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SAYI: ~732 Ağustos 24 Cumartesi 1935 O~UNCU YıL 

Ekonomı~ Bakanının Diyevi: ResmiTebliğ Evkaf . 
11 • - • • Memurları aıasın~a geniş 1 Bız Ulusal Ekonomide 
r\ a b ı n ede H ı ç B ı r bir tasliye ybpacak. ıayr1hklar1 sanat tezatı tanırr11yoruz 

Menfaat 

Oeg .... ·ış·ıkl.ık Qlmıyacak Ankara,23lôzeı- Ev·! ' 

- t:! ~~;~1u~~;ık~~:s~!~a ;;- Atatcrk inkilabının dayandığı tenıel Türkiye-
İ~hhnt ~u·kru· Kıua bug-u·n deıp:ş e~ilen isla~atı ~e- ni~ bir tasfıye yapl\cak, ya· nin si'\.·asal ve ekonomik bütünlüg"" ü dür. Y J ş'ı memurlar tekafüle sevk J 

ıırıııı~ hususunda Alalürkün ve ismet inönfinün güve- ~~!1 ·;:t.1.'.~. Mi7~:1:!::~~c~~ ı Türkiye cumuriyeli bükUmetinin talbi~ etmekle olMu ~evletçili~ prensibi mem-
nini ~ ıiz~ir. t~ _ leketi en k\sa volDan ve en ileri ~ ı zla bu amaca vard11 maUn. ~·""kara. 23 (A.A) Ka- H ı·cret 

d~~ede de~ışiklik ol tcağına 
~'b bugünlerde neşreclılen 
bı ~rler dogru olmadığı gı 
~,·b İçbakanının değişiklıği 
al! etinin katıyen as'ı yolc_hır. 
b,kı.ın tam tersi olarak iç 
~~ ~rıı Şükrü Krna bugün 
11ı,rkı, edilen islahntı başar 
!,._, hususundn Atatürkün t•e 

~ et İnönünün güvenini 

Edec~~ler için kararname 
Ankara, 23 l Öz.el) Ba 

kanlar Heyeti memlekt ~ımi 
zden hicret edece l,l rin ta 

bi o'acağı muameleler hak· 
kında bir kararname kabul 
etmiştir ~lunmaktadır 

Merinos Bakanlar Atatürkü n 

İzmir, 23 (A. \.) · Dokuz 

1" ICıl arsıulusal İzwir pan.ı 
yınnı'l açılma töreni dün 

yapılm1§ ve panayır Ekono· 
mi Bal<am Celal Bayarın 

ekonomi hayatın tzm gelişi· 
ni izah eden bir söylevile 

açılmıştır ''fören<l.e hmir ve 

lzmire yakın, iller il ve f lr· 
bayları. saylavlar. konsolos· 

lar del hazır bulunmu~lardır 
Dün panaynı yirmi bin kişi 

gezmiştir. 

'"~liıme-çillliOi için Al· Başka n h ğı n da top 1 a n d 1 .. ı~:~:k~:mo•::·~:,~:ıcih::. 
''ır .1 500 M 1 

Sl ulusal panayıra ait telg 

Mn ...• erınos Başbakan ismet İnönü gör~ükleıini ve y2pılm211 gereken :~.;:b;:~-;::;i ;eü·~~o.:~; 
~hyunu . getııılıyor. i~leıi anlattı. Bakanlar salö~iyetinin yapmağa ~af i ola- l3akanı Celal 1 ayarın bir 

~ tıkara, 23 (Ô.zel) Ta ~ , söylev ile açtığını yazmıştık. 
~~. Bakanlığı Karacahey nlart ~er~al tat~ık Q?U08C8t Bu önem1i söy1cvi 0lduğu 

"8•rıd k' · ti gibi sütunlarımıza alıyoruz: tı a ı merınos ye ş A k 2? (A A ) B - - t ı"loryada A tatiir· t~ n ara .. . aş· gunu •. 
~-" e çiftliği için Almanya bakan İsmet İnönü Doğu idin huzurunda toplanan Celal Bayann soy-
'a, Yeniden 50...1 baş meri ve Karadeniz vilayetlerinde Bakanlara, Başbakan gördü levi 
lrı.. koyunu ve 20 merinos I d h 1 klerini ve ynrulmaı;ı gereken -.. 11 yaptığı tetkik erine, er a 
~ satın almağa lcar<.lr 1 işleri anlatmııı., devlet ida ( ~rltı. va. ılması lazımgelen jş eri x 

• 
11 ve alış içh gerek l · resinin her noktasmı alaka "'- · I Cumurbaş <anına arzetmış, 

'iıı •tere başlamıştır. Me tedbırleri hakkında Atdtür- dar eden i~lerden Bakımlar ı 
4~ ~ar 20-25 birinci teşrin kün yüksek taııvıplerinı al- selahiyetinin yapmnğa kafi 
, Çiftliğe getirilmiş bulu· dıktan sonra Bakanları İs olanlarının derhal tatbiki ya-

1 >, c,ktır. O zamana kadar tan bula çağırmıştır. pılması kanun ile ve bütce 
1 1 ~•lrtıakt t " t ı d ı· b ı 2 (A A) ı"le alakadar olanların ıı.im-Qlt a o an agı ar a stan u , 'l . . J' 

tcekt· D 2 b ! diden hazırlanarak Kanıula · ır. ün 1 ağustos çarşnm n 
• - - --l yın ilk toplantıııında kanun-

' ~a - Habeş Gerginliği 1 ~~;~~~~i:.' nıuvaf,k görül-

~gilt erenİn Güdeceği ~:~1~;.~·:~:~:··~:~::ğ~;~ 
~ i yasa B p 11 i O 1 d u ,~koymu,,.,d ... , 
~llsol iÖin uçuıduğu hlÖn müthiş hır b ö 1 değ i Is e 1 Çan k 1 rl d a 
'~asız bir ş ~ y d ir. U ıus lar s osye t& si gayri muktedir A ıatür ~ün ge ld ığ in in yıl- · 
~•lursa İngiltere yalnız ~aşma hmkete geçecek. dönümü. 

'~ 't'is, 23 {A.A \ Frnn Akdenizde değil dünyada Çankırı, 23 (A A .) - At 

~tı ''zetc:'eri lngı'iz Dışba- hakim Lır Vrlliyet a ması aturkün Çankmya ilk defa 
•d

1
"

1n Edene dört ey ii e demek 0 1, cağ nı ılave etm ge işınin onuncu yıl dönü-

~ .. tr elrnnomik asığ arın el,tedir. mü münasebeti e biı} ük bir 
1 ~tPıttnasının ıhtima'ıni ber- Nevyork. 23, A.A l Ne tören yapı'nııştır. 1 

'f '~ıt ~decek bir t·z aşma vyork Taymis gazel si de şu 
•,l'tl bulnı ala rı için } etge satırları yaz ~ or 

tı 1~ d•firıi sanmakta ve in- B. Mu so inıniıı Zf'Crİ te 
I~~ kabinesinin gösteıdıği dLır!t:r s.ıvaş demektir yo 

" ' tı~1 Ve diin korkulduğu !unda uçurduğu ba en eğer 

llı~k durumun karart· bir blöf deği'!:e ına 
),t, tan bilş\ta birşeye nasız. bır şeydir. Eğer bir 

•~11 ltııyacak olan lrnrar ar L öf ise bu blöf lnl?i'tere 

\ ~ ltıenıif o'masım kıvanç- yi s:~a!:asından çevireLılecek 
~ aYdetmektedir. km vette deği dir . 

·~()t~}'o k, 23 A.A.) - Ne- Nev)'ı rk 2:~ ( .A. .• A . J -
ı~ k Hara d gazetesi İngi Amerık. nın Londıa e!ci~i 
''tıtt 'bınt"tHnm verdıği ka· lngı ız l<abınesınin ı araı lrrı 
'q., ll uslar sosy tesine son hal,lcında hi.kiimeline te1g 
·~ i\ff.o.k . k" ~I«. .... ıy •' ıın anını v · rafa rapor 'ermıtlır 

d11· 
la,~ 1 

YazmBkla ve ulus ar Lonctr<ı, 22 (A.A.) 
~lea · · 

t'-. I 1 ~ayri muktedir o'· lnı:?ilız parlarr entosu partı 
~~.. Ogı terenin be ki de lerı ara anda, Cenevr de 
t 

"4b 
~t• · başına harekete a.timkar bir hattı h ueket 

"C:.t.. • 
t. Rını ve Lu ha in ln- takip hususunda tam bır ..... ~ 

tarafından yalnız (llı•vnını ıkir ı·i ı:;nyra,l ) 

isi ah 
[dılmiş ~uğ~ay to~umu 

yetiştirilece~. 
Ankara, 23 (<"lzel) - Şe 

ker f abrikalan sosyet~sile 
1 

Tanm Bakaıılıih arasında ya 
pılan anlaşma üzerine Alp · 

ull u çift ik erinde islah edil 
miş buğday tohuınu da ye 
tıştiri.ecektır. Bu S\ ret1e Tr. 
akyaya yerleştırilmiş göç

menlerin tohum ihtivaçlcırı 
temin edilmiş olacaktır. Ya
pılan incelemeler, islah ed-

ılmi~ tohun un yüzde 30 fa
zla mahsul verdiğini göster· 

miştir . 

