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82 :EŞRINISANki 193M4 ;il t M cıı·sı· 8üyüHerimizin teşe~~ürleri ı' 
U
• •• 1 e e ANKARA 31 (A.A.) -

Havale 
Yu • • Riyaseticümhur umunıi ka-

tipliğinden: 

llördiincii içtima de;;;.esine Gazi Jl.lazretlerının •• ıı!;'·~::~::.y•t ~:;,: ı.a~·~:~;k.n ~~!:nn:~:~:;: 
•• T. k atkile başladı ar. . mını kutluluyanlara teıek- en fena akıbetlerden biri 

~ 0.Z ı UT çe n 'b' e- ı elinden geleni eıirgeme~ı?- kür ve tebriklerinin Anado- olan havaleyi zikretmittim. 
'İ'ii nk:ara, 1 (A.A.) - Rei- gelirin ~r.aolan~ığı k gı 1 

fur tir. Cuaıuriyet Türkiyesının lu AjanH ile ıleulmeıfni Bu münasebetle bizde ec-
~ill lllhur Hazretleri Büyük rçekleştırıleceğı co duğmu · · dostluklarına çözülmez bağ· emir buyurmuılardır. nebi memleketlere nazaran 
ti ... et Meclisinin 4 üncü ı'"'- Türk parasl sağlam eberı~ı lılıX>ı geçmiş yıllarda ıürlü iş- NK daha çok tesadüf edilmekte ~- d Y d H'' ktlmet u el. o A ARA, 31 (A.A.) -
1·- 9vresinin 4 üncü top- tutmakta ır. u _ 1 erde denenmittir Ulusumuzun Büyük Millet Mecliıi Relıi olan ve maaleıef, geç mil 
'llQ'-le 1 b.. ük değer verm .. 1 .. ğ.. .. 
~lltt ~l tnı açarken aşadaki yasaya uy bö le de 1 acunca tanınmış oz u. u~u Kazım Paıa Hazretleri racaat edilmesi hasebtle bir 

u ırat buyurmualarJır: ektedir. Bundan y kt J gereğido karşılıklı verılmış Cümhuriyet bayramı müna· çoğu ölümle neticelenen 
..... 8" .. ~ . d ayrılmıyacu ır. B t" - ' 

'ill uyıık Millet Mecliıi· bu sıyasa .. ~~ .. .. üçüncü 1 sözü tutmaktır. u~a n~ u sebetile aldıkları telgraflara mezk(ir zehirlenme halinden 
let :.'Y1~ üyeleri; Büyük Mil- Ergani 0 uncu( nubneklendiği 1 rlü özenmek J~zım. 1ıse .uhn-l kartı teıekkürlerlni ve mu· de bir az bahsedelim. 

1'lec}ı · · b"l" üde bu yı 1 d b" l de ozenı eceğı e · 1 H 1 •i'in 
4 

eının 4 üncü devre· o um t Ulusumuzun an oy e B kabil tebriklerinin ilettlmeıine ava e, gebelikte kadının 
•c•rk üncü toplanma yılını gibi kapanmış ırd 1 t mali. / lidir · Balkan

1 
~n~•tı:n~~~ . ?- Anadolu ajansını ta vsft buyur· ' etrafındaki inıanları ve eı

~iU, .en ulusun değerli ve- böylelikle hem . ev e .. venen ikan devlet erını ırı ırbının muılardır. ıl yayı yapılan itleri anlayıp 
tı .. · ne gu 1 .. ı sayğı es-

lll. G ne sayğılarımı sunarı- yece olan .g~?~.k siyasamı- varlık ~r.ın.~ oz~ ' .. d tutan ANKARA, ı ( S.Ş) - ayıramıyacak kadar kendin· 
çot ecen yıl icinde yurtta hem de ?e!ınd ır ı .·bir daha lemesını.goz bonlun 1? Bunu Baıvekil lımet Pata llaz 1 den geçmeıi, bir takııp ada· 
~ gerek}' . 1 .. .. .. erdıX>ı eğerı mutlu bır e geuır. - IJ 1 
'"t "' ı ış er gorulmuş. za v 6 

1 
unutulacak k d ger retleri Cumhuriyet bayramı· 1 çırpınma ar, kurulup ge· 

· uıt · 1 . . .. termiş 0 ması ı sınırların orunmasın a - il 1 " 1 d 
Cllıtlllal ış erı:ıdekı ar~sız g?" . . tir. Devlet işlerini ek bir değeri ohluğu bes- nı kutluyanlara Anadolu r me er goıt~rmrei e vücu u 
'''-lıı llrıınızda genel sıya- lbır .argınlık 1 m bir temel ~ ilidir. Ankara'da toplnnmış ajanıını tava11utla muka- 1 anlaıılan. bır zehirlenme 
tlıll uluıal ülkümüze uy- mAJıyece sağ ak . ·n millet le 

