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SAYI: ':J747 p AZAR TESİDEN ÔZGE G ı:.J"N'L:F~R.:O VE SABAHLARI ÇIKAR. ONU~CU YJL 

Kanunlar r---iE;,f;ı--ı Kayseri Orman İl ve Şarbayımız anlatıyor: 
liyi~a halinde-iken avu- 1 Kullulaiii8 telleri ! fabrikası yıl~a 30 milyon Teşkilatı kumtlenföleceJı. "İl Ve u ray İşleri Nor -

htlarm fikri almaca~.. 1 Cutnu.rbaşkammız Ulu 1 Ankara, 12 (Özel) _ • • , 

1 ~tatürk ve Başbakanımız 1 metre bez yapacak. Ormanları~uzı~ düttüğü son m 1 ı·r Gı'dı·ş lçındedı'r 
Ankara , 12 (Özel) - Tü- 1 ismet İnönü kurtuluşumuz 1 Ankara, 

12 
(Özel) _ Kay yangın felakehndt.n sonra .,, 

le Bakanlığı yeni çıkan ka · 1 münasebeti le uraydan çe 1 Tarım Bakanhğı tarafından u -
nunıarı layiha ha ' inde iken ı kilen tazimat telgraflar- ı seri dokuma falıril ası bü gümrük muhafaza te,kila- , " ray muz Prouramh çalışma meto~ile 8aymdırlık te 

matbua ta vermeği kararlaştır 1 ına aşağıdaki cevapları 1 tün dünyanın en büyük ve tına be l" b"r k'ld 

~·ıtır. Böylece hukukçular 1 lutf buyıırmuılardır: 1 en modern fabrıkalarıııdan bir kar::ealın~~ş~ı:. l~a;·::: SağhK işlerini kovahyor' Bah~esirin f sil ~al~ı soyııl 
\'e uzmanlar aratıında mü 1 /3. /lakin Öney I k 1 " b. la ·h h ı· d 
ll~kaşa temin edilf'ceklir. 1 l7ray Başkan vekili 1 birisi olmu~tur. Pamuldu v:~ı~na b~r ka:~r ave t:~~lr~ ve sosyal hayatm neJişimine ÇO~ eyi aya~ uyduruyerlar.,, 

B k kombinasmda yılda 30 mil - H 
t u anun layihalarının 1 Balıkesir 1 fer arasında orma-ılarımıı:m Uraylar bankası toplantı· 
'rııas ettiği mevzulara da- I 1 yon metre bez yapılacaktır. 
lr () Eylıil Kurltıltı§ !Jllll - devlet işletmesi esasma gö- sı do 1ayısile Ankarada bulu-Yabancı memleketlerdelu 'I 1 
~ Iİ/111/l uılclümimıi mlina· 
l\nunlar da b~ra l:er netı e- 1 1 

dılecektir. I sebetile bana karşı gön- I 
Bu suretle mukayese im 1 dcrill'n it mi= duygulara 1 

~a ı ç 1 frşeklrnr ('derim. 1 n arı gözülecektir. ıka-
tak 1 Reisicumur 1 
k kanunlar arasında avu· I Kamnl Alaiıirk I 
11•~lıkk ve cürmümeşhut\a il- I H Hakkı Öıu.ıı 1 

ı anunlar vardır. I 1 
(Alı• 8 k · b ld Şarbay vekili lfrılıkesir 
uulK a am ~stır u a ı l l\tırluluş ytldö111i1111i1111 1 

1 
lstanbul, 12 (Ô.zel) - Kü- ı scuyi ile lwilulurım. 1 

~ür Bakanı Saffet Arıkan 1 Başvekil 1 

Moskovadan gelen haber · 

]ere göre ağır endüstri as 

bakanı B. Piyatkof 

Kayseri kominarınm açılıt 

töreninde bulunmak ü~ere 

yurdumuza hareket elmiş 

ve istasyonda el çimiz\e So· .. 
vyet ağır sanayi dış komi-

seri ve sürkestrevi ileri ge 
lenleri tarafından uğurlan-ligün Ankaradan buraya 1 ismet jnöıııi 1 

hldı. .. __ w; _______ .. mıştır. 

========================= 

~arp Patladığı Taktirde Re kli lrkın 
Avrupaya İtimadı Kalmıyacaktır. 
lakaş d ılegasi Hadeşislanın ekonomfVe-f ınanial SevlJesliiR yükseiıilmesini 
Uir~iUüin kaldınlmasmı iste~i. İngiliz Dışbakammn söylevi Rom2~a büJük bir , 

tesir btr aklı. Gazeteler söylevi yalnız kısaca yazmakla iktifa ettiler. t 
Cenevre, 12 (A.A.) - ;ya delegesi meselenin buna benzer bir durumda 

lJıuılar sosyetesi Asamblesi harpten sonra barışı mütle- aynı fikirleri müdafaa eder:e-
llln dünkü toplantısında İn· rek hareketlerle tutmak ğini emin bulunmak arzusunu 
tilıt Dııbakanından sonra için l<urulmuş o1an uluslar .göstermekte Lavalda yarın 
ltebeı A vulluralya Macar sosyetesine ıamil olduğunu söylevini verecektir Bu ana 
f'Cohreçe f elemek isveç de söylemiştir. Asamblenin kadar iki tarafı rarıştırma 
l,~l~ri eö-ı almıılardır. s ı l a h s ı z 1 a n m a ya gücüyetmiyen Beıler ko 

liabeı de'egesi timdi ve azınlıkların korunması mitesi onaylanmak üzere 
'"'"trnazlıkla memleketin meselesi üzerine Ma- konseye bir rapor verecek· 
~urnunun anlaıması ve car delegesi de ıtlah husu- tir. 
~fistAnın memleketin sunda hukuk musavabnın Londra, t2 (A.A.) - Ce · 
t'- tb "'- · · d · b' nevreden bildil'ildig~ine göre 'Onomık ve finanıal sevi ta ltilDI ve aıma ır azın-
)_. · laklar komisyonunun .kurul iki taraftan ben uluslar sos-

•ı.ni yükııeltece.k her türlü 
l Lı • masmı istemiş Norv~ç dele-eııuifi · nazarı mbara alaca-
t ge~i ulusları sosyetesinin 
t 
•nı kaydederek Ha beşe bir 
thk harbin önüne ,geçerek su 

d ik komisyonunun gön· 
erunıesini istemiı ve esir. rette bugünkü anlaımazlı-

Clb. gw a bir çare bulunması 1sin kaldırılması için 
bu lazım geldiğini söylemiş Yük ıslahat yapılmak-
ti\ 1 Avusturya delegesi de tam o duğunu ve bir harp 
~ti bır hukuk musavah istemiş 
1 adığı takdirde renkli ır· 1 
Ilı_ Felemenk mümessili ile s 

tın Avruph medeniyetine 
()J veç Oışbakanı memleketle 

an inanlarını kaybedece- rinin uluslar SOS) etesiye bağ-
~l~rini söyleml~tır. Avustu !ılığını teyit etmişler ve 

• üzerlerine düıecek nıesuli-

1 tal ya yeti olmağa hazır oldukla 

lıe Almanya arasın~a bir 
misa~ a~te~ilece~. 

1 İstanbul, 12 (Özel) İta-
Ytrıın dış siyasetinde Al 
ttıarıyaya kar§ı açık bir le· 

~"YGI görülmege başlRmış· 
it ı· t l -h • a yanın yarı resmı ma 

1
1 Yetın1 lıaıL olan gazele 

'-'t 1 rıd ' Alnrnnyanın lehinde 
)~>ılaı ue§rtdilnıektedır 

liu t 1 . . 
~ . gtt...:e. e erın neşrıyatı 

l(orc, ltalya ile Alman
~- t\tclıundn [\l nuuı Leh 

~~kın!\ benzer Lir miııak 
~ı l savvur edılmektedir. 

i halyanın bu siynıetiııe 
~l\ltıltert•yc karEı mukabil 
"' . a. ~1Yas<•t gözıl<.' hakılmak-
~dır. 

rını bildirmiıtir. 

Müzakere yarm devnm
edeceklir İngi'iz Dışbak 
anının söylev sonunda çok 
fena bir tesir 
yapmış gazeteler soylevi ya· 

lnız küçük bir hülasaııını 

yi\zmakla iktifa etmektedir 
!er. 

