya ıştjrak i~·in de B !•kesir için 940 ve • ~sı
ğıı l ı k için 565 lira muvakkat teminat okçnlarile birlikte -
yukarıda yazılı günde muayyen saatten cvel Balıkesir _ 
de kolordu satın alm komiRynııunn miirncootları. 

169 - 4 

İtalyan talebelari :"·· •••••• •• •••••••• a. .. , 

1 tanhul,: O (AA.} ,_oh - .i. AV u KAT = ••• 
r i miıe İtalyan l nivercı i te i· 
ne mensup bir tnlehe g rupu • 
g-olmişlir . 'I alebeler ehro : 
<: ı karnk Cumhuriyet Abidesine? H. Tevfik _ Sadık : 
çelek koymuşlarılı r. : 

rorap ma1ıı·ne~ı· satma'· ı·sı- DAVAVEKtLt :. 
y 1\ 'I 1\ YrsrF KENAN • 

eyenlerel : 
Bir ı;o rnp mnk inesi almnk Yazıhanesi hükumet caddesin- : 

ist iyorum. Satılık makine. j de Ahmet çeşmesi karşısında : 

olınl.o~ın ııın~in eyi hopislınnoye ~1 erkez vo kazalarda her : 
~etırıp henımle gö•ii. mclid- nevi dn,•n knbul ve sür:ıt- : 
ır . 

11 
. • le neticelc•ndirilir. : 

-ınpı hanede "Oraı)ı·ı Alı' • • \ • \ .......................... . 
Devlet demiryolları ve limanları 
7 inci işletme müfettişliğinden: 

Banyo mevsiminin geçmesi hasehile Bnhkeair-Bnndtrrna 
tenezzüh trenleri kaldırılmıştır . 
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9!!!!!@~~~!9.!~~~!!B!!IJ!!fü!!m!Bf!~!l!~JJ idm
2

anyur
1
du

1 
ff9iy4adsetkin~edn: i ... l - Ey n. - 3 e eşı e-

~ ,. si takarrür eden Yurdumuzun 
Ef!. •• eşya piyanğoıunun çekilmeıi 
•. P• bazı kazalardan hesabatm 
§~ lln urkası alınamadığı cihetle 
= "l JJ!il!J hizzarur 5- Teşrinienl- 934 •4 ~- tarihine talik edildiğini arz 
lflfi."' ~= ve ilAn eyleriz efendim. 

v köy p 

Tehir edilen Ova köy panayırı ·, 4 eylfıJ pazarte i gürıft 
lacaktır. Panayır eskiden tespit edilen yerde yaııi kö~·iin t>n güzel ,e 
ile cevdlmis ovacık üzerinde kurulacaktır. 

• • 

1 

§.~ ~'.§ ~------ ----.. 

~ i:1! AVUKAT 1 lj !11
1 

•Hifat Yaşar-Ahmet Tevfikl 
·§: r Postcıhane sokağznda 1 
ir! Mişle Lastikleri. t_·.~ :::!ı~·:::i;:~!~:~:~:h:: 1 Ovaköy panayırı nııı hususiyeti köyün ovası 

Ova köy Panayırı İlk defa kurulmaktadır. Balıke~ir ilr rı : 
vilayet ve kazalardan ve nahiyclerdeıı gelecek esnaf ve <'PlepleriO 5 
türlü istirahati eri köy ihtiyar heyeti tarafından temin fldilecekt ir. pao• ! 
yerinde ayrıca çardak ve gölgelikler viicude getirilecektir. ! 

• • 
~ı- : tam orta~ : 

•• a. .. suv. u bol, havası güzel bir yerinde olmasıdır. __./ 
~ı E · k k ı ~= •··~·D·~•ı:•!!!!•~•E•~•~·e·~•!!!!.-::~:...:.:.::.!..:.:::..:.=::.:...::l.:.:.::::...:.:;.:.:..~~.:..:.....:..:~:::.:::.:.:..:.-:--------·~ n temız · a vuççu tan yapı nu~ yu- g~•= -

114 muşak ~~-aıastiki~eıli, tlün_y3ııı'.' ~ıı.:ağil Karacabey Harası sa ıhk ev y ri . 
ff§Iı' lam l:istıgı olan &lışlnı 1:\stıklerıııı dıger lı~ ( M .-o d 1>• 1." .... .. d Kasaplar mahallesinde Rigadıç ve isıast 
~markalara tercih ediniz. Çünkü biliımunır. u ur ug n en: şosesinin birltlştiği; inhisar dairesinin tanı 
' 1 Histi_~Jeriıdı _re,·~i~ıd~ oldu~u ~aAl::tmh~ile J Haranın isnın1et Paşa merası 10 teşrinic"el şısındaki 8 dönlinı hahee veri satılıktır. Jltl~ 
L-A lecrub . e ılmıştır. ll!i t · ·· 1 · · k · . 111tl 

