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O~UNCU YıL 

ltalyan - Habeş Anlaşmazlığı Ne Halde? Bakanlar Sarbayımızın gazetemize diyevi 

Zenciler, Habeşistanın Haksızlığa Kurulu toPlantısı ne va~it Su işini pek yakında 
Uğramasını İstemiyorlar. 
lan hUiseler. Amerikdaki Zenciler üzerinde fena tesirler v2plı. Habeşistan 
~i~ômetinin Aınerıkadaki dostları uluslar kurumu konseyi sekreterliğine müracaat 
•ltiler. Yunan §az eteler ine göre: İtalya ~ü~Ometinin on iki a~aya as~er 

yapılaca~ . 
lstanbuldan 

. Ba~~a~anımız Mutlaka başaracağız. 
ızm1re geçece~ 

Ankara, 16 (Özel} Ba ~e~ir SUf unu. yü~se~ no~lalar da ya~ılaca~ depolarda 
kanlar Kurulu toplantısının • L • lf 
pazartesi günü İstanbulda fOpl80l8~ SUretife Z8Yİ3fln ÖOÜ08 OBÇffBCBdlf, ur8JlmlZ 
yapılacağı anlaşılmaktadır. l. ı~ l. • • J 1.1 'L' 'Lt' J L 
Tahmın edildiğine göre Baş- 118 ~in uer IŞlnue o uUğU oı~ı, su in ıyacını ua ua~sas 

çıkarması bize ~11şı haznlanmasm~an ileri geliyormuş. 
Patis, 16 (A.A.) - Dün ve Amerikadaki Zenciler \ İstanbul, 15 (Özel) 

bakan lsmet İnönü bir müd· V8 SBf İ ~İr falB~8 tle l8~İp etme~f e~İr. 
det İstanbulda kalacak, om· ı 

oldutu gibi bu günde, Paris üzerinde fena tesirler yapa · llabeıistan hükumeti mer· 
te laval - Eden ve İtalyan cağını İJaret ederek konseyin kezi Avrupadan zabit kay 

dan da İzmir panayırının aç 

ılma törenini yapmak üze· 

re İzmire gidecektir telegesi arasında Habeş - dikkat nazarmı çekmiılerr dı Romanya ve Macaristana 
lalyan anla§nıazlığı etrafın dir. bir heyet göndermiştir. Bu 

el. IÖrüımeler yapı,mııtır. lstanbul, 1 G (Özel) - Ame· heyet bütün tekziplere rağ 
Selahlyeltar kRynaklara rikada Kolornbiyada Aega men sabık Avusurya · Ma İzrr1irde 

Ozüm ürümü dün piyasa
ya çı~tı. 

töre dünkü konuımaların loda da müthiı bir zelzele caristan ordusu zabitlerind~n 
lonu tamamile menfi değil - olmuş ve Galeras ~olkanı SO kişiyi kaydetmiş ve bım · 
dtr. ateş püskürmeğe baılamıı· lar muhtelif yollardan Ha· 

beıiatana gitmiştir. Paris, 16 ( A .A. ) tar . 
[r•nsız g a z e t e 1 e r i 200 kiti ölmüştür. müna 
"llliz halyan tfZleri arau· kale tamamen kesilmiş bir 

11daki aykırıhktan dolayı haldedir. 
~Onf eransın mü ık ül durum- Berlin, 16 (Ati na ajansı) 
ct_ o 1 dufunı-, bunun için hu· - Ankaradan Alman gaze-
llaı· 1 l telerine verilen haberlere 
l 

ı görüıme er yapı ması 

lıun geldifini ltalyan'a · göre, İtalya hükumetin Ro 
1' ı • dos ve Leryoz adalarına as· l n a z a m ı meto· 
e p t t e bulunduklarını ker tahtidine ve istihkamla 

)'ııyorlar. Barış dostları rın tecdidine devam etmesi 
't Türk mehafllinde endiıe ve •ıuluılar bunu ve A meri 
~ asabiyet uyandırmaktadır. 
~daki Habeı dostları , arsı Hır zırhlı krovazör, . iki 

il Uslar konseyleri uluslar krovazör, dört muhrip 
'°•Yelesi genel sekretf'rliği · ve beı denizaltı gemisinden 
~e gönderdikleri muhtıra . mürekkep bir Türk filosu 
ı'tda Afrikada Zenci dev· Ege ve MRrmara denizlerin 
•tleri arasında egemenliği de manavra yapmak emri-
~i korumu' son mem- ni almııtır. Bu manavra, 
e~et olan Habetistanın ltalya hattı hareketine bir 
~aldırılınasımu, Afrika _ cevap addedilmektedir . 

t rabzondal Vaşington 
hrt buçuk milyon kilo 

f mdık satılacak. 
l' Trabzon, 16 (A.A) -

'&bzon yeni fındık ürünü 
clGn vapura yükletilmiştir . 
I Bu yıl yabancı memleket
er Trabzon iskelesinden dört j 
~llyon değerinde yüz elli 

in çuval fındık gönderile
te" ~umulmaktadır. . 

Su Baskını 1 

İtalyanın bir köyünü su ba-
111. 500 ~isi öl~üğü söy

leniyor. 
I Torino, 16 (A .A. ) - No
;ta felaketi, çoğu evlerin · 
'ansızın ıu baskınına uğrı· ) . ,, "n kadın ve çocuklar olmak 

Deniz anlaşmasmın görüş- · 
ıılıri bitirilecek. 

Nevyork, 16 (A.A.) 

Amerika hükumeti Vaıing 
ton deniz anlaımaaana imza

lamıt olan devletlere bir I 
muhtıra göndererek onları , 
iki taraflı görüı,-;e'erini bir
an önce bitirmeğe davet 
etmiıtir. 

Londra, 16 (A.A.) - Dey 
li telgraf gazetesi İngiliz 
hava ordusunun gelitimi 1 
için hazırlanan programa 

nazaran yüz elli büyük, iki yüz 
orta bombardıman uçağının 
ısmarlanmak üzere bulundu · 

ğunu yazmaktadır. 

Beri inde 
Y e~udi dü1111anhuı al~ı yü

rüdü. 
liıere 40 kitinin ölümüne 
•ebep olmuftur. Davarları 
r•kılan göl, Cenova fabrika . 
ltırıı çalıfhran elektrik sa· Berlin, 16 (A.A .) Al· 
lltr ı manyada dün de Y ahudile· a ım iıletmekte idi. 

1' orino, 16 (A.A. > _ 700 re kartı gösteriıler yapılmış 

~liftıslu olan Nere 1a köyü tar. 
'bütün muhabere ve mu- Berlinde Yahudilerin ev . 

~ll&ale kesilmiş olduğu içın !erinden çıkmamalarını tav · 

~len'erin sayısı kesin olarak siye etmiılerdir . 
elh detildir . Birbirine zıt Meplenburgta Yahudilerle 

~1•n haberlere ve bu haber- alış verit eden Almanların 
erden birine göre, ö!enlerin adları yazılı fııler asılmıf 

;•~ıaı, (500) t- vükselmektt- · ı ve bunlar devlet düşmana 
la-, olar•k ilin edilmiılerdir. 

Habetiıtan hükumeti or 
dusuna giren ecnebi zabit 

lere 8000 frank ikramiye. 
iki at ve bir deve vermek 
tedir. Rütbesine göre de ma
a§ verecekt~r. 

Heyet 250 zabit kaydına 
mezundur. 

• 

İzmir, 16 (A.A.) hmir 
de 935 yılı üzüm ürünü pi

yasası dün borsada açılmış 

ve bugün, ilk partisi, Alınan 

yaya gönderilmek üzere 
vapura yükletilmişlir. 

lngilizler Yunistana Kralın 
gelmesine trıraftar mı? 

lrahn Yunanistına avdeti \tılyın Akden;z siyasasm' 
baltalımık demektir. Büyük Beritanya hü~umeti İtalyan 
no~tainaza11na ~a~im ~er~ıngi ~ir vasıtayı Yunanis-

tandan uzaklaştnmak gayesindedir. 
İstanbul. 16 (Özel) Pa · 

rısın "Eko dö Pari" gazete 
sinin Londra muhabiri Yu
nan dahili siyasası hakkın

da lngiliz noktainazarını 
gösteren uzun bir mektup 
yazmııtır. 