8 
Ik 1 a divanı- beleten tebrik eder ve te· 

1 
hadteesldır denilebilir. Bu 

b ola L .• • e kurma ıçı o an a an an aşm b b 1 
Qll,lld ra., başarılmıştır. uzerın d'ğ' uyanı· . 'nde ça(ıamaeını tekkür ederler. J gi 1 asta arda hl11iyat da 
•İQ "'ı n ötürü Büyük Mecli- meclisinin göster ı ı Ulu- nlın verım yerı. ·ı kar:ıladı zayi olur. Burada bilinmesi 

a._1 "118 • • 1 lerle anarım. u usumuz sevgı ı e Y • p f d 
illlllaııırı lljlerindeki özenı, kığı ongu rin çocuklarını Ulusunuz enel okonomikgenel avyonumuz 1 icap e en en mahim nokta 
tell ô~:ıun canlılığı gerçek· sun ulus gençle sa lamlıklati i siyasal gkarşılığı büyük -- r yukarıda izah ettiğimiz za-
ter, noıe ile ant1mıya de- sag-tıa~arın. ğ üzerine 1 olgunlukla karşılanmış- Selanik sergisinde htri alametlerle görülen 

4tkad ~~r~~~:~~ız ç()k gerekli bir tır. Kendine gösterilen yolun büyük mükafatı ka- 1 ~e (havale nöbeU)bmile bi· 
llaı.ıtk kaşlar, ülkeni•\ eko- ~ş. . t'r. Sağlık soysal yu· doğruluğunu anlamıştırYcniden d inen ıekilden m"ada b~r de 
Reniılet Utuoıunu berkiterek dırlık ~:~anlığının bu yönd· çıkabilecek güçlükleri yen- zan •· bu gibi delilleri ıoster~ıyen, 
tlltt .. ~. l:llek en önde rdun. k verecek yol- egi de anık olduğunu gös- ANKARA 1 (A.A) Bey- yani haıtanın kendınden 
• • "1511.... • en bıze lvanç m 1 ti l S l ık i ı i ıçııı 8 ... uz ışlerdendir. Onun 1 kta oldux-unu gör- termiştir. . ne m e e an ıerg s re s· geçmeıine çırpınıp morar-

lllla · da ,.a ışma e ı d' · J )Pi ıeraiye resmen fftirlk b b tltııtd Yı programımızı du- v K" it'' işlerimiz Son be e ıye seçlm erm· ıs • 1 masına ıe e iyet vermeden 
•~tlll en Yürütmekteyiz. Ta- mek~eyiz. 1 u ~~üllerimizin de rey kullanabil~cek ?lan- eden devletlerin pavyonla- 1 geçtlli için aileler tarafın· 
~Q nan fabrik I d ğu üzerıne uluı a g 1~ . 'e )arın yüzde yetmış beşınJen rına tetkike memur 1ıergi dan anlaıılamıyan (nöbet-
,.~ ~l:lleU . a ar an co - titrediğini bilirsiniz. u. ı.şı.. çoğu reylerini kullanm ı şlar- jüri heyetinin Türk pavyo· l siz havale)nin mevcudiyeti-
· '"ııı L en atılmış hep- . ben de Türk tarıhının dl Uluslarda bı'rliğin hem i t b:ı. "k :ı.k~ 1 
IQ ı ~1ltulu · l t'l · · - rın .. k r. . ) nuna serg n n uyu mu a- dir. Netekim son günlerde 
1 'ilce, .P ış e ı mesı ıç doğru temelleri üstune '1 belli hem .. denf' .. nr:?ış .? ması f atını tevcih etUff reımen " 
'ltd l:llalıyec eken ı· d ğru k b k u ene T" k fi . lıx.· bildi il müesseıeye muracaat eden e b e ger - k .. Türk di 1ne o gelece ıçın uyu g v · ur o ı reıı ısıne r · b~ _ 

llJl t Ulunoı t Ülk · rma oz . . . mittir oyle nobetsiz bir havale 
ue){' Uf ur. enın • J'w' vermek JÇJn tır. k l k d 

o~ll ı. l eksikliğini giderecek olan genışl ıglı kta olduğu- Arkadaşlar, dördüncü Bü- Karahan'ın ziyafeti va ası tespit o unara te a· 
" uu ' b 'k candan ca ışı ma M ı· · l b' ı•w• vlai yapılmııtır \'~ede •a rı aları çok ge· .. r im Bu çal:şma· yük Millet ec ısı u u ır ıgı ANKARA, 1 ( A .A. ) - . 
~6Qıet~ kurup işletmek hü. mu soy leme ıy . erim· nde devlet s yasasında yüksek Sovyet Rusya büy6k elçisi Vaziyetinin vahametinden 
l ın .. d ı göz kamaştırıcı v · · ·· · ı· h b ı 1 d d d erd, on e göreceği iş· arın . . d'den çalışma değerını gostermış ır Karahan tarafından dGn ve 1 a er oma an sa ece o-

Yazan: Dr. Ahmet Halit do~um 
ve çocuk bakım evi baş tabibi 

Ayak ve bacakların ıiıme
ıi, idrara albüminin geçme· 
ıine delllet ettiği gibi ha
valenin de ilk haberciıidir. 

Göz kapaklarınının, yü
zün tiımeai ve adeta teff af 
bir hal alması, ıiddetli baı 

ve tepe airıları, etrafı bu· 
lanık görmek, gözünün önün
de sinek gibi küçük karar" 
tıların uçuımaaı, bir kaç sa
niye için görmek kabtliye· 
tinin kin ilen kaybolmaıı, 

baı dönmesi, kulak uğultu
ıu gibi gayri tabii halleri 
hi11eden her gebe vaziyetin
den endtıeye düımelidir. Ba. 
zan nöbetin zuhurundan 
bir kaç giln evvel ıiddetli 

mide afrıları, müziç mide 
bulantısı görünebilir. 

Gebenin nefeı ahıı tabii 
ıektlden çıkarak 11klatır ve 
kısalır. Havale nöbetleri 
görilnmeden evvel kadının 

anlatılamıyan bir sıkıntıdan 
muztarip olduğu, fazla asa· 
btlettiii, pek ehemmiyetsiz 
sebeplerle hiddetlendiği mu
hitinin nazarı dikkatini cel
beder. Bazı vakalarda da 
bilakfı hasta yorgun ve 
dalıın bir halde bulunur. 
mütemadiyen uyumak arzu
sunu ıöıterir. Neteklm ka
dınlar1 mızda teıadüf etUlf
miz ha.vale vakalarınm bir 
çoju ıon arzedilen ıükünet 
ve dalgınlık içinde bulun
dukları nazarı dikkati cel · 
betmektedir. 

~lıJ1~~a:lııcaktır. Ticaret bıı- lere .e~e~e~ın~üzerms~nat· Bv toplantı yıhndaki çalış- rilen·öyle yemeflnde Roman. iurmak üzere gelen bu haı-
'~J'tlll ;lllız karşılıklı denk inanabılırs~nız . 

1 
geneli- malarını.1 11rasıade size ge- , ya Hariciye nazırı M Tttüles- tanın tetkik ve muayeneslle . 

dıt, OL' ar devresi içinde· ların hep•ı.dl~"ul uı" flmesini lecek ulus işleri için de en ko ile Hariciye vekili Tevfik böyle nöbehlz havaleye dG-

24 saat zarfında çıkarı

lan idrarın miktarı azala
rak 600 - 700 ırama kadar 
iner. Bunun tahlili ile için-

~" .:onorn'lt k ğ' 'n ne tür u ı ere 1 il b ı .. t R t" b d bili k'I çar bulunduğu anlatıldı. Te-·"' ı Sl mtınm or- ını ... bT . Bu yapıl· doğru yo ar u up gos ere. üt u ey a ye ve , i 
&°lditler . cıkardığı yeni jstediğınızı ı ır~mb nda en ceğinize güvenimiz vardır. Şükrü kaya bey,hazır bulun · ıadüfen tıbbi muayene ve 
)~lldeıııı ıc~n~I;) yeni ticaret maktadır. ~n;a .. :ürülmesi Toplantız kutlu olsun. muılardır. tedaviye imkan hasıl olabi-
'ıııtliir.:r•nın iyilikleri görül· çabuk. en on eTü~~ musiki· len buna benzer nöbetsiz ha· 

~ı, r ncak bir yandan da gereklı olan . Ecnebı· gazetecı·ıer valelerin bir kısmı mühimmi h.~ ıcar .. ı· . . . