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r Saylav Seçımı Bugün Bitiyor. 
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.. lkinc_i Seçmenler Kurultay Üyeleri için Reylerini Kullanacaklardır. 
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, - Kamal Atatürkün Bildirimi .. Sqy/av 
Sec1• .. • , mının ' 8itim 
~6tıfinde .. I 1 Türk Ulusundan itimat isterim. Yeniden deruhde edeceğimiz ağır vazifeleri 

yüz akı ile başarmak ve müsbet h blarını verebilmek sami,.:ıi duyğumuzdur Urk 
bir Yurdu geııiş nkııde 

serpili (" k" Yıışı"o § ın ışnf) çnğını 
J r. 

1\ırk 
rı) 1 ulusu tarilıin en <'R 

' en ve . ı· . 
tarı rını ı ınkıl:1bıaı lın-

Yor. 

koysal b k . . 
Ulus) rı •mdon ılorleıııı~ 

nrn Lil . l olu 1 c ıt cyPl!ik ed('cek 
\e ar (-;eniyel) Lu yurdun 

ulusu 
ılu,. n yeni ra'•ını 

llladun ~ 
Q Y3pm:~kdadır. 

ugun ı 
•l .,...,

11 
° f'l"\'une kadar ol. 

t'i gıb" 
l ı v

0 
t 1 ynr.n ·~oı·uklnr.ını· 

1 
Urılıf!kn .. _ ... . 

fJ Q L uJ §1 0"tınCUUIUZ 
l"{lıı: h L' 

h'ln 1 elgeler ( el'erltH ) 
en · guııe Birıı ç·oğc1lmaktnlLr. 

ı n oz b ı· -. . l etin· . en ıgımızı (ı ev· 
ıızı, ist"kJ . . . 

\'t;J/t> 1 t\Jımızı) \'Of\'C· 
J en so kl 

tı) D" ru nrı ( meselelc. 
"'Oz Ö ·· 

Hıı nune ı:ılalım: 
şıın,ı d" 

Hu... oner. 
~, "urıku b.. .. 1 ın t utun uü-ıiınii-

eınoJj ·· ~ _. . 
ıçın k 0 z benlıgımız 
k 0 z.ınıl lir rnış hu sornklar, 

ıtıı~tlak· d 
lllıln J uvöularımızl ·• il d • ~ ... 
)'orıd ır. Alntiırk'un her 

l-;ovgili ynrddaşlorım; 
Hiiyuk Millot Meclisinin 

yoni saylav seçimine girer
ken g-eçen dört yılın i ini 
;•öz len ,!!CÇİrmek faydalı ol
acaktır . Bu suretle çetin yıl
lnrıln bJ ntı ve Önderi bulun-
tluğum Cüınuriyet 1 Lılk Fırk
asınn destek olon ve doğru 

yolu gösteren giiveninizin 
yerinde o!Juğu koloylı~ in 
onlnşılmı~ oloC'nkt r 

1930 ve J 931 yıllıırınd.ın-

b~ı i ocun. lıi~· nyırJ t ırıımı
ynn g-enel bir s kıntı ir ınıloı l 
ir. lleryerde ürünlerin fıatl
:ırı clii~miiş olıluğu halde ul · 
ıc lur azalmıi, ış }weirıılcri 
ılarıılrıı ~ en snğ lam p nalar 
sarıdarak ıliişnıüş veya ı!ıış . 

üriılrneğc ın chur kılınmışt ı r . 

Biıim yurdumuz bu :- ırsınt 
ılara bilhassa maruz hulun -
uyordu. ıt)tinku lİl'aret ve 
tediye muvazonesi otcdenhr. 
ri o~·ık hulunılugu halde z.i
raut mnddt~lerınin fı:ıt dü k 
iinhiğıi ve yurdun geniş ök
iicfo sıno:i marııulrHn olan ih. 

en k 
11lt1 . Urtuluş iı-in a~·d,r, 1 tiyacı, alışveriş U\'lğıoı d:ılıo 
d 0kıu l ~ zivade artıracJktı. Bu zorl-

ıı. on . '.ııyrnğın altın- J 

butiinlu"k )edı nıilyonluk bir uklar Ye ihtimaller yüzünden 
E: ... iilk ,de genel sıkıntı, moli 

ı · "et hu .. olarak dn ağır tesirler yapn · 

l'•r kez dagun yurtdn i:ıte hu, ca"ından. devletin hazinesi 
leri rıı.. ha snğlanacnkdır. t'I 

L ı Urk l gittikce daha faıla t.larlığa 
ııı:eı d u usu buaün bir maruz bulunuyordu 
lıt. aha At t.. k' o l } 1 ~ını b" .. a ur o baöolı- Bu çetin şart ur, ıer a n-
(' L. Ulun l'.' 
lııı:dır. ncuno. anlata- nda yeni kurumlar yaprnrığa 
Sa ı mecbur olun yurdumuzda 

ı.ı ' av se · · · 1 · d d ' ıer6 Vaz·r cırnını bitirmek açılmayı ve iler emeyı ur · 
l~incj 1 e başına koşan uracak mahiyette idi. Bütün 

8 •ecrnenlerı bu çetin şartlara şu gayet 
dı ana inarınız . mühim noktayı da kn_t~ak 
i•nızı ö '." Tarıh yap- l <Yerektir: Geçen dört yıl ıçınde, 

vecekd ~ . 
ır. uluslararası durumu yenı ve 

., .. 

• 

BÜYÜK ÖNDERİMİZ KAMA.L ATATÜRK 

derin hir buhrana girmiş ve 
uhıslarnraeında kllşku ve gu
vcns ı zlik şiddetle kendisini 
hissettirmiştir. 

Geçen dört yıl içinde hen 
ve ftrkıım ulusun başlı
ca bu meselelerini hullet. 
mek vazifesinde idik. Bugün 
yüksek krıtınıza a~·ık nlınln 
cık ı yoruz. En nazik ulus 
dnvalrırını eni nbotli tedbirle 
doğru yollarda takibettiğimiz 
h~r nlarıda müsbet neticele>r 
:ıldığımız konaaıindoyiz üko· 
nomiclo ticaret muvazcneHıni 
temin edecek v, ulusun 
ı-;ntın nlma kabiliyetini ko. 
rll) ocak tedbirler bulundu. 
Bu giizeyde iş ve değişme 
luri mler i "in daralması, niı
betle birçok ülkelerden ön-
ce durdurulmuştur 

iç in yeni kazanç 
Yurd 

yollnrı 
bu moğc, verilen ehemmi 

yet h zln eyi vo hayırlı te
sirini h issettirmeğ'o başladı 
neniş öl~·üde sanayileşme 

lıareketi devlelce ve ulusrn 
alınan yeni durumun (in 

bc·lli vasrıdır. Bugün zirai 
ve ınoi ürünlerimizin fi. 
atlerinde di.ışkünlük dur
muş hatta genel olarak 
yiikselmeğe başlamtşdır. 

Zirai ve sınai ürünleri
mizin miktarları dahi çok 
ülkelerde azalmağa ve azal
tılmağa mahk1im olduğu hal. 
de bizde bir artma göster
mektedir. Yetiştiriciyi mo. 
yus etmiyecek kanaatli 
bir fiatle ürün artımı yeni 
ökonomi düzenimizin sağlam 
temellerinden ve mutlu ayır
dımlarmdan Liri olmak yo
( Devamı Ü\'Üncü sayfada ) 

Bug~n Bütün Yurd _Ba}'_ra"!:l Yapıyor .. 
e ile, secmenler güzel tezahürlerle kentımıze Arnavud ıMütekait General Refet 
.. ~ ~e gelir gelmez de fırkaya. uğrıya~ak 

~~~~~~., sevınç duygu-
, ~· H. f. Balıkesir saylav namzellerı.. farı bırakdılar. 

l:.ıwer Ad . l 
11 al\an, !Jalıkesır .'iay avı. 
o.u.jım. 1'e:e.r, ~ski Halıkesir sayfam. 
I .ur< it, eskı Akscırt.ııJ MııJlaUl · 
sıtıail llakkı U:u11çarştlı eski Haltkesir sayfam 

J;erıt'ra/ Kcl::.ım Ô:t1lf'J, Uwıu/\ Mille/ Meclisi 
'; cı~J,aıu · 
~ .\f ef 11 L • l 
' () Ilı· <mid Demir. csM Bcılt/,esır say avı 
~ .._ /Jsnıaıı .\fııa:.l JJurcu (5/,/ ( 'anakkale say/avı. , 
9 uyr il ' · ' · 1 \ t 111 Karan. eski JJfl, cık say avı 

nı~t ltu Gu!\rıil ( kadllı ) !zmlr kız muallim 
lrı.._ il ltbf mud11ru \ 
l z cal11ıı/, .)usu1ırl:k l\a.ası çificllerinden. 
/ • ~t. llıa/ .. , < 1 • 't:u/ekuid miralmı 

0~~· Hasan \'ası{ .">omy.urek, dişçi mektebi (t: 
ft.ıorlerlıiden 't) 

~~~~~~~ ... 

