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Çoğalahm!.. 
• • ............................................................................ : 

Sos~alist ve kom~nistl~ri ele iy Avcıların Bayramı 
~ogalma~: Bir milletin malik ol~uou zen
gin ül~enin güzellini noktasmdan en bu .. 
yü~ süstür. 

faşızme karşı bırleşt1. _ 
illi konseyin mdıği karar. Evkafa a;ı binayı satın alıyor. Avcılar ağustosun ilk cumasında bayram yapacaUar. 
Paris 16 (AA) :\J 8 wl ,. ' 'f d ,. J L 

Pol I•abr tarafından veril~~ ayranı eg ence f Ve 0 nıspelfe lStl 3 8 1 0 8C8~llr, 
ve S. F. 1. O. milli Kara nvcıl ğı nizamname- O gün tayin olunacak 

İlk tahrirfje 14.5 'e ha 
lihazır<la 18 mılyona yü
kseldiği kabul vo tesp't edi
len sayımızın ıırtması; i~tık
bnle emin aJımlarla 'ÇÜ ürlu.-~iı 

J !'"> 

müze en kuvvetli bir Jelıldır. 
İçinde bulunduğumuz de

vletler, mill('tler dleminin ka_ 
baron nüfuz mevcudiyetleri 
karsısında artan ve çoğald
ıkça kuvvetli bir cemiyet 
arzeden varlığımız; cümhuri
yet ülkümüzün en muazzam 
tezahürüdur. Yaşanan asrın; 

icaplarına, hars ve tamnhl
o.rına bir muvazene kabiliy
eti ile karşı durabilmek 
ıçın emparyalist zihniye
etlcre; aynı silllhla mukabe
le etmek zarureti vardır. 

Çoğalmak: bir milletin malik 
olduğu zengin ülkenin gü_ 
zelliği noktai nazarından en 
büyük bir süstür. Yuv:ılar, 

cıvıldaşan kuşların çokluğu ile 
. ölçülen ne zarif aşiyanlar_ 

dır. 772 binlerce kilometre 
murabbaı genişliğinde gü
zelliği cihan değer toprak
larımızda, bu ı 8 milyon nü
fus, yürüyüşümüzün şümulü 
ve manası itibarile mühim 
bir yekfın teşkil edecek de
recede d0ğildir. iki deniz 
snhiline, uzunca bir dağ 
eteğine yayılmış. toprakları 

hiçte feyizli olmıyon millet_ 
]erde bıle istikbal düşünce. 

si ile çoğalmak için büyük 
bir gayret görülüyor. Bugün 
birçok milletler nufus arttır
ma yolunda milli bir siyaset 
rekabeti içinde bulunuyor. 

Medeniyet, insaniyet ilim ve 
sonattaki boy öl\·Üşmelerin 

yeri doğum çoğaltma prop. 
aganda idareleri tarafın lan 
işgal edilmiştir. Milletlerin, 
devletlerin umdeleşen bu 
milli nüfus siyaseti karşısı
nda bizim daha ziyade ço
ğalan vo artan sayımızı 

daha pek çok yüksek raka
mlara çıkarmak en büyük 
gayemiz olmalıdır. Çünkü: 
Hiç kısırı bulunmıyan doğ

urgan ve doğurtgan bir mi· 
milletiz. Bu meziyeti cinsiye 
bize beşeriyet tarihinin ilk 
esas temellerinde tabiatloıo;

ruış bir kabiliyettir. Diınyn
nın her tarafına insan :ıkın
ları yağdıran Türk ellerinin 
bu kabiliyeti bu gümede 
anavatonın \'Ok feyizli top-

raklarında elbet aynı kudr
etı göstermeğc çok müsait 
tir. 

Elbet istidııdımızın feyzi 
dııhilitıdo r·oğalmuk, pPk ya.
kın bir istikbalde 40, 50 
milyonu aşmak en büyük 
azmimizdir. <:örülüyor ki: 
Yaşamak asrımızın icap etti 
rdiği en yüksek milli vazife 
nüCus siyasetidir. Coğalmak· 
bu en mühim millet ve dev. 
let siyaseti her şeyde oldu
ğu gibi ve daha ziyade şu
urla büyük le kildt ve pr
opngnnda kolları ile yaşay
acak muazzam bir iştir Ha
va bol ve temiz, su güzel 
ve berrnk, gıdıı: toprakları

mızın bereketli sinesinde me
bzul . Şaraiti hayatiye tema_ 
men mevcut 

"\ alnız hirşey 'nrso: Fu 
bol ı:.erait nltındn yaşamak 

ve ölnH'mPk için korunma 
tedbir ve ihtiyatları hazırla 
nmıs df';!'ildir. 

konseyi tornfınJan kobul sine tevfıkan av başlnnğıcı saate kadar grup halinde 
edjlen takririn metni şudur: J ağustos oyı ipliduısındo ba- avcılık yap lacn.k avcı birin-

Milli konsey faşizm ilrı şlam.ak_tadır Bu mrinn"' betle cisi, ikincisi, üçüncüsü seç-
harbe. karşı komunıst 1 ~ehrımız ~v~.ılar.ı ağuRt?sun ılk ilecek ve bunlara kulüp ta-

... 
~ufus çoğoltmn işinde de 

fırka ıle müştı;ırck hareket cuma gunu (~engeloglunda rafındon hediyeler verilece_ 
~eklıfini kabul eder. Misokı av bayramı .. Y_aı.loco.klardır. . ktir. B:ıyrama iştirnk edec-

en mühim noktn işte bu me
~eledir. 

