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- leli Baıyazi'anı:Btleclk .. yla vı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevtraenl: K. E. AKMAN 

j Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 
r, ":: Yıllığ'ı: 800, altlayhtı~400 kuruştur. Günü reçmif il 

• • .P:.- sayılar 25 kW"Uftur. 
CU>.~.AR.TESİDEN OZGE GuNLER.D~ VE ER. ÇIK.AR. - -
Kadınlar bütün:!seçimlerde geniş bir yer alacaklar • 
Ameıikada 
Yıllık 
Toplantıya 

Kubilay Yugoslav 

Anıklık 
Bu yazıyı 10 ilkklnun 

tarihli Taymiıten öz dilimi
ze çeviriyoruz: 

Arneriltan iş adamlurı , es · 
kisinden daha büyük ve geniş 
bir güvenle Boşknn bay Ru · 
ıvehin yeni yıllık toplantıya 
getireceği programı bekliy
orJar. 

Amerika Cümur Baıkanı 
dinlenmek için gittiği Varm 
Spring"de törü ve 11yaaa ada
mlarını çağırtarak kendiler~ 
ile görüştü . Fakat bu danış
maların ne yöne yöneldiği, 

ne gibi sonuçlara vardığı da-

Abi~asi açıhyor. 
Fırkı Genel kltiblblr SöylHlı 

didıyi açacaklar. 
lzmir, 20 (A.A) - Me

nemende dikilen Kubilay Ahi • 
esi bu ayın yirmi altısındn C. 
B. Fırka genel kAtibi Bay 
Receb Pekerin bir sôylevile 
açılacaktır. 

lıysarida fukı kongrılıri 
Kayseri, 20 (A A.) - Vi

lftyetin her torofında fırka 
kaza kongreleri bitmiştir. 
Ayın yirmi ikisinde vilAyet 
te toplanacaktır. 

Bay Yıetiç tarafmdın kuruldu 

Ba) \,., t \' 

Belgrat. 20 (A A.) Sa. 
ltanat Naibi Prens Pol eeki 
Oış işl eri Bakanı Bay Yevtiçi 
yeni kabineyi kurmağa me
mur etmiştir . 

Fransız 
ha açığa vurulmuş değildir. d K - ~ 

1
. 

Dahası var; Başkan Ruzvelt- Dün~ü toplantısın 8 -anun urultaymdı atış 1 bir 
in va,ingtondaki Beyazeve f . 1 1 d .. 
dönmeıinden sonrada .. 1•. '' ta Sif ara onay 1 1. goruşme 
ıal yelin hangi yöne doğru Ankara, 2o (A.A l - Kur- FrllSIDIR kendi tırs11ılarl 
eaeceği belli olmamııtır. oltay bugün Refet Borsanın 

Burada en höyük ıorak, Başkanlığında toplanarak. Öl1111$ Olsaydı SillbS Zllkfll 
genel bunaJtıya kartı 18V8f• gündeJ :ğinde bulunan kanU. çık ozoııcakti. 
nıak için baıkanın yeniden nlarla tefsirleri onaylamıştır. Paris, 19 (A.A.) - Kurul · 
neler yapacağı ulnaal parayı tay Sü bakanlığı için istenen 
ve krediyi kullanarak işsiz- --=~~ınG.ı,.._,,,, _ _. 800 milyon frak masraf ya· 
lere it bulmayı ne kerteye pılmlısına mezuniyet voren 

dek ba,arabileceği, özel soy· ı'rlıAndıda vıtındathk kanun IAyihas ı nı onaylamış-
... ye ölr.onomik bir aüzmece 9 tır. Müzakere pek nteşli ol· 
yapmak için 6sel sauatı ne Diiblin, 20 (A.A) - Say. mu,tur. Başkan birçok defa 
kerteye dek diriltece#i ıöy. lavlar meclisi lrlanda söı almak mecburiyetinde 
levde Bay R uzveltin bu ıon devleti vatandaşlık kanununu kalarak memleketin müdafaa 
dediğimiz yolu yeğrek tuta- onaylanmıştır. Bıtbakan bu ihtiyacından l>ohıetmittir. 
cağı beliriyordu. münasebetle lrlanda kanun\- Eeki bakanlardan Bay Pier 

Kot teslibatın ulusallattırıl-
Başkan , bıı söylevinde 1933 arından bizim İngiliz tebaası masını iltizam etmiş ve şöy-

deki ökonomik bunaltıya ka. 1 olduğumuz hisaini veren bü- 16 demiştir: 
rtı gelebilmek için ulusun 

1 
tün yakıtıksız kayıtları _ Sınır boyuna koşmak 

kurduğu elbirliği kurumları. kaldıracağız demiştir. isteriz. Fakat eavaıın bazı 
nın yeniden kurulmasını da '====-====-=======-! kimseler için bir kazanc ka· 
imlemi, bu kurumların ha. Ero·ı n ynağı olmaması şartile . 
nkaları para verme yumu- Bay Elanden buna cevab 
fUDtt gereği gibi yerine vererek kttndisininjde tesli-

.. 
Kadinlar1mız Bütün Seçimlerde 
Daha Geniş Bir Ver Alacaklar. 

---------~-~-----~-----~-

Kadmlanmll kurultıy~a, ıiliyet meclislırindı, balı~iyı mıclislırindı '' köy 
i~tiyar hıyatlerinda ırkıklırlı bir ıradı çıhsıcaklır. 

Uluaun biJ.tün vilayet meclisleri -yr.nilenecek 
Fırka genel katibinin bildirimi. 

11 Ankara, 20 (A.A.) - Öğrendiğimize göre C. il. F. Genel katibi 
R. Peker bütün kurumlara yeııi bir bildirimde kadının bütün ~iya&al 
işlere daha geniş olarak karıştırılmasını istemiştir. 

Bu bildirime göre, şimdiden sonra biitün seçimlerde kadınlar da
ha geniş bir yer alacaklar, yeni vilAyet belediye meclislerile köy ih
ti\1ar heveti de kurumlar bu isteği getirmeğe çağırrlmaktadır. . ., 

Kurultaya verilen layiha. 
- Ankara, 2o (A.A.) - ÖğrendiğimizeKöre umumi meclislerde kadın 
üye bulunması için ~ urultaya bir kanun layihası sunulmuş bütün vi-

1 layet mecli lerinin birden yenilenmesi istennıiştir. Bu yenileme yeni 
ikinci müntehi bler ..,eçildikten sonra yapılacaktır. Yeni ikinci münte
hibler kurultayınca yapılan ve yakında çıkacak olan kanun hükmü
ne göre 200 yerine 400 olarak seçilecektir. .. ~ 

Londra Konferansı Hicbir Netice 
Elde Edemeden Oağıldll 

İngiltere hükumeti deniz aildhlarının tehdidi 
mEselesini hal için çalıfmaaına devam edecek. 

Londr~, 20 (A.A) - De. eyce ilerlememiı olmaıından Dıt ftl"ri Bakanı da ayrıea 
niz itleri hakkında lngiliı ötürü tee11ürümti bildirmit radyoda bildirditi 
Amerika, Japonya araaınd.a ve lngiliı. ~uktmetinin deaiı iki ve üç ay IOD-

yapılan görüımelere düo nı-

1 

kuvvetlerının tahdidi meae- ra yeniden görii9melere ita. 
hayet verilmiftir. lngiliz bat leaini hal için cahımaaına tlanılabilecefi ıöylımitlır-
bakanı bu görüşmelerin ep· devam edeceğini, dir. 

getirecek bir k:Alıta gelinci- Kaçıkçı sebakısi batın ulusulaştırılmaıı taraf-
ye değin duracağını söyle- tarı olduğunu söylemi~ ve b 
mitti. Bıtkan bundan batka OR klslllk •ıı kıçıkçı ıı•ık- demittir ki: Araaında gizli ir muahede mi. 

