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/) Türkdili ABUNA ŞERAJTl:5eneliği 1000, altıayhğı il 
HER.'G ÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. // 600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshalan 25ku~ij -Meclis Dün ,Müti-efikan Hükiimete itimat Beyan Etti. 

Başvekilimiz Mecliste Dahili Ve Makdonalt Yahudi Yurtdaşlar 
Harici VaziYe{i İzah Etti. Çok_Yoru~ndu~.Mılıikabi-TazyikmiGörüyor? 

nen·n vazıyetı ne olaca~? . - -. ---=-.-. --
Meclis ~ü~umete müttefikan itimat beyan ,~fti ,·ve Başvekil Paşayı mükerreren alkış
Je~1. Meclis dün muMelif layiha lan kahul · ettikten sonra yaz tatiline ~arar verdi. 

Ankara 5 (A.A) _ Büyük r- 1 Ye medis 2US reyle ve me· 
Mille\ Meclisi buCTün saat 14 :ıu,fun ittif.lkile hükümete 
de Reis Kazım P~şıı Hazretle- itimnt beyan etmiş ve şidde-
rının reisliğinde iki celse tle ve sürekle alkışlamış~ır. 
aktetmiştjr. Biricni celsede Bunu mütPakıp Başvekil Is · 
1337 38,39 seneleri hazine met Pn~a llz. tekrar kürsü-
hesabı katilerine, J 580 numa_ ye g"elmiş ve demiştir ki : 

ralı belediye kanununun 19 ncu -ı~:eti n i~leri başarmak i~·in 
maddesinin beşinci fıkrası- sizin kıymetli teveccübün-
nm değiştirilmesine, 19:34 üz kuvvetinin en başındadır. 
8 enesi muYazenei umumiye Rn csashsıd.r Her güçlüğü 
kanununun 18 ci maddesile kolaylast ı run büyük kuvv-

Milli Müdafaa \'ek~letine ettir. 

verilen tahsisatın 1935 sene- Ba~vekil P<.1şa Hz te-
sinde verilecek tahsisatın Juar siirekli ve şiddetli sur-

Londra, 4 (A.A.) - M.Mac 
D.~nalclın sıhhi vaziyet bir 
tuk ım endişeler tevlit etme
ktedir, teşrinievelde Lond
raya avdetinde tekrar hükü
m'etin idaresini ele alabilec. 
ğinden şüphe edilmektedir. 

M. Mac Donald uzun s~ne-
lerdenberi büyük mesai sa
rfetmişti. İdari işlere İngiliz 
siyasi vaziyetinin kararsızl
ığından mütevellit endişeler 

de inzimam etmiştir. Bu en_ 
dişeler bizzat İngiliz kabi
nesının teşekkülü ile de 
alakadardır. Keza beynelmi
lel srıhada arkadaşlarının 

taleplerile kendi düşün·~ele
rini tr lif etmdk müşküldtı da 

81r kısım ya~udıler Başvettlımıze telgraf göndererek 
mahalli tazyiklerle yerlerini terkeUiklerini bildirdder. 

Ankara, 5 (A.A.)- Başv- tetkik ettiriyorum.Fakat cü_ 
vekil Paşa Hz. tarafından mhuriyet kanunları mugayir 
tebliği okunmuştur: Trakya- teşebbüslerin kanunun ağır 
da boş yerlerden ı 00 kadar h k 

ü timlerine sığmıyacağL 
yahudinin lstanbulıı geldik- nı hatırlatmak ta isterim. Bu 
lerinini haber aldım. Başve_ 
kAlete vuku bulan şikayet- beyanatın şik4yet sahiplerine 
lerde bazı yahudiler hususi de cevaptır. Şiklyet sahiple-
ve mahalJi tazyikiler tesiri- rinin adliyeye müracaatla 
le yerlerini terke mecbur halalarını aramalarını ve mü
old uklarını bildirmektedirler. tecavizlerini takip etmelerini 
HAdisenin hakiki mahiyetini tavsiye ederim. 
===============~========== 

Almanyada Vaziyet. 
2425 numaralı kanundaki gös· c>tte alk ışlanmıştır . 
terilen taahhüı salAhiyetle bi- Bundan sonra Tekirdnğı 

1 inzimam etmi~tir . Kabine toplan~1. Yon Papen istifa etti, fakat bu istifa
nm kabul edilip edilmiyeccği belli değildir rleştirilmesine, rleniz yolları J!aşvcxki l 1111i f. r-ııwt P:ı ;ı tiz. mebusu Cemil beyin mecli-

ve akay işletmelerile fahri- cezaiye Hakkmdaki ·~anu- sin 1 tt>şrinisani 934 de 
ka ve havuzlar teşkiltltına , nun bazı maddelerini mu - toplanmak üzere tadil edil-
~evlet davalarını takibe me- addel kanunda .d~~iŞiklik mesi hakkındaki takriri ok-
mur avukatlara, Edirne posta yapılmasına, g;z~i nüfus'lorın unmuş ve kabul edilmiştir. 
ve telgraf sabık başmüdü- yazımına, Da~iliye VekMeti Hunun üzerine reis Kazım 
rü Sabri beyin affına, merkez teşkilatı va'zi.feleri Paşa ll nzrelleri: 
mübadil Melek ve Fazilet hakkındaki · kanunun bazı _ Efendiler, şimdi 
hanımlara tahsis ve temlik madde.lerin ·tadıline 245Ş nu- kabul buyurduğu _ 
edilmiş qlan evin istimJaki m~r~lı kan~mm birfo~~~fıa.J:d- :· nuz t~1 krir mucibince meclis 
için kendilerine 2500 lira esın • t 1 klf k 1 ı ın 'l~ l ı ıae,. v~. n ar o.- b .. .. .. . .. t' . 

b .1 UCTUD uçuncu ıç ıma seneşıne 
üzerinden ono verı mesine, ra ve posta kupuijnn tadıline t'l • 

4 şahsın ölüm cezasına çer- dair kanun Iı1vihaları nınayct verecektır Arkadaşlar.· 
ptırılmasına, kazıın\· vergilili ve mazbataın·r ;ııüzak~~re ·'ve' · rrıız <l evrei intiho.biyelerine 
kanunun 41 ve 46 ncı madde kabul arzuhal to<'e~cri me·tinı'n · gi lerek l:hım gelen tetkikatı 
ferine bı.ızı hükümler ildve- iki mazbatası: Muhte

0

1it' c~~d: 'tatilmüddeti zarfında ynpacak-
sine, Sümer bankın sermaye- menlere haıJale 'cöi.iın·i~ti;.~ · lardır. Sıhbut ve selametle 
sinin fazlalııştırılmasına, me- lkinei celsede B;~':'~.k'ıi gelmf'nizi ve yine sıhhat ,.e 
rinos ko.yunlarının yetiştiri. ismet Paşa llz. :kürsüye sel:I metle avdet. ederek me · 
1mesine, . pamuk yetiştirilme gel mi~ ):~ 1 İC'rof .-;; fÖ 1 mlekete büyük . hizmeti.er 
ve üretilmesine umuru be- umumı sıyaset ' ha · y:ıpmanızı temennı e<lerım 
lediyeye mütea11ik ahkamı kındu heyan~tt'h huldrımuş demiştir. 

! -= 

M e c 1 is, Ordum zu T kdir Etti. 