Bugün snylav se<·imirıin 
bitim güoüdıir. İkinci se~·
menler bugün yeni snylov
larımız için reyler ini kulla.
nacak<lır. Merkezin 390 ik. 
inci seçmeni dün kentimiz
de toplanmışdır. 

Merkezin bütün nnhiyeleri 
. ikinci seçmenleri \'Ok güzel 
tezahürlerle kentimize gel· 
mişlcr, gelir gelmez do doğ
ruca t~ümuriyet Halk Fırka
sına uğ'rıyorak sevin~· duy. 
crularını bırokmışhırJır. 
o 

Buyruklarla süslii olobiis-
l De' amı ikinci :&nyfada) 

Hü~Ometine yar~ımJ 
lfalya Arnavudluk t ükOmatirıin 
emrine 3milyon altın frank verdi 

Tiran, 7 (A.A.) - Arna\•-
utluk hükumetinin resmi 
gazetesi Besa gaıetesinin 

yazdığına göre, fcvkalt1de 
büdce esası üzerine yapı
lan taahhütler yüzünden 

olun masraf nçığının bir kı

Hmını kapntmak üzere ltnl

yan hüktlmeti, Arnavutluk 

hükumetinin emrine üç mi
lyon altın frank ~ermiştir. 

Kr.tl J'.uğo buy fu~soliniyo 
bir minnetdarlık tol yazısı 

çekınişdir. 

istanbul~an müstakil saylav seçiliyor. f 1r~am11 nam
zetleri arasmda ufa~ ~ir ~eğişi~li~ ya,ıl~ı. 

Istanbul, 7 (A.A.) - Teb İstanbul nam et ı· t · l k" . _ .. - z ıs esııu e ı 

lıg: Profesor Neşet Omer Yusuf Akçura Kars vilfiyeli 
grdelp C. il. F. nın lstanbul Fırka namzet listesine na-
sn!Ia; ?amzedi olarak tespit nkolunmuıtur. Kars listeei
edılmıştır. lla.n edilmiş olan ( Devamı üçüncü soyfade ) 

Hava Mukavelesi. 
Alma~ya ~ava mukareleSlile giriyor mu1 lngiliz ~ıı 

ışlerı bakam on güne ~a~ar Buline gi~iyor. 
Lonc_l~a, 7 <A.A.) -Alman- dini ve tunıumiyelle Avru a 

y~ Ingılız Dış Bakunının Bny meselelerinin l ıı· . k P 
1 lıtlerle ·· .. .. k ıa ını o -
bir havcı goruştu te~ . sonra lnyloştlırucoğını lngiliz hü-

muku•elesınm ak- ( Davam .. .. .. 
ı uçuncu 11yiadı ) 

.. 
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FOLKLOR K, ÖZER t Bugün. 1 

.ııualllm Saylav Seçimi 

B l 
L __ J ___ h _____ ...:, _______ __;, ( ~ starafı bir ,nci ı-aylodu ) 

a IHesirae alk adetlernden: lerin ve otomobi\lorin. caJ.-
delerde geçiş ıc~·im urfesi 

Gelin alayı • olduğu i~:in, eüsıonmi~ oıun 
kentimize cıyrır.n bir şonlik 
vermiş yf:r yor ikinci se~·
men knlabal irı ıse hrıkıku
ten bir bayram ar fcsı giinü 
yaşatm şoır. 

811kiden Balıkesirde ge
l inlerin erkek evir.e na. 
kli halk araaında (may
ala - mahfe) denilen ve 
iki hayvan üzerine otur· 
tulmu~ knfeııli , dört kö
·eli \ıthtarevanlarla yapı
lır ve (mayafa) laru o·e-
1 •. 1 o 1 
ınuen başka bazı kadın . ı 

lar da binermi . 1 

(Mayafuyı) gayet güçlü, 1 
kuvvetli kimıeler idare 
edermi§. Bu arabaların 
ıtrelınıı, hayvanların baş
larına, &acoklarına diğer 
kııımlarınıı muhtelif büy
üklükte cınğıraldar, büy
ük çanlar asılırmı, . (Ma
yafa) nın naklinde zam· 
anım ızda olduğu gibi gii 
veyının sağdıcı olnn er
keğin omuzunda ekseriya 
mavi ve hazan da ko-
yu kırmızı (abdeıtlik) di-
ğer iımi «cübbe» bulu-

Herkes (~~eyizleri) bir da
ha gözden geçirir. Ve çeyiz
lnrin çe~ıdleri, çokluğu ve 
a ll ö-ı hot. 1- ·ınJa de\likodn z ,,.... .... 

~ 

yepnr. 
(Ç•·yiz) kız i{·İn biiyuk bir 

mesel~dir. llcr kıı mutlnk 
surette ta. k ızlı k hııyatınJan 

itibaren haline göre \'eyizini 
uz veya ~·ok hnırlamışdır. 

Bu, ileriılo kuracağı aile yu· 
vaeı k'n lüzilmlu olan eşya· 
dun \baretlir. 

<)eyiz ne ka l3r {·ok olur
sa erkek. tarofı okaJar mem
nundur. Akıi takdirde ve 
hazan vaziyet gerginl·•şir. Ve 
hatta bu iş tarareynin saa
detini bile bozabilir. 

Cuma günü; geline ba~
mağa gel~nler «düğünlük» 
ismi verilen para ve muhte
lif hediyeleri getirmeyi unu
tmazlar. Bu adetdir. 

Getirilen hediyeler gü-

Bugün ikinci ~eı;ınenler 

sabah suot yediJo Fırka me
rkezinde toplnna~aklard ır . 

Fırka merkezincfon. saot 
yttdi hu~·ukd:ı tobluCL.t h11re
ket edilecek belodiyedon sa
ndık sevin~·li tezuhtirle ~lı
ndıktan sonra yino tohluc~• 
ve tezahürler arasında Hul· 
kevine gidilecekdir. 

Seçim HalkevinJe olucak
ılır . 

ikinci seçmenler reylerini 
geı · im şube l eri sırasilo kul· 
lanacnklardır. 

Sayluv sc~·imi münasebe
tile kentimiz dünden donan -
mııtır. 

Bugün ve yarın 

kdir. 
süroce-

-!la9••··- .a•• •••P9 -mm-•• .. ... eı.. ··-······ ........... -~ .. 
• • İ AV IE AKATTA l .. 
:ı: ••a:• ·--·· ----- • ti-•••"Dll*•* •a••••-•••••• ••••s••• 

Mei os 
T eşki\atı yapılacak. 

~"erinos koyunlul çoğaltı\acak 
Mt~ rinos mı · 

ntaknsı i~·indo 

bulunan vilay
etimizde önü
müzdeki mart 
nyı g·iudc Me
rinos teşkıldtı 

yopılacltğ'ı lrn
ber ıılınmışılır. \tıı t kıı ııı .ılı, 

Saf k n n lı lıa) ı ıı :ıı ıı ur 

kıvır<'ık ko ttı ~ H•ııııı 

yunlorın tesalüb trnretilo 
S.1erinoslnrla ~·i(tleşJirilmesi 

de mukarrer bulunmakta
dır Bu hususdıı %iraat 
B:ıkanhğı mıntnkn hayvan 
ıslah müfettişinin mütalea
s m sorml>!ştur. 

Merinos koyunlarının do_ 
ğuınu başlnmışdıı. Y nvru
larına özenle bakılmakda_ 

dır. 

Doktorsuz Bir Kaza!. 
Sm~uğtda ne ~o~tor ne ~e ecza~ane vaıl 

Sındlrğıda kumar be'3sının önüne geçildi. Un~uwi v . ıayet M8" 
clisi Sınd11ğ1 azal ğı için namzed gösterilenler. 