ıs 934 çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla icara şe lrın en guz(· ve ev yaptırma· ıçın en ,; 
ı. ~!işlen :iiperkonfor Hstikleri ile ke- ~I verilecektir. Taliplerin ye,·nli mezkiırda ten1in- bir yeridir. Parça parça istenilen mabaldefl 
~ mali emni,·ettP. se'-·ahat edilir. Her hov-J ·ı ·ı k · AJ L d b ıuıı9 gA · ·1 

., ~ atlarile birlikte Hara n1üdürliiğüne müracaat - re ı e verı ece ·tır. ma~ arzusun a u 
~; dan ıncvcıidumuz bulunur. r.Ei!F tarı ilan olunur. t 79 ~erernetli zadelere müracaat etmelidirler 

j Mişhrn ldetikleri Balıkı•sir ve mülhakatı acantası D p ______________ __. _ __,/ 
~ Yanyab zadt ., •---------------------

., fi. NrSHE'f ~- • A ır·ı""' E · _ı • Daımı Vılayet EncümenınJıl 
• 

· Zarb ıh han-Bahke~ir ~=- Daımı v ı ayet ncümenınuen. , 
.J§ Balıkesir memleket hastahanesi için mübııy• /ı 
fl!!!fjjj lecek yerli malı 75 ton kok komürü şartll 

•imıınffiın1füijjJnjjijlf~ilfillfiliim]fıi~jjjjjjifıi~iWfill00i!lilllifilifüil8 Güngö~·nıeı - ivri.ndi yol~. ü~P.rin~eki Kı.nı_k mucibince mübayaıı edilmek ve ı- teşrinie,·el 
· ve Balıkesır - Edremıt volu uzerındekı Bereı vı- tarihine müsodıf pazar tesi günü saat on be§te 

ran köprülerinin şartn~me ve keşifleri mucibin- le edılmek üzere yirmi gün müddetle aleni Daimi Vilayet Encümeninden: 

Susığırlık - ~I. KPnrnlpaşa yolunun 1 +012 
inci kilometresinde 60 metrelik ahşap ve 1 +324 
cii kilometresinde 3o - 4o lık ahşap ve o+34o 
ıncı kilonıetresinde 14 metrelik ahşap köprül~
rin şarltl3me ve keşifleri mucibince tamiratı 
esasiyeleri 6- teşrinievel 934 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
yirmi gii n miid<letle aleni münakasaya vaz edi
lmiştir. 

Üç köprüuün tamiratı ~sasiyesi 3587 lira 
28 kuruştur. 

Talip olanların yiizde yedibuçuk nispetinde 
teminatı nıuvakkate makbuz veya mekluplari
le ticaret. odası Vt\ ehliyeti fenniye vesikahırile 
hirlikte yevnıi mezktirda şartname ve keşifna
ınesini görmek isti yenlerin daha evel Encümeni 
Vilavete müracaatları ilan olunur. .. 

4- 186 

Daimi Vilayet Encümeninden: 

ce tamiratı esasi'-·eleri 6- teşrinievel 934 tarihi- nakasaya vazedilmiştir. rP; 
.1 Kok kömürünün beher tonunu bedeli oıub\ 

ne n1üsadif pazartP.si günü saat on beşte ihale ni 30 liradır. Talip olanların yüzde )edi buçıı t 
edilmek Üzere yİrffiİ gün müddetle aleni OlÜlla- petinde depoziyolarını vezneye teslim ile ticB~~ 
kasaya lonınuştur. dası vesikasile birlikte yevmi mezkı1rda bu 

dair f&ıla malumat almak istiyenlerin dabfl 
Her iki köprünün bedt>li keşfi 22o2 liradır. Jlncümeni VilAyete ınürncnatlnrı ilAn olunur.: ~ 
Talip olanların yüzde yedibuçuk nispetinde ~ 

teminatı muvak.kate n1akbnz ve ya ıuektuplarile 
ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikalarile 
birlikte yevmi mezkurda şartnan1e ve keşfini 

görmek istiyenlerin her gün Encünıeni Vilaye. 
te gelmeleri ilan olunur. 

Daimi Vlayet Encİimeninden: 
ılıca ~ Bilrhaniye yolunun 94 _ 96 kilometreleri arasın· 

daki kasmın tamiratı esaıiyesi şartname ve keşifnamesi 

mucibince yapılmak ve 27- eylal • 934 tarihine müsadıf 
perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmı 

gün müddetle 'fe kapalı zarf usulile münakasaya konmut
tur. Tamiratı esa.iyenin bedeli keşfı 5454 lira 28 
kuruıtur. 

Münukaaaya liyakati fenniyesi baş mühendislikçe 

ViliıyP-t Evkaf Müürlüğünd~ 
Evkafa ait küçük şadırvan karşısında 207 

kahvenin cam, cameklln ve camlı kapısının rrıtJ 
deden temiri açık münakaşaya çıknrılmıştır. fİ 
1 10-934 pazar ertesi giinfı icra edilecektir .. e 
olanların 14 lira teminat akçasile birlikte Balıkesır 
müdiriyetine muracaatları. 