Bittahi henüz ta-
karrür etmiş birşey yoktur. 
llerşey M. Mac Donaldın 

istirahati esnasında vereceği 
karara ve gaybubeti esnası. 
nda geçirec~ği tahavvülata 
bağlıdır. 

Maamafih M. Mac Dolandın 
tasavvuratı hakkında bizzat 
kabin~de bir takım endişeler 
hissedilmektetir. Filhakika 
kabine reisinin çekilmesile 
hükumetin vasfı da değişece
ktir. Hnlbuki hükumet böyle 
birşeye hazırlanmış değildir. 

f ransa hudut müdafaasrna 
çok ekemmiyet veriyor 

Paris, 4 (A A.) - Mebu. 

. Berlin., 4. <.A.A.) - Alman olmuşlardı Bundan böyle millf 
AJansı bıldırıyor: sosyalis hücum kıtaları erk.An-

Kabinenin dünkü toplantı- ıharbiye reisinin mutlak ıur-
sında başvekil M. Hitler ette kabine azaıı olmasına 
devletin emniyetine karşı ya. lüzum yoktur. 
pılan suikastı ve suikastın Müteakıben ecnebi meml-
tenkilini anlatmıştır. eketlere karşı iktı&adt mu-

Başvekil seri bir harek- kabelebilmisil kanunu kabul 
etin zaruretini ehemmiyetle edilmiştir. Bu kanun ecnebi 
kaydet~iş ve: . memleketlerin Almanyayı 

- Boyla hareket edılme- tehdit ettikleri cezri ikt11adi 
miş olsaydı binlerce kitinin ve mali tedbirlere kar§ı ko-
hayatı mahvolurdu Demiştir. ymak için aldkadar nazırhk-

Milli müdafaa nazırı ce- lara derhal emirnameler iı-
neral Blumberg başvekile tarı salAhiyetini vermekte-
kabine ve ordıı namına te- dir. 
şnkkür etmiş ve cesurane Diğer bir kanunla da bu 
hareketi ile Alman milletini hugustaki gümrük tarife ka-
dahjli bir harpten kurtarmış nunu muvakkaten tadil olun-

san ordu encümeni, diin olduğunu beyan etmiştir. maktadır. 
harbiye nazırı Mareşal Pete- Kabine devletjn müdafa- h ı 
nin ordu mevcudu hakkında. Oa i i siyaset sahasında 

ai meşruası kanununu kabul k I d' b 
ki izahatını dı'nlemı'ştı·r. ço mana 1 ığer ir karar 

etmiştir. Bittabi makabline 't'h 1 
Harbiye nazırı hı' r senelı" k 1 ı az 0 unmuştur. 31 Teşri-

1 • şümulü olan bu kanun bir · ] 1934 b Milli Müdafaa Ve~lltmiz dedi ki: Şüph&s1z' ~u~4a1'dirlar ordunun mesusini arttıraca~ askerlik müddetinin idame maddeden ibarettir. Bu mad. ~ıeve ı tarj ine kadar 
:1\ edilebileceğini, ancak ı 935 er tür Ü para toplanmuı 

ve vatam müdafaa etmek hususundaki =yü~s~ ~udret ve ~abiliyetini çog-altacaUn de eksiğini tamamlamak için de sş:i!::~ ve hiyaneti vaıa- me;edilmiştir. 
30,000 mütehassıs askere erlin, 4 (A.A.) - Kabine Ankara, 4 (A.A.) - n. I Türkiye cütnh-utıy·eti ile SO'l-· vn miiı>ssas:ıtıncla yapılan niyeyi tenkil için 30 haziran . t' b't b" 

14 J 1 ihtiya" olaca.frını so"ylemı'ş '> d 'h 1~ ımaı .1 er ıtmez, başve-M . .\1. bugün saat e ya ist sovyel ('ii.nthurivd'r1eri ,.. tathikatto. ve geçit resimler- y ,, l ve - temmuz a ittı az kıl M. Hıtler derhal Nödeke 
reis Kazım Pa~a Hz nın re- ittihaılı cırtisında 5 11 ~ 11~.:;to;; in.ie ordumuzun bakım ve ve demiştir ki: olunan tebdirler devletin hareket etmiştir. 
ğisliğinde toplanmış ve iki 928 de ak tolun-Art :'nıulc .... avele- tolım ve terbiyesi idn yerinde - Bu mütehassıslar hudutl - meşru müdafauı tebdirleri Başvekil muavini M. Von 

8 1-rı'ncı' · arın müdafaa teşkilatında is- olmak itibarile meşru ve p celse aktedilmiştir. n:ımenın yeniden hftı ay te- sarfodılen emeklerin muv- 'h apenin mukadderatı reııu· 
t 1' r h' k tı ılum olunacaklardır. Hu- kanunidir. celsede hakimler kanunun emı 1< 

1 a kınriaki prolo- affak ohlu<,u muhterem Ba- cümhurun arzusuna tabi bu-
kolu ı l k · ~ dutların müdafaa teAki1ı1tı Adliye nazırı söz alarak 

1 n ası ı ıne - Surı)'"detk' k'l' · · t ı·r ·1 ~ unmaktad R · · ·· h cezaya mütoallik olup encü
menden gelen 88 ci maddesi 

ile diğer iki madde ve 
Evkaf umum müdürlüğünün 

J 927 senesi bütçe kanunun · 
un beşin ci maddesi hükmü
nün değiştirilmesine. ysrı 
ve yollar kanununa bir ma· 
Jde ilıivesine, İsparta viltıye

ti hu8usi idaresi tarafından 
yapılacak istikraz9.. vilayetl
er hususi idarelerinin 
lrnr{·larına ve 934 ma
li senesi bütı;elerin e, 

Maarif Vekaletine ba ğlı me
ktep ve müessesel erde kul 
lanılacak ynbaneı devlet te
baasından muallim, miitehas-

T .. ki ' :' .. ı ~ve ı ımızın muııte ı vesı e- tecrübeli mühim bir kuTvet hiyaneti vataniye tehlikesi ır. eısıcum urun 
k~ed c~e Sait :rml:k . ile 'Tur- ler!e ve sitayi~le vaki beya- ihtiyacı göstermektedir. Bö- karşısında alınan tebdirlerin Von Pepene beyanı itimat 

e 1
' urıyelrıeı e u;ı em- notından anlaşılmış olduğu- ı ·· h 1 yalnız k:nnuni degwil fakat bir'.· etmesi ve başvekil muavini 

lıl.k d · '.t k~. c y e mute assıs arın orduyıı 1 k k ] 
ı he aır proto ölÜn altı ay ndan Mılll ~üdafaa \\~kaletine kaydına imkan bul d ğ devlet adamı için vazife o ara aması hususunda 
na u temdi ı· 1 ~ ı · ı! · •' · .. · l ' · · k unma 1 1 ısrar eyle e · 'ht' ı· k 

, l ıne l ııır 11a-' • · Buyuk :\1ıllet Mec lsının ta takdirJe aske l'k "dd t' . olduğunu söylemiş)ir. m sı ı ıma ı ç~o 
nun lnyıhabtı mü. k ı · kk l . . 'bJA - 1 r ı mu e ının K b' k d kuvvetlidir, Bu takdirde von 
kabul ed . ' ' ., zn e~e ve l ır ve teşe ·ür erının ı 1:1g . temdidini derpiş etmek Iaz- a ıne eza evlet ile fır- p 
lı:ını m~·lmışt~., <:l:~~r·nın 'açı ın n tahtı karara dınma~ı ha. ımgf'lecektir. Fakat hu teb- kanın birliği kanununu tadil d:p;:v!:t~~::i:n ~~::a:j~~= 
pt? ut?kıp R~ı; .Kl'lz~"ll'l kkında müştereken verdıkle- bire herha!Je ihtiyaç olmı- eden kanununu kabul etmi- kacaktır. 
~./~a llzb 