::;ındırğı. 7 (Muhabirimiz tulub adliyeye teslim cılilıtı · 
den) - Cuma günü seç-imin işlerdir ... 
bitirilmesi için hazırlık yu.· Olümle tehdid 
pılmaktodır l'mumi meclis Camii cedid nıııhallcsintle 
11zal ğı intihı:ıbatı da ı•umor- Köse oğlu h~maıl tüc<·RfJsfl 
tesi yapılncakdır. S.ndırğı \"ehbinin Jük kdnına girl'rek 
nzulığı idn Ali Heşad Göksi· hakaret ve ölümle tehılı 
dnn ve lbrnhim DeJeboş ve tte bulunmus oldu••unde~ 
M" .d 1' 'I 1·1 . ':ı: ı:ı ı •. urşı .. e .ı.vren ı ôn eı ı mış. adliyece verilmiş kanun 
dır. Murşııle Evren Adana tetkik ıta başlanmıştır. 
Halk ~1'ırkası Başk~nı. Orge Çorumda hastalık 
Evrcnın kız k::ırtleş11lır. , . . ho"' 

k k 
yorum nahıyesınde l'ı • 

Do torsuz aza maca öksürüğü ve girib ııse 
Sındırğı hemen bir sene- talığı çıktlığı bildirilmek· 

dir doktorsuzdur. Doktorum· tedir. 

Çalışkan bir kumandan _
1 

.Jandarma kumandttnlıı 
vekaletini yapmakdn oısıı 
Şükrü ~·avuşun kah .,.eıer , .. 
de bir takım gençler 

nurmuş Bunun da sebebi 
( mayala ) bir kaza-
ya uğrarsa gelini 

,·eyın annesine verilir. 
Bu hedi Y"ler in getiril-

mesine sebeb: <iüveyi ep 
eyce maeraf etmiştır. Be· 
iki de bor\·lanmışdı r. Ku· 
rulan yuvanın saadetinin 
hozulmama11 matluhılur . 

- • - . Ku ı ultay ~an unlar ~alemi 
f eliket görenlere ~amhh- 1 mü~ürü 

uz Boy Ekrem Adarın s.tmn 
mücadelesine iştirak i\'in or
aya gönderilmişti. ~f mdı ns
kerliği bitsin diye beklnıiy
or. E<'zebane de yoktur. Adl
iyeye aid vokayi snikltırile 
evlenecek ~'.iftler Balıkesire 

kadar gitmek ıstıranda kalı· 
yorlar. 

(31000) Nüfuslu kaza mızın 
doktora olan şiddttli ihtiya
cını (Türkdili) sütunlarından 
sayin Sağlık Bakanımıza 

yükseltiriz. 

rafından oynanılan koıP~~ 
rın onune geçilmesi b\ 
kın memnuniyetini rntı0 1 

olmuşdur. Şükrü çavut~: 
crelir crelmez gösterd ı,.,ı derhal sarmak ve örtmek

den ibaretmiı . işte bu şe· 
rait dahilinde hazırlanmıt 
muhte§em (may:.ıfa) arkasın
daki büyük insan küm~le
rile cınğırak ve çan ıada
larının gürültülerile hare
kete başlıyarak etrafı çın
latırmış . Nihayet gelin bu 
k.deA İ\·eriıinde ve bu ka. 
labalığın hayhuyu arn 
Aında oğlan evine g-elir. 
Bu aırada sağdıç Caaliyet-
dAdir. PArıi"IAr gariljr 

Bahtiıler verilir. l~elin 
keriye girer. (Mayala) kız 
evinden verilen basmalar 

1 

dellılar ve sair hediyelerle 
P.8kiıinden daha ziyade 
ıiiılenir ve aynı çıngırak 
ve \'an seılerile 
llöner. 

yerıno 

Perşembe günü akşamı 
Ad~t olıluğu üzere erkek 
tarafı münuib kimseleri 
yemeğe Javet eder. 
Miiteakihen (mevlid) ok _ 
un ur· Yatsı namazından sonra 
(ı.;üvegi) önde bir fener ol
duğu halde cemaatle evine 
gotüriilür. Orada l·ir ho. 
('anın du11ile (zifafa) gi
rer. Bu esnaJa eskiden 
hatta ve el'an devam eden 
bir ('rumruk) vurma dde-
tı' d var ır ki, bunu güve-
ye bir taka olarak ya_ 
parlar!? ... 

nece zifafa giren erkek 
gelinin duvağını açıb da 
yüzünü ilk defa gördüğü 
ıaman geline; ( vaktü haline 
göre) elm11 gerdanlık: , yü
zük, beşibirlik gibi mü
C'tvherat tRkar, buna (yüı 
görümlüğiı) yahud (görüm. 
se 1 ı ~) •lenir. 

İlk defa zifaf oılasına 
gmm erkek gelinin yü-
7.tİnü •\·mağa geldiği za
man gelin ve güveyiden 
hangisi hirbirlerinin ayağına 
evnl basarsa onun evlil ik mü 
dP.dce söziinün daima üstün 
olac•ıtğı itikadı vardır . 

Cuma günü herkeı gelini j 
görmPğe kotar . Gelin hanım ; 

ha~on (c . hazlı - cey:zli) oıla- ı 
tla. hrızan da ıifaC odasında· 

ki hususi ıurette ynpılmış 

(köşe) sinde; ziyaretcilerin 
bakıılarınJan ulanır bir va
ziyette oturur •. 

Para ve diğer yard ım
lar bir haylı işe yarar. 

Ralıkesire bağlı nah iye ve 
köylerde düğün Adetld-
ri hemen hemen şehre 
yakıudır. ~ahirden köye 
Te köyden ıehre gelin 
geldiği zaman erkek ta
rafının süvarileri köye 
gi rGr1r•n köyün d" lilcnnl ı 

ları ( topr•lkbasdı ) parası 

nam ile bir para alırlo.r. 

Bu parayı almak adettir. 
Verilmezse ka\•ga çık

ar. Vaziyet fenalaşır. Se
bebi köyden, şehirden kız 

~·ıkmışdır. Adet yerını bu-
lmalıdır. Haz1 köylerde 
bilhassa dağ köylerinde 
gelin alayı ve düğün 
merasimi daha tuhaCd ı r. 

Oğlan evinden kız ev· 
ıne gelin almağa gidilir-
ken köyün muhtarı n 

ihliyor heyeti atlara bi
ner~r ve en öne geçe
rler, Arkndıın delikanlılar 

bayrağı al ı b atlı olJukl
orı halde buğırarak. sil· 
Ah olarak harekete haş 

!arlar. 

Önde giden ihtiyarlar kız 
evıne va rınea , delikanlılar 
adet olduğu üzere ( top
rnkbasdı) parllsı isterler . 
ihtiyarlar bu parayı alıb 

gendere verirlt!r. Bunun 
üzerine delikanlıların elin-
deki bayrak gelitıin ko. 
p.sı önüne dıkilir . Ve be
nge Jeniltm oyun oynanılır. 
Nihayet; gelin alınır. Ve ata 
bindirilerek yürüm~ğe baş

lanır. Ru Jefa delikanlılar 

eloyın önünü keserler . h·le
r ind cn birhı i mefülil ini yere 
yayar. Köşesintı bir bı\·nk 

tl:ker. Ve gelinle hera-
Ltr yengeden balı j~ 
i11ter ve alır. Bu suretle 
alay t rkck evınr. gelir. 
Kaynata gelinin yanına 

yaklaş r. Kendiııine hayvan 
bağı9la r. Vo gönJünii ya-
par. Ve ayağmın altına 
hir kazan kapot ı r. ne-
lin kazanın iistiin~ h:ısıl> 

attan iner. 

larm yardımı 
Erdek ve Mormara havali

si feldketzadelerine Şamlı 
Nah iyesinden yardımlar de
vam etmektedir. 

Kam\· ıllı köyü 30 liro. Bıı-
ş ımkızdı köyü 4 lira. Yeroluk 
köyü 8 lira 14 kuru l?, Alaca 
köyü 10 lirn, Kırmızılar köyü 

13 liro 7 kuru ş. Felhıye köyü 
8 lira 10 kuru~, ArmuJalan 
köyü 10 lira 5U lruıu~ yanl
ımda bulunmu lnrdır. 

Varolsun hamiyetli köy-
lülerimiz!. 