Lord Corcu 
memleketin Parti 

bu bütün 
farkı ol 

ma ksızın Dış ha kanma itim 
at ettiğini uluslar sosyetesi 
paktmı tatbik ettirmek 

knrarında hüUım<:le aı ka 
olacağını söylemiıtir 

Fransız ı;a.z.deleri ve bil 
hassa son parti organlar 
Cene:vrc ıındlaımasının tat
biki hakkındald bu sarih 
kararı alkıilttmnkta yalnız 

Avrupa sarih kararı orada 

yelesinin kararına baş eğe· 

mez de harbe girişe. 

cek olursa paktın 1 G 
ncı maddesinde gösterilen 
ekonomik ve finansal ceza 
lara çarptırılacaktır. 

Cenevre, 12 (A.A ) 
Dün Laval ile İngiliz Dış· 
bakanı uzun uzadiye bir 
konuşma yapınışlar bu ko 
nuşml\da Habeş anlaşma~lı 

ğile beraber doğu paktlarının 
imzalanmasile la arlanan 
üç şubat İngiliz, Fransız 
konferan ında . görüşülen 
Avrapa barışı ile ilgilı me· 
selede mevzubahs olmuş 
tur 

Londra, 12 (A.A.) Ti 
mes gazetesi, Ufad fırka ~ı 

nın İt.ılyan Hab~ anlaşmaz
lığına karşı olan durumunu 
izah eden Nahas Paıanın 
sözlerini yaymaktadır. 

Nahas Paıa d~miştir ki: 
" Halk aksine karar 

vermedigi taktırde, bir lngi 
!iz-Mısır elhirliği ulmıya 
caktır Bugün ile IYJ 4 yılı 

arasında büyük bır fark 
vardır. 

"Erkinliğe ve t'rkinlık 

lıaklarına sahiµ olmak isli 
yoruz. Eşil bir dunınıcla 

olmadığımız ta~ tirde. 1ıelc

cek bir harbe iştirak etmi · 
yeceğiz.,, 

l'e tanzim edilmelerine dnır 
bazı kayıtlar vardır. Diğer 
taraftan birçok hay\ anların 

tahribine açık bırakılmış 

olan ormanlarımıza, lteçile 
rin girmesi yaşak edilecek 

koyun sürü eri de yavaş 
yavaş girmekten men olu 
nacaktır. Devlet işletmesine 

konaı;al< ormanlarımız da, 
/ 

bundan sonra yapılacak ke· 
simlerdc, yine orman kenar 
larmda devlet içın satıla
caktır. Bu suretle kaçak 
kerestecilığin de öuüne ge-

çilmiş ve memleketimizin 
büyük bir serveti olan or 
manlanmız sıkı bir devlet 
mu haf azası altına 
olacaktır. 

ahnmıt 

Sovyet Rusyamn Süel ma
nevralan. 

Moskova, 12 (A.A.) 

• ovyet Rusyada yapılac tk 

süel manavralarda hulun· 

mak üzere Fransız İtalyan 
ve Çckoslavya süel 
salkıtları keyfe gelmiş
lerdir. 

Taynrc piyankosıı nııma
ralrın ikinci snyft11111:dorlır. 

Avrupa ya 
Yaş meyva gön~erif mas;ne 

başlanma~ üzere 
İstanbu), 1 (Özel> - Ya~ 

ürünleri01iıin Romanya yolu 

ile orta Avrupa memleket 

]erine çıkarılması işine ya
kında ba.şlanacaktn. Ekono· 
mi Bakanlıgı bu hatta Is 
tanbul ve İzmirden Kösten
ceye kadar olan mesafede 
kendi vapurlatumzln yaş 
meyve ve sebzelerimizın 

naldini tetkik etmektedir. 
Anlaşma mucibince şırndi-
lik yaş ürünlerimizi 

nmakta olan ilbay ve şar

bayımız B. Salım Gündo 
ğanla {Ulus) gazele!!i il 'e 
uray işlerı üzerinde bir gö
rÜfme yapmıştır. Bu görü
şmeyi "Ulus" arkadaşımız· 
dan olduğu gibi aşağıya a 'ı· 
yoruz: 

- Balıkesir ura yı §ehir 
halk.ının birge ve soysal ih
tiyaçlarını sağlamak için bü
yükleriOJiıin gösteıdıkleri ve 
kanunlanmızm çizdiği yollar

da yürümektedir. Balıke~irin 
asil halkı soysal ve sosyal 
hayatın ,geliıinılne çok eyi 
ayak uyduruyorlar. Pek kı

sa zamanlarda orta devir
lerden kalma kılaklaıın de· 
ğiştirilmesi, modern hayatın 
kökleşmesi, bunun canlı bir 
örneğidir. (Üslük) denilen 
baş örtüleri kadınlarımız 

Buhran 
Vergisi ve ha~ ~uıuılar. 

Ankara, 12 (Özel) - Ay 
lık tutan yüz elli lira:ya ba· 
liğ olan "hakkı hiızurların,, 
azaltma yapılmadan tama
mından buhran vergisi ke· 
silmesi hakkında Finans Ba
kanlığınca ilgili d&)'relere bi
rer genelge gönderilmittir. 

Bir Müze 
Az ıh hu sızlar taraf m~an 

so~uldu. 
İstanbul, 12 (Özel) 

Amerikanın Riyodejaneyro 

şehrindeki me~hur müze, 

dünyırnın en meşhur tablo 

ları bulunuyordu. İsmi 

dünyaca malum meşhur 

ressam Normis Matndenin Ha· 

dolfa adındaki tablusu, ça- 1 

iman eserler arasındadır 

Zabıta, hırsızları büyük il 

gile nramaktadır 

lııd n ız B. al.ın GUodo en 

tarafından tamamiyle atll. 

mııtır . 

Urayımız programlı çalıı· 

ma melodiyle baymdırlık 

(Devamı ikinci sayfada) 

•• 
Oğretmen 
Kızlan dağa ~aldıran Met

sikalt haydutlar, 
İstanbul, l 2 (Özel) 

Meksikada San Jeronimo 
şehrinde hükumet mektep
leri öğrefmenlerinden iki 
genç, şehir haydutları tara
fından cebren kaçmlmıılar
dır. Zabıta, kuvvetli müfre
zelerler haydutları takibe 
batlamış ve neticede dağlık 
bir yerde kızlardan blrfıini 
ölmüş. diğerini de pek ber

bad bir vaziyette ve ölüm 
halinde b•ılmuıtur. 

Bur sanın 
Kurtuluşun yıl~önümü. 
Bursa, 12 (A.A.) - Buna 

lrnrtuluıunun 13 ncü yıldö· 
nümü çok göıterlılerle 

kutlanmııtır. 
=-=====================-= 

Casus 
Romanya vapurları gö 
tlirecektir. Fakül Türk 
vapurlar ıııın bn nakliyatı 

yapması imkanı bulunursa 
bu şekil tercih edilec ktir 

Müzenin birçok tabloları, l • t ' d 
asılı bulundukları yerlerden avrens vasıye namesm 8 

• 

ipleri kesilerek indirilmiş ~ütün servetini ar~adaeına 
isedc götürülememi1tır. J bırakmış. , 

20 llkteşrin - Pazar 

Genel N üfuS Sayımı 

İstanbul, 12 <Özel) 
Meşhur ingiliz casus~ Lav· 
rensin vasiyetnamesi açılın· 
ııtır. Lavrens;·yazıp bıraktt· 

ğı bu vasiy<-tname)"e göre 
bütün servetini en samimi 
nrkadaşı Ri§ara ve kardeti 
Conson ·ile avukatına bırak· 
mı~tır Casus, yazmıt oldu · 
ğu son bir eserin tlbiliiini 

de kardetiae tahıfs .etmiı-

Bütün ulusal kuvvetlerin kaynağı 
nüfustur. 

ffoşoekrilei 

İstatistik Umun1 Müdürlügü 
tir. .. 