1'~stamortu melmsu · .. ri takrir okunmuş, alkış - yacaktır. ştir. Vaktile Ress ve Rochm B ]' 
4

(A } . 
· u 

1

1t.a~ ey.ın YP.fö.t ettiğini• lhnmış müttefıkan kabul eJi- • bu kanun mucibince nazır [ Deer 10
' .k·~· . - Kafbdıne 

meC' ısı ::ılıy~ he\1.:i · . . • "d f .. h. . .. .. ••• •• vamt ı ancı eay a a] 
_ . :: " .. er vermı.~ · dıkten sonra Mıllı Mu u aa mu ım amıl olan buyuk erkıtnı 1 •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'\ 

vo teklıflerı.uzorıne ıncth- Vekili Z·•k:li Bf. kürsüye h.ırbiyeyi, yüksek kumanda : S ., D ., • 
U~Uil ~3.tırn~ın~ hürmPtPO geldi Ve ŞU beyanatta bU- heyetini V0 zabitan heyetini : aygı eger : 
hır ılrıkıb. sukıit. ~ılilıli. Bu:.. tundu: muvaffak eden daima yüksek : Qk J I : 
nu miiteakı.r Tokirdnğ·:rrıe~ - Yüksek heyetinizin heyetinizin büyük teşvikleri : · U)'UCU Q rımıza • 5 
busu Cemil bı y!e .Girerun V(• ortlıı h:ıkkında izhar buyur- ve takdirleri olmuştur. Bu ı i lslanbul piyasasznda aym nispette fazlaca kdğıl is- : 
OiynrbPkir nıt·h Qslnrı lh R'nn duğu yuksek takdiri ordusu- te::Jvik ve takdir ordusunun ı : Lu~~.bult!nmudığlndan «Türk Dili»nin istifadeniz~ tahsis! 

· ' .) ')" zı~ nu.n 1 za ıtaninın ve a rosu a ıra .. man e ra ına za ıtanına: J' • vo l\!lzım 111 s ·ıhrın ,:., l> ; b' k d k J r d b' ı · elttgz sulun/arı "azlalaşiırnıak hıısıısundakı' vadimz'zı' • 
m.ebusu Halıt beyin lr~1n ·.ş11. ·efradının Büyük ~leclisin ne ve yuksek kumanda heyetine: vaktü :amanile yerine gdiremedik.. : 

sıs ve ustalara,ceza muhakem - hınş·ıhı Alft lfz. llümayırnıın kndor muhahbetli vP ne ka- vo Liiyiik erktlnı harbiyeye : Sipariş ettiğimiz kdJ/ıtlar yakında gelince hemen : 
eleri usulii kanunun bazı madd- Türkiyeye te~ ıiOeri ıminn~ . <Lır takdırle muhafaza ve hi- arze~eeeğim. ~üpheaiz bu i leşebnlistimtizü tamarnlıyacağzz. Elimizde olmıyan bir ! 
eluinin değiştirilmesine polis ebetıl · de mu htelı f yı·rl<•r _ rıınyo rt.t iğiııin yüksek teza hürü tak.Jırler ordunun mesaisini • sebep yüzünden vaki olan şu tealıhur dolayısile okuyu· : 
vezire ve salalıiyetlerine, hu- lle biiyiik <~azici!h. \'t.!. B::ı., v- olornk tPl:'lkki E>clerim. M. M· arttıracak ve vatanı müdafaa İ culartmı:ın bizi mazur görecekltrindeneminiz. Bu mü- ! 
dutta zuhur eden ihtilafların ekil Pş !iz. nin hu~~rile ka- üdafna \'ek::ıletinin n1t•_ etmek hususundaki yüksek : nasebetle de okuyucullfrtmızzn gösterdikleri aldka ue : 
tetkjk ve halline müteallik ra, deizn vo bava kıtaat saisinde teşkilatında başlıca ( Devamı ikinci f.layfada ) : teveccühle teşekkür elmeği vecl.be addediyoruz. : 

·········~·········································= 
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Köy Tetkikleri. f ş EH ı A v E M o L H AK AT TA ; 
•••••••••••••••••••••••••• • • 
: SESLER : • • •••••••••••••••••••••••••• 

V b ... ' aran mr ... 
•CUrıkıı ılıin kııılın 'r nkf'i.• ıkı 8) r 

kutuptu. f"akııt l•ııglın o ıkı ayrı knııı 
pluptan. artık ts r kalnı:ıdı. il rt 

Gönen muallimleri geçen Qün Keçeler ~öyüne kadar bir : ....... Güç··-......... lhtiki;İ~··r;;·Ü~~d~İ~·· .. 
tet~ik gez i ntisı yaptl. Keçeler. köyün~e faaliyet. 

clıı\"arın :ırasıııd:ı ıkı ~·aınııı karP -
ara~ınıla. tı&ırıı ;ıra~aıı hır ıtl sı~ıılı 
goz çoktaı tarıhc karı tı . 

~ırııdı kdırı <'rkPJ,Jı• on.uz omuza 
haya t ka\~a~ıııdıı ~er alnıı~lır. \fi 

bu~unkn şıır ılt> onun wııı alılnw•tır 
Oııuıı windır kı hu,mııun ~ııır. 

kdını '"aşkı terennuın tltıkıe ken· 
dıııı znali olmaktan kııı ::ıram• )· -
l'.ıktır • dı.rnr ~uıun arkaılaşıoı .•. 

1 lalbuki yirminci a~ı rda 
atkın öld üğiinü ispat ırın 
bulduğu bu delil o kadar 
zail ki .. 

Bazı azğın, yağız atlor 
vardır . Bunları, ~·ocuklıır değil 
güçlü kuvvetli seyisler hile 
zaptedemezler .. 

lştA gönüllerin nihayets
izliklerinde tahtın ı kuran 
baygın kokulu t ülle, k~sk
in rayi halı karanfiller nrası -
nda bülbüllerin gıışyedici 
seslerini dinliyerek mey iç
en n binlerce, milyonlarca 
senelerdenberi aynı din_ 
çliği , t.,ürbüzlüğü muhafa za 
eden :ışk i lll hı , arkadaşın ın 
ıerdettiği cı l ı z . zaif «delih> 
in el ile nas ıl mezara gire -
bilir ? .. 

«Şimdik i kadın, erkekle 
omuz omuza» çalıştığı için 
kalplerin kurumaıı m ı ıcep 
eder? .. 

Bilakis ... 

Kadının şehvetli. baygın 

ateş gözlerini kafes ardı
nda gezdirdiği devirde aşk 
zoraki oluyordu. 