Mekte~lilerin Marmara f e
la~etze~elerinı yaı ~ımı 

Zonguldak , 7 (AA.) - Ma
rmara adası foltiketzedelerine 
yardım olmak üzere Orta 
mektep talebeleri ııralarında 
elli lira toplamışlardır. 

Ordu, 7 (A.A.)- llildliarner 
1 

cemiyetinin öncfiliiğü ile 
Marmara adası feltlk et crör e 
müşleri İçin yardım parası 
topl:ınmaktadır. İlk mektep
l er imiı in Hıldl inhmer dernek 
kollArı da bu işde ~·ulışmuk
tadırlar . 

Bu sırada: 

Celinin koltıığunun altına 
bir çörek, eline bir bardak 
su ver ilir . l;dlın suyu yere 
dökerek odasının kapısına 
'arır. Orııcla bulunan yt n
geler çöreği nlıb birer parça 

oholiye dağıtır. (;elinin eline 
biraz yağ, birozıln bal ve
nlir. l:elin elilt) biraz yuğdan, 
biraz dn bohlan nl b oda ka
pısının başına ~iircr. ı : ~· kere 
k:ı pıyı o~·ıh kapar ve sonra 
l{'erıye gırer . 

Bazı köylerde de :1det 
olılu ğıı veçhile z fof ~ecesi 
silAhlı delikanlılar güv .. yin 
evinin önünde kerdek i 

yengenin (bck tlret) işoretini 
beklerler. Alır ıılmuz sıliih

lurırıı hnvııyo hoşaltnrak 
se\ inrlı>rini izhor ederler. 

Elyevm ve uınumiyc1lc 

8Jlıhsirin ova ki)ylorinde 
"t!l in lNİ arrıhnlurla toşırlor. 
h 

Hulık~sirılc du hu işi (lonclon 
ve otomobiller) görür. 

Kurultay knnunlnr kulcmi 
mütlürü hemşerimiz B .Mu
zaffer istauLuldan kentimize 
gelmiştir. 

Dün akşamki ~alo 
Çoruk E!1irg<ımo kurumu

nun balosu ılnn nk nm ~ehir 
kulübü ı:;aloulurındo verılını

ştir. 

Maçlar geri ~uakıl~ı 
Ta.yare kupası ma~·lurına 

hıırriin tle ldmanbirliği - lı.1-
:"'I 

manyurdu ııras nda llevtım 
edilecekdi. Duydıığumuzn gö· 
r1>, ma\·lur saylnv se~·imi mü 
nnsebotıle gelecek cumaya 
bı rakılmı~dır . 

Bir Nışanlanma 
Kentimiz a vu kı-tl arından 

Kasım !:i:ımirıiıı kızı ~edirne 

ile, yiğeni Tıbbiyeli Atıf Sa· 
minin Jün nışaulurı yapıl
mışdır. Yeni nışunlılara saa. 
det dileriz. 

f or~ kumpanyası Roman y
ada da ~ir fa~ri~a açıyor. 

Homnnya sanai ticaret Ba
kanı B . .\tunohıs<'O · Strunga 
Rakanlur mccl ısirıo ford ku
mpanyasının Runıonyııyn bir 
murahhas göndererek ınoml-

1 eket Jnhilinde otomobil imali 
için ruhsat iste<liğ'ini hildirm
işti r • 

Hu fobrik 
kurulacaktır 

Floreascaıln 

ı ç ın laz ın 
arnzj şimdid<'n sJtın 
~tır. 

Bunun 
olan 

nlıı m. 

lliikfınıetin ökonöıııik me
selelere bakıın komisyonu 
Calnikoııın kurıılmasınn i:dn 
'ermiş olduğuılllnn bu fJbr 
ik t binalarının yapılmasına 
ilkbuohardo lıa9lnnacaktır. 

Silah af anlar. 
l~.klar köyii muhtarlar 

Şerif oğlu Hüseynin yabdığı 
rnuhtnılık vazifesinde münf
ail olurnk evinden muhtorlık 
odasına girerken köyden !in
san oğlu Ali ve iki arkaduşı 
pusu kurarak öldürmek için 
ü·,: el silfth atmışlursa doku· 
rşunlar isabet ~tmediğinden 

Hüseyin hayatını kurta
rabilmişt ir. Miitecuvizler tu-

~ '"' d'r· \'alışkanlık şayanı trık 1 

dir. 

Soy Adı alanlar,. uk 
Salih MERİÇ - But 

bezeztanJa elbiseci. 
a.y~· 

Süleyman YER - r 

ören mahalltısi bekr.isi. 
Ö 

f)oıY'' 
Mustafa ZKUL - I r 

bııy oğlu bakkal, Kae9 l' 
9 

mahallesinde. 
Hüseyin SA YGINER " 

flnt bekcisi. 
1 9 

Mustafa GÖNÜL - Bs 1 
Ali demirci köyü okutan•· 

Kebsüd Okulası. 
füla yavruların barındığı ve nur aldığı bir yuvadır. 

Kebsüdde bataklı~lar kurtuluyor. Kaldırım yabıldı ... , 
Kepsiil (Muhabirimizden)- I mı olntuştur. Bahtı} Iİ' 

HeledİJe•in bu seneki ç·a- yavruların yüılerinde b~ıı i 
lışması göze \'Urpmaktadır. ren gülerlik k1?n1tilo~i· 
Nohive ınii~ürü Sı>dııd ve- cehaletten kurtaranları 
beleJiye reisi Hizun n mii. nnet ve ştikran bor(; 
temadi u~raşmelarile kasnba larını Açıktan söyle01~ 
!!ii ıelleşmektlc<lir. ::>on gün. isteklerine Liror ni~nPe 
lerJo nuhiye merkezin in 
i~l~k hir yerinde şimdiye 

kadar yapılmayan ve hal
le gelip ge\·mclorinde ra
hats,z ede:g J :mo metre mu. 
rabb~ında bir kaldırımln 
döşenmişdir. 

Etrafı sularla \'evrilmiş, 
Kcbsüdün her zaman batak-
lı~ olınnsı ihtimali vnr<lır. 

Bunun tomaınen önüne geç_ 
mek, hostulığo seJ ~·ekmek 
idn tedbiri :tl::ın belediye 
100 metre nıuroLhaı yeri 
hatokl ı k qnlınden kurtarmış, 

büyümesine meydan Yorme
clen kurutulmuştlur. 

Kepsüd meklabl. 
Vilayet i~ erisinde ve 

pek çok yerlerde vn-
lı bay S ılim f~ün<lo-
ğ::ının kurıluğu kültür ış· 
ıkl ırm lan lıırisi de bur 
::ıdo. ken·!i8ini göstermişt-
ır. Kurtnrd ğı .köy yuv-
rulnrın n lıarırıdığı yııvn 

görıııe~o \lcğer. <;ör.o rn-
rpnn yntnk, V<' mc•k ovl 

ı <•rilc Jiğ'or ynralur diız 

gün kurutulmuş vo jstl'ğin 

tam mukabili bir yorı-

ır. 111• 

Mektebde Hilaliahmer teşkl~l 
~fcktebde mevdana ~1 .~ 

"ırı'l"'n 11'\:'\I' } ~ .,eov · 
v ı . ıa ınıer r- ıı ıll 

' lil tı derne~i kol teskı ~1. 
~ • sO 

bir sen.edi r çalışnınsı ıll 

1 - d - ·r11tıır emfl•'e r-ırer. l n' ... 
h ~ rO" 

el1urimlc: me,cud kD ·ııı 
"t ıerı 

lerini. nylık. ttıahU JıırB 
vermek ~~in nyırdıklnrı 1 1 11 rı 
heyeti uzaloıınıı uzattı~ 911 

görülür. Pull r.n yoP'~·~jıı" 
\'•llı~'lla vıırl kin tlüzPO ıf{ılıı' 
in ~unı i nnrııl ırıyor. Y nrJ.ırıı.ı"' 
ı;oğaLr, banlar merkez• .116 

. .. l · ı · 1·~ .. P.r1erı 
umıye 11onl erı ır. ,, ~·ı!l 

• l') • • se·r 
alılıkları vozifderın n . ·ıııtt 

ve mesuliyct yükü içcrı~~11rtı 
olduklarını anlaynn 

1 'ı;tı 1 

heyeti hesaıllurının inlı d .. ro" 
işlerinin Jiirüstliiğü tJg ~ti 
ldarını onlııtmaktodır· 1crı11 
minimini ynvrularn ' ., 1t ıı 

• ter••· sevQ'iler ve u<rrnşrno ı-ıf 
Q ~ k ,. 

