
~atalagrı - Zonguldak ~attının inşasına 
yakın~a ~aşlanacak. 

Milletler temiyetınin Kanunusani toplan 
tısına ff aric:ye Vekılimiz riyaset edecek. 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Muslecaplıoğlu Esat Adil 

N cu· MHURİYET; EMıEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 
üahaaı Her yerde 3 kuruştur _ 
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..._, ÇA.RŞAMBA 19 EYLÜL 1934 c ı· Milletler· ı Çin Türkiyanln Milletler Ceıni~etin~eki azalığı 
elal bey se- Muhafaza van c . t" Biz, Hariciıe nazırının rın mümkün olduğu kadar . l • (-fil ty(- ı 1 M il 1 d 1 1 "ah ata çıktı ış erı Mı' h a·ııof A 'k d 1 i et er cemiyetine Türki- kuvvetli VI! evam 1 oması ıl ANKARA, 18 (AA) er l Q 0 n ye azalığını müdafaa etıı ek hu•usunda M. Maximoı'la 

iktısat ve malı' ye 1 ki baŞm Üdür ~ir_e Hük_üm~timk izin . milllevtler 1 Yirmi iki tayyare aldl ı üzere gittiği hakkındaki be- beraberiz ve bcnu bütün 
'V ' tt • cemıyetı onseyı aza ıgına I l yanalında Hestia gili hiç muhalefetin ar:ıusu farudi· 

b~kı~leri huzurlarile İskenderiY ye gı 1 isviç ı·e'ye g 1- ıeçilmesı münasebetıle m c- STANBUL, 
18 

(S ş} bir garabet görmenıekteyiz yoruz. Türk-Yunan dostluğu 
ır l t' d !STANBUL, 18 (S Ş) . li.sin mi •letler meclisi için· 1 Newyork Tribune gazetesi Türkiye ile aktolunan do.t lsnıetPa•a ve M. Venizelosun 

Ç ima yapıl 1- G'' "k ba•mu"dürü Seyfı d gv ı"nl" SO .. Y K t·f · 'I b " "k h ' ' ... ru • ece - dekı' mevkı'ı'nı'n ehemmı'vetı' .. ı ornıya 1 uyu ır 1 k . k 1 t 1 l 1 "k 1 d · ""KARA um d" - , u mısa ının en eıa ı şar · an ayışı po ıtı ası sayes n e 
lkı, , 18 (5.~.) - hafaza başmü uru kumpanyanın Çin'e Ultra I d b 1 ı 1 k 1 1 ••t y ve mu 1 } ' hakkında a•ag"ıdakı· malu' arın an eyne mi t on- asır arca süren münazaa ar-

'•"" ekili Celal bey mu 1 d"n imanı- ıyoı• • d k T k '•r Ha•an bey er, u E matı verme". 
1
· Anado u mo ern yirmi i i " ir tay feraslarda temsil olunmaH· dlln kurtulduktan ıonra hu· 

ter olan h t' d"n ·d hareket eden ge " • b'ld Çık'llı•tı V skeyla a ınde u mız an l p· • ve isken· !"STANBUL 18(5.Ş) K.o- aı'ansı faydalı go··rmektedir: yaresi sattıgını 1 
iri yor. dır. susi ihtimam ve takayyüda 

• · • r · e i bey oğru· · e ıre ye 1' t 1 d h b' · -a lıın· · vapuru 1 · mitacıların reisi Mihailof Halen 13 devlet murahlıa ıu ayyare er en tr ırı Mademki Hestia dıı kabul ta muhtaçtır. 
()t•d ır e harl!ket et mittir. deriye'ye gitmııler_dır d 450 •er kilo bomba taıımı • a p ve is· matbuata yeni beyanatın a d kk ed b ' ediyor ki, Türkiye Şarkta Fakat Tütkiye'ye Millet. 

dı. 1. n Antalya, Turhal ve ı· kı' Batmüdür ıre sın an tere · üp en u ya ve 3200 kı" lometre kat· lstanbul'u çok sevdiğim, fa. m:ıhim mevkii olan büyük ı.,r Cemiyetinde aza nam· 
tı. et mukarrer yerltre uğ· kenderiye )imanlarını geze 1 meclis milletler cemiyeti etıniye muktedirdir. Kum· 'atak E , d k d ki gu"mrük ve mu· kat düımanlarile karıı aş- nin adeta idaresi mahiye 1 hir Jevlettir. ve namzetli zedi olması için teklif olu· 

ll
·, r~ani ye gi ece · rek ora a .. •k k ı k panya bu tayyare erı' A--

1 gor<c~ mak endişesinden urtu ma ... ~· ğoııin alakadarlarca nazarı nan yardım . sırf Türk- Yu· 
" hafaza teşki atını k. !indedir. Meclis cf'miyet rika hükiımetine sa\amayın· ' l k h d 
'-ela! b . ld k' b d·de bazı tl!t ı için İsviçre'ye gitmeğe ka- f l' t' . h .. e itibara a ı ınması ihtmali kuv· nan dost u mua e esinin 

çok ve daha eyi müdaffa yapılmıt karşılıksız bir lü

tit eyın Zongu a a ler ve u 'a 1 aa ıye ının sa asına gor ca Çin' e satmıya mecbur \ b trltsi katta bulunacaklardır. l . rar verdiğini, Makedon'ya ve dünya sulhunu ihale vetlidir; Yunanistıın'ın men· icap ettirdiği ir vazifedir; 
Celil b teehhur etmiştir. 5 yfı· bey erın da hu"rrı'yet olmadıkça bal- kalmış ve teslim etmiştir. faatlerl de eskisinden daha Türkiye menfaatleri lehine 

f e T h l
'd k H san ve e eden bu-tu-n mesaı' lı' tetkika 

ab .k Y ur a a ıe er a · birkaç Bafra ı'ş bankasının tı a . bu tetkik seyahatlerı kanların huzur görmiyece- tuf de~ildir Zira Türkiye'ye 
bizim yardımımızla olan 
azalık, -eğer verilirse· Türk· 
Yunan birliğine verilmi~ de· 

mektir. 

de sının küıat resmlnı k yine Ege d k d 1 1 salahiyettar olduğu gıbi ce· f \' . 
Y• .. ce ve g'ı'ni hayatın a en i e i e aa ıyetl qPacakt gün sure k miyet azası arasırıda çıkan 

• ır. h - · e dönece k b t k d'ğ' · .. · 

t 
"NKA.R vapurile şe rımız l tavu i e esme 1 ını soy· BAFRA 18 (A.A} it ban· 

'tı A, 18 (S Ş) 
1 

d' Dı'ğer taraftan evve · B 1 h'"k' t' ihtilaf arı hal ve manda • '-l !emiştir u gar u um<! ın· kasının zürraa \~ raıı devam 
c.

1
.
1 

Ve Maliye Vekilleri er ır. "ki · 11lah için altındaki memleketler hak· 'a ~e gümru erı ce adi bir haydut olarak etmektedır Köylülerimi1in 
ııı 1, ve Fuat beyler şehri· ' 'dan getirilen müte· M h l f' d kında man !ater hükiım< t-•t d- il Avrupa k' oru· ilan edilen i ai o urı ia e- talepleri karşısında banka 
iıı. onmüılerdir. \eki er h bu husasla ı rap 

51
• ı'çı·n hu-kümetiroiz nezdin ler cemiyete vermeğe nıec· k k d ı k «<ay

0 

d assıs geç va ta a ar ça ışına ta 
erk· n a her iki vekalet ·kına\ etmiştir- de hiç bir tefl!bbüs yapılmı' bur oldukları raporları tel· 

lııı ta f d 1 nu ı .. .. k teş llıı 1 ra ın an karşı an- Bu raporda gumru . değildir kik ve cemiyet m'!a~ r d~n 
1 O.rdır ·ı yenilcnmış, ô · k'l'tı tamamı e .. ..k ı-------- ,_____ mütevellit teahhüdatı ıhla! 
~led ı a bul ve Galata gumru . 1 ' k K j k\letind en sonra Maliy" ve· lstan b deği~ t klıkltr GÜIDJ'll O- eden devletleri azalıkt~n 

~ekıHer·e. maliye ve iktısat6 )erin
1
de a~~rarlaştırılmııtır 1 çıkarmak gibi bır çok , ... 

d
111120 

•ııın huzurile saat 1 yapı ması "d"r Sey· misyonCUları lahiyetleri hai:ıdir. 
Ye k d 4 t d B eyanda ba~mu u V;ı_rıı a ar saa e· um .. "k daireleri· Adana'da ı'sabetl"ı 

eden f k 1 d b k f b de guır. ru 1 llıiayoıı. ev a a e ir o· i. ey akaba işile esaslı su· hakkında hazır anan, 
k

0111 
ıçtimaı yapılmıştır. Bu nın mur G" . kararlar 

~ııı 1'Y0 nda Merkez bankası rette meşgul olacaktır-_. ~m- prO Je ADANA 18 (A.A)- Müd-
k11 Uın mlidürü ve diğer ban· "k ve muhafaza başmu;.~r- ISTANbUL, 18 iS.Ş) dei umumilik belediye'ye 

Ve rleuri tetkik seyahatind<n _o~· Gümrük teşkilatını ıs'ah için 
dahil· _vekaletler erkanı eni te,kılat k 1_ 'h gönderdiği bir tezkere ıle 

ı he d.. du" ktl'n fonra Y . k yeni bir anun ayı ası ya-
ru· h aret umum mü u· b o 1 · b h k d a.2 . ·n hazırlanmış olan ır ç pılmıştı. Gümrük komiayon· gece erı sa .ı. a a ar pa· 

Al ır bulunmuşlardır. ıçı k başlana muk koza ve buğday taşı 
· •nan I .. esasların tatbi ır. a cularına ait kanununda tadili ıçtiııı ma ümata gore b · yan araba ve knmyon!ann 
ııiıı ada Ergani tahvilleri· caktır h f a hususunda ir proje ııazır· 
ikı •atı, muameleleri ve Bundan başka mu a .7.~ !anmaktadır gürültüsüne k rşı e aslı ted -

1•&.di b te kilatında da bazı yenı 1 
." Bu proje ile, gümrük ko- birler alınmasını istemi tir. 

l~b azı mesai! mev f • .. lenmektedır. 1 • 'htl ......_ -llh
1 

1 ler yapılacagı.:_0Y misyoncu ugunun 1 yaç ve Sıhhat ıuüdürlüi<ür.te 12 ya 
~ 0 mıııtur. - d kk l "ti şikayetler nazarı i ate a ı şındaki çocuklLnn ft.bri"a 

t eıniz Bulgar'lar narak daha esaslı bir hale ıarda anele oıara'• ı;:aı!,ıırıı-

t l 

getirilmesi. itsizlikten muat· masını ve 18 ya~ındakilerın de 

Pamuklar İşi azıt ı ar tal ka'an komisyoncuların mıkine dairesine sokulması 
tasfiye ve tahdide tabi tu- nı menetm ttir 

!\dan 'd Köyleri ateşleyip tuıması cihetine gidilecek· isevç Veliahtı 
ltı•·ka a temiz pa- k'I • kovuyorlar tir. NK RA 18 (S 

.o\

" yetiştirilecek· Tür erı Komisyoncular birliği pro- ,., A • - ~) 
"' NBUL 18 (.> Ş \ ı·k d l İsveç Veliahlının Teırlnıev 

">
1
.t ••KARA, 1

8 
(S.Ş.) - lSTA • · j" ile yakından a a a ar o a '- il 1" k'l irıin ma· b b 1 velin üçünde Ankara'yı zt· 

at vekalet ' yeni bir ka Bulgaristan ur u rak teşeb üıatta u unmut lluıı 
1
• 1 ·k ve yareti tahakkuk l!lnıiş, Ha 

b 
ayihası hazırlanın ğa kaldıkları tazyı tur •ti ruz ı ı Yeni kanun layihaları mil- riciye vekaleti bunun için 

t 
_aınıttır, Bu layihaya gö· .. dükları fena muame e er h 1 ki e ö • _ . gor .. ht lif lct meclisinin bu devresine icabeden azır ı ara bııt

1

a· 
ba nuınu:ıdeki seneden ılı· hakkında hergun mu e. mııtır. 