Sayın B,ıyanlar. f~aylaı: 

Beşinci ar~ıulusal İzmir 
panayırını bü, i k kıvançla 
açıyorum. Yıldan yıla daha 

ileri ve olgun md hiyet alnn 

bu panavırın muvaffakiyeti 

yo ' unda çalışan İzmir ıllıay 
ve şarbayını ve bu işde de 
ğerli hizmdi geçen bütün 
arkadaşlarımı kutlularım. 

Çok ÇEılışkan şarbaymnın, 

şimdi huzurunuzdn ifade 
ettiği duygularını da sevgi 

ile takdir ile karşılarım. 

Panayır size yerli ve ya 
bancı ürünleı ıni arzedecek 

tir Adı gibi mannsmı da 

şumiil'endiren gEn ş ilgiden 
ötürü panayıra iştiıalt eden· 

lere teşl!kkur cd"r·nı. Bu 

biz·m için bir l orçtur. !'ura· 

da yer alan yabancı mem 

leketlerin işlirakınde yahuz 
ekonomılc dcği , el,onoınik 
manrısiyle beraber do tluk 

tez.ahürü de RÖrmekleyını 

Hayan1ar, Ba) lar, 

Türkiye eJrnnomlsi biliısi· 
niz ki dünya buhranından 

kendi varlığının hmusfyetle 

rine göre hisse almıştır. 
Türk el,onomisinde diğer 

uluııal ekonomiler gihi bu 

buhranın tazyik indtn ve sa· 

demelerinden sıyrılmak ve 

kurtulmak yolunu f!Tsıulmal 
mubadelenin muvazene esa
sı dahilinde genişlemesinde 

ve memleket içindcld iş ha 

cmının artmasında görmek 

tedır 

Panayırın asıl amacı evel 

ce oldu~u gıbi bugün de 

arsıulusnl elrnnomi bağları 

nın doğmasına, gelişmesme 

yardım etmel<tir. 
Türkiye ekonomisinde ve 

Türk ilıracatçılığında özel 

yeri olan İzmirde her yıl 1 

•••••••••••••••••••••••••• 

!Başbakan· 
• • • 
i ismet irönünün tehazısı 
• • 
: Arsıulusal İzmir Pnna • : 
• • : yırmı açma~a gidemıyen : 

: Başbakanımız İsmet İnö : ( .. ı . b 1 • nu zmır şar ayına ata· • • • • ğl'laki telgrafı çekmltlerdir.• • • 
: Değerli §arbayım, : 

: Güze1 lzmirin hayır'ı : 
• • 
: ve önemli teşebbü ü o 1an • 

: panayırı bu sene de Rçma 
• • • • • • • • 

ğa ne kadar arzu ettiği -

mi bilirsiniz. Anc11 k ge

cıklirilmesi kahil o 1 mı\•an 

: bazı işlerım mani olmak 
• tadır Ekonomi Bakanı • 

·.·: :.=ı arkarlaşım 1rn zevkli açı· 

• şı hepimiz namına yapn· • 
: caktır : 
• • • Size her zamanki gibi • • • : verim'i baş;ırış di er, he- : 

: pinizi yürekten selam'a : 
• • • rım. sevgili doktorum. • • • • • 
: Başvekil: !:mıel homi : 
• • ······ ................... . 

doğmcasına çalıştığı yeni 

münasebetler ihracatımıza 

yeni imkanlar açmıı, diğer 

taraftan Türk ekonomisinin 

modern istihsal lelmikiyle 

cil:ıın:'anml\Sı hareketi it ha· 
)atımızı genifletmitlir. Tür· 

kiye ile arınuluııal pazarlar 
arasında .hararetlenen a!ıı· 

veriı hareketleri hem Tür· 
kiye için, hem de onunla 
alıtverite girmif olan ulusal 

ekonomiler için önemli fay· 

dalar vermiştir. 

Geçen sene ile bu senenin 
ilk allı aylık devresine ait 

ihracat istatistikler i. bu sene 

geçen seneye göre m~mleke · 
timiz lehine 6 milyon liralık 

bir fazlalık kaydetmektedir. 

Kleringle bağlandığımız me· 

mleket lere mümkün olan 

ithalat kapa!:itesi karşılığı 

olarak bu memleketler he

sabına, bugün 86 mil. 
yon 1ira birikmit ve bloke 

edilmiş bu1unuyor 

Bu yekun, ihracatımıza 

ilave olarak Türk piyasala. 

rmdan mal alınmaya ayrı 

lacak demektir. 
Türk ihracatının artması 

açılan bu panayır kendisin
den beklenen ödevleri yeri
ne getirmiye l aşlanmııtır. 
Bir taraftan bu panayırın 

-=~=--:======='--================== 

ulusal ürün1erimizin. ham 

{ Yaz ı sı üçüncü sayfada ) 

Köylü Göz[j ile 
. 

((Bu Hükumetin Ettiğini insana 
Ana Baba Etmez.» 

-
Bütün bunlann ~epsi bizim için. biz köylüler için, bi-
zim ef iliğimiz, ~izim sağhğımtz için, öyle ~eğit mi? 

Yazan: lJu!.-lor /IALİT ÖlE/. 
/)o!]ııt11 ve çocuk bakrnıl ııi lfoşlıd\İlllİ 

Bazı hatıralar vardır çok hem bir ıhtiyaç ve hem de 
acıdırlar. Fakat l izde uyan derdine yarı derman bu}. 
dırdıldarı bu iizf cü 'e iztı- mak gibidir 
rap verici duygu'ara rağ· Benim hatıram da acıdır. 
men onu anmaktan, etrafı Ben de bu sahr üzerinde onu, 
mızdakilere anlatmal<tnn değerli okuyucularıma an. 

büyük bir zevk dU\ arız Ke- latmak ihtiyacında bulunu· 
ndim•zi dinletec('k bir insan 

yo um. Lakin benim mak
bul<luk mu ruhumuzu sön-

sadım da yalnız duyduğum düren bu vakall\rı Lütün 
incelikleri, bütün acı'ılclan 
ile karş•mızdaldnin beynine 

nakletmekten, onu da kede
rlerimize ortak etmekten 

adeta bir f aide umarız 
Evet vadımızdaki böyle 

hadısel~ri her anladışta sa 
nkı bu hatıranın bir kısmını 
dimağımızclan ı:ilmiş, onun 

tesirlerinden lusmen kurtul 
muş gibi oluruz, gönliimüz· 

de bir hafiflik duyarız. Esa· 
sen "dert döküldükçe gönül 
ferahlar." Sözü bu gibi ve· 
sile!erle di1imizde dolaşır 
durur 

Şu halde gönlündeki ilin 

tiyi açmak herkes için, 

acıları hafifletmek, ıahıi 
iı. tıra bımı biraz azaltmak 

değıldir. Sizler de okuyunca 

tamamen anlıyacakıınız ki 

ben bu yazımla bir dert 
dökmek. hazin bir geçmişin, 
l unaltıcı siyah bulutlarını 

ruhumdan uzaklaştırmak ça
rt•lerinı ara) ıp bulmuı ol -
mıyacağım. 

!'en bu vakayı, bir aile 
ocağının sönmesi le sonunç . 

lunan bu macerayı , bana 

aynı zanıanda bugünkü mi

lli varlığımızın ve idaremi. 

zin eyliğini anlatan ve göiüı 
kabartıcı çok kıymetli bir 

( Uevumı ikinl•İ sayfada ) 



' 
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Bir köylü 
(Üstarafı bırmci sayfada) 

kaç sözü de hatırlattığı için 

hiç unutamam. 

Onu dü~ünürken, o gün 

hayata veda eden zava l lı 

bir anneye ne kadar acır 

sam; hu facia da kalbi pi\ 
rçalıyan , kızgın Lir ateı gi 

hı yanan göılerındeki yaş· 
ları daha , kirpiklerinin ara· 
s ında iken kuruyup ha 

vaya karışan, yPşı alt -
mıtı geçkın bir böylü 
küd ının o gün sôylediği t.a
zı sözleri de o n ispette bü
yük bir sevinç ve ıft hc..rla 
anarım. Bu vaka şudur: 

Kışın soğuk gün 'erinden 
birinin sabahı idi. Doğum 

ve çocuk bakım evindttkı 
vazifeme henüz ge 1iyordum. 
Mües~eseye girince alt kat· 
taki antrede yarıu alta kıv· 
rı 1mış, kalın bir >ora anın 
içine arka üstü uzanmış ya· 
tan, ancak yirmi, y irmi beş 

yaşlarında bulunan ağır V{; 

bitkin bir hasta buldum. 

Sormek' a anlaşıldı: Za
vallı ı:ebevmiş. Gün1erce 
nğrı ç ektikten sonra bir 
hafta evel köyündt-, köylü 

kadınları tarafmdnn doğur

tulmuş İ~t gün sonra kar 
nındl\ ıitdetli sancılar, vücn

dunun her tarafında ağrılar 

baılamış Yiyecf'k bir şey 
alamaz olmuş . Durmadan 

kayederm iş. Köyde bir, iki 

defa; bazım buzlar arasında 
kalmıf g ibi donup titriyor· 

muş, hazan da havanın so
ğukluğuna rağmen cehen 

nemde yanar gibi, ateşler 
içinde kalıp bunalıyormuş. 