ıııuv:ıfCakıyotler is1oınC ıt 1 

• . bt.l J 
lıorcdur. •~unun ı\' 111 htJ'e 
iizorınc alon 144 Me ıııt1~ 
ı 35 NıJ'PZİ 99 Huyriyc 

11 
gb' 

ralt \'O<'u klurı bizıh- tıoı: 
rür vo sevgiler sunarız· 
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TENKiT ! 
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Gec·ke 
•5t)\gım \(' ıztıral ını•. Homıın. J7l 
a) lelı 25 Kr. Per kltab<"ıda lıulıırıur 

f~liın l k. . . . . 
trıkt \o ı §U mınıcık eserı, 
ıkt nn okumuş hul unuc 

•ın: 

b~ Çiinkü, ysızgonı bizim, 
İtı: lışı bizimdi: Bnlıkesir-

ı,. 

Ok d 
1 

uyacnktım : Fakat. bir 
k~ııko.nlının , hu bitik ha
lh· nda yazdığı bir koç me-

ıy(.. t . 
b

11 
d' . en ıt, demiyorum. 

tu~ı·ek•, o tabii isteği, kö 
d 1Yeceği yerde Eöndür-
u, ~ h' .. e ırledı' (. . . 

fıttt'e\·en gün bir nrkadu-
e okumuş okndar be<r 
ıırniı:ı k' ' o 

't ı .. 

ee ~ Muhn kak okumalısın 
~' e; diye isrnr etti .. 

~ı e ertesi güni.ı, biti~i 
nıcı tutusturdu: 

ha~0Göre~E1ksin, dl'di, lıcr
ltıa ' \'ok guzel bir 10 

n ... 
Okudum· . d' d d.. .. 

ııcoı . , şım ı e, uşu. 
eıı . k ildi . ını aydedmekten ko-

l'Qı al · ~ l\mıyorum . . 
evıı:u şu· 

Guı . 
ırı· eren, tnyareci Met· 

1 se · evıe vıyor. Nişanlanıyorlar, 
ı},., necekler: Fakat A<,rı· 

'"i{ . ' o 
Rid ısyo.nırıa, toynresi ile 

en M r d · u· l c ıa ônmıyor .. 
hi~ 11 8~ren, müteessirdir: 
ı . kıınse ilo görüşmiyor. 

.,ı:tınin le toyare 
~ıın~· düşdüğü haberi 
Ot nişanlıyı pek so.rsıy· 

M r 
Yor. e 1

0
nden bir paket ~eli· 

· lme · Ü"J nıış .. 
.u seren hu mektulılu 

ll"ın . , 
rnıyor: 

ak(ı Keş\ci ölseydi; diye 
Yor 

Cunk·.:· 
d~ı· u, Metin mektubundo, 
~er~:e sevdiği il sevgilisinin 
ili ıtlığı üzerine Gülsero. 
~dıyo~er göründiiğünii, itiraf 
() Ot c·· k" ("·· l '> .,un u. ıu seren, 
~·Q~a ~·ok benziyormu~ .. 

e~düf nı, _Erzurumdu bir te 
811\'~·ı· M"tınin önüne, edik 

ti l 1 • 
her b Yl» ~·ı karıyor. Ve 

o. er 
Qrlar ce yoşomıya Lnşlıy· 

Gi;İ· 
~ülın seren, ihtiyar bir kız 
dınıe 'Y.n ahdetmiştir. Bahasını 
Rıırj l'Qıyor; butıün tolı bleri 

ı\rCeviriyor . . 
t nılu rı ı. 
ıt uc sene ge\·mış-

8ir ak 
Şn 11 " §anı, ~tetinlc ilk nı-
" ı.C<·e . d .ıtı.y 11 ın o beraborce hiil-
ntete ur'.l~ıkları ağacı ziy 

b· gıdıyor 
oırd ... 

Ot<ld e ne görsün: ~telin a ... 
l?ıık 

kf)hukllt, hir nyoğı yok Ye 

llır değnekleri ılo . 
eyi aı sonra, Gülı;eren her 
ll anlamı 1 l1lı:r ş o uyor .. 

leıı ın t Ynre ile dii~llii k-
Fflnr b 'S 

<ıııı n u hale gelmiş .. 
~"Yatıseren bir malul ile 
ır-· rıı k. 
~ın ~· ·orlotcmcz. < >nun 
t nıer 
llıuş., ın, o mektubu uydu. 

(' . 
~ 'ltll\ek . 
lrtlk ıslıyor , Uülseren 
1 rnıyor 

r ~t~ 14 . 
kııt eıı· 2 sah ' feye seril• n, 

llııı) I 8'1h'f .. k 
rı ~ · ı eye mu em-

ı tv(lt f{ulıilecek mevzu . 
IJ ı '5J l . 

ğındn iken, üiilı;erenin 
cnn sıkıntısı içinde geçen 
günlerini anlatan c«•un sık . 
' ıcD> trnhifcler.. Doktorun 
sevmesi. çocuklar ve he
le, sırf boşluk doldurmak 
iç·in konmuş hissini ver
en Semanın mektubu; Se
manın derdi . 

Bence, bir roınan('ı her
şeyden evel muhnyyilosi
nın potasında, ı omnnın me
vwu idndcki vakalurı bi 
rbirine koynatnn ve onla
rı ayrılmıyacnk bir kül 
haline getiren terkib kab
iliyeti herkesinkinden fazla 
olan bir insandır .. 

Halbuki ((Severim ve isti-
" rabım)) du, en z·yad.o göz-

üme ~·arpan şey, bu tert 
ipsizlik, yersizlik oldu. 

Oldukca cümle halası 
ve dü§Ünce oykırılığı ile 
karşılaştım .. 

Cümlo hntnlarıuı ınüro . 

tlib ve müsahlıihlere boğış
laılıktan sonra düşünce 
aykırılıklarına gelelim: 

«Ağrıdağ» iıyan•, ~·ok 
ehemmiyetli bir lıiidise ve 

isyancılar Jo, koca Türki 
yeyi zorluyucak bir kuvv-
et olarak gösterilmiş .. 

Bu, her Türkün izzeti
nef:;ini incitecek bir vazi 
yettir .. 

- Bız, bu kadar zayifm-
ıyız: demekten kenılimi 
alamadım. 

Şu cümle; grnmer nok_ 
tai nozarınllan boı.uk oldu
ğu kadar. düşilniiş yönü
ndun de rrarib: 

« .. Nasıl mağrur ve 

herkesin güzel bulduğu 
bir genç kız, bir köylü 
kadını gibi muti vu sad 
akatlı eana böyle buğla-
ndu> 

Demek ki, yolnı:l köylü 
kadınları muli Vll s:Hlaka. 

tlı . 
Cülsercnin sevgisi, ne 

acayih~ .. 
« Ooooh. Metini öyle de 

rin kuvvetle seviyorum ki .. » 
Okuyunca giilüyoruz .. 
Metin, Ağrıdnğınıln kay-

bolmuştur. Birgün g.ızet 
elerde resmi \:ıkıyo ... 

Gülseren, gazeteyi buld
urtuyor. vo sıwgılisinin ölüb 
ölmediği haberini okum-
adan, dakikalarca resme 
dalıyor, resmi aeyrPdiyor. 

Mümkün mii; akıl kestire_ 
mcdim.. 1 >ahn bunlara be
n:lcr pek çok aykırılıklar 

v.ır .. 
Mctiu, boş k tıhrnman ol-

duğu holde pek sılık .. 
Eserde beycndiğ'iııı yer 

yok mu! .. Vıır; Fııkot, hutn· 
lar benim bu hissimi 
boğuyorlar .. 

Mevzu güzel. lrtkin İ s· 
tikini harbi ne zıtmaııu 

k.olıyor . IJem ve kalo.r 
genişler; hem do boşluklnr 
cldolgun» olurdu .. 

~ ltd1 • \' s ı ıfoye sığdırn-
111 ~illi e 0 ZHnan eser, hem 
l't.~ kuC'~r t kni hatalar 

Aynı ·alııslur, 1 tikini ha 
rbi dekoru içinde, her hol
de <lnha coPlaııırlonlı . 

Bnlıkesirli ynzgunıloıı hir 
isteKimiz var: Anadoluyu, 
hir i~taubullu gözü ile gör
mok hevesinden yozg-rçsın: 

<;iiokii Anudoluludur .. Bizi, 
konıli göl'Üşü ile yazsın ... 