'en t\.d k f haberler gcimekteJir. yetiştirilecektir 
~ anl mınta asına sa '"llıık L k Du"n ıılınan bır hııbere T h• ,. " 1 
l to,~umları dağıtılaca 'H ec 1 atı m a lr p .. C'umnu hazasına !ahi arp z 

dır. 

Çatalağzı

Zonguldak 

Hattının inşasına 
karar verildi 

ZONGULDAK, lı:ı (S.Ş) 
Abdürrahman Naci ' ey gru· 
buna ihale edilmi · olan Fil· 
yo - Çatala~zı demiryolu 
in aatı hazırlıkları l:itmişlir. 
Birk c; güne kadar ite baş· 

lan01caktır 
Diğer tar< ftan Çata 1 ağ 

zı'ndan Zonguldak'a l<aclar 
olan ikinci kısmın da dl!r· 
hal yapılmasına. karar ve· 
rilmittir l:!u kısım üzerinde 
icap eden fenni tetkikat 
yapılmı~tır. Hu kıonoın mü· 
nakas.ıya konulması için 

emir beklenmektedir. 

Gayrimübadil 

bonoları 
İSTANBUL 18 S.Ş.) 

Gayri m:ibadil bonolarının 

18 lirnya kadar düuneıi 

üzerine vaziyeti kurtarma 
ğa l< şebbüs eden heyet bo
no kıymetlerinin alınacak 
ıetbirlerle yükseleceği ka 
nacı.tını i~har etmiştir. til a.ınuk cinsini ıslah nokta· gore .., . .. ·ı ''ııd Göçece köyündekı T urk er 

, 1 arı Adana ve havali Ed s • 
ilde p k c• ma günü namaz en anayı 1 

ı_,, . o.mu yetişme şart· geçen 
la, •le bu hususta alınn au vakti bir kısım Bulgar'la· 

iktısat Vekaleti 

umum müfettişliği 
ANKARA, 18 (S Ş, 

k ıı'llgelen fenni tedbirler de rın hücumuna uğramışlar -

olunacak dem< ktir 
Eğer llestia bu kadar iti 

na ile kurulan komşularla 
dostluk temelini 1 ürkiye'nin 

l\üçük İtilafın üç devleti 
arasında olduğu gibi bu aza 
lığı bugün Türkiye. yarın Ja 

bir dıyeceğ:miz ) 'kltr. Tür- biz işgal edebiliriz. 
Şimdılık Milletler Cemi· 

yetindeki yarı azalığa Tür· 
kiye 1le birlikte azayız. Çün 
kü bütün azalık ancak bü· 
yük devletlere münhasır 
bulunuyor. Bu azalığı müna. 
vebe ile işgal edeceğiz. 

Aıalığı her işgal eden müt· 

sırf dahili olan ve zannetti 
ğimfz kadar fÜ nullü olmı 

yan küçük sanallar kanunu 
na feda edecekse buna hiç 

kiye ıle aramızda bir "me 
sele .. zuhur ederse bu, an 
cak do tluk ile hallcdJlcl,i-
lir. Bu anlaıamamazlığı mu 
ahedelerimiz hilafına hare· 
ket edecek kadar ehemmi 
yetli farzetmek çok mana 

sız olur. 
.. Eleftcroıı Viııı a ''daıı tefikinin haklarını kendinin· 

Hali hazırdaki hükiımetın kiler gibi müdafaaya mec· 
harici politikasının bir çok l burdur. Türkiye'nin Millet· 
noktalarına muar.,_ız ve M. ler Cemiyeti Conıeil'ine 
Mnxımos aleyhine Balkan kabulüne yardım ederken 
paktında olduğu gili kuv yalnız onun için değil, ken· 
vetli bir polemik açmıt bu· di lehimize de çalıııyoruz 
lunuyoruz. Zira Türkiye mümeuill bi • 

Türkiye ile dostluk bağ- zim de mümessilimiz de-

l 

larımıza gelince; bu bağla· mektır. 

Kız sanat 

mektebinin 1 

Talebesi üç bine 

vardı 
İSTAN lUL, 17 (S . Ş.) 

Mauif Vekaletinin latan 
bul'da üç sene evvel 35 ta· 
lebe ile açtığı Kız sanal 
m !ktebinin t ılebe kadrosu 
ye 1i kaydedilenlerle berd 
her üç bine varmııtır 

Mektep için perapalas ya· 
nında büyük bir bina kira 
lanm:,tır. 

Ucuz tüccar 

biletleri 

Yataklı vagon ücret

lerinde yüzde 20 
tenzilat 

hl'A t" Bl'L, 18 (~-~) -
ıı.-vlct J,,Jııryoll rı ııl:ın·sın· 
cc ılı·IJs tdilen on beş gun
lıık \'O .tı1ba r zla mıi IJetlı 

ıı,·ıız tılcl'.tr bil ·llori için 

v ıl ıklo vagon ucretlerinıl ı 
y!ızıl• yirmı nisbetinde tPn· 
ııl.ıt yap lm.ştır. 

Tasavvurun fevkinde yüksek 

1 bı'kr amezkt~nJ!~~~:tın alındıg."ını. İS· 1 

&.ıııında .. t ·1 . t' ve ko"yden kovulmuşlardır. 
l" goı erı n.ı~ ır 

ıe ohıımların önümüzdeki Köye de ateş verilmiştir 
d :eden itıbaren behemehal Aynı gün yine Şumnu'ya 
iç~:ıt~lnıasını temin dmek tabi İğridere köyünde de 
llıa anun meclisin bu içli· bu·ıa benzer hadiıeler olmuş 
Aıd devresine' e çıkara kt ır · ve Türkler köyden kovııla 
s"::a., Na:ıilli, Eskişehir'in rak evleri yakılmıştır Bu 

~'et rya ~af pamuk tohumu köylerden kovulan Türkler 

İktııai v<kiileti !arifeler \ 
müdürü Hasan bey vekalt>t 

umu°'. müfe~tişliğın_e. tay n \ 
edilmıf ve dunden ıtıba ren 

işe başlamııtır. 

Ayar hilelerinin önü· 

ne geçmek için 
ISTANBUL, 17 S s ı 

İıtaı.bul kuyumcularından 
bir gru,> her türlü ayar hi· 
lelerinin önüne geçmek 
ÜLere Darplıanenin kıymet
li ma'1,.nleri ücret mukabi 
lin-le d ımg.ılamasını hü 
küme! en istiyeceklerdir . 
Bu teklifi hazırlıyan ku· 
yumculara göre her sene 
lıtanbul'da ha kı er.az 250 
bin lira zarara sokan ayar 
htle'eri yapılmaktadır . 

\'atıklı vn~onlorın yemek 

turifcsı ,Jn elıemıııiyetli su

retle ın.lır.1 ııı~tir ) uzın «e· 
nu I' nıemleketl"rinılen Av

rup• yn gı·l~n yol,·ulurın yer· 
lerirıu ovdet z.ım,ını geldiğı 
içın. son zaınanLmla billıos
sıı Tnıc•s ekspresinin yoku

ları nrtını~t r. 

f1 ıne çıftliklerinin masra· 1 ~.. k Şumnu'daki Türk'lerin eve-
"-t arşılık olmak ü:ıere d aliy h rine iltica etmiıler ir 
ti " vekaletince Cüm U· Yet Bulgar hüküıı•etinin bu 
d merkez bankası nez· 

'ilde · hadiseler hakkında r.e yap· 
Ilı zıraat vekaleti r:emı· d 
~ç:~a 110 bin liralık kredi 

1 
tığı ve ne düşündüğü e 

likt 'lltflır Bu para ile çift· ~alüm değıldir. 
erın t . l le ~aısat ve iş etme 

rrnay h ol esi i tiyaçları temin 
llnıı.caktır 

~-
IVil Tayyare Mek 

. tebi Açılacak 
k .. IST ANllUL 1 (S Ş ) 
""ili M- ' · 
Yük . udafaa Vekaleti bü-

bır · ·1 'll k 1tvı tayyarecilik 
e lebi • 

dı V açmaga karar ver-
ccih' b 'llektebı ı l!yin tayyare 

Vecih· kapatılacak ve 
lo.y 1 beye açılacak ~ivil 

Yarecilık 'llııa.Uı . meklt binde 
mlık verll.,cektir. 

Bir orman yangını 
MUGLA 18 (A.A)-Dün 

d.,nberi Fethiye'nın ke•t"P 

ormanında yanğın çıkmıştır 
Yangın devam ediyor. Koşek 
ormanında çıkmış olan yan· 

ğında koyc,.ğiz rıııntakasına 

sirayet etmiştir. ni günden 

beri ormanlarımız yanmak 
t,.dır. Milas'ın rofı.çık kalin · 

·ı Marmaris'in karınca oı-
gı • 
manlarında çıkmı• olan yan· 
gınlar söndürülmüştür. 

Carse diğer 

bunda da: 
"Sılahsızlanıı a konferan 

maskaraca gayretleri· 
sının 

nin itlere zarar verebil ete-
ğini" yazmaktadır. 

Zacharoff'un bu muam· 
maengiz adamın kim oldu 
ğu hakkında komisyon rei 
sinin bir suali üzerine ıahit: 
"0, Avrupa'nın esrarengiz 
adamıdır. Yunan .rkından· 
dır. İngiliz dizbağı niıanının 
hamilidir. lspanya'nın en mü· 
mtaz rütbesini haizdir. O 
benim şimdiye kadar tesa· 
düf ettiğim insanların en 
mahiri, en kurnazı ve işe 
yarıyanıdır. O bugün yaşı· 
yan inıanların belki en bü

yü ~üdür '' demiştir. 
Carse ifadatında. Umumi 

Harpte Alman tahtelbahir· 
!erinin de Amerika'lıların 
ellerinde bulunan planlara 
göre inşa edildiğini ve bu 
planların bir Avrupalı fir· 

mini ifşa etnıek istl'mediği 

bu firma ile Amerikan tir 
ketinin bilınukavele bağlı 
olduğunu vt> planların lan· 
zimi için 'irkete 17 milyon 

dolar tediye edildiğiri , 1919 
dan 1926 va kadar Ameri· 

kan tirketinin muhtelif dev· 
!etlere sat ı 1 an tahtelbahir· 
!erden 2fi milı on dolar ıafi 
kaz.ınç aldıjiını söylemiştir. 