Marsilya 
Cinıyıtinin ıuhıkııııinı 

bıılındı d•:t ~i~ gelip de uluıal 111 yıklllldl. göıı.-!:~.~:. ki1~::nb.:~.:!:~ lir İngiliz gmtısi IDUl-~edınin litvinaf vı lı,ıl tırı-
kurumlar yerine ösel kuru· Ankara, 20 (A.A.) - Geç. yet kendi tersaneleri olma- d' • • 'f b ı 
mların bu iti başarabildiği· en bir hafta içinde gümrük mış olsa idi, sildheızlık yüı.. f mdın kabul adil iğini yazıyor ,. 1 sııttı u unuyar. 
ni görürsem kamudan çok muhafaza teşkilAtı tarafınd- ünden ezilecekti. Londra, 19 (A.A.) Sar inde de Sovyet Ruıyı Fraa-

ben sevineceğim » an birisi ölü, birisi yaralı Mumaileyh Fransanın ulu gazetesi gizli Sovyet-Fran 1 saya bu kıymette zahire 
Ru soylevınde geçen sözler on dokuz kaçakcı ve ayrıca slararası bir mukavelename· sız aske,rlik muahedesi hak- gönderecektir. Rusya ve Fr-

eonra bankacılar ve iş ada- 'll l d ·· nin barışı istiyen bütün ul- anaa-Alman•a ile a•rı ayrı k muhtelit mı et er en mure- kındaki ifşaat üzerine yapt- J J 

nılıırile yabdığı dostca on- k" Tk b' uslarca baylavlanması iete- muahede yapmı•acaktır. 
uımalarda iler:ye ıürdüğü kkeb .on bir ışı 1 ır er- miş olduğunu söylemıştir. ığı tahkikatın neticelerini J 

· k ı. aebekesi ve 27 t Londra, 19 (A A.) - Lon-bir takım oylar Başkanın oın aça .. cı -.t Paris, 19 (A.A.) - Fevkn- bildirmektedir. Ru gaze e 
sağa doğru gittiği sanım kaçakcı, kayvanı 579 kilo lAde tahıisatın müzakeresi muuhedenin 22 sonteşrinde dradaki Franııı ve Sovyıt 
uyandırmaktadır . gümrük kaçağı 33108 kilo ve reye konmaaı ile eolcen - Cenevrede bay Laval ve bay mehafili iki memleket araa-

Bununla beraber bu sanı- inhiıar altı bin dokuz yüz aha mensup birçok hatipler Litfinof tarafından kati ola_ ında bir gizli askerlik mua-
nı Ba• Rnıvel'tin ıöyledik. doı.ıan defter sigara kng· . dı , bu tahsisatları kabul edece- hedesi olduğu hakkındaki 

J .. ki · · k h rek kabul edildiğini yazarak 
lerindın ve •aptıklarından 8 k 1 erını , çün ü savaşa azı- haberleri Royter Ajansına 

J 26 kilo afyon, O i o esrar 1 kt . d H' l 1 diyor ki: 

Krıllp Mırı •ıtaCI Dllrlk 
ıı~kııı~ı yer ıldı 

Marailya, 20 (A.A.) - Yu
goslavya Kraliçeıi Mari Kr. 

al Aleksandrın katilinin ıuc 

ortakları aleyhinde açılmıı 

olan sorutturmada da·ncı 
olarak yer almıştır. Kraliçe 

eıki Fraaıız Bakanlarından 

Paul Boncuoru kendiıinı n
kil tayin etmiıtir. 

d~.ıır.n de onu öyle görmek ve r anma an zıya e ıt er A · be•anatta bulunarak tekzip 
ırı bir kil'> eroın , iki b" h ı · · d · J göıtermek istıyenler in arma- manyanın ru ı a etını uş- - Biriaci maddesinde ya- etmitlerdir. r-iiil!iiiiiiiiii!iiiiii:iii!!!!!!!!!!!._ __ _ 

motör, bir tabanca ve 70 ünmekt ld ki ·· l nlar ı ndan doğmuş olması e 0 u arını ıoy e- lnız müdafaa için olduğu ya- - ----=-----
uzıık bir aran değildir. =a=r=na=v=u=t =f=ra=n=g=ı =g=eç=i·r-::m.c.::-i=şt=ir=.=-==m=i=şt=ir=.========I zılan bu muahedeye göre 

Eğer, özel iş adamları ve H beş h •• k Q t• Fransız-Sovyet büyük erkA-
zanıttt kurumları öaırleri a u me 1 Dl harbiyeleri telsizle daimi 

bugünkü işei:r.tiğe bir em temaa halinde bulunacaklar 

;:,t~:~:~~1e::~01:~;0:1~~~~~ Ulusllr kurumuna yani ~ir nota ıererek taarruzun itıl- ve bunun için de şifre kul-

anış gösterebilseler, Bay R- yanlar taraf IR~IO JIPlldtg" iRi iddia itti. lanacaklardır. Sovyet Rusya 
Uvelt onların elinden tutma- Japonyanın taarruzuna uğrar. 
ktan geri durmıyacaktır. Yo- Cenevre, 20 (A.A.) - Ha- ~un ltalyanJordan yapılwış Fransa hemen Ru11yaya dö. 
ok, onlar bu yükümü başar- beşistan Uluslar Kurumu ge · ve Habeşistan arazisinde bu- rt milyar franga kadar ha_ 

111 L ı nel kAtipliğine yeni bir no- lunan bu. arazinin haksız ye-
"" gücünü gösteremez er, i rp levazımı verecek ve bir 

8 1 b ta vermiş ve bu notada re talyanlar tarafından iş-
a yolda kısır kalır arsa u Franııs-Alman harbi takdir-
(De•ımı ikinci .. 1rada) Valval me1ele1inde taarru. gıll edilditini bildirmiıtir. 

Bolu da 
Çırııflır kıldu ıhyor 

Bolu kad11lın Jlfll 11111•11 
carşıf glytctkllr•ır. 

Bolu, 20 (A.A.) Belediye 

mecJiıi bugün toplantııında 

carşafiarın kaldırılmasını yerli 

kumaşlardan manto giyilmeıini 

Gazetemiz 
Gautemiz bundan ıo· 

nra pazarleıi w ıillı gıl· 
nltrl sekiı ıay/a olarak 
çıkarılacaktır. Paz.arltıi 

günleri kôylü ıagf aıı. 
~rş~mbe günleri de çocuk 
say/ası bulıınacalciır. 

bunun için altı ay bolcar 
verilmeaini kararlattırmı,tır. 



IAYPA 2 

Ramazan günlerinde: 

Kadın Toplantlları 
---------~~~--~~~ 

Koca kanlann dedikodusu .. Evli kadınlar kocalanndan ev-
lerin den şi~ayet. genç kızlar da sevgililerinden bahsederler 

Ramazan içindP.yiz.Ramazan 
gece sohbetlerinin alabildi 
ğ:ne çoğaldığı aydır. 

Kadınlar aras nda gidifo
cek ev gündüzden kararla
ştırılır. ;:,ıraJıır tertip olunur. 

İftardan sonra sırası ge· 
len oru~~ keyfi yapan koca
sına seslenir: 

- Ayol her akşıım evden 
erkenden kaçardın, bu gece 
ayaklarını uzattın oturuyor
sun, şimdi nerde iee misa· 
firler sökün ederler, kalk git. 
Kocası ağır ılır. 