11~. h k kuco<ra hulun-
~t em l . t-

c e ıslekle okun
~) "e .. 

Urı 1.. Uzerindo 
11' l ll .. . 

" ı.ı~1 unulıirtlii. . 
uzun 

~ac t. il ol 
e._tıiu· nr,ık ne var, <li. 

ız: Metin Ağrıda - Seniha Turhan 

TORKDILI 81Yf A. 3 

Yakın kon1şulan1111z: 

Sofya ile Selani~ arasında 
otemo~il seı visi 

-Kamaı Atatürkün Bildirimi .. __.,ıı 

Yakında Sofyn ile Selfinik 
orasında muntozam bir oto· 
mobil servisi işletilnıı>ğe ba
şlnnncoktır. Yunan hüküm
eti buna muvaffnkıyetini 

bıldirmi~tir. Ş mılıkı halde 
bu iki ,ehir arnsınıla kaç 
tane otomobil işliyeccği bunl-

arın karar yo!cuyu alacağı 
ve hangi s3ntleır<lo ho_ 
roket edih hangi saatlerde 

varacağı meselesi gözden 
geçjrilmektedir. 

Bunlarda yakında halledi
lecek ve ilkbı.ılı,ırdan jtibnr. 
en Sofyn ile Selanik ıırAsında 
otomobil servisine haşlonnc 
aktır. 

Make~onya komitecileri 
l 93-1 birinciktınun sonla

rına doğru voktile koputılm ı ~ 

olan Makedonya komitt>si 
naşırı efkdrı « lliirriyct Hya 
ölüm• gazetesi g-izli bir 
nüsha ~·ıkarmı~. ve d:ığıtmıştı 1 

Bulgar polıs müıhirlü- j 
ğünün bir tebliğine göre I 
bu h usus<lu yu pılan to h. 1 

kikut müsbet netice vo -

rmişıir. Gozı3teııin o nii- 1 

shaınnı ç-ıkurmış olun ol 
tı mihayl r~·u tevkif eıl

ilmiş ve nüshanın basıl. 

mosına yarıyan makinl3 de 
bulunmuştur. tnlıkikut de· 
vuın etmektedir. j 

Bulgaristan~a ~amu~ ziraati 
Bulgari~tanda bu ytl gf't,·en 
yıldan fn.zl:ıparnuk ekileccğin 

de nBıılgaristan zirant ve keo 
peratif bankosı 5o0 bin kilo 
gram tohum stoku hoz.r 
buluadurmağa knrur vermiş 
tir. 

Bu mikdar tohum, Hııyic 

Cıyatından düşük bir fıyntlo 
1 yakında Hulgaristanın erı eyj 

pamuk yetiştiren ınıntakaları 
olan Svilin2rad, ltarmanlı , 
lubimetz, Simionofgrad, l1as· 
köy ve Pctriç çiftcilerine da
ğıtılacakur . 

Yeni Bulgar ka~inesi tam
amlandı. 

G ·mer:ıl Zlotefın b:ışkon
lığındaki yeni Bulgar kabi · 
nesi teşk il olunduğu zamıın 

maliye bakunlığı n~·t k bıru

kılmı ~tır Son günlerde kabi
nede yu pılan ufuk bir tadi 

h1tln hu a~·ık doldurulmuş· 
tur. Adliye bakanı B Kalen· 

derof maliye bakanhğ.na 

tayin olunmuş ve bu suretle 

uçılc1n adliye bakanlı~ınn d:ı 
ıisiversite profesörlerinden 
doktor Dikof getirilmiştir . 

Doktor Dikof 1895 yılın
da doğmuş ve Sofyn Onive· 
r::ıitesini bitirdikten 5onrn 
sulh hakimi tayin olunmuştur. 

Ooktor Dikof miiteııkiben İs · 
viçre ve Almonyayn giılorek 
orada medeni hukukta ihf as 
tahsili yopınış ve G'lttingue 

bniversitPsind • doktor ünva 
nını :ılın ıştır . Bulga · 

ri~tnntln döndüğü zamon 
yonidı•n bir müdılet lınkL 
mlik y.ıktıktnn sonra hg 
calığınu boşlamı ş, 19~4 do 
Onivursite d medeni hukuk 

( Üst tarafı birinci sayfada ) 
!undadır. Okonomik tedbir
lerin doğruluğu ve sağlam. 
lığı ulusun genf'l yaşayışın
da ve herşeyden önce devletin 
maliyesinde mlsbt)t tesirin i 
derhal O'Österdi. ~iddetli t- 't 
ve sert tasarruf tedbirle-
rile muvazenesı te
min olunan devlet bliı\c· 
esi 193 1 den sonra her yıl 
muvnzene idnde artmağa 
başlamıştır. Birçok vergı-

ler ıslah eıiilmiş, butta 
indirilmiş o'duğu halde 
tahsilatta ve büdce yekli . 
nunda ortmu kabiliyeti 
ırJrülmesi saü-lam bir mali 
n ~ 'k h bünyenin vtt ökonomı a -
valin her yıl daha ziya-
de eyileşmesinin en miis-
bet belgesidir. Uluslarar-
ası güvensizlik ve kuşku 
devri de, biz, hliyiik Türk 
ulusunun yüce ıncnfoatla. 
rına en uygun telllıirleri 
büyük hassasiyetle tak ih et
tik. Borışı seven ve onu 
her türlü taurrm~ niyeti 
erinden uzak bir surette 
kurumlandırmok istiyen te
miz zihniyetle insel tert 
iplerin moydnna gelmesi
ne ~·al ~dk . Bugün barış 
ve uluslara ra'\ınd:ı eyi ırcçin
meyi am::ı~· tutan ülkelerde 
birleş ı k sıya~amız ve kar
şılıklı türlü arıdlnşmolarımız 
vardır. Bır yönden ıle uluı;al 
korunma ;as .talorınn özel 
bir dei"'rer verdık. Bugün 

r:ı 

Türk ulusu iki köklii vnsCile 
ulusl:uarnsı münasebetlerde 
kendini ıröstermekteılir. Bun-

r::ı 

lard.rm biri ulusumuzun kcn-
ıl ini müdofaa i~·in sarsılmaz 
bir azim sahibi •>laruk hür
met odılmoğo ltiyık bir kud
rette olması, diğeri ulusu
muzun dostluklarına ve İL 
tıfaklorına ah,·ol ne olursa 
olsun deği\?mez bir so.da. 
katle riayctkdr olocağma 
inanılmasıdır. Tiir k ·atanı, 

ulusun bu yüksek vasırları 
güvencine do.ynnarak ilerle-
mekte<lir 

Mütekait 
Gereral Refet 
( Üst tnrafı hırinc sayfodn ) 
ndeki e~ki ırnylav Fnik Rr
mek Tokat ,j ' tlyeıti nomzot 
listesinde a\·ık bırakılan yere 
Fırka namzedi olarak konu
lmu ştur. 

İstanbul, 7 (AA.) -- ~Hite~ 
kait Ueneral Hefet C. 11. F. 
ının İstanbulda boş bırııkdığı 

müetakil saylavlık iç.İn no

mMtliğinİ koyması miinose

betile C il. F. genel ktıtipli 
ğ'in<·e şu tebliğ verilmi tir: 

Mütekait genernl RuCetin 

Fırkamızın İstanbulda bo · bı

rakdığı nı üstakil saylavlık 

için namzetliğini koyduğunu 
öyrcndik.Fırkamız ılahi ayrı

lık fikirleri tarihimizde hi. 
lgili o1nn bu zatın Mecilete 
araılığımız serbest münaka~a 

ı\~ın bir şuje olo.ı:agını um· 
arız . Ru maksutlu C. H. F 

reislik divanı fırkanın İ stan

bul ikinci ııııintehiblerinin 

mütekait General Rcfeto rey 

vermelerini iltizam eder. 

profesör muavinliğine tayin 

olunmuş ve 1933 lle proftts
ör OrılinnriuR olmuştur. Pr
ofeı;ıör Oikcı( hir miiddet iin
ivcrsite rcktörliiğii ılo yap
mıştır. 