Halbuki bugün kadın 
serbest olduğu için istediği 
gibi hareket edebiliyor ..• 

Eskiden kadın vardı .. 
Bugün, bir , sevmek se

v iımek • ar .• 

ı~önen, "(Muhabirimizd- den. cıns .tavıık. yumur~~ları 
en) _ Gönen merkez ve temın edılecektır. K~yde 

köy muallimleri kazanın koyıı~culuk; ~eraları~ hırle-
<'enup istıı kum etindeki Ke- şmcsı ve genış\emesı ıloloy-

çeler köyüne bir tetkik ısile günden güne artmak 
gezintisi tetip clmişlerd- istidadını haizdir. Hayvanatı 
ır. Bu seyahat mecJiı-;i bakariye cinslerinin ıslahı 

umumice birleştirilen Çına- için köy namına :ılırıan bir 
l ı ve Keçeler nrnsındnki boğadan maada d?~a iki 
Cümhuriyet moydaııının ta- boğa satın alınması ıçın mu 

htnr Halıt efendinin çok günzimi ve yeni y:ıptırılmnsı 
zel ve tn kdire değer teşeb-düsüniilen mektep yerinin . 

.. büslcri vardır. kaymakam lz-
tcspiti maksadına matuftu. zet heyin köy muhtarlarına 
Muallimler muhtelif mev-

1 verdiği mcs:ıi p=ogrıımının zular üzerinde köylüler e l h'l' 
ihtiva ettiği esaslar < a ı ın· h:ısbıhallerde bulunmuşlar- de bu köyde de büyük bir 

dır. Bilhas!la birleştirilen bu faaliyet göze \'arpıyor. Köy 

iki komşu mnhallenin mü. temizliği eyidir. Umumi sıh-
~tak bel içtimai ve medeni hhat ve köy nezafetinin ne 
vaziyetleri hakkında görü- demek olduğu burada tam-
ş meler yapmıştır. Köy amon takdir edilmiştir. Bir 
iktısadiyatı peşinde köyün <·ok yerlerde olduğu gibi 
muallimi Kaya Nuri bey bu köyde gübre yığınlarına 
in i r şatla r ı ile tatbik sn- tesadüf edilmiyor. 
hasın:ı geçen umumi prog- Evlerin iç ve dışlarının 
ram ın ana hatları çok mu- her zaman badana edilm-
vafı k görülmüştur. esı ırın köy heyeti umu-

Knzon ı n en giizcl tütün yo- miyesi tarafından bir kireç 
tiştiren bu mınt:ıkasının fenni ocağı yaktırılması düşün-
uıullerle bu mühim ziraat ülmcktedir. Köy evlerine 
i şi nde daima yükselme yoll- sık sık girmesi ltizım 
arının inkişofı çareleri üze·· gelen en mühim temizlik 
r inde köylünün büyük bir vasıtası kireçtir. Köy hıılkı 
azmi meşhuttur. Huna fu- içecek suyunu dereden tem· 
ndacıl:<rın da inzimom etm- m etmektedir. Yaz mevsi;:, 

esi için bu yıldan itibaren minde azalan ve pislenen 
fa zla miktarda b:ıhçelerin bu suyun içilmesi umumi sı-
dutluk ittihaz edilmesi düş- hhat itibarj\e doğru değil-
ünülmektedi r. Köyde tavuk- dir. Birleşen Keçeler ve 
çuluk mühim bir mesele t)ınorlı mahallerinin müş~e-
halindedir. Yalnız yerli tıı- rek faaliyetleri ile köye lJç-
vukların yerine Leğorn ve pınar veya Çoban köyü 
Minorka gibi çok yumurtla- istikametlerinden içilmeğe 
yı cı cinsler in ikamesi husu- yarar bir su getirilmesi 

mektuplaşma sunda bugün köylüler hem mukadder çeşmeler yopt 
fikirdirler. Tavuk cinslerin- •·ok muvaffnktir. 

Eskiden 
Tardı ... 

Bug ün , dudaklardan iç· 
ilen bir saadet içkisi Tar .. 

Mademki, kadın erkekle 
yanyana çalıştığ ı için a şk 

kalmadı , diyenler var; 
Şu halde , on dokuzuncu 

asırda firansadü. - ki o za-' 
manda, kadın, erkek yine 
bir arada çalışıyordu - neden 
aşk fırtınaları , birçok şair
lere kuvvetli şiirler yazdırdı. 

On dokuzuncu asırda , 
Fransada en büyük a şk şai

~rleri , hiç ölmiyecek dehalar 
yetişmiştir ... 

Ve bugün de, kalbini bir 
kurşun kalemi gibi parmak
ları arasına alarak a şkın ı 
tarenniim etmiyen kaç şa j re 

tesadüf e<liyoruı ... 
Belki, birkaç kiş: 
'·-Ne e e el.. Sen aşki Ş!

ir istiyorsun ha: . Demekki 
i nkılAp edebiyatın ı lüzumsuz 
~örüyorsun .. 

\ ' 1 a a a ay y .... ,. 
Diyeceklerdir .. . 
Fakat, h ayı r! .. Ben. şi m

.l iy~ kadar, bi rçok ya zı la
r ında inkı lap edebiyatın ın 
lüzumundan bahsetmişimdir .. 

Ve bu adamlar, i nkılAp 
edebiyatı, diyince. muhakkak 
vatani muvzuların yıız ılması
n ı terennüm edilmesini an
larlar .. 

Halbuki, kuvvetl i bi r inkı 

l apçını n daha doğrusu kuv
vetl i bi r edebi şahsiyetin 

potasında koymıyan aşk ı i. 
ir . pek Ald ink ı lAp eser i ola
bilir .. 

Yeterki, o şi ir de' devrin 
zevki terennüm edebilsin ... 
Şiir kalpten doğan bir nağ. 

madir ... Bu nağmeyi husule 

irılması \ 
in ı dahı irin 1'uzak~·ı1 Sarı Demiray 
köy ve Uöncn mekteplerin-

getirmek için de, his ve he-1 
yecan çağlı yanı ol on kalbi 
harekete getirmek lAzımdır. 

Bu ise, daha ziyade sev
mekle olur .. 

Eflatun diyor ki: 
'· • UüsbnmPk H ' ~araımıık sc\ ru

ektf'lı, t>\rutk \"(' dl •ıııruek ) ar
atmnkt:ın ba~ktı biriiP.) drgıJılır • 

Demek ki, yer yüzünde 
yaratan vo düşünen bir kafn ' 
bulundukçıı ,sevginin mem hııı 
kurumıyaca ktır ... 

** Aşk. Galiptir .. Her şeyde 
her yerde galiptir, O . 
Emin olun huna ... 

Ve siz, ne salıHıiyetle yn-
~ayan ve tapılan bir ilahi 
gömmiye kalkıyorsunuz'.' .. 

Milyonlarca insanın knlbL 
nıl e dolaşan bir kuvvet, me 
zara girebililir mi? ... 

Siz, hiç timarhanclı>rİ gez_ 
mediniz mi: .. 

Yine siz, geceleyin park
la r ı 

- l~akat, Bolıkesiria me ·-
hur parkını dolaşmadınız 

mı h i~·~ .. 
i şte, aşkın iki şekilde te 

zahü rü!.. 
Zaten a-:kı bir tarafından 

f\F13t zehirleri sa~·ıın yılanlar 
ve diğer yüzünde 
de saadet tiirkiilori söyliyen 
ll int rakkaseleri gibi lfis•ik 
vücutlu bıı k ireler bulunan 
bir maJıı lyona benzetirim, 
ben .. 

