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Belediye intihabatı yarın başlıyor.On günde bitecek 
Bu ı gar- V g o 1 av Büyük Be 1 e diye İntihabatı Varın 

Rsimizin -
Kratlarımn ~uluşması i~ı m mleKet münase~atının 

btr dönüm no~tası olarak s yıhyor. 
Teşekkürleri Başhyacak 10 Teşrinde bitirilecek. 

!>Ol! ç 1 • Kr 

Sofya, 29 (A A.) Yugo-
slnvya ve Balg:ır Kr 1 a~ı 
ara ında ıkl t raf harı· 

naz rl 

Yugoslav 
Ayan ve me~usan azalan 

İstanbul~a 
Ziyafette nutuklar söylendi. 

at 1 .> 

( A ) Bü-İstonbul, 29 A . 
yuk Mili t Mecli indekı me-

1 (1 

olan 
lekc·t 

ı..ıtirokile y.1p· 
gurusıneler iki 

muna ehatının 
ikinrı o ·lada ) 

Balk 
ff ü~uınef eri arasında mm
t a i ~ir annaşmamı1 

At 28 (A ~ ) ·~ ık 
an konf rnr s ndnkı Yunan 
g-rupu hukQmAtton mıntnknvı 
bır finlk 111 ıkt at r 1 ı ma;; 
ynp nas ıç n <lig{ r Balkon 
huk u ııPllı r 1 konu m ... nı 

ı~t nı stır 

ı paıta Gulyağı ve Keçibo ıu 
Kukür t fabrikası 

lsp rto, 29 ( \.A.) Ke~·· 

ıbo luyo lktısnt Vt•kAletiı.ııı 

htıım hPyi'ltı gelıııi tir. 
\ktı at \'ekılt c 1 lı\I bey n 

yarın lırım ze g •lıne ı be
ki 'Dl)Or. 30 eyhilde 1 p rta 
Culvrığ' föbrık ının vC' K· n 
borlu l\ukurt r brıka ının \p. 

Anrurn, 28 (A A ) - Riyıı

ıwtırıımlıur umumi kdtipli
ğinıl ... n g-rin l('rilmi tır: l>il 
hrıyr ı ımız l:ın otur u Turk 
ılı ı ır t rnıı ku unıu gPnel 
ozı • nd rı ulus 1 kurum. 
la ılın 1111 hı oruııl:ırıfon lıır 

\ n k k ıı t 111 1 ı t ıh• r ıı 1{1 t nı 
lio-.tı ti ı µ-uz 1 (luyğulardan 
çok k,v nı: duyılum. B n d<' 
komu) u k tlulorım. 

Gn:ı M. Kemal 

Dil 
Bayramı memleketin her ta
raf m~a sevinçle ~;utl ulan~ı. 

Ankara. 28 <A.A.) - Uer 
vord<·n :ılı.i ğ mız tel yaıısın
dn 26 eylul Turk dılı bnyra-
01 nın butun mPmlekette <',Şİ 
göruluıemiş sevinç ve şen

i kle kutlul ndığı bıldirilmek
ı hr. O guıı lhılkevlerin~e 

ve başka toplantı yerlerinde 
hırle en Turkler öz dile do-

ğ'ru olan a valin da ha nrtık 

lı r hız vermek İçin ulucn 

oz birlıği etmi~ler vo bu 
snva" n da önderi olan büyiık 
kurt rırıyo olan bağlılıklarını 
ger~·l"kliyorek hunu tel yozıl-

ı t ' hitıklerını c>n huyuğiı-
muzc unmuşlnrdtr. 

Hariciye 
VeKilimiz yarın sa~ah İs

tan~ula geliyor. 
Cenevre, 28 (A A.) - An

adolu Ajansının hususi muh 
hahirıııden: 

llnriciyc Vckilı 1'cvfık 

lckdn l ırile "öru mek uıe-
" f d ) mdlorı ulılar ktır 

( Devamı 2 nci ~ ıy 3 ~1-~'--

Huı;lu bey pnzartest sabahı 
1 t nbuldo. bulunacaktır. 

Ha 1 kımız Veni Seçilecek ~elediye 
H eye ti n de Ne er istiyor? .. 
Anketimizin 

B lPdıyA ıntıhahatı m ın -
s h tiln nçtığırnıı onk t bn
v•,k bir nlflkn topl mı · 
Okuyucularımız oveke ilAn 

bir hulasasını yapıyoruz .. 

r ı f' ı 

0 unnn zaman ı ın l · ro l r fi- momleketın mt'dcni ihtiycı~·I· 
ki •ri e vnp arı l ark ~ <·umu or nı ı.ok guzel rnnlnndırmı 
l!llO\i iT ılı.. Okıı •ur ul r - lnr lır. llalk ne diyor, Bunu 
mız basılan c vaplJrında ( Devam ı 2 nci sayfada ) 

Rey san~ığı Beledi,ede ~ulundurulacak ve münteh!Pler tespit edilen günlerde reylerini 
~ullanaca~tar~n. ilk gün Din~çiler, Kasaplar ve Marth mahalleleri rey verecıklırdir. 
Fırkamızın Belediye aza namzetleri kimlerdir? 

B"\cd:yo intihnhntı yorm 
b ltilıY t<'Oktır. 

" 
Cuoılıııriyet llalk Fırko ı 

bcledıyo ozu nunı zutleri ev 

elki gün nk ıım rırk 1 mer
kez ndc ynpılan i.uyuk top 

1 ntıda tPspıt cdılmi~tir. Fır
ka ntımzetleri olnruk gö le 

rılen zevatın isımleri fır kn 
reisimizın mektubu ile bern
bc>r hitışik sutunda görüle 
cckti r . 

1 ..ıaızetlerin tespit oılıl· 

mesi uzerino belediye in-
tihap enciımeni dün 
toplanmış intihabot otra_ 
!ındok i vaziyeti görüşmü-

ştür . intih p encümeni 
tarafından verilen karara 

göre belediye aza seçimi 
1 'l oşrınıevelde (yarın) 

başlıyocnk ve ı O Teşri· 

r.ievelde nihuyot bulacnk
lır. Boy sa~dığı helcdıy
ede bulundurulacak ımin· 

tehipler encümen tarafın 

dan tespit edilen günlf'r
de belcdıyoye gelerek reyle_ 
rinı vereceklerdir. 

lntıhop encümeninin koru 
rına gorc, : teşrinievel pa· 
zorirtusi günu (yarın) Dın-

kçiler, Kasaplar ve Mortlı 

mahalleleri, 2 tttşrjnievel ı.olı 
gı.inü Yenice, llncıgıybi, Es-

kıkuyumcular ve Umurhoy 
ıııuhlcleri. 3 toşriniovel ~'or

şumba :3abanhisor, Şehlütful
luh, Snldhattin ve Okçukara 
mahalleleri, 4 teşriniovel per
şembe gunü lzmirler, Hami-, 

diye, Lru~·gazi ve Ot-maniye 
uıuhollelerı, 6 te rinienl cu. 

martesi günu Mecidıye, V ı c-
duniyo, Osmomy~ ve l Hu 
cıishak mahnllelerı, 7 teşri. 

~nie~_1ıazar giırıü-Mustuf..ıfu. 
kih, Aziziye, Hncıismaıl ve 

Aziziye ınahallel l'ri, 8 

C. H. F. Vilayet İdare 
Heyeti Reisliğinden: 

l 934 ~en ~i Bahke~ir Belediye azahğı için 
fırka umumi rei"' lik divamncH 25 - haziran - 935 
taı·ihinde kabul edilt·n yoklama talimatnamesi . 
n11u•ihiıH'e yapılara seçmede aşağıda isimleri ya-
zılı fı rkat•ı arkadaşlarm ~wçildiklerini, kt)ndileri ... 
ııt• 'erilecek \'azif•·vi Jıer · ureıle ifa,·a t">hil olan • • 
hu arkadaşlara rey \'t•rileceğini fırka mensup-
lar111ııza hildirir \'e Bahke"irin değerli münte
hiplerinin la \'İuiııe arıt~ylerim efendinı. 