Bu mektuba göre, İngilte · 
re, Londra sarayile sıkı ala 
kası olan sabık ı~ral Jorjun 
Yunan tahtına gelmesini sa· 
rih surette istemektedir. 
Çünkü kralın Yunanistana 
avdeti. Venizelist ' er tarafın
dan müdafaa edilen İtalyan 
Akdeniz siyasetini baltala· M • \ t•rı zr 1 ıs 

mak demek ola caktar. kararındadır. 

Muhabir diyor ki: İtalya, Bundan başka, Almanya 
Venizelosun reiskare gelme· hükumeti de Yunanistanda 
sini istemektedir İtalyan par · krallığın avdetine ve Jorjun 
mağı eseri olan 1 mart is· kral olmasına taraftardır. 
yanında, İngiltere mühim 
b Kral Jorj sabık imparator ir rol oynamıştır 

Büyük Britanya hükumeti Kayser Vilhelmin yeğenidir; 
lt l bu suretle Halkanlarda eski a ya noktainazarına hadim 
herhangi bir vasıtayi Yu Alman dostluğunun canla 
nanistandan uzaklaıtırmak nacağını ümit etme1'tedir. 

======:= 

_ \ r ıı '' ' ' ıı t 1 tı k l ••: 

Zoğo Ordusunun Kuv-
•• 

vetli Bir uzvu Oldürüldü 
-

Gılardinin ölümü, f ietıi kasabasm~a ~fi yük bir ihtilaf e 
se~e~iyet vardi. Hü~ümetin zamamnda aldığı seri ted
~irler sayasin~e kargaşahğm önüne geçile~ildi. 

Tiran, 16 (A .A.) Arna bu hadise şehirde bazı ih-
vut matbuat bürosunun bil tilal hareketleri doğurmuf-

dirdiğine göre ordu İspek
törü General Gılardı, Fietri 
kasabasında üldürülmüş ve 

tur . Hükumetin aldığı teri 
tedbirler sayesinde sükunet 

iade cdilmittir. 

İstanbulda çıkan bir ak 
şam gazetesi 14 tarihli ı-;a 

yasında şehrimiz suyunun 
azlığından bahseden bir mu 
ha bir mektubu ıle bir resim 
neşretti. Gazetede çıkan bu 
resmin, daha ilk bakışla es 
kiden ~·ekilmiş olduğu göze 
çaspmaktadır. Oığer taraf
tan uraylı~< yıllardnnberi 

ihmal edılen bu çok 
önemli memleket işıle 

çok yakından ilgılenmekte, 
bu sahada büyük bir faa 
liyet rnrf ederek çiddcn 
hepimizi sevindiren sonuçlar 
elde elmt>ktedir. Bu mesele 
hakkında . (Türk Dili) bir 
hafta önce Şarbay B Salim 
Gündoğanla görüşmüş; bu 
görüşmeyi de 7 ağustos ta 
rihli sayımızdn bütün lafsi 
lalı ile okuyucularımıza ver
miştik . 

Dün bir muharrfrimiz Is 
tan bul ı efikımızın bahs tti 
ğimiı yazısı üzerine sayın 

İlbay ve Şarbayımızı tekrar 
ziyaret ederek su meselesi 
üzerinde öneınlı yeni bir 
görüşme daha yapmıştır. 

Diğerli Şarba)'I mız B. Sa 
lim Gündoğanm muharriri· 
mizin sorgularına verdık· 

leri karşılıkları aşağıya ya
zıyoruz: 

1 Akşam refıkimizin l . ı 
ağuı;tos tarihli sayısında Ba· 
lakesirin su meselesi hakkın
da bir yazı gördük. Müta 
leanızı lütfeder misiniz? 

1 
Balakesirde su azlıgından, 

çeşmelerde izdiham bulun 

1 

duğundan bahseden yazıyı 

ben de okudum. Bir çeşme 
j başmda su almak üzere he· 
1 kliyenlerin resiılılerini de 

gördüm. Bu resim, muhabirin 
izdıh'lm tabirini lcendilağin · 

den tekzip ediyor. Bakmız 

izdiham dediği 4-5 kişiden 

ibaret.. 
Her ne ıse; malüm olan 

şekil şudur: f~ahlcesirin su· 
lan. hakiki ihtiyacı karşılı

yacal< derecede değildir. 

Mahaza halk, susuz da de· 
ğildır. Kasabaya yirmi dört 
saatte gelen suyun mıktan 

848 metre mikabındadır. Nü
fus başına 33 litre su isa· 
bet ediyor. 

Yağmur mevsimlerinde 
bu mikdar birkaç misli art· 
maktadır. Bundan başka 

~ehrin aşağı kısmındaki ev
lerin birçoklarında kuyular 
mevcuttur Bu kuyuların su 
ları, yukarıda söylediğim 

mıktar haricfndt!dir. 
Şunu da ilave edeyim ki, 

şehre gelen suyun mühim 
bir kıı;mı çeşme hazineleri · 

nden geceleri latarnk zayi 

.ll.ı~ il. s n flılıı o ıı ı 

olmaktadır. Bu da vaktHe 
yapılmış olan tevzi şebeke
sinin intizamsızlağmdan ileri 

geliı or. Urayımız bu va
ziyeti de gözönüne almıı

tır. 

- Bunun hakkımla alı
nan tedbirleri sorabilir mi
yim? 

- Geçenki mülakatımız · 

da da söylediğim vechile; 
şehir suyunu yüksek nokta· 
larda yapılması tekerrür 
eden depolarda toplamak 
suretile zayiatın önüne ge
çilecektir. Bundan baıka 

yeni menbahaların da ila
vesi için letkiklerimize de
vam etmekteyi7. Eve1ce sö
ylediğim kuyulara motör . 
ler vazı suretile <le suyun 
çoğaltılmasına başladık. 

- Çeşme başlarında ka · 
vgalar olduğunu yazan mu· 
ha birin ifa desi doğru mu
dur. 

- Hayır, doğru değildir. 

Çünkü hükümet ve uraya 
bu yolda bir ihbar ve 
şikayet vaki olmamıştır. 

Resmi mahiyette müracaat 
eden yoktur. Eğer kavga 
olmuş ise; zabıtanın alaka
dar olacağı şekilde bir şey 
vuku bulmadığına şüphe 
edilemez Binaenaleyh bu 
sözlere kıymet vermek de 
doğru olamaz. 

Şarbayımtz bir an teessürle 
tevekkuf tan sonra, sözlerine 
şöyle devam etmi§tir: 

- Şebekenin vaziyeti, su
ların miktarı geçen senele
r in aynıdır. Biliyorsunuz ki; 
her sene sıcak mevsim
lerde suların çekilmesi ve 
sarfıyatın çoğalması itibari
le çeşme başlarında toplan
ma !ar oluyor Fakat, urayı · 
mız halkın her işinde oldu
ğu gibi , bunu da haısaı ve 

seri bir alaka ile takip et 
mektedir. Alman acil ted 
birler bugün fili sahaya 

( Yazısı üçüncü sayfada ) 



l.lYJ1 2 TURKDlLl 

Dışarıda Türkiye: ı 

Yeni Türkiyenin görünüşleri 1 İ I~ 
- - 1 

Basım genel ~irektörü Ve~ad Nedim Tôtün bir Roma 1. 
lı Giornali d'İ~a&f~~!~~j;!~. ~~!8~~!!"~eıaloii endüstrisi ura y l ık 

muz 1935 tarihli say:sında 1 kurulacaktır. Eudüstrileıtir
ya:uyor: me planının tatbiki için na-