- Daha sıcak kahvemi 
İçmedim yahu. Derken kapı 
çat çat çalınır. Misa!irler 
Ü§Üşürler. Artık evde bir 
gürültü bir curcuna ba. 
şlar. Misafirler odaya geçer. 
lerken erkek hemen aralıktan 
sıvıtır. Ev sahihi kadın ile 
misafirler arasında bermu
tat hal hatır sorulur. 

Öteden beriden konu-
turlar. Misa!irlerden . bi-

rı: 
r 

- Ayol bu şece pek 
soğuk var.. Ayaklarımın 
ucu dondu. Bir diğeri: 

- Vallahi kardeş gelir-
ken soğuk iliklerime iş-
ledi., 

Bir bayan: 
Ramazanla 

nasıl.. · 
aranız 

- Pek eyi kardeş .Za · 
ten günler kısa nasıl geç-
diğf belli olmuyor. 

• 
- ·Küçük te oruç tutuyor 

mu.. Allah bağışlasın diye 
aralarında konuşurlar. Soh_ 
bet biraz ilerledikten sonra 
odaya bir ... ağırlık çöker. 
Herkes kendi kafasının 

dengi ile haşhaşa ve-
rir. ihtiyarlar durmadan 
çene cılar ve dedikodu 
yaparlar. bayanlr ev-
lerinden. kocalarından ve 
çocuklarından şikAyete, genç 
kızlar da sevgilılerinden 
bahsederler. Kahveler gelir, 
içilir. Fala bakılır. İçle
rinden şen ve kAmil bir 
hayan: 

- Hadi evladım utu 
getir, kızları oynatalım diye 
bir teklif yapar. Küçük 
biraz nazlanır, Cakat 
misafirlerin ısrarı üzerine 
ut gelir, akort başlar. Sonra 
çifte telli. 

Ozaman bayanlar gen\: 
kızlara: 

- Haydi kızlar ... Utunma, 
nazlanma yok ... 

Gençler kalkarlar ... Kllnd
ilerine bir çekidüzcn verdik-

ten sonra ortada dönmeğe 

başlarlar. Bu fasıl pek uzun 
sürmez .. Zira genç kızların 
kimisi. 

- Ayağım gitmiyor. 
Kimisi de. 
- Ben de oynıyamıyorum 

diye çekilir .. Bu suretle bu 
fasıl da geçer.Artık odaya ka-1 
ranlık çöker, çocuklar anne· 
lerinin dizlerinde uyuklnmı
ya başlarlar .. O ev sahibi 

- Yavru orada rahatsız 

olacak içerde hazır yatak 
var ... Götürüp yatırıver .. 

Çocuklar birer birer oda
lara aktarma edilir .. 

Biraz sonra ortaya bir so
Cra kurulur. 

Elmalar, armutlar, ayvalar, 
ceviz, Cındık, üziim, incir, su
sam ve cevizli sakız helva
ları tabaklarlarla sıralanır •.. 

Ev sahibi hanım: 
- Haydi buyurun... Ku-

sura bakmayın .. · Ortaya . 
çıkacak şeyler değil amma 
hani şöyle bir eğl~n?e ols
un diye hazırladık. Haydi can· 
ım buyursd.nıza 'ne duruyors
unuz. Herkes bu davete bin 
bir naz ile gelir. Birer iki
şer atıştırmıya buşlarlar. 
içlerinden birisi: 
~ Ay knrdeş bu ne gü

zel doğrusu çok hoşuma git

ti. Ev sahibi: 
.-.. A afiyet olsun. Bunu 

bizim / bey bugün pazarda 
bir köylüden nldı ... Nasıl he
lvayı beğendiniz mi diye nr· 
alarmda konuşurlar. Bir zıı 'llan 

sofra başında geçer.Sonra rnfra 
kalkar. Yine konuşulmı y ..ı 
devam edilir. Gözler mahm
urlaşm• ş söz dirhemle ağız
dan çıkmıya başlamıştır. 

Odada esnemeler ç~ğalır. Mi
safirler: 

- Haydi çocuklar vakit 
geldi kalkalım Jerler. Ev sa

hibi : 
- Canım daha erken, 

diye manı olmak ister, f <tkat 

onlar: 
- Yok kardeş evlerımiz 

uzak. ancak gideriz. Hem 
eve .. gidıp yatıncıyff kadar 

1 
saat on ikiyi bulur. her
kes toplanırlar. Çocuklar 
uykulu gözlerle ıınn~lerini 

takip eder. Misafirler ev sa
hibı ile vedalaştık.tun sonra 

evl~rine dağılırlar . O gece 
fıısıl bu suretle hitama eror . 

işte Ramazan geceleri 

toplantılarından birkaç 

1 sahne. 

Hatun oğlu 

amerikada Yıllık Toplantı 
~~et .. t~rafı birinci sayfada) 
ııı torucc · başarmak başar

µıak bayık bir yüküm olur. 
Bunları bay Ruzve]t ban

kacılara açıkça söylemiş ve 
tuttuğa yöndemde kavramı 
anlatmıştı. Bu davranışta ne 
sağa, ne de sola doğru bir 
yöneliş yoktur. 

Bu söylevden sonra yap
ılan genel seçim, bay Ruzv
elte ulusun enginleşen güve
nini gösterJi. O denli ki seçim 
işinde kendisine kar~ı davr
anmak güdü ile seçim çerçe
velerine giden cümuru ada-

ve onun tııtluğu yola yönel
miş olduklarını söylemek 
yiikümünü duydular. 

Ruzveltin siyasasını aba
yan partilerin saylav seçile. 
ceklerini bayık sanan önder-
1-'rİ bile seçerlerden ses'nla 
mıyarak ters yüzüne dönd
üler. 

Böylece bir takım iş ada 
mlarının vo zanaat öoerlerin. 
in, tuttuğu yolu değiştirme
dikce Ruzveltin kazanamıy_ 

ncağı yollu ileri sürdükleri 
oylar tüm suya düşmüş ol

du. 
ylar bile seçerlerin karşısın- Kolombiyolı Pro(esör Ne 
da kendilerini bay Ruzvelte vins, Londra üniversitesınde 

TURKDfLI • 11!!'1!1! ________ ...;. __________________ ,_.,,,,,_ __ -=~~~~~~~~~~~~~.~-=-

soyadı 
Alanlar •. 

Naci BİLGIC - Balıkesir 
merkez mü(tüsü 

Nafiz KURK UT - Eski 
muallimlerden (Yağcılarlı oğ· 
lu). 

lsmail SALTIK - Müftülük 
oJacısı . 

Ahmet ŞEKERCl - Hü
kumet caddesinde şekerci. 

(Ahmet Şekercinin iki oğlu 
Dursunbey ikinci mekteb 
başmuallimi Mehmet Zahit 

ile şekerci Hakkı ŞEKERCi 
OGİ.U soy adını almışlar
dır.) 

Mehmet BİRGiVi - ln
hisarlaı:, başçevirgenliği me
murlarından . 

Karni ERAKBAŞ ·- Vi
ldyet evrak memuru. 
Hakkı ERSÖZ - Bakkııl. 

(Hakkının oğlu icra dairesi 

memurlarından Hamdi de 
ERSÖZ soy adını a ' mış. 
dır.) 

Cemal BİLGİHAN - Bö 
rckciler mnhaJlesinde 9 nu_ 
maralı evde askeri hesab 
memurluğundan mütekait. 
(Cemalin kardeş ve kardeş 
çocukları olan Mardinde ~üm
rük muhasebe kdtibi Şevket, 
Malat.yada bakkal Lütfı, Ma
latyada mahkeme kdtibi Şe
vki, ElAzizde attar Akif, A
nkarada baytar umum mü

dnrlüğünde mümeyyiz Zeki <le 
BlLGİHAN soyadını almış . 
!ardır. 