ınız~lıyarak ve maddelerini Avcı kulubu ıdare ht'.yetı eklere bir öğle yemeği ve-
t lsrıh edf'cck olan fırka id- b~yrrım program nı tesp t et- rileccktir. Avcı bayramında 

Memleketimizin lıE'r tara
fında ldalettayin bir kapı 

önünde oturan ıki üç y:ıvru · 
nun 8, 10 kardeşi gömülü
dür. Mezarlıklerd:ı büyük 
yığınlarla kıyas kabul et
mez derecede daha çok kü
çük çoruk gömmelerine te
sadüf edilir. Velut bir mil
letin nüfus çokluğuna me
zarlıklar monı oluyor. lsta-

are heyeti daha simdiden mıştır. Rayramın geçen se- b' d h t' l 1 d 
komünist fırkiısına.., umumi nelerde yapılanlardan doba l ır ke saz eye 

1 ıu un uru-
r,l ı· ı .. l 1 aca tır. 

harbin yıldönumti için ınüş- <'t"> ence ı o aragı an ası ma. 
terek nümayi~ler tertıbıni ı ktadır. Programa göre o Bundan avcılar sonro\:engel 
toklıf etmiye kllrar vermişt- !' vk r 

1 
n 

81 
gün bütün avcılar sobalı oğlunda akşama kadnr kal-

ir. Milli konsey, faşist tehi- Relediye istasiyon civ:ırı· namazı sır:ılarındo kuliıptc acaklor ve sonra yine kam-
ikesine :ışılmaz bir mania nd ıki Evkaf bınasını rrntın toplnnacnk ve kamyonlarla yonlarla şehre dönecekler· 
teşkil edecek olan müşterek alın k istemC'kteılir. llohrr Ç_>ngel oğluna gıdecekler dir. 
hareketin tahokkukundrın aldığ'imıza göre, Evkaf r mum dır. Avc ların sevk ve idaresi 
dolayı kondi kımdini tebrik müdürlüğıi çoktnnberı met-. Bayrama bazı zevat ta da- kulüp tarafından tayin edil-

eder
. vetli olarak iştirak edecek- ecek bir mümessil tara!ınclon 

ruk denilecek bir vaziyette . tır. tanzim edılecektir. 
tistiklerin en uzun grafik 
işaretleri çocuk ölümlerini 
gösteriyor. Bakımsızlık ke. 
limesinin çok şümullü ma· 
nası dahilinde gömülen nü
fusun bu acı vaziyeti cemi
yet ve milli nüfus siyaseti
miz namına ne kadar ıstı

rap verici mahiyttttedir. Top
rağın altındaki çoğolmaların 

önüne geçecek en büyük 
teşkildt ve seferberlik za
manı içinde bulunuyoruz. 
Bu vazıyet karşısında doğu
rgan ve doğutgan olmanın 
hıçbir mana ve ehemmiyeti 
kalmaz. Meziyeti cinsi-
yf'nin bu feyizli faaliy-
eti karşısında cemiyete düş. 
en vazıfel<'rİn büyük bir ih. 
timam ve hassasıyetle yapı
lmn ı l.'tıımdır. 

Çocuk bakımı hakkında 

ve c·ocuk hastalıkları üzeri
nde bilgi ve ihtisos snhibi 
doktorlarımır.ın yeri, büyük 
ş ~birlerin muazzam apartim
anlnrı değil, güzel anayur
dun saptan sı.;mando.n kulü_ 
belcrimizle. sıhhnt içtimai 
ve muavenet trşkilfitımııdnn 
bunu beklemek ('Il hüyiık ha
kkımızdır. Bu hakkın koru. 
duğu zaman ancak artmış 

ve çoğalmak gayretlerimizle 
50,40 mılyonu aşmış bulun_ 
abiliriz. 

Demiray 

Amerikada 
Karışıklık 

(Cst tarafı birinci sDyfada) 
vo süt tevziatının devamına 
karar vermi tir. 

Vasington 16 (A.A) lş 
nrznretinin resmi memurları 
Sanfransisko grevinin miıhim 
bir şekılde büyümesinin j 
önüne geçılebılecek 
Lir hal çaresinin hen· 
uz bulunabileceğini iımit 

etmektedirler. Bununla bera
ber hakem konseyinin tfşe
bbüslerinin akim kalması 

ihtim.ıline binaen plunl:ırını 

sôylememişlerdir. 