Muayene ile: Hastah~ın. 
doğu'llun kirli ve mikroplu 
ellerle yapı'maı;ından ileri 
ge1en . münteşir bir pritonit 
olduğu anlaşıldı 

Hasta son anlarını vaıı · 
yordu. Kendisine , geride hı 

raktıiı ('ocuğuna acıya rak; 
kalbint:leki sızının bütün vü 
cudunR dağıldığı anlaıı 1 an 
ihtiy"lr annesini tese1Hy~ lü. 
7.Um görerek; cehalet kur 

hanı lohusayı müesseseye 
yatırdık. 

Hasta vatırılırken, ben ih 
tiyıH köylü nine ile valnız 

kalmıştım . Hem a~ıklı sıra 
sanda onun gönlünü birnz 

oya 1amak ve hem de köy 
lerine bir saat mesafedeki 

vilayet merke7.inde bulunan 
müessesemize kızını do~um 
zamanında getirmemekle ne 
büyük bir hata ihtiyar et 
miş olduğunu kf'ndisine an · 
1 1\tınak için, havatta ben
den belki hir misli daha 

~az.la vo' k<'stirmiş bu 'unan 
ıhtıy-ıır n ·ın · ·· - _ı-f"nın onune C"'U!! 
tüm M·· • · uett esenin her tara 
f ını oe d" d · y " z ır ım atan gebe 
leri loh ı . '. usa ftrı, yem doğmuş 
mi ıu minileri, hasta ~ocuk. 
arı ve bu 1 

k nara yapılan ba -
ı":' fek~ lerıni ayrı ayrı gös

terıp, mumkün mertebe iza. 
lıat verdim 

Geze geze nihayet ameli 
yo.tlıaneclen çıkmış doğum o· 
da . ına g rmi11 bulunuyorduk 
· Orad a da izahat alıyordu . 
Yetmişlik n önenin, sorduğu 
her yeni sorugu zt"kfısının yü 

luek ' iğini, uyanık lığ anın f e 
\'ka adelığini bir kere daha 

anlatıyordu herşe,• i pek ta. 
lı dirkar ve pek anla yış l ı ba
kışlarla gözden geçıriyordu . 

Büyük bfr yeisin arfesin · 
d duran o ak sa çlı, sevimli 
yü7.lü ihtiyar kadının birde 

nbire bütün sin ;rlerinin a · 
deta girilmeğe ve vnc üdu· 

nun baştan aıağı t i trem~ğe 
başladığı fark edildi. Kadı · 
ncağaz hayret, teessür ve 
takdir hislerini aynı zama. 

gözü ile 
nda ıfa de eden bir ton la 

söze başladı: 

"Bu düzen, bu ko1 aylık, 

bu yardım nedir? Bunların 

her &i bizim için . biz köylü 
ler iç in , bizim eyliğ inıiz, bi 

zım sa ğlığımız, bizim kuru 

mumuz için, öyle df'ğil mi? 

Bir kızan doğurtn.:ll\ için, 

yapılan ~u eyi işlere bakıl· 

sa!. Eski 2aman 1arda bun 

lar n ° rede idi? Bu hükfı 

melin ettiğini ins n ana, 

ba ba etmez l ' u ne < ylik ne 

büyük i ktiir, ~i7. de bi 1in!,, 

TURKDILI 

' 1 \ ' E tl.ıÇEl..ıEllİMİZDE 

• 
Şirin Aydıncık Gittikçe 

fut~el ~irincilıKteı i gıup 
maçlan yarın başlıyor. 

İstanbul Ye Bursa bölge birin
Cıleri ge d ıer. 

Dün de yazdığımız gibi 
futbol bırıncılıkltri gıup 
maçlarına yarın Ali Hıkmel 

sladnıda baılanacaktır 

İstanbul bö ge birincisi 
Feı . erbalıçe ta~ımı il", Bu 

Güzelleşiyor. 
Ay~mcıkta yemlikler ve çahşmalar pek ço~tur. Uray 
yangma karşı eyi tedbirler aldl. Kamunun suyunu da~a 
ziyade artırmak için yeni su araşt1rmalan yapıhyör. 

Zeytin sinegi ile mücadele eyi sonuçlar verdi. 
Aydıncık, 23 (Gezgin ay· 

tarımızdan ) İlimizin te 
üç yüz evli o~an Aydıncık 

ıokaldarmın pek çoğu kal 

dırım döşenmiştir 

Aiuııtoı 24 ~ 
:;;;--

Yıınanistanda 

Rejim meselesi 
İstanbul, ~3 ( Özel ) -

Bazı resmi daireler muhıı· 
bere ı~ağıtları üzerindeki 
"Yunan cumuriyeti" batlık 
lannı kaldırmış 1 ardır. 

Bahkcıhğımuı ilerletmet. 
Ekonomi Bakanlığının bu 

yruğu üzerine balıkçılığırrııı 
ileri götürmek ıçın laıırtı 
g elen tetkiklere haılanrrt 1f 
tır. İhracatın içte "e dışta 

1 b t ·t· artın ml\Sı için u ~ 

k ki bulu· i ere göre çareler 
nacaktır. · 

Şüp~eli bir adam 
Bulgaristand ,\ Varnadal1 

yola çıkan Çar Ferdinad vil· 

putile İstan~ ula <>elen yol 
!'> h"r 

"Şimdi yüreğ 1m daha çok 
yanma ya beş'adı Şu sıı a· 

da ya'nız lozımı g;ıip ede· 

ceğiıne değ 1; aynı zaman 

da mi lletin, devletin ha 

zırladığı hu nimetten 

eski kafaya uyarak na sıl 

olupta faydalanı adığıma ya

nıyorum . Bu düzen burada 

dursu n. lozım yakınc'tcık 

bir köyde ö ümcil dertlere 

tutulsun ha! . . .. 

1 rsC\ birincisi olan Demir spor 
takımı dün ıehriuıize ielın 
işler ve sporcularımız tara 
fından hararetle karşılanm-

ıılardır. 
Programa göre yarın 

miz havalı şirin kamunu 

Ardıncığı bu yıl di ğer yıl· 

ı.~ra balnlınca daha çol, gü 

zelleşm iş olarak gerdüın. 

Kamunda yemlikler ve 

urayd ,ı çalıımalar pek çok
tur. Urayın yangına k,uşı 

eyi tetbirler almış olduğu

nu da sevinçle gördüm. 125 

tonluk bir su cleposu y<tpıl 

<lığı gibi bir ıtf aiye motörü 

Kamu ıun şimdilik en lıü· 

yük elerdi sudur. Halihazır 

daki sular kafi gelmemekte 

dir. Onun için haşla kamun 

bay Şükrü olduğu halde şar· 

ba y Süleyman kamun cı

varında su aramak a m• ~ 
guldürler 

cular arasında şüpheli 1 

1 adanı yakalanmııtı. Bu ad· 
amın adı Ômt>r o1duğu hal· 

de pasaportunda Nikolıı di 
ye yazılıdır 

Yine çok üzıün çok ke 

derli idi Belki de oııu avut. 

mak için olacaktı; yanımız

da hemşire l erdt>n biri nine 

ye, belini dolıy"n kalın ıal 

kuşağın önünde dikili du· 

ran bir kaç ıümüş mecdıye

yi iıaret ederek: 

"Nine hunları burada ne 

ye taııyorstm? Sizler daP,, 

tt'pe dol r şı r, ömür iiniiı.ü da 

ha z ' yade kırlarda geçirir · 

siniz. Ya birifi lunları ur· 

la almağa kalkarsa, ne ya 

parı:ınız.?" Demiş bulundu. 

O , meyus kadın . her sah

n e ye göre bir vaziyet olın

ması lüzumunu düşünen bir 
sa na tk ii r gibi, de ha 1 de~iş· 

ti. Hütün vücudu bir vaka r 
ve c esaret antlncı g il i g t ri l. 

di ve kabardı. Başı göğe 

doğru dık ' e~tı. göğüs öne 
doğru genişled : 

,. Sen ne dıyorıtun lnzım? 

Bu sıra kurt la kuzı.:nun bir 

arada gezdiğı bir s ıradır. 

Zorbacı ık kimin haddine 

düşmüştür . Al ah devltte 
zaval versin Bugün yurdun 
her tarafını , en ıssız bir ye

ri bile bizım için evimizin 

bahçesinden daha emindir. 

Çok şükür, (mevcut eş)ayı 
göstererek) , bunları yapan 

hükumet, o korku)u da ba 

şı m ızdan kaldırmıştır." 
İşte, o a cı günü beyııime 

silinmez bir kalem le çizen 
ben o günkü olönlara, hem 

acı hem tatlı duygulara 

bağlayan ş e )' o, halinden 

hiçbir Şf' Y umulmıyan ihti 
yar köy ü kadının bu takt r 

kar görüt1tri ve E öyleyışleri 
idi. 

Demek mektepsiz, bakım 
sız tanı bir hilgısizlik için 

d;! bırakılan k ö ylü erimizin 

göLle ri nd e ki görehılme . bey 

nind eki anlarnll, vi c danında . 
ki eyiliği, veya fenal ığ ı u\ ırt 

etnıe kabiliyeti çok y üksek 
miş. Onlara yapılan bir e yli 

ğin, Y ne on'ar tarafından 
fenalık a kaışılanmRıına 
imkan yokmuş. 

Bu değerli haloka tı bu can
lı sahne içinde ö •r endıkten 
sonra losa bir görüşme için 

de ben lı ğime tf"lkin t>lli ğ i, 
e n sarsılmaz bir sa y g ı ile, 

ihtiyar nineden ayrılıp ciğer 

iş 1t-rime gitmek üure uzak 

laşlım. 

1 :', 3 4 numara ı talomlar 

kaışılaıacaktır. 

Dün liandırma bölgesi 
birine.isi Gönen İdman) ur 

du ile ÇanaL:kale bö i• si 

birincisi eelmedikleri ıçın 
kurra çekılememlf ve takı· 
ınların numaraları bu yüz 
den bellı olamamıştır. Bu 
gün takımlar ieldıkten 
sonra kurra çekilecek bu 

suretle yarın hangi takım 
ların karıılaıacağı anlatıla 
caktır. 

~ay şöleni 
Bugün stıa t on yedıde şe · 

h •r kuliibünde Halıkesire 
(!!e len bölge b ı rincıleri ıer 
efine Cumurıyet Halk Part. 
ısl ilyönkuru" tarafından 
b ir çay ıöleni verılecc:ktir. 

Parti Baş~anımız ~ün is
tan~ula geçti. 

İzmir pRna} ırının açılma 
töreninde hazır bulumın Pa· 
rti Baıkauımız Kütahya sa 
yla vı B. Lülfi Kırdar dünkü 
fzoıir trenılt' lıtnnLu ' a gitm
ek üzere şehrimizden ıreç-

mi~lerdır . 

Parti H11şkanım1 11n yakın-
da ıehrımize döncCl_kleri 
anla~ılmaktadır 

Ayvaıtk orta okulası musi 
~i ööretmenliği. 

Musı ki öğretmen okulu 
nun bu yılki me2unlarından 

AUn Ayvalık ortaokula 

musiki öğretmenliğe atan 

j mıştır . 

Şehrimiz inhi sariar Baş
~irnktörlü~ünde atanmalar. 

Şehrimiz İnhisar:ar baş 
dırektörlüğünde bazı atan 

malar olmuştur I Saşdirek 
törlük muhaseb e masf\ amıri 

M Cemal Hendek inhisarlar, 
muhasebeci ığıne , Hendek in 

hisa rlar muhnfebe muhase . 
bi Alı Riza Balıkesir inhi · 
sarl<tr n.uha~ebt· ma~a amir 

li ğ n e, yin~ l' aşd i rektörlük 
muhnsebe sind e Şemsittin 
Ayvalık i rı lıi sarlar muhasi 
bliğınf'. ve Ayva l ı k inhi · 

sarlar m uha.oib i ihsa n da Ba
lık esir muha•e besine atan 
mışlardır . 

Atnnan hu işyar ar yeni 
vıizif elerine başlamışlardır. 

Hanrlırma iııhisarlar tütün 
eksperli q i için fınaca. girt' n 
Haşım Öge muvaffak o'a rak 
ekııperliğe tefi etmiştir . Ha
şım Ö ge . tül ün el icilerinin 
tütünlerini leı::bit etmclc üze. 
re Çnkır kamununa gitmiş 
tir. 

de al ınmıştır . 

İdmanyurdu kulübünün 

Bu arattırmalar eyi bir 
ı;unuç verdiği tnktirde Ay

dıncık bu dertten de kurtu

lacaktır . 

Zeytin ürünleri bu yıl eyi önüne yapılan ve kumunun 

tam orta yerine rastlıyan 

küçük park da yaz gün 1eri 

halkın oturab i leceğı güzel 

bir yerdır. 

Beş bin nüfuslu ve bin 

dir Zararlı sinel<lere karşı 

1 
yapılan mücadele çok 

1 ed sonuç vermiştir . 

1 Halk bu vüıden çok mem-

1 nundur. 

Susığırlık 
Varın 

Pan~yırı 
Açılıyor .. 

Bütün ~aıırlı~lu tam~mland1. Birçok ı•erleJden alıcı 
Ye satıcılar galmbUe~ir. Panayır ~ine ~er ~ıt~i yerı 1 

~uru:acö~hr. Uray iştirak e~enlerin istirahıtrnı ttmin 
için tedbirhr alm~tu. 

Susığırlık , 23 (Özel) - Her ziyaretçıler ielmiş bulunu 

yıl açıiması mutat olan Su- yor . Panra yıra iştirak eeen 

sığırlık panayırı yarın açı

lacaktır. Panayıra geçen yı . 

llarda olduğu gıbi. bu defa 
da Simav kıyısmcla 

Halıkesir - Bandır rııa şosesi 

yanındaki büyük alanda ku

rulacaktır. 

Çoktanberi yapılmakta ol 

an bütün hazır ıkl;n bitmiş, 

satıcılar yapılan baraka la 
ra yerleşmiılerdir. Şimdıden 

birçok yerlerden panayıra 

Yumurta 
SandıklarrnoBn al ı nan rıh

tım ücretleri. 
Ankara,23 t ÔLe) Eko · 

norni Bakanlığı dış memle 

k ellere çıkarılan küçük yu· 

murtrı sandıklarının yarı 

rıhtım ücretine tabi tutul -

ına · arı için fin ırns Bakanlı -

ı?ına müracaatta bulunınrş

tur. 

8ulgaristan~aki ~ocalarm 
yobazlığı 

Sof yadan alınAn haberle 

re göre Bulgarlar. ahalisi 

Türk olan illerde beşer ho 
c:ı dan mürd, kep bir takım 

heyetler kurmuşlardır . Bu 

voha,.Jar muhtelif ~ öylerdr 

ve kasahıılardf\ do1 a şarak 

Türkleri, Türlciye aleyhine ve 

Türk gazeteler ı ni ~umam 

aları için teşvildf'rde hulun· I 
makta<lırlnr. 

esnafın islirihatini lt"min iç

in uray razım gelen tedbir 

leri almıştır . 

Karacabey, Kemalpaşa . 

Bursa, İstanbul ve dığer 
civar il ve i ' çelerden bir çok 

satıcılar ve alınlar gt':lme. 

ktedı rler . 

Pdnayırda her yıl olduiu 

ıibi bu yıl da bilhassa hay· 

van alıı verişinın hızlı ola 

cağı tahmin olunmaktadır 

Kızlar 
[r ~e~ liselerine devam e~

eailece~ler. 
Ankara , 23 (Özel) Kül 

tür Bakanlı ğ ı loı: lise:;i ol 

mıyan yerlerde. kız ' arın er· 
kek liEelerine devamını mu -

vafık görmüş ve bu yolda 
bi!diriğl e r yapmıştır. 

İlkokul 
-

Programlan ~omisyon ta-
raf m~~n tesbit edfldi. 
Ankara, 23 (Özel ) - İlk 

okulla r tedrisntına dair mu· I 
htelif işler üzerinde incele· j 
melerde bulunmakta olan 
komisyon programlar üzeri 

ndeki incelemelerini bit.ı e 
rek bazı tadilat yi1pn.ı~tır. 

Komisyon yeni top 1 antı 
sın da illco!rnl lar tal ima tna · 
mesinde yapılması gerekli 
olan değişıldikler özerinde 
çalııacaktır. 

italya Habeş 
Gerğinliği 
([faş taruf, birinci sayf.ıd·1 ) 
anlayıo vukubulmuıtur. 

h l · Roma, 22 (A.A.) - ad 
ya,Habeş işinde yerinde tt S 
birler takip t:trr.esini Mor 111r 

. no 
Post ltalyanın duruı11 11 

İngilterey ~ karşı meyda~ 
okuma mahiyetinde telakki 

kıı · ederek Süven kAnalının 
panmasmı istemektedirler· 

Dığer taraftan verılerl 
habe regöre, İngiliz ban~ 3•

1 

ltalyada normol istikraılııt3 

artık devam etmek karttrırl• 
vermiştir . 

11 
Roma,2Z(A.A.) - lta1Y8~~ 

Habeş konsolosu av P8 

t . . d 1 ıctır• 
ısı esnasın a yara anrrt " 

Adiıababll, 22 (A.A.) ~ 
Habeş İmparatoru Deyli fe · 
graf aylarına: y· 

" - Barıf yolundaki ·~de 
retler hoşa çıktığı taktı 

tıtl1 
Habeş ordusunun savaf. tir· 
zaferle ç kacağı" nı söylern•f 

Nevyork. 23 (A.A·) lo 

A . ._ ı 1 kuru 
mt:rıKa say av ar 

1011
• 

s~natonun bitaraflık hak el 
da kabul ettıgi kararı .r:ıtr 
detmiş ve bazı de~ifıklı a 

, . yoat 
yapı n a~ı ıçın komıı= il· 

.. d ·ı . k ver gon erı nıeı;ıne arar 

l· 
1T1iştir . İ 

Londra, ?3 cA.A.} - v 111 
' H 1 z'•S' a ya abeş an aşma . + 

ı Ing• 
kotarmak maksadi e ·kiı 
tere Fransa ve ltalya hiı e· 

ı • te ıı met eri arasında Parıs go 
çen ve neticesiz kalııJl f11 1ı 
rüşmelerdE-n sonra du:l~fa · 
tetkik etmek ve bu il 1,.· bir .... 
mamazlılc kar~ıs·rda 13 · 

, d.. toP 
rar: o mak üzere un 

1 1,r 
nan İngiliz kabinesi. u u;0,1 

SOS \' t-lesi konseyin• 0 dısr 
eylu l 

l "' top antısma 'fili 
·t cta• 

Frama hükumet• e d "lf11 
e ı 

bir temas muhı:ıfaza i ı.ııt 
. ta ı 

esi ve iki hükfımetın vıı · 

hükfıınetile dip 1omatikb rıf 
1 .. a 8 

sıta•arln anlaşmaz ıg ·çir'I 
fal bir çözge bulıııak .. ~1e' 

·· ·· · d varn edı goruşme erın e 
sini taııvip etmiştir. jn · 

Londra, 23 ( A.A.) -- . iÇ 
ı ı ... et~ııı 

gi tere u us ar sosJ ıırl"' 
pakt; karş s ndaki durufll 

dafiştirmiyecektir.k .. tol'Jş• 
Makdona 'd dün u f11İf 

söY e 
ntıdan sonra ıunu 

tir. 

