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Zıraat bahsı: 
. 

Nebatatla sathı arz üzerinde 
au1 eti tevezzuu. 

l'a:arı Ziraatçı A. Nazmi: 
«TORKDILf» için bir ma- 1 - Muhitin yani iklim 

kale seriıi hazırladım. Ok. ve toprağın tcvezzuu nebatat 
oyucular tarafıodan alaka üzerine olan tesiri. 
ile takip edileceğine emin 2 - irtifaı bahrin yani 
oldağum bu mevzu şu olac- Bahrisefit sahillerinden Alp 
aktır: dağlarının tepesine kadar 

1 - Nebatatın aathı arz olan mahallelerdeki nebata. 
üzerindeki sureti tevezzuu. tın sureti tevezzuu. 

2 - Muhtelif irtifadaki 3 _, Derecei arzın tevezzuu 
nebatat. ve tahavvülü nebatat üzerine 

3 - Muhtelif derecatı arz 
nebatatı. 

4 - Nebatat ve medeniy
et. 

Bugünkü mevzuumuz şu
dur: 

Nebatatın sathı arz üzer
inde ıureti tevezzuu .• 

Mecmuai nebatat iklimlere 
ve toprağ'a göre tahavvül eder. 
Hepimiain malQmudur ki ne
batatın neıvüneması için ha
raret, ratabet, ziya ve ilah .• 
gibi müe11irata ihtiyaç va
dır. Bu müe11irat ise düny-

. anın her tarafında mütesavi
yen icrayi tesir etmediğinden 
nebatat her tarafta aynı ve
çhile tevezzu etmemittir. Hay 
vuatta da böyledir. Bunun 
için kürei arzın her iklimi 
mecmuai nebatat vı hayvanat 
la mütemayizdir. • 

Nebatatın yukarda yazdı
ğımız möe1&1ratın tahtı tesi
rinde ne kadar büyük fark
lar ibraz ettiğini görmek 
ufak bir kır gezintiıine va
b11tedir. Böyle bir kır gez
intisi yapılsa. görülür ki or
manlardaki nebatatın başka. 
çayırlardakinin başka, dere
kınarladakilerle kurak bay-
ırlerdakilerin de mutlaka bi
ribirinde farklı olduğunu 
görürüz. 

Me1elA; aebatatı maiyenin 
havada tezahür edilebilmeleri 

1 
için sakları fazlaca uzatıldı
ğı gibi ıu içinde bulunan kı-
11mlarının mukavemetli olm. 
aaı için ortalarında bulunan 
botlukların hava ile-do-
lu olduju görülür. K;rak 
mahallerdeki yetiıen nebat
atınJı( sak Te evrakı kura
klıta mukaTemet edebilmek 
üzere fııla suyu haYİ olm
ak için nmumiyetle kalın 
oldup ve bir vadinin cenu
ba nezır yamacıada yaşayan 
nebatatın ıimale nazır olan -
lardan daha kuvvetli olduğu 
ve daha eyel yetiıtirdiği gö
rülür. Bazı ahvalde de ba-
z.ı .n~ba.tatın pek eyi netiı. 
tırdığı bır toprakta diğer 
nebatatın pek fena veya hiç 
yetiıtirmediği müşahede ed
ilir. 

Yaptıjımız k111 bir kır 
gezintisi 11naeında nebatat 
ara1ında bukadar büyük far· 
klar gördüğümüze nazaran 
biribirin!len çok uzak ve 
aralarında büyük farklar 
olan iklimlere ıseyah!lt 
edereek buralardaki ne
batat araeında ne kadar 
büyük farklar göreceğiz ac
aba. Bittabi pek büyük. Hu. 
IAsa fU oluyor demektir: 
Fransa meııhiri tabiiyunun. 
dan Butonun dediği gibi her 
memleket her derecei arz 
kendine mabıus nebatatı 
havidir. Binaenaley nebata
tın küreiarz üzerinde sure. 
ti teYezzau hakkında e1aslı 
bir fikir edinebilmek için üç 
amili mühim vardır. Bunlar-
ın neıri icabeder. Bunlar 
da ıunlardır: 

olan tesiri yani hattı üstüva 
cihetlerinden kutuplara doğ
ru gidildiği takdirde görül~ 
ecek tahavvültlt. 

t - Mulıitin tesiri: O~ ne-
batatın sureti tevezzularına 
icrayi tesir eden başlıca şe-
rait yani şeraiti hükmiye 
şunlardır: Hararet, rutubet, 
ziya, toprağın terkibidir. 
Şu halde hararet nedir? 
Sualine kısa bir cevap: Ha
raret nebatat üzerine icrayi 
tesir eden müessiratın en 
mühimmidir. Hararetin sathı 
arzın muhtelif noktalarında 
muhtelif suretlerde icrnyi te
sir etmesidir ki mecmuai 
nebatatla büyük büyük taha
vvültı.t yapmasıdır. Hararetin 
tahavvülü yüksekliklere me. 
selA bir dağa çıkıldığı veya 
hattı üstüvadan kutuplara do 
ğru gidildiği takdirde pek 
vazıh surette görülür. Her 
nebatat nepünema için şüp
heıiz muayyen bir dere
cede hararete muhtaçtır. 