Atinede başladığı ve Pa- zariye yönünden beş yıl 
ris ve Berlinde devam ettire- hesap edilmiıse de plan 
reğ l bir tetkik seyahatine en çok üç yıl içinde başarı 
çıkmış olan Türkiye Matbu· lacaktır. 
at Umum Müdürü bu gün- Bu verdiğim izahat bir 
lerde Romada bulunmakta · ulusun gaip etmi~ olduğu 
dır. Seyahatini Prağa, Viya · zamanı kazanmak için nasıl 
naya ve Balkan memleket. bir gayret sarf ettiğini gös 
lerine kadar devam ettire- terir ,, Bu dikkate değer iz· 
cek olan Umum Müdür ken- ahatı dinledikten ııonra 
disi ile olan bir mülakat muhatabımızın Türkiyede 
esnasında demiştir ki: hallın teş\<ilatı hakkında 

"Türkive pek çok kimse · izahat vermesini iııtedik . 
ler tarafından az tanılan Doktor Vedat Nedim Tör 
ve Pierre Lotinin romanla- dedi ki : 
rındaki tasvirler çerçevesi "Bu alanda da gayretle 
içinde görülen bir memle- çalışılmaktadır Bir çok 
kettir. Yeni rejim hakkında senelerdenberi Türkiyada 

b bir matbuat umum Müdür müc et ve ikalara dayana-
rak müşahedelerde b3-1lunmak lü~ü tE>tkilntı çalıııyor . Um . 
ve bilhassa dinsel taassubla um Müdürlügün biri iç ba-

basına , ikincisi dış basına . 
yüz yıllardan kalma anane· 

üçüncüsü propagandaya .ha
leri temsil etmit olan eski 

kmak üzere üç . şubesi var-
Türkiyenin tam hızı yeni 

dır. PropagGnda şubesi fili. 
bir alemin devamlı dinamik m, rad) 0 ve tiyatro vasıta 
karakterini tetkik etmek sile propaganda yapmakta 
arzusunda buıunan bütün dır 

yabancı gazetecilerin Anka · Dar bir çerçive içinde 
raya gelmesiui çok isterim. olmakla beraber Türk Ma-

Tatimatnamesine ay~ırı ~a
reket edenler cezalan~ınldı. 

Şehirde yemişçi , ka sap , 
kebapçı gibi satıcılarl a ba· 
zı şoförlerin uraylık talima· 
tnamesine aykırı hareket 
ettikleri teftiş rnnunda an
la~ıldığından uray komisyo 
nunca muhtel ı f cezalara ça rp 

tırılmışlardır . 
Adlarını, cezalandırma se· 

beplerini ve alman para 
mikdarını aşağıya yazıyo 

ruz: 
Pnşacami cıvarında yemi· 

şçi Ahmet ft dil , gezgin ye· 
mişçi Ahmet oğl u S al ri 
Eyup oğlu Cemalett ııı, ye
mişçi kör Ali ve Paşacami 
yanında gezgin yemi~ç i gö 
zlüklü Alı. açıkta yemiş sa
ttıklarından , aşçı Osman ç ı · 

rakları muayenesiz. ve göm · 

leksiz çalıştıklannrlan , Tür · 
kcli li sokağınd..ı Mehmet açı . 

kta yemiş sattığınd1t n ve 
gömleksiz olduğundan , y ine 
aynı yerde aşçı Salıri mu 
ayenesiz ve gömleksiz lıu · 

lunduğundan . P"şacami 

ı. 

Avcllar ayramı 1 

Varın Yapılıyor .. 
~engeloğfu çif tlığin~e yapıltcc k olan ~ayram için ~ütün 
~azırfıtlar bitiril~i. Atrşfar ~apı:aca~, birinci~En üçün· 

cüye ka~ar ikramiyeler dağıtıracaUtr. 

\\ a 1 :ıı a·ı lır· ıı 

Yaplıma sı mutat olan 8 · Gerek hıimet ve ge· 
AvcılRr bayramı bu sene de r ek avde tt e otob üs olmadı 
ağustosun on sekizinci paza r kça harek et edi1miyecek tir 
günü Çengeloğlu çiftliğinde 9 Kulüp ka hvecisi lb 
y.ıtpılacakhr ra him Ağa lrnlübün masa 

2 Bayrama iştirak ede ve san laliyelerini nakletme · 
cek a rkada ş l a r saat dörtte kle be raber ka hve ve gazoz 
kulüpte mevcut bulunacak· da bulunduracaktır. Kahve 
Jar ve kulüp önünde hazır satışı doğrudan doğru ya ke 

Düşünüş adetler yaşavan tbuat Umum müdürlüğü si· 
biçimi günden güne mode- zin propaganda bakanlığı 
rn kousepsiyonlara uygun nızı andırır. Ben; bakan Co ·ı 

ka r~ısrnda yem rşçi Ah 
met çiirük meyva sc. t 

1 bulunan otobüsl e Çen geloğ · ndis ı ne aittir . 

bir şekilde kalıplaştırmak- nte Ciausnın nezak e ti sa)e· 
tadır . Yapılmış olan refor . Ainde bu nezaret in muhtelif 1 
maların en önemlilerini 118 • ervi lerini gezdim . Kendi 
ymağa Iüıum görmüyor. sile seyahatıma sebep olmuş 
Bu yönd.. memleketimizde olan m1ttbuat meseleleri 1 

dolğun bir basın vnrdır. Ya· hakkında göriiştüm Kont 1 

lnız bunların arasında kadı- çiyano basın işlerinde üstün 

nın emansıpasyonu .yeni al . dererede bilgıli bfr za ttır 
fabeyi ulusal paranın koru· Sor zamanla da Ankara da 
nmasını . dırı ve devletin bir basın kongresi toplandı 
birbirinden ayrılmasını ve Bu kongrenin teşebLfüü ile 

buna benzer reformları göz "Türk Basın odası.. kurul- 1 

önüne getırmek Kama! Ata du 1 

türkün idare sistemi ile mü- Bundan ı:onra ba~ın endü 
slümanlığın ananeden kalma stresine bağlı olan muharin 1 

sangıları ara ındaki farkı mnhabir mürettip gib ı hütün 
anlamı.k iç in yeter. işçiler lıaı.ın odasına girme· 

Bunlardan mesela kadın ğe mecburdurlar. Bundan 
emansipasyonu takımından başka kongre Ankara ve 
şunu göz önünde lutmaladır İstanbulda gazetecilik kurs 
ki, bizim memleketimiz gi ları kurulmasını kararlaşdır-
b i daha p ek yakın zamanda dı, Bu kurslardan maksat 

tığından . yine aynı yerde 
kasap, 3 numaralı kasap 
Mehm~t. Ye~illide 4 numa · 

1 

ralıda lcasap Hecep, y ne 
aynı yerde 14 numaralı 

kasap Niyaz ı ve keba pçı 

Emin Şükrü , k ebapçı Ha

san açıkta e t ve ke bap 

satma larından . Hükumet ca· 

ddes• n rle b erber Latif pod. 

ralığında kullanılmış 

pamuk bu lundurduğundan , 

bıçakçıla r içinde J .. b1e bici 
Mehmet ve aynı yerr1e 

leblebici Ahmet açıkta leb

lebi s attıklarından , bire r 

lira para 
pılmışlardır. 

cezasına 

Hunlardan başka 

maralı otomobil 

çar 

iki nu 

şoförü 

"kadın erkeğın dörtde biri· gazeteci yetiştirmek değıl Fahri, on bir numaralı Me· 
dir" diye düşünülmüş olan dır Gazetecilik için lazım hnıet oğlu Hasan, on beş 
bir memlekette Kamutayda olan kültürün ve teknık ve- I f M h numara ı şo ör e met ~ğlu 
17 saylav kadın .. ·ardır. Di· teknık vasıfl ttra esasında · 

lsmail. on yedi numaralı şo namizim , düşünce birliği, sahip olanların kalitelerinin 
hareket birligi bırçok tera· yüksdmesini tenıin etınete· för M. Kemalpaşalı Sahri 
kkileri mümkün kılmışlar. dir. • 1 25 numaralı şofö r Ahmet 

Zaten dinamizm ve düşünce :• <---~--~-~.,.....----·~ ! oğlu Mustafa , '1.7 numaralı 
birliğı anlımmı Mussolini Un ve zah"ıre fı'atları şoför Altıparmak ve Sındı . 
devri italyasından daha iyi 

rgı posta s ı otomobılınin sa· 
kimse nnlayamaz. Doktor 16 Aug"stot' Cuma 
V d N J hibi Çorumlu Hali l oton10· e at edim Tör devam 
ile demiştir ki : bıllerini aylık muayeneye 

"Siyasal ve Sosyal alım- Unlar getirmedik ler ind f' n, cumuri 

larda olduğu gibi ekonomi Çuval Kuruş yet gazoz amili de sıhhi 
ve endüstri alanlannda da 55 Randımanla 595 
bugünkü Türkiye modern 60 " 580 

" 
400 

memleketlerle eşit sayı a • 70 " 485 
bi 'ir. Keadisindeki otorite· 80 

NOT: 

İşbu fiatlara mu· 

şa rtlara uygun olmı ya cak 

şekılde gazoz çık<trd g ından 

beşe r lira ile cezalandırıl · 
mı şiardır. 

Okulların 

lu çiftliğine gideceklerdır . 10 - Bütün avcıla r ka· 
3 Çengeloğlu mevki · şık ve çatal l arını kendıl ' eri 

inde Ş E-vke t Çavuşun tertiha- getırecek l erdir. 
tı veçhile ava çıkacak olan J l Her avcıya bir ye· 

mek karnesi verilecektir. 
arkadaşlAr öğle yemeğınde 

hazır bulunmak iizt re saat 

ol b ı r buçukta behemehal 
a vda n a vdet edecek 'er ve 
geti rclıkleri n vları orada ha 
zır bulunaca k heyete teslim 
ve te bıt ellirerccekler , hı 

avlar mısafirlere veri lecek 

tir. 
4 J'avşan ve kelclik 

111 üsıt vi olmak Ü7.ere fazla 
av getire n Rrkadaşlardan 

birıncid en üçüııcüyt· l' aclar 
münasip ikramiyeler verile 

ccktir. 
5 - Ö"leden sonra zey 

bek oyunları ve saire yapı 

lmakla b eraber nıakine ile 
de atış müsabakası yapı 1 a 

cak, bila bedel ve iştırak 

eden her avcı üç pilaka 
atış yapacak ve bu atışla 

da bırlnciden ikincıye kadar 
münasip hediye verilecektir. 

6 He r iki müsabakada 
müsa vat vukuunda hediye· 
le r kura ile vc:rilecektir. 

7 - Misaf ırleri getirecek 
otobüs saat on birde Fırl<a 

bınası önünde hazır buluna 

caktır . 

Susığırhkta 
Hava Kurumuna yardım. 

Susığırlık, 16 {Özel a yta 
rımızdan) ilçemizde ve 
hiıtün köylerimizde Hava Ku 
rumunn yardıma halkımız. 
büyük bır istekle koşmak· 

12 Programa muha lif 
herhangi b ir ha l vulm 
unda kulüp heyeti ida re sine 
nı a lumat verilPcektir . 
Avcı la r knlübü tarafından 

lH r yıl te krar ed ilen a vc ı 

lar bayramı yaı ın Çenge!oğ· 
lu çift l i ğinde yapılacaktır. 

Avcılar kulübü bu ınüna · 

sebetle bir program hazır

lamı§tlr 

Buna göre avcı1 a r sabah· 

leyin erkenden ava çıkacak· 
lar, saat on birde vurduk 
ları avları . getireceklerdir 

En fazla av getirenlerden 

birinc ıye , ikinciye ve üçün· 
cüye kulüpce muhtelif ikra· 
miyeler dağıtılacaktır . Ôğ· 
leden sonrada zeybek oyu· 
nları ve muhtelif oyunlar 

O) na nacak avcılar bayramına 
iştir ,ı k edecek olan da vctliler 
sa at on birde h u su!Iİ otobü 
slerle Çengeloğluna gidece· 
k lerdır . 

Bayrrınıın güzel ve eğle

nceli geçmeesi için ku lüp 
yönetim kurulu her türlü 
te rtıbatı şımdiden a lmış Lu · 
lunmaktadır. 

• • 
ayım ışı 

iş~arlar verilece~ vazife
leri ~er~al yapaca~rar. iti 
raz edenler cezalan~ıA-

den kuvvet alan devlet; 
finansal müesseselere daya. 
nara k 1933 de Türkiyenin 

endüstrileşmesi amacına do
ğrudan doğruya girişti. Bu 

suretle §U sırada tam ola · 

rak tatbik edilmekte olan 

endüstrileşme planı doğdu 
Devlet bu planın tatbikine 
Sbmerbankı memur elmiş 

ve bu müe sesede pamuk 
ve kağıt endüstrisini org ani · 
ze etmekle işe başlamıştır. 
Öte taraftan 1935 yılında 
memleketin ekonomik tam· 

lığının temelini te_şkil ede· 

amele vergı ı ilt-, çu 
valda 140 kuruş buğdayı 
korıım" vergisi ilave edilir. 

P 1 k tadır. Şimdiye \<adar hal · 
rograın 8f\nl yapan 0- kımız. Kuruma bir çok ve· 

lacakttr. 
İlbay, ilçebay ve kamun· 

baylar tarafından gösterile 
cek sayım vazifelerini İ şya 
rların derhal kabul etme'e 

ı .. 

Cinsi Kuruş Santim mis_yon bir ay daha çalışacak ;;:,~:', y(;kenlerde bulunmu 1 

1 ilk ve 1•Öy okullarının Ar~p atları sa ! ın alı~oruz Kızlca 4 90 
buğday programını yapm . kta olan 

komisyonun hazırlıkları bir Sert " 
Arpa 
Nohut 
Bakla 

4 
3 12.5 ay daha sürecektir. 

4 
5 

Komisyon köy okulları 

programlarında köy hayatı · 

nı bilhasa gözününde tuta · 

-------~ rak değişiklik yapmaktadır. 

Irakt a n cins Aı a p atları 

satın alınalc Ü7.ere bir lıey ... tı 
miz. Bağ<ln da gönderilmi ş tir . 

Alınacak olan atlar h ara 
lnrımıza taksim olunacak 
'e Anıp hn yvanlarının cin 
sleri çoğaltılacaktır. 

r i ve amirlerin de tamim 
le re , itiraz eylemeleri ge rek 
olduğu il gili olanlar« bildi 
rılmiş, itiraz edenle rin co:a 
landırıla-cağ ı kayd edilerek, 
bu gı bilerin adlnrının Ba ş 
bakanlığR yollanması isten· 

miştir. 

Afuıto1JJ= 

işin şaka taralı 

Tipler .• 
b·)ir-

Benim kadar sizde ı 
.. rlü 

siniz ki adam oğulları tu . 
türlü tip\erdedir ve her tı· 
pin kendine öz sıfatları 
vardır. 

ka· Bu sıfatlar, tiplerce o 
. . . k" bir dar bemm.senmışlır ı, . 

tipin öze 1 liğini öteki tiplerırı 
özelliği ile imkanı yok 

ka rışdıramazsınız. 
Ben , kısa da o1sa, bir ı~· 

mandanberi tipleri inceh 
b a· yorum. Bunda belki af 

rık gösterdim, belki de gôs 
teremedim. Amma ne olsa 

tiplerin özelliklerini up• 
tıp değilse de biraz olsUfl 

saptalıyabilmişimdir . 

Bugün size hiç hoşltll" 
madığım •iplerden "ıri yarı,. 
ların saptalıyabildiğim özel 

lıklerini tanıtacağım. . 
Ya\nız. iri yarı 1 ardan 111

• 

çin hoş lanmadı~ımı ııo r· 

mayınız . Çünkiı ben o ka • 
da r bo~ boğaz değiliırı; 
size kendimin zayıf yapı 
lı olduğumu ~öyHyeyiJJ'I· 

Şimdi "iri yarı., tiple· 
rin özelliklerini öğ'rene· 

lim: 
Önce "iri yarı,. ları iki

ye ayıralım . Birincisi erkek 
"iri yarısı , ikincisi de kadın .... 