.. 
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Bu böcek on gün sonra 
yuvarlak bir fıçı şeklinde 
esmer renkte bir vaziyet 
alır. On gün sonra bu fıçı 
cıktan da bildığimiz karasi
nek hasıl olur. Bu pek kısa 
yetlıme müdd~ti zarfında 

bir tek niıi sinek bir yaz 
mevsiminde milyonlarca~inek 
meydana getırir . Profesör 
Line demiştir ki: "Üç sinek 
bir öküz iaşesini bir arsla

ndan daha çabuk yer " Çün. 
kü sinekler bir mevsimde 
müteaddit defalar yumurta 
yaptıkları için öldürülmedi
ğinden bir diti sinek nisan 
ayından birinciteırinc ka
dar yekunu 8 milvara yak
laıan bir famılyanın anası 

alur. Şimdi sineklerin nevi 
lerlnden birdZ bahsedeyim. 
Şımdiye kadar ıekiz türlü 
sinek tetkik edilmiştir. 

1 Bildiğimiz karasi· 
nek, 2 Et sineii: 3 Mavi si
nek, 4 Öküz sineği, 5 Yal 
dızh sinek, 6 At sineği, 7 
Sığır sineği, 8 Tüylü sinek . 
lir. 

Bir kara inek vücuduna 
bulaıan mikropların adedi 

s yılmıı ve fU yekün 1, ~50,000 
çıkmıthr Karasineklerin, 
gübre yığınlarındat lağımlar. 
da, kokmuş et, bahk veya
hut sebze meyva ve saire 
üzerinde pek ziyade ürer· 
ler. Şimdi bu haşaratla mü· 
cadele etmek mutlak lazı 
mdır. Karasinek1erln hoş. 

!andıkları maddeleri saydım, 
bir de hoılanmadıklarını da 
bilmek lazımdır. 

Karasinekler karanlıktan, 
mavi renkli camlardan. keskin 
kokulu otlardan ve ot hula. 
salarmdan kaçarlar. Mesela 
kokulu sarı}·onca, ve defne 
yaprağı. ardıçtohumu ve 
yahut kaynamıf ceviz yap
rağı ve yahut suyu, tütün 
yaprakları , sarısabır, lavan· 
taçiçeği, oğulotu çiçeği, 

sogan, sarmısak, hintyağı, 

kabak yaprakları iıte bu· gi

bi kokulu mevat karaı;inek 
lerin büyük dü~manlarıdır. 
Bundan baoka ilaçlarında 
karazil, adi asitfinik, kireç , 
balıkyağı, formalin, sıçan 
otu. kıratonya yağı gibi 

maddeler de sinekler için 
öldürücü maddel~rdir. Bun· 
lardan muhte lif surette is 
ti fa.de edili yor . 

Uçan ~ineklere karşı da 
Amerikada il<ramiyeli müsa
bakalar açmışlardır . Ve bir 
çocuk 1,220,00 0 Jcarasint k 
öldürdüğü için mükafatı ka· 
zanmışllr. 70,000 karasifü k 
bir kilorlur. Şu halde bu ço
cuk l 7 kilo karasinek öl 
dürmüıtür. Amerikada evler 
ve mektepler ve mektepler 
deki en fena dü man olan 
karasineklere karşı çok 
kuvvetJi mücadeleci olmak 

üzere \:ocukları yeti§tiriyor 

lar. Çünkü çocuklar araııın 
<l.ı trehomdau ba§ko IH'r 

Hmc Kı~ıl. Çiçek, Kolera, 
Kıtrahunınıa ve helt· çocuk

lurııı H'ümüne 11f'bep olan 

lehlikelı aınellelcrle k<•ıasi · 

neğın p~k çQk f eııah~ı do· 
l<tınuyor . N.ılcıl v.ısıtası kam 

smek oldugıı nıuh kkaktır . 
Amerikadn bu lq\r etnekl •· 
re Knnthumnıa sin ğl ıuunı 

verilmi.tir. Trehom müca 

dele teşkılatımııda karasi 
nek mü ;adt'leFi <le dahil ol 

duğu için halkımızın gerek 
trahomdan ve gerekse di 
ğer hastalıklardan korunn a 
sı içi biraz fazlaca malumat 
veriyorum. lngilizlu, Mmr 

d? kısa bır değneğin ucuna 
yürek şeklinde ve müteaddit 

Jelikli bir meıin bağlamıı 
lar bunları şehirdeki esnaf 

lara. mektepdeki talebelere 
tevzi etmişler, bir yere ko 
nan şinegın üzerini 

apansız vurularak öldürülü 
yor Bu h,.m çocuklar ıçın 

bir oyunt!ur ve hem de kara 
sinek mücadelesi için pek 

büyük bir menf aattır. De\ik
li yapmalarında maksat sine. 
ğin üzerine Hırurken arada 
ki mesafed~ bulunan hava· 
nın bu deliklerden geçmesi 
ve sineği kaçırmaması için· 
dir. Adanada trahom mü 

cadelelinde çalıttığım 7ama· 
nlarda bu usuli takip etmit 
ve eyi neticeler almıttım. 

Fakat bununla karaaine 
kler okadar imha edilemez. 

Uray vastaaiyle bütün bir 
ıehirdeki esnafın dükirnları 

nda çok baııil bir usul yap· 

mııhk. 

Bu da orta büyüklükte bir 
cam kavanoz alıp içersine 
bildiğimiz sabunlu ııuyu ko 
ymak vt-: kavanozun ağzına 
ikl üç parmak kadar dol
durmak ve ağzına iç tara 
fına sürülmüı bal veya pet · 

mezli bir mukavva parçası · 

nın lam ortasında da kurıun 
kalemi girecek kadar küçük 
bir deliki.en ibarettir. l'u 
her dükkanda bulunur. 3ı

nekler her vere konduğu 

gibi bunun üı.erine de kona· 
rlar ve kokuyu aldıkları ye
re doğru giderler, evela le· 
reddüt ederler, sonn ence 
saretlisi delikten içeri} e gi · 

rer ve bah yemeğe baılar 

diğerleri de onu takip edı:r 

karınlarını doyuran sinekler 

dı§arıy1t çıkmak ister, şife 

dahilinde uçarlar. Fakat bir 

deh. sabunlu suya düıtüler· 
n.i artık bo(iulurlar. Hu su 

retle her gün dükkanlarda 
yarım, bir kilo kadar kara· 
sin~lc iaşesi toplatdınldığı 

na ıahidim. Bu usül hem 
ucuz ,.e hem de çok nafidir. 
Formalın mahlulile de !lıçan 

otu ile de bu işler olur!'a da 
·bunlar ne kadar olsa tehli

keli maddeler olduğundan 

tavsiye edilemez. 
Sineklere kı:trşı t ili t ve 

buna müma~il hir çok f or 
müller çıkmıştır. Fakat bu 
maddelerin her yerde teda
riki. güçtür Çünkü pahalıdır 
ve birde eski filitlerin kuv 
veli kalnıamıştır . Asıl mes t 

ele ahırlardaki ve şurada bu 
tadaki gübreleri temi:dcmek, 
karasınek yumurtalarını 
vok etmek lazımdır. Çünkü 
henüz uçınıığll baılıyamn·un 
hu kurtları öldürmek en 
mühim hir meseledir. Vuku 
rcla söylt·diğim gibı bu kur
tlnr yalnız gübrt-:lerclc (lf!~ıl 

lağıml<tr , bırikinli rnlorcl" 
ve cf,, ha fıat.ı le~ler ii1.~rin 

de de bulunurlar Kııruıi 

nek müca<lcl i s r;ıfıa l ıııdn 
talfmotnnme de mevcuttfur 

1 

. 
TUl\~D1Lt 

J 

,. ~ ... ~·. . .. · .... - . ... ~ 

( iL 
• il sürel 

- -
Komisyonu ~ün tapbr~ı. 

İl sürel komisyonu dün 
Yarbay Y alçınka yanın haş

kanlığında toplanarak yeni 
den yapılacak olan hüku
met konağının 94, 182 lira 
ile eksiltmeye konulmasına , 

Havran kamunu merkezin 
de cumartesi günleri yapıl 

makta olan pazarın cu 
maya . Armutova kannınu 

pazarının da cuma gunun 
den salı gününe çevrilmesi 
ne ve Sındırgının Hi~aralanı 

ılıcafınrn mü1ayideye konul
masına karar vamiştir . 