Muhtaç olduğu hora -
retten noksan bir hara
rete maruz kalan bir nebat-
at ya ölür veya mahsulatını 
kemale erdirmiyecek bir 
halde kalır. Meseld sıcak ik
limlerde yaşamıya alışmı~ 
bir hurma ağacını mutedil 
memleketlere getirdiğimizde 
kuruduğu gibi vakııı halen 
bazı nebatat tenisi aka_ 
lim uıulü ve sair tedabiri 
fenniye ile bir iklimden dj 
ğerlerine nakledilip yetişti
rilmektedir. Tenisi akalim 
uıulü başlı başına bir mev
zu teşkil ettiğinden hu eihetı 
en sonraya bırakıyorum. 

2 - Rutubet: Rutubetin 
de nebatatın nüşvüneması 
üzerinde olan tesiri mü
himdir. Toprağa lllzım 
olan rutubet ise iska sur
etile temin edildiği gibi ya. 
ğan yağmurlarla da temin 
edilebilir. Yı ğmurun az veya 
çok yağması ise o mahallin 
denize olan yııkınlığı ve 
uzaklığına göre deği:?ir. Mal 
umdurki yağmur miktarı sa
hilden i~·eri doğru gidı l 
dikçe tenakus edilir. Bir mis-
al: Britanyadan kalkarak 
merkezi A vrııpayı geçerek 
Rusyaya doğru ilerleyiniz. 
Göreceksiniz ki buralardaki 
nebatat arasında ~·ok büyük 
farklar vardır . Sebebi Bri
tanyanın denize yakın bir 
iklim olması hasebi le rutube · 
ti fazla tahavvülü ve hararetin 
cüzi olması Husya ve Sibi
ryıı ise yabüs bir iklim old
uğundan kış ı pek soğuk ya
zı da pek sıcak bulunmasınd
andır. iklimi pek yebüs olan 
bazı geniş araziler atar 
nebatattan ari ~·öl halini al. 
mıştır. Meselt\ Afrikada Sah
raya kebir gibi .. 

3 - Ziya: Sureti tevezzuu 
nebatat hususunda ziyanın da 
pek büyük tesiratı vardır . 
B111 nebatat çok ziyaya 

Mıntakavi 
Müzakerat misak1. 

A\manya bu mesele hakkmda 
yakında Fransayı cetap Hrecek 

Londra, 18 (A.A )- Al~an
yanın yakında Fransaya 
mıntakavi müzakerat misakı 
hakkında cevap vereceği 

zannedilmektedir. lngiliz ka
binesi mesele hakkında ken. 
di fıkirlerini beyan ettiğin 
den bundan sonra müıake· 
relere doğrudan doğruya 
aldkadarlar arasında devam 
cdılmesi ltlzım geldiği fik_ 
rinJedir. İngiltere hükumeti 
ancak hu hareketile işi kolay. 
laştır11bileceğini anladığı ta· 
dirde yeniden müdahale 
edecektir. 

. 
lktısat 
Vekilimizin 
Seyahati 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
ıldı. Mahmut Geltıl bey bu 
arada doğduğu ) er olan Ge
mliğin Umurbey köyü hak
kında malumat ve kendileri 
tarafından getirilerek suyun 
tesisat ve inşaatı etrafında 

alakadarlardan izahat almış· 
lardır. 

Vekil bey halkın sürekli 
alkışları arasında .veda ede
rek Yalovaya hareket ettil
er. 

======================== 
muhtaç olup hu nevi neba
tat gölgesiz mahallerde dai
ma güne nazır bir vaziyet. 
te ncşvü nema buldukları 

halde bazıları da büyük or. 
manların amakı muzlimesin. 
de yaşarlar. Nebatatın gölge 
ve güneşte bulduklarına 

nazaran ( kılorofil ) i az ve 
çok olur. Kılorofil rengin
deki koyuluk ve açıklık 

yani yeşil veya açık demek
tir. Kutup taraflarında dağ 

sırtlarında ziya razltıca ol
duğundan buralarda yetişen 
nebatatla kılorofil daha çok 
teşekkül eder. Tagaddileri 
daha ku~vetli olur. işte hu
nun j~ıindir ki dağlarda ye
tişen nebatatta vadilerde 
yetişenlerden daha ziyade 
nişasta ve şeker bulunur. 
Aynı zamanda dağların yu
karılarına çıkıldıkça çiçek. 
lerde parlaklık tezayüt eder. 