A şk, sihirli elı le. hem ze
hir, hem rlo saadet sunar 
i nırnna ... 
Hayır , hayır, aşk ölmiye

cektir ... 

Mecmualar: 

Ülkü. 
flalkevleri mecmuası «Ül

kü» nun 17 nci sayısı ~·ık
mıştır. Bu srıyıda Gazi llaz_
retlerile Şehinşah llozretlerı
nin Türk - Iran miinasebatı 
hakkındaki nutuklnrile. Nus
ret Kemal beyin «yeni lran» 
Hilmi Ziya beyin <ıfelsefe ve 
ilim», KAzım Nami beyin 
<dfomanismn»,Hüseyin Namık 
beyin «Türk adının eskiliği>> 
M. Şakir beyin <ı halk edebı
yatından örnekler», is.hak 
llefot heyin cıŞiirleri».Alı Sa. 
mi bayin «güzel s:ınatlnr)>, 

Ali Hiza beyin «cenupta yü
z doannlılar», Abdurrahman 
beyi~ «Amerikrnın . keşfin~ 
Tiirhlerin hızmP.tlerın adlı 

yazılnrı ve daha bir\·ok kı -
ymetli yazılnr vardır. 

Ölse bile, 
nizler gibi çoşkun, 

<ribi nihnyetsiz gül hahç·eleri 
~ıbi bayı:rın kokulu giiniiller t" t"ı 

mezar olabilir, oncak ona . 
Yor yüzünde, çarpan bir 
hir tek kıılp kolmıı.yıncıyn 

kadar aşk hükümran olaca
ktır ... Ve şair de daima onun 
kıvılcımlarılo yıınup tutuşa

<'aktır .. 
NOT: 
·\ARA:\ jl(İİİ. ., 

"elecek nüshamızda ... 
r- Antr parantez olarak söy
liyeyim: Aşkın avukntlığını 

yapmıyorum.. Sndeı·e bir 
hakikati haykırıyorum .. 

( Me Te) 

Dün a~şam senelik kını
resini yaptı 

Şükrü Nam Paşı tulObün Fa
hri raısuıını sıon•ı 

İdmangücü kulübü dün 
akşam kulüp binasında sene
lik kongresini yapmııtır. 
Kongreye yetmiş kadar Güçlü 
iştirak etmekte idj . 

Kongre Kulüp reisi 
Süleyman bey 
tarafından açıldıktan ıonra 

Ha mit bey kongre reisliğine 
Cafer ve Kadri beyler kon
gre ki\tipliğine ıeçilmişlerdir . 

Müteaktben idare heyetL 
nin bir senelik mesai rapo-
ru okunmuı ve kısa 

süren bir müzakere-
den sonra aynen kabul 
edilmi ş, muhterem kuman
dan Şükrü Naili Paşa Haz_ 
ret ler inin kulüp fahri reiı
liğine ~eçilmesj hakkındaki , 
takrir müttefikan tan·ip 
olunmuştur . Müteakıben yeni . 
idare heyetinin intihabına 
geçilmişt ir. 

ldmangücünün yeni idare 
heyeti şu zevattan terekküp 
etmektedi r: 

Şevki hey ( reiı ), Sami 
bey (umumi kAtip), tuhafi· 
yeci Kadri bey (muhasip ve 
veznedar), Faik bey (aza), 
Süleyman bey (aza), H11mit 
bey (umumi kaptan). 

Gücün yeni idare heyeti
ne muvaffakıyet dileriz. 

Vilayetimizden hıricı hay
van ihracatı. 

Kanunusani, §Ubat, mart, 
nisan vo mayıı ayları zar
fında Ayvalık iıkelHinden 
Yunanistana 201 öküı, 50 
inek, 3 manda ineği, 36 
dana, 1 koyun, 65 kuıu 
ihraç ed ilmiştir. Hasiran 
ayında aynı iskeleden Yuna
nistana yapılan ihracat mik
tarı şudur: 

1 at, 41 öküz, 33 inek, 
ıO dana. 268 kuzu .. 

Yeni çeşmılır, 
Aziziye mahalleeinde kııla 

çaddesine ve börekçiler ma. 
hııllesinde Mithat paşa mek
tebi civarına belediyece bi
rer reşme yapı lmış bu 11ır

etle iki mahallenin au ihtL 
yacı temin edilmişt ir . 

Karaoğlan mnhalleainde 
Kızorta mektep cadı.lesine de 
bir ~:eşme yapılacaktır . 

Gönenlilerin Çanıttılı 
seyahati. 

nönen, (Muhabirimiıden)
W>nen İdmanyurdu gençle
rinin bir maç yapmak \oe 
aynı zamanda Türk kudret 
ve satvetini yükselten Ça_ 
nakkale harp meydanlarını 
ziyaret etmek emel ve duy. 
gularilo bu ay İçinde Çanak
knleye gidecekleriıi haber 
aldım. Çanakkale ve Gönen 
gençliğin i b irleştirecek bu 
seyahatin ilk defa vukubu
lması hususi bir kıymeti ha
izdir. Geneler; Çanak kalede 
bir de müsamere verecek-
terdir . 

IMikirlı mocldele etmek üzere bir konısiyon teşkil 
edildi. lamsiyon birkaç güne ~adar faaliyete gf çiyor. 

Dahiliye \'ek~letinden ihL sonraki temevvü~lerin!n. rtra-
ikArla mücadele yap iması flıco tntbık edılmesını ve 
h Lı.. da v"lAyete bir tomim bu suretle ihtikarın ortUtlnn a .... ın ı 

1 
· · · d 

1 · t' kaldırı ması ıçm ıcap e en 
ge mış ır. . . d tedbirlerin alınmasını bıldı-VekAlet bu tamımm e ye-
ni ölçülerin tatbiki dolnyıs
ile yapılan fiat i htikttrları 
hakkında belediyelerin teşc. 
bbü11 ve tatbiklerini kolayl
aıtırmak n halkın zarar 
görmesiııe mani olmak iizere 
vilAyet merkezlerinde hir 
komisyon teşk il edilerek 
eşya fiatlarının ölçüler 
kanunun tatbikinden evel ve 

Birlikliler 
Bırıımıyı gidiyorlar. 

8irliklller ~ım ıaç yapacak 
•••de bırı•ııerı görecekler. 

IJmanbirliği kulübii Ber
ıamaya bir seyahat tertip 
etmi9tir. 

Birlikliler Bergamaya ya
pacağı 11eyahatte hem maç 
yapacak ham de oradaki tarihi 
eaerleri \etkik etmek fırsatını 

elde edecektir. 

Birlikliler bu ay sonunda 
yapacakları seyahat için 
şimdiden hazırlık yapmak
tadırlar . 

lugOnkü maçlar 
Lik maçlarına bugün İJm_ 

anyurdu ile K. ldm~nbirli~i 
araaında devam edılecektır. 

Lik maçları ndan başka 

İdmanbirliği birinci ve ikin
ci takımları arasında da bir 
maç. yapılması mukarrerdir. 

rmiştjr. 
Komsiyon vilayet mektu

pçusu Hılmi be>yin riyaset inde 
Bel~diye ve Ticaret ve Sın
ayı odasınca seçilcck bir 
zattnn terekküp etmektcdır. 

Odu tnrafındnn haşldltip 
Ekrem bey komsiyona aza 
seçilmiştir. 

Komsiyon birkaç güne 
kadar faaliyete geçecektir. 