S.N. 
1 
2 
3 

C. H. F. Viliyet idare heyeti reiai 
Konya mebusu 

Avukat Ömor Edip bey 
Kap\an ıade Hasan bey 
Elbiseci Ali bey 

T. Fikret 

4 Medenli zade Halil lbrahim bey 
5 Civici Kayalarla zade Şükrü bey 
6 Beypazarlı zade Sadri bey 
7 Yırcalı zade Hilmi bey 
8 Keskin zade Zuhtii bey 
9 Saraç ıade Ahmet bey 

1 O Hacıkayyum zade lbrahim Sami bey 
il Hattat zade Mustafa Cemil bey 
ı ~ Müstecabj zade Eıot Adil bey 
l 3 A vukot Saılık bey 
J 4 Komüsyoncu Halil Nec~ti bey 
15 Eğinli Şeref bey 
t 6 Kabakçı oğlu <..:~mil bey 
t 7 Tirit zodo lsmoil bey 
18 Kırımlı Uifııt oğlu Baari bey 
19 Müskiratçı Osman Nuri bey 
20 Şeremetli zade Hilmi bey 
21 Hcıncı Fahri bey 
22 Belediye reisi aci bey 
23 Ekmekçi llüıeyin bey 
24 Vnrnalı zade lsmail ltokkı bey 
25 llnc ı lslıım nğu zode Hnsim bey 
26 Keklik zude ~ehmet bey 
27 lmonı.,zado Aziz bey 
~8 Emmcı Avni bey 

•teşrinit'v~ I paznrt~giı-4l c 

29 Şnhin zade lbrnhim h13y 
30 lspnrtnlı zode Vasıf hey 
::S 1 Üz zado Rifat hey nü Karaoğlan, Börekçiler, 

\ygören mahalleleleri rey 
vncrcklerıiir .. tO Teşrin-1 
ievel ~·nr oıuhcı gunıi t1oot t 
on st•ktz•' kadar rey ve-
rm ıs bıtırilmi olaı•a. 

ktır 

Maarif 
Vekili A~i~in ~ey [ti ~a

ra~elerini gezôi. 
Yozgat, 29 1 A.A. J - iki 

günden berı şeh rimizde 

bulnnıın Moarı f Vekili 
Abıdın bey vali ile Boğas 

köyı• f?İderek Eti horııbeler· 
ını, mokteplerı gın~mi~tir. Ya
rın Alışara gidecektir. 

32 Deveci oğlu Faik bey 
33 Ocak~z:ıdo lbrahim bey 
34 ~Hor Lülfı bey 
35 Mü tı cnbi ıado llüscyin bey 
36 Kırım lı Suleymnn oğlu Muıtnfa efendi 
37 Muhar rir Kenan gmin bey 
3t:S llay. oğlu 1 brahim bey 
39 Tıcnrot odası başkAtibi Ekrem bey 
40 Eczacı Azmi boy 
41 Attnr Necip bAy 
42 Noter ktltibi Mustafa bey 
43 Şah zado Hüseyin Avni bey 
44 Terzi Ahmet ~ecati bey 
45 Kırımlı Uncu Ziya bey 
46 Kırımlı %ühtü bey 
47 Sındırğılı zade Mehmet efendi 
48 tlnkkAk Basri bey 
49 Kırımlı Veli bey 
50 Y•murtacı Süleyman bey 
51 Emin bey zndo Emin hey 
52 Urğancı Mehmet bay 



Sll.YFA 2 TROKDILI 

:•••••••••••~•••w••••••••••:•••••••••••••••••••••••~ ; ~cılll. 

! . TETKiKLER 5 
,, ................................................................... . 
! ŞEHİAVEMÜLHAKATTA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

tarihine 

razan: KEÇECİ OtitU HİLMi 

ÖN Söz .. 
l:Ju tt'ikiklaimi Lise LJe Mllaliim mekteplerinin son srnıf 

talebelerim· kıiç11k bir hizmette bıılıırımak maksadile 
neşrediyorum Hi:.de garp mil/ellerinin edebiyatı ve ede
biyat !arilıleri lwkkrnda 1 ıirk ue tıirkçe bilen yabancı 

mıılıarrirler lcırafından a: çak ya:ı ya:.ılmıştır. Fakat 
Amerikan edebiyatı ve Amerikan edebiyat tarihi Jıakkmda 
şimdiye kadar bir eser neşredilmiş olmadığım zanııedi

yorum . 

Amerikan edebiyatrna dair ilk yazının /ıirkçe bilen 
bir ecnebi tarafuıd<ın ycı:ılmak korkusu bana ~u telkik
ı'erimi neşretmek curl'ikarlığı verdi. Teikik eserimin mü
mkün oldu!)11 kadar ilmi bir çerçeve içinde ya:ılmasrna 
çok çalıştım l'a1<tile Kollejde edebiyat derslerinde okud -
11f/ıım kitaplardan başka lngiliz lisanında mulıtetif ede· 
hiyat profesörleri !arafından ya:llnuş dört bin kiisıir sa· 
yfalık dokuz muhtelij eser tetkik eltim. Böylece ortaya 
faydalı bir eser alabildim mi bilmiyorum . Bu tetkikimle 
edebiyat lıayatum:a kliçlik bir Jıizmd ifa edebilirsem nt 
mutlu bana .. 

** 
Tetkiklerimi neşr~ girişmeden tvel bizi yetiştiren biiy

ıiklerimize şunu müjdelemek istiyorum: Bi= GAZI çocu
klurı hiilJük kurlarıcmu:rn elimize vermiş oldu!Ju anah
tarla medeniyet snraylarrnrn kapılarını açıp oradan ana 
vdana ilim ve saadet nurlarwı gelire ceğiz . iurkiyt:yi 
dünyanın ilim ve medeniyet merke:i yapaclığız. Bundan 
sonra cihana medeniyet aşılayan eski lürk akınları yer
ine yt!ni GAZİ MUSTAFA KEMAL tılıkiyesindtrı dünyan 
ın her koşesine ilim ve medeniyet akınları olacaktır. Biz 
işte bu uğurda çalışaca!Jız. Lüzumu olursa bu uğurda se · 
ve sevt~ öleceğiz. Kaf amz= lti.rkiyerıin yiiksdmesi için 
işliyor, kalbimiz türkiyenin saadeti için çarpıyor. 

** 
Onlı'i llirk! Yer yıi::ıinde eyilik ve yeninlik örneği ol

an /ürk bir zamanlar arzrn Liç büyük kıtasL üzerin
de ot oynatan ve atLnın Jıer bastığı yere medeniyet kw
ılcımforı SaÇ(lfl alan su/h :oman/arında alemlere. hayat 
ve neşe verici tallı bir güneş. zulüm ve haksızlık karşıs
ında yakıcı ve mahvedici bir ateş olmuştur. Bugün ve ya
rrn yaratacaf/ın Jıer eser ona armağan olacakltr. Bu dü· 
şüncesiui tatil ıirpermelere müsia!Jrak etmiyor mu? Ben 
bu kitabımı ithaf edt'cek bir isim aramadım,. Bildim ki 
bu eserde HÜ> UK fJAZI MUSTAFA KEMAL gibi cihan 
tarihinde emsaline raslanmamış dehalar yfiişliren, lsi
kldl harbi gibi akıllara alımyacak mucizeler yaratan be. 
nim bıiyük milletime armarjan o/acakiır. 