1
71 

2 , _ -

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

CUl\IARTESİ GÜNLEHi 
.. .ıgfıil 
Oğledensonra saat 14drn 16y~• kadar u ıtl 

• Jl'' 
hastalıklar muaymaesi ( nokto,. A ııı 

• • • • • • • 

t 
b 
t 

Susığırlık M. Kemalpaşa yolunun o+-060 

taadik edilenlerin' ittiraki mesuliyetleri ile çalışacaklar 
ehliyet vesikası "Ye ticaret veıikası ibraz edenler ka
bul olunacak ve bu vesikalar yevmi ihaleden lA-
akal ıekiz gün evel başmühendisliğe ibraz edil -
miş bulunacaktır. Talip olanların hu vesaik ıle 

Emin bey) 
PAZAR GÜNl..EHi: 

1 
d 

kiloructrt"Sİndeki ahşap Yayaküy köprüsü şart
namesi ve keşif namesi mucibince ıamir edilmek 
ve 6-teşrinievı"I- 934 tarihine müsadif pazartesi 
~ünü saat on h \şıe ihale edilmek iizere yirmi 
"iİn müddetle aleni münakasaya konnnıştur. Ta
nıiratı mephuserıin bedeli keşfi 2595 lira ı 9 
kuruştur. Talip oJaularrn hu miktar iizerirıden 
yiizde yedi huc;uk ni~petinde teminatı muvakke
te makbuz veya mcktupfarile ticaret odası ve 
f~hliveti feuııive vesikalarile birlikte vevmi . . . 
nıczktirda ve bu hususa dair fazla maltimaı al-
ınak istiyenlerin dalıa evel cncürnt·ni viJayeh· 
ru ÜJ'aca atları il:i ıt olunur. 

4 - 184 

alı esr Evkaf Mı"· dürlüğünden 

beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak_ 
kate makbuz ve ya mektuplorile yevmı mezkürda 
ve "Yakti muayyeninde usulü dairesindo encümeni vilıL 

yete fazla malumat almak istiyenlerin daha evel ı 
başmühendialiğe veya encümeııi vilAyet kalemine 
müracaat etmeleri i lAn olunur. 

4 - 175 

Dami Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir - Edremit yolunun üo+ 63 - 00+67 kiJomet

eleri araeındaki kısmın tamiri ııırtname \'e keşifnnmesi 
mmcibince yapılmak ve 27- Eylül - 934 tarihine müsudif 
perşembe günü saot onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasuya v3zE:dil _ 
miştir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99. ku
ruştur. 

Münakasaya liyakati fenniyesi bnşmühenndislikçe 
tasdik edilenlerin iştiraki mesuliyetleri ile çalışacaktır. 

•• I· fid9f 
Oğleden sonra saat ı 5 den 16 ya ı\ı ,r 
kulak, burun, boğaz hastahkları nıua. 
nesi (Doktor tfehrııel Kamil hey) 

PAZAHTESİ GÜNLEHİ: 
.. knds' 
Oğletlen ev' t'l saat 10 dan 12 ye · \~' • 
dahili hastalıklar mnaveıw i (Ooktol' · : 

• • 
met Emin hey) : 

SALI GÜNLERİ: t 5 
.. k'ld9 • 
Oğleden P.\ veJ saat 10 daıı 12 ~'e '\~ 1 
dahili hastalıklar mua~ enesi (1 )oklol' · ! 

• nı(•t Emin bey) ! 
ÇA~~ŞJ~llt\ GÜNLEHİ: M İ 

Oğleden oura şaat. l 5 den 16 ya k3 ~~ ! 
dahili hastalıklar nıuay(ınesi (Jlnktor İ 
san Haif lmy) i 

PEH~E~IBE GÜ YLEBİ: i 
•..• d~ : 

Yeşilli caddesinde Evkafa ait 160 161 no.lı dükkAn-

Ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibrnz edenler kabul 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden IAo.kal sekiz gün 
evel başmühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip 
olanların bu vnsaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispetin 
de teminatı muvakknUe makbuz veya mektuplorile yev ... 

Üğledru so111·a saat 15 den 16 ya "' • 
J • .ıır • • 

cildiye w~ htwJiye hastalıkları nıua~( lnrın cephe tamiri yirmi gün müddet.le münakneoya ~~ıkn
rılmıştır. Talip olanlar n yevmi ihalesi olan 20- 9· 934 
p ·rşembe günü saat 15 de 16 buçuk lira teminat akçası 
ile birlikte müracaatları ilaıı olunur. 

171 

mi mezkürde Te vakti muayyeninrle usulü dairesinde en
cümeni vilAyete fazla malumat almak istiyenferin dftba 
evel başmühendisliie veya encümeni Tİlflyf~t kalemi
ne müracaat etmeleri illin olunur. 

4 - 174 

(Uoktor ~lf~hmet Ali ~e~·) 

BALIKESlR VtLA Yfi~T ~1 ATBA.lSlNDA 