4 -- Toprat/ı rı ltsiri: Top
rağın terkibat kimyeviyesi
ninin nebatatı iizerinc olan 
tesiratı da pek mühimdir. 
Toprak arzın sathında bulu
nan taşların hava yeğmur 

hararet burudet gibi mües· 
siratın tahtı tesirinde ve 
sureti mütemadiyede dağılıp 
parçalanması ve hunlara 
bazı enkazı nebatiye ve hay
vaniyenin inzimam etmesinden 
hasıl olmıı ise de n3vi itiba
rile inkısama uğramıştır. 
Mesel:i: Kumlu toprak, kaL 
gerli toprak, sisli toprak 
killi toprak, ümüslü toprak 
ve ildh .. gibi nevilere eril· 
miştir. Bu nevilerin tarifine 
lüzum görmüyorum. Çünkü 
her hongi bir ziraat 
kitabını açarsanız bu hu
susta sizlere bir fikir vere· 
bilir. 

Sevgili okuyucularda esıt. 
sen bu derece bir malOmat
la mücehhez olduklarından to
prak nevilerinin tarifinden 
sarfı nazar odilmiştir. 
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Genç Aydıncıkta Faaliyet 
-----------

Bir tale~e ~isikletle mem- Bele~iye ~ir yangm tulum~ası mübıyıa ıtti. Tuluı-
letetimizi dolaşıyor. bamn yakmda tecrübeleri yapılacak 

Aydın cık , 
(Muhabirimiz. Dün şthirimizden geçti. 

İzmir erkek lisesi son sınıf 
talebesinden Kemal efendi 
isminde bir genç dün Ber
gama·İ vrindi yolu üzerinden 
şehrimize gelmiştir. 

Kemal efendi dün idareha
nemize uğramış ve seyahati 
hakkında malumat v13rmiştir. 
Kemal efendi gece saat 2,5 da 
İzmirden hareket ederek 7 
de Bergamoya, 14 te lvrindiye 
ve 16,5 da da şehrimize geld 
iğini söy~emektedjr. Kemal 
efendinin lzmirden Balıkesire 

bisikletle OQ üç saatte gelmesi 
büyük bir muvaffakıyettir. 

Kemal efendi seyahatine 
devam etmek üzere Susığırl
ığa gitmiştir. Susığırlıkt

an sonra Bursa- Yalova yo. 
Iıle lstanbula oradan da İzm. 
it, Eskişehir, Ankaraya gide
cek ve Konya, Denizli yolile 
İzmire dönecektir. 

izmir valisi 
Bir müddettir Bursada 

bulunan İzmir vnlisi Kazım 
Pıışa şehrimize gelmiş ve 
vali konağında bir gere mi-
safir kaldıktan sonra dün 
sabah lzmire hareket ot 
miştir. 

Romanyah bir gazeteci 
şe~rimizde. 

Pazer<'lkta çıkan «Roma
nya» gazetesinin sahibi i. 
Kemal bey refikasiJe bir -
likte dün şehrimize gelmiş 
tir. Türkiye dahilinde tetkik 
seyahati yapmakta olan 
gazeteci arkadaşımız birka~: 
gün şehrimizde kalacaktır. 

Arkadaşımıza hoş geldin 
deriz 

Ref at bey gitti. 
lk.tısat VekAletince yapı

lan teşk ilnt dolayı sile mer
keze tayin edilen eski ma. 
den mühendisimiz Refet bey 
dün Ankaraya gitmek üzere 
şehrimizden ayrılmıştır. Ha
f et kendisini ıevenler tara
fın lan hararetli bir surette 
uğurlanmıştır. 

Bereketli yağmurlar 
Dün öğleden evel şehrim

ize yeniden yağmur yağın ş
tır. Bu yağmurun yaz mah
sulü i\·İn çok istifadeli old
uğu söylenmektedir. 

Daimi encümen~e 
Daimi Vıldyet Encümeni 

dün valf beyin reiıliği al
tında toplanarak hususi ida
reye ait işleri görüşmüştür. 

Berezilya Reislcumhurlüğu 
Rio Dö Jtıniuo, J 8 ( A.A. ] 

- M. Vargas Brezilya cü
mhur reisliğine 175 rer ile 
seçilmiştir . 