Amerikan edebiyatı hakkında etüdümü yapmak için 
okuduğum ve bilgi topladığım kitapları yazan muharrir_ 
lerin listesi ş1Jdur : 

1) A Short History of Amerigas literature 

2) The chief Amerian Poets 

by Evo march Toppen 
H. mıffin and co. 

Edited by Curtis Hıdden 
3) Melsora's Encyclopaedio 
4) Mosterpices of American Literoture 

H. Miffilin co. 
5) Compton's Pictured Encyglopedia 
6) New American Cylopeadia 
7) Peart Cyclopeadia 
8) A Short History of America's Literoture 

by Evo march Tappan 
9) English and American Literature 

by Long 

Bulgar ve Yugoslav Kralları 
( Üst t:ırnfı birinci sayfaıb) 1 

bir dönüm noktası olarak 
snyılmaktadır. Bulgar mı::h

afıli dostnne .bir ıtı!Afa doğ· 

ru yapıhıcak yörüyiişün ağ 

ır ve ıhtiyatlı olmo~ını söyl 
emekt<'dir. 

Sofya, 29 (A . A.) - Dün 
akşam Sofyadak: Kral saray
ıoılu bi r ziynf t vnilıııi~ bu
nu rc·snıi kabul t ı k ip et mı. 

ştir. Ziyufctte iki Kral ar:ı~ı -
ndn nutnklnr söylenmiştir. 

Hulgıır Kralı nutkunda kar 
ş. lıklı ı;ı.ılışnıanın ht' r iki rııil 
IPl i~·in sıwinc;li hir istikbal 
temin AdPceğini söyleıniş ve , 

bu ziyaretin her iki memlek
etin dünya sulhu ile Balkan 

8Ulhunun kuvvetlenmesı i~·in 

gösterdikleri mesaiye pek 
kıymetlı bir yardımı do 
konacağını il:lve etmiştir 

Yugoslavya Kralı da crı

vaben. hu yenı mülftkat 
müı n sebetıle Bulgar kralı 

nıo duyduğu sevın<"c iştir~ık 

t•ttığıni ve iki millPtin hu 
yolda yorulmaksızın ilerle
melıJrinP clı•vam ı• llece klerj_ 

ni ve hı• r iki rııill ot ınn 

l\sılde ve ılevnmlı hir inki ~ af 
t emin t' leee kleriııi söylPnıi ş· 

tir . 

I 

Belediyeden 
Ne istiyor 

• ................................................ ~····················· 

(Üst tarafı birinci sayfada ) 

dinlemek, halkın dileğine 
hizmet etmek başlıca vasife
lerimizden biridir. 

Bu vazifesini ötedenberi 
hi~· ihmal etmeden yapan 
(Türk Oili) anket münasebe. 
tile halkımızın açığa vurdu
ğu dilekleri topladı. Bu dil
ekler toplu h1r haldA yeni 
seçilecek belediye heyetine 
verilPcektir .. . 

llnlkımız yeni belediye 
heyetinden ne istiyor? 

Siz de bu sualin cevabını 
toplu bir şukil altında öğre
nmek istiyorsanız aşağıdaki 
anket hulllsamızı okuyunuz: 

Halkımız ne istiyor? 
l Programlı bir çalış. 

ma. 
2 Harita. 

3 Şehrin miietakbel 
vaziyetini gösteren bır plAn 

4 - Su.. Hem de bol su 

her 
5 
6 

tarafa hol su •. 
- Bol.. Bol ağaç .. 

- Şehrin muhtelif se-
mtlerinde parklar.. Şehre 
yakın bır mı,safede bir 
halk mesireıi tesisi. 

7 Köprülerin onarılm-
ası .. 

3 Kasaplar deresinin 
kapatılması. 

9 - Çay deresinin kapa
tılması yahut buraya daimi 
bir su akıtılması. 

10 - Şehirde inşaat işle
rinin sıkı bir disipline alın
ması. 

11 - Temizlik işlerinin 
eyi görülmesi, icnp ederse 
temizlik teşkilAtının genişle. 
tilmesi .. 

ı 2 - Yiyecek, içecek ma -
ddelerin sıhhi kontrol altın
da bulundurulması. 

ı 3 - Müteaddit helAlar 
yapılması. Zahire pazarına 
başka geniş bir yer tahsis 
olunması. 

14 - Bütün sokaklara 
geniş kaldırım yapılması , 
kaldırımların işğal ettirilme. 
mesi. 

15 - Belediyenin bulun
duğu yerde şehrin şerefile 
mütenasip geniş bir mey
dan yapılması, bu meydanın 
ortasına yine Vildyetimiz~ 

yakışacak değerde büyük 1 

bir abide rekzoJunması. 

16 - Hükumet caddesinin 
genişletilmesi. 

l 7 - Şehrin güzelliğini 

koruya<'ak tertipler, terlbir· 
ler alınması. 

18 '.'lihayet Cümhuri. 
yetin_ belediye kanunun bü · 

tün bu eyi işler için çok 

müsait olduğundan kanunu . 
nun tam tatbikinin temin 
olunması . . 

İ~te halk yeni 
heyetinden bunları 

belediye 
bekler. 

:•· • _! u rttaş~ •• •• •• • • ·~ 
: Hildllahmtrl unutma/ : 
• • ıstırap çeken insanlara : 
• • : eyilik yardım eden odur • 
•••••••••••••••••••••••••• , 

Nahiye 
Müdürleri . arasmda deği

şiklikler yapıld1. 
VilAyetçe nahiye mü-

dürleri arasında mühim 
değişiklikler yapılmıştır. 
Haber aldığımıza 

Şevketiye nahiye mü.türü 
Şükrü bey Aydıncığa, Ilı
ca nahiye müdürü Fuat 
bey Şevketiyeye, Gölcük 
nahiye müdürü Refik bey 
Ilıcaya, Yağcılar nahiye 
müdürü Kemal bey Göl
crik nııhiye müdürlüğüne 
tayin t>dilmişlerdir . 

Oığer müdürler yerler
inde bırakılmıştır. 

Diğer taraftan Pamuk-
çu nahiye müdürlüğünd
en açıkta Cemil beyin Ay· 
dın vilayeti ve Yeniköy 
nahiye müdürlüğünden açı

kta Galip beyin Afyonk. 
arahisar vilAyeti emrine 
verildikleri Dahiliye Vek
Aletinden vilayete bildiri
lmiştir . 

Mebusumuz Muzafter bey 
Mebuılarımızdan Muzaffer 

bey şehrimize gelmiş ve bir 
gün kaldıktan sonra Edre
mide dönmüştür. 

Edremit belediye reısı 

Cevdet Ley mebusumuzo 
refakat etmiştir. 

Besim Atalay bey 
Aksaray mebusu Besim 

atalay bey cuma günü An
karadan şehrimize gelmişt

ır. Aynı zamanda Türk 
Dili Teıkik Cemiyeti az_ 
aıından bulunan m•hter
em mebuı dün şehri ge
zmiş ve ziyaretler yapını. 

ştır. 

Rasat istasiyonlanm tetkik 
Ziraat VekAleti Metoro-

loji müteha11sısl'irından 
Hakkı bey Kepsütteki 
rasat ista1iyonunu gezmi
ştir. Hakkı b~y tetkikl
erine devam etmek üze
re Çanakkaleye gitmiştir. 

Yeni Balya ~aymakamı 
vazife ~asmda 

Balya, 29 (Muhahirimizd -
en) - Yeni kaymakamımız 

Rifot bey dün buraya ~ele
rek vazifeye .: başladı. Değer
lı bir, idareci olan Rifut be
yin Bulyaya kaymakam ol 
uşu herkesi sevindirmiştir . 

Kibrit f iatlau 
Yarından itibaren kibrit 

fiatları indirilmtktedir . Bü 

yük kutular c60), küçük ku
tular (50) p:ıraya satıl :.ı cak 

tır. 

Köy Çocukları V 
Pansiyonları 
-------- --

, Vilayetimizin~· on dört yerinde yatı pınsiyonı 
aktn. Kazalarda açılacak yatı yerlıı i de tespit 

Bu yıl Vildyetimizin on dört 
yerinde (Köy çocukları yatı 

pansiyonu) açılacaktır. Balı

kesir merkezi !le Kepsüt, İv
rindi,Korucu, Cireeun nahiye 

merkezlerinde ve Karaman 
köyünde açılacıtk yalı pensi_ 
yonundan maada bu defa 
Ayvalık, Balya, Sındırğı, Ed
remit: Bandırma, Erdek 

Bürhaniye, Dursunbey 
kazaları dahilinde de birer 
yatı pansiyonu açılması ta. 
karrür ettirilmiştir . Haber 

aldığımıza göre bu pansi
yonlar Dursunbey, Sındırğı , 

Bürhaniye kozu merkezleri_ 

Komşu 
Viliyetlarde hastahk Yar. 

VilAyete ~ gelen maluma -
ttan anlaşıldığına göre Bur· 
sa vi1Ayetine bağlı bazı köy

lerin koyurılarında ve Küta
hya vilayetinin Simav kaza
sına bağlı iki köyün keçiler
inde çiçek hastalığı çıkmış
tır . 

Hastal ı ğın vilılyotimize 
geçmemesi iç~in hudut bulun
an Bandırma vo Susığırlık 

kazalarile Sındırğı kazasında 
ıcap eden tedbirler alınmışt
tır. 

Ruamh hayvan 
Mecidiye mahallesinden bir 

çiftçiye ait bir hayvanın rua
mlı olduğu Baytar müdürlü· 
ğiince tespit edilmiştir . Ha
stalıklı hayvan derhal itlıH 

olmuştur. 

Yurt-Güç maçı 
. Guma günü ldmangücü
ldmanyurdu ikinci takımları 
arnsında hususi bir maç ya
pılmışt ı r. Küçüklerin maçı 

çok güzel ve heyecanlı ol
muş, 1.4 Gücün mağlıi h iyetı 

ile neticelenmiştir. 

Eve girmiş. 
Kulekuleli cambaz Hasan 

oğlu Rerebin dün gece elin 
J e bı~~ak olJuğu halde İz_ 
miler mahallesinde Mehmet 

pehelivan karısı Selimenin 
evine girdiği iddia edilmiştir. 
Bu husustu zab.ta tu hkikat 

' yapmaktadır. 

le Ayvalığın Alibe1' 
midin Havran, Bal 
ca nahiye merk 
ve Bandırmanın Ma• 
biyesi mıntakasınd• 
değin karşıyaka 

açılacaktır. 

Uiresunda açılacak 
yonun bütün hazırla 
tirilmiştir. 

Balı kesirde açılıc• 
eiyon Himayeietfal 
tinin idaresinde ol 
Cemiyet Börekçiler 
sinde kendine ait ol•• 
yı pansiyon yapm•11 

nmektedir . 

Fırkad 
Kongreleri davam 

Cümhuriyet Halk 
Ocak kongreleri Jf'•• 
mektedir. Dün akt•
nan Hacıgayhi Ocak. 
esi ihtiya~·larını te•P11 

ve yeni idare be 
emiştir. •• 
Bern setirimizin ı 

Türkiyenin Mille'~ 
miyeti Konseyine 
münasebetile BerD el 
mal Hüsnü bey .ga?'' 
bir suvare vermıştır· 

Suvarede Tevfik. 
bey ve Türk heyet• 
hh:ısası, muhtelif def 
hariciye nazı rları , 111 

ları ve refıkaları, Mil 
miyeti erHnı, be 
matbuat mülll I 
Cenevre şehrinin retlP 
anı bulunmuşlsrlhr. 

bir hava içinde . t 
suvarede samimi ınıik 
olmuştu~ 

YugoslaıJ 

Mebusları 
( rst tarafı birinci ,, 
re lstanbula gelıoİf 
Yug\lslavy a ayan .. "' 
san heyetine buguo 
adada bir ziyafet ~ 
tir. Parlamentolar 
nsındaki Yugoslavya 
hasları da bulunoıdf 
vük Millet Meclisi r 
kıli Es:ıt beyle )'u ·,ı 
mehusan mecljıi re• 
sında nutuklar ıö1 
tir. 

tahvillerinden aldınız Ergani istikrazının son tertip 
Almadınızsa aman vakit geçirmeyin .. 
Ziraat bankası Balıkesir şubesi alıcılara kolaylık gösteriyor. Bankadan taksitle tahvil tedarik etmek müfl'lk 
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Serbest Sütun: rG·o~·ö·;···;.·;;·~·~·;,:·~·.;·1·1 Sa ayi 1 Ecnebı matbuat: 

=ı_c=re~········· ........ ~"öiŞTA~····· ......... : Heyetimiz Rusyadan dönüyor 
1 T Ürk iyen in N Ü f uzu Be L~diy_e . 

H 
· · · d' · y- · d • 1. • Moskovn, 28 (A. \) Bır • • • • .. • . • , 1 Seç:m /şlerı. 

ayvan vargısı in ınle- unanıstan 2 ıntıııap SiS- muddettc>nberı burnıla bulun- (( T urkısc~epost )) genç T u rkıye cum~unyetının ta~ıp Dun ya yuksek.liği~e uln_§-

ce~mi1 temi degişecek mi1 ~t~kt~ u~~i~~~rk ;:n8~~~ htı~ ı'ettiği politikanın fevkali~e bir akis uyandırdığını yazıy or ~~~/;:~~·?~~~'.·~~~~·~~::i 
Son zamanlaJa hayva fi- Yunnni tnndoki muhalıf fı- Kayseri dokumn fabr ika 1 «Tiirkişchepo t» den: du çizilmiıtir. hugunku buyukluğune kıı· 

atları ılüşmüştiir. Halbuki rknlorla tmkurnel hıınuz uv- mnkint>lı-r ınin yapılmasını Türkiyenin : h : nın '.\tillct 1 ismet Po anın iılnresi al- ~lor knlkdırmoğıı sözil.e •. özile 

b. k 1 il' kuru• t ı· k . ·· " k "' · ıı · ı k ı k 1 , · · · K · 1 1 1 . ırıunaru bıışarmnsı ıı·ın ça-ır oyunuun o 1 y ıışomnmış ır . 1 zunırn nrn· rörmP .• ~azı ile uru ll('ll . er (.;emıye' ırıJn orı~rosırııJ tını Q 1 ev ~tın inkişnfı İçin 1 ., .. ··1 k ~ b 
vergi tılınmnkatır. Yopılon sında hir anlaşma bulmak "k ' . l k ( fab "kn JA 1 k l k r t ' göstnı' lı•n "I' lırıtıen lıı•ıtıı"n ışrııoıuıe goru ece vo u ya-l ın c ı c o um ı rı ·ı p un· aza o orn n ııınıosı r·y l\'e ı • ı ·· ık · l · l · d 

kk h rt k .. . . .. 1 l 1 h il b"t" ı · d "ı · r rışll \1 enın toı)u ı9er1 e tat i ·lerdon er tar a oy- n~ ın goru rue er l evnnı etm ın n hozırlonmusını göru mck ıer o ı e u un c unyo ıı nı cvlunu ~· ıkılmıyııcok kotlar 1 k . · B 
1 