Yalnız plan ruhsat ücreti 
olara~: bir Anıeril<an fırnıa 
•ının kazandığı para, b .. şlı 
başına mühim bir yekün 
teşkil etmektedir. A"l tesl'· 
matı yapan fırmanın Ame· 
rikan şirketine verdiği ruh 
sat ücretinin tenzilinden son· 
ra • elde etti~i •afi kazanç 
d ılıi 'ıu miktara ilave edil 
mek lazım gelir. Amerika 
ayan meclisi tahkikat ko· 

misyonunun ifıaati iıpat 

ediyor ki, b"ynelmilel harp 

malzemesi sanayii, sipariıler 

almak için mühim paralar 
sarfedecek vaziyettedir ve 

aynı zamanda bu sanayiin, 

Britanya ı\mirallığının mah · 

reıniyetlerine kadar nüfu:ı 

ed.,cek derecelerde esraren· 

giz münasebetleri vardır 

l,te si ı ;,ı.mzlanma gayretle· 
1 rlnin n'çin semere vermedi

ği b ı '" ı~plerl! izah e'.!ile 
bilir. 

Ve bu vaziyette evvel 

emirde haizi e~l!mmiyet 

olan şey . harp malzeme sa· 
.ny,i s:r,nayeılnin muhtelif 
m .nle'<etlerde şeamet Ye 
fo!ii.ketler doğuran nüfu-

1 1.unu kırabilecek bir vası 

1 
tanın bulunup bulunmıya· 
cağını araıtırmaklır. 

Hu ıhtıyoı· nnzıırı ıtibarn 

alınarak ıkı ay müddetle 
l'oros ek•presine bıror ya· 
toklı vo~on Juhn ıl.ıveeine 

k.ırar Y.rıl.ni~lir. 

, Yurttaş!• 
Defterlere' e Adın Yoksa 

Belediyeye Yazdır. 
lutılıup ıleftnlcri usılmıfitır ;;imJive kadar Jefter

lertl • ismırıı v nıııll'ırunı ;ıramatl; isen a«ch• el. 
ÜnümıızJl' ıınc·nk t.ir gıın olnha vur Ondan sonra 

ıtirıız ,linlenmez 
I< ıı nı 1ııı' ım ız~ın lı ıcnrn Bıl·ıdiyeJe intihap en

ciin•nin ıgit "ın ı \"J!c kolıylık gö't~rilecektir 
H ıl 1 ya inlılıab n 1 ı rey atmık her m deni ada

mın lıokkı ol,lıığıı kn.!or v~zifesiılir ,ıe. 



• 

' 

SAYFA: 2 

İzmir görüşleri: V 

Çocok Yurdu ve Kız 
Muallim Mektebi 

-~__.~~:..-1 ı ___ e __ m"_t ___ ıı ....... ı' _____ ~ııriiiiiiiiiiiıc ....... ::: ___ ~ııriiiiiiiiiiiiiiii ı ___ ı".; ___ ~l ___ ,_ır _ı: "":'"""1r ___ 1r ____ ı_ı: ;: 
Oğle üzeri. Gün~ı tepe· 

den sanki bir kurıun ağırlığı 
ile iniyor Ve biz yüklü b ir 
hamal gibi bu ağırlığın al 
tında buram buram terliyo
ruz. Havada tam tıir ağırlık 

var: 

Dahiliye . Bandırma Kurtuluşu 
Vekale~inin On ikinci yıl nasıl kutlulandı 

' İdman

l lfıtikarla mücadele BANDIRMA, 18 ( S.Ş) 
hakkında bir tamimi 

"Ha va kurıun gibi 
ağır 

Bağır b.tğır bağırıyorum 

Koşun kurşun 

Eritmiye çağırıyon m." 
Dememek elde değıl Kar· 

ııyaka belediye bahçesine 
girdik. Yanımızda Karııya
ka'lı bir arkadaı bize ya· 
manlar suyunun reımi kü 

tadı yapıldığı havuzu gös
teriyor ve ilave ediycr: 

- Gelin fU yurdu geze. 
lim. Bakın, can çocuklar, 
yavrular var. 

• • • 
- Efendim burada, dolap 

gibi camlı odacıklarda gör 
düğünüz mini miniler henüz 
altı aylık ya vrulardır. Bun
ların birçoğu sokaklardan 
toplanmııtır. Şu gördüğü· 

ol.İz odacıklar içinde 2 - 3 
aylıklar vardır. 

Sokakta bulunan ve ya
hut buraya getirilerek tes
lim edilen henüz doğmuş 

çocuklara bu odada bakı 
lır. 

flu izahatı bizi gez -
diren bir hemıire hanım 
veriyor. Çok sevimli, bir ke
di yavrusu kadar munis ve 
sessiz yavruların yumuk 
göz'erindeki mahmurluğu 
gidermek korkusu ile oda
dan çıkıyoruz. 

ikinci girdiğimiz odacla 
mıtıl mıııl öğle"uykusunu uyu

yan . nur topu gibi çoculdbr 
var. Ayakla~ırrızın t·cuna 
basarak yürüyoruz. İçeri gi· 
rerek uyandırmak korku 
sundayız. 

1 
1 

1 

Dahiliye Vekaleti vila-
yetlere ihtikarla mücadele 
hakkında bir ta -

mim yollamıttır. Bu tamim 
de deniyor ki: 

"Milli iktısadın inkitafına 
yardım etmek ve halkın 

mübrem ihtiyaçlarına teka
bül eden memleket mahsu
lat ve mamulatının ucuz fi. 
atlarla iç pazarlarda satııı· 

nı kolaylaıtırmak makıadi · 

le son günlerde devlet de 
miryolları eıya ve navlun
larında yüksek nispette ten
zilat yaptığı halde bazı 

maddelerin satıılarırıda eıki 
yüksek fiatların tatbikine 
devam edilmektedir. Halk 
lehine fimendifer idareıince 
yapılan fedakarlığın , fevka
lade bir kar olarak bazı 

eıhaa elinde toplanmakta 
1 

bulunduğu anlaıılıyor. Diğer 

taraftan, seyahat arzu ve 

maksadını uyandırmak kas 
tı ile tertip edilen tenezzüh 

yerlerinde istirahat imkan
larından m4hrum bulunduk 
ları oralardaki esnaf ve sa 

tıcıların hiçbir murakabeye 
tabi olmaması yüzünden ee
yahat e:lenlerin mutazarrır 

oldukları da anlaıı maktadır. 

Mılli iktısadiyatımızı canlan
dırmak, ıehir ve köy halk
lar ı nı birbirine yaklaıtırmak 
maksadile yapılan tenzil&· 

tın taon randıman verebil 
mesi. Yukarıdaki hususların 
mahalli idarelerce yakından 
takip odilerek ve murakabe 
altına alırımasile kabildir >) --

Hemıire harım yol göste- Poliste: 
riyor. Temiz yüzlü, cidden Dün çarııda elinde l:ıir 

nur topu gibi sevimli yav- kadın entarisi ile bir yor· 
ruların bu uykularına loay- gan yüzü olduğu halde co 
ran olmamak ve onları bağ- laıtığı görülen Kepsüt'ün 
ra basup, doya cloı a, sev Teke köyünden Topal Meh-

memek,bu yarının büyükleri· met oğ'u Hasan'ın vaıiyetinde 
ne en candan saygi ve mu· ıüphe ediln iş ve üzeı inde 
habbeti beslememek e 'de bir acet karr:a bulu. arak 
değil. Bu koğuıtaki 1 er de a 1 ınmııtır . 
1-2 yaılarında, bunlar da ya 
sokaktan toplama Hya çok 
fakir ana ve babanın getir
diği yavrular 

. . 
- Hoş deydiniz, şefa dey 

diniz! Tabi bizi göymeye 
deydiniz. 

- Adın ne senin küçük? 
- Fatma! 

Şimdi yurdun en büyük
leri yani 4-5 yaılı l ar daire
sindeyiz. 

Hemıire hanımın bize bir 
şiir okum uını istediği 

mını mıııı Fatma yu 
kardaki cümle ile baıladı 
Hemşire hanım anlatıyor: 

• Bu yavrunun annesi 
fena olmuş bir kadındır.Bu
na dayanamıyan babası 

hem kadını hem de kendini 
öldürmüıtür. Bu yavru iki 
yaıında yurdumuza gelmit· 
tir. Yanındakini göstererek 
Bu çocuk ta burada iki kar· 
deştir. Biri Hamdi, biri Ay
ıe 

gün içinde ölürmüş. Çünkü 
onlar karların arasın:la gün
lerce hır aylıkken curım 

yavrularmıt 

Bu mües!ete çok ehem-
miyet ve dikkat ister. Ya
rının yavrularını yetiştiren 

böyle bir yere edilecek yar

dım birçok yardımlardan 
evvel gelir, bence. 

lzmir belediyesi buraya 
edeceği fazla yardımla en 
büyük vazifes.ni yapmıı clt r 
sanırım. 

Kız muallim mektebi 
hakkında söylenecek ıey, 

diğer mekteplerde söylene 

nin' aynı, hemen hemen. 
Güzel bir bahçeleri var. 

Buranın kütüphanesi fakir, 

Daha doğrusu binanın mü
saıt olmaması yüzünden 

bel i başlı bir kütüphane 
yok. Sınıflarda parti parti 
dolaplar var Mevcudu bu
ranın da çok, 5 ı )l) hanım. 

Bu seneki ikmal ve ipka 

Dün Bandırmanın kurtulu
ıunu bildirmiıtlm. Güzel 
Bandırma'mızın kurtuluş yıl

dönümünün tafsilatını da 
bildiri yorum: 

Birkaç gün evvel yapılan 
proğram mucibince hallp'er 
eıbit edilmiş 'e merasin-. ıekli 

kararlaıtırılrr lftı. llalk 12 
sene evvelki kurtul ut gününü 
daha sabahtan tahattur ede
rek neıe ve sevincini gizli
yeme niş evlerini ve dük
kanlarını bayraklarla süsli
yerek vaktinden evvel me· 
rasim yeri olan C'ümhuri· 
yet meydanına topl r nmıı 
tı. Mektep 'er , cen iyetler 
ve esnaflar temsili bir ıe

kilde bayraklarla gelerek 
yer'erini ifgal ettiler. 1 k 

topu mültakip Bandırmı.'ııın 

istirdadını temsili bir şekiL 

de yapılan l:i 7 inci alay müf 
reze si birkaç koldan hak iJ.i 
bir harp sahnesinde gibi 
manevre fitengi atarak rün

gü takmış bir halde meyda· 
na dahil oldular ve derhal 

ıehri temsil eden kızı siyah 

tüllerden kurtararak şanlı 

bayıağımızı çektiler. Halk 

göz yaılr. rı içer 'sinde ve 
COfgUn bir şe' ilde bu man. 
zarayı süslemPktedir. 

Arkasından köylü süvari· 
ler silahlı olarak sahaya 
geldiler ve y< rlHini ifgal 
ettiler Bunu müteakip baş 
muallim Kemal, mani fa tu

racı Hamdi. lise taleheHn
den Ahmet be• ler. heye
canlı birer nutuk söylediler 
ve şiddetle alkışlandıla>. 

Gelenler, gidenler: 
Vali Salim ve fırka reisi 

Tevfik Fikret beyler Gönen. 
der, Handırma kaymakamı 
Ragıp bey Bandırrra'dan 

ıehrimize gelmiılerdir 

Başmaharririmiz 
Gazetemiz baımaharrlri 

E•at Adil bey iz mir . Ber[ a 
ma, Edremit seyahatini biti 
rerek dün şehrimize dönmüş· 
tür. 