Sevgili yurdda~larım, liyor ve ilerliyecektir. 
fürk vatanını mtitema_ Sağlık ve soysal yardım Caa-

diyen yükselten ve ilerleten liyetimiz önümüzdeki yıllar
sıyaso.da devam etmek karn- da doha ziyade genişletilı· 
rındayız . Eğer yüce itima- cektir. Büyük Türk ulusu· 
dıntzı üzerimden ve önderi nun kadın ve erkek flc~·men
bu!unduğum C. H . F. dan leri; 
esirgemezseniz gelecek dört 
yıl içinde ortaya koyaca- Bir yurdun değerli var-

lığı yurtdatlar aruında ulu
ğımız eserlerin de geçenle· 

ıal birlik, eyi geçinme ve 
rden daha ç-ok eyi daha 
veriruli olacağına kati ve ~·alışkanlık duyğu ve kabili-
saır.ımı imanımız vardır. yetlerinin olğunluğudur. U· 
Okooomi<le, maliyede, nafıa- lus varlığını ve yurt ergin
do, kültürde ve milli müda- liğini korumak için büliin 
!aa :le iç ve dış sıyasoda yurtdoıların canını ve her 
ıloğruluğu denenmiş yolla- ,eyini derhal ortaya koy
rında azimle yiiriiyeceğiz. moğa karar vermiş olmak 

Ükonomide sanayileşme bir ulusun en yenilmez ıi. 
programımızı tahakkuk ettir- ldhı ve korunma vasıtaaıdır . 
ti b ürünlerimizin ncsafetl- Hu sebeble Türk ulusuoun 
erini ve standartlarını tanzim idoresinde ve korunması do. 
ve uıuhafı:ıza etmek, her 
türlü deniz ökonomisini bü- ulusal birlik, ulusal duyğu 
yütmek, küçük kredi mü . ulusal kültür en yükıekde 
essesleri vücude getirm"k göz dikdiğimiz ideycldir. 
korurındayız. Sanayileşme Yüksek ve inkılAbcı bir 
devrinde ihtiklir suretin- kültür sevgisi vermek j~dn 
de bir fiat pahalılığına ma- önümüzdeki yıllarda daha 
hal vermemek için ciddt ko- çok emek vereceğiı 

ntrol tedbirleri genişletti- Müsbet bilimlerin temellerine 
rilecck ve pekleştirilecekıir. dayanan, güzel saantları 

Maliye de vergi ıslahatınn seven Cıkir terbiyesinde ol
devam olunacaktır. Bu ısl-
ahat yıır<lılaşı mali yüküm- duğu kadar beden terbiye· 
lerini yersiz sıkıntılara ön &inde de kalibiyeti arlmıı ve 
vermiyecek surette düzen_ yükselmiş olan erdemli ku-
de ödemesini temine matu- dretli bir nesil yetiştirmek 
ftur. Tedrici ve iktısndt ana sıyasamız ı n açık dileği
gel ı şmeye uygun bir terak- dir. 
ki ile devletin hazinesini Yüce Türk ulusundan 
ç-ok kııdretli bir hale ge. itimat isterim. Yeniden der
tirmek esaslı bir um<lemiz uhte edeceğimiz ağır vazife· 
d.ir. 

1 
. 

Nııfıa programımızı du e erı yüzakı ile ba,armak 
rmudan takjb edeceğiz. Asır- ve ulusumuza müsbet heHp
lardan beri ihmal edilen larını verebilmek samimi 
vatan bayındırlığını şimdiye duygumuzdur. Bu onurlu ve 
kadar büyük ıorlukl:ırı yo. ağır vazifeyi yolda birlikte 
nerek nasıl takib edebildi- çalışabileceğim arkadaşlarımı 
l se bundan sonra dahn yüce seçiminize sunuyorum. 
zıyade dikkot ile takib Seçim kararınızdan sonra 
edeceğiz. J 935 senesi ni- dn muvaflakıyetimizin gü
hoyetine kndor Oemiryollnrı venci ve vasıtası ancak yu
Dıyarbekire varmış kömür rddoşlarımın aramsız yar
havznsına ve Antalyaya doğ- dımları ve ilhamları olacaktır 
ru uzanmış olncuktır. Er_ 
zurum hatları Canliyetlo iter- K amal fltatürk 

--------------------------Hava 
Mukavelesi 
(Üst tarafı birinci suyfada ) 1 

kfimetine bildirilmi~dir 
Oı§ Bakanının Barline gidib 
gİtmİ) eceği hakkında bir ka
rar verilmek i\dn Almnnya
nın ve al~kadar diğer devle
tlerin ve::-ecekleri cevab1arın 
gelmesi beklenmektedir. Al. 
manyanın kati cenhlarının 
gelmesi için dahn on gün 
kadar geçike<'eği zo.nedilm. 
ektedir. r Yurddaş: 

Par is de 
Bir ihtifal 

Paris, 7 [ A.A 1 - Ge\·en 

yıl 6 9ubatta çıkan karıtık 

lıklar esnasında ölenler i~in 

dün bir ihtilal yapılmıttır. 

Ruhani ayından sonra Reiıi 
cümurun mümessili, ba~ba

kan ve Pariı belediye mec 

liııı i nzası ölenlerin Ailelerini 

ıelAmlamıştır . 

Felôkelll yünltrde sana yardım ellrıl uza/an J/lfrili 
ahmer insanlığm şefkatinden doğmuştur. Zengin, fa· 
kir. kadın, erluk lwlôscı hiç bir kimse kendini Hilali 
ahmerin Jıimayesinderı u:ak sayama:. Seneluce ev
ııd kurulan bu Jıaytr ocağwa a.:a kaydolunu:.. 

Ba/Jkesir 11i/a/iahmer merkezi. 1 

====ı:ı,Jj 

NEDKALMilA 

NEDKALMiNA 



T~RKD.Lı 8 Ş~ 
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sin e mas 1 n da J. Dok~;[ b;k~;~~~:ok D~;;; öi;;;; MEHM;;k~o;BALAK Hlalıahımere , 
Tayyareye, Yo- Bu akşam 1 ~ lç ue scılğrn Jıaslalıklar Carahi Jıaslaltklar Clld ve ziiiıreui JıastaJık/Ofl 

Salursızlıkla heklcdi~iniz 1 1111ilelıassısı mıitdwssısı mtilehassısı 

1 Şehir 

ksulları, cocuk 
J 

ları koruma bı- Türkce Sö~lü r .. \TAN eczanc~i hitisi~indeJ..i uıuavcııc evinde hastalarını lıcrgii 11 
.. ""t. .. 

rlığıne ve f ela
ket gören yur
tdaşlara yar

dımı kendıııe 
borc bıl: 

~ ..... · .. · . 

Lüks Vapur Yolcuları 
Şimdiye kadar l'ürkçelcşdirilon lılimlerin en his

ssisi YO en g-üzcliılir. 

Hu fılimtle LÜK~ llA YAT yoşam:ık hiılya:)ınıtı 
aile ruhıtosı üzerinde yaptığı ::ı cı tesirlerin sebebiyet 
verıl ği Ci~ A \'ETLERİ ve lJ'KS Sf~·:ıhnt esnasında 
g._•çen rğlf!nr.eli ve muhteşem lıııynt frinıle ~·okları· 

••• J 

r-
1 rı ın ıncc hu l ka laıı F EC .\AT L ARı hti) ii k bir hoyı enn 1 u 1 

= ... ı l seyreıkcuksiniz. ı 
.\ yrı ı zamu ııda 

AVUKAT ) I Bu biiyük esere ... Seyreılcnltrı hoyrıı n etlı•n ''e so 

H. Tevfik - Sadık 

DAVA VEKİLi 

rrsrF KENA~· 

Yazıhanesi hükümet caddesin- • 
dt! Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
Mvİ dava kabul \'C surat
le neticelenılir il ir. 

r- ____ , 
Doktor 

1 

nsuz takdirler toplayan 

VERONİKA 
Miznh vo fontazı Ş.\llE~EHJ ni ele i ılvctc n 

ellirece*İl. 

Ayrıca .. ... l>iin~ a llabl ı leri. 
f3ılcı lerinizı gündüzden tedorjk ı ıh•rsı ıı iz yer 

amamozlıkdun gt:ri llönmcnıiş olursunuz 
El ilfüıl:ırımızı lütfen okuyuııuı. 