Madam Perkins hakem 
kcınseyi vaE.ıtasile vaziyeti 
tak 'p etmektedir. Reisicum
hur ile de tema tadır Heh:i .. 
cümhur Sanfrnnsiskoya bir 
memur göndermiştir. Bun. 
dan dolayı bazı kimseler 
Hoisirumhurun ihtilafa biz_ 
zat müdnhele edeceğini ta
h rnin r.tmcktedirler. Bununla 
be ruber 'oreton kruvazörü
nden gelen haberler Reisi
cümhurun yolunu dPğistir

ıniycceğıni ve sularında 

h·)I balık bulunan Fransız 

luro. ait Kloferdon adasına 

uğrayacağına bildirmekte
dır. 

~e:rsiye 
Pek genç ya~la ö!cıı 
.ıg<lbeğıınin aıiz ruhuna 

Çiçeklerle, rcnklerfo saadetler saçarken 
Acı bir sam yelinden kavrulup gilli bahar. 

Bir jidanda, bir dalda binbir çiçek açarken 

Kar.ardıkça karardı her taraf bahtım kadar. 

..•. *

. , ... 
' "•' 

Ağaçlar alçalurak hıçkLrlr için için 
Senin alı bu vakilsi:. olumune lnl Ekrem 
JJ11 vakitsi- olüme bir ahuık vermek için 
Baş ucunda çiçekler uldular şimdi verem. 

lfle sensin lariblt hayal deyi/ hakikat 
iste senin o tallı sesirıi duyuyorımı 
Sana dof/r11 koştukça açıltyor ah lıeylıal 
Unde geçli verme= pek mıilhiş bir uçurum. 

Muzaffer 

Tur/\Dili: Duyuş itibarile şayanı kayt gördüğümüz bu 
m nzum cik sairinin tekniğe riayet ottiği takılirdo ileri
dı:ı bize eyi m hsuller vert•c,.ği kanaatini besleniyor. Genç 
üstada muvaffakıyet temenni ederiz. 

bulunun bu binnyı Belediye-
ye satmayı esas • itibarile 
kabul etmiş ve fakat kırk 
bin lira gibi çok yüksek bir 
fıat istemiştir. 

Bu hususta Brlediye ile 
Evkof araşındo. görüşme yn
pılmaktadır. 

Sıca~lar ~evam e~iyor 
Havalar çok sıcak gitmPk

tedir. Dün hava öğleye k ııl ırl 
biraz serin gitrnig fakat öğ
leden sonra çok sıcak ynp
mıştır. Hararet derecesı 35 
şe kadar yükselmiştir. 

Hapishaneyi teftiş. 
Jandarma Mıntaka kuman

danı mir;:ılay Fehmi bey dun 
hapishaneyi gezmiştir. 

Bir pisikletçi dün gece va
a çıkardı. 

Dtin gece pisikletçi ~hıs · 
tafö efendi sarhoşlukla bir 
vakrı çıkurm stır. Son dere 
ce sarhoş olarak Goncanın 

Dinkçıler mahallesindeki ev
ine giden :Mustafa Goncanın 

kopıyı açmamasıno. hiddell
enerek elinde bulunan ra
kı şişesini kapıya. vururmu~ 

vo elinden mccrum olmust-
ur. 

'.\tustafu efendi vakayı mu-
tAnkıp tululrouş hakkında 
tahk kota gifr· .. ilmıstir. 

Spor: 

1 a 

8irlık - Kolordu maçı bu cama 
tekrar edıl cek. • 

Mıntoka mrrk z 
dun fevkolnJe hır 

) apmıst r 

heyeti 
toplantı 

Haber ald ğımıza gore. 
mıntaku heyeti bu 
toplantıda K l imonbirliğınin 
futbol heyetine karşı yaptı
ğı it'ruzı tetkik ctmi~ VC' 

Birlık Kolordu ma~·ının tek
rar e<lilmosino karar verm -
<;tir. ~1aç bu cuma yapıl c 
aktır. 

Ktz Kaçırma Vakası 
Bir gün evel Hahkesir - Kepsüt yolunda bir vaka ol~u. 

~ir ~ızı zorla kaçuıl~1. 
Bir gün evel şehrimizle 

Kepsüt urosıuda ehemmiyetli 
bir hddise olmu tur. Altı 
şahıs Kepsütten şehrim'ze 

gelmekte olan bir arabanın 

öniıne g('çerek içinde bulu
nan bir ·ızı kaç rmışlardır. 

\'akanın tafsilatı şudur: 

Kepsüt nahiyesinin Ak~·o. 
köyünden Rıza ağanın Şek-

ibe isminde bir kızı vardır. 
Henüz on yedi yaşında ve 
olduk{·n güzel olan 
hu kıza birçok kimseler 
bu ıneyandq Kepsütten Hü
sryin efendi oğlu Fahri ça
vuş ta to.lip çıkını lır. Hiza 
aja nedense kızını Fohri 
~·avuşa vermek istememiş 

g •len dünürciilere ret cev
abı vermiştir. 