ırı yarı,, sı.. 

Erkek iri yarısı, bende he~ 
vakit bir şarap fıçısı etkisı 
yapar. Hele biraz dn boY 

yoksunu olursa , o zart1811 

benzetişimde } iç kımse yaJl· 

lış ' ık bulanıaz. Erkek 
"iri yarı,, sı şarap f ıçısıııa 

a· neden mi benzer? Baş tar 
f . d orlaı 
ın çevresı ar, . 

b vresı gö ek kısmının çe . 
d vresı 

geniş , alt tarafın a çe .. 
• cJ B .. 1 aoı yıne ar. unu şoy e o 

·rı 
ünüzün önüne bir getiri 

eı· 
bakayım. Fıçıya henzeırı 
m i?. Ha şöyle . . Hele bıtf 
tarafta yüzün kırm ıılı~ı· 

. se.. 
nı da gözönüne getirır · 
niz onu da bir şarap fıçı· 

ör· 
sının üstiine l<0nmu§ 
nek ' ik bir bardak şaraba 
benzetmekte kusur olrrıaı· 

... · yarı .. 
Şımdi bu gibi ırı 

ların özellikleri: 

Hu "iri yarı,. lar h:~ 
şeyden önce canlarını ç 

sever. 
b ,, ıla -

2 Bunun için oga . 
. b•· 

rına düşkündürler. yanı 
raz arttıkça , pi~ boğazdır· 
lar. 

3 - Kendileri şarap f ıç• 
. d midir, 

sına benzediklerın en ~ 
.. kurı· 

bilmem şaraba çok duş 
dürler . 

r udolf 
4 - Kendilerini 

ve alantızno kadar dünY311

1 
ırı 

ır ar 
en güzel tipte adamı sarı 

b raber 
5 Bunun1a e da 

kendı 1 erinden hoş iananlar 

pek azdır . k 
artı 

6 Çünkü biraz 
d arka 

geveze oldukların an 
tı• 

das' arı onun tıraşına bıı · 
ttıl:namak için bucak 

cak kaçarlar. 
.. nerrı li 

7 - En son ve en o. kefl 
sıfatl arı dl\ göbeklerinınıler· 

el bl·r metre dilerin en 
T k oto 

den gitme~idir ıp 1 

1811, 
mobille rin önlerine takı 

koruma aletler~g.ib~aıtı~ ...... ,,, 
•••••••••••a••••1u• 11 . .. 
: Yeni TürkiJ ·e ! 
• . . bLJ : ! eczahanesı . : 
: gece nöbetçidır·,; 
• ••••• ••••••••••••••••••• 
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~::---------------------Köy L ü 
Kardeşlerle 
--5._onuşma. 

Sevgili kardaşlarım, 
Günlerdenberi sizinle la

Yarc hücumlarından kendi
ltıiı. 1 ve hayvanlarımızı 
llasıl gizhyeceğimizi, düş-
~anın atacağı ağılı gazlara 

ke.rşı nasıl korunacağımızı 
0nuıuyoruz. Yalnız sizden 

erı büyük dileğim; yurdu

"1uıu ulusumuzu koruya
cak e .. . T- k lt n yuce çarenm ur 

Yareleri olduğunu unul

~llttıak ve bu Türk kartal
llrını çoğaltmak için tay- ı 
llteye ·· - .. tt·ğ· k d gucunuz ye ı ı a· 
ar Yardım etmenlzdır. işte ı 
~~aınan Türk ha vaJarım hiç 
it d·· 1 y uşman ağı ıyamaz ve 

~~ı~urnuzu harap ede 1 

~ Geç•n konuşmamız ya -
11c1 Ve öldürücü gazlarda 

"" 'rrı ~ ııtı. Bu konuya (Mev-
~. d d k dil I evam e iyorum, ar-
f arıın 

~ Zeytin. yağı gibi olan. 

t'tdal ve ılıra kokan bu 
'~htrın her şeyden el bi · 

'td 
t en, derideıı, lastikten 
tı~Çliğini söylemiştım . Bu· 

1 lltı attıkları zaman. bu ne 

,~it diye yanma sokulmıy
t ita, kokusu ciğerlerde, bo-
lltda 1 ··ıd·· tG yara ar vapar. o u-
a/ Bir tarafımıza dokanır
~ 0radan vücudumuza ge 
•er 
So 1 onulmaz yaralar açar. 
Çelkakta, evlerimizin bah· 
~-~tinde bir su birildntısi 
~Otd .. k h k u mü emen oraya 
~l'tı 

,1 • toprak, kireç atm 
b·'Yıı Eğer, bu gazlardan 
it ' 

dok uamla b r tarafınıza 
tı lınacak olursa, hemen 
ta sı rı '. . 1 ı t d ı e ımıze rn .aş ırma-

~'tı Razlı bir çapılla sileriz. 
'hut bolca kireç kaymağı 

l~t . 
t etıı Bu kireç kaymağı 
;ııa birleşince bir yun-
' rn d .. lı ey ana getırır ve ga· 

tı~ Yakıcı. öldürücü kuvve-
alrnaz 

dı~~lınlar, derimize dokan· 
~. '.zaman hemen fenalığı. 
ba !!östermez. Baza n iki saat, 

dq ~an sekiz saat sonra mey 

tıııtıa çıkar. Evela bir ka 
, t ı başlar, orası su top-
t, k t,1 abarır, nıhayet ya-

ıı,~t açılır. Sinsi bir fe · 
b1 •k Yapan bu gazlar el 
'e 

Şarba}·ımızın 
Gazetsmize 
Diyevi 
{ Bıış taraf birinci soyfııdo) 

çıkmıştır. 

Su ihtiyacından şurada, 

Lurada bahisler açanlara 

geçenki beyanatımla da ce 

vap vermiştim. Hun1ar olsa, 

olsa . urayımızm icraatını 

hususi maksatları karşısında 

hazım edemiyen birkaç şa-

hıstır. 

Bunlara. evelce d~ söyle 

diğim veçhıle ıcraalımızla 

cevap v.:.rmek isteriz, dedi. 
G ö z l e r i n d e; memle

ketimize olan sarsılmaz şef
kat ve bağ l ılığı gösteren pa 

rıltılar dolaştı. Azimkar bir 

ifade ile: 

Tekrar edeyim ki, pek 

yakında senelerdenberi. ih

maller ve bakımsızlıklar 
yüzünden yapılamamış o 1an 

bu işi de mutlal< bafaraca 
ğız. Sözlerıle diyevine niha 

yet veren dt>ğerli Şarbayımı 
za muharririnıiz, verclık leri 
izahata teşekkür ederek 
a vrılmıştır 

rtıcı . aksırtıcı, kanı zehirle 

yici ve yakıcı gazları göraük 

Bunlardan başka tayareler 

kendilerini yerdeld topçula

rın gözünden saklamak için 
sıs yapan gazlar atarlarsa da 

teh 1ikesi yoktur. 

İnsanlara, lıay\'anlara fe 
nalık yapan gazlar, hep a~a
ğıya çöl<erln, çukurlara lo

p1anırlar . Anın için yer al

tında yaptığımız sığınakların 
her tarafı güzelce kapanma
zsa buralaıda oturmak leh· 
lıkelıdir. 

İleride bu sığınaklar hak 

kında konuşacağız. Şurasını 

da söyliyeyimkı; bu sığına 

klan şimdiden yapmak Jfı. . 

zımdır Çünkü zaman oka

dar ilerledi ki, hazan mu ha -

rebt ansızın da olur. 
IH'irsinizya "naslun basanı 

ndır ,, diye lıir Ata sözü var

dır. Anın için uyanık dav· 
ranmak lazımdır. 