Muhalefet namzedi M. Me
derios 95 rey almı~, diğerle 
ri 14 rey almı~lardır. 

den) Beledjye 
Meclisi tarafın
dan verilen 
karar üzerine 
C. H. Fırkası 
Nahiye idare 
Heyeti reisi 
Sabri ve Bole. 
diye reisi Sü-

yman beyler 
1stanbuldan bir Olızel Aydıncıkta bir mıınzara 
Otopop yanğın tulumbası inşa ettirmek üzere fnali -
mübaycıa etmişlerdir. Yedi yete geçmiştir. 
beygir kuvvetinde olup bin Aydtncık müdürü 
yüz lirnya satın alınan Oto. Bir müddettir mezunen 
pop yakında Aydıncığa geti. Ankarada bulunan nahiye 
ri!ecek ve tecrübeleri yapıl- müdürümüz Celal bey aydet 
adıktan sonra tesellüm edile. etmiştir. Memnuniyetle ha. 

her alrlığıma göre CelAl bey 
ceklir. Ankara hukuk mektebi imtih-

Bu Otopop Aydıncığın nnlarına girmiş ve imtihenlarl 
ihtiyacına kifayet edecektir. muvaffakıyetle bitirerek hukuk 

Belediye kasabanı11 muh- diploması almıştır. Kendisi. 
telif yerlerinde su depoları ni hararetle tebrik ederiz. ·---

Balya 
Madeninde i~i amale ma

cru~ ~üştü. 

Spor: 

Birlik mi 
Kolordu mu? 

Balya avclları da bayram yapacak Kolordu - Blrlık bugün kar-
Balya, { Muhabirimizden ) $1laşıyor. 

- Balya madeninde iki Bugün Kolordu ile idman 
amelenin yaralnnmasile neti- birliğı mıntaka birin -
celenen bir kaza olmuştur. ciliği için kartılaşacaklardır. 
Kazozedelerden birinin ya· Birlik _ Kolordu üç hofta 
rosı oldukça tehlikelidir. evel de karşılaımışlar fukat 
Kendisine ameliyat yapılmış biribirini yenememişlerdi.Bu 
ise de sureti katiyede malul itibarla bugünkü maçın çok 
kalacağı anlaşılmaktadır. heyecanlı ve güzel olacoğı 

Aucılarrn bayramı 

Balya avcılar kulübü ağ
ustosta av bayramı yapaca
ktır. Kulüp mensupları önü., 
~üzdeki hafta içinde bir 
toplantı yaparak bayram 
gününü ve programını tesp. 
it edecektir. 

Bayramın 10 ağustosta 

yapılacağı tahmin edilmekt
edir. 

Av bu sent bol 

Balyada bu sene keklik 
ve tavşan çok boldur. Avın 
bu sene ge\·en seneye naza_ 
ran yüzde elli derecesinde 

fttzla olduğu avcılar tara -
fından söylenmektedir. 

Belediyenin icraatı 

Balya belediyesi elektrik 
ücretlerini vaktü zamani 
le vermiyenlerin elektrikler. 
ini kesecektir. 

Rir defaya mahsus olmak 
üzere haziranın birinde isti-
fası icap eden levha resmi· 
nin tahsıline başlanmıştır. 
• 

Kahveciler belediyeye mü-
racaat ederek tayare resmi 
olarak grnmofon plllklarının 
beherinden alınan onar ku-

ruş Cazla resmin iadesini 
istemişlerdir. 

Jlemurları takdir 

Kaza muhasebei hususi · 
yesi bu senenin tahsildtını 

fazlasile yaptığından memur 
ve tahsildarlar vildyetce 
\akdir eJilmitlerdir. 

anlaşılmaktadır. 

Maça saat ı 7 de hoşlana
caktır. 

Aydmcıkta hıyecanh bir maç 
Aydıne1kspor Erdekpa u yen~ı. 

Aydıncık, (Muhabirimiz_ 
den) - Geçen cuma Aydın
cık sahasındll Erılekspor 

ile Aydıncıkspor arasında 
heyecanlı bir maç yapıl -
mıştır. Aydınc.k spor muh
acim hattı güzel çalışmış 

haf hattı vazifesini ltlyıkile 

yapmış, müddıler de kendi 
varlıklarını çok güzel göster

mişlerdir .Erdekspora gelince, 
güzel kurtarışları ilo kaleci 
bilhassa nazarı dikkati ce -

lbetmiştir. Takım umumiyet 
itibarile kendinden hekleden 
oyunu gösterememiştir. 

Maç 1 - O Aydıncıksporun 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 

Hakem Kdzım bey oyunu 
çok güzel idare etmiştir. 

Erdekliler buradan ayrı

lırlarken Aydıncıluporu bir 
intikam maçına davet etmiş. 
)erdir. Bu maçın önümüzde
ki haftalar içinde ve Band
ırmada yapılmaeı takarrür 
etmiştir. 