Ara ian bir müddet geç
miş Hiza ağa bu defa kızını 

haşka birine nışanlamış 

ve bir gün evci yanında 
k z ol hığu hnlJa niktllı mu-
anıel~si nı yaptırm:ık uz 
ere Kepsüttc.>n ·hır arabaya 

binerek şehrimize hareket 
etmiştir. Havdiği kızın bnş

k ı birine niktlhlanmak üze
re olduğunu anlıyan F:.ılırı 

çavuş kız • knçırmıya kaı or 
vermiş ve yanına altı kisi 

:ılarak Sıtmapınarı mevki
inde pusu kurmuştur. Rizıı 

ağa ıle kızının bindıği 

araba Sıtmapınarma gelin-
ce Fahri ~:o.vuş ve arkadaş

ları arabanın önüne çıkarak 
Şekibeyi arabadan indırip 
zorla kaçırmışlardır. 

l'ahri çavuş ile arkadaş
larının kızı kaçırdıktan son
ro. Balıklı (Mendehure) kö
yiıne uğradıkları ve Cnkat 
bundan sonra nereyo gittik
leri bilinememektedir. 

Yalnız dün şehrimizde 

l'ahri çavuşun arkadoşların· 
Jan olduğu anlaşılan bir ş.ı

hıs tutulmustur. Diğerleri

nin de birkaç güne kadar 
• y..ıko.lanmaları beklenmekte

dir, 

Suriyede ziraat ve 
faaliyet 

• 
sınayı 

Hevue l~couomipue gazete
sinden: 

~uriye s naı olmoktan fazla 
z rsıl hır memlok ttır. Zeriyat 
mutene\ vidır. lstihsal.1t ger
ek sakinlerin iaşesme ve gc
rP.kse ihr:ıcata tahsis olunur. 

Memleket sakinlerinin ın
ı.::rsi iç in yapılan zeri yat hu-

bubat zeriyatıdır. Bunların 
başl cg,ları buğday ve arpa
dır Bu zeriy:ıt lı.'izımJır. Ma
mafih randımanları daima 

ıneşkuktur. vünkü Aklleniz 
ikliminde yağmurlar rejimi 

~·ok intizamsızdır. t 928 ku_ 
raklığı gibi sürekli bir ku
raklık bütün ml'zruata zarar 
vercbılir. Bo.zan ve be.husus 
şimal mıntak ~ında çekirge
lerin :usarııt yapma~1 tehli
kesı vardır. Bunlardan daha 
f zl:ı zarar veren bir böcek 
do o mıntnkayn mahsus olnn 
sunedir. Bunun için ekseriya 
nrpn C'kmesini buğ•lay ck
mesıne tercih eılorl"r. Arpa 
dah ::ı. o vel yet işt iğ'ınden 

sune tarlu1arı basmadan bi
çilir. iyi rekolt•} senelerinde 
fazla arpa hasılatı ihraç 
ediliyor. Bıızı zor!ynt hem ma· 
halli piy:ısada hem de harici 
piyasada revnç buluyor. Zey
tincilik bu meyandadır. <ie
rek civar memleketler gere

kse Mısır, İtalya ve Suriye 
zeytinyağı al rlar. Meyve ye
tiştirilmesi büyük bir inki
şafa mazhar olmuştur. Mey
vnnın en iyi müstehlıki Mısı-

rdır. Kozacı! k meml •kelle> 
ananovidir. 1925 te kozacılı· 
ğı ıslah ederek modernleşti 

rmek için Li.ıbımandıı bir ip
ekçilik sendıkssı teessüs et 
miştir. Fakat ciho.nda pamuk 
kıtlığının büküm siirdüğiı bir 
sırnda pamuk herkesin 

dikkat nazarını eelbetmiş 

ve müstahsillere çok kllr 

vermiştir. Bahusus 1929 
senesinde çok parlak netice. 
ler elde edildi. Pariste mu
stemloke pamuk l'emiyeli 
( Dovamı üçiıııciı sayfada) 