Muharebe zamanında düş-
man tayare'erinin geldiğini 

bize haber verecek letbirler 

alınır. Düdük çan çalmak 
boru öttürmek, vesaire çare 

ler gibi. Hunları bize hüku 

metımiz bildirir. Dikkatli ~tı LYe dokanırsa. çıkarmak 
rıay l d z .... o 'mak gerektir. Gelecek so do~.. ır ısı Jr, eytin yagı 

~~I lildGğü yerde ne kadar 

~,tsa, bunlar da o kadar 
tı' •tla.r, Böy'e tehlikeli )'a 

i'ltdı r. 

~ye kadar, göz yaşa 
&oy·· 
~ Hikaye:.5 

hbetimiz gazlardan korun 
ma çareleri üzerinde o'acak 

tır. Sıra si e söylerim. 

Hoşça kalın kardaşlarını. 

S. Basgan 

Yalvaran Bakışlar 

t 
~tırr 
betı. 1 tıde olan Lu tuva 'et 

•tı1:·' Çok açmış .. Başıma da 
ıyı 

•ııltı ta~arak aşağı ınıyo 
b,ı... .. Annem, gülerek ba 

"•a: 

tı .. Baloya kız değil, pe · 
!!()t.. .. 

)Qt Utuyorum; diye takılı 

~ı11"b Otomobilin içinde, üç 

l.iaba oya gidıyoruz . 
~ 8.rn, Len, Ajlan .. 

~ İ\ () \ ab ' zannımdan daha 
~il ili k .. Babam gösteri

bıt ;asaya değil tanıdığı 
'•tt ılcnın yanına giilerc.k 

l}'or. b 
~dıy • iz de, onu takip 
~" b()ruz .. Takdim merasimi 

a .. ' 
" ' Yor; lıabarn , Ajlan'a 

Y.~ZAN: 

Vahdet Başaran 
beni, masadakilere tanıtıyor: 

Kızını Türkan, oğlum 
Ajlan .. 

- Avukat bay Bedri eşi 

bayan Güner; kızı Emel. Se
vinç. oğlu Tunçel . .. 

Hepsile tokalaşıp . oturu 

yoruz .. Emel, öyle şen. öy
le çapkın bir kız ki, derhal 
ahbap oluyoruz. 

Kardeşi sevincin de ondan 
kalacak tarafı yok . Hepi 

miz de gülüyor ve dans ed 

enlere konf et atarak eğle 

niyoruz. Ajlana bakıyorum j 
bu masaya geld ğinıiz<len pekı 

memnun değıl, hattf\ benım ! 

TORD>ILI 

Yugoslavyada: 

Siyasal Duru • 

Mu~alaf et gayet ci~~i ve ço~ geniş faaliyette ~ulun · 
ma~taou. ~ımdi~i ~al~e ~ir iş~irliğinin nur tazam 
işliyeMf mesi için ~anunlar ~azırlama~tad1r. Hü~u1r~tin 
islediği sara~iyetde ~undan ~aş~a bir şey ~f ğifdir. 
Stoyadınov!ç kabincd iş 

başına gelir gelmez 935 yı
lının son sekiz ayına ai. 
muvakkat büdceyi parlame

ntoya verirken devlet teşki
latını daha ziyade kuvvetle

ndirmek ve ınillığ birliği her 
tbrlü sarsıntılardan koruya

cak tetbir!eri almak husu
sunda kükumete açık sela.· 

hiyel vermesıni de istemi 
ştir. 

Büdce kanunun 60 ncı 
maddesiyle devletin siyasal, 

ekonomik durumu düzelt 

mek için kararnameler çı 

kartmak hususunda istediği 

bu selahiyetlere dayanarak 
hüki'ı ı et seçim şeklinde 

değişiklilder yapmal<, Basııı 

toplanma ve cemiyet niza
mlarında günün lcRp 1arına 
göre tadilat yaymak istedi 
ğindedir . 

Stoyadınoviç hükümetınin 
istemekte olduğu bu geniş 

selahiyet ışı parlamento 
mehafılinde bir kmm guru

plar arasında bazı şüphele 

doğurmuş ise de Başbakan 
bu iş etrafındaki diyevi du

rumu yatışlırmağa muvaffak 
olmuştur. 

Netekim Pra vda gazetesi 

bu diyeve dayanarak hükı'.'ı · 

metin bugünkü İskopçina ıle 
çolımağa devam edoeceğini 
bildırmelcte ve hükumetın 

Parlemento ıle iş bırliği ya· 

p .naktan çekineceği hakkın
daki yayamların doğru ol 

madığını söylemektedir. 

Filhakika, hükumetin bö 
yle bir durum olması ıçın 
bir sebep de yoktur. Çünkü 

Parlamento çoluğu çocuğ 
kulubü Başkanı . lrnlüb üye

lerinin hükümet tuta<'ağını 
resmenbildirmiştir Nıtekim 

son günlerdeki büdce müza 

kereleri hükümet etrafında 
bu çokluğun toplandığını 
göstermiştir. 

Pravda iç siyasayı yakın 
dan ilgilenıekte olan bütün 

bu işleri incelerken deme 
ktedir ki: 

''-"iyasal ınehafil, en ziya 

de basın hakkındaki ve to · 

plantılarla cemiyetlere ait 

ve seçim için olan kanun 

Tunçelin yanında böyle gü. 

lüşüme bile kızıyor . . 
Vals çalıyor.. Tunçe!in 

arzusu üzerine kalkıyorum. 

Onunla orta } erde döner 
ken gözıerim Ajlanm göz· 

lerine lca}'ıyor Gene yalva

ran merhamet dili}'en ba 
kışları üzerın de dolaşıyor .. 

Çok güzel dans edi -
vorsunuz bayan Türkan .. 

Tunçelin bir nef en gibi 
kulağımı okşıyan sesine ce 

vap vermek ıçın başımı 

kaldırıyorum .. Onda da ya 

lvaran, fakat dahn sıcak 
bakan b,ıkışlar var .. İlk 

defa olarak bu bak1ş 1 or 

dan ürküyorum . . 

İlk defa olarak bu ko

llar arasında heyecan duy 

uyorunı. Acaba sevgınin he

yecanım mı geçiriyorum .. 

nlrtrla meşgul olmaktaJır. 

Birleşik muhalefet mehafıli
nde ise en ziyade ilğiyi çe 

ken seçim hal<kındaki lrn 
nundur ki, bu 

önemli telakki 
dır. 

yasa kadar 
olunmakta -

Yeni seçim kan4nu lale 
ttayin yapılmış bir kanun 

haıinde çıkmıyacak bılakis 
uzun tetkikler ve geniş so 
ruşturmaların sonucu olaca 

ktır Bu kanun esasları 
kararlaştmlırken memleketin 

bütün mukafilinin düşünce 
leri arzuları göz önünde 
tutulacaktır . Memleke tin si 
yasal hnvatını nomal bir 

duruma 5okabilccek bu ka 

nundur. Seçimlerin gizli 
oyda yapılması üzerinde 

herkes mütefiktir. Seçim 
sistemine g <: lince bu daha 

tam surette Jrnrarlaştırılnrn· 

mıştır Daire sistemi ile nis-

bi esasları havi viliı.}~t siste· 

mi arasında düşünülmekte 

dir. 

Bütün memleket için tek 
bir çiftçi hareeeti hakkında 
ise Polıtilca gazetesi buğün
kü şartların höyle Lir hare 

kete müsaid o'madığnı yaz

n·amkta ve mulıalef etin \'a· 
lışmalamıı şöyle incelemek
tedir: 

Muha.efet gayet c ddi \'e 
çok geniş f aalıyetşe bulun ~ 
makl\dır. Bu birleşıic muha- 1 
lefct esEtsındn iki çıftci par
tisini de içinde bulunduğu 

için belki de höyle bir bir 
leşik çiftçi hareketi doğura 

bilir f ;ıkal bu öbür taraft 

an muhalefet gurubunun ay · 
rılmasmı da intac edebilecek 
bir mahiyette dir. 