[dremit uray doktorluğu 
Açık olan Edremit uray 

doktorluğuna bir asil ala
nıncıya kad<ır Edremit has 
tahane~i doktorluğunun bu 
vazifeyi vekaleten görmeler 

onaylan mııtır 

Kasaplar deresi kanalizas
yonu ~itiyor. 

Yapılmakta olan Kasap 
lar deresi kanaJiıasyonunun 
258 metrelik son kısmı da 
bugünlerde bıtecektir. 

/Jef terdarırnız 
finans Bakanhğrnca tak

dir edildi. 
Defterdarımız H. Behçet 

934 yılı içindeki mali mu. 

amelatı muvaffakıyetle ba· 
ıarmasından ve yine ayna yıl 

tahsilatı eski yıllara göre daha 
yükseğe çıkarmasından ötü · 
rü Finans Bakanlığınca ta.

kdir edilmiıtlr. 
Defterdarımızı kutlularız 

Önemli 
Bir yolun yaptınlmastna 

başlan~1. 
Gönen Balya yolunun ba

kaya amele ile ve süratle 
yapılmasma karar verilmiş 
ve yolda faaliyete geçilmi · 

~tir. 

(;önen Balya yolunun 

ekonomi bakımından büyük 
bir değeri vardır. Bu yol 
tamamlandıktan sonra Gö
neni en kısa yoldan şehri 

mize bağlıyacağı gibi Ege 
bölgesini de ilçelerimize ya 
kınla~tıracaktır. Yolun biran 
evel bitnıf'finde Gön< n ve 
Halya ilçebaylan büyük va· 
rlıklar göstermektedir. 

Bostan sergisin~eki biçak 
Fvelki gün saat on altı 

11rı-.larında ekin pazarında .. 
Dursunbeyin Durak kamunu· 
na bağlı İsaalanı köyünden 
Hasan oğlu 321 doğumlu 

Sabri, Mehmedin bostan 
sergisinden bir bıçak çaldı 

ğı anlaıılarak tahkikata baı

lanmıthr. 

Edremide 
i~i buçuk saatte gidile~i

lecek .. 
Balıkesir Edremit yolu 

nun Kati lköprü yanandaki 

3 kilometrelik bozuk kısmı 
ıle Sunalı hanından Pala 
muda kadar olan kısmın 

bu yıl esasla bir ıekilde on · 
arılacağmı sevinçle haber 

aldık. 

, .. , 
Un ve zahire f iatlan 1 

12 EylOI Perştmbs 

Bu, bozuk kısımlar dü· 
zeldikten sonra Balıkesirden 
Edremide otomobılle iki bu· 
çuk saatte gitmek mümkün 

olabilecektir. 

Unlar 
72 lik bir Çuval un Kuruş 

55 Randımanlı 625 
60 " 610 
70 " 510 
80 " 4-!3 

Kırma Par!ak 235 
NOT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele vergi!lı ıl~ çuval
da 140 kuru~ Luğdayı ko
ruma vergisi hariçtir. 

Zahire fiat ar beher 
kilosu · 

Cinsi Kuruş -Kmlca Yum 4 

uşak buğday 

Sert ,, 4 

Arpa ,, 3 
Mısır ,, 3 
Nohut ,, 4 
lh.k la " 4 

1 

Santim 

70 

os 
10 
00 
75 

62 1 
~ 

"' Fakat bi7e laıım olan, an 

cak bu !.(ibı ycrh·rde~d güb 
releı i miimküıı nwrteht· şe 
hirden tıl'ak yerlere nakle 
dılıneııi ve yanmauıı\i kıreç 

tor. ı le k n rı ş l ı rım ası ve d ığer 
pis uulunan yerleri de ya 
kıte\· v yahut formiil m;ıh 
lüllenlc len irlt'lllek ve kl\m 
sint"kleriıı 

korunması 

ycdendir. 

fenıılıklıır111da11 

ıc"lmt ı medeni 

Sf JN 

İlimiz yolları üzerinde 
devamlı ve programlı bir 
,ekilde çalışmakta olduğunu 

gördüğümüz Bayıı.dırlık baş 
mühendisliğine bu önemlt 

ı itte de muvaffakiyet dileriz. 

Tayare 
Pi~angosunun il~ ~eşide
sin~e kazanan numaralar. 

lstanbul , !2 (Özel) Ta · 
yare piyango:)unun ilk keıı · 

desinde kazanan numarala 
rı bildiriyorum: 

35.000 Lira 29846 Numaraya 
10,000 lira 9999 Numaraya 

İsabet etmiştir 

1000 L Kazanan numaralar 
374 540 19649 29966 

500 lira kazananlar 
1426 7283 7742 

ıUü53 106\4 151131 
2 ~ .,,. ') 73 ı:: 2 25388 50-> - . . ı 

28182 

t ı5:i 
~4327 

27842 

150 lira kazana, ıar 
2U58 3216 53~5 

11816 17820 18281 

1ı2•12 

19446 
1 ~>.810 2U2r8 2138~ ~2133 

22243 ~2876 23838 25762 
27l tİ!) 2H"1 2 29571 29631 

2B6l~ 2U672 

100 lira Kazanan1ar. 
3884 '2927 2380 

Nüfus sayımı için ~ün ~ir 
kont erans verildi. 

Başvekalet İsta~istik Ge
nel Direktör yadımcısı R. 
Sabit dün Bursa yolu ile 
şehrimize gelmiştir . 

B. Sabit 20 ilkteşrinde 
yapılacak olan genel nüfus 
sayımı hakkında dün saat 
on yedide tehir sinemasın· 

da önemli bir konf eraııs 
vermiıtir . Konfteramta bü
tün dayre direktörleri , ve 
İfyarlar.orta, ilk okul direk 
tör ve öğretmenleri hazır 

bulunmuolardır 

B Sabit konferansta sa
yı!Dda işyarların bu ulusal 
vazifeyi yaparken bilhassa 
hangi nokta 1 arı gözönünde 
bulundurmaları lazım geldi
ğini ve sayım defterlerin· 
deki on altı maddelik so· 
ruların nt:lerden ibart-t ol · 

duğunu birer birer ızah et 
miştir . B. Sabit buRÜn Ça· 
nakkaleye gidt·rek, konfe
ransını orada da tekrarlı· 

yacaktır. 

Parti 
ilyön~urul ~aş~anımız ve 
Küta~~a sayJavlan ~un 

uittiler. 
Parti ilyönkurul batkıt' 

1 l\. 
nl'nı7 Kütahya ~ay avı 

.. - ıa· Lütfı Kırdar ve dunku 
·kle· yımızda ıehrimize geldı 

rini bildirdiğimiz yine l<ii· 
~ıt· tahya saylavlarmdan B. 

Ş 1<fr 
şit Uluğ, Doktor B a 

Ahmet Ediz, B. Mehrrıet 
Somer, Ankara treni tle 

il1" seçmenlerile görüımekı 

celemelerde bulunmak iiıe 
re dün Kütahyaya gltJ11lf· 

lerdir. 
Sıt· Parti Baıkanımız ve 

l vı · ylavlar istasyonda Saya 

mız 8 . Hayrettin Kar""' 
kaY'' Yarbay 8. Ekrem Yalçın il 

Parti İlyön Kurulu ve 

·· 1 k · ·· leri ti•. sure omısyon uye • 
.... ve 

lkevi daire direktoru 
' da11 

diğer tanıdıkları tarafın 

uğurlanmıolardır. 

İL ve şarbayımız anlatıyor• 
( Baıtarafı birinci sayfada) 1 Bulaıık ve kötü haıtalıkl:' 
ve ıağlık itleri kovalıyor. hemen hemen görOlmeJ11e .,. 
Şehirde cadde'erin geniıle tedir Köyleı de köy kaı1'I 

1 

- - 0 del1 tilmesi, meydanlar açılması unun yeritilmesi yuzu h• 
gibi itlerden batka gent>l eağlık itlerine bir kat da 

sağlık bakımından halkın önem verilmektedir. 