Hatic ve biz. ___ , 
Tevfik Rüştü Bey 

~~~~--~~~~ 

Ceaııredı kındiıinı yükıık bir mevki va ~irçok ıı-
hsi saıpatilır ıamin etmiştir. Sözü ve özü doğrudur 

rı doğru~ğu ıla şöhret ~azanmıştn. 
«Le Moiın>nın Temmuz nüs· 

hasından: 

Turkiye Hariciye Vekili 
Tevfık Ru tü bey bir gun Ce
nevr de murahhaslar \le ga
zetecılerden mürekkep bir 
grup arasında konuşurken 

demiştı ki: 
Çok gariptir, şimdıye 

kadar hi hır ressam be. 
nim şayanı kabul hır ka
rikaturümü y pamamıştır. 

Fılhakıka Turk siyast1tınin 
reisi göz ükleri arkasında 
parlıyan bakışı nadır, saçları 
yüzuntiı, hatlar ndaki fevka-
14de canlılık tebessumiır ün 
mutehal vıl miansl rı keskin 
ve çalAk jesti ıle zapLı ım 
k4nsız olan rakık ve hiım
mah bir hale mabktir. Oou 
ldAsık T~rk lıpine benzetm
ek kabil değıldir. O, OxCord 
veya Cambridgeda tahsilini 
bitirmiş olan ciJdt bir cent
ilmeni andır r. 

İlk Mıllet Meclısine lzm'r 
mebu~u olarak ıntıhap edıh-
nce "h' b' mu ım ır vazıfe ile 
tavzif olundu Büyük Mıllet 
Mecli .. sinı Moskovada ((gayri 
resmrn surette temsıle gııti. 
Sovyetler merkezinde ıkı 
senelik ikamet ve Ankarada 
Sıhhiye Vekdletinde kısa bir 
ıtaj~an sonra tekrar ııy al 
ko~ısyonlara faalıyetini tah 8 

ettı: Muhtelıt Turk ve Yunan 
mübadele komıayonuna ri
yaset etti. C nene ile tema. 
ılarda bulundu. Nıbayet 
1925 te Fethi bey kabıneai
nın istıfası ve ismet Paşa 
kabinesinin teşekkulu üzerıne 
Hariciye VekAletini ışgal 
etti. Tnfik Roştti Bey da
hilı siyasettekı tahavvulAta 
rağmen mevkiini muha
lata etti. Denıl bilır ki M. 
Benesden sonra Avrupa Ha
ricıye Nazırlarının en eskı
sıdır. Arlatıdı Briand derdı 
iti- «İki nevı diplomat vardır. 
Hayalperestler ve realıstler » 
Tevlık Ruştu beyi realıstler 
araıında aaymal dır Hem 
realist, hem de ıdarei masla
hatçıdır. Kendisi de ı4ık sık 
der kı. 

- Ben hAdieatın siyasetini 
yaparım. 

Maamafıh Turk Haricıye 
Vekilinın asıl meharetı bu 
hAdisatı husule getırerek 
cnlara daha eyı h kım olm 
aktadır Zaten bu hAdiseler 
hep ıulhcuyanedir. \·dnku 
Turkiyenın mubtelıf devlet-
lerle olan siy seti bir tek 
formülde tekaıf edilebilir; 
«Bı14tefrık uzlaşma •e dos
tluk » İtte mahir ve sabırlı 
diplomat bu uslaımayı ve 
bu dosluğu bulmak içın Av
rupanın ıarihahlarını dolaştı. 
Moekove, Roma, Peşte, Btık
~81 ris ve Londra Haric
ıyelerı ile munasebetler tesis 
ettj C nevrenin bir «tanın
m ıimaıı» dır. Orada ken
disine yuksek bir mevki ve 
birçok ıahı sempatHer 
temın etm'ştir. Çunkfı ıozO 
ve oıu doğrudur ve doğru. 
hığu ile şohret knzaomıı
tır. 

T&rk diplomatının en bu 

yük muvarrakıyetini namının 
ebediyen merbut kalacağı 

eser Bulgaristan hariç bü
tun Balkan devletlcrnın 

ışt ruk elt kleri Ba kan mi
sak mı kuvved n f le getir
miş olmaıt dır Bu neticeye 
varmak için evvela Roma 
hukllmet ni temine mecbur 
oldu. İtalyan murahhaslarıle 
bu noktada ne kadar meha-
ret göstermt ğe lüzum gör
dtiğu anlatıl r. Balkan misa. 
kın n esası Yunan, Roman
ya, Yugoı;ı.)avya 'e Turkiye 
aras ııda helı hoz rdaki mu-
bah delere göre hı1dutL 

arın takvıyesidir Şu 
halde mevzuu sırf su-
lha matuftur ve İtalyan 
noktoi n• zorıncn An kora bu 
misak.ta luzumu görülürse 
maadJil vazıfesini görecektir 
Böylece Tevfık Rüştü bey 
büyuk düşüncesini tahakkuk 
ettırmiş oldu· Yakın Şark de· 
Yletleri araa nda sıyasi ve 
tıcari bir ittıhat huı;ı.ule ge
ldi. Bundan bu devletlerin 
her birinin ik tsa<l yatın
da mutez yit bir salAh elde 
edılecekt r 

Bu .Balkan misakı güçliık
le tahakkuk ettir im ş olan 
bir e erın tahakkukudur. 
Bunu meydana getiren Turk 
ııyaset adamı için güçlukler 
daha çoktu. Çunkü sulta
nl8t' zaman oda tefe11uh 
etmıt ~e e nebı dırekt1f 
ıle harekete alım t bir 