Yeni teşekkül etmiş bir 
kulüp olan Aydıncıkaporun 

Erdeksporu yenmesi övünü

lecek bir muvartakıyettir. 

Gençleri tebrik ederiz. 
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Ecnebi Matbuat 

İstanbul Onveristesi 
«Peeter L1oydl>den: 
İstanbulun yeni Üniversi-

tesinin tarihi, yüksek mek
tepler tarihinde daima baş
lıbaşına bir nümune teşkil 

edecektir. ~1enşei Kayser 
Theodosius zamanına raci 
olan eski lstanbul DarülCunu 
31 temmuzda hükOmetin 
bir kararnamesile ilga edi· 

kabul ve Profesör bilfıil ıE-

lahtın tatbikine memur edi
ldı, Yeni (' niversitenin açı-
lış z:ımnnı Alman yük.sek 
mekteplerinden yiiksek liy-
kat sahibi ve meslek 
erbabının bazılarının uzakla-
ştırılması zamanına tesadüf 
ettiği için bunlar urasından 

zengin bir intihap yapılması 
mümkün oldu. Ynlnız Zürih· imiş ve 1 ağustosta yeni 

İstanbul t' niverCJitesi açılını- teki «Alman ilim erbabına 

ştır Yt•n i Üniversite ile ye
ni Türkiyenin fıkri temelleri 

yardım biliği» vasıtasile 35 
profesör alındı. 

** 
atılmış ve bu müessese,. Tü_ 
rkiyenin kültür merke_zı o~-
arak milli salında fıkrı hır il ~ l' . l . mı ısanın termıno ogıe-

Elite zümresi yetiştirmekle sinin daha büyük bir kıs. 
tavzif edilmiştir. Bu Elite mı yaratılmak }Azım geldi_ 
zümresine Mustafa Kemalin ğinden Üniversiteler dahi 
ve masal arkadaşlarının es- lisan ıslahatı faaliyetin e 
erini sistematik bir tarzda koyulmuştur. Lisan ıslaha
devam ettirmek ve tam bir tı metodik ve ilerliyen b'r 
inkişaf devresine götürmek kültür hareketi olup Gazi-
vazifeıi düşüyor. nin en mühim teşebbüsleri-

1 ndt}n biridir: 
Hükumeti:ı milli kuru uş 

programının çerçevesi içinde Üniversitenin idaresi altı . 
el . - • d ndıı ve Prof. Molchein teşe-

umumiyetle beklen ıgın en 
bbüsü ile bir tercüme heyeti 

daha geç olarak bu ıslahata orgımize edilmiştir ki, her 
girişilmiş olmasındaki teo.h- bir ilim ve ihtisas şubesin
hur,bu ıslahatın heyeti um- den lisan bilen Türk müte 
umiyesile hep birden halle- hassıslorını burada toplamak 
dilmesi icap eden meseleler suretile en iyi ve modern 
heyeti mecmuasına bıığlı ka· ecnebi stıındard eserler 'l'ü
lmış bulunması ile izah olu- rkçeye nakil ve tercüme edi
nabilir. lecektir. Tedris heyetinde 

Kısmi bir ıslohat Türkiy- ve ilmi lisan ve edebiyat 
eyi hedefine ulaştıramazdı. saha&ındaki ıslahat ile mü
Zira Türkiye modern yüksek vazı olarak yeni l' niversi
tedris esaslarından mahrum tenin tetkik teçhizatı da ik-
idi. Yani tedris elemanları, mal edilmek Hlzımdı. Bunun 
enstitüler, tesisat, me8 leki ıçın evelemirde m~vcut 
literatür ve ilmi sahada lisan enstitüler bir merkezde lop. 
elemanları yoktu. Bu terait landı. Ve hepsi modern tesi· 
altında Türk talebesi yüksek sat ile teçhiz olundu. Şim
inkişaflı dimoö-i kudretleri diye kadar istismar edilme. 

ö • 
ve çalışkanlıkları sayesın- miş olan Bogaziçi hayvanat 
de yine bir hayli müktese- ftlemini tetkik etmek ve 
batı ilmiye elde etmekle kıymetlendirmek için Boğa
beraber DorüHunun modern ziçindc Biologie Enstitüsü 
bir jimnazyonıun seviyesi kuruldu. 
fevkine çıkamıyor. Ziraat Enstitüsüniin tabii 

le ilimler ltlboratuvaru ikmal Darülfünunun uzun sene r 
ıüren mevcudiyetinde yega- edilmiş, Enstitüsündeki işler 
ne mühim bir yenilik ı 903 memleket sanııyii ve bilhas-
te yeni 'f ıp Fakültesinin sn mensucat, şeker ve tütün 