Bekir BOZKURT - Paşa 
camii civarında kahveci. 

Emin DOGRU - Bekir 
Bozkurtun kahvesinde müs
tahdem . 

Ali DEMİRBAŞ - VilG
yet mutbaası dızıcılerinden. 

Diş işleri Bakammız 
Ankara, 20 (A.A.) - Dış 

lşl"rı Hakanı Bay Tevfik ifa. 
ştü Aras hu sabah . şehrimi
ze dönruüştür. 

vardığı hır, sıra söyleTlerde 
Ruzvttltın y~pmakta okluğu 
bır sıra evrinleri 
anlatmakta bu ışı 

baştmlırken Amerikanın ıç 

kuı uoıuuun rıe d~nlı cılız 

olduğunu üJdınlatmuktadır. 

Prof~sör, bugunku. bunal
tıyı bu kertey~ gotırdıkierı 

içın budunu ou bırbırı ar
dınca gelen törülerı kına

maktadır. 

Profesöre göre borçlu du
rumundan en zengin ala
caklı durumuna geçen Am
erika için .bir siyr.ısu değış 

tirmek gerekliği ortadaydı, 
ökonomi ve işgiiç alanların
da yapılması gereken işler 
dı; öykü gösterilmişti. 

Gazete burada profesörün 
görüşlerini kısoltarı.ı k yaz 
dıkton sonra yazısını şôylo 
yürütmektedir: 

Son duyumlara gö-
re iş o.damları baş-

kanla elele vermişlerdir; y
alnız ileri saylavlorın knlkı
nmn işini gerçekleştirilmesi. 
nde ivedi gösterecekleri u
muluyor. 

Bi.itün bunlarla birlikte, k
endisine karşı pl ::ın güven o 
denli geniş ve büyüktür ki 
Başkan Huzvelt'in bütün iş 

adamlarını , banlrncları, ı., 

iftdleri , parayı ve emekçile
ri birleştirmek iriminin ger
~·okleşmosi bile umulur. 

, ........ ___________________ .. __________________ .. . 
j Ş E H i R V E M 'O L H A K A T T ~--' ------------······-----··-··-····-··--····-··· 

Tütün asaplar Sürek 
Mahsulü bu yıl eyidir. Deresinin temizlenmesi işi Avında-bir hi~İll· 

--- dl -Eyi tütün· Yeflştirenlere avans ilerliyor. Çağışra Receb adın .-. 
para dağ11tl\ljOI Kasaplar deresi mecrası- köylü ayda yaf8,8ft8(lk 8_.r 

Tütünlerimiz ı slahı yolun- nın mükellefiyet usulile te- Çağışda Sürek 
0

"
1 

L" 
da hükilmetce alınan tedbir· mizlenmesi çnlıı:.ması ilerle- smdo bir hAdise ohnu!,dl' 

~ · ·· ıaıu 
ler eyi neticeler vermekted- mektedir. Receb adında birı 0 

.0,• 
··ddeı:.ı.t. 

ir. Bu yıl Ovaköy, Kurtde- Amele gündeliği beledi· Cümhuriyet °:1uç ı bP"' 
mi uıuavinı Hiloıı 1 di' 

re, Dereçi!tlik ve Küçükbos- . yecc yirmi beş kuruşolarak l'kte 
b l d met doktorile bir ı .. -ik 

tancı ve diğer azı köy er e tesbit edilmişt i r. Bedenen gıır.. 
· akşam üzeri Çağış.~ 8 bi' 

eyi tütün yetiştirilmiştir. in· çalışmak istemiyenlerin yerine tir. Recebin ölüınundi;dd" 
~isarlar idar~ ~y~ ~ütün yetiş- yakın köylerden getiril~n amel- kast olub olmadığı 111 ctf 
tıren bu yetıştırıcılere a-vans eler bu işte çalıştırılmaktad ır . umuminin yerinde t:w tJ' 
para v~:meğe ha~lamı~tır. Bu işin birkaç ayda bit- araştırmadan 'sonra 

Bugunlerde vılt\yetın kaza irilebileceği kestirilmektedir. caktır. 
ve nahiyelerindeki tütün yeti· - - - - - ---
ştiricelere de avans para Spor 
vormeğe başlanacaktır. 

Vali muavinimiz 
Vali muavinimiz bny Ek. 

rem dün Bursaya gitmiştir. 

Vali muavinimiz birkaç gün 

Bursadn kalacaktır. 

Osmaniye ma~allesinde~i 
bozuk köprü 

Sıra çeşmelerle Osmaniye 
mahallesi mescidi arasında 
bozuk bir köprü vardır. Bir 
iki mahallenin geçid nokta
sı olan bu köprünün son 
günlerde geçilmez bir hale 
CYeldig-i gazetemize bildiril-o ' . • 
mekted ir. 

Biz de Sayın belediye Ba. 
şkanımı z hay Salim Güooo
ğanın dikkatini bu noktaya 
çekiyor ve köprünün biray
nk önce onarılmasını dileyo · 

ruz. 

• 

Tütün kaçakçıhöı 
Dün kentimize Kayapa na-

hiyesinden on beş kilo 
kaçak tütünle bir-
lıkte yakalanan iki tütün 
kaçakçısı getirilmiş ve Adli 
ihtisas mahkemesine veril
miştir . Kadir oğlu İbrahim 
ve Hüseyin oğlu Ahmit adm
do. olon ve bı rlikte ~~alıştıkları 

unlnşılan kaçakçılar istintak 
hdkimi tarafından sorguya 
çekildıkten sonra hapisha
neye gönderilmişlerdi r. ~1u

hakemeleri nıevkufera yıipı 
lacnktır. 

Koyun husuf an 
Birkaç· gün kadar önce 

koyuncu Vasıfö ait sürüden 
on koyun çalınmıştır. Z:ı_ 

bıtaca yapılan araştırmada 

koyunları çalonlarırı A kyar 
köyündım ~lehmet oğlu Nn
suh, İlyas oğlu Murat, lhrn_ 
him ·oğlu Vey~el, Yakub 
oğlu Murat, Mustafa oğl11 

Yusuf. Zeynnl oğlu Homzn 
olduğu anlaşılmış ve dün 
hepsi nJliyeye verilmişler

dir. 

Bir nişanlanma 
Yağhaneci oğlu merhum 

Bay Husamettinın hafidesi 
~una oğlu Burhanın kızı 

Müdrike ile inhisarlar idare
si memurlarından müstecaplı 
oğlu Saminin nişanları dün 
akruba vo aile dostları ora
s ı nda yapılmıştır. Nışanlı.ın

mayı İki tarafa kutlularız. 
I 

Bugünkü Maçlar 
Bugün idmanyurdu ile idmangücü kaıŞılanıCI'· 

. Kupa maç:larına bugün de 
ldoıangücü - ldmanyurdu 

birinci takımları ve idman 
birliği - Alay idman yurdu 

ikinci takımları arnstnda de
vam edilecektir. 

ulunmaktadır. 