" Biz 

ğuklrnn'ı ' ık ' a ve 
rıhane tayin ettik ve 

pılma5l gert'k oldu~~ 
k nda şimcli açık bır 
sahibiz. 



' 
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B u gü n k ü T ü r k iye 
lııtür~ tamamil~ sosyal ve kü'türel ma~iyettı ki me
Hlaleri ~otarmak yo~u~da gö1terdiği ma~areti e~o-

nomi~ hayatta dı kulf an~ığrnı is~at e~er. 
N 12 Atuıtos 1935 tarihli 

Oit:y Winer Tageblat ıVi 
Ytrıa) dan: Bugün toprakla · 
tının önenılı bir kısmı Avru 

Pl kıtıuındd bulunduiu hal
de hemen hemen hiç tanın 
mayan bir memleket vardır 
~~ o da Türkiyedir . Bir çok 

b~",'••le:in pt:k sathi suretle 
1
' iklt!ri. esin Osmanlı in ra 

~llorluğunun yıkı 'arından çı -
•rı bu memleket. ıon on 

Yıl i . d k d . I çın e, ya ın an ınce 
thnesi çok entere~an olan 
lr geltıim takip etmfıt ı r. 
~kl~eti üzerinde o kadar 
Uyuk bir rol oynıyan 1923 
Yıhndanberi (l.ozan andlaı 
~lıının imzalanmaıı ) n.em · 
tketin içinde ve sınırların-
da barışın korunma -

~l\l çalışan Türkiye 
•kkında ıade iyi ve hayr 

~tıhk uyAndırı cı ıeyler ititi · 
Yoruz. Aıırl . rdısnberi de 

~len eden şark teokrasiıinin 
~•tadan kaldmlması, kadın 
•lrlarının U!llud un ü stünde 
ltrçekleımesi, yabancı ka· 
Pltıller işliyen imtiyazlı 
de:niryoll a rını, satın al nm

~11• Latin alfabesin in Jrabu
ii, Yeni yo!lar :ıçan, bir dil 

~e külütr hareketinin hat 
'rnası ve Müslüman dinin
de kökleıen cuma günü 

''tine. resmi dınleme günü 
<ltrak arsıu!uaal pazar gü

~iirı kabulü . i~lltikleri nizin 
ir k sm1dır 

Ru gün devlet adamları içi 
~d,., Myarı> I ve ekoromik 
.. lkıından ağır ve sora vlı 
0
devleri arasında, ulurnnun 

dıl •e kültür meseleleriyle 

~lra,nıak için vakit "e 
1
1-lkan bulan bir tek kiti 
~'rdır . Jşte a srın 
erı . t . b ına cı ve gerı ir 
1
dtresini bir darbe ile orta

~'rı kaldırarak onun y~rin~ 
iç bir tarafta d8ha er as 1 ı 

~e modern bir ıek l ine raıt · 
trı tııyan bir dernol<rui ge 
~lren bu adam, Cumurbaı · 
ltıı Kamil Atatürktür Ce 

""-. 

.f:!Jltıye: 

sıır, ilerisini gören ve her
hangi bir sınıf mücade1esi 
tanımadığı gibi , dahiyana 
bir devletçilik p 1an iy1e böy
le bir hareketin baı göster 
mcsine ka ışı 1, o~ an ~ u dev-
let adamı, aynı zamanda -
tıpkı eskı Yunanlılar ve Göt
he gibi gunun düşünce 

ve duygularına uymıyan 

eski kıvmetlerin yerine ye
n ı lerini koyacak kndarda 
alicenap ve eyi kalplidir . 

Cu .11Urba~kanı Atdtürk 
buıün ik i b ıka bnşka ha -
reketin haıındn bulunuyor. 
Bunlardan birisi, ·ı ürk di'i 

n i yabancı k :ı ide ve kelime· 
lerd~n kurt11rınağa iayret 
ederken, ötekiı i df', eski 
Türk 1erin tarih ve l ı ültürünü 
incelem «"dd ır . Çok hak'ı 

olarak b i r~ r kültür devrimi 
sayılab lecek hu iki hareket 
memleketin gençliğini tama· 
mile teıhir etmit gibidir. 

Dil hareketlerine bakarsak 
eski Türk edebiyatından 

eyice hrkh, canlı ve ha
yat dolu Vt"ni bir halk 

edebiyatınm yaVl\f yavllf 

gelişmekte oldufunu ıörü 

rüz. Ta rıh araıtırma larına 

gelince, eğer hunlardan el · 
de e:lilecP.k sonuç1 arın acun 
tarih incelemelerini baıtan 

baıa. altüst edebileceğini 

iddıa eylersek, herhalde mu-

baleğa et mit o' mayız. Bnn· 

d ırn haıka kftdının, genel 
hayatın her alanında ve llİ· 

lesi içinde erkeğin seviyesi
ne yükselmesi (bılındiği üze· 

re eskiden kilit ve kafes 

arkasında hapis olunan 
Türle kadının "kalp 
ve ıah5ivet" sahıbibi olma
sına müsaade edilmezdi · ve 
ıim<liye kaı\ar irrasyonel bir 
şe~ilde ham maddeler üret 
mekle tanılan bir memleke-
tin, bugün modernleın~ esi 

ve endüatrileımeti, Cumur 
baıkaRı Kamll AtaHirkün 
taınanıile ııiyaııal ve kültürel 
mahiyetteki meseleleri ko 

YILBAŞI 
l';l..~AN: 

SEN JÜST 

d Geniı, bü) ük gazino dop-
olu. . Burası bi diğimiz 

'-'eıhur Monte - Karlo ku 
~lr sa 'onudur. Her ma!a· 
, •rı olduğu gibi, ıu uzliu ma 
b'rıııı dolayma da siyah e l-
1~1i erkekler'e,) arı çıplak 

~1-luzlu kadınlar oturmuflar .. 
~ Ytauyor l ardı. Ve herbiri 
,. erıdiıinln kazanmasını iıli 
ordu 

bı ~asa ortasında, bütün 
L r servet teıkil eden büyük 
Qıt .. 
)~ oyun markası" yığını 

d kseliyordu Şeytan ı , lop 
t Urınadan dönmüyor. Otu 
,'rılar bir çoklarının bütün 
ervet · b 

1 ı una bağlı o duğu 
'>lrı b 
eıd.' u esrarengiz nesnenin 
) ıp gelıı ' erini takip e di 
Qrlard 

ı . 

ct,Fakat, eğer masa kıyum
ı:. •ıralanan, ve:s içinde, ..... , . 
11e tg z Pek çok oyuncu var 
.. bunlardan hir kaçı yal 
"''l .. 

talih denemek" için 

ÇE ı ·J R f~'ı\': 

TÜRKER ACAROCLU 
buraya gelmiılerdir. İkinci 
ler sırasında Niki Teren de 

dahildir 
Genç ve yakışıklı enerjik 

olan Nıki, İspanyada Fran
sız elçiliği üçüncü katibidir. 

Niki birkaç yı danberi yıl 
baılarını Monte Karloda ge· 
çiriyordu. Ara s:ra kazanır · 

dı; fakat daha çLk kaybe
diyordu. 

Saygıdeğer okurların ! İh · 
timal kf, şimdi siz, haris 
bir oyuncu ve z~ngin de ol 

mıyan bu adamın, buraya 
niçin, para saçmağa nıı ge 
ldiğınl soraca~aını2 '.l. O, Mo
nte-Karlo, da ne arayabi
lir?.; 

Bir daldka! . 

* * 
Size kar~ılık veriyorun : 
O, Jeniyi arıyordu Evet, 

Jeniyi . . 

Dört yıl önceki biricik 

aevincl, 
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Ekonomi bakanımızın diyevi Balıkesir Erkek Ortaokulu 
Direktörlüğünden: 

(Üstarafı birinci sayf11 dn) 
maddelerimizin gittikce da · 
ha çok aranması ve normal 
deferini bulması Türk müh
tahsilinin ve vurddaılarımızın 
günden güne refahının art 
masana imkan verecek ve 
Türkiyenin dünya pazarla
rında alım kl.vvetinln çoğa 
imasını temin edecel.tir 

:\lemleketimtzin bazı yer 
!erindeki ürünler bu sene 
kuraklıktan müteessir olmuş 
lındır Buna karşılık bazı 

ürünleı im ı zdeki bert ket de 
Türk müstahsilinin yuzunu 
güldürecek 111ahiyett~dir. 

Uulusal ekonomi hesabına 

bize umut havaı11 Vf!ren bu 
durum, ö~reniyorum ki 

bazı taraflarda yanlış anla · 
yışlara yol açmıştır 

Arkadaı'ar. biz dünya 
piyasalarına anormal kazanç 
hırsiyle hazmedemiyecekleri 
suni fiatlar empoze etme 

kten uza k kalmalıy ı z Yok

sa bir gün mutlaka aksül 
amelinin acısını duyarız Fa
kat öbür ta raftan arsıuhı!"a 1 
piyasalardaki normal fiatlar · 

dan idıfade etmek yolunu 
bilmez ve bulmazHk, bu da 

tarmatc yelunda gösterdiji 
mahareti, ekonomik hayatta 

da kullandığını ispat eder. 

Kesin olan bı r ıey varsa, 
o da ıudur: Bugünkü Tür
kiyenin hiç bir . yabancı 
mAlda ve memlekette gözü 
yoktur. Türkiyenin tek iç
lem arzusu, bir taraftan 

"kt"ndi evinde,. sükün ve 

dü7.eni ınuhRfaza ederken, 

diğer taraftan da arasıulu 

sal barııın sağ l amlaınıası, 
tek ideali de, kelimenin en 
hakiki arılami vle medeni, 
sıhhatli ve mutlu bir uluı 

yetittirmek ve asırlardanb

eri ihmale 11irıyarak 1 fela 
ketli savaı 1ardan geçerek 
fakir'eıen bir memleketin 
cırn lanmaıı ve ilerlemeddir. 

Bn~ünkü Türkiyeyi durma· 
kıızın lrnrulan bir eve ben

zetmek kabridir . Mimar Ka
mil AtaUlrk, yaptı~ı bina 
çok kıymetli bir malzeme 
ye maliktir. O da Türk ulu 
sunun kendisine kartı beıle. 

diği sonıuz güvendir . 

Hayatında yalnız bir gün 
için ıı!Örünen , 

Bir gün için gelip geçen, 
Ve onun ilk manevi ölü

münü hazır 1 amış ohın Je 
niyi arıyordu . 

Dört yıl önce. N ık i , hiç 

bir yıl ara vermeden yıl 
ba§larını müsriflikten gelen 
taşkın bir sevinçle Monte 

Karloda geçiren babasını 
almağa gelmifli Müsriflik .. 
Ve sevinç! ikincisi elzem; 

fakat ya birinci? İhtiyarlı
ğın eşiği önünde olan b ir 
adam herhalde yakıştırılmı
yacak bir şey! Fakat, zaval
lı adam kendisini artık bu 
akıntıya kaphrmış!. 

İıte Niki, Jeniyle burada 
tanı~lı. Güzel. çok mütenasip 
vücutla, gülütü hayati bir 
neşe saçan bir kadınla . 

Jeni, onun yanıbaıına, 
oyun masasına oturmuı bo
yuna kaybediyordu. Öyle 
ki, J<!ninin oyunda kaybet 
tiği paralar, küçük dıploma 

tın on yıllık maaıının tuta
rını gösteriyordu!. 

Fakat, h ıı facianın ~n dik
kate değer yönü ıurası idi 

memleket için olduğu kadar, 
milli ekonomi için büyük 
hüsran ve zarar o ur Ka-
naatımca normo l net celer 
elde etmek için meııe'eleri

mi ıi ulusa 1 ve genel zaviye· 
den görerek çalış ııak lazım · 

dır. Her ıeyden eve! alıcı

larımızı cid cii ve devamlı 

istıkrarın emniyet 
içinde piyasalarımııa 

laıııalıyız. 

havuı 

bai-

Biz u lusal ekonomi içinde 
m~nfaat ayrılıkları , menfaat 
tezad " arı tanımıyoruz !' aşlı

ca kaygımız u lusal ekono · 
minin korunması ve sağ 

ka ması<lır 
Arkadaşlar, ltu seneki pa

nayır ıize Türk ~kon om isi
nin dinamik bir seyrini de 
yakından takip etmek imka-
nlarını vermektedir. 

Tü rkiye c •Jmuriyetinin bet 
fİarı , Türk eko nomisini iki 
ana temel üıerin~ muvazene 
lendirilmel.tir. Bu muvazene 
Türk tarımının , Türk endü · 
strisi1e tama ın l a nmaıınds, n 
sonra sağ 'am o 1arak kurul 
muı o 1acaktı r . Atatürk inkı · 

labının dayandı~ı temel 
Türkiyenin siyaul 'e el<o · 
nomik Lütün'.üğüdür . 

Türkiye cumuriyeti hüku
metinin tatbik etmekte oldu
ğu devletçi .ik prensibi me
mleketi en kısa yoldan ve 

en ileri hızla bu amaca 
Vl\rmaktır 

Büyük ve yaratıcı Önde-

1 - Okulumu~a, talimatnamedeki ıart ' arı haiz istek 
!ilerin, nam::ı.et y8zılmas111a başlandı . 31 8 ~5 cumartesi 
günü saat 13 de son veri 'ecektir. 

2 - Okulumuzun pansiyon ücreti 150 liradır Üç tak· 
sitte alınır. 

3 - Pansiyona idarei hususiye namına l· u yıl ıayet 

az talebe alınabilecektir Bu it 20 eytu den sonra ilan 
edilecek. Beyhude yere mi.iracaat o'ur n aman . 

4 - Para l ı yatı ve nehari namzet yazılmak it.liyen 
talebenin mektt>p kaıke:ti "e evrakı llım olmac!•n n•mzel 
dahi yazılmıyacal<tır . 

5 - Halen okulumuzda yaz . lı para sız yatı t.lebeainin 
iaşeleri teırinievel girmeden temin eJilmiyecektir Hütü · 
nleme ve engel yok ' arnnıına ıelt>cek bu kabil parasız ya
tı talebesinin iaşe maaraflnrile buaber gelrre: i grrrktir. 

Bıh~esn As~eri Satinalma Komisyonun~an: 
Türk Dilinin 16-8 935 97l5 numaralı ve 20 8 935 ta· 

rih 9728 numaralumdaki 200.000 kilo arpa sehven açık 
eksiltme ile fhaleıi yazılmııhr. Kapalı zarfla ihale 
edileceğinden tashih olunur. 

lerin yapıl madıiını dev le 
tin e ine a lması. 

Türkiye cumuriyeti dev 'e 
ti Türkiye vatanında asır
lardanberi ferdi ve husu 
!li teıebböslerl e yapılmamıı 
o 'lln şeyleri biran evel 
yapmak istedi ve görül · 
düğü ribi kıaa bir Z8 maa· 
da yapmağa muvaffak o 'du 

Hi:.r.lm talrip etttfimiz 
hu yol ltharalizmden baı
ka bir si ~temd ir . " 

Arkadaılar, b8ş1 ı baıına 
bir inkıllp idt>olijisine di · 

rektif ve teme1 o 1an ve ke
ndi tedbirlerini kendi iç· 
ınde tllşıyan bu peren ·ip 

Ekonomi Bakanı B. Celal 
Bayarın bu söylevinden ve 
korddanın Bakan tarafın-

dan kesilmuınden ıonra 

ıeriiye girilmit ve bütün 
pavyonlar ayrı ayrı 1rezil· 
miştir. 

B Celal Bayar uturlu 

bütün ulusal hayatımızı 
rimizin ekonomideki bu ana varmak j~tediği yüksek 

elıyle lrnrde(ayı kesip içe· 
ri ıtrdikten ıonra bütün 
pavyon 'arı birer birer reze. 
rek izahat Aldılar. Bi haıaa 
panayırımıza resmen ittirak 

eden Sovyetler, Yuıo•lavlar, 
Yunanlılar, iranlılarm 
pavyonlarında uzun müddet 
ka larak izahat aldılar. Di

ğer y~rli ve yabancı pavyo
n l arı dol aıtılar . U uııal en-
düstrimizin önem 1 i umdemiz hak kında b8na refah seviyesine ul<'lşlıracak 

verd i ~i emir ve direktifleri· yegane ve en emin yol 
ni burada, si : e kelime ol- olacaktır. 
duğu ~ibi okuyorum. Ulusa baı olan Atatürkün 

"Türkivenin t1'tbik cttıii adım burada bütün yurddaı 
devletçilık sistemi on doku , ların önünde ve hepimizin 
zuncu asırdanberi sosyalizm en can lan duyııumuza tercü 
nazariyatçı larının i l eriıürdü- man olarak minnet le ve 

1 tazim 'e anarım ğ\1 fikir erden a lınarak ter 
cüme edi l miş hir sistem Sayın hemşerilerimin bu 

iyi duygularını kendilerine 
değildir. Bu, Türlciyen in 
ihtiyaçlarından doğmuş Tü 
rki)eye has bir · i~ttmdır. 

Dev!etç.i iğin \ izce mantısı 
şudur : 

Fert1t>rin hususi t<>ıebbüs 
lerini v~ p hsi f aR liyetleri 

ni esas tutmak Fakı.t 

büyüle bir millf'tin ve re 
niı bir mem'ektlin bütin 

ihtiyaçfarını ve b~rçulc şey-

ki, genç kadının, kaybolan 
paralarına aldırdığı yoktu! 
O , hep oynamakt ~ clevam 
ediyordu!. .. Bu t srr rengiz 
kadın kim olabilirdi? Ve; 
bu kndının lüksü için bir 
ıki saat i~inde 7 8,0GO Frank 
harcamasına müsaade ec!en 
erkek de kimdi?. 