Bu muhalefet şeflerinden 
B. Yuvanoviç böyle bir çif · 

çi harel<eti için büyük faali 
yel göstermekte ise de bu 

,.işte de son son söz yine B. 
Maçekin olacaktı~ 

Ayni gazete saykavlar ku 

rulunun hül<umete tanı seliı. 

hiyet vermesiyle Demokra

sinin tehlikeye girmiyecegı

ni ve bunların hükumet ta -
rafından gayet basin tli 
surette lmllanılacağını 

bildırmekt dir. 

bir 

da 

Bu acabalar kafamda 
helezonlamp uzuyor. Ha) :r 

sevmek ve s vılmel< istemi

yorum ben . Çünkü seven, 
sevgısının karşılığını iı;ter .. 
J~ense, sevgiden korkan bir 

kızım. . Hayatta beli i se
vgi tatlı bir hülyadır. Fa 

kat onun birde sükutu 

olmasa .. Tunçele daha so

kulgan halimi takınmıyo · 

rum. Onun sozune gülm 

emle mukab le edıyorunı. 

Bır defa dansa kalkıldı 

mı mutlaka onun ark.ısı 
devam edıyor. Ne tekim 

Tunçelden sonra babasiyle, 

babamla, Ajlan la bir kaç 

defa dalıa kalkıyorum . . 
Bu g ece ruhum bir ser

hoş gil i. Aklıma hep şaira 

n e hülyalar gelıyor .. 

Hülyalarımın bazılarına 

\'reme gazetesi ise föyle 
diyor. 

" B. ~loyadinoviç kabine 

sinin iktıdar mevkiine geldi
ğı bir kaç haftadanberi siy 

asal durum tam suretle de -
gişmiş ve iş birliği daha ge

niş te netler üzerine oturtul 

muştur. 

Şimdiki halde laz.ımge.len 
şey bu iş birliğinin rn un ta -

zam surette işliyebi'mesi için 
kanunlar hazırlnn <>k l<ı hü 
kümetin istedıği selaliyet le 

bundan başka bir şey değil 

dir. 

Hükümeli!1 bugünkü sıkı

ntılı durmadan mümkün ol

duğu kadar çohuk çıkmak 

için gösterdiği hüsnü niyet 

muhalefet tarafından da ta

kdir olunmaktadı. Bundan 

dolayı muhalefet büyük bir 

sabırsızlıkla çıkartı'acak ka . 
nunlari beklemektcdır. Yine 
bunun içindirki gerek Say · 

lavlar kurulunda gerek ~e 

natoda selahiyet meselesine 
temamiyle aleyhtar olanlar 
pek azdır. 

Muhalefetin birleşil< bir 
surette teşkilatlandırılması 
işine gelince buğün bu tam 

surette meydana g<'lınemişt 
ir . Bir çif çi Demokrat hare

ketınin vucude getirilmesı 

de bugün için a ncak bir 

ideal halindedir Siyasal ha-

yat gayet normal bir tarzda 

ilerlemektedir. 

Hüküm<' t partılerl arasın 

eski Radikaller ile B Ko -
roşek ve Spodo nun hizip 

!erinin birleşn esinin tam 
surette muaffak olduğu söy 

lenmektedir. Şimdıki halde 

yapılması islenen 

bir1eşme hakkında 
şey bu 

verilen 

kararların ahenkleştirilmesi 

ve halk arasm ıhı )ayılması 

dır. Hiç bir suretle Hırvat 

aleyhtnn bir cephe vaziyeti

ni almıyacak ola n bu birle 

şmeye l 93 j de hükumete 
verilen ve hükümel tarafın 

dan kabu ' edılmiyen esaslar 

program olarak almacakttr 

Fakat bunlar bugünkü şart 
lara uygunlaştırılacnk ve eko 

nomik ve sosyal işlere bil 
ha sa ehemmiyet verılecek 
tir. Amaç demokrafa ve pa

relemanterizm usulleri ile 

devletin otoritesinin sağlam

laştırıimasıdır 

Yugosla vyada sıyasada 
büyük rolü olan Katolik 
teşkilatına gelince Pravda 

gıtz ·lesi Hırvat çifçi part ı si 

entellektüel elemanlarının 

antıkleriknl bir durumda 
olduklarını vazmı ve bun

un üzerine B. Maçek bir 

Emele anlatıyorum 
de gülerek: 

Tunçel 

- Hülyalarınız çok ince 

ve derin diyor. Bilıni~ orum 

hülya l arım mı derin, yoksa 

hen mi bu g ce başkalaş 
tım. 

Babam hır fıkir Ortaya 

atıy'or Bu salı ıkı aile Çam· 

lıklara gideceğiz. Hepimiz 

kabul ediyoruz. Emel bu la 

nışmadan ve bu gezmeden 

öyle memnun ki eğlence 

hakkında plan hazırlamak 

için bfni yarın köşklerine ça-

ğırıyor.Gitmek istemiyorum. 

Fakat Tunçel öyle mantıki 
fikırler ortaya siirüyor ki 
tekliflerini ret edemiyorum 

Babama tanışarak müsbet 

bir cevap veriyorum. 

SAYFA 3 

Sıcak lar 
Amerika~a ta~2mmü l edi· 
~miyecek şe~il~e arttt 
Bu yüzden ölenlerde var. 
istanbul, 16 (Özel) - Ame 

rikada sıcaklar zencilerin 
bile tahammül edemiyeceği 

bir dereceyi bulmu~tur. Kü

re\< mahkümu ve Liraal iş· 

!erinde .kullanılan zenciler
den beşi güneş çarpması 

yüzünden ani olarak ölmüş 

sekizide bayı! mıştır. Bara ret 

derecesi Farenheit derecesi 

ile ıoo dür. 

~ocuk Esirgeme 
Kurumun~an: 

30 Ağustos 935 gününde 

Kurumumuz tarafından sün 

net düğünü yapılacağından 

çocuklarını sünnet ettirmek 

isti) enlerin 25 Ağustosa ka

dar her gün saat 12 - l ara · 
sında Milli kuvvetler cadde
sinde Balıkesirpalas bilitin

de Doktor Mekmel Kamil 
Sesli oğlunun muayene hıme
sfne baş vurmaları bildirilir 

Satılık Ev 
1 lisariçi mahallesinde Ala· 

camescit karıısmdakl soka k 
içinde bir · ev satılıktır. Al
mak isliyenler İbrahimbey 
camiine bilişık Sandıkçı Mu
staf aya müracaat ettıinler. 

••.................... ..• \ 

Telefoncui 
• 

ABDOlKADİR PIHAR i 
• : PA . ,\ llAMAMI KAPISl : 

: KARŞlSl t OA N. 48 : • • 
!TELEFON .GB AMOEON! 
• • :VE SAiR 'l'AMIRAT YAPILIH: 
• • ...... . .................. . 
diyev ile durumu 

etmişti. 

lav7.ih 

Katoliklerin gazetesi olan 

Hrvats\<a Straza bu mesele-

ye temaF ederek Katolik 
teşki 1atınm ancak taktik 
hakımmdan B. Maçeki h t 
tuğu hakkındakı gazete ha -
vadislerini yalanlamakta ve 

demeksedir ki: 

"Eslddt:n olduğu gibi şim

di de Katolik teşkilatı bü
tün Hırvat kuvvetlerinin si

yasal Başkam B Maçek 

olan ulusal bir cephe etra
fında toplamak için bütün 

gayretini sarfedecektir. 

1 

Baloya gelirken neşe ile 

otomobilde konuşan Ajlan 

1 

1 

giderken müteessir, hiç ko

nu~muyor Babam da bu 

halin farkına varmış, ona sü

kutunun sebebini soruyor. O. 

birşey mırıldanıyor amm a 
ben duymuyorum . 

Bir lür1ü uyuyamıyorum. 

Kafamda Tunçelin sesi uğu · 

ltu halinde, gözlerimi kapa

dığım vakit karşımda onu 

görüyorum. Tunçel, yoksa 

lekesiz hayatıma nihayet v~ -

rdirecek bir namzet mi?. Ka

lbimi dinlivorum. heyecan

larla dolu, fakat korkulu de · 

ğil.. 

Ajliınla, onu, mukayese 

ediyorum. Maddi noktada 

ikisi de m iisa vi gibi .. 