çok rnuhta~ olduğu bir park İliıı 800 ki lometreye ya~: 
yaptık . Yakında her eksiği laıan ıoseleri üzerinde Y 

bitecektir. Bu park gezme 

ve hava alma ihtiyacında olan 

ha lk tarafından istekle kar 

,ılanını,ttr İstasyon önün · 
den ıehre girilecek yerde 
bir Cumuriyet alanı açıldı. 
Hu a l anın yo ' ları asfa lt ola-

caktır. Bunlardan baıka bir 
pazar yeri bir de hal yapıl
ması için verilen karar'arı 

ilgi 1i orunlar onay'amııtır. 
İçme suyu da bizi çok ilgi-

lendir<' n ve daima göz.önün

de bulundurduğumuz bir 
tehir davasıdır. Bunun ens · 
talasyon projeleri hazırlan· 
dı Bugünlerde lçbakanlığı· 
na sunacağız. Diğer uray 
işleri nomal bir gidit içinde 
dir. 

İlimizin 
çok eyidir. 

genel durumu 

Ekonomik iş-

ler gittikçe geliımektf'dir. 

İlimizin zengin zeytin böl· 

gesi olırn Ayvalık, Edremit 

alar rine göre esaslı onarm I< 
B dırlı yaptırılmaktadır. ayın ii• 

Bakanlığı dört tahta köP:k. 
yü betonarmeye çevirJ11 Dl· 
tedir. Bunlar, Altınova 

kili arasında ve BürhaniYle~ 
S "•' 1 nin Kargadereıi, uııe 

ğm Karadere ve Simav çaY" 
' ., .. 

lan üzerindedir A tınO 
k ,111• Dil<ili şosasının son 1 

·ı ııtir bu yıl üs~enciye verı m 
1<e · 

Bitmek üzeredir. il rrıer 
b ··rol•'' zinde pek yıkık ve u . ,,1 

alamıyan hükCımet bın 
11 

k Bu11a.ı yeniden yapılaca tır. 
ııtı'· 

için projeler haznlanf11 ya· 

Jıe dönünce bu binanın 
cai•111" pısını eksiltmeye koy• 1• k.. ok&J 

Kültür itlerinde oY Ge" 
1 - ·voruZ· arına onem ven. 1<te· 

~ '> atı ıne 
Çen vıl açtıgımız ... Y ., ı 

· · tacag• · 
bine bu yıl 2 daha ka k. 

k .. çocu 
Bu mekteplerde oy i· 

n e" ları ana ve babalarını .. 0 1· 
.. kuıı 

dolayıuda Taıım bankasının ndeki hayattan muJll fil". 
duğu kadar uzakl5 ştır·irıı;· zeytinyağı fabrikaları açm· 

ası ıçın incdemt>ler yapıl· 

maktadır. Banka bu iş için 

B. İhsan Abidinin başkanlı · 
ğında bir iki uunanı Avnı · 
pııya göndermişti l~u kurul 

mt-mleketınıi;re dönnıüıtiir 
Taı ıın el urumu da sevine 

C<!k bir değerdedir . Bazı 

yerlNde kurıtklık olmasına 

rağnıt•n üri111l"'rimiz geçen 
Mmecleıı dnha çoktnr. 1 lay 
v.ıul ... nn sayısı d.t yıldan 

nln artmaktadır. 
. Sağhl< i~leriml7. ııomaldır. 

C ·yet reJ . makta ve uınurı eY• 
d yanan nin esaslarına ı. etifti• 

birer köylü olarak y 

rilmektcdirler. __ , 

r·çELENK , 
~ Şiirler ' 
ı Vak 111da çık 1Y0~; ~ 
.. l'ıt!ıt/I: /\ti :1111 /'t y~ ..,, . ---
••• ····-~ 1 fOf Yeni den ik ı fabr ık~~~1\ 1 

_ • 
latanbut, 12 ( fıtbrl· 

Sümerbank yeniden if" 

1872 9 183 7073 
57~9 1380~ 12189 

10215 ı93b7 18463 
15320 232~J3 21983 
l95 1 1) "288 12 

"erlfl 
6035 katar açmağa kıı~.ar MelıJ 

1J654 tir Bu karara gore &1'"t 
1 men• 116545 yada pamuk u. 

1111
e11t0 

~0166 ve Sıvaı;tada bır ç 
f abrika11 yapılacaktır· 
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!ş.lıl şaka tarafı 

isme' mi itibar, yoksa .. 

••••••••••••ı r·························· ...................... .. 
• Şundan bundan :ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: Balıkesir Askeri Satınalma 

Komisyonundan: 
Bir bayan arkadaıım ge · 

Çen günlerin birinde, galiba 
d~ 

(Yı~ri~~~.tte1221 .. Fran siz···a·rciü·s·ü·rın·a·~ 
kılometre • • • 

Balıkesir garnizon kıtaatı için 400,000 kilo un 2 Teı

rinievel • 935 Çarıamba günü :aat 16 da jhalesi yapıl
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Tahmin 
bedelt 38000 lira muvakkat teminat 2850 liradır. ihale 
kor satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. lstıyen· 
ler ıartnameyi mezkur komisyonda görebilirler. lsteklile· 
rin muayyen gün ve saatten bir saat evel teminat me
ktuplarını ko 1ordu satınalma komisyonuna verebilirler. 

Un olacak , bende hafıza 

~udreu kalmadı ki bileyim. 

· aıkın bir ha ldeyim Neyse 

ın,v1.ua gelelim : 

Bit sual sordu. Bu sual 

b,nim düıüncemde bir bom· 

ba tesiri yaptı sanki. 

Hayan diyor ki: 

- Sen de o soydansın ta· 

bu bizim fikirlerim izin doğ · 
ruluiunu lastik etmek de · 

IU dinlemiye bile belki ta · 

haınmül edemezsin Seni 

•orguya çekeceğim fakat ön

ce kendini liütün bayların 

tnurncasili ve beni de tar ı he 

karı,an (Kadınlar Cemiyetf

llirı) reisesi gıbi tanımalmn 

Biraz durdu. .Sanki bt>n 

bizlerin haklarmı koruyan 

bir çenkcıyim . 
Hücu'tlunıa karıı koymanı 

bekliyorum der gibi göji!Ü 

ll(i ıitirdi: 

- Dinle, neden siz bay 
1ılrın bazı ı hayal arkadavı , 
•tçeceAi bayanl rırın paralı ol-

ltıaıını istiyorlar Neden bunla r 

bır ev kadını değıl de sosyete· 

tılrı bebeklerinden çıt kırıl 

dını bayanlara gönül veri · 

)orlar? Mademki şimdi ha 
111tn, bey .. Ay .. Yanlıı söy

ledı111 bay ve bayan1ar ay 
111 hakka maliktirler. Bera · 

btr kazanıp yaıamak var 
~en miras yemek neden 
6ıentlsin . Bana bu sualin 
c~"a.bını çabık veriniz yok
'" bütün bayanları bayla. 
tıı kartı boykot ilan ettiri-
~11lı, der gibi tekrl'lr durdu 
~~ çetin sualin kar111ında 
~rı bir buz kalıbı gibi damla 

d"tnla erimeğe baıladım. 
l Neyse bayan biraz insaf 
ıcll imif 

- Size Mr kaç gün mü 
''ade Luyuruyorum. Bunun 
Cevabını dütün ve bana bil
dir dedi... Bırakıp gi•ti.. 
Düıündüm. Düıündüm. 
8ir türlü bu ioe akıl er· 

dit~rncdim Baylilr size yal
varıyorum insaf buyurunuz· 

d, tu suale cevap veriniz 
.... lsme mi itibar, cisme 

ıtıı?. .. 

Amerikah Jangis durma
dan 24 saatte 5221 kilome Yapılan Değışıkhkler .. 

-tre 486 katederek yeni bir 
dünya rekoru tesis etmistir . 