. vo unıı g ı reco tır. 
li.ınün bu vergiyi veremediğı ektedir. u git işle bu gıi r · için bır ıııühcndis heyeti yük bir monınunıyctl~ kor- yııksek o l ıın liynklltlo bir kljro • Yurt i lerinıle sozunun, 
nnlnşılmoktadır. Sayım ver- üşmelorin bir neticeye ,·nr- burada kalıııı!tl ı r . şı lnnacnktır . Bunun bır gun de il rirıye Vukıli Teı fık öz'ıl ..... 1 i _ 1 ğ 'ı •• • • c, yuruşı e ı ogru u una 
gısi bugünkii iktı adi şerait mıyocıığı ~. nla ı lnrnktadır . \4aliYB Vekilimiz l'ıo·do olacağı lıcklennhıl ı r • ı, Huştu bey tnrCından Milletler v Tğ' . 1 T .. k 
ve bugu"nu"n fıot artlarına En buyuk mü kulô.t intihoı> çu~ku coğrafi voziveli itilıo . c~mıyetı huzurunda umumi u· fk

0

Y.
1 1

d mhe ınononkara uBr Ankara , 28 (A A.) - MnL . • eeın e ayır yo tur. u-

g
öre tanzim cdılmek uzere sisteminin tesp ı tı meselesin · r ı le Garp ıl · Şark orasında surette iz11h edildi . Bılhus il na güvenerek sunnrım ki: 

den 
"tkmaktadır. iye Vı•kıli Fu ıt bey dun akş. her hal ve kdrda vns ı ta ol - mühim bir nota olarak ı:u Bugu··n k d b 1 1. 

bir kanun ldbihas ı hozırlon· ".> • -ı e n nr e eı ıye om 1 toııhuln gitmıştır. nwk için seçilm i olrın hir rası ıltı ri surülmcktcdir ki. • 
maktadır. 

Maliye Veklileti bu kanun Silah ticareti meselesi. 
etrafındaki tetkiklerini bitır 

Aınerikod.t ıltıh ticareti 
ıniştir. Yapılacak tadıldt 

1 tetkik heyeti reisi Ayondo 
neticesinde sayım vergısı ' l zcımonındn C'ldo 

Yüzde elli nispetinde indiri ıorp 
edilen hiitün kıızançlurın 

lecektir. 

P ar am'zı ~Oluma. 
Tiırk parasını koruma ha-

kkında 11 numnrlı kanunun(5 I) 
inci maddesine bir müzeyyel 
knrornllme hozırlllnmıştır. Bu 
na göre transit vizesile Türk· 
iyeye giren ecnebi seyyahlar 
transit müddetleri zarfındn 
Türkiyeyi terketıne<likleri 
takdirde Türkiyoden ayrı · 
lırlorken yanlarında getirdi-
kleri ecnebi dövizlerinden 
satfolunmıyan kısmını vize 
olmaksızın çıkarabilecekler-

dir. 

Ecnebi mütehasssı lar. 
lktısnt teşkıllltımız 1cın 

ii~: ecnebi müteh ı ssıs getir · 
ilecektir. Trakylldaki tetkik-
atını bitiren iç ticaret umum 
müdürü lsmail Hakkı hııy bu 
mütehııssıslorı temin etmek 
üzere lsviçroye hareket etm-

iştir . 

Gelecek nıiitehnssıslardan 

ikisi Almanynnın tunınmış 

profesörlerindendi.r .. Müteh~ -
Hızlar memlekctınıızdc hır 
sene kadar kal caklardı r . 

--ııı oııaa--

İkt a n~ul atlatizm birincisi 
İstanbul, 29 (t\.A.) - 'l'~r· 

kiye oletiım birinciliğini Is
tanbul atletleri kazanmıştır. 

müsaderesi hakkında bir 
konnun !Ahıha ı hrızırlodığı· 

nı hoher vermiştır. 

lind~erğin çocuğu 
l:loputmun, Lindbergın ~·o 

cuğunun korırılmasın·l iştır

akini inkdrdn dnvnm etmek 
te ve lınyat kıır ılıj!ı olarak 
alınıp evinde bulunnn para· 
nın imdi ölmu olan F iş 

tarafından kendısinc vnild. 
iğini ısrarla öylemektcdir, 
Bronks mıntnkosıoın büyuk 
juru heyetı Lintbergi giıl ı hır 

celsede ılinlediklcn onrn 
llaputmunı pllra çekmeci' ile 
ithama kor r verilmi tir. Li
ndber gle Haputmon ka rşı! . 
tırılm :.ırn . ş tır . 

Müessif ~ir kaza 
Porlfimentolrır 

sırın i tirak odon Fr::ın z 
~rubuna mensup nzadun ve 
Frun ız mebuslnrından mo • 

yö il mlın konfernnsn gıdP
rken otonıobilı, Yıl ıt zdun 
gelmokle olan ılığer bır oto
mobille ~·arpıı~mıştı r . Bu çor· 
pışmlt netıceı:ıiodo otomobılın 

\' nrnları kırılını~ '~ Mö .. yö 
ltnmil hafıfço bnşındnn 

yarulanmı tır . 

Yuır:\sıa·vya kralın Fransa d 1 k b k 1 d Türki"'C gizli muahı•ılelcrde ıniz bir şehircilik bilgisi ile 
&U- ev et. oy ırı ıro 1 amoı 1• J memleketi işleyip siısleme-

Seyyahall Sırf zahıri olnn gerçc>kle · kuvvet arıyım lıir polıtikuya ıniş her ynpılnn ışlerde he-
. ~ a t ,..ı i u rım ı l llnimn muarız lıulunınoktu - le • • Sofyo, 29 (A A.) il rın goze ç rp ',.; 1 Ş cori sizlık göstPrmiştir. l~te 

- :ıv- hile. Türk millc-tinin CeneY- dır. uphesiz Türkiye dahi ÖrMk: 
08 Ajnnsı bildiriyor: re ~inesine doho yokındıı iş şiıudıki zamanda cihan si-

l~·v h' o bııdo 1 · Giiniin birinde belediye 
"J ı ır m m n n ınan tirak ettirilmesinin cıı ıııüsn- yıısetı üzerine yüklenen 
ı · y 1 ı l simsar görünür. Şehrin bir 

mo urnota nnzaran ugos O· it le irin dogJ.uroctığıno kıy - mu ıte i( veçheli gerginlik-
K 1 b

. \ ' ı h ı · tnrnfında açılan yolun iki yu-
vya ra ı ır ugoa av orp meli ıhma) ohınmıyucıık orı takdir ediyor. Ce -· · ı d ı.· · kalorını ucuz alıp evlık ıınh. 
ge nısı e resmi ziyaret için bir kaziye te kil f'dH Bu in- nevre e~ı mües esenın 
F k 1 ( d ı nlı satmak için sohiplerilo 

rnnsoyn gidecek ve tihııpto müessir bir rol oynı_ usur u lora ı cı tomıınıı e 
9 T~ş ·inevelde ),orsılyodo yan siyasi sebepler naz rı mfülriktir. Buna rağmen uğraşır, Sonra da vazgeçer. 
hulunııcoktır. dikkate alınarak olursa. hu Türk milleti mahviyetkt\ronc Halkın kArı var diye 

te r'k' · h'IAk 1 • t yurtdnşın evini, arsasını, tor-
hilgi bir kot ılaha genişler ı ı mesoıye ı " oyuıı a 

Mu· zi'' ve Sanat Hare~etleri ve (lerinleşir. Htır eyclı>n hazır olduğunu Hariciye Ve. lnsını ucuz almağo. çlllışır. 
1\ evel şurası ilori surülmck kilınin deltlletile beyanat etti Gönül kırar. 