Niki, onunla tan ı ştı . Oyun 
masasında gece yarısına dek 
eğlendıler. Ve soma. çan

lar yeni y im yaklaşmakta 

olduğunu duyurunca, birlikte 
şampanya içtıler ve .. Deli· 

ce, çılgınca dansettiler ... 

Ah, . nasıl bir aık gecesi 
ydi, bu gece! Hele Jeninin 
Valsi baıtanbaıa bir haya 
ttı!.. 

Nild e
0

indeki bu genç, 
taze mahlukun isyan ettiği· 
ni: okıanmağa, sevilmeee, 
nihayet afka nasıl susadığı 

nı sezmiyor değildi, anlıyo 
r<lu. 

Fakat i§te gün doğmağa ha· 
ılarnıştı. 

Ufuktaki güneı. bugün 
Nikiye, yıızın hRygın güne· 

şinden daha çok ıaşah bir 

parlaklıkta görünüyot"du. A-

bi d ir me !< ten kıvanç duyaca
iım 

Diier Vekil arkadaşlttrım 
ve ıahsım hakkında göste· 
rilen aev~ının beni bahti 
yar etti~ini bilhaHa söyl~
mek islerim . 

Şimdi hep heraber gözü 
müzün önünde canlanan bu 
medeniyet anıtını gölsürnüz 
kabararak ziya re tedebilirız . 

- - -----
ydınlıklclr ıahının, ıen ıua 
ları, timdi, hava dahinde 
eğri, büğrü şülelermiı gibi 
koşuşuyorlar . güzel bir ha
fiflik gösteren dalgalarda 
kırılıyorlar, kıvrılıyorlar ve 
gözlerde hakiki birer me
mnuniyet, sevinç uyandırı

yorlardı. 

Aşk la Sarhof olunmuı bir 
kaç saat geçirdikten, 

Sadık ka l ınacağına dair 
alıp verilen bir kaç sözden, 

Nihayet uzun 1 ihtirasla bir 
öpüşmeden sonra, iki seven 
ve sevilen kalp, Jeninin in· 
diği otelin önünde ayrıldı
lar 

Jeni , küçük karbeyazı 
elini platin rengi saçlarına 
doğru kaldırdı Ve bı r "bay 

bay!" diyerek. Merdivenle 
rin yüksek 'iklerinde kaybol. 

du. 
Niki, kendisile birlikte 

kalbini de götüren bu genç 
kadının hayalini uzun uzun 
karıısında görüyordu 

Kalbi temizdi Bir kristal 

kadar temiz.. İlk defadır 
seviyordu. 

teVİf ki .. 

Fakat, öyle bir 

Jeniyi, yirmi öç 

verim1eri önünde uluıal 
bir heyecan1a genit ıe 

n ı ı nefeı aldılar. Memnu· 
niyetleri ve ıe•inçleri yüzü -
nden kolaylıkla okunuyordu. 

Panayır meydanı biUün 
y ı ' lardan üıtün ince '3ir ze · 

vk le tanz im edilmiıli. Pan 
ayın dolaıanlar onu 

beğenmekte ittifak eyli· 
yor' ardı. Cidden baıta 

şarbayımız Behçet Uz oldu· 
ğu halde komitenin ve di · 

ğcr zevatın değerli çalııma · 
lan övünç verici. yorgunlu
ğu giderici canlı bir eıeri 

gözlerimiz önüne koymak 
sonucunu yaratmııtı . Kendi
lerini candan kutlulamayı 

büyük bir ödev sayarız. 

yatının bütün iıliyakı, hara
reti, bütün koruyla seviyor · 
du. Bu ıözün tam anlamıy · 
la ateşin bir sevgiydi. 

Öğleden sora "Grand • 
Hotel" kapıcısına, ba) an Je
ninin uyanıp uyanmadığını 

sorunca, uıak cevap olarak: 
- Fakat, bayım!. Oteli

mizde on dört bayan var ki, 
adları Jenidir. Hangisini so 

') 
ruyorsunuz. Bunların doku-
zu kızdır, dedi . 

Nıki "akıama gazinoda 
görürüm, umuduyle otelden 
çıktı .. 

Fakat, ne o gece .. 
Ve, ertesi gün .. 

Ne de, daha ertesi gün ... 
1 fayall ümitsizce seven, 

kalbine pek derin ıuretle 

tesir e-len bu kadını bir da· 
ha hiç, hiç göremedi. 

İz ini bitmek üzerrydi. o. 
nun için bir an önce elçi

liğe dönmek gerekti. 
Niki; 11rasıyla dört yılın 

31 ilkkinun gecelerinde, 

Monte - Karlo gazinoıunda. 
Jeninin. beyaz elini omuzu. 

na dokundurarak, kızıl du
dakları ara•ından: 



SAYFA: 4 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Hasılatı idarei hususiyeye 
ait ve eylulun onuncu gü· 

muhammini yüz liradır. Al

mağa istekli olanların iha 1e 

günü mPayyen vaktında 

yüzde yedi buçuk nisbetin

de mu va ki< at teminat akça 
veya tahvilatını vezneye 

nü açılarak dört gün de 

vam edecek o 'an Balıkesi · 
rin Ovaköy panayırı 
22 8 935 gününden itibaren 

7 9 935 gününe rastlıyan 
cumartesi günü öğleden evel 

saaı on birde ihalesi yapıl

mak ve mevcut şartnamesi 
mucibince rüsum alınmak 

şartile on beş gün müddet 
le açık artırmaya konul 

teslim editdığine dair 

makbuzla veyalıut banka 

mel<tubile encümeni vilaye
te ve şartnameyi görmek 

ve suretini parasız almak 

isliyenlerin daha evci encü 
men kalemine ge'meleri 

muştur. Paı.ayırın bedelı ilan olunur. 
ııı.f,ıo ........ 

*-;::-
id re vilayet kanunun ] .2 nci maddesi n.uc.Unce has 

ılatı idarei hususiyeye aıt olup eylülün onuncu günü l<ü· 

§al edilecek ve dört gün devan. edecek o'an Oval öy pa· 
na yırı şeraiti atiye dairesinde n evlii miizst yede) e va z ol 
unmuştur. 

1 - Hayvan satışından çadır vesain-den bit def aya 
mahsus olmak üzere alınacak rüsum mıutarı hcrveçhi at 

idir. İşbu rü um bir defaya mahsus o'mak iızere alına 
caktır. 

Para KuruŞ 

1 Hayvan satışının kuruşundan o 
20 Kahve ocağı ve han şeklınde çadırlardan 

her on metre murabbadan. 
30 
30 
10 
20 

Yemişçi çadırından bir ,metre murabbadan 

Bakkal " " " 
Tenekeci ,. 

" " 
Helvacı " " " 
f ırin, beher farından 
Kasap beher metre murabbadan 

Bezzaz ,, ,, " 

100 
20 
50 

JOO De~irmen taşlan beher adedinden !titşların 
satıldığında alınmak şartileJ 

50 Şerbetçi takımlarından masa nısbetine gö 

re maktuan 

20 Oyuncu çadırından metre murabbaı üzerine 

100 Gezici, satıcı ınaktuan 
100 Fotograf çı maktuan 
2.ı Saraç metre murabbaından 
3J Aşçı, kebapçı, eknıekçi hletre murabbaından 
30 Attarıye, tuhafı)e, saat~iltr metre m1 n.b 

bamdan 

30 Pabuşçu. kuvaf, lrnnduraeı n etıe murab 

bC\rnda 

:o Berberler metre murabbaından 
• 5 Demirci, çivici metre murabl aındcın 
.. •JJ ç orapçı fani leci metre murabb .. 111dan 

l O Keresteci tahtacı metı e rnurabbaından 
20 Keçeci , mutaf mdre murabbaıı dan 

30 Şapkacı metre murabbamdan 
50 Bakırcı metre rr.urabhııından 

10 Hahcı ve kilimci m~tre murnbbaından. 

lU Semerci beher metre murahbaından. 

50 Hazır elbiseci l:cher me re murabbaırden. 

50 Loıturacı maktuan 
20 Yapağı yün pamuk ve l,cçi le ılı metre mu· --------

~~ f €M4ll H~SAN 
ı r . ... 
1 

\ DEMiR HlROEVAT 
-·~~"' BOY'\ YAPI 
~REN~RER t>UZ.ENİ 

TURKDILI Ağustos 24 .-- ;:;.;...--

B~ltkesir N. B. M. M. ve 8•))1cr.e-s(1:e-aa•• .. K~ •--1 
Lise Direktörlüğünden:' Ucuzluğu ! 