. tesisi olmuştur. Pakat bu sanayii nazarı itibara alına-
ıslahat dahi tesir itibarılo rak tanzim o1unmu ·tur. 
gayrikdfj oldu. Fakülte ve Tıbbi enstitülerin ve klin. 
kiliniklerin Marmara Denizi- iklerin teşkildt ve tekmmü-
nin Asya sahilinde Haydar- ltitı sıhhati umumiye için 
paşaya nakledilmesi yiizün- büyük faydalar temin etme. 
den İstanbul ve Beyoğlunun ktedir. Yeni t)niversite fstan. 
şehir hastahaneleri ile rabıta buln fıızllı miktarda 
vo münasebeti muhafaza odi- tnlebe ~·ekmiştir. Şimdi 
lemedi. dört bini müteco.vjz yerli ta-

Ttirk hiikfımeti yüksek tp.- lehe ile yıiksek liyakatlerin 
hsil ıalahatı yapmalc ananın cezbett:ği birı;-ok ecnebi 
geldiğini görünce ahval ve tıılebelGr Cniversiteye muka-

şeraiti mahallinde tetkik ederek yyettir, 
bir ıslahat projesi ynpmak Gazi: «Biz daha Ç·)k çalışın_ 
üzere bir mütehassıs tavsiye ağa ve 100 senelik ihmalleri 
etmesini İsviçre ittihat teldfı etmeğe mecburuz» 
hükumetinden rica etti. Be· demiştir . 
rn hükumetinin tavsiyesi ile Yeni Türkiyenin nasıl durb. 
meşhur pedağoji mütehas· inııne ve muayyen neılefleri 
ıssı ve Cenevre ünivesirte- göz önünde tutarak nasıl 
si sabık rektörü profesör seri bir tempo ile çalı~ma.k 
Albert Malche birinci defa istediği hakkında yeni İsta
olarak İstanbula davet edildi. C'niversitesi kültür sahsrna 
Mum ileyhin hükumete ver- ait güzel. bir misal teşkil 
ği rapor heyeti umumiyesile etmektedır. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TCRKDILI Sayfa: 3 

Türk - İran 
Dostluğu 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

kendi muazzam ve sevimli 
reisleri olan Türkiye Rei&i
cümhuru Mustafa Kemal 
Hazretlerine ne derece kem

mt 
ı::ı DURSUNBEY PANAYIRI r.':ı 

ı.::.ı 

ali huşu ve sitayiş ediyorl
arsa, Jran Şahinşahı Hazre_ lil 
tlerini aynı derecede takdis 
ediyulardı (Aferin, Aferin i 
sP.sleri) 

Ne Ankara ne lstanbul 
ne de lzmir şimdiye kad- li 
ar böyle bir istikbal ve hü
snü kabulü derhatır etmiyor 

! ve şüphesizdir ki bu muha-
bbet ve müvcddetler şark 
milletlorinin tıırihlerinde il- mJ 
elebet payidal' olacaktır. (El· 
bette, elbette sesleri) 

' 'ii' \lil Hazreti hümayun, ı.::ı 

Türk milletine kıırşı nldka 
göstererek onların faaliyet, ffiJ 
ciddiyet, himmet ve gayret
lerini ve terakk\ yolunda 
ilerlemelerini müşahede ede. mJ 
rek fevkaldde memnun ve 
mahzuz oluyorlardı. Kemali t! 
cesaretle arzedebilirim ki H

iz ve necip Türk milleti-
nin halisane olan bu 1iJ 

Su, hava ve muhtelif mcyva ve ha) \aırntı ehliyesile nıeşhur 
bulunan Bahkesir-Kiit!lhya şimendifer haıt1 iizerindc Bur ·unhey 
kazasında ilk defa açılacak olan pana~ 11· 10 ağn.Jos 934 euına 
günii başlıyarak 14 ağustos 93! ~alı giinii hitam hul~raktır. 

J - Panayır mahalli ka sabanın şimalinde saz çayırı mevki inde olup mebzu
len memba suyu ve hayvanatı ehliye için hudayi nabit mühim miktarda ve 
meccanen taze çayır bulunmaktadır. 

2 - Eşyayi ticııriye sat cılorı ve sanat erbabı için belediye tarafından 
sureti mıhsulltda ve mükemmel surette ihzar ve imal ettirilen binalarla açık 
olarak verilecek olan mahaller fevkal tlde ucuz ücretlerle verilecektir. 

3 - İlk defa olarak kiişat edilecek olan panayır mahallinde satıcı ve alı
cıların istirahatleri içjn tertibatı lt\z ıme al nmış ve her suretle ihtiyaçları te
min edilmekle beraber getirecekleri hayvan vA emtianın hüsnü muhafozıısı 
için muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmıştır. 