İstanhuldu (Müzik ve San
nt llnrekctleri) adlı hoftol ı k 
bir Mecmuu \'ıkmıya LıÜşla. 
mıştır . Garp ınüzık kültürü· 
nü memlekete yaymak ve 
Türk yeniliklerine Beynelmı · 

lel Garp müziği terbiyesıni 

vermek ulkü ile çıkan bu 
güzel mecmuayı sanat sever 
okuyucularımıza tavsiye ed -
erıı. 

Arkadaşım ı z muvdfokıyet 

dilerız . , ..................... , ... . 
ı; AVUKAT ~ 
ı: : 
• • • • 
! H. Tevfik - Sadık : 

DAVAVEKiLI 

Yl'Sl"F KE~AN 

• • • • • • • • • 
Yazıhanesi hükumet caddesin· : 
de Ahmet çeşmesi karşısında : • • • • ~1crkcz ve kozalardn her : 

: nevı dnvo ko bul ve siırnt- • • : le nelicrılonclirılir . ıi 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

lftzım gelır kı.kondisinin dnhi ve intizar olunur ki, Anknra Bir yakaJll yo.pı yaptır. 
namzetliği mevzuu bnlısolıın da bulun on uıesul ~uhıs . ocağım ve ucuı \0ıkaro.cağım 
fron, dost 1\irk rnillolino pek lurın hukjkatı knvrnınok diye i i yılo.n boruşu gelişi 
ınüstohak olduğu tokntldiim lıususundn malik olıluklllrı güzel satar. 
hakkını terketıııck irin fero· aklı selim, cihanın bugiın flütün bu işler «rayici bel-
gntkArnne vt, samimi hisler karşılaştığı bir suru ihtılM deye mu\•nfık» tır. Hazır ka-
le meşbu olarak intihnp Iis- lurı foydnlı bir hol ve tesvi· zınmış tamgneını yedimi hepıi 
tesındcn ismiııi sildirmi tir. yeye sevketmeğe mcdnr olur biter vesseltirn. 
Cenevredeki diplomasi oyu· olsun. Millet ve memleket işle-
nu. Çin devlı·tinin MillPtler l loricen Tiırkjyeye korşı rinde ön ve son sözgeç, 
Cemiyeti Konseyinden oyrıL ne kadar büyük hır itımat bor türlü iı\arei maslahatı 
mos ve "ovyetlerin alınmn - beslendiği son zamnnlordo konun çemberine sokacak 
sı yuzunden hirç.ok teessüfe yine tum yerinde olun bir vazif o, kılıçtan keskin kıl-
şoyan onlo ıımamnzlı klnr ve misal ile sobit olmuştur. dun ince sırat, kılı kırk 
noho fıkir ihtilıHlıırı irıtn\' lran ile Efgıınjstan, hudut yaran mizan r.onncıt pasosu! 
ettiğııulcn, hnkiki ı\osıluk meselelerin halli için 'l'üdd Rayici beldeye muvafıktır. 
du.,. üncesjJ ., yupılan hu haro- yoyı hakem tayin etmişler- Ynpılan hu itlorılo eyi bir 
kPtİ ı:ıoltımlnmok ve inıtı nl dir. Ankuru, lıu işin ne ku. düşünce olduğuna inanılır· 
nümunı:si olarak göstormPk llıır ınuşkültllı dai olacağını en ıla bilgi kısırlığı ile yü-
gorektir. bildiği ho.lıle hükfımet,.doıt rüncn bu yol bi r ustanın 

R a~en Mılletlor Cemiyt•tı· olan deylolin rıcalurını iau{ «bahamdnn:böyle gordüml> 
. ı>lıneği lıır vazife bıldi. Uu ı d n~a g • ııit ınuhitındo .yğılı ı e iği ve «böyle oluversin, 

b~r yer kazanan 'l'ürkiyonin münosobetlo Bnlknn millotl - uyıluruluversin» gibi eski 
n~ufuzu,. Mıllotlor Cemiynti erinin yıno ınüttehıl hllrek- gidorok güıliilmesidır ki in\u. 
Kon e ·ınde nrtık yne vo sö· etlerini ehemmiyetle kaydet- )Ap okunun gösterdiği yol 
z rı sahip olduktıııı 'Onro escı . mok mutlokn ltlzımdır. Bu hu yol değildir. 
slı bir urctto nrtııC':ıktır . müttehit hareket Bıılknn mi • sakına dahil ohın lıütün aza Belediye işleri; halkın te· 

Genç Türkiye Cümhuriye- d l 1 · b"I k ker teker kendi ve toplu 
tinin takip Qttiği politikn mü ev et erın 1 1\ nyJii şart ve işlerinin gözetilmesi ve gö • 

ınahviyetkdrnne hir surette ·ı ı ı ruru zumanln fovkalt\ıle bir riı moRi ot uğuna göre önü-
Tilrkiyenin nomzotliğini tas. 

ukis uyandırmıştır . <;iiııkü . . müzdoki bolediyn seç!minde 
An kar dakj , dovlol riculinin vıp ctmelcrılo en eyi ... bir SU· uyrılncnk yurttlaşlo.rın şehir 