Himayei 
Etfalin gardenpartisi güzel 

ve eğlenceli oldu. 
l limayeietfal eemiyeti ta

rafı ndan tertip edilen gar. 
denp:ırti dün akşam k·z 
ortamAktep bohçesinde ve_ 
rilmiştir. 

Tanınmı birçok kibar 
ai!P]erin i tirak ettiği gar-
denparti goç vakte kadar 
devam etmiş pek nezih ve 
eğlenceli olmuştur. 

--ıır>-~ - -
Milli Müdafaa 
Vekilimizin 
Beyanatı. 
( Üst tarafı birin.•i SG)·fudıı) 
kudret ve kabiliyetini <'O. 
ğaltacaktır. (Alkışlar) 

Aydıncıkta Cinayet 

Bundan sonra vergi be
koyas•nın tasfiyesinde 
mükelleflere lıazı kolaylıklar 
gösterilmesine. arazi vergısi 
kanununun 2 inri maddesıne, 
tahs li em va 1 kanununa bir 
m:ıdde il<lvef'jne,2502 numaralı 
kanunun 3 inci maddesinin 
değışti!mesine dair kanun 
l:'ivilıaları müzakere ve ka-

l " hul e:dılmış ve per embe 
Andıncık, 5 (Muhabirimiz 

d~n)- Aydıncık nah iyesınin 
yenice maha!lesinden llasnn 
klhya nahiy..,ye merbut 
( okunamamıştır } köyü mer
aaında koyunlarını otlatırken 

kÖy korucusu tarafından 
görülmüş ve koyunlo.rile bir
likte köye götürülürken yol
da Hasan kA.hya koruı·uyu 
tehdit etmek idn silt'thını 

~~ekmiş Te patlatmışlır. Mü
dafaa vaziyet inde kalan ko
rucu da derhal silahına ı:ı:ı

rılmı ş ve ateli etmiştir. Ko_ 
rucunun silAhından \'ı knn 

kurşun kafaaından girerek 
Haaan kahyayı öldürmii tür. 

Jandarma kumandanı, müd
deiumumi. hük1i met doktoru 
vaka mahall ine giderek talı· 

kjkata vazıyet etmi~lcrdir. 
Korucu yakalanmıştır. 

Ginını yağmur yağ~ ı. 
Gönen, (Muhabirimizden) 

_ Çart amba günü buraya 
yirmi dakika kadar siirrn 
bol yağmur yağmıştır. 

Yazlık mah~ul umumiyet 
itibarile çok eyidir. 

r•• Yurttaş! .... •• .... 
• ~ ! • 
: Hilallahmeri unutma : 
: ıstırap çtktrı insanlara : 
: tylUk yardım eden odur. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

•:riinıi sa ıt 14 de toplanmı:ık 
tlz~rc C(•lse tadil edildı 

Almanyada 
Vazıyet. 

(C'st tarafı birinri sayfada) 
iç·tinıaındnn cıonra neşrolunan 

resmi tebliğ 30 hnzirandon
heri siyası vaziyeti örten 
esrar perdesini kaldırmış
tır: 

Hayş,•er miiınessili ceneral 
\'on Bliinberğ boşvek 11 icn 
bcdı>n harekette bulunmuş 
olduğundan dolayı tehrık 

ettiğinden bugünden itibaren 
Bitlerin Ray ver namına 

idarei hükumet edere>ğine 

hükmolunabilir 
~1ılli sosyalist hücum kı 

t:ıları tnmoınile orta.l:ın ka
lkmıızlarsa bile bundan 
sorıru ('Ok ehemmiyet iz bir 
rol oyn ync~klardır . . Bunula 
llitlerı iktıdrıra getıren ve 
onun ~imdiye k:ıdar orada 
tutan milli sosynlisliğin esa 
sh Amili ortndon kalkınıı:; 
olacaktır. 

Berlin -ı (A A.) - l\nbıne 

intihabat kanununun tadil 
eden bir lllyihn kabul etmi
ştir. Bu tadilata göre mıllı 

~osynli8t Hay tag gurubun· 
dan ::ıyr.larak veya tardolu 
nacak bir mebus millet ve 
killiğini kaybetmektedir. 
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MeyhanedB hanendelik ya· 
pan kadmlarf 

İçtimai ve iktısadi haya
tırttıza karşı fenalığı görü
len şeylerden biri de köy
lerde, n::ıhiyelerde ve kaza 

merkezlerinde bir vakitlP-r 
faaliyette bulunan «kadın 
O'Qrsonlar» ve «kadın hao 
nendeler) olduğu malümdur. 
Bunların bir~ok fenalıkları 

görühip anlaşıldıktan sonra 
köylerde, nahiyelerde ve 

kaza merkezlerinde faali-
yetleri mened i lmiş\i. Bu 

yüzden birçok tehlikelerin 
önüne geçildi 

Son zamanlarda ise hunun 
hilafına olarak Gönenin bir 
meyhanesinde her gece ic
rayi ahenk edilmektedir. 
Bunu görerek eski vaziyetin 
kaza merkezinde ihya edilip 
ta köylere kadar sirayet 
edeceğin<len korkuyoruz. 

Küç·ük yerlerde geceleri 
meyhane müşterileri karşı

sında ve ça\ğ cılar arasında 

oturan böyle kadınlara müs
aade edilmesi tehlıkeli bir 
şey olsa gerektir. 

lktısadi ve içtimai bir 
çok mahzurlarile tehlikesinden 
dolayı menedilmiş olan eski 

<garson ve h .ınen•Je kadınlar 

devri) nin bugiin böyle 

mü~aacle ile yeniden ihya 
edilmesi hP.rn calıbi dıkkat 

hem mucibi hayrettir! 

Oraç hl~isesi, 
Proiyn » don: 

Yirmi parçadan mürekkPp 

· italya,nın Adriatik birinci 
fılosunun ans z n Draça gel
dioi Tirundan bildirilmek-

::-ı 

tedır. Siyasi mehafilde pek 

derin tesir bırakan bu hr1dj _ 

diı-se-ye M. Barthunun Belgrat 

ziyaretine karşı bir nümayiş 
nazarile bakılmaktadır. G:ıze-

telerin ekserisi bu h.hlise 
İtalyanın Şarki A vrupada ve 
bilhassa Yugoslavya- Arna 

vutluk itilafından sonra Ar 
navutlukta sukuta uğrıynn 

nüfuzunu yükseltmek için 

u ö-raı;ı.t 1 o-ına delil olarak gö3 
l") ~ rı 

terilmektedir. 