Küçük habrler. 

Vatanda~ lıktan 
' 

cıkarLlacaklar , 
ANKARA. 18 S Ş) 

Ecnebi bir memlekette rr: u
kim oldukları halde beş se 
neden fazla bir müddet için· 
de kendilerini Türk konı o 
loshanelerinde tesçil ettir· 
memit olan vatandaıların 

Türk vatandaılığından ıskatı 
için bu bet senelik müdde
tin küçükler için rütt yaşı

na vusulünden itibaren l:a~

laması umumi hükumlere 
uygun olacağına Şurayı Dev
letçe karar varilmitlir. 1 

Boğazlar komisyonu 
İSTANBUL, 18 (S.Ş) -

Yaz tatili yapan Boğazlar 

komisyonu, ge 1ecek çarşarr.· 
ba günün:len itibaren faali
yete geçecektir. 

Bunların da ailevi vaziye
ti ötekine benzer Anneleri 
fena bir kadınmıı Baba 
çok asil bir adam. B ir gün 
karısını çirkin bir halde ya
kalıyarak öldürüyor Şimdi 

hapistedir. Diyor. 

vaziyetlerinin kayda değer bir 

met.tehi ae lzmir kız mual- -
-- -~~-.- __ _ 

. ~ -· -

Ve bize bu yavrulaıla, 

yurt hakkında çr k ıeyler 

anlatıyor. Kadrosu pek az
mıı Müracaat çok fazla 
fakat yer yokmuı Gelen 
oçcukların bir ltıımı iki üç 

lim mektebi, LO kişilik bir 
sını'tan doğrudan doğruya 

mezun olan talebe ancak 
5 · ıO hanım . Gerisi ikmal 
Bahçelerinde bir kort var. 
Verilen tahiliıta göre; bu, 
korttan çok ı stifade edili-
yormuf. 

R. Gökalp 

Bu gece 

Yeni Türkiy(ı. 

Ecz<tnesi 
Nöbetçidir 

Nutukları müteakip. bi
rinci mektep, ikinci mek
tep üçüncü mektep . İdman 
yurdu ve ora mektep Ban-
dırma'yı kurtaran aziz ıe· 

bitlere birer çelenk koydu 
lar . 

Bundan sonra önde mu· 
zika, asker ve mektepler , 
l:imanyurdu , hurufu heca sı· 
raaile esnaf resmi geçidi ya

pıldı.Alaya gidilerek orduya 
teıe '<kür edildi. Ve belediye
ye gidilerek tebrikat yapıldı. 
Bu suretle gündüz proğra

mı bitmiş oldu Merasim ve 
resmigeçit çok muntazam 
oldu. ( egane noksanlık se
nelerden beri muvaffakiyetler 
gösteren ve her vakit bele
diyenin, halk fırkasın • n mü
zaharet ve yardımına nail 
olan Ban~ırma Birlikspor 
kulübünün meraBime iştirak 
etm ·mesidir. ller Bandırma'l 1 
aca \ıa sebebi nedir diye ken· 
di kendine sormaktadır. 

Gece Kabacık köylüleri
nin de ittirakile bir fener 
alayı tert ·p edilmiıtir. 

Anadolu'nun müstevililer
den ilk kurtuluş giinünü Af 

yon kutlulanmıştı. Hemen 
hemen son gününü de Ban
dırma kutlulamıı vaziyet · 
tedtr. 30 Ağurtostan i 7 ey
lule kacar geç<n kaa bir 
an; yolıuz , vesaitsiz bir ordu 
nun, çok geniş bir saha it
gal eden müstevililerden mu
cize teklinde ve süratle 
memleketi temizlemesi göğ· . 
sümüzü kabartan fedakar· 
lıklardır Büli'k Gaz'nin de
diği g bi ( Ne mutlu Türk'
üm diyene) 

Abdullah bey 
Balya belediye rPisi Ab

dullah bey dün belediyeye 

ait bazı işler 
gel mittir. 

için şehrin ize 

Vefat 
Havran'da sabık müder

rislerden Hacı Raı't dendi 
dün akıam üzeri yemekten 
sonra anuzın vefat etmiştir. 
Allah rahmet eylesin. 

Sergi k<ıyt 
müddeti 

yurdu 
Yarın Çanak
ka leye gidiyor 

İdmanyurdunun Çanakka. 
le'ye bir maç teklif ettıği ma
lumdur Dün ldmanyurduna 
Çanakkale' den cevap gelmit, 

tekliflerinin kabul edildiği 

bildirilmııtir 

İdmanyurdu yarın sabah
leyin otobüsle Çanakkale'ye 
hareket edecek ve ertesi cu
ma günü maç yapacak . cu 
martesi günü dönecektir . 

Şimdiye kadar Çanal:ka 
le'lilerle iki defa karıılaşmış 
ve iki defasında da eyi ne 
tice'er almıştık Bu maçlar 
da oynıyan oyuncular ara 
sında İdmanyurdıınun &üzi 
de oyuncuları da bulLnmuş 
tu. 

Huseferki karşılaşmaı'a ca 
yurdun eyi netice alacğaın· 
dan emini7. 

Nahiye müdürleri 
toplantısı 

Merkez nahiye müdür 
leri dün saat onda fırka 

vilayet salonunda vali ır.u 

av ini Ekre .n beyin riyafe 
tinde top!anmıı ve köy ya 
tı mektepleri hakkında ko 
nuşularak İvrindi Gireson 
Pamukçu'da birer }alı n· ek· 
tebi açılmasına ve Kepsüt 
te de açılmMı imkanının 

te ninine ve köy boğaları 
muayene ve mubayaasının 

on teşrinic \"Vele kadar ik· 
mal ine. köy konak odala· 
rının her halde iki ay zar 
fında inta ve ikmaline köy 
yollarının in şan için azami 
ça1ışılmasına ve her nahiye· 
deki her çeşit yoll a rı gö.
terir birer planın tanzimile 
vilay t makamına takdim 
edılmesine karar verilmit 
ve içtimaa saat 12-5 de ni
hayet verilmiştir 

---· -
Belediye cezalaı ı: 

Çağış nahiyesinden İsmail 
oğlu koca İbrahim'in pazara 
gdirdıği on beş kilo mikta 
rındaki peynir kokmuş ol · 
duğundan zaptedilerek usulü 
daires nde imha edilmiştir . 

!* Belediye memurları ta
rafından ekmekleı in vezni 
esnasında Aygören mahal · 
lesinden 29 numaralı ek-
mekçi Mustafa ve Pa~acami 
karşısında 12 numaralı ek-
mekçi Osman efendi lue ait 
ekmeklt:r esmer oldukların · 

ANKARA 18 (A.A ı - Mil
li iktısat ve tasarruf cemiye 
tinden bildirildiğine göre 
29 birinci teşrın 934 de açı 
lacak milli rnr ayi sergisine 
iştıı'ak için 25 9 934 den dan müsadere edılmiştir . 
sonra vukubu'acak müraca !* 139 numaralı tek ara· 
atlar nazarı dikkate alınını- bacı vicdaniıe m~hallesin· 
yacak. den Ali oğlu İsmail araba 

İş B nkası sergisi sını baıı boş belediye mu · 
kapandı ayene yurdu önüde bıraktı 

ğından c'o'ayı hakkında ka· 
İSTANBUL, 18 \S.Ş.) - ı ı 

1 B 1 
nunı m l'ame e yapı mıştır. 

26 Ağustosta ş ankası tara-

fından Galata• aı ay' da açıl lı·h 'f hk . d . ı sas ma emesın e: 
mış olan sergı kapanmıştır 

i:lizegelen ~ 

Hafta 
Hafta'nın 24 üncü sayısı 

alakalı, mütenevvi mevzula
ra dair yazı ve resimlerle 
çıkmıştır 

Okuyuculı.rınıı7a 

veririz. 

Çoc.uk Sesi 

salık 

Bu güzel ço<:uk mecmu
asının son sayısı renkli bir 
kapak içinde çıkrr. ıştır. Kü
çü 'c okuyucularımıza Çocuk 
Sesini tavsiye ederiz. 

Tütün kaçakçılığı yap . 
maktım suçlu Bayramıç ka
zas . nın Dal oba karyesi 
muhtarı Mehmet ağa hak
kında yapılan duruşma so 
nunda, bir stne rr ücdllle 
hapse ve 660 lira para ce 
zasına ırahkum clrr uıtur 

!* Kaçak rakı yapmaktan 
suçlu Havran nahiye~inde 

muldm İstanbul ' lu Muhittin 
ve Recep oğlu İsmail hak
kındaki muhakeme dün bit
miş, suçluların alt ı şar ay 
müddetle ve 42 lira para 
cezasile mahkumiyetlerine 
karar verilmiştir . 

EYLÜL 19 -----

mektubu. 

Eskişehir Seker 
Fabrikasında 

İstim borusu patladı iki kişi 
yandı 

E.:ıKİŞEHİR, ( S Ş ) - desi bu s en~ biti rilecektir· 

Dün akşam şeker fabrika 1 Bulvar için de istirnal<e 

smda biiyuk bir kaza oldu . başlanmak üzeredir. Bun~0 

Şeker ıubesine giden ana ıçin on bin lira kadar bir pır• 
i•tim bo · ularından biri pat 
ladı Şef muavinlerindtn 
Süleyman efendi ve çırağı 

yandılar: Hastaların vazi

yet i tehlikeli görülmekte· 
dir. Kazazedelerden su 
tesviye cihazi kontrolu Is
mail bey vakayı ıu surette 
anlatıyor : 

Saat Z2 raddelerinde ye 
d ı saatte bir olan kontro 
lu yapmak için kazanhane 
ye henüz girmiştim. Ar 
kamda birdenbire bir fıtır

tı koptu Ne olduğunu an 
lamağa kalmadan bir kuv-

vet beni yüz üstü çarptı. 

Yalnız önümde soyunma 
dolabının havada döndüğü
nü görabildim Lambalar 
patladı, zifiri karanlık ara· 
sında başımın üstünden tuğ. 
la parçalarının uçuşh. ğunu 

hissettim . Tesadüf olacak 
o.gün soğuk diye tulumu
mun üstüne muşambamı 

çekmif, şapkamı kulaklar.
ma kadar indirmiştim. Bu 

har beni haşlıyamadı, fakat 
şiddetle yere çarptı. Dirsek· 
!erim ve dizlerim yaralan
dı . Kendimi topladım. Fa· 
kat hiç bir şey görünmi 
y<>rdu, ne yaplcağımı bi l
miyordum. Sürünmeğe baş· 
ladım Duvar dibine kadar 

ıre ' eb i dim Uçan tuğla par
çaları kazanlara çar~t o kça 

müthiş gürültüler ç karıyor
du. ileriden inilti . acı acı 

sesler geliyordu. Fakat ne 
yapab lirdım? Acaba kendi 
canımı kurtarabilecek mi 

idim. O kadar bunaldım ki 

nefes alamaz oldum. Bu 
anam babam anında aklı· 

ma gel~n tuhaf şeye ba 
kın, kendi kend me, akşam 

arkadaşlarla parkta gezdık, 

sandala bindık. llu geziş 

son olacak galiba,. diyor 

dum. Bu sırada etrafımı 

alev sardı. Aydınlıkla ka 
pıyı gördüm hemen fırla

dım. Bütün amele kapıya 

toplanmış bana bakıyorlar· 

dı. Hemen duş sal onuna 

koştum Endam aynasında 

kendimi görd.üğüm zaman 

korktum. Yüzüm gözüm 
sim siyah. üstüm pRrça par· 

çaydı. 