** l rıo•, «B» kümesi nıac 8 ;J1 
bıfgün Edremitte b• '1-". 
caktır. Maçları 0110'

8 ;~ 
gönderilen bir bakelll b-' 

. aur .. ~ 
edecektır. Maçlara . aı' 
ye idmanyurdu gır 
tedir. 

ldmanyurdu - İdmangü· 
cü takımları birinci devreyi 

sekizer puvanla berabere 

bitirdikleri ıçın bugünkü 

maçların neticesi alaka jle 
beklenmektedir. Her iki ta-

idmanyurdunun ~~~,.. 
İdman yurdu kuliibU s-J 

akşnm ra hri reisi b91 ·r ~ 
Gündo!(aoıP şerefineb1 ~ 

kım da maç için hazırlanm ı ş ziyafeti vermiştir. ~ 

·Dışta Gençlik T eşkilô~!ıı~ 
Bugün acunu dolduran üzerinde yapılacak c,: 

nasyonrlizmler, tahsil ve dır. • 

···~ terbiyeyi birliğin nefıne Okul kadrolarıııın 'r'ı 
hizmet ettirmek için bun_ kadroların vozifesi ~1'7'.J 

.. ıtı~ 
lnra el atmakla ışe ba Vücutların dcğerı~ı ğl' 
şladılar . ettirmek, yürekler~ s:~it-' 

ltalyada, daha okullar- aştırmak, iradelerı r btl 
da cocukları askeri disip· mek Ordu, toprağın ınu.~ 
lince alıştırmakla kalmak el koruyucuları olan llİ~ 
istem iyen hük fımet, yurt- yeti~tirirken, .~~~:liJ~ 
dnşu tahsıli temin ediyor, de , memleketin buyu ~ ~ 
ve bu tahsile savaşçı ün daimi işçileri defllı:r., 
bir mahiyet v~rmek dile- yurtdaşları hazırlar ; 
ğini açıkça söyliyor. ulusun alın yazısı sa\'Bf ~ 

Almanyada Hitlerizm ge- larında ottaya atı~~ifi 
n~~liğin zerinde uynı nüfuzu önce okul sırıılarındn ı~r-
yapıyor. Ulusal savaşa tapın· site amfiteatrında be ı ,,,,, 
ma duygusunu aşılıyor ve başlar. Mualliın, ?;:ıe, 
üniversitenin muvafakntin- zabit, aynı taııl 
kuvvet ıı!Arnk memleketi ilham almalıdırlar. .,1 
vecde varan bir oraeızme ~luallimlerLhüiO~e~",ıtj 
sürükliyor. ş ı olan büyük 01esulı1d8 1':: 

Rusyada ferdi , ihtilalci ne inandırmak 0 kull8r . 1~ 
hükumetin ilerleyişine esir sever bir tahsil goste~~bj 
kılmak için ahaliyi o kadar kaidesini kurarak bU . 'I". 
sıkı bir çerçeve ile . 1 . • d b' ne~1 • .JJ 

ın u us ıçın e ır . kıer.w 
çeviriyor ki, böylece hiç trolürıü yapmak, ya.ot ;ıı' 
bir muall im bu reJ'imın h k . r 1 ·111 taY ,.,, er esın vazi e arı ı·tJJI" 
en ufak tef errüatını bile usl 1 

rek hunn karşılık Ol ··k 
münakaşa 

edemiyor. 
etmeğc cesaret zifolerinin büyiikhı ofl'. 

asaletinin müstnh81' ( 
ğu sayğıyı gösterın;6~,o~ 
nçliğimize eı kekçe ek• 
foydolarını temin edec ,o 

Korkmay:niz! sizi böyle 
bir öğretme biçimine gö
türecek değilim 

Bununla beraber bütün 
ulusu döğüşe sürükliyen 
bütün ahaliyi endişe v~ 

tdılikoye kar ı ştıran modren 
savaş savaşç ılardan olduğu 
kqdar knclın erkek çocuk 
herkesten kuvvetli bir ma . 
nevi hazırlık ister. 

Bütün silll. hlı ulus sistem 
lerinde olduğu gibi hizim 
askerlik sistemimizin de 
dE> tesirli olmak ve yalnız 
teJafüi hassasını muhafaza 
cdobilm ı> k ı~~ın bir ulusnl 
terbiye · siyasasile canlım 

dı r ılması gerektir. 
Bu sı ynsunın mühim nok· 

tası okulla ordu arasındaki 

bağları sıkarak genclığin 

Şterck ~ayreti ulusııl IJ1 ,)f 
o . <18 ~ 

ati yurdun şerefın° ~ ,.. 
' .. .. tuıac• ,,_., 

yazısını ustun .
1 

rİ .,... 
ana "izgı e 

programın ,,. 
nlnrdır. 11 1 

. aldır 
Fransa hiç hır s tI t 1 

şüncesi beslemiyor· e ~ı• 
lü müsamahasızlık .,e ~ 
tassubundnn uzaktır·ınilJ 
istediği emniyetini te e~~· 
. . d ve ı 
ın cesaret, 1rn e h" ',/,. 
mınıı neye malikse tlB I 
mürefreh hazır olma giJ 
aber ona sükfın. ';01ııı 
içinde çalışmilk un1' . b~ 
rocek ulusal disipline• 

aktır . 

Sevgili 



S1YPA: 3 TORKDILl 

Buğday Vergisi Yakın komşularımız. 

Nasıl ve ne Şekilde alınacak? B i r M u a m m a !. 
Yasanın bazı maddelerini deliştiren yası Yll3yete geldi. La Bulgarıe neler "az ı'\Jor? 
Buğday koruma vergisi zlasile ve defaten tahsil T :J 

yasası (konunu) nun bazı ı olunur La Bulgarie gazetesi ya- Samimi hissiyatımızın ve hü-
m.addelerini değiştiren ynsa J ıefterini kısmen veya zıyTou~:r k snü niyetimizin komşu me · 

ı 1 
matbuatının birko • 1 k ti d k t'l "t vı ti yete gönderilmiştir. tamamen imha edenler hak d . . ç m e e er e ·ıyme ı e mu e 

Yasaya göre Nüfusu ı0,000 / kında üç aydan beş seneye J z~m:~ anb~rı memleketım~z nasib bir şekilde karşıland· 
ve daha yukarı kasaba ve şehir kadar }ıqpis cezası hüküm 1 a ey ıne ta ındığı muhkır ığını müşahede etmekle me 

lerdeki deüfrmen ve fabrika olunmoklo beraber knuıları \'aziyet, biz Bulgarlar için mnunuz ve ümid etmek ist
larla nüfu~u J0,000 den aşa- imha olunan müddete ait bir muommıı, istifho.m eriz ki bu h.ıl Tiırkiyo Cii-
ğı olan yer] ,jrdeki fabrikal- vergiler resmen takdir edi- nolı:.to.sı teşkil etmektedir muriyetinde de böyledir. 
arda yapılan \'eya ecnebi lerek üc kat fazlasile defo.· l~inde kibor Türklere hns O halde, bu memleket ma 

h 
'l l terbiye Ve nezaketten hJ0

Ç tbuatlDln açıLra alo htar tııemleketlerden getirilen her ten ta sı o unur .. ,_. .,y 
nevi buğday ve çavdar Buğday ve cuva11ar un- bir bulun mı) on bu lisan in- vaziyetini neye hamletmem 
unları ve irmik ve memleket larının kurşun mühürsüz sanı müteaccip ediyor. Ko- Ve kendilerile aramızda 
icerisindeki fabrika ve ima· ve nakliye teskeresiz olan mşu rümhuriyet refıkleri- şimdiye kadar dostluk ve od· 
lAthanelerde yap lan veya vergiye tfibi değirmen ve I mizin bu can sı~ıntıları ne~- · emi tecavüz andlıtşmaşı olmı
yabancı memleketlerden ge· fobrikalordan çıknrıJması ve ba nereden gAlıyor ve şı yan komşu memleketlerin 
tirilen herlürlü bisküvi. mu- ner.ede üğütülmiış olursa 1 kayetle.ri ne gibi şeylerdir . matbuutı Bulgaristana karşı 
karna ve şehriye buğday olsun, bu unlar n mühürsüz , o~a~akı dostlarımız bunları komşu ve dost bir mcmlek · 
koruma kartılığı \'ergisine ve teskeresiz vergiye tabi bıldırm?~ lut~undn bulunur ete lllyık muamele ynpıırk.en 
tabidir. şehir ve kasabalnra naklol- larsn hızı mınnettar etmiş kendisile dostluk, ademi tec. 