Bel<.rarlta bu ht\disenin 
Yugoslaya hükllmet mahafeli 

araeında büyük rahatsızlık 
tevlit etmediği, çünkü ltal-

ynnm karaya asker ·çı.ka~ 
rmk kararı verme:;İne ıhlı
imal bulunmadığı kan:ıat
indedtr. Arnavutluk siyasi 

vaz yetinin henüz tammile 
tebellür etmedi<ri, ve bazı 

ı" 

büyiik devletlerin yardımı_ 

na mazhar olacak başka 

si-:;;~ta olan biten h.ı.l ' se (~g~;:~:ye :~~~:~·m~~d~~~ inci lzmir şletme üf ettiş iğin en: 
ler etrafında ~hiraz dahn kadar sıkı bir surette bağlı ;"zmr·rden Ankaraya ve m·~tekabı"len Aankar-
uyanık llııvranm:ık\ f{ım ı z olmaktır . ""-

faydalı olur Fransa şimdiyo '1üttefık bir lngiltere - adan i zmİre gidip gelme mecburı·yefinde olan 
kadar ehfo etmiş olduğ'u ne Fransa den izlerin sP. rbes1i -

ticelerden ciddı·n memnun si dem ı ktır; Bilhassa Ak<l yocuların daha rahat bir vaziytte seyahatlerİ-
olabilir; yaln ı z helki L(\ his- enizın serbest ı si lhım • ktır 

tanın Almanva ile birnz ho" ve dominyonlnr n tehlikeden nzn temini lüzumuna kani 0 'an idaremiz bu 
geçinmesine"ve eyi komşuluk ma~uniyctı demektir . 

etmesine Fransnn ı n taham - ko/ay/rğl da derhal fafbika karar VermİS Ve 
miil etmesi zaman ı n 'e ha 

dısatın emrettiği bir lüzum ZEI. 1. O akt rmasız doğru yolcu katarları ihıas etmiş-
dur. Fakat hu eyi ko .nşuluk • 

Lehistanı Alman siyastti p"- tir. l k katar 7 Temmuz 1934 Cumartesi günü 
~~ı"d:~'.~~~·n;,::rı,~1 .".'.,:'."h•m fotograf ma~ineleri İz nirden hareket edecek ve müteakıp katarlar 

Fransanın eJ.le etmiş ol bu suretle devam ettİrı .. lecekfir • ıluğu muaffakıyetle ~·oktur 

ve değerlidir. Fransa Viya Muhterem halkımıza kevfiyet ilan olunur. nada kazanmıştır; yani Al- J 

manya ile Avusturyanın bir 3 - J 28 
leşmesi fıkir ve t~şebbüsler-

----~--~------------------------------------------------------------inıfan sureti kati yede sar rı 
nazar edilmiştir . Merkezi 
Avrup:ıda dahi temin edilen 
dostluklar, Fransa harici si
yasetinin biiyük ve müspet 
neticeleridir. Hele Balkanlar
da olıle edilen muvaffakıyet 
Fran~ayı cidden tatmin ed 
ebilecek bir mahiyettedir. 
Sonra Prans:ının MoBkova 
ile anlaşması hatırlarda tut
ulm1ya değer. Ankara ile 
Je bir anlaşmam z vardır. 

Rütün bunlar sevinecek 
güzel netic-eler<l r ve l u 
mıntnka' i anlo~maların 
ve do!'ltlukların \Ücude gel · 
mesinden şikftyet eıl ıı cek 

olan nsla hız değiıiz. Onun 
i~·in İr rn ~ ıhinşahı Ankara_ 

Oiinya<la hirinrili~i k:l
zarnın « ZRf~fKO~ )) 
foto!!rnf nı~kinf'lf'rinin 

Q34 ot m:.ltik rnode11 -
rini makinr, ~~hpa vr 
cnntanlarım «S.\fl MEfl 
~tE'f M.\ nnr'1r uü ~ 
SEYIN .\ Y\TI tirnr 

Y ı z"yurPt neticı>s_ inde viicıı-

1 ha1w~i11d•) aravml'l... ıle aelAn Türk _ lr:ın ana~r-
ması bizi asla şik <lyetP sevk-
etmez. F .ıkat her ~eye rağ
ınen dikkat şartt r. 

Cıhnn harbıni takip eden 
günlerde Mustafa Kemalin 
kuvvetlı ri ingılızlerin madı1i 

ve monevı yardımilt> harbı:ı_ 

den Yunanlıları mağlı'ıp ede
rek Akdenize döktükleri 
zamı>n !ng ı l zler Boğdzları 

kurtarmak iı:in () anakknleye 
a~ker ~· ı karmı şlardır. fuk:ıt 

müdafaa f kirlerindt>n e:ıya

rak o vakit h" m lstanbulu 

hem dı.> Boğazları tahliye ('t

mişlerdi; buna da sebep bi
zim o günlerde onlara yar
dım ve muavenet etm k 
me~btlriyrtinde olnıadıgımız 
hakkında kanaatimizdir. 

Onun i ~·indir ki bug'Ün hı• _ 

rhııngi bir münasebette, Fr_ 

ansa, fransız ingıliz menfa 

atlerinin hirliğinllen bahis le 
lngilterenin muavetini tal<•p 
etse. bazı emperyalist İn~i 
liz mehuf linılen alacağı eev_ 

ap şuJur: Çruınkkale. şarkta 

İngılizlı>rle Busların menftı a
tleri biri birine klifi derecelle 
zıt gitmektedir. Cihar. harb-

. . .·· .. ··~'-: .· 

Edremit icra ve iflas 
memurluğundan: 

E Jremitte yukarı ~·arş da 
mukim tticcardan Nnlbant 
zade Ahmet Ef. nin iflasına 

v flds n aı,:ılmasına Edre-
mit mahkcmegjnce k rar v .

rilrniş ve hrır ,m vnki dair e
miz' teLI ~ t>dilmi ~ tir Binu
enal ylı jf :1.; t ı rihinde aç· ıl · 
ını ş tır. Alacaklıl ,ırın istihkak 
iıl ii J. · nd ı hulunanl:ırın ala
cak w ı!it hk ıkl rını tarihi 
la ıı l n itı bn re.n bir ay içın

ıl } m sa) :ı knyt ve delılle r
ini [s net, dPfter hulılsas ve 
saire) tevdi etmeleri, miıflü
se borcu ola nların bu n füL 
det i~"nJe kr.ndıl rini ve bor\' 
miktarını kaydettirmeleri 
aksi takdi rJe l' t' Zfi görecek
le rı ellerinde her ne s ı f.ıt 
ve ı:.uretle olursn olsun müf 
l i~ • ait malı olanlar o 
mnl üz rindeki h ki -

1 

,~~~~~~·--~~~~~~~ 

FOTOGRAF 1 

MAKiNELERİ 
~ah Me~met mah~umu Hüseyin Avni ticarethanesi 

Agf a f otograf makinelere 

ııın B ılık '~İrde ve•rıne salı~ Vt-> ı·iuır. . ~ " . 
Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.\(~F .\ FOTOGlt\F 11.\KİNELEBİ 

\' i ı ya:;: bir çoı·uk t..ırafı n lan dJ.hı g yet 

kol yl ı kl:ı kullan ı lır. 

8 f ya Asliye hukuk ha· 
kim iğ nd n: • 
Haly. nın Enver paş ı muallesi_ 
nde muki 11 Halil kızı ve ber-
her kalo karısı zar ı f .. il. ile 

koc,ısı berh •r knlo :ır.ıs nd_ 
rı kı bo Ranmr.ı. ılavasınm mü -
dd a ıleyhin arkasında yap
ıl ım aı k duruşmasında: 
bo~ ınıııa s heplE1r i sabjt old
uğun lan ta ruf nrın boşanm
aı:ı n:ı 26 2 q34 tarihinde 

kar::ır verildığı ıldn olunur. 

Zayi mü~ür 
Şakır isımli mühürümü 

g.ıip ettıın yenisini alacağı_ 
mdan eskisinin hükmü olm
adığ ı iltin olunur. 