ASLAf~ T ARZAN 
Rü\lın heybetile geliyor 

bul-

• ____________________ _,,,._... __________ . ..,.., 

Belediye 
Başkanlığından: 

1 

Memduh Ahmet .. ..
1

.. 
1 

• 
1 1 1

. 
1 

.. 1 ·· • 1 Orıu 11 ear~H a a"aı·atı w t~ı l\ f' c c:ıı ıw 'llt\-
COCUK • ' . • 
:.... - 1 kittHn <'el'<'<\'e vı~ \Pııtc·lı' l'İ naz:ıı lı~l~l y;ıı,tıı·ılac-

1 

/ nslnlıkları mulelıassıit. • • 1 • 

Muayenehanesini postah- at..tıl'. Taliplc·riıı 10- ~ ~l2f> taı· ilıiıw l'a~ılı~·arı 
nne civarında Zemen so- ·· ·· ( .. ) \ 1> l ı· ., 
L ,, 1.1 t • t' pazar gunıı ~aaL 1 ~> 'e lU Pl ıve Eıwüuwııiıu• 
aA,{tna D81L o mış ır. • 

.. _ _ ___ .. ııılira<·aaılarıil;iıı olııııu r. 

1 üğleden sonra ka hul ve Leda vi ederlt•r. 

ı:l~~~~l~~~~~-~~~~~ 
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~ı Bayan 1 ar! ~ı!~~~~ı•~~ .. ,, 
_ ·~ \135 ıııoılt'li ~.\ 111\.\L.\ll, 111~- ı 

, _j Hlil.Ell. ELllİYENLEll, EEBi!'ll i 
1 

.... ~ MOOELLl~Hİ, MA~TO l>ÜfÜJELE- ,, 
·- ~ ni ıırngl•zam ıza g ~ lmi~dit·. \ 'c•uı ~ 
~.~ hi r· fi at le ~atılıııakd:uhr. J 
=~ Kuvayi_mifliye caddesinde L. 
=~ y eniçeşid tuhafiyeci r 

ı ---~ <- K A D R . İ ,t 
i~ijfü@ıiiiiiiii~iıiii~iliii~iiiiiiiiiiıi~~iıiiiıiiiii~iiiıiiiij~iiiı1iiiiiiiiiiııiiiiiiiiı~:ıi~IDimıi~iimiiiiiiiiiii1 ıi~~ııı~iii1iiiiiIDiiiıii~11ııi1i 

'o ula ımıza Bir Kolayhk. 
.. \~:Jğıya bastığmırt. rr,lı hc·r t~ı b lo Jı:ı 1 brııızın lwr r iilii ilı ı i .' ; ı<;la-

• 1 • ı-
rını Pn r iılı; ıl, <·ıı t·~ ı , Pil tu·u1 . .,,. ı · ıı ~~ı . ..::\am ~arılarla ııt·ı·ı·ıh•, " 111 . 
Jt· nk ıı k~ r!'ıll\ al ıİt•f't•J..l<·riııi ~ii~lt ri ' cır. 

' • t • , . 
Rahat bir otel tstiyo1·su11ı1z ... J-/a11gi ole ı 

tercıh e meli inzz? 

Bahkesir Orman Çevirgenliğinden. 1 

angi bakka da te iz mal brılunur?· 
Neredt.: eğ cnebılirs ·niz? 

gibi ıiirhi "'tı ılleriıı ı 'P\:ıpJ..rıııı lıu t.ılıl,lll.ı ara~ııııı. 

T'D/ .... KO T' AJ Mehmet Servet örn1e e 
· ı ıı .. u , a ,. i n 'ı 

Mııl w.11;sıt 
ı\ılı-t llP.vresi llznnlugn Nevi 8ul1111ılıı~u yer 
~() 1,!HJ 800 Ynt ı r rrı· "} l~dremjıl kli7.RSI llrımdılıey nahiyoı:ıi ıl ıh-

nğııcı ilınllc vaki l'opalacak rnovk.iiııde . 
30 0,90 8,00 " 
50 0,80 8,00 )) 

20 0.55 6,00 1) 

2 1,tiO 9,00 )) 

1 1,66 Y,00 )) 

6 1,36 9,00 )) 

2 1,60 9,00 YaLır (}am 
J 1.66 9,00 )) 

6 J ,30 9,00 )) 

60 0,70 9,00 Yatır meşe 
40 0,75 7,00 )) 

10 J ,30 5,00 ,. llamdibey nahiye~ınin HiRarkalesi ıne•kiindo 
20 0,45 5,00 )1 

80 Ü,65 7,00 ~ 

3 2.80 5,00 )J 

15 1,50 8,oo )> 

15 0,90 8,00 » 
20 o-,~O 5,00 Akca ağnç 

3 0,50 8,00 Köknar ağacı 

·104 
Edremit kazasının llam ıli hey nahiyesi dahilind1:> ki vaki Hisnrkolesi ve 

top atacak me·ıkiinde ormıın yasn!'ına• aykırı olarnk kesilmiş ve ı;r§itlerile yukarıda 
yazılı bulunan 404 dune yatır nğa~· aşağtda gö~terildiği şeraitle n~·ık artırmu ~·ık:ırılmıştır. 

1 - İhale 19-2-935 günlerino raslayan pazartesi günü saat 15 de Bulıkcsir orm f.ı n 
çevirgenliğinde toplanacak satış komisyonu önünde yapılacaktır. 

2 -Ağaçların beher metre mild\p gayri mamulünün bedeli muhnmmeni 2 iki lira ol
. ub istekliler muhammen liedel mecmuunnn yiizdc 7 buçuk nif!be1inde olon - 32 - liralık 

depozito m11kbuıları ile ihale günü komisyona müracaatla arttırmaya i tirak edeceklerdir. 
3 _ ihaleyi müteakib ve derhal teminat yüz le 15 şc iblağ ve hir hafta irinde ihale 

bedelinin tamamı birılen malsandığına teslim edilocek ve ağa<·lnr onbeş günde nakliye 

ile ormandan çılrnrılacak~ır. w. • • • • , • • 1 
4 _ Yukarıda ~ö~terıldıgı gı bı nga~·ların hepsı oldugu yerde kabul 'o tcslım edıle< ek 

' ınamulnta elverişli değildir gibi her hongi hir behnne ile ~.&b~ıl~fen imtin~ cdemiy~cek 
ve yerine ba~ka uğar aramak hııkkı olmıyacsktır. On beş gun ı~·ıııde ~·ıkoJ 1 mopn oga~·
lar hazineye kalacak ve müddet temclit edilmiyecektir. 

5 - llfı.n vesair her tiirliı mesorif miiştoriyc aittir daha \'Ok ma!Omnt almak isteye
yenlerin her gün Orman ()evirğl'nliğine vo Etlrnmit Ornııın ınuaınc l:1 t memur lu~unu mü
racaat eylemeleri il:.\n olunur· 

fi .t1. : ve t'c.Hhlı·si r· u ıııa ra: ~)!) 
• 

. 
Kl T <;:J .... YE· Mustaf~ Fehmi. lliikiııııı~L 

l.J • ne ~okagı. 

: Bahkesirpalas Ku ,·ayi uıilliyt~ <·aclclt-:-;i 

kaptan zade Oteli .. l\nvayi ıni!liyt• cad(ıc· 
sinde .. 

O TEL 

A v u re AT: Emin Vedat bey ... 11 ii kt'ınıcı <·atldesiııth'· 
il ilk iııı ,el Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 

ead<le~iııde .Ahmet e.-~nıcsi kar~ısrnda • • • 

BE R BE' R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliiki1111e' 
caddesi Yılllız Kal'aaihancsi kar!oiı:-iın 'İ ·. • 

b 1 ·ı"' LOKANTA: Sa ri Lokantası: ~alı ~lt·lınıPl ~o"ı:~ 
ııumara 18 

BAK K A l: Baltk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Pa~a camii caddf·~iııdt·.. Mc\ lhıııt' 1 o~azınd:1 •• 

1'E Zİ 
ŞEf(ERCİ 

. . ' 

: Mustafa bey .. Postahane suhağı ·· 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkcsirin füı eski şt~kcr" 
c i si . fi ii k (ı ıt u~ t 
ıuara: 24 

. ~, 

MANIF A TU :Tavşanhh Zade Fahri bey. Faıııaıi 1
11 

k K · ·11i,rı nifaıura w\ uınas rna~za~ı. ll\'3YI wı · • • • 
caddesi ıımııara: 52 i 

VA 'T\ Cumalı Hasan - Yapı ve l'ern;p.-r diiıc 11 : 
1. • deıtıil' lıu·thl \at. hoy~. t•am, t;iıueto ve~:ııre 

Sa rac:lar ha~ı. 