Vergi, buğday ve unması yasııktır ı olurlıır Ç~n~iı: bu~lnr~ nü- avüz nndlaşması akdettiğimiz 
çndar unlarındo 72 kil· Vergiyo ttlhi olmıyan yer- fuz. etme~ı zıyadesıle ıstem yegAne memleket matbuatının 
oluk gayri safı oğırlıkto lerden vergiye Hi.bı yerlere emıze rngn_ıcn huna muvaf- bize karşı açıkca husumet 
birinci nevi un için ~·uval un getirmek istiyenle, un- f~k. olan bır~e! varsa o da, göstermesi taaccübe şayan 
başına ) 50 kuruş, bu nevid- larile birlikte bağlı oldukla- ~ı~ım a~eyhımıze soylemek değil midir? 
en ıonra gelen neviler için rı maliye dair- ı~ın. yerı~ altında bile her Bulgar gazetelerinin Türk 

gazetelerine hücumlan 
çuval başına tOO kutuştur. esine müracaatla vergi- ı turlu ve~ıl.o araştı.rdıkları ~e 
Birinci nevi unun evsafı sini vermekle nakliye tezke· bunu.n ı\·ın ~obıl oldugu 
Maliye ve Ziraat Bakanlıkla. resi ul p \'uvallıırına kurşun l takdırda dığcr B?l~.an 
rıncR birlikte tayin edilır. mühür koydurmağa mecbfı kon_ışularım_ız~ nleyhımızc 
Makarna, 11ehriye ve bisküvi rdurlar. Bağlı oldukları ma- ç~vırmek ıcın hatta kü 
fabrikaları. kullandıkları un- liye dairesi vergiye tabi ye- çuk. m~.nevr.ol~rdan bile 
ları kendileri yaparlarsa rlerden birinde bulunuran çekınmedıklerıdır. Meselti, 
bu unlardan birinci nevi iti- evveld vergisini yııtırıb nak. birkaç' firari pomakla Bul· 
barile vergi alınır. Ma- !iye tezkeresini aldıktan so- gar- hlen hudu.dunda vulı:.u 
karna, şehriye irmik ora ooların bu tezkere ile gelen son hddıse bunlardan 
ve bisküvilerin vergisi kilo birlikte doğruı·a aynı maliye biridir .. 1'ürk dostlarımız 
başına ıki kuruştur. Virgiye daires:oe getirip çuvallarına bu hddıseye aşağı yukarı 
tAbj un fabrika ye değirme. kurşun muhilr koydururlar. evr~nsel bir hddise malıi 
nleri çuvallarını 72 kilo ha· Nakliye tezkeresinde nuk. yetındc vermek ve BuL 
?ırlamağa mecburdurlar. !edilecek unların mikdurı garlar nleyhıne Balkanları 
Bu mecburluğun tutbiiine ile kime ait olduğu, hangi olduğu gibi bütiin Avrupıı
imkAo görülemiyen kıısaba yı da silAhlandırmak ıs · tarihlerde ı ereye \'e teske. 
ve tehirlerde Maliye Bakanı, 1 . h . 'h k d tediler. 
hükmün taıbiki münaaebetL re erm ongı tarı e a ar muteber olacağını gösterir Bulgaristan şimdiye ka-
le geciktirmcğe 11ldhiyetli- nokl;ye teakerelerinde yazılı dar eline geçen fıreatlar 
djr. maltlmata uymayan nakliyat dan hiç bir zaman böyle 

Buğday koruma kar- ka~·ak sayılır. Bir defo da istifade temin etmek iste-
şılığı verdiği mükellef y- nakledilmiyecek unların her medi. Nıtekim türkiyenin 
etine tııbi olon değırmcn fa . partisi kin oyrı nukljye tes eski merkezinJekı Yunan 
briko ve irı\oltilhane sahip, keresi alınması mecburidir . küçük sanat erbubı aley-
müdür veya mümessillerin- Muteber sebebler dolayısile hine alınan tedbirler ncti-
den: unlarını tezkerelerin mukay· cesjnde lstanbuldııki Elen-

B l d 
"dd t · · d lerin harice •·ıkartılması 

u yasaya göre tutu - yet ol uğu mu e ıçın e ~ 
mosı IAzımgelell defteri tut n .. klcdilmiyenler tezkoreyi üzerine ve nihayet son 
mıyan veya bir kısım mua- aldıkları maliye dairesine zamanlarda her şeyden 
melelerini deftere geçirmiy- götürerek bunları vize etti- fazla ve bilhassa 
enlerınin bu suçlara taalluk rirler. Elen papaelnrını ııld-
eden müddete ait vergılcri irmikler hakkında da onl- kadar eden ruhani 
esııs takdir olunarak bir ara ait hükumlcr tatbik ol· elbise giyilmesi yasağı dol
kat daha fazloaile defoten, unur. Makarna ve şehriye ve ayısile iki memleket gazet
tahsil ve kendilerine ayrı hisk.üvılerin yolsuz olarak eleri aras:nda açılan münak
ca yüz liradan bin liraya fabrika ve imaldthıınelerdcn aşaları ele alarıık böyle bir 
kadar pııra cezası hükm çıkarılması ve memleket iç- maksad icın kullanmadık. 
olunur. Defter tutulmuş inde nnklolunması yıısaktır. 
olub da ibraz edilemcJiğı Değirmen, fabrıkn ve im· 
takdirde tutulmıımış sıyıl- aldthanesinJ~ kurşun ve 

arak yukarıdaki fırko hii· mühürsüz mul çıkartanlarlo 
kmü tsıtbık olunur. mallar.o sebebleri hakkında 

Defterini vcyo mokbu - bir uydıın bir seneye kudnr 
1 

zunu tahrif edenler hakkında hapis cezası hukmolunmok
iki aydan üçseneye kador in beroLer. ka~·uk mallar 
hapis cezası hükmolunm 'rurk ceza kanuntJrıun 37 ın 
akla beraber bundnn mültı- cı maddesinin son fıkrasına 

Bazıları, komşu memleket 
gazetelerinin dargın vaziyet· 
ini Bulgarların Bıılkan onlu
şmasına iştirak et..ııesine 

hamlediyorlıır. Böyle bir iz
ah kubili mudofaa değildir. 
Hulgar hükumetleri, zama
nlarında, bu ademi iştirakin 

sebeplerini söylediler ve bu 
sebebler hiç bir yerde ciddi 

Sofyada ~·ıkan Mir gar1.e
tesi Elen - Bulgar sınır htl
disesi üzerine Türk gazete. 
lerinin yazılarınA cevap ola
rak diyor ki: 