SAYFA: 4 

1 L B A Y L 1 K T A N: 
Açık eksilmeye konulup isteklisi çıkmadığından ötürü 

3 8 935 gününe kadar müddeti uzatılan Sıtma Mücadele 
küçük işi için kent dışarısında y«tpılmakta olan ka11alın 
(1000) inci metreden itibaren (1258) inci mt:lre} e kadar 
(258) metrelık ve (1548) lira bedel keşifli kana'ın eksilt. 
mede istekliler tarafından gösterilC'n bedel haddı layık 
görülmediğinden artırma ve eksiltme kanununun (43) 
üncü maddesi hükmüne tevfikan ve 3 g.935 günlemecin· 
den itibaren de lı ir ay içinde pazarlı~la isteklisine veril 
mesi ilan edilen mezkur iş 19 8 935 pazartesi günü fa at 
16 da ilbaylık katında müteşekkil komisyonda pazarlık1 a 
isteklislne verileceği~den islt klilerin kanuni lt mir.at mek 
tubu veya makbuzile beraber ehliyetname vesaikile birlık· 
te o günü ilbaylıkta müteşekkil komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 

( 1 ı ) 

ll«tlıkcsiı· ~~ı·kck ,,,.,,,.,_ 
ktılıı l,irek ti)ı·liiğ·iiıı,lt•ıı: 

J - Okulııuıuza 20- S- H35 !':ılı ~alı:ıh111daıı 

itihart•ıı talelw namzedi vazılnıasrna htı !'lanarHk. • • 
~{ ı .\[!u~LO~ ~}S5 Cllnt31'lt>~İ ~iiııii ~aat 10 <fp ~Oll . . 
'r.rilr<'ektiı·. 

Biitüıı _., rcı kı tam oluıl\ a11 lıit· hir talt·l1t• . . 
ıw nızt·d 'a zıla ııı ı Yaca k 111·. . . 

:! - Okulunnız pa11si~ou ilet'Pti lıu ~ıl (150) 
liı·adıı·. Elli~Pr lira ht•!"alıiJt• (3) l:ık~itlf aJıı i.:ri.!

kı il'. 

i\~ı·~:li fpyli ~irmek bti~<lıılt·r·i11 dt' ~in didt·ıı 
m Ü racaa tla rı l:tzı mtl 11·. 

Balıkesir askeri satın alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir garnizonundaki kıtaat hayvanatı için <00,0C'O 
kilo yulaf 10 9 935 ~alı günü sant 16 da iha'esi yapıl
mak üzere kapalı zarfla ekslhmeye lrnnnıu~h r. Yulaf ın 
tahmin bedelı 18000 lira olup muvakl.at teminat miktarı 
1350 lira olup ihale kolordu satma'ma komisyorıunda ~a
pılacaktar. lstiyenler şartnameyi s&lınalma komisyoııuııda 
görebilirler. İsteklilerin muayyen olan gün ,.e ~aatden 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarile J.ıolordu satın. 
alma komisyonuna müracaatları 

....... ... ı ......... .... ..... 
(4·1 21) 

Balıkesir merkez kıtaat ibtiyacı ıçın 16 Ağustos 935 
cuma günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere açık ek· 
si tmeye konulan l 50uü kilo koyun etine verilen fiat 

gali görüldüğünden eksiltme giinü 27-Ağuslos-935 salı gü· 

nü saat 15 şe bırakılmıştır. Bir kilo koyun etinin rr.uham · 
men fiatı 30 kurut ' olup muvakirnt t eminat mlktaıı 337 
lira ellı rnru~tur. İhale yeri kor satınalma komisyonuı.dur. 
İsteklilerin banka mektubu veya muvakkat teminat mak
buzlarile birlikte komisyonda hazır bulunmaları. 

( 1 - 1 ) 

TURKDlLI 

~1111111111111111111 · 11111111111111111111111~ 
EDağ Ilıcasında büyük tenzi/a~ 
= ~ a Suyu ve havası güzel şifa kaynağı ~ 
= ~ 

~ Balya Dağ lhcası? ~ = ~ - ~ ~ - . . 1 r ıur· -.. 
- Yolları araba, otomobil ve knnıyon gı.bı. 10.e gii ~ 

, : lii nukıl vnstnlnrının işlemesine clvcrışlı ' ~ 
ı : zehlir. ~ 

ı = . ~ 
KADRi. y . - -ı j.1 lliı· ~ ET K 1 N : 2 Srıyg-ılı hnlkımııın Ilıca istifaJı!sİ ve sııg 1h ~ 
İç hastalıkları ınüteha· : ~üncesile fıutlur indirilmiştir: .. 

0
Je ~ 

ss sı Milli Kuvvetler cad · : Bir ki~ i İ\·İn banyo vo Olb kiru~ı olar:ık gu ~ 
desinde Yeni Tüddye ec· : yırın i b L'Ş kuruş · alınır. ~ 
zanesi üsüııdekl muaye. = 

1 
yirıJlİ i 

nehanesinde her gün sa : 3 On günden fozlu kalanl:ıra ayr ı ca yüz1. e ~ 
bahtan akşama kadar ha.· : tenzılat yopılır . . t ve p- ~ 
stalarını ıuuayene ve te- : 4 Bayım ve Baylar i~·in .ıyrı nyrı istıroho ~ 
davi ccler. : nezzüh mahalleri yopılmıştır. 

0 
vurJır· ~ 

1.. - ---~------- .. : 5 lstiyenlf'.'r için hususi ban) olu odal .. r d yııtok ::; 
: 6 Arzıı "d"n mü şterilere yemek, koryolo ve ~ = ~ r ••••••••••••••••••••••, __ t~min eılilir. ~ 

.. ı.ı· ~ • • - .. . Aynı.. ~ 
• • - 7 ll ovası ve i~·ime suyu Ja rok guzo! 1 l.ır. ::; 
!Muhterem nıü-~: ınnnda c · ı .yi lıir ıebtiı hava yı~r 1d•r. . k .,j (ll ~ 
• • - ı· ı · · bir cf' :s ~ • ·ı • - Yurdumuzun pt•k fnyılnlı ve ımızın unıfcıO ::::; 
: şte r l er İmi ze ! .• : = ve sorrlık yeri ol::ın «Bnh•a Dı.ığ ll ı <!OSll) suy tıne· ~ 

M • fJ• . t • fJıfO Ü ' ~ ! Karıurıa ll\' t.!llll «'l\ t'lt'-•: = ,.e havn sı rıd :ı n : z lıır p.ırn !'lor ı ., ıs · ıeccklerııı ~ 
• • o • • _ l •r ini sa v crı l ı lnlkımıza ögutler ve gH . · ındİ· ~ 
• 1 1 1 "' tı l klorını şı """-• 1 ve l aın~a 1 lwı· tiir- : = çok memnun.ve foydalnnm ı ş (1 · ıcu ""'-
• < • - ~ 
: Hi öleii H~ taı·tı ~Ht•t- : : don ıniıjdelerim. 'ri ~ • • • _ · Mustecı ~ 

: Jcr·i diikk:\ıımıı'l.di:l !'a- : = . r ,·rı ı. i 
• • - 1ll···~EY1.\T ~E ~ : tılnıakıadıı·. : : ~ 
• ·- J ~ • Y(•ııi 1 '<lliı·di''İrt ı iz • - han10 • ~ 
: :""I r-- ' : : iter cumnrtesı uuııu snı:ıt 15 de Ab:ılıone Jaı e bİ~ ~ 
! knnı darıc> iil~·i"ılt1ri i = ı1~n doğru 11. c·oyu k~ptı. ~.a~.tıt vtorJkır .. 5~~i)~~~le~~o )'eşilh i : (~iııik, ~aı·ıııı ~inik, : : ı.ra ı lır. l<nptı k~çL• y.ı g~tııru uma ı ' 
: ) • - cıvnrınıl n lbrahım Sonııve lı:.ış vıırınıılnrı. 
• urup laı·ıııı da 11c·11z :- · · ı · ı 
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