Hac ı ishrık mahallesinden 
Rusen oğlu Şakir 

s .ıt ı 4 de Edrdmit Hukumet 
koııağınd ı icra dairesinde 
ki içtimaa lrclmeleri müflüs 

t'I 

ıle müsterek borçlu olandan 

askeri Satın Alma 
Komisyonu dan: 

1 - Edremit \e Ayvalıktaki kıtaat için aşağı
da cin~i n~ mikt.arı yazılı arpa kapalı zarf usulü 
ile ve sauıa11, kuru ot aleni nıünakasa ile 18-7-
904 carsamha ~urıii saat 15 te icra edilecektir. 

~ . 
·) E' saf ve şc•raitini ~firmek isti yenlerin 

lıergiin 'r. laliplerm muayyen giin ve ~aatte Ed
remitle askPri ~alm alma komis, onuna miiraca-., 
atları ilc'm olunur. 

Kilo 
432000 

ı ıoooo 

suooo 

Cinsi 
Arpa 
Kuru ot 
saman 

4 120 
• 

Balıkesir askeri satın alma 

komisyonundan: 
indPn evel Fransız siyasB
tinin bir şahesı ri varıl.: o ıla 

lıir hükumetin iktidar mev- zıt menfaatleri telif idı. Bu-
kiine aelmesi muhtPmel b ·· rl h" b"l" · 

rı mahfuz kaim k ~artı 

ıle mıısa emrine l<'vdi eyle
melc·ri .1kt:1ı takdirde makbul 
bir mnz }ret olmadığı takdi 
rde cf'za görece kl erı ~.(bi 

rü~·han haklarından da ma
hrum kal acakları alacaklar 
ın tarılıin l' müsndıf günü 

V e kc f JlPrİnİn VO borcu tek_ 
efful edeni •rin j~ timada bu
lunınnğ"a hakları olduğu il:l.n 
olunur. 

ı Edı·Pnıit.ıeki.kıtaat İ<_:in ı 2000 kilo patetes 
Ye 8000 kilo kuru soğamn ı 1-7-934 çarşamba 
glinii saat l 5-1 ti <la aleni münakasa ile ihalesi 
icra edileck ti ı·. 

t'l mı Ul-{Un a ı yapa l ırız . 
olduğu !azılmakt~dır. Bazı Ve Borlin gibi diğer büyük 
gazetelerı~ noktaı nazurl.a- ı siyaset merkezleri de burıı~ 
rına. ~öre lngiltere. ~driy~tı~ I p.t~k :ll:i bılirler . . İm!!il ı zlı• 
\ nızın lt~lya ı~ ın t.JbJI \ rı.n menfuatlPrı bırkaç mü 
bir limı.ın dıye kabul etm- hım noktaıl:ı lnplnnmı stır : 

. J 1 
ekteJir. ltalyunın bunı an Roğıızlqrın askerlikt en 
fazlasına malık olması İog-- tecrıt edılmi~ olmnı,ıı : 
iltcrenin Akılenizdeki mev- Hindistan yollarının teh lit 
kiinin istinatgAhı olan ~alta- edilmiş olmaması; 
nın ehemmıyetini düşürece- Musul petrollarının kendi 

ktir. Bund· n dolayı İngiltere ellerinde kalması; 
halyanın Arnavutluktaki lskenderundnn Basra kör 
mevkiinin tutulmasını istem- fezine kadar ol11n yolu {ma-
ektedjr demki yalnız İngilizlerin elL 

Balıkesir askeri satın alma 
kom•isyonundaıı: 

~h\ı•k(•z kııaatı ,e askf1 ri lıa .... lltnP~ıııirı ihti~acı 
irin a~a~ıda c.·iıı~i \f\ miktarı ~azılı lıc.·ş kalem erzak 
(o ıe;u;ııuz salı gii ı ı ii saat ı O da :ılt)ni münakasa 
ile ihale~i i«ra Pdilec•tıktir. Taliplerin nwzkt'ır 
glin vP saatle Balıkesir As. Sa. \1. Ko. nuııa 
miira•·aa ı ları. 

kilo ihale giınü 
. . 

('lllSI 

Pirine • 6000 1 O Tem uz 934 

2 - Evsaf H' ~erai tini anlan1ak istiy~nlerin 
her ~iin 'e taliplerin nuıa) yen gün ve • saatte 
Edremitte AS.SA.AL.KO. nuna miiracaaılan 
ilan olunur. 

sabun 
süt 
yoğurt 

nıakarna 

2000 
5000 
4000 
5000 

( 4 - 111) 

116 



Snyfö.: 4 

~airarıe re hissi (\SPrleı·in r·n fevka:fı<lesi j
uema~·a alıudı, !nuıu da ~lalıfol ·incmasrnda 
hu akşamdan itihan'ıı güreccksiniz. 

Mevsimin en lü~s ve en şa~ane rfilmidir. 
C t • • de onun hakir bu sesi bf;' enne perısı genci ölüme mahküm etti. 

Fakat gençlerin nşkı baLıl 
ananelere esir olamazdı. iş
te, Hnvayan odasının ilk 
mehtaplı geceleri böyle bir 
aşkın en yiiksek ameliyatı
na emsalsiz bir saha oldu. 

C t • • de yonar doğındon fışkıenne perısı ran alevler, geceyi kızıla 
boyadı. iki gencin aşk ve 
zevk sesleri ovaların bu-
horı gibi semaya yükseldi 

C t • • lle ikisi Ademlo Havvaya enne pe1 ısı benziyordu. 

Lütfen el ili\nlorımızı okuyunuz. 
Fintlur: Birinci 30, ikinci 20, locnlnr 100, talebeye 

1>ir cemile olmak üzere her nk~am 10 kurıı~tı:r. 

Balya Belediye reisliğinden: 
Balva hel<'divr~irıet' \t•rıid(•u iıı~a <·dilt>ePk .. ' . . 

1738 liı·a 72 kuru~ lwdrli kt\İfli itfaiye gar·ajı 
bina:;ı ;-,_ 7- 934 tar·ihiııdPrı iıilım·f•ıı 20 :.!İİrı .. 
ıııtiılcletlc 'f' kapalı zaı·f u~ulilr rıılirıaka~a~a \ttZ-

ed ilmi~ t u· . • 
İhale tal'İlıi olan 2b-7- U;J4 pazar· giirıff ~aal 

16 tladıı·. Taliplerin ~arınaıne~i ;ıfn·nırk 'e dalıa 
faz.lil ıııalt'ımal almak istf~ye11lt\rirı lırı· ~iirı Baha . . . 
heledive rci~liğinc miiraeaatlal'I il:in olunur. . .. 

( 4 - 129 ) 

TÜRK DiLİ 

370 Liı·a bfldeli ke~ifJi ı\laı·mara • 
idaı·Pharw hinasile allmdaki amhrınıı ıanıiri 19-
6- 934 larihirıderı ilihart"n 'irnıi giin miiddetle . . 
alPrıi miirıakasaya Yazndilnıiştiı·. 

Talipleı·irı yt'' mi ihale olan 8 Tt·nınıuz 934 
aksamırıa kudul' lwdeli nn1Jıa111rni11rııirı 'iizdt' . . 
7 ,5 rıispelirıde tPnıİHal ak<_:alarilP hil'likte Bandır-

irıhisarlar ııılidiiı·iyctiue ıııüracaaılan. 

( 4 - J 22) 

B ılıkesir askeri satın alma 
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Balıkesir VilAyet Matbn&1ındn buılmıttır. 