Bulgar umumi efkArı Türk 
gazetelerinin hücumlarına 
hayret etmektedir. Türk ga. 
zetelerinin kullandığı lisan 
o karlar ağırdır ki, bilhassa 
bu devletle aramızda bir 
dostluk muahedesi bulunma· 
sı dolayısile, gözlerimize in
anamıyoruz. 'l'ürk gazetele
rinin bu hücum için bahane 
ittihaz ettikleri mesele, ya
kınlarda Bulgar- Elen sınırında 
vukua gelen müesaif hA-
diselerdir. Pomaklar Bul 
gar arazisinde koyun hır-

sızlığı yaptıktan sonra 
kaçmak istemişler, sınırı 

geçmişler ve bu esnada 
Bulgar oskerlarine karşı 
silah kullanmışlardır. Bul
gar askerleri de aynı su
rette mukabele eylemiş

lerdir. Fakat bütün mese
le Eltm zabitlerı ile hal 
olunmuş ve bunlar Bul
garların bu işte hiç bir 
suçları olmadığın• kabul 
etmişlerdır. Bu vazi y otte 
Türk protestoları yerinde 
değihlır. Bu mesele hi~· 
bir surette 1'urk ulusunu 
alil.kadar etmez; Çünkü si
ldh teatisi 'l'tirk - Bulgar 
sınırında değil fnkat Elen -
Bulgar sınırındu olmuş-

tur. Türk umumi er 
kllrının Pomakların akı-

beti ıle alllkadar olmak 
ıçın hiç bir hnkkı yoktur. 
Her kesce mıılfım olduğu ü 

21 ilk kaaun 

Belediye 
Başkanhğından: 

"ılılıi mahzuruu <lefi için dert>lerin arınma ı 
işinde Sıtnıa nıiicadelt• kanununa tevfikan (( 5 ,. 
gtin çalışmak mechuri~·eıinde bulunan nıükelle
fin kt~udilt~rine i~P gitmeleri için yapılan tenbi .. 
lı1At giiniindc iş ba~mda hulunnrnd~kları takdirde 
naklen tahakkuk eden ikişer liraıu t;4hsili em\'al 
k4Arnırıu rıa tevfikan tal1sil ohınaeaAı ilAu olunur. 
zere Pomaklar islam di
nine mensub Bulgardırlar 
ve Bulgar tebaasıdırlar. Din 
mesr.lelerini kendi dahili ha
yatında ikinci plana attığı 

halde, Türıkiyenin bu maks
atları İ\'in din'i hissiyattan 
istifade etmek istemesi gari
ptir. Türk gazetelerinin di
ni hissiyata dokunulduğu 
hakkındaki protestoları sam
imi değildir. Bu hücumlar 
Pomakların hicret etmeleri 
için yapılan propagandaları 

kuvvetlendirmek oiyetile 
yapılmaktadır. Bazı ajanlar 
Pomaklar arasına girmekte 
ve onları ocaklarını terkede. 
rek Türkiyeye gitmeğe teş

vik eylemektedir. Omid otm· 
ek isteriz ki yeni Bulgar hü
kumeti, Pomakl ııraıınd

aki bu Türk propagandası
nı akim bırakmağa ve Pom
akları Bulgar vatanına ba~la
mağa muvaffak olsun. o 
zaman Pomakların hicreti 
için yapılacak bütün gayret
ler boşa gidecek ve müslüm
an Bulgarlar, vatanın sadılı 

oğulları hissiyatile ecnebi 
ajanlarına artık kulalı asm
ı yocaklarJır. 

Yine Sofyada ~·ıknn Slovo 
gazetesi de şöyle mütalea 
yürütüyor: 

Türk gazetelerinin bu ya· 
Juşnıuz hücumlarının bahan
esi, Elen Bulgar hudud hA
discsidir. Mesele malQmdur 
ve Bulgar askerleri, yanlar
ında Bulgar araziıinde ~·alı
nınıt koyunlarla müeaadeaiz 
sınırı geçmek istiyen bazı 
pomak aileleri üzerine ateş 

açmak mecburiyetinde kaldı. 

lğer Türkler, pomaklara 
karşı bir -muhabbet hiHedi· 
yorlarn bu zavallı ahali ar
asında yaptıkları propagan· 
dalara ve anıdoluya gıçmek 
icin teşviklere bir nihayet 
vermeleri lAzımgelir. Türk 
gazetelerinin kullandıkları 

lisan çok gayri tabiidir. 

Bun ı karşı verilecek bir 
tek cevnbımız vardır ve o da 
şudur: ~1uhtelif devletleri sı

nırlarında" askerlerin vazif· 
esi müsaadesız sınırı ge~·mek, 
istiyenlerin üzerine ateş a~·. ı 
maktır. Bu, Avrupoda da, As. 
yada da böyledir. Başka de
hi getirmeğe hacet yoktur. 
Esasen 1bu kadar basit ve 

iptidai meı;eleler üzerinde 
münakaıa etmek bile mana
sızdır. 

Balkan ıntlı111111 ikaıa
mik kanıayi 

L'ındendanr.e Roumaine 
gazetesinde okunduğuna g1_ 
re Balkan anlaşmHına dabil 
dört devlet murahbaeların
dan mürekkep olarak t.eıe
kkül edecek ve dört mem
leket arasnadalr.i ökonomik 
müaasebetleri daha siyade 
sıklaıtırmak için en eyi ça. 
releri arayıb kon.eye bildi
recek olan Ballr.an itilAlının 
ölıonomik konıeyi murahhaa 
heyetleri tetelr.kül etmit ve 
dört devlet murahhaalarının 

isimleri biribirlerine bildi
rilmiştir. 

Ôkonomik konaeyinin ilk 
defa Atinada toplanmaaı da 
kararlattırılmıştır. Konaeyi11 
hangi tarihte toplanacatı 
daha tamamen teıbit olun-
mamıı iıe de bunun 1935 ilk 
k4nunun başlangıtlarında 
olması cok muhtemeldir. 

Bulgıristanm ihrıcıtl 
Bulgari gazetelerinde el

duğuna göre Bulgarittan 
bu ıene haricı 37 4'0 va
gon yaş fisüm çıkarmııtır. 
Geçen aene çıkardığı yaı 
üzüm 1957 vagon idi. 
ihraç olunan yaş erilr. 
mikdarı, geçen Leene 80 ve. 
ğon iken, bu 1ene 4go 
vağonu bulmuıtur . Geçen 
sene 175 vağ'on olan ee
viz ihracatı bu aene 187 
ye cıkmıştır. Elma ihracatı

na gelince.ıetıen ıene 37 
vağon harioe cıkarılmıı · iken 
bu sene ancak 7 va~on- oık· 
arılmııtır. Geçen aeaenin ıs 
vağuna mukabil, bu aene 37 
vağon domates ihraç olunm· 
uştıır. 

Küçük soğan :gecen 11ne 
70 vağon bu.._ sene 43. 
Bu her « 3 1.. « 48 
Tütün « 1622 « 1348 
Yumurta « 2300 « 2119 
Canlı tavuk « 241 « 224 
Kesilmiş tavuk « 17 4 « 265 

Omerkiy kooperatif indın: 
Kooperatifimiz ortakların

dan 29 numaralı ortak Hakkı 
imzaı:ıını yeniden yaptırmıt .. 
tır. Keyfiyet ildn olunur. 

vellit vergi ziyn• iki kııt fa· göre müsadere edilir. 
~ 

Mecmualar: --
Aym Tarihi 

Matbuat umum müdürlü
ğü tarufından çıkarılmakta 

Yeni Adam'm ~üçü ~hi~aye 
kilaplan. 

bir munhazeye maruz kalmadı, 
bilr1 kis herkes bunların do
ğruluğunu teslim etmeğe 
mecbur oldu. Diğer taraftan 
Bulgoristanın düriistçe ve aç· r'TüRKDiLI Neşriyatından: 

olan «Ayın Tarihi» nin do
kuzuncu Ağustos sayısı çık. 
nııstır. Ayır rihi Ağustos 

ayının bütün 'yası, iktısadi 
ve kültür hareketlerıni bir 
arada toplamaktadır. 

kelimesini bir pnrolu gibi 
kabul ederek yurdun olın ya 
zılarınn olan inancını daima 
ıaklam&1ını dıJiyelim. 