Bu suretle vasati olarak 
f ransaya lazım olan il~ an~a geniş ~ir ~udret gösterecek 

saatle 217 kilometre 562 düşmanı ~aimi sürpiriz ~alin~e ~ua~a~ile~ bir or~udur. 
4 - 1 - 96 uçmuı bulunmakta süratle 

dır 

Eski rekor 5205 kilomet-
re ile ve vasati 216 il e ta-
yareci Cobbsa ait 
yordu, 

bu1unu-

[s~i çamlar 
'' Eıki çamlar bardak 

oldu,, sözünü çok coğıu 

Frr nsada yılda iki dd'i as- ı 
kere alınan gençler,ııilahlarını 
kullanmağı öğrenmekle bera
ber, bunlardan . hatta uzun
zaman sonra bilt>, harp tek
siyeni yetiştirmek imkanı 

olduğuna kim inanabilir. 
Azatlar, hastalık,izin vesaire 
gibi sebepler hesaba katıla · 
rak ancak 24 haftaya inen 
her askerin talim müddeti 
içinde askerleri, silahlarının 
uzmanı olarak yetiıtirmek 

bunları, birbirilerinin yerini 
kolayca tutacak hale getir-

gösteren bir örnek: Geçen 
temmuıda Şan . Sıiline git · 
miı olan Papanın Çindeki 
delegesi Monı;t- nyör Zanine 
ilbaym Taymenfudaki sara 
ymd.ı. 9 temmuzda bir şölen 
verilmiştir . Halbuki o tarih 1 
ten tam 35 yıl önce aym 
sarayda iki p~skopoFla bir 1 

kaç papas ve Hıristıyan öl· 
dürülmüşlerdi. 

Bir tayarecinin rekoru 
Meıhur Fransız tayare

cuıı Dakar Mernozdan Pa
rise 14 saat 13 dakikada 
gelmek suretile tayarecilik 
aleminde yeni bir muvaffa 
kıyet kazanmıvtır. 

4800 kılometreye yakın 

olan bu mesafeyi 14 saatte 
uçmut olmakla Mt>rnoz sa
atte vaısati olarak 339 ki 
lometre katetmiş bulunma 
ktödır. 

Manavralar hangi tariMa 
kurul~u .. 

Türk ordusu Trakyada, 
İtalyan ordusu Hrennerde ma· 
na.vralar vartı Almanvada 
bir kolordu, Fransada, Reos 
ıehirinde de motörleştirilmlı 
kıtalar maoavra yapmakta· 
d1r. Manavralar, ordular ka · 
dar eskidir. Fakat sonbahar· 

mek istenilmektedir. Halbu· 
ki bir futbol takımının oyu· 
ncularını seçmek için bile 
çok özen lazımdır. Doğruyu 
söylemek lazımgelirse Fran 
sız ordusu, ancak toplanmış 
ken dağılan iğreti guruplar
dan baıka bir şey değildir. 

Öte taraftan, eıki bir aske 
rln ustalığı zamanla azaldı
ğından. seferber edilmiı 
cüzütamların, malzemenin 
lüıum gösterdiği mahareti 
elde etmeleri, gittikçe büyü 
mekte olan bir zamana bağ 
lıdır. lnsan mağazrılarda yı 
ğılmıŞ olan malzeme ve si
lahlarla bunları hemen ku · 
llanacak olan görgüsüz ve 
bilgisiz insan yığmlarını zi 
hninde birleıtirince . ateş 

başladığı zaman ne kadar 
çok adam israf olunacağmı 
hemen ölçebilir. 

Fransanın şimdiki süel or. 
ganizasyonunun, devrimizin 
icaplarına uygun olmadığı 

ve bu halin önüne rasgele 
tedbirlerle geçilmiyeceği hiç 
kimse· için bir sır değildir . 

bu iş hakkında genit bir 
münakaşanın yakın bir za · 
manda açılması ve teknisi
yenlerin, snğlam bir iş gör
mek kaygısiyle, hemen ça 
lışmaya başlamaları arzuya 
değer. 

rbı başından sonuna kadar 
yapmak için silah ve hiz 
met bakımından lazım olan 
her şeye malik olmahdır 

Meslek ordusu. değişmez 

/'· * kıtalardan meydana gelme · 
Fransaya lazım olan, ilk lidir. Şimdiye kadar ordu-

anda geniş bir kudret gös da boyuna yapılan değişik· 

Şarbayhktın: 
Aygören uramında eaki 

sinema binası denilen yerin 
arka tarafındaki 9 parça 
arsa Aatılıktır. 

Üstermesi 20 Eyltil 935 
cuma günü nat t 6 da ya· 
pılacaktır. lıteklilerin bele· 

1 diyeye gelmeleri bildirilir. 
terecek düımam daimi bir likler, bu orduda yapılma 
sürperiz halinde bırakabile- malıdır. Bin türlü merkez
cek bir ordudur. Bu sertlik lerde, okullarda yaptmlan olacaktır.Okulların iılemesiiçln 
ve anilik şartlarını, bir mo talimi, rden vazgeçilmelidir. lüzumlu olan ityarlar sivil 
tör, çok iyi kullanılmak ıa- Bunlar olduklan gibi kal- olacaktır. Okullar ıebirlerin 
rtile yerine getirf"bilir. malı gelen, giden ve miktar- yakınlarındaki küçük kam-

Yarının meslek ordusu ba ları az olan elamanlar plara kurulacak ve silah al· 
ştanbaıa " tırtıl tekerlek,, yüzünden, ancl\k duyulabi- tındaki gençler tamamen ıü· 
üzerinde yürüyecektır. Bir lir derecede değifmelidir, el bir hayat süreceklerdir. 

askere Yeni. alınan )ere Ug~ retmenler de sabah oku-tek adam bir tek top, bir genç 
1. b J k il la gelip akıam •ehire döne-tek obüs, bir tek ekmek ge ınce , un ar 0 u ar tara- 11' 

f d t. t' il l·d · İlk rek aylelerinin yanında no· bile motör kullanılmadan 1 10 an ye 11 ır me 1 ır. 
k k d rmal bir sosyal hayat süre-

İ§ batına gönderilmiyecek · ha ııta ço sa e görünen .._bileceklerdir. 
tir. Gün doğarken harekete bu yenilik, süel organizas- Askerlik hizmetini hafif · 

yona yeni bir hayal verecek 
geçen bir büyük cüzütam, letmek için askerliğe hazır · 

ve ona memleketin muhtaç 
aktı.m üstü kalktığı yerden lık iti yükümsel değil, ca-
50 fer sah uzakta bulunaca olduğu güvenliği sağlamak zip ve kolay bir ıekle soku · 

k B 1 b imkanını bahıedecek olan lacaktır . Her bölgede bir 
tır. öy e ir cüzütamm, derin bir devrimdir . 

ne türlü arazi üzerinde olur veya birkaç küçük subay, 
ıa olsun 15 kilometre uza - Askere yeni alınan genç· 15 ile 20 yaı arasındaki 
ktan düıman karı1111na gel ler . alaydaki bin türlü hiz- gençleri askerliğe hazırlıya

metler ve mecburiyetler do· caktır . Bunlara bir sürü te. mesi veya düımanla 
layisile iyi bir talim görme ori öğretilecek yerde, ken· 

teması kesip onun ate-
mektedirler. Atıı ve mana dilerinin. eyi birer atlet ol-

•inden uzak kalması için ı k • vra anlar bir çok subay ve malarına özen gösteri ece -
bir saatlik bir zaman yeti· küçük subr. yları olan, basil tir. Bundan sonra da, bu ge· 
ıecektir Fakat, it batında bir ıekilde yöneti1en bir ok · nçleri teknik tekilde yetlı · 
aynı süratle harekı!te geç ulda , alaydaki talimin zar tirmek için iki ay yet~cek-
mek lazımdır. Yoksa harp arlı cihetleri bertaraf edil· ur. Halbuki, böyle yelitmi· 
meydanında hareketsiz ka· miı olur, böyle bir okul, en yen bir kimse, beı ay ta· 
lacak olduktan sonra bu çok beı ay içinde kıtalara lim görmek zorunda bulu-
kadar çabuk hareket etmek çok iyi yetitmiı askerler nacaktır Aradaki bu üç ay· 
neye yarar. Modern teknik, gönderebilir. lık fark yüzünden, ask6rli· 
zırhlı motör sayesinde bu Yedeklerde şöyle yetiıti· ğe hazı rlık, kanunla yüküm-
meseleyi de kotarmıştır. rilmelidir: Memleketlerin her sel o!duğundan daha fazla 

Baıtanbaıa motörlü ve tarafına yayılmıı bulunan ve yayı ·acak ve sevilecektir. 
uhrhl tekerlek" li, kısmen zengin talim malzemesine Gençler, buradan kıtalara 

l k 1 k il gönderilecektir. 
zırhlı altı tane saf tümeni ma i o an o u ar. sa vaıçı· 