1935 1936 dt:rs yılı için 1 CÜ sınıflara pekiyi •• iyi ı, Sag"" ı am lıg ... 1 ,. 
ilk öğretmen c lrnllar ı na pa· derecede gcçmi~ olanlar a e f 
rasız yatı talebesi alınacak- lınacaklır . Ancak lise ikincı 

tır İsteklilerin şu şart :~u~l~~~:ı: S~l~~t;:ş ös~:~;~;.n ~,· la raf eti •, 
ları taşımaları gerektir. na geçmek istiyenler m~s 

A) Türk olmak, 11 eakrddıre.rslerinden yoklanacak- ! l..ı.,(• l IJ 1•1• "f ,., \T~,·• I) 11 ' 
B Uıu~al duygusuru. n sağ- :: • . ' ~ 1 

~·ü::~ğ~~ k=~~~,'~:~:::. k:~:- ıı~ı.-; u~:;!\~~:u:~:~ı~ı;d;,·-1 F a n t a z i k u m a ş ' 
lundan alacağı tutulga ile 4 - Bu şartlara uygun A. 1 .. 
saplanmış bulunmak, talebenin seçilerek adlarının ~ VE ., 

C> Yaşı öğretmen ol,ulla- hemen bildirılmesi ve bel 

rı öğreneğinin saptadığı çağ- gelerınin Bakanlığa gönde· Tuhaf.ye -' f d Q 
d .. olm; k, rilmesi rica olunur. • J 1 maga za arın a • 

O) Tine! ve hedensel Öğretmen okuluna para· il b J b J ? • ' 
sağlnml ğı, okullara gönde sız yatı'ı olarak girmek is- 1 u a i irs :niz. 
rilmiş olan rapor örnegıne tiyen 1er hakkında Kültür e.J) C!:~ .. ll• •J) -e. R 9)(1.••J)-
göre. okul cloHoru tarafın Bakanlığının tamim sureti 

da; sap~ai~i:;ik ~ımflara or· ~ı;nGır~::\'~7ye~;:;i~I~~ ,1111111111111111111 '111111111111111111111111, - ~ ıaokuııarın pel<iyi ve eyi catibey mµallim mektebi ve :_Dag"' Ilıcasında büy·ük ten zila~ 
mezunlnrı ıkinci ve.• üçüncü lisesi mü~ürlLğüne n üraca -- -sınıflara lıse ikinci •• üçün atlan illin olunur. E Suyu ve havası güzel şifa kaynığı ~ 

rabbaından : ~ 
30 

51) 

200 

100 

30 

Her nevi derici ve çarıkçı metre murabba 

ından 

Nalbant maktuan 

Araba iı.erinde etya satılan beher araba · 

dan jot, samani arabaları müstesnadır" 
Şi~e ile müskirat satanlardan metre murab. 

bamdan 
Mültezimler tarıfe haricindeki emtia ve 

e~yanın işgal edeceği yerin beher metre 
murabbaından. 

l - Rüsum almak için çadır kurmak şart değildir. 
Her hangi suretle çadır \'e ~ergıleı n i~~i 1 , ) it d ıj.l arazi· 

nin metre murabbaı hesap edı'erek oı a göıe rüıt•m alı 
nacaktır. Mültezim cedvelde tayin ve tadat olunan rüsu
mdan başka rüsum almağa salahiyettar değildir. 

2 Talipler bedel ınuhammcnin ) üzclt• yedi buçuk 
nisbetinde teminat forkı vermeğe mcd uı el ur. Jhu lq·i mü· 

.eakip işbu miktarı teminat kati ye mildarına iblagı "e 
nütebaki kısmı içrn de ya banka mektubu veyahut emval 

terbini sureti le teminat erae ederse virmi gür. zarfında 

tedıye edeceğine dair Katibiadıllıkten resen tanzim 

edilen düyun senedı vern eğe mecbt rduı . A bi ı ol c ıı ce 
protosto keşide~int-, hüküm iı;tılısa it> l a~el l<alm< ı ' an iha 
le fesh edılerek temina t akçası irat kayıt olunup pE:na) ır 

emaneten idare olunur. Nelicec!e daıre ale} Line bir zar 
ar hasıl olur. Ve bu zarar müteahidin iıe:t liayıt oluna · 

cak teminatından fazla olursa, fazluı ayrıca n ültehhid

den iahsil olunur 

E Balya Dağ lhcası? i = ~ - = -: 1 - Yolları tıruba , otomobil ve kamyon gihi her tür. ; 
: lü nakıl V08tular ının işl~mQsİnc el\'eri~lı ve gü. -
- zeldir. ~ -
==- 2 - Suyg•l• hal~•mozm llıl'a istifadesi ve soğlığ• dil- ~ 

şünct>si!o fıutl:ır inılırilmi~tir: :: 
: Bir kişi İçin banyo ve o in kirası ohır.ık ~ünde ~ 
: yirmi b--ş kuruş nlınır. _. = ~ 
: 3 On gündcrı fazln. kulonlurn ayrıca yüzde yirmi ~ 
: tenz ı l ıH .vnpılır. ~ - -: 4 Bııyıın ve Hııylur idn ayrı ayrı istirnhat ve t.!- -
: nezzuh ınaha . leri yapılmıştır. ~ 
: 5 lstiy<'nlor i~·in husus'i ban~ olu odalar ılı varılır. ~ 
-- 6 1 ·ı k k ~ Arzu !'ton milşterı ore yeme , knryoln ve yat:ı -

-= ~ temin eJilir :: - ~ - -- 7 - lfovnsı ve inme suyu du ~·ok güzeltlir. Aynı za- -= -- manda e ı yi bir tebtil hava yeridir. :::: 
E Yurdunıuzıın pek f ıytlnlı "' llımizın biricek şi fa :::: 
: ve ~ağlık yeri olan «Bnlyu Dağ il c.ısn> suyundan :::: 
: ve hnvn ınılan t z hir p.ırn snıf iP ist•f.ıde etme· :::: 
: lerinj snyg lı halkımıza ögutler vo g:ıleccklC,)rİ~ i 
: çok memnnıı "e faydalunm ·ş olı.ıe::ı k lurını şinıllı- ::: 
: den miijıl11lnim. :::: 
: ~lüstcc iri ::: = ::: 

3 Müzayede gazete ilan del•a ' iye, konlutııl ve ma ı: il Ü~EY İ ı:\~ S 1~~ 1~ YÜZ. =:: 
'= . . ~ sarıfı sniresi mültezimine aittir. _.-: ' = "-4 Bedeli en:ü-neni vilayetçe haddılayık görüldüğü - llc·r ı:umnrtt>8İ giinii saııt 15 Jc Ahnhanc h:.ınınıl· ~ 

takdirde 7·9 ~35 incı günü Balıkesir vilayet encüme· = nn doğru 11 ı·Jyu koptı ka~·tı vardır l: i ılip gelmo hİ~ ~ 
nince ıhale edilmek üıere 22 g.~35 tarihinden itibaren - lint1lır Knıl•t ka~·lı vı !!ı)lüni tutmak istivenlerin y,.şillı :::; 
müzayedeye vazedılmıştir . 

- " ._, " ""'-

, : ci;~·~ ~"~~~ l~~~·~·~;I :;~ i:: 1:::1 ;; ~~;~~·~ ~ 111111 flJ ,. 
KADRİ YETKİN 

iç ha'>taiıkları rnüteha 
ı:s sı Milli Kuvvetler cad 

l j BAUKESİR VllAYETi DAİMi ENC0Mf Ni ilANLA RI 1 

desinde Yeni l ürldye ec
zanesi üsündekl muaye

nehanesinde her gün sa 
bahtan akşama kadar ha
sta larını muayene ve te
davi c~cr ... 

,. •• o•• ••••••• ••• , .... 
i Sayın müşte- ~ 
• l 4 i ri erimıze i 
• • 

1690 Hin altıyüz doksan liradır 
Nafıa dairesince mübr.yaa~ına 'üzunı görülen cinsi ınik5 

tar ve rayıç bedeli yukarda yazılı malzeme 28 Ağustos 9J 

gününe raslıyan pazartesi günü saat on beste ihalesi ya 
pılmak üzere on beş gün müddetle açık cks ttmeye 1<o

5 nulmuştur. İstekl.lerln bedeli muhaınrr.enin yüzde 
1 · 

ğu olan 126 lira 75 lıuruş muvaldrnt tnninrıt111ı ~e'/. 
neye teslim ettig~ine dair maklmz veva banka ınektuP1 " • • • IJ1 
rile ihalt> günü ve saatında ve mezkur al atı Türk•Y611 l 

l . . 1 . . .. ı . . 1 1 i hıı e 
şar namesını ve ııumunt> erını goı nıe.• ıstı yen er n 
gününden evf'l encümeni vilayt te gelrr.eleri ilan o!urıur · 

: f{allllll:l U\'gllll: 
• . ' • 8 ) 
: olaıı a~arlı ,,. dilm- : ( 4 - ı - 1 

: ~alı lıer ıiil'lii nl«ii vp : -·--------------------~ . ' . . 
: tarlı al .. ılc·ı·i diikl..~1-: • • 
: nıııuıda s ılılnıa~ta- : • • 
: dır. : • • : Y(·ı ı i ırptil'diiriıııiz : . ~ ~ ... 
: k 11 r u ela ıı (' m t • ii l ı · ı i: : 
• • : Y i r ıı ı i 1 il l't' : 

: Oıı •> : 

. 
Balıkesir inhisarlar Baş 

Direktörlüğ ·~ndett: 
. h.ıyıcı 
idarem iı.ln Bostancı Boğazın~a l<i barut ve P8 

·t' 

maddeler deposu etrafına yaphrılacak tel örgü şar tn~"~ 
ve:: kec:ifnarnesi mucıbince J)fl7ar. ık suretile yaptırılacagıJ 

y tarı· 
da n isteklilt:rin inhbarlar Başn iidi.ir iyt'tine müracnil 

• • : B t • s )) : \ 4 ı ı 3 ) • • • 
: F ia ı lar ucuzdur. : ------------------~ • • ! Cl]l.\LI 11.\S.\X i 
........................ ~ 
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Basın yeri: il matbaası 