Yeni Adam ~·ocuk lı kAyesi 
kit!ıplnrı'n•n nltıncısı olan 
« 'l'aınıırln omor» ç kt . 
içinde hırçok resim ve 
ko;ikntör ler, bilmecelt r. sn 
ve okunobılecek hikllyeler 
vardır Ycızılor öz t ürkçl' ile 
yazılmıştır. Bu sayıda Bire· 
zilyayı dolJı-jJn ıkizlcrin bu 
şından geç •nlerı anlatıyor 

Hı>r çocuk okumalıdır. 
1'anesi beş kuruş. 

ıkça koyduğu ihtirnz kayıtl
arı hiç kimseye bir zarar 
vermemekte ve bu memlek
etin diğ~r Bnlkan devlotlo'ri 
ile munasebetleri daima 
daha knlbi, dahu samimi 
bir hale getirmek 
istemesine mnni ol-
maktadır. Bulgarıttnn böyle 
bir siyns 1l yol ur. bir v ıs tcı 
nihayet Balkan andlaşması ta
rafınd:ın takib olunan avnı 

l lletıcelerc varacağına kanijir. 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

H•ıyat bilgisine uygıııı ol•ırak 
zılınıştır, Her kit••pçıda 

ya
S«t tılır. 
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1 Romatizma ve soğuk alğınlıklarına1 
çare ti Vahliğinden: 

• 

O dk tor 

~ r·· k El k .k ~· 4 ur e trı >I « i.-=. 

~ T ermof oru ': 
~ Balıkesir: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay P_ 
~ -· ~ Ökonomi Bakanlığmın 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara lLl 
~ ve on beş senelik ihtira beratını haizdir. ~luhterem hekimlerimi- t. 
~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlemede, ,. 
~ sıcak kum ve hava banyo ve pansumanlarında istimal ohmnıak- ~· 
~ tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine vesair lüzum ~D 
it görülen yerleredıi konulabilir. Her memlek_etin voltuııa göre lırr rw 
~ şekil ve ebadda imal edilir. - TE~IJN ATLIDIR r, 
~ S~tış yerl~ri: .lzmirde P~ştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~~ 
~ Tevfık elektrık tıcarethauesı. ,-
~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahanesi r 
~ fstanbulda Mısır çarşısında auar H. Hüsnü ve mahdunıları ~ 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkarllölevi elektrik deposu. ~ 
~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. ~ 
~ Sıvas ve Samsunda lbrahim Ferit ışık elektrik deJl O)arı. ':__ 
~ Konyada Ali Vlvi tuhafiye ve granıofon ticarethanesi '== f Afyonkarahisarda Hüsnü Riıa İstanbul eczahanesi. ı; 
~ Uşakta . diş tabibi Bay Yus . 1 
~"~·~iiiiiiiii&;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııııımıi• 

ŞEHİR SINEMASINDA ' 
19 Kinunuaval Çarsımba aksımmdın itibaren 

DÜNYANIN EN MUAZZAM VE EN 11UHTEŞEM ESERLERiNDEN 

BEN HUR 
-Sesli-

RAMON NOV ARRO - MA Y MCA VEY tarafından temsil edilmistir . . 
Sinemanın icadından heri binlerce filinl yapıldı. Milyonlarca pa

ra sarfedildi. Fakat B E N H U R e sarf edilen para ve yapılan 
fedakArlık, bu .binlerce filim içinde ancak beş, on filime 11asib olnıuş 
tur. B E N H U R e lo nıilyon lira sarf edilmiş ve 25 binden fazla
insan iştirak etmiştir. Bu tarihi ve muazzan1 eseri herhald .. , görünüz. 
ilaveten .• D 0 N Y A H A V A D 1 S L E H 1 . 
Her hafta PERŞEMBE ve CUMA matinelerinıiı vardır. 

PEK YAKINDA 

Sevimli artist Anni Ondranın şaheseri 

Madmazel Hofman 
• 

}~iln1lerini takdim edeceğiz. 

Yaklaşan bayram için hediyenıi düşünüyorsunuz? 
O halde hüktiınet caddesinde şehir sinaması altında 

A A 

lzmir - lstanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat eıliniz. Hediyelik hernevi KUTU ŞEKEHİ, 
ŞEKERLEME, ÇIKULAT ve ayrıca Ramazan için HELV.\ 
ve REÇELLERi orada bulacak ve ucuz olarak. tedavi edeceksi-

1 

Memduh Ahmıt 
Kent içinden akmakla olan kasaplar ve şehir 1 çocUK . ,-.. 

derelerinin lağım sularile yağan yağmurlardan hastalıkları müteha 

mevdana ~elen ufak bataklıkların sivri sinek Muayenehanesini ~ 
~ ..., ane civarında ZemeD 

yetiştirmesine an1il olduğu ve hu mazarrattan kağına nakletmiştir. 

da sıtma hastahğı yaptı~ı mıhını bulunmakla 
sağlığına düşman ol<ın hastalığın önüne ~eçmek 
için sıtnıa mücadele talimatnamesinin (15) inci 
nıaddesi ınucibince küçük çalışnıa ile kaldırılnı
ası nıiimkün olacağı düşünülmüş ve sıtma mü-

r AVuKAT 
H. Tevfik - sadı~ 

DAVAVEKlıJ cadele kanununun (6) ıncı maddesi mucibince 
(15-yaşından aşağı ve 65-yaşından yukarı) ola
nlar haric olmak üzere biitii n mükellefinin vine 

YUSUF KENA~ 
Yazıhanesi hükümet ca~ 
de Ahmet çeşmesi kar I • • 

aynı kanunun 6-ı1ıcı maddesine göre beş gün Merkez ve kaı:alarJıı 11
"' 

8ur• 
nevi dava kabul~ ..,e için ve 20-12-934 per~enıhe giiniirıden itibaren 

posta posta iş başına çağrılacaklardır. 
ı ıe neticelendirilir. 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk· ---Aşağıya bastığınıız rehber tablo halkınuzın her tülü ihtiya~l•: 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kıfll 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •• Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebillrainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayımz .. 
·ili' 

TRİKOTAJ. Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi 
011 

• ye caddesı numara: 98 

KIRT ASf YE· Mustaf31 Fehmi. llükıinıet caddesi posıatı•• 
• ne sokagı. 

OTEL : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde' 
sinde.. . 
Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesı 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükt1met caddesinde·e& 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hük1'1
11 

caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. Hiikıimet c~dde' 
sinde .. Darbalı oteli altında. el 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hüktifll 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gilltet' 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehmet so~•I 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman r.ııı;· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane lıoğazııı dk 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efef1. 
Riltımumiçkiler, konserve ve ş,~ker çeşitler•· 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 ~ 
Terzi ve örücü Celalettin bey. K0"' 
nıilliye caddesi No. 163 

ŞEK.ERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıllesirin en eski şekel" 
cisi, Hükfımet caddesi, postalliıne sola~• 00 

mara: 24 
• . rı1tl" 

MANJF A TU (:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazı . e 
. .. . ill•Y nıfatura ve kumaş magzası. Ku vayı 111 

caddesi numara: 52 · .. eııi, 

H1RDA VA rr. Cumalı Hasan - Yapı ve rençper du~ıre· 
1 • demir hırdavat, boya, cam, çimeto "es 

Sa r~u;lar başı. 

• 