Bu prensipler iyi yeritili· 

Süel kurumların baıtan aıa · 
ğı değiıtirilmesi gerekmek
tedir.Herkesin selameti için, "hadise., yi doğuracak bir !arı yelittirecektir Bu oku-

d b .. -k l il d h b rse, süel kuramın üç mer· a. uyu manavra ar yap· ordu olacaktır. Cephesi, ar an er iri , özel bir 
k k 1 halesi olacaktır: Okul ordu · mak ad~ti 1872 yılında U . ura İ e ııeferberJik deneç· derinliği kendini korumak ŞU~>e içinde çaltıacaktır: 

l B k J • J d J su; muhafız ordusu ve sil&-
ru muıtur. üyü manavra · erı yaptıracağı i an e i mi· ve erzakla cephane bulmak Birisi, ilerde yedek subay hlı ulus birçok meılek 
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)arın aA det olma•ile beraber ııtir Kura Tul uz ıehrlne çı · t · ık ld w ı 1 ki Ht ki k~ ·· k 0 
., • çın ma i o ugu vasıta ar, o aca arı; o e ı uçu su· kerleri bulunacaktır, fakat 

aıkerlık hizmeti de yüküm· kmıı, dıvarları afiıler kap · böyle bir orga.nizme kendi bay talebelerini daha baıka meslek ordusu hiç bir za-
sel olmu~tur. Birkaç yıl so- lamıı ve Tuluz halkı itini kendine harekete geçmek lan da türlü dlahJara ay man ulustan ayrı yeıamıya-
nra. manavralara sivil hal- gücünü bırakmııhr. Bu de· imkanını verecektir . Öte nlmıt askerleri yetittirecek caktır Böylelikle harp za-
kı da karııtırmak düşünül · neç kad ıu güzel bir sonuç taraftan bu altı büyük cü ve h~r silahın türlü özellik manında bütün ulusun bir 
müf, ve 1887 de Franııada, vermiıtir. Bir daha tekrar zütamdan herhangi biri de, lerini öğretecektir. Öğret· anda yurcl savga111 için yı · 
bellı olmıyan bir günde be · !anmasına lüzum göriilme· ba~ka cüzütamlar onun yı menler büyük sayıda mes- ğın halinde ayaklanmaaı mü· 