rettu kendisini göstermiş ol-
sarfdt tı ği sayü goyret, e ki - l işleri bilgili olması ve rnıml-
denberı sullıün temınine ve 1 u. oketın kök olan zancı.at birlilc-

~~~P-.A~~~--.~~~~~~~~~ 

Yazı Müsabakamız. r 
G l aswda bir guzel ya:ı musabakası açacağımı:.ı yazmıştık Bugıin 

enç er ar 1 _ k ı'rmc şarllarım 11e musalw wrıw nasıl oltıcagım yo:ıyor:.: 
musaba aya [} • 

Gönderilecek yazJ/ar. 
u/c:/İ f\IİÇIİk JıfkG!)t>ı l1llS}llll Jıai:. olmaları ye.ga11t• 

f1öm/f.rilecek yazılarlll 
şarllır. 

Miiscıbalw111ıza iştirak 
ga:.elemiz/11 iki stilllfWnll 

eden ycnçlerdr.n gonderccd<leri <ıil':li Jwç11I\ Jıildıyelrrhı )f 
i< c::up: t lmiyecek bir Jıacundu il'rlip r.t111elarlrıi rica 'P 

ı tdiyoru:.. Seçim hr::yeti 
k ''· clmr.kl~ bunlardan ka:.ınanlım stÇl11t'kle edehiyal 

Gelecek yazıları lef 1" • 
muallimlul. ga:ettmizin talırıp riya~ellne yardımcı olrıcaklm ve rey uereceklerdir, 

ınılletl c rin rcfnhı holin mrı Onun idn, Konsey azası sı - lerilo do göri;şülürae hom 
tur bulunınoktodır. Bu orzu futilo Cenevrcdo bulunacak onların ueğen<lıkleri arkoda-
lorın boş sözlerden ibaret olan Türk murnhhnsının, şiarı belcıliye gösteriş kdğı-

1 nıünhasırun Turk menfuntle-o modığı muhakkaktır Tiır- dına yazılarak gönullerj kıı-
kiy~. hu goyo,,ve vusulü istı rioi temsil elnıekle kalmcıy- zanılır ve hem de eoçim nla-
h l f ip onun lıaricinıl" vft i mi. 

< n ettiği İçin mt'nıleketinın yının göğüs kab t " ·· 
l
·mar ve ı'hyası'le nıı Aı•'Ul ol- kynsta Holkanlcırın ve kakın llr ıcı goruc--:ı o l 1 1 · iisii olarak, iş yapnnn, kıl-
mnktadır. Gnzı· ı' ),,, m"snı· ur· Asyll ı ev et urınin orzulnrını k l ·· ·- · ı · l 1 ıç uşunıınu veri miş olur. 
kaıla lnrı. Tiirk dı•vlctini te ve 1 ıtıyn\' arını 1 

il hoso ha !'ıııulıkcıo~ıu 
mel direklerinin hilı yok katrwoğı ıl ermoyun edılir o /\1. Ed İp 
oldıığıı bir zamanılıt tovııriis \'Ok hir "Y söylcnmış oloı-
ettikleri lıııldf' , snrfottiklt.ri nz. Böyle lıakılnrok olursa uyor ki, bu imktınlnr, oka-

intih p net icesinin her nok~ rardnn cihan İı'İn <le bı"r foydıı 
mcsoitlen hasıl olan semere · ı ~ 
h 

. toı nazarl on memnuniyc'tle hasıl olncoğını kll!i derecede 
nrıçte hilfikoydii art tak-1' karsılnnmnsı 11\zım gelec•eği tazammun cdıyor . Türk dov-

1 ır uyarnlırmı tır. Millet reh · 1 tı•siri mumilı ir. Çünkü Tii- lct odllrnları elıle edilen hu 
herlArinin trısavvur ı'ttiklcri rkiye kendi movkiıni Cnyılıı ile hiç bir" zaman ka-
fıkirlcıri hakikotı• knlbeıfo- · 1 d h ı 
b ·ı emnıyrıt o tın il u undur- no.ot edemezlerıii. Onlar idn 

ı mck iç in lıiishiitıin yeni k k' · · ma ve ta ıbını ıloğru yolnız bir hedef vorılı. O da 
Kazanacaklar osn tar kurınnk ınzırn geli . hutduğu yolıın.tll ,ıevam Türk milletinin rrorotıı lıııli 

'·/ t " d ril k t r / · ı. • J • I yordu . Memleketin miistakb t k · · ktı.f" k ı. ·rııle ba~ı111aca1< Lf' JOtı '-' ece <ı c: ı 1Lıwıır.n t' fl o11 1eş q11:ı ' me ıçın u ı uvvetlo- ve h.,şer "ıyotin sıkıntılarını 
Mıisa/w,.:a1111 :. ş '· ~ · .ı: l · / i / l · • ol tnşt•kkuhınıı katilr.ştİrtJ rQ mnliktir. Onun 

I 1 
ac(l(jt" /Ju Jıikmıc erı se.çme < e o wy11cu arrnıız arusında ayrıca k için vo ıstıraplıırını tnhfıf ı'tınok 

sonrrı derce Jaş 111 · "' · I ı· b" · ·ı ·· ı ce ol:ın mnseloler lınlleılil - Kon e · · ·· l · · · . _ · J· 
1

, i· ·diyom:.. Srçme. ıeye 11ıce Irlllf'1 :yı wvrnocak /ıikayeııc reıı ye gırmesı oy o ım- ıcın bütün millntlorlo foytlıı -
l>tr 11111rnba \<I t r 1P t • l t ı;r J J' l ı - 1 - · ~ mi vı• imıır islerinin huılıı· ktlnlnr tahtında vukuhul. ı 1 , · 

11
. hı!JllCııma:a m11 ı c ı, ıec 11ıe ff t oyı acrıgı:. . • • lİr teşriki mııanidir . 

11erm1ş ulan t ı 0 ' • • • 

1
., .. 

1 1 
·zli kii<'İİh lıık:nı•\I \a'l.aıı ;,!Plıı·ı· g,ızPlf•ıııi:t. lıır ( kol 

•,rı !!llZI' t ' • .' ', ' •• •• •. •• • . . ı· .,ı·ııt•('('hlİI'. lkırwı \(> tlt'lllll'll\f' ~ll'l.PI hıl'PI' tlnlıııa k:ı -
'i:l.tlı) lıtH ıyı• h , , : . . · 

IP.ııı. dil , ll"ııı<•i"ıcll'll oıııııı·ıı~:ı k.ıctu knıııPllı hin:ır· kiıap lırdiyc z ur çen ın uze ığını, aze-
t•dilt•ı•t\k( . ı · 

/Ju musrıbalwda okuyucularımızw .. n"sıl rey lrnllaru,,~aklartm iluide ya:acnfiı= ~ ıg ... · ı n ı· Ve Verı·mı ·ııı·g .... ı· nı· Anlamıyan-
, .· · ı ·ılPnıiııizi lf'<'l'tıhrvt• da,.,t .-c 1\·cıruz .• 

(ıı•rıelt~r, :--ııı t\• · • • • • • . • 

. . • . . ·.. a-ııar on beş 1 f'ŞftrlleUelc kadar kabul erlılrcekJır. Un beş r 1 ara Yazık 1 ar o 1 sun •. (,onderect'ı/1111- Y • ı 

7
, . . ld · • Jıakıımı: başlamış bulurıaca \ltr 
eşr1111t'LJC c musa 
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SAYFA 4 TORK DlLI 

Japon Mecmy;~;A·da11. J Çahşma 
((Yeni Adam» ın 39 uncu Saatleri meselesi. . Rekabeti lngilterede 

snyısı birçok <'anlı mün-

dericat 11e çıktı ısmai1 istanbul konteransı dünkü top- endi&e uyandud1. 
Hakkı . ~etn « D?nd_ürü~o- ianf1Stnd8 bU m S818Jİ gÖfÜŞfÜ Londra, 29 (A.A.) - Tay-
ruz. Nıçın. >) ve «~ehır tıy- 1 h 1 28 {A A ) - P· - mis gazetesi günden ~üne 

d . h'J l b l stun u, . o 0 
atrosun ·ı JD ı il » nş ı- t kt ı J · k b 
ki 

\.t ·r . 1 rldmentolur konferansı hu- ar ma a o an apon re o e-
ı ,•ıııorı ve tıvotromuza . . . · ı 'lt l d' 

0.1
.t . " ,gün çJl şma santlerının duz- tı ngı are\ e en ışe uyuıı-

nlflka vorıeı yazılar:, . . . d .ı ğ kt d . . 1 eltılmesı ve genderın ı şsızl- ıruı mı yazma a ır . 
Dr S ııp RaO'ıp beyın l h" Ş k · k · · 

E
. tt . . l"tbı'r mnı.l ıği mesf'lesini göriışmüştiır. e ısı an ar mısa ına gumıyor 

« "ın eın zıvayı u T. k d 1 b' 1. . k f 
d 

iır ko n nr ır ığı on - Cenevre, 28 (AA.) - ı...0 • 
e gibi anlıyor» ve Ab-

erans azaları hanımlara bir histan şimdiki şeklinde Şark 