Eskişehir be'ediye 
işleri. 

Bu sene beledıye 

nin şu itleri yapacağı 

temin edılmektedir: Geçen 

senelerin belediye bütçesi 

varidatın azlığına rağmen 

mütevazindir. Önümüzdeki 
seneler için yapılacak işler 

meyanında şun ' ar vardır: 

Eyi su meselesini pek ya 
kında kökünden ha' ledecek 
projeler mijtehassıstadır . 
Suyun yazın azalma mik 
tarı ölçülecek ve şehre ye· 
tip yetmediği tetkik oluna· 
cak ve vekaletin tasdikinden 
geçtikten sonra derhal tesi· 
satın münakasas yapılacak
t ı r. 

Bağlar caddesi, Akarl:aşı 
istasyon ~o.a" santral önün· 
deki cadde kamilen parke 
ile döşenecek ve yarım ka
lanlar bitirilecektir Sakar· 
ya caddesi ile hamam cad 

lazın.; bu sene bu da taın•fll 
lanacak 

Eski Süthane ve ista•' 
yon köprüleri önümüzde~i 
seneye beton olacaktır. Bii· 

yük köprünün inşası tefrın 
sonunda bitmit olacaktır 

İdareihususıyenin büYİİ~ 
park yanındaki bahç.,si sJ 

tın alınıp hayvan pazarı 
oraya kaldıı ılacak . EEki P' 
zar da cümhuriyet mey0811 

olmak üzere tanzim olurı' 
caktır . Köprü batındaki•' 

·1111'1 
at yerine Gazi Hazretler• 
heykelleri dikilecektir. yş· 
pılacak yeni Halkevi birı•'ı 
için proje bekleniyor. 

Proje gelir gelmez int•'' 
ta başlanacaktır. Bu sureti• 
gençlik güzel bir bina k•' 

zan .mı olacaktır. 

Şükrü bey mas8 
·başında ölü bulur1dv 
Eski teftiş heyeti reisi ve hslı~ 

b~ 
mahkemei temyizde aza 
lunan Şükrü bey srnelık ııı1 · 
zuniyetini bitirerek üç giill 

evvel Eskişehir'e dön müft~ 
O giindenberi kimseye go· 

rünmemiş arkadaıları bur~ 
,r 

merak etmiıler ve paı 
-~ 

günü evine bir hademe go 

der .niiler. Şükr:i beyin ,r 
lesi henüz lstanbul'da old0 

ğu iç in Şükrü beyin rah•1,ı! 
olduğu tahmin edilınit11 ' 
Fakat giden hademe ut~~ 
müddet kapuyu çaldığı h•

1 

de içeriden hiç bir ce"'P 

alamamış ve sokak üsteııdl 
bir odada elektrik de yarı' 
dığını görmüş Bunun üze
rine polise müracaat etınif 
ler ve Şükrü bey:n eviıı 1~ 
açılmasını istem itler. paı~ 
günü öğleden sonra ev pır 

r' lıs marlfetile açılmıı dl 
Sükrü bey mesai oclasıll ' 
masanın batında ölü olar' 
bulunmuştur 

Muhitinde çok saygı k'. 
zanan Şükı ü beyin bu 1 ~ 
retle ölümü memleke

111 

ka rı'' büyük bir teessürle iP 
lanmıştır. Merhumun k•,1. 
sektesinden ani olarak ~ 
düğü muhakkak sayılın• Jı 
tadır. Merhumun ce•' 

·ııl 
memleket hastahane•' 

h~I 
kaldırılmıştır. Polis ta 
kat yapmaktadır ______ / 

Radyo 1 

19 EYLÜL ÇARŞAM~' 
İST ANBUL, e· 
Fransızca ders. 19 Plak P 

riyalı. 19,30 Türk musiki MJ 
y alı: (Ekrem, Ruşen, Ce~,> 
Mustafa beyler ve Vecıhe. ' , 
rnn hanımlar). 21,20 aıan~ d 
borsa haberleri. 21,30 si~ 
caz ve tango orkestrası. 

BUDAPEŞTE, 550 Jll\ 
Tagannili konser. 2ı,30 1 

res sigan takımı. 22,45 h_abf~. 
2:l yaylı sazlar kuartetı ~ 
dans musikisi, 

MOSKG VA, 1724 Jll ı 
Malına! konser 12,15 .

1 
neşriyat 16,15 çucuk neşr~r 
ıııüsahabe. 19,30 musikili 11''1 
21 Edebiyat 22 muhtelif "'' 
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EYLÜL 19 

A. 

~ 
A. o'~\1 N 

® s ~ ·-
Milletler Cemiyetine 

- · tle Atalığımız memnunıye 
k•ırşıl•ındı 

Kanunsani içtimaında Tevfik Rüştü bey 
· et edecek rıy as . . . k etmesinden eyi 

.. 
R 1 

A D 
1 ~o yl 

o 

Yunanistan 'da 
1 Muhaliflerle muva -
fıklar anlaşacaklar

m1ş! 
ATİNA 18 (S.Ş) Te-

""tSAVAş,,._ ...... ......,....,......,.._.,......,......,......,......,......,......,~......,......,......,.,_.~~~~ ....... ~~-- SAYFA: 3 

Dünya üzerinde siyasi ve i~tısadi ~are~etler 
Nuı"eııberg Fıı·k•ı koııgı·•ısı 

«Bin sene» 
,.Neue Züricher Zeilung,.dan 
Çarşamba günü Nürenberg 

de milli sosyalist fırkası kon-
grasında okunan 
b 'Yan namesinde 

Hitler'in 
Nasyonal 

sosyalizmin Hn sene ya~ıya 
cağı hakkında öteden beri 
savrulmakta olan keramet 
furuşluk iki yeni cümle ile 
tekrar edildi Hitler Leyan
namesinin bir cümlesinde 
aynen şöyle deıni•I r : 

hikayesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaıı'n : A 

1 
, 'L d : Yazan : 

: Küçük : yse 
1 

lflf ll\8mlnt 81 I, : Halime : 
:Hikayesi : : Oktay : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köyün, beyaz boyalı yük- valfı ihtiyar öldüğü zaman 
sek minaresinden ezan seı- bile gözlerini yummağa ce· 
feri geliyor Müezzinin uhre· saret edememiş, gayz ve 
viyeti hatırlatan sadası l.a · kin dolu gözlerini bir nok· 
rap evlerin badanalı du•ar· taya dikmifti. 
farına çarparak ilahi akisltr Aysel uyandığı zaman, 
yapıyordu Havada.ılık nem· baıucunda canı kadar sev· 
li yasemin kokuları duyulu- dıği biıicik nişanlıunı ııör· 
yor. dü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, 

Balçuv"'nın si•li akşam· kumral başını evin du· 
ları ınsanların ruhuna sebe- varlarına vuruyordu Ayıe
bini bilmedıği garip feyler lin bir dakika için kıpkızıl 
ilham ediyordu. Yakınr1 an dudakları yandı. Bu ~ızıl· 
ititilen samyolisa adaları lıklarda, onun derin vatan 
meşum bir baykuşun acı aıkı ıle Veysel'ine beılediiii 
eniolerine benziyordu. Top, pilatonik sevgisi göründü. 
tüfek sesleri, kurşunların içinden inilti halinde ııelen 
kulakları parçalayıcı vızıltı- bir sesle bağırdı: 

1 
CENEVRE 18 cA.A)-Mil· i•ine ışktıral a6ı takdirde 

et] . ticeler a ınac h ' 

d . er cemıyeti meclisi gayrı ne . . mahafili ile 
•ırıı· C evre sıyası 

ı azalığına Türkiye'nin se· en . esi birleşmek· 

rakkiperverler reisi M Ka· 
fandaris bütün n uraliflu 
namına Cümhurreisi Müs)Ü 
Zaimisi ziyaret ederek yeni 
intihab.\l kanununun tasdik 

ve neıri hakkındaki fikrini 
resmen anlamak istediğini 
söylemiştir Müsyü Zaimis, 
Başvekil ile görüşmeden ce 
vap vermek istemedi~! c het
le hususi kalemi müdürü 
vastasile Müsyü Çaldaris'i 

"Alman' ığın hayal şekli 
önümüzdeki bin sene ıçın 

kati olarak muayyendir,. di 
ğer cümlesi de şudur: "19 
uncu asrın asabi devri biz
de kati olarak nihayet bul

du. Önümüzdeki bin sene 
içinde Almanya'da artık ih

tilal olmıyacaktır." 

dağınıklıktan ve izmıhliil.l.en 
kurtarıp yeni bir hayat his 
ve ıevki uyandıran adam, 
şimdı bu iki Nürnberg günü 
arasınd,.ki zamana bakıyor. 
O, bu müddet zarfında mu 
vaffakıyetinden ve bu zen
gin senenin Alman milleti 
ne kazandııdığı muvaffakı 

yellerden gurur ve ıftıhar 

duyuyor Bununla beraber, 
o, daha başlangıçta olduğu· 
nu da biliyor Düşünce ile 
hakik"t arasında daha uzak 
bır mesafe vardıl': Fıkirlerin 

tahakkuku ve hakikatin dü 
şünülen şeylere benzemesi 
için seneler, uzun seneler 
ve hatta belki de asırlar 

farı işitiliyordu. Veysel, intikamımı al-
Tnsun ağa çok sevdiği bi- maz~an sana ebediyen küs· 

ricik yavrusu Aysel'i elinden kün kalacağım. Çil . . efkarı umumıy 

l 
llıeaı ıçin 52 azadan 48 ı . İntihabatın 

ehı . k tedır · 
t IIltze reı vermiştır.Şar - . . anlaşılır anlaşıln az 

l
a Ve Garpta sulh ve müsa· netıcesdı h r bulunan bü 
erıı . rma a azı 

et amili olduğu herkesçe ıç ı . . vekilleri Tev 
anla 1 , 1. t··n Harıcıyc b 

it an Türkiye nin mec ıs u .. .. b . hararetle te • 
azaf " b .. .. fk Ruştu eyı (' 
h 

ı11ına seçilmesi ulun 1 
• 1 d. Mılletltr e· 

ey . 'k etnıış er ır 
haberdar etmiştir. \ 

etı n urahhualar 'e bey rt 1 .. i 1 önümüzde· 
tı.elııı· . eti mec ısın ı 

d 
tnel matbuat tarafından mıy ·de yapacağı 

M. Çaldaris, muhalifler M 

Zaimis'in tekrar Cümhurri 
yasetine intihahnı kabul et 
tikleri takdirde hükumetin 
yeni intiha bat kanunu layi
hasını geri alacağını bildir
miş o'du~unaan Cümhur
reisi bu cevabı muhaliflere 

erin b k k' kanunu sanı 1 ir memnuniyetle ar- 1 H iciye veki i-
'111aıırıııştır Türkiye'nin mil· topla~tıya t ~:cektir 
etle miz rıyase e r cemiyeti meclisi mesa· 

göndermiştir 1 

Harbin trenine hücum 
1 

Kabahat Japon 
muhafızlarında mı ? 

d . Mul afız 
'ktirmitler ır. · 

Bunun üzerine muhalifler
le hükumet arasımla ihtilaf-
lı olan biitün meseleler hak. 
kında bir sureti hal bulun 

ması ıçin tet•bbüsler batla 

mıştır. 

i 

~O KOVA, 17 (AA) -
Şa.rk" 1 Çin demiryoluı.un ce 
nup kısmında on bir numa 

;a.raJı trenin uğramış oldu 

b~ felaket hakkında Har· 
ın'd . h en gelen mütemmım 

/betler, Sovyetler alq Hn 
e bulunmaktan geri kal-

ltııyan Japon ve Manç~ri 
hıetel · · h • b' ta· k erının ususı ır 

b 1111 
maksatlar güden ha 

d etlerinin tamamen zıddı 
ır l-1 b · l · t e t ar ın gazete en ren 
aarr da, .Uz vukubulduğu sıra. 

n· t•ıııendifer müstahdem•· 
•nd d en olan Sovyet'lerin orta. 