4 - İşbu panayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni rüsum ve 
vergiden başka hiçbir masraf ihtiyar etmiyerek bilcümle işlerini kemali suhu
let ve emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müstefıt olacakları ilan olu-

duyğuları ıatı Ald Hazreti 
Mülilkdnenin pek ve duyg- ~ 
ulu olan kalplerjnde yer 
buluyordu ve ı\ld Hazreti 
Şehinşahinin onlara. karşı olan 

1 

ı: 
pederane muhabbetleri dahi nur. 
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ileri geliyordu. (Ehsente,eh- ~ ~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ 
aynı duygunun tesirlerinden ~ 

sente sesleri) ~ ' ==OO=ıı:====ffiJ=· ===ffi)====ffil=· ==ffil=::.=:..;ffi):::. ===(fil====ffiJ=·~==ml=· ===fili=· ==' 
11.k maruzrtımda ıeyahat 

progrnmını11 icrasından ba
hsetmiştim. Lılkin itiraf 
ediyorum ki , bu arzum bey
ne1milemeri olan usul ve 
fidete mutabuk olup, Türki
ye Reisicumhuru G:ızi Mus-
tafa Kemal Hazre -
tlerile Tür kiye devleti 
ricali izanıının Şehinşah Ha
zrdlerine karşı ibraz eyle 
dikleri samimiyet, her ne"fi 
resmi teşrifat programının 

hududunu o derece tecavüz 
eyledi ki meri zahiri teşri
fata. lüzum kalmıyordu. 

İki muazzam reis ve ~ar
kın iki namdar recülünün 
mülAkut eylemeleri üz. 
erine aralarında maal-
memnuniyo hasıl olan dos· 
tluk ve yegll.nelik münase
batı o kadar büyük ve 
azametli ve hakiki idi ki 
her görene tesir ediyordu 
ve Şahinşııh Hazretlerinin 
Türkiye loprağındaki ikam
etlerini temdit eylemelııri 
için ( ;azi llazrAtleri tarafın
dan vukubu?an daveti kabul 
İzmir ve <;anakkale ve mar
mara denizine seyahat eyle
meleri ve i:,tanbuldıı birkaç 
rrün fıızla kalmalıırı, Şahinş-
h 

ah Hazretlerinin seyahatte 
son derece razı ve hoşnut 
kaldıklarına ve Türkiye Re
isicümhuru Hazretlerinin do
::>tluk ve muhaverelerinden 
memnun ve mesrur oldukla· 
rına kl\fi bir delildir. (Doğ
rudur, doğrudur sesleri.) 

Doğrudur ve lıittnbi bun
dan başka olamazdı. Çünkü 
bu iki muazz:tm reis 
ve şarkın iki dAhiıi 
arasında mevcut olan 
mü~abehet, samimiyet ve 
yeğanelik zeminini o derece 
tebarüz ettirmişti ki, daha 
tab:i olarak vukua gelenl
eri tasavvur eylemek müm
kün değildir. 

Alll. Hazreti l lümayun Şahin 

memleketi eski halinden ha
li hı:ızırdaki vaziyete getir
dilene, muhterem Meclisi 
Alileri heyeti kiramınca da
hi mnlftm olduğu üzere 
Gazi Mustafa Kemal Hazret-
leri de kendi vatanına parla· 
k ve büyük hizmetlerde 
bulunmut llll makam bir 
reistir ki Tatana aşk ve 
istiklAl ve fedak:Arlık ve 
medeniyeti hazırada terakki 
eylemek hususunda kendisi 
daima örnek ve rehber ola_ 
rak mukaddes olan bu mak· 
sadın husulüne ciddiyet ve 
büyük bir zevkle ço.lışıyorL 
ar. (Doğrudur, doğrudur se
sleri ) 

Bugün Türkiyede şerefli 
ve benam olan zavat var
dır ki, bunların ekserisi ve 
belki de hepsi Türkiyede 
Büyük Millet Meclisi Alisin
de mebuı ve devlet idare
lerinde ıza olarak Reisicüm. 
bur Hazretlerile beraber 
ı;alışıp samimiyetle yardım

da bulunuyorlar. Tatvili ke
ldmdan Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerinin isimler!ni bey
an eylemekle ikti!a ediyorum. 
Bu recülü siyasi hem asker 
ve hem de muktedir büyük 
bir diplomattır. Vatana o 
derf1Ce say ve ihtimamla 
hizmet ey }emektedir ki, Tü
rk milleti arasında bihakkın 
sevilmiş ve kendilerinin 
evsaf ve ahldkan olan o 
kadar meziyetleri o kadar 
şayanı hürmettir ki her 
göreni cezbeder. 