dülfeyyaz T~vfık beyin « Ba- . . 

gezintı yaptırmış bır çay misakı proiesine girmiy·ece-
şka dünyalardan gelmiş .r J 

taşlar» ilmi yazıları var-
ziyaıeti vermiştir. g-ini Fransaya bildirdi. 

dır. Mühendis Nüvit Os- Erzurumda mezbaha yaptırılıyor. 
man beyin «sinema hıleleri» Erzurum. 29 (A.A.) - Be
ne dair yazdığı yazı ve lediye bir mezbaha yapmağa 
Bedi Ziya beyin «En ıyi te- ve mezarlıkları düzeltmeğe 

dris tarzı» isimli yazıları ay· başlamıştır. 

Sovyet Rusya- ispanya 
Cenevre, 29 (A A.) - İsp

anyu ve Sovyet Rusya mura
hhasları iki memleket arnsı
nılaki tabıi münasebetlerin 

rıca dikkate değer. Trapzonda su" nnet yeniden kurulması için anla-
e<Suphi Nuri beyin cevabrn Trabzon. 29 {A.A.) - Hal- şmışlnrdır. 
ve «bir tarih tetkiki» ayrı- kevi dün :l50 çocuk sünnet 
ca alft.ka veren yoz )ardır. 

1 
ettirmiştir. 

Sanat sayfasında «çocuk re- ı o ı· ·ı~· 
Urfa halkevinin seyahali 

mi ve mirimitif sanat» ma . 1 oodru11ıa SU ga Hı ul, 
. . Bodrum, 29 {A A.}- Kasa 

Vıranşehir. 29 ( A.A.) -

Kırk kişilik Urfa llalkevi g -
rupu buraya gelmiş, dil, ta
rih tetkiklerınde bulunmuş, 

konferans, temsil, musiki 
müsamereleri vermiştir. 

kaleeı ıle Süreyya Hayret . . . 
b . V hd t G''l k' b banın su tesısatı ışı t•mamen eym a ~ ıU te Jn eye b' .. 1 . . S' d' 

d
. c;.· ı b 

1 
kt ıtırı rnıştır . .,, ım ı suyumuz 

ver ı 0 ı uevap u unma a- k l .. 
d S 't ,., ı b' d .ı yeraltından çıbı boru ur ıçın. 
ır. « aı 'Çe e rn ramı ue· d 

1 
k d' 

vam etmekte ve Baltacıoğlu 0 ge me te ır. 

imzalı «Taşçı Osman efendi» Satılık tarla ve bag ... yerı· 
hikayesi zevkle okunmak-
tadır. 

Bu sayının resimlerindeki 
ve baskısındakı güzellik te 
ayrıca göze çarpmaktadır. 

Muallim tayinleri 
Havran birinci mektep 

muallimlerinden lbr -
ahim beyle Nazilli 
Beşeyltll mektebi muallim - 1 
}erinden Ulviye hanım beca. 
yiş edilmiştir. 

Şerefli Koçhisar - Yahşı 
köy mektebi muallimi Emine 
hanım VilAyetimiz emrme 
verilmiştir. 

11111 11 hıtıplann ~ir kar an 
Zil~, 38 (A.A.) - Şehrimiz 1 

imttm ve hatıplurı müftünün 1 

yanında toplanmışlar vazi. 
lelerin dışında dini kisve gi
y memeğe karar 'Yermiştir. 

NOfos sıyııu dınımesi 
Eldziz,28 (A.A.)- Pctürke 

kazasında yapılan nüfus sa
yımı denemesi sonunda ka
za merkezile nahiye ve 
köyierJeki şimdıki nüfusu 
927 sayısından sonra 
1449 kişi arttığı an-
laşılmıştır. Eski sayım 

kozanın nüfusunu 13992 ki-
şi olarak çıkarmıştı. 

lnkarı sergisi 
Ankara. 38 ( A.A.) - Anka

ra ehli hayvanlıır s~rgisi bu 
gün açılmıştır. Sergiye 341 
kısrak Tay, Teke, dişı Keçi, Çe 
piş girmiş ve bunlardan elli 
yedisi kazanmıştır. 

Ztraıı mOtehassıslar11m 
tıtkikatı 

Handııııa ~'olu iizerirı<le, ipek fabrikası ittisa
linde bağ v~ köşk. ~·a pmağa mü ait on beş dö
u üm miktarında bir tarla kısmen veya tamamerı 
yine o civarda, çerıgel mevkiinde dokuz dfüıüm 
miktarındaki bir tarla sa ılıktır. isl€ve11lerin ı ., 

rabacı zadP. Ali beye miiracatları. 5- ı 92 

Necat Bey Mual im Mekteb 
Müdürlüğenden: · 

ı -- llektebimizin Mayıs 934 gayesine ka .. 
dar ihtiyacı bulunan ( 300 ) ton kok. kömürü 
l 6-lo-934 tarihiude saat 14 de ihale edilnıek ü
zere 2o giin n1üddet!e ve kapalı zarf usuliJe 
miinakasaya cıkarılnustu·. . ' . 

2 - Talipler şartnanu-yi mektt•pte gö'rebilir .. 
Ve ihale ~ii ııü de teklif nwkHıplarilt• nwktt>pte 
müteşekkil mübayaiıl komis~oııuııa mürat•aatları 

195 

, . 
Bahkesir Belediyesi intihap 

Encümenind 
1 - Belediye meclisi azalığı intihabı 1 1 

rinievel 934 pazartesi günü sabah saat 
da başlıyacak ve 10 teşrıni vel 934 çarşo 
ba günü saat (18) ze kadar (10) gün detJ 
edecektir. 

• 
2 - intihap sandığı Balıkesir belediye 

iresiı1de belediye meclisi salonuna kona 
caktır. 

3 - Hangi mahalleler halkının hangi 
lerde reylerini kullanacakları aşakıda 
zılmıştır: 

1 teşrinievel 934 pazartesi günü: Din 
ler, Kasaplar ve Martlı mahalleleri. 

2 teşrinıevel 934 sa,'ı günü: Yenice, H 
gaybi, Eskikuyumcular ve Umurbey mah 
leleri. 

3 teşrinievel 934 çarşamba günü: Şey 
fullah, Sahnisar, Salahattin ve Okcuk 

~ 

mahalleleri. 
4 teş_rinievel 934 perşembe günii: Ha 

diye, lzmirler, Osmaniye ve Oruçgaz.i 
halle/eri. 

6 teşrinievel 934 cumartesı günü: Mecı 
ye. Selımiye, Vicdani> e ve Hacıishak 
ha/leleri, 

7 teşrinievel pazar günii: Aziziye, Mir 
bey,Hacıismail ve Mustafafakih mahalle 

8 teşrinievel 934 pazartesi günü: K'lra 
lan, Aygören ve Börekçıler ·mahalleleri h 
kının reylerini kullanmaları ve a_yın on 
cu günü saat (18) den sonra reylerin ka 
edılemiyeceği lan olunur. 

1. 
Bahkesir Vilayeti Telefon 

Fıat 

Lira 

~ 

34 
1 

1 
1 

ı2Y 
140 
170 
200 
230 

Mübayaa Komisyonund 
Kuruş 

22 

15 
24 
28 
55 
40 

80 

20 

Santim 
75 

25 
28 
50 

• 

Simens marka fincan sekiz santim tulünde 
milimetre köşeli demirile beraber 
3 milimetre çift kalvnnizli demir tel. 
99 dPreceli nışııdı r; 
Pil kavanozu 
Simens marka pil kömürii 
Simeos marka mikrafon zarfı 
Simens 934 modeli telefon makinesi 
İki nakilli kordon 
4 ~ )) 
5 )) )) 
6 » » 
5 li 8antıral (Simens) 
6, )) 
ıo » 
J 5 )) 
20 )} 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

Vilfiyet dahilınde yeniden tenis edilecek köy telefon şebekesı için 1 
yozılı simens marka telefon, saotıral, fincan pıl kömürü ve levazunetıll 
ahhıdi tarafından yukarıda gösterilen asgari f iattan şartnamesi mucıbiııc• 
itdtla talip varsa bu malzemeden bu ihtiyacı temin edecek surette 
(uzla miktarda mübayaat yapıhcağındun talipleri teminat akçalarile 
16 0-934 tarihinde komüsyona müracaatları ildn olunur. 

HALIK ESİR Vll~A YET MATBAASINOA BASIL 
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