.
1
•n kaybolmuş olduklarını 

ı eri .. H k" 
ı surmektedırler. ıı ı-
11at t d lıı. u ur ki, Sovyet mnı.t r 

tı azami ftd~kirlık ve 
Cesaret göstermiılerdir. Bu 
ltıenıurlar mütecavizlerin 
tren . . 
llıa ". gırmelerine manı ol. 
t k ıçin icap eden katı 
tdl:ı 1 k r eri almıılardır Vagon 

d ondöktörleri tüfek ate~inın 
k ""arnı müddetince methal 
apıla Ilı" rını kapamıı'ar ve 

l 
Utecavizler gittikten sonra 

ok 
d 

.. 0 motif , e vagon kon· 
okt .. 1 1 ilk or eri felii ketzedıe ere 

d Yilrdımda bulunmuşlar-
•r. Ancak trene refakat 

etrn k f e te olan silahlı muha 
z'ar b ·· d u memurlaıın gun 

k ağrnııdan evvel treni ter 
etrııelerine mani ol · 

ınu.ı l r y ar ve bu suret e 
elak t d ' ı 

•t ı · t- Le ette yapıma .. 

llzım gelen ilk yardımı 

Çin 
Ceneralları 

Hitler gençlik ka
rargahında 

r-. BERLiK, 17 (A A ) 
'>in ., cenerallarından Chang· 
"n ·ı . I 1 e Chanlee bugün Hıt· 
e.r gençliği umumi karar· 
lhlıın . d t.. 1 gezmışlerdir. Ora a 
ueaadan biri kendilerine 

gençl;k r 1 vazai i ve maksat-
a rı hakkında izahat ver· 
rnittır Cenerallar, bilhMsa 
11 Ynı b i n a 
!inde b ı 
k

.. u u~an 
d a h i 

büyük 
i.llü 

b· Phaneye karşı hususi 
ır al. k a a göstıernıı•ler ve 

•onra B 1· ' er ın civarında Pot-
•d\rn'd a bulunan Hitler 
llonçliğı . .. n ı n şu heleri 
rueaıas 
O(d ının yeliştirmelı le 

. uğu enstitüyü ziyaret el
rnıılerdir 

ge•ı k d""k zamanda on o • 
)ar aynı f 

1 fl·nı·n servis tele o 
tör er şe 

da kaldırmışlar ve 
nunu f -
kendisinin şin:endi er m~-
dürlüğüyle temasa girmeH· 

i olmuşlardır Bu se· 
ne man d"f d layı şimen ı er 
bepten ° 1• l 

. ktınde nıa uma 
idaresı va 
alamıunış ve felaket "'.a 
halli ıle temasa girenıemış-

tir. d"''" Harbın'den bildiri! ı,.ıııe 
.. 11 eylül tAril.inde Ja 

gore o;: et va· 
. darması •· ovY pon ıan 

d 10 kişiyi tev· 
tandaşların an 11 

. t"ır Mevlıuflar, 
kif etmış · 

1 trenin ınüstahde· 
numara ı .. 

. ·d· Büyük bir fedakar
mını Jr 

eseri 

Siyui muhaliflerin kana
ati Cüonhurreisinin iki par- 1 

tinin itilafı için faal bir teşeb· 
büste bulunacağı merkezin

dedir. 

Kıral Fuat Atina'ya 
gidecek 

ATİNA, 18(SŞ.) Mısır 
kralı Fuat ilk teşrinin 14 
ünde Mahrusa yatı ile Pi
re'ye gelecektir. Kral üç gün 
Atina'da kalacak, ayın on 
dokuzunda Taıoz ve Kava 
la'ya gidece~tir. 18 Teş;ini· 
evvlde öyleden sonra "Meh 
met Ali" heykelinin açılma 

. 1 bu memur resmi yapılacaktır. Kral 
göstermış 0 an . . Fuat 19 da Girit'e giderek 

ve cesaret 
lık 

, ·r edilmelerı şı· 
farın tev.o Kandiye'de asarıatika lakı· 
mendifer müsta~de'."ini ar~- mından mühim olan Guo5os'u 

d b .. •ük bir ınfıal uyan 
sın a u, ziyaret ettikten sonraMısır'a 

H bin'c'c ki Sovyet 
dırıı ııtır. ar dönecektir 

1 mev· 
ceneraı kons0 osunun Komitecilerine ait 

'I kar•ı daha 
kuf Sovyet ere ' . · bı'r sı"lah deposu bu· I gösterıln esı 
eyi muame e .. 1 lu 
. . b ' ok defalar ileri sur unı 
ıç'.~ 0;r;uğu metalip ancak A TİNA 18 (S Ş) Sofya'-
muş dil · tir dan bildiriliyor: Köstendilde 
kısmen temin e mış 

Cen
eral Konıolosmevl;ufla· yapılan son araştırmada Ma

kedonya Bulgar ihtilalcı' arı 
. • bir urelte mua· 

ra ınsanı d. 1 teşkilatına ait olmak üzere 
mele Yıtpılması ve ken ı e 

201) silah 80 L.omba, 12 oto-
. . her türlü şedıt mı·a 6()0 b 

rının d 1 malik, J 20 tabanca in 
melelere kar 1 himaye ' . mermi mü•adere edilmiştir. 

d · olduğu 
mesi için ser etmış Silahlar ve mermiler Jak 

. f için >srar d metalibin ısa 1 Aseonun depoların a tülün 
etmekte bedevamdır. balyaları altında meydana 

' çıkarılmıştır. Sa bık Çiftçi 
Fransa rıın . mebus Stefan İvanof'la bu-

1 9 3 5 b Ü tçes ı ı ..:.:ra::da:_l:.:e~vk::..:.if;_e.:..d-:-il_m-:-i şt_i r".'"'. -;----;-
pıl masına mecburivel h.uıl 

PARİS, 17 (A.A.) - M: olmuştur. 
Jcrmen Marten· 1935 senesı M. Jermen Marten mu 

. . b bı mucibe 1 bülçesının es a badelelerin arllırı masını ir-
. t"krarı f"yihasında paranın 18 1 temekte ve Fransa"nın bir 

e':asına müstenit bir sıya•el sent"lenberı budunlararası 
takibinin mutlak surette 'l- (beynelmilel} mübadele1erin 

ldug"undan bahsetmtk-
zem o d' ·ı ıslahı için 23 mı.kavelena 

para kıymetinin in ırı -
te, t kbih eylemekte me aktetmiş olduğunu mem 
mesını a d"' .. "lmesi nuniyetle lıaydeylerrekte-
ve paraların uşu.ru. . 
veya kaldırılması gıbı mı.:- dir. 

1 1 · bozuk olan ıktı- Nazır, nakit piyasasının 
ameeerın h" b' I' 

d
. !ı ı•lah için ıç ır zenginleım:f o~ uj!unu ve 

sa ıya · I 
zaman müessir bir çare o. bu sayede devirli birçok 

rramış olduğunu ilave et- kolı.ylıklara nail edecek su 
mektedir, . 1 rette faiz fiatlarında umurri 

Japonya, Amerika ve in bir tenezzül husule gelece· 
giltere'nin alt:n e•asını ter_- ğini beyan etmektedir. ~~ 
ketmeleri istenilerel< değıl maileyh para fiatının duşu
mecbur kalınarak yapılmış .. 1 e•ı"ni )a vihanın sonunda 

h d f dR ru m ... · . 
bir ,evdir. Ve er e asın bir kere daha muvafık bel. 
muht~lif şebeplerden dolayı madığını tekrar etmektedır. 
ve muhtelif maksatlarla ya 

Alman matbuatı beyanna· 
me hakkındaki tefsir ve· 
mütalaalarında umumiyet 
itibarile gayet ihtiyatkardır. 
Bununla beraber Berliner 
Tageblatt gazetesi calibi 
dikk1't bir cüretle bir mü· 
lahaza serdine cesaret ede 
r~k Hitler'in b•yanatındaki 
"Kaliyet ifadesi karşı! ında 

adeta şüphe ve leıedc'iit 

göstermektedir. Bu gazele 
şunları yazıyor: 

" Eğer bir millet ihtiyaç 
ve sı\.ınlı içinde bcluı.uyor
sa, tek bir sene, uzun bir 
m1::1det olabilir Eğer fakir
ler aç kalır ve donarlarsa, 
tek bir kış, fecı olabilir. 
Fakat eğer bir miilet ve bir 
devletin yenidtn k•ıru!maıı' 
icap ederse o takdirde bir 
sene bir hiçtir. Yıkı'an şey
ltr ne kadar çok ve bü}ük
se, yenileştirme ve yapma 
işi o kader uzun zaman 1 

ister Milleti yeni bir diinya· 
ya götüren ilk adımlar dik
katli ve temkinli olarak 
atılmalıdır. 

Her şeyde ve bir hamled<· 
muvaffakıyet husule ~elmez. 
Yeni bir şry yaıatmak i•ti
yen kimse, ~.erhangi bir 
muvaffakıyet<iliğc uğrarrn, 

tekrar iplidadan ve yeniden 
başlamak i~in ntf sinde kuv· 
vet bulmalıdır. 

Almanya. on iki ay evvel 
Nürnberg'te ideal zmin 2a 

ferini imanın zaftrini tesit 
etmitlir. Mi 1 etı birleştiren, 

geçecektir. 
Böyle uzun ve uzak bu 

alıye matuf gayret ve me
sai ancak fikrin meriyetini 
asırlarca muhafaza edebile 
cek derecede büyük olması 
ile kıymet iktisap edebilir. 
İşte Hitler kendine has olan 
harikulade gayretin bütün 

1 

ateşi ile buna inanmakta
dır. Esasen mumaile}hin 
kalpler üzerindeki lıakimı

yeti başka suretle de izah 
edilmez ki.. 

"Alman milletinin hayat 
şekli önümüzdeki yüz sene 
için katiyetle taayyün et 
nıişlir. ve "Önümüzdeki bin 
•ene içinde artık Af. 
manya'da hiç bir ihti 
lal olmıyacaktır.. Hitler'in 
beyannamesindeki bu sözler 
çok cüretkarane ve büyük 
sözlerdir. Bin sene uzun bir 
zamandır. Devlet şekilleri, 

milletler medeniyetler .. ge
lirler, giderler doğarlar ve 
batarlar ve b;r vakitler bü 
yük olan şeyler, bu zaman 

geçince unutulabilir. Bunun
la beraber bin sene ve 
daha fazla müddet yaşıyan 
ve yaşıyacak ve devam ede 
celc olan fikler de vardır. 

llız innn ar, milli sosyalizm 

fikrinin ne kad r müddet 
y.lşıyacağınt bilmeyiz, fakat 
biz bir şey biliyoruz: Eğer 
biL iın ,,nazsak, o vakıt o 
fıkir yaşamaz, aynı rnretle 

eğer biz nefsimize karşı ıti 

mal ve imanı kaybedersek 
Alman milleti ·de yaşıya 

maz., , ' 
Ergani istikrazı1 

1( C)tert binin kayıt rnuarnelesı 
1 ay sonunda başl clı 

c. tdtibi 
nin kayıt mü• 

ddeti30 ağm 
tos tarihın 
den 30 ey 
lül akşamı
na kadardır 
Yüzde beş 

faız veyüz 
de iki ikra· 
miyeli olan 

I 

C. tertıbine ait tartlar aşağıda gösterilmiştir. 
B .Tertibininhamillerin~ mah.us olmak ü:ı:ere ka 

yıl m·idde'inin h.1şlangıcından itibaren altı gün müd
detle '> r kıyıl hakkı vuilmiştir. Bu müddet içinde 

B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarla evvelce 1 

hJ~ları ald kları banlrnlardan C.T ertibıne ait aynı 

11 u narayı d \ alabileceklerdır. Mu .yyen müddet geçtık
ten 8 0.,ra bankalar bu tahvilleriserhestçesatacaklardır 

Yirmi lira itibari kıy r.etinde C. Tertibi tahvilleri 
nin ihraç fiatı 19,tD lir« olarak tespitedilmiştir Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taşır 1-aizyüz 
de beştir. Kuponlar her nisan ayının on oltıncı gü 

nünde ödenir. 
Faizden baıka senede iki defa yapılacak keşide

lerde 30) bilete 94, ıJ4 lira ikramiye i<abet edecek
tir. İkramiyeler arasında 30,000 15,0ÜC liralık iki bü 

yük ikramiye de vardır . . .. 
ikramiye keşideleri her sene 1 Ö nısan ve 16 te~rını· 

evvel tarihlerinde yapılır. İtfa keşideleri 16 nisan tari· 

hinde senede bir defadır. 

tutmuş onun btlki de bir da. Veysel birıey söylemedi. 
ha öpemiyeceği ve ok.ııya- Dalgasız, deniz renkli göz
miyacağı •açlarını gözlerine (erini bir defa bile niıanlı
sürüyor, ve en nefis bir ıey sına çevirmeden çizmelerini 

koklar gibi yanaklarım, al- odanın çürük tahtalarına 
nını, her tarafını kokluyor· ~arparak uçtu. 

du. Aysel bağırdı, 
Aysel kaç yavrum, Gitme,Vt:ysel'iml Yalva-

ıimdi seni vuracaklar rırım. gitme' Belki seni de 
Fakat Aysel kaçmamııtı. 

vururlar. 
Babasının gümüş telli saç Fakat Veysel uçmuıtu. 

!arını hiç bir düşman çiğni- b Balçuva'nın kan kokan pı • 
yemezdi. Artık Balçuva Yu- d tılı, dar sokakların a ıuursuıı: 
nan'lıların mı olacaktı? Gü· olarak dolaıtı Her şeyi du
zel vatanını zümrüt da&la· 
rında çoban ka,alını çala· mura uğramış, taıtan bir 

mıyarak mıydı? Orada ma •anem ııibi idi. Kartıdan 
sum köy şarkıları yerıne Aysel'in babaıını vuran Yu
çirkin samyoli ·a edaları- nan zabitini gördü. Bir sa· 
mı ititilecekti? Buna Türk'· niye hareketsiz kaldı. Kal-
ler nasıl tahammül edebilir bi göğüs kemiklerini kırar. 
di ? · casına çarpıyordu. Biraz 

Biraz sonra Aysel köyün sonra vurulmuştu . .Son defa 

genç kızları ve dul kalan olarak elindeki hançeri za· 
kadınlarının yanında idi bitin göğsüne sapladı. iki 
Onun yalnız bir düşünctsi vücut birden yuvarlandı. 
vardı: Veysel · Dığer taraftan bir Yunan 

Ah o zinde ve mert de
likanlı bu hakartle nasıl ta
hammül edebılirdi? 

Aysel'in ni~aıa1ısı uzun 

boylu, geniş omuzlu, cessur 
bir gençti. 

Artık ifgal olmuş, cami· 
ye biriken kadınlar birer 
birer dağılmıya baılamıılar· 
dı. Karşıdan Aysel' in ba
bası göründü, Fakat nasıl 

oldu? bu vücut birdenbıre 
yere yuvarlandı Tosun ağa 
yı vurmuş•ardı. Aysel. daha 
ötesini göremedi ve bayıldı. 

Onu köyün sazlarlıt örtü· 
lü harap, fakat çok temiz 
bir kulübesine getirdiler. 
ihtiyar gümüş >açlı Tosun 

ağa bir Yunan'ın zel irli kur· 
şunu ile ölüyordu. Son ne
fesini verirken dudaklarından 
bir hıçk rık halinde " Aysel 

kaç yavruın; seni de vurma .. 
sınlar!" kelimeleri saçıldı.la 

• Savaşın Takvımı ı 
1 1 
1 EYLÜL 1 
1 ı \ l 1 
'ı Çarşabma 1 

Giin dogunıuc ! 
1 YIL: 1934 Zeva~i 5.51 • 
, F.1.anı 11,31 ı 
• CEMAZEL AHIR 10 
1 1 

'ı Cimhuriyet islamiyettel ı 
şurayı ümmet demektir. 

-~----------

neferi • yaıasın Venzielos, 

yaşasın" diye bağırmağa bat· 
ladı. 

Veysel vücuduna b.ir tek
me yemiıti. Bu vuruf onu 
bir evin balçıklı duvarına 

kadar sürükledi. İçinde yıl-
dızlar kırpışan deniz rengi 
gözlerile gene denız rekli, 
yıldızlı semaya baktı. Ora 
da Aysel'in hayalini aradı. 
Ölüyordu. Çok sevdiği Ay· 
el'ini bir defa daha görme

den; onun düz, ıiyah saçları· 
nı okıamadan,kömür ııözle 
rini bir defacık öpmeden 
ölüyordu 

Aysel, Aysel .. Veysel'in 

Ays~\'i Balçuva'nın Ayael'i!. 
diy<" inledi. Sesi kan kokan 
samanlı soko.kların duvarla
rında akisler yaparak titre 
di. Göğsünden kızılkanlıır 
akıyordu. Yarııları çok de· 
rindi Fakat bu yaralar 
Aysel'ini son bir defa gö
rememeıinden mütevellit 
yaralardan daha hafifti Bir 
dakika nefessiz, hareketsiz 
kaldı Sonra kalbinden akan 
kızıl bayrağı gibi olan kızıl 
kanına permağını buladı.Ve 

köyün badanasız, harap du
varlarına göğsünden akan 
kızıl kanla: "Aysel'im, inti
kamını aldım,, kelimelerini 
yazdı 

ll:t l ık ~i-,.-,-,--,,-i ,-.ı-i__,.,..\-, i-la-. J-, c-l-
• 

I~ ııc ii 111 en iıı<leıı 
Balıkt1 l-iir ıııt>ııılı·kı·ı 

ı·ılilt•ı·ı·k ~pı·li ıııali 75 
lıa~ıalıaıw~i ieiıı ıııiiha\ aa . . 
lıııı kok kii111i"ıri"ı l-iartrıa-, 

llll'SI ıtllH'İhiııt'(' ıııiilıa~aa t•tliiıllt'k \I' 1 lt>Şl'İllİ
,., \t 1l !):3-i l;ırilıiııt• ıııi"ı•aılif pazarh•si giiııii saal 

on lıeslt' ilıalı• Ptlilııll'k iizı·rıo \İı·ıııi giirı ıııiiddt>l-
" . ' 

it• alt•ııi ıııiiııakas;l\a \<tZ ı•tlilıııi"'liı·. . . 
Kıık kiiıııiiriiııiiıı lıı•lıı•r tıııııııııııı IH"tlt•li 11111-

lıaııwrıi 30 liradır. Talip olaıılarııı 'iizdP yt>di 
hııı·ıık ııislıı 1 lİ11dP tlip111.illt>l'iıtı \t'ZIH'~t' lt>S _ 
liııı ilt' li1·;11·p1 otla ... ı H· ... ika ... ilt• lıirliktt' ~t'\lllİ 

ıııt-ıkunla lııı lı11~11"'a tlaiı· fazla nıalıııHal almak 
isıi,,Pıılı·ı·iıı dalı:ı p,·,t'I P11di111t•11i ~ih\yt>lt' mii
r;waalları il;'ırı olu!llıı' . 
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Sinemasında 
19 Eylül çarşambadan itibaren 

VOLGA- VOLGA 
Hııs ıarilıiıu• ail olııp ı·ıı son olarak v · t•uda gt•lirilıııi~ .1la11 ıııuaz-

7.<.1111 hir t•serdir . ..\\lı1 z:.ıııaııua ı·ı k ı..u, vetli n• lıal;.iki aşk salınele-. " 
J'İ vardır. 

Fİl .. İMl~E 

~ıııııaı·aları da dı·iJ:i~ıııi~Lıı·. FAT~I.\ LEM.\.\ H' :ırkada~l:ırıııııı hu 
vPııi ııuııı.ıralarıııı dalıa cok ht'irerıı•epksirıiz. Bıı viikst'k saııatk:lrla-
• .. :""'I • 

rııı sPlıı·iıııizdr lıuluııdukl:ıı·ı nıi"ıddet<'<' \Prel'ek.lt•ri nefis n· zarif 

lcııısillt>l'dl'll btifadp l'llllt'llİZİ l:t\Sİ~t' f'dt'l'İz. 

BİLETLEHİ.\"İZİ !!İindiizdt>u tPdarik ı•rliııiz. Kişeıııiz daiıııa :ıı·ıkıır. 
• 

PEH~E~lllE 'I' Cl ~I.\ ııı:ıtiııahırııı · ız ~aat 2,30 dadıı·. 

HAZRETİ İ SA 
GELİYOR -

llıılıkt .. siı-- 4•\·'«tkiiy I DOKTOR p,, f)(tyıı·ı 1 

Tt•lıiı· cdilt'ıı o,:ıkö~ paııa~ıı·ı ~J l'~' lı ·ı: p:ızar-1 ıMehmet Şakir 
tesi. giiııii a~ılaeaktır. Paıı~ ır Pskiueıı lı spit edilcıı ıı"rı-:ün 1ıu,tulıır ı 11 1 saat 

\t'l'dı•, \aııi küviiıı Pli uiizı•I \(' sıı İIP t't'\ rilıııis 2 ıle ı ah1111u knıLır kalıul . . . ' . " 
tl\aeık iizcriııtle kurulacaktır. e ıle r . 1 

Ovakih Paııa\lrı ilk. tlt•fa kıınılıııaktadır. Balı- .\drı•,,: .\lıı~ıafafakilı 1 
kı•.-ir ili' ~İ\:ıı· \:il:'nt>I \t' kazalardan , •• ıı:ılıİ\ı·- 'I' ıııalıallı-~iııılı· K:ırı•:-i 
lenkıı gt'lt ı·k l'~ıı:ıf H' •·ı lqıleriıı lı<'I' ıiirlii i~li- he\ ıiirlıesici,:ıı·ırıd:ı. 
rahatlaı·ı kii~ ilııi~:ıı· lıt'~l'ti ı:ırafıııdaıı ıı·ıııiıı <1di- 1 

IPCPktir. Paııa~ır ~ı·ı·iııık a~rwa çanl:ık "' ı.ti\1- ı 
"t>liklPr viieuda "l'lirilt·ePktir. ;""'\ :--

Oza k ö~ paııa~ır·ıı 111 lıı !-ll~İ~t'Iİ ki>_,üıı •. ,a~ı 
taııı ortasıııda ~11~11 lıol, lıa\;ı~ı ~iizl'I hir \c r-111-

dı• olıııa..;ıdır. 

Dursunbey icra Memurluğun~an: 

Dr. M. Ali 
~frııılı·kı·ı lıa~ıalıa-

ııt'sİ t'İll, frpııgi. lll'l

~oğukhığıı lıa~lalıklaı t 
11 l ii t f' lı:ı .. ~,~ ı. 

Hastalarınıs aat üçte 

1 

1 

nı işbu ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte 
m~ n • ıriyetimize bildirmele
rı icap eder. Aksi takdirde 1 

hakları tapu sicilile sabit ı 

olmadıkça satış bedelinin 
paylaımasından hariç kalır 
lar. 

hükümet caddesinde mu-

ve 1 ayenehanesinde kabul 
teıavi eder. 

~--------------- · 
S<t tılık 

Tarla 
Jlastehan r Yolunda nvukaı 

6- Gösterilen günde artır · 
Emin \ 'dılat huı· in h ·ın ı· si maya iıt r rak edenler artır J 

k ittıoalrı.ı'c üı· <löı.ıın. evlig-e 

1 Karalar köyünden Meh.

1 

met efendiye ilama müste
nıt 520 lira itasına borçlu 
D.ırsunbey" in Kavdcık nahi - j 

yesincen Yusuf oğlu Talip 
efendinin bu borcundan do
layı tahtı h~cze alınan Ka 
vacık nahiyesinde evler altı 
mevkiinde gün doğu atlaz 
oğlu Ali gün batı Mehmet 
o~lu Abdullah, poyrazı gene 
atlaz oğlu Ali ve Cevriye ve 
kıplası yol ile çevrili 690 
metre murabbaı ve tamamı
na 150 lira kıymet takdir 
edilen bahçe ile ~abanlar 

köyünde Asarlık mevkiinde 
sağı Asar oğlu Ömer ve Ha
lil tarlası, arka;ı dere önü 
dere ile çevrili ve tamamına 
120 lira kıymet takdir edi 
len ve senede üç ay dönen 
bir tatlı sel değirmeninin ya· 

ma ıutname&ini o umuı ve 
lüzumlu malumatı almıt ve 1 elverişlı tarla sat.J;ktır Ta
bunları tamamen kabul et- ı lıp ohıılar :jJhin ıalP Nuri 
miş ad ve itibar olunurlar. _e;_r_~n_..;.li._ye-=-m_u_r_a_c.1_a-:-t-Jo_r_ı. __ 

1 - ı,bu gayri menkuller Zayi mühür 

rı payı açık artırmaya çıka · 

rılmıotır. 

2 - birinci artırma 17 
bırinci teırin 934 çarşamba 
günü saat 16 da 

3 - ikinci arttırma 3 
ikinci te,rin 934 cumartesi 
günü eynı saatte 

4 arttırmıya iştirak 

için yukarı da yazılı kıymetın 
yüzde yedi buçuk nisbetin· 
de pey akçası veya Milli 
bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. 

5 - İpotek sahibı alacak
lılarla diğer alacaklıların ve 
irtifak hakkı sahip 'erin 'n 
gayrı menkul üzerindeki hak
larını ve hususile faiz ve j 
ma.rafa dair olan iddiaları-

üç defa bağırıldıktan ıonra Balıkeıir Ziraat bankasın· 
en çok artırana ihale edilir. daki tevdiatımda kullandı
ancak artırma bedeli muham ğım mühürümü zayi ettim 
men . kıymetin yüzde yet Uaıkasını kazdırdım. Eıki 
mit betini bulamazsa en çok 

sinin hükmü yoktur. 
arttıranın taahhüdü baki 

Balıkeıir Kirazpınar kö
kalmak şartile artırır a en 

yünden Alt bey oğullarından 
beş gün daha temdit ve Osman oglu 
on betinci günü aynı saatte Mehmet 
yapılacak artırn ada en çok ı-------------,.,.. 
artırana ihale edilir. Talip 
zuhur etmezs satıt düıer. 

8 - Gayri menkul ken
disine ıhale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezs~ iha 
le fesh olunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmi, 
olduğu bedelle almağa razı 
oluna ona, razı olmaz veya 
bulun ·nazsa hemen on bet 
gün müddetle artırmaya çı 

karılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasında-

ki fark ve geçen günler için 
yüzde betten hesap oluna 
cak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet. kalmak
sızın memuriyetimizce alcı . 

dan tahsil olunur 
9 -Satıı bedeli peşin ol

makla beraber ücreti tellali 
ye ve tapu masrafı alana 
aittir. 

1 O - Bu hususta fazla 
malumat almak lstiyeıılerin 
934- 166 No:lu dosyayı let 
kik etmek üzere memuriye 
timize müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Bıtlıkesir .\eeıtli 
Hıııılliııı Mt .. klcl>i 
cliir 1iiğii11clt•ıı: 

Erzakın cinsi 

Ekmek 

Kın 1111 ı • t i • 
Kıızıı )) 

Sığır 1) 

Sauı~ 'a .-,, 
• I"' 

Zı•vliıı vaü:ı . . . 
Zr~ tiıı daıı<·~i 

Ktll'll ra~ıılvP . 
lferciıııf'k 

.\'olıuı 

BPzelye 
Piriııc 

• 
Beyaz pe~ ııir 
1\ <IŞUI' 
Soga ıı 
Pa tatl'.'i 

Sek.Pr • 
Salııııı 

.\lak.ırııa 

lı·ıni~ 
St'lwi, t' . . rn 
Sii t 
Yoiru rt 

~ 

Soda 
Ka ısı 

Kıırıı iiziiııı 

S i \alı ı·ril. 

İııeir 

Asgari 
Kilo 

350()0 
8000 
3000 
2 [)(){) 
3000 
ı .-,oo 
700 

2500 
600 
800 
400 

4000 
ı~oo 
;)00 

:!Ol O 
7000 
3000 
1200 
2000 

200 
200 

1000 
.-ıooo 

öOOO 
1100 
200 
-ıoo 

100 
400 

• 

Bey 
l\t ii-

Azami 
Kilo 

40000 
j( 000 
.ıooo 

:3500 
3500 
2000 
1 () (JO 

3000 
1000 
1000 
500 

.)000 
1300 
800 

2.) ()0 
8000 
4000 
1500 
2ö00 
300 
30U 

1300 
fiOOO 
7000 
ı ;~OO 

300 
500 
200 

l - )fl'ktı·lıiıııiziıı ilıtİ\<J('I İt'İll .\J:nıs !135 !.W-. " . . 
yrl'.'iııı~ kadar ~ukarıda eiıısi, azaıııi \(' asıwri 
ıııikdaı·ı yazılı olaıı 29 k:ılrııı przak H' saiı·p 

, 
BİGADiÇ ' 1 

Dön üş Panayırı 
Sındırgı panayırının hitamında 20-
9 - 934 perşembe günü açılacak 

5 gün devam edecektir 
lligadıç Nahiye Merkezine 3 kilometre 

mesafede simav çayı kenarında düz ve va>i lir ma
halde Balıkesir . Sındırgı Dursunbey kazaları; Yağcılar, 
Konakpınarı , Kepsüt, Çorum, Gölcük Nahiyeleri 
ortasında açılacak bu panayırda her cinstE n kasap 
lık ve damızlık hayvan bulundurulacaktır. 

2 Mahaza halkın tehvini ihtiyacı pıfi teem-
müle alınarak kü at edilen panayıra gt>lecek ernafa 1 

tevali edecek seneler nazarı itibara ahrarak anmi 
te•hilat gösterilmesi sureli kati yede kaı arlaıtırılmıf 
ve istirahatları için de inzil ati tedbirler alınmıştır . 

3 - Yollar Mülhakat& her türlü vesaiti nakliye 
mürür ve ubura müsait bir vaziyette ve Balıkesir'e 
şosa ile bağlı olup hayvanatın yayılması için mer'a
ları ve içilecek suları mebzuldür . 

4 Panayıra gelecek halkın her hususta mem· 
nun kalmaları noktai nazarından azami fedakarlıklar 
ihtiyar edilmiştir. ,, 

"------------. ..,.,.,_,. ... ,., ... ~., ........... ., ... ~ .... ,. .. ._. .. ~, 
ıı··---------------------ıı 

ı: Temaşa H 

fi OTEL VE GAZİNOSU a 
~ ~ 
ti Şeref Bey idaresinde 'ı 
U Balıkesiı·iıı lıf•r· lııısusta c•ıı ı 
ff ıııiikPııııııı•I olı•lidir. ı 

!! Konfor. Temizlik, Servislerin~eki ii 
:ı nezaket ve ci~diyet, emniyet 'ıl 
" ' 16-9-93.J. ıarilıiııdPıı iıihaı·<·ıı ~iı·ıui giiıı ıııiid- H Gerek Memleket halkının, '~ 

Jetle \e ll~l'I a~l'I lllİillakası~a ko11tıl11111~lllr. n gerek bütün nıisafirlerİmizin 
:? Eı.ıııeı, Et, Siil '" Yor:unlıııı ilıalt'IPrı ~ umumi takdirini celbetmiştir 

7-10-!13.t Pazar saat 14 d<' Sadı• \:ıılı, Zt•,ıiıı tf H 
,agı, Zt>~liıı daıı<· ~i, kunı fal."•, ııı;r~iıı . Pk,

0

110- ıı TEMAŞA Gazinosunda g 
lıut, h. · zPl~ı· 'e piriııeiıı ilıaldcı·i 8-10-!l;ı.ı Pn- ti ' 
zaı·ıı-si ~aaı ı ..ı d«', diğerlt'l'İI İli de ~l-10-~l:l.J Salı = Güzel Sesli Bir Ha~yo 1 
giiııii saat 1.ı ılı· ilıaleleri ~:İpıhıt'tiklır. tf ' 

3 -~art :ı ı l'ler lıt'r giiıı ıııt'klı·pl<' ı.:iiı·iilt>hi- :: ~ı·lıriıı, İsıaııhul VI' ızıııırırı hi"ııiiıı gazı•ıı•lı·ri 
lir. İstrkliler ~ iizdP 7,il ııislıetirıdc dqıoziıo!;r rilı• tC 1111•\t'tıltıır ~ 
-lllllteheı· harık.:ı llH'~ luhu da kahul 1 dilir- 1 <'1':1- = Balıkesirin en eyi tanınmış bir oturma ve İ4 
hPr lllU:l\\t'll ~İİll \I' sa:ılll' 1111 · klı•fllt• IJ ı Ülı St'h- tf dinlenme yeridir. ~, 
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k.:\\ıııası surl'ıiııı· ·," kı;, ilııi,ar lı<·vl'ti 
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