Gerçi A1d Hazreti Hümay
un defatla muhtelif meclis 
ve meh'!fılde izharı teşekk
ür buyurdular. 

Hazreti Hümayunun ye ma
iyeti şahaneleri hııkkındo. 
gösterilen bunca muhabbet 
ve samimiyet ve hüsnü ka
bule kar ı bir defa dııha. 

devlet namına resmen arzı 

şükran ede im. (Aferin doğ. 
rudur sesleri) 

Şimdi bu seyahatten alı
nan neliı·eye gelince: 

Bendenizin fıkrinze fovk
alddedir. Çunkü hakıki iti
mat ve mütekabil hürmet 
ve riycısız doğruluk ve men
afi ortakl ğından ibaret olan 
her nevi hüsnü tefehhümün 
esas ve payeleri tamomile 
ve mükemmel hir surette 
hasıl olduğu gibi, iki kom
şu kardeş milletin muazzam 
reislerinin ileriyi görmekte 
olan ııkılane duyğu ve kud
retle ve sağlam iradelerile 
iki memleketin samimi ve 
emniyet bahşolnn seyahat 
temelini o kadar muhkem 
surette almışlardır ki, her 
gCına sarsıntı ve fırtınadan 

masun kalacııktır .(İnşallah se
sleri) ve kardeş ve dost mi
llet son derece bir itimat 

ve emniyetle yekdiğerine da-
yanarak asude ve rahatla 
kendi memleketine hizmet 
eder ve dah:ı ziyade terakk_ 
iyata nail olabilirler ve ha
kezn nevi beşere hizmet ey
lemekle dünya sulhuna da 
çalışabilirler. 

Gerçi esasını arzettiğim ve
~·hile bundan ibarettir. La-
kin iki memlekete ait olan 
cnri mesailde ve hakeza 
beyne] milel meselelerde dahi 
dostane teatii efktlr olundu. 
Ve mesaili mıruzenin ktlffe
sinde tetııbuku efkdr mevcut 
olduğunun muhterem millet 
meclisi Aliye kemali meserr_ 
etle ve iftiharla bildiriyorum. 
(Ehsente ehsente sesleri) 

Bütün bu mesai iki mem
leket münasebatının yekdi
ğerine karşı samimi ve fed
a ktlr olarak yeni bir devre
ye dahil olduğunu bize tebşir 
ediyor ve bunun güzel neti
celeri heriki memleket ve 
lıakezn dünya sulhuna mü
teveccih olacaktır. (Şiddetli 
alkışlar) 

Milli Müdafaa müdürlüğünden: 
l şaki dergahının bir senelik icarı 16- 8 934 tarihinde 

pazarlık suretıle ihale edilecektir. '110.liplerin satış komisy
onuna müracaatları. 

Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Balıke ir merkez kıtaatı iein aıo:a"ula vazıh üc 
• "' ::ı ·' • 

cius erzakın 28 - 7 .. 934 cumartesi giiuii saat 
onda aleni mlinaka"'a ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin mezkfır giin ve saatle Balıkt~sir as 
keri satın alnıa komi ·yorıuııa müracaatları ilfın 

olunur. 
Cin i 

Patete:s 
K. soğan 
~lcrcinıek 

Mikdarı Kil9 
30,000 
22,000 

15,000 1 SOGUK MA VA makinaları ye VANTILATOR ları daima 1 
hali faaliyettedir. ~ 

~~~~~~~~~~~ 
şah nasıl ki gayri mutazam 
ve kargntalıklı olan bir 

Muhterem Millet Meclisi 
ve devlette kendileri sırası
nda Türk milletine ve dev
letine karşı teşekkürde bul
undularsa da gene lüzum 
görüyorum ki muazzam Tü
rkiye devleti ve aziz Türk 
milleti tarafından Zatı Ald 4 - 127 
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Şehir Sinemasında 
18 Temmuz 934 çarşam~ı ıkşamm~an iti~aren 

Foto ve Film Sümer 

ı RASPUTİN 
Avrupadan getirdiğ~miz si

nema alma makinesi ile 

9 Muhtelif Poz Hain ve Kanlı Papas 

f otogrıf makinılari 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik modelle- 1 

ri ni makine, sehpa ve 
çantanlarını «ŞA Ti MEii 
MET MAHDUMU HÜ -
SEYIN A VNI ticaret .. 
hanesinde arayınız. 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

Şah Mehmet mah~umu Hüseyin Avni ticarethanesi 

Agf a f otograf makineleri 
nin nahkesirde yegaııe satiş yeridir. 

• 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGHAF MA~INELERI 
ı Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

-- "" ) 

AVUKAT 
H . Tevfik - Sadılı 

nava Vekili 