dıplomasiyı ehne alm '''· 
Tevf k Ru tu b yin tam rea 
lııt sıyaseti Balkanlar içın 

hayırlı bir siyasettir. Ç1inku 
Avrupanın volkanı olan BaL 
kanlar art k herhangi bir 
beklenilmez feveran tehlıke
sini gôstermiyec("ğe benziy 
or. Balkan misak:ı, federal 
mısak. işte Turk dıplomasın 
ın hedefi bu olmuştur ve 
hAlA budur. Goruluyor ki 
bu «h d s t sıy setıni yap
mak» tan yuksek bır şeydır. 
Turluyen n dahi i yukselme
si le harıcı siyasetınin yük
selm si arasında bir nevi 
ahenk mev uttur. 

** Bu eski doktor sıhhiyı>ci 
kendı topra~ ndR mill~tler 
ar s nda hır n vi cc hhi te
dabır» t tbik etmek ıstedi. 
En yakın meml ketlerd n 
başl yarak yavaş yavaş ıler
ledı. Rousseau bir çocuğa 
coğrüf ya oğMtm k için evve-
lA kendı babçeıinin pi 
An nı yapıırır. Oradan uf
ka kadar görebıldıkleri 
1le işgal eder. Daha ıon
ra gozun görmed ği mı. 

ntak lara dımağ nı sevkede· 
elerdi. 

Tevfik Huştu bey de 
böyl yapt. Metodun iyi 
olduğu tez bur etti. He-
le boyle hır araşt r c 
dıyanostik hemen takip 
ederse mükemmel bir md
tottur Doktor Tevlık Rüş 
Uı bey bu noktada da 
fenninı tatbıka muvaffak ol
du. Avrupanın Balkanlar 
kö esinde harar t derecesi. 
ni tenkiıe mu v rr ık oldu. 

Suriyede 
Ziraat 
Sınayi 
Faaliyet 

Mecmualar: 

Güıbüz Türk Çocuğu. 
,~~~~~~~ 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
hu mes le ile ayr ca alA ka
dar oldu. Ve eski zam odan 
beri Suriyede yetiştirılen be
ledi pamuk yer ne sanayie 

daha elverişli ol n Lon Star 
ismindeki büyiık bir n vi 

Am rikan pa uğ nun zeri 
için teşvıkte hulunJu. 

Suriye hukum tı de iki pa 
muk ttyıklama r hrikası te-

Himayeietfal cemıyeti um
umi merkezi tarafından çı. 

karılmakta olan hu mecmu-
anın 91 inci sayısı zengm 
ve dolğun olarak çıkmıştır. 
«Gürbüz Türk Çocuğu,> nun 
bu soy sında bulunan başlı· 

ca yazılar şonlordır: 
Facianın t hlıli: NeşPt 

Halıl bey, cinsi terbıye: Dr. 
Alı Rıfat bey.köy çocukl r
ın n ihtiyacı: Hasan N cati 
h. y . Herkese tavsıye ede
rız 

Jlan 

Mahf el Sinemasında 
18 temmuz 934 ça şam~a akşamından iti~arın 

EVLENECEK KIZLAR 
Bu fen ve şuh filmi görme
nizi tavsiye ederiz. 
Mevsimin en kibar fılmidır. 

::k•l;:İ~a:~ ~~:ıh~~.::::: aı!,~n!;:.;um giıl~~oğ::!:n :~~~~~~~~ı 
iresı vücule getirmıştır. An- ralı ithalAt b~vannamesine lfr Şehı•r s•ınemasında 

1 cak ı 93 ı denberi gerek ait bir kıta 452221 No.lu 18· 
Amerıkada gerPk d ğer 10 - 933 tarıhli dE>poz to 

1 m kbuzunu kazaen zayi et· 

Pma~:a:s;.
1Jt1 d:edml ·k;:'a: ~ tim, bu defa yenisi çın mu- "' 18 Temmuz 934 çart!am~a .~(!am Owan iı·ı~a en 

racaata bulunduğumdan za- «r \1 V U 

~upıl~şu~~~ b~~::c:t rıi;:~ ~~~~:dh~~n~i~ı::r:~er~:~mü 1 R A s p u T ı• N 
tta muşahede edıldı. MeslA Bandırma iskele meydanı ~ 
iyi netıceler vermiş olan 

1 
___ ._....,t_ü_cc_a_r_M,... _K_m_a_l il. 

tütün zerıyatı ıkı senedir ;la"'n 1 
durgun gidiyor l ı ~ 

Koyun besisi ~arki Suri- Bandırma gümrüğünden it. 
yenin steplerınd~ yaşıyan alJığ m 1 J-934 tarıh 452396 Sipir,anın ldi~ük bir gözünden kalkıp 
kabilelerin beşi ca varidat 680 ve 30-9 9j3 larıh 44- J -

membalarındandır Köçebeler 5278-412 no. 5 2-934 t rih Petroğratta imparatorun ~ara)ırıa giren, 
aıırl&rdanberi k şın süruleri 452460 744 no lı makbuzlar biitiin ısara) halkım nüfuzu alıma alarak 
iklimi mutedıl olan Fırat sa- zayi ettım. Suretlerının nl- nazırları azleden. Hu ) anm en a il aileleri 1 
sahıllerine göturmeğe ve ınması için müracaatta bu ~ 
baharda mezru mıntnkalara lundufundan eskılerının ~ ara~ında bin tiirHi rezaletlere sebep olan 
doğru geıirnıeğe al şkındır- hükmü olmadığını ilan olu- ~ ve Hu~ tarihinde mühmı bir rol O) nıyan 1 
lar. Bu noktada terakkiyi nBur.d d T 'k . ~ ve umu mı harpte bih iik bir amil olan hain 
temin için teenni ile çal şıl- an ırma a rı OlaJ ve Ço- it. k 1 · · · · . 
mış müstemleke bakariye rap Fabrıkası sohıbi Ha il 'e arı 1 papas Ha putmın gızlı hayatını ha-
bırliğinin teknikçilerı yardı- ( t I kiki olarak. bu filimde görecek.siniz. Ayrıca 
mı ile bedovilere mod6rn ~ orjirıal dans filim. 
usullerin ve mesela, yunün llt. Stnare tam 930 da başlar. Cun1a ınatin-
makine ile kırkılmaınnın fa-
ydaları anlatılmıştır. Tak p anuz 2,30 dadır. 
ettikleri yollarda yeni kuy-
ul•r açılm ıtır Eo e1i sürü• " Sinemamız gayet serindir Soğuk bava makinele. 
)ere verılen sel ka 100 p ri it. rimiz ve vanti 4torlar mız daima hali faalıyettedir. 
mleri ~eıiciler içın en mu- ltA~~~~~~· 
him bil' moteVTıktir. 

Hain ve Kanlı Papas 

Suriye büyük sanayi mem- Milli Emlak MiJdiJrlüğlJ Jen.· 
leketi olmağa musteıt drğıl Uı 
dir. Mahrukat olarak yaloız 
kıymeti düşük bir linyit va- Ağoren mahallesinde J 16 metre 60 santimetre arsa 
rdır. Maden tabakaları ise y~rmi gün mü~Jetle muzayedeye çıkarılmiştır. Taliple-
aı ehemmiyetliye benziyor. rın satıı komıı1yoauna müracaatları il3.n olunur. 

Demekten maksd henüz ··~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 131) tamamen nraştırılmadıklarını -

işarettir Bu bapta ilk ciddi. j ••B lk • • ş·ı K .., 
!~En~:h::~~fr~:~1!~:1~; .,--- a esırın ı a aynagı IMIJJ ... 
kette bahusus demir ve kro lf i D A G 1 L 1 c A s 1 ~ muo ve ikınci derecede bakır ;~ ' 

i=r~:~~::~;.7,:~chu:~~lı~~~·,~~ j ! ~ 
mali şarki mıntakaıında büyıik I• Havasının, suyunun letafoıi ve şira hassalarınm ~ 
araştır~al?ra luz~m .vardır. ·- revkaladrlijij romatizma, kum \e böbrek hastahk- ı 
R::ı musaıt şeraıt şımalde =" Jarına ka"""' d r· (·• f k 
bahusUB İskenderun aancağı~ ., • ~ı a na 1 0 uuğu ıer esçe nıahim bulu-
dadır. ı• nan meşhur B A L YA D A G J L • 

Mamafıh meseld henüz ~ t 
farazıye halinde bulunuyor. ı• J ~ A _S .J bu ker(' idarei husu iyece 
Suriyed halıhazırda yalnız , tam r d 1 1 ( ~ 

. 1 &i " 1 e ı mış, ıanım ar ic.in de ayrıca tenez- '-
zeytıoyağcı k ve kuuliyatçılık -~ h ~ 
g bi bir iki zırai sanayi ile .~ zu yerleri yapılmış 'e arzu edilen derecede r. 
tezgub halinde itleyen küçiık ~--= f~nni ve sılılıi bir iM.ie getirilruiştir. Gerek Balıktı- ~ 
sanayi mevcuttur. Bu sanayi sır ve rrerek B l J 1 , 
de kıdıo elıMilıği rejimı ; · " a ~ a 1 e 0 arı ~ olları da otomobil ve ~ 
büyıik tebd lulAta uğramadı. 1 kanı) oıılarııı kola) lıkla gi d ı p gPlıııesi ııe müsait bir ' 
Hıi k U "'et ATrop arekabeti ile ~ ~e lı.I e k 011 ıı l ıı~ uş l Ur· Y P.11 İ ili ii slrc ir ı a rıı rııı dan 13- ~ 
tehdıde uğrayan bazı luks ~ z_ım.grlen tefrışatı yapı.hhğı aibi arzu ~denl.-re kar· ı 
sanayııni kurtarmak ıçin ehıl 1 - 1 k 0 

saı11tkarları teşv k ediyor. ~ )O~ ve yata ta tenıın oluumuştur. E ... babı. i tira-
TezgAhlar her tarafta mevcut j hatı hazırlanan vila)~limizin bubiricik ~ J FA~ 
fakat buyük tehırlerde meb ~ K _ ltı/ ~ 
znldnr. i . A Y N A G J ııın bu kere çok temiz ve 1 

~ ~ıukemm~I bir surette arıldığı ve fiatlarda zam ~ 
Bu maTaftakıyet1 görunce- ~ ~ apılmadıgı muhtercnı halkımıza menınuniyetle J. 
gayri ibttyarr tu fıkir ~ arzolurnır ( 16 1?~ ) ~ 
aelir B Ik' d d' 1 .. •i.:.l"''llllll'''QIHl:~ı::=aı••ı-·•- - ... n J. ba : D b:r gaı~t:7d~:: ta ........... iiii iiiiiii ~-.~~~~ 



·~~~~~7dt~~~~~~·==~~~~~~~~-~~~~~~~ 

1 Eğ•• .~k~d.~ç~~~~ki~.~~~HİR ~İ~E-1 Foto ve Film Sümer 1 MASI na gidiniz. Çünki Balıkuirde EN SERiN YER 1 

1 
şehir sinemasıdır. Binanın hususiydtinden mada 1 Avrupadan getirdi~imiz •İ· 
SOGUK HA VA makinaları ve VANTILATOR ları daima 5 " 
hali faaliyettedir. nema alma makineai ile 
~~~~~~lAl~~~ 

.--Belediye Dispanserinde--.. 
Muayene Günleri. 

Cumarttsi günleri: Öğleden sonra saat 14 den 16 ya 
kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet 
Emin bey> 
Pazar günleri: Öğleden sonra 11aat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesi (Doktor 
Mehmet KAmil bey) 
Pazartesi günleri: Öğleden evel saat 10 dan 12 ye 
kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet 
Emin bey) 

Salı günleri: öğleden evel saat 10 dan 12 ye kadar 
Dahili haıtaliklar muayesi [ Doktor Ahmet Emin bey 
Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat J 5 den J 6 ya 
kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dr. Hasan Raıf bey 
Perıembe günleri: Öğleden son re saat J 5 den l 6 ya 
kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi { Dr. 
Mehmet Ali bey) 1 

•-------------------------
Balya Belediye reisliğinden: 

Balya belediyesince yeniden inşa edilecek 
17 38 lira 72 kuruş bedeli keşifli itfaiye garajı 
binası 5- 7- 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa,·a vaz-

" 
edilnıişti r. 

ihale tarihi olan 25-7 .. 93 4: pazar günü saat 
16 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek ve daha 
fazla mahlmat almak isteyenlerin her giin Balya 
belediye reisliğine nıüracaatlaıı ilAn olunur. 

( 4 - 129 ) 

Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir nıerkez kıtaatı için aşağıda yazılı üç 
cins erzakın 28 - 7 - 934 cumartesi günü saaı 

onda aleni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin nıezktir giin ve saatte Bahkesir as 

keri satın alma komisyonuna nıüracaatları ilan .. 
olunur. 

Cinsi 
Patetes 

K. soğan 
Mercimek 

Mikdarı Kilo 
30,000 
22,000 
15,000 

4 - 127 

9 Muhtelif Poz 
85Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese sahip
lerinin sinemaya verecekleri sessiz yazı 
reklanıları ucuz fiatla yapılır. 

NamezgAh caddesi maarif dairesi arkasında .. :~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~ .. \ 
•• •• 

Yanyalı zade 
H. NUSRET 

Zarbah han .. Balıkesir 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

$ıh Mıh11ıt mahdumu Hüseyin l vni ticarethınasi 1 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik modelle
rini makine, sehpa ve 
çanıanlarını «ŞA il MEH 
MET 31AHDUMU HO -
SEYJN A VNI ticaret -
hanesinde arayınız. 

Agf a f otograf makineleri 
nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

-r-• Yurttaş! ••••••··~ 
: Hildllahmerr unutma/ : • • : ıstırap çeken insanlara : 
: euilik gardım eden odur. : ........................... 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGRAF MAKiNELERi 
Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla ltullanılar. ' 

~~ ~ ~ 

lnıaat sahiplerile mahendia 
ve ustaların nazarıdikkatine 

Kurt ar1lan H balık marka oimentolar her sa•a• 
gayet tuo olarak ticarethanemde bulurımekta birinci 
ne'fİ her eıit yağlı boya ve yağları ile her renkte 
boyaları Te bildmam malzemeei betonarmedı kulla
nılan her ~•tit iıtenilen boyda demir bulunur. Çam 
çimento alAtı ıiraiye demir her nevi hırdavat ve 
malzemei int•iyede rekabet kabul etmeyecek dere
cede toptan ve perakende ucuz f iatla ıatılmaktadır. 

Sipariıler ıüratle 1evkedilir. Eyi "' ucuz malsurı' 
almak iıtiyınler)e menfaatlarını müdrik zevatın her 
halde ticarethanemise uğrayıp çeıitlerimizi görmeleri 
menfaatleri i ktızaıındandır. 

Bandırma lımet Pata caddeai 

1 
demir tüccarı Hatip zade 

MEHMET NURi 
\:-~~~ 

~·%~,%••%••~•~%.~%· 

~ AVUKAT 

3 EMiN VEDAT 
BALIKESiR HÜKÜMET CADDESiNDE 

divanıbarple11rde dava deruhte eder, iıtiıare yapar, 
fikir verir. 

~::1::1111::::111::::::::::::1:1:::::::1::::111 --.. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
H . 

AVUKAT 
Tevfik - Sadık 

Dava Vekili 
•• v f v i! ı uau n.enan 
5Yızı•ııısı hOt011t cıd•ısıı•ı A••t Q111111 t1rs111Hı 
!! Merkez ve kazalarda her nevi da Ta kabul 
:: ve süraıle netic~lendirilir. •• .. ::::1:1:::::::::::::::111::11::1:1111::::11:11: 
BALIKESİR VlL1YET MATBAASINDA BASILMIŞTIR . 