Bir Bay ili olmıYan bir kolorduya mittir. nında oldukları zaman, ha- lek ~ubayı ile küçük subay mkün olacaktır . 
~~~----~--------~--------!~~~~~~~~~~------~-.~=====~~~~~~~::!!~~::::::::=====:=!!~===~~~~~~~~=====~~~~ 

~ Ayrıldılar: .. ıuz bir ayrılııtır. 

Yarasalar 

yordu. Bunu, Belkise anlat· 
mak islemiyordu: 

- İnsanlık hislerinize baı 
vuruyorum, dü~ününüz .. Se. 
viyorsunuz. Bütün gücünü
zün dııında bir sevgile 
seviyorsunuz. 

Belkis, o akıam eve, omu 
zunda ve yüreğinde büyük 
bir yükle geldi. 

rmiyordu. Yumruğun nere
d~n atıldığını anlamııtı. 

Kaç kez , içini yaka yaka 
dudaklarına kadar gelen sö· 
zleri yuttu. 

Ses, ağlamaklı bir sesti. 

Vakit vakit duruyor, yut · 

kunuyor, yine aynı titrek 

hiddetli söylüyordu: 

l>I Dayanamadı, diıi bir ka-
1\n wibı kiikredi: 

1 Naııul nasıl?!. ben 
·~._ 

il Para yemiyorum . 
N<lsı \ anlatayım. Ben 

'e~ · 1Yorum 

on-

onu 

• Hah hrth. Senmi?. Ma 
''llilh ., 

ıl Kendinize geliniz sayı 
tı~· Niçin ııevmiyeyiın. Be. 
d~ıı de bir yüreğim, benim 
ld l>ır ita him yol<mu? .. Ka 
tıl•rııu katlını olmakla insa-

1kd 
11 

•nını, çı~ tıın yokH? 
.:ı en de kadınım . her ka 
''•h b -lb gı i sevebı l ırım . Be11 ım 
•ı 1 kısç aı; ka l tılerı, gördünı .. 

Rt . 
, nıu hanım efendılerınicle 
"l'ın. 

Bir o zan gibi, konu 

}'AZAN: 

.M.N· 
ıuyouunuz bayan . Bana, bu 
dolmalar• yutturmağa kalk
ma .. Sonra o tatlı mavatla· 
rı baıkalarına oku .. 

Belkis, itin, böyle yuru 
miyeceğini keslirmiıti. Onun, 
insanlık duy gu!a rına, vicda· 
nına bat vurnıağa karar ve · 
rdi: 

- İnıanhk hislerinize baş 
vuruyorum. Seviyorum. Hem 
nasıl ııevmek ,bir bilseniı .. . 
bizi ayırrna yınız. 

O. dinlemıyordu ki: 
Genç luı:lar, sa kın bir t•r

keğe hiıılerinizden yana hir 
söz açmayınız. Çünkil erke 
kler bir birlerini dehıetli kı 

skllnırlar. 

Cezmi de, İlkam kukanı • 

. .... .. 
- Size, her istediğini ve 

rebilirim Yalnız söı. verme 
ylniz ki, İlhanın bundan hiç 
bir haberi olmıyacaktır. 

- Hir ıartla söz veririm. 
o da benim olmamz ıartile .. 
Ben de sizi seviyoı um. 

Cezminin ııesı, kulakları 

nı bir çalı gibi tırmalıyor 

du: 
Seviyorum .. Sizi kır· 

dığım günden beri seviyo· 
rum. 

.. .. . . .. 

. .... 

* * * - Demek, hepsine doğru 
diyorsunuz . 

- Evet bay İlhan hepsi 
doğru. Hen, kirli hayatım 

içinde temiz, ıııcak bir rüya 
görüyordum .. 

Benim için kafi bir avut· 
madır, bu .. 

Delikanlının başı, dönü 
yordu; serhoş gibidi . 

- Bunu niçin bana da
~a önce Röylemedıniz? Niçin 
demediniz ki, "ben, senin pa 
ram seviyorum,, içimde, ıe· 
vgiye, aıka dair bir şey 
yok,, .. 

- <;ördünüzmü, ıuıuyor 
ıunuz , bütün suçlular böyle
dir "etine,, 

Belkıs, susuyor, cevap ve-

Evet biliyordu, Cezminin 
her şeyi ona anlattığını .. Ya· 
vaı yavaı, haıını kaldırdı . 

Ağır bir sesle söze baıladı. 

Bay ilhan, sizin kaç· 
paranızı yedim ki?. Ben, fe · 
na bir kadınım; olabilir. 
Sorarım ıize, fena kadm~a
rın da eyi, temiz klldınlar 

kadar aydınhk:ıevgilerı ola
mıyacağım kim söyledi.? 
Hayatımm gizli trraflan 

için hesap vermiyereğim, 

belki bunu sizden acındır
mak dilendiitiml sanacaksı· 

nız. 

Bilmeniz gerektir kt,seven 
kadın acındırmak iıtemez 

kendine .. Yine kaldırımlara 

dönüyorum. Biraz sonra 
ayrılacaiız. Bu ayrılıısa ıon-

- Kaldırıma dönüyorum. 

Amma . Dünkü gibi delil, 

yüreğimde temiz, sevden bir 

sevgilile kol kola. 

Beni, bu zaman olıun ıe · 

vmeniz, bu kaldmm kadını 

için, ona, bütün ömrünce 

yetecek bir tesellidir. 

Savmınız .. Yüzüme öyle 

bakmayımz, şen olmanıza, 

sözlerime gülsenize . . Rır ka

ldırım kadınınm sevgi8i .. 

Yalnız , sizden bir ıey ya

lvaracağım. Temiz hayatı · 

nızı kirlettiğim için af lı

Uyeceğim 

( Bitmedt. ) 



8AllKISiR ASK[Rf SA f Al A 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Kolorduya ait 1:-ir binek oton.obili 25. Ey1ul 9~5 çar-
şamba günü saat on beşte açık artırll"n ile atılacaktır. 
Muhammen bedeli J50 Jira olup ihale yui kor satınal 
ma komisyonu binasıdır. Görmek istiyenler Kolordu nak 
liye taburunda görebilirler. Muvakkat teminat miktarı 
22 lira elli kuru§dur. Almak istiyenler tayin edilen gün 

ve saatte kolordu satınalma komi yomına müracaatları. 

.............. ---............ 
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TURKDJLI 

Parasız yüksek okı lala 
okumak is iyen/ere: 

Balıkesir Lisesinden mezun olup yüksek tahsilini yap 
mıya mali gücü yetmiyen müsteit talebeden biri 
( TO/U{ Dl!./) ndına İstanbul yük ek okullnrın birinde 

okutulmak üzere gönderıleceğinden id<"kli olanların 
(TÜR!(IJJI./) Mütevellı Heyetine yazı ile baş vurmaları 
ve vesıkalarını vermeleri bildirilir 

sahnalma komisyonuna müracaatları. 

... ~.,..-. . ..... . 
4 t' 1 

Kolordu İ tihkam taburuna lüzum olan köprücü mal 

Kolardu nakliye taburunda mahalli istin al oln11yAn zeme i 27 • 9 · 935 saat 15 de ihalesi yapılmak üzere acık 
143 kalem otomobil ma1zeme~i 25 Eylul 935 çarşamba eksiltmiye l<0nmuştur. Muhammen bedeli 6J 3 lira olup 
günü saat 16 da topdan açık artırn a ile ~atı'acaktır He- ihale Kor satınatma komisyonunda yapılacahtır. Mal2eme-
~ etı umumiyesinin muhammen bedeli 50 lıra olup ihale ye ait cedvcli kolordu satınalma komisyonunda İftiy nler 

Eylöl 13 _. 

., • • . at •••• tf - ~'I 
nı Geceleri izi zevkle ı 
l geçirmek mi istiyorsutı uz? 1 

l•ıı Bol ışık, temiz hava ve ince saZ·· ı 
Bahkesirin yegane açık gazinosu: .., 

c '( 1 ('\Tİ ~··· z • ııcJSll(l I r. i 
il J Sahibinin Sesi plak lannda n1uhtelif şar-

ı kJ/annı zevkle dinlediğiniz ~ : 
a 

1 

yeri kolordu satınalmfl komisyor.u binnsıdır. Görmek is göre\:Hırler. Taliplerin muayyen gün ve ııa8He ll minat ııı 
liyenler kol urdu nakiiye tabarıına , almak iı;tiyrnler tayin makbuzlarile birlikte kom~yona müracAatlaıı. , .. I 1. ~. 

1
.
1 

I 
( 4 1 8 111) • ~o.v t' .1-."' 11:--.ı :--,tıJ'hıl:ıı·l:ı edilen günde ve saatte teminat makbuzlanle kolordu '11 ·' 
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, 
lı Her Tecim • 

1 y 
'\ 

Dileği: 

Satış Sürü 1ün ·· Arttırmaktır. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart· 

"Rek am,, dır. 
S•a l•teı ~-ıııız ~ ' 

l•t 111 l~ıl iıı iz. · t' Ilı 1 f' k «a ı ..... 
\, t' ı· i ••. z. 

. 
( TURKDİLİ) rıt• 

•• • 

KD 
Balıkesiri;ı Biricik Gazete ·idir. 

t• . -

iZi 

Her Ye de Okunur. 

11.----------------------

KADRİ YETKİN 

İç hastalıkları müteha 
ssısı Milli Kuvvetler cad 
desinde Yeni 1 ürl iye ec
zanesi üsündekJ muaye
nehanesinde her gün sa 
bahtan akşanıa kadar ha· 
stalarını muayene ve te-

1 davi ecler 

····················~ • •••• • • • • • • • • • • • 

el f cu! 
ABDÜlKADİR PtNAR 

: PAŞA HAMAMI KAPISI 
: KAHŞISl~DA. N. 48 : • • 
: TELEF(> .:V, G HA ~H ) EO N: 
• • • • • • :VE SAiR TAMiRAT YAPILIR: 
• • • • • • ............................ 
Bah~esir asliye ~u~uk 

h kimliğin~en 

im h'~ir~OSİ 

F 

.... 
g 

ğlamlığı 

la 

Tuhafıye mağazalaruıda 
bulabilirsiniz? _(((. 

11=;-~ 
Balıkesirin Vıcdaniye ma· tıxı-- - -

hallesinden Ömer kızı Naı.i- ınl 
fe tarafından o mahalleden 
kocası Şaban oğlu Ömer 

aleyhine açtığı boşanma 

davasının vicahen icra kılı

Balıkesircle 

nan muhakemesi netice sin. 

de 21 kanunusani· 932 tari· 
hinde Nazif enin koca ı Öme· 
rden boşandığına karar ve. 

dmiş ohnalda müddealeyh 
merkum Ömer halen otur· 
duğu yer belli olmadığından 
merhuma ilam sureti tebliğ 
edilememiş olduğundan 21 

kanunusani 932 tarih ve 
151 l 9numaralı ilam sureti 
tcbliğat malrnmına kaim 
olmak üzere i an olunur 

Balıkesir icra m ımur. 
luğun~an: 

Lütfi efendiden para isti

kraz ederek bırinci Jerccede 
ve l.Jirınci sırada ipotek eden 
Börekçıler mahallesinden 

Ayanzade Mustaf,uun açık 
artırma ile sah1ma ın.1 ka 
rar veril~n ıııezkur mahal
de vaki hanenin artırma gü· 

nü olar.ak tayan edilmiş olan 
26 · 8 · 935 cuma güuü bo 
rçlu veresesmın iliı u zı üıc
rirıe tetkil< mer< ııncc sahşm 
yırım gün sonra ya talıkınn 

karar vcnlmıl! ve ıkincı ar 

tırnıa o 1arak 3 JU . 935 
tarihine tesadüf ,-.den per· 
şembc giinii saat 15 de bn
ıılanıok Lİzı•re tayin eclıl nıiş· 

tir. A lıılıll, ı ·t iyı•ıılnin esld 

ılfm,1t daircı;ınılc Balıkcs•r 

icrn cll\ircsine gelmdcri ilan 

olunur. 

Çepniler 
Va.zan: i. Hf1KKI f1Kfl Y 

811 'l"t• t kik ~:se ı· i ıı i 
11 t' ı· k (~._ 4, k 11 IJ)(l l ıd 11· 

75 Kurus , 
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Kitapçılarda Arayınız 
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' BAllKESiR VILAYETi DAi i DICOMENi iLAH~ 
~ w • 'hnllesi11dc 

İdarei hususiye nl arcı tından Unnıı L y ma. bıf 
Ocalo oğlu İlmıhinıin oturduğu bır ı;a} ılı mnğozanın pn 
seneliği icarc vcri 1n1ck ve 23 9 935 gününe rnı;tlıyıırı bC!i 

Jll \ 
zartesı günü ~aat on b ~le ıhale edılmek iizcrc ' 111 

ıu 11 
gün müddetle açık drlırmrtya konmuştur. MağazBll ıhlll~ 
hammen bedeli yırını lı:adır. Tulnıaga ı ... ıcldı uloıı I krıl 
gfınu ve Sl 1ımde vüzde yedi buçuk nıı>Letındc nıuvıı 'dıı 
t ıuinat ak1ra ve;,, ıahvilti.tmı m,d •. rndıgınn getırdığlnc vı 

1 ınıenı 
ır mal· buz ısenedı veyulıut 1 anka nu. ktul ı r: eııct 1dc 

d • C'UIJle!I 
la~ele gelm leri laı.ıındır. ihale nım. nın ~ tıı ııı 

I' hull'1 

teınmat ulnrak n.ıht v<>y<t t.ıhvil:lt .ılınm ı ,u "ı 
1 "anluı 

fcızl.ı ınali'ıınat almak J!llycnlcnn daha t V«' cı cıı 

lnyelc gclıneri il· n olunur. 
( 1 1 

_., .. 

asın .Yeri: il ınatbaası 

_ .... 
-~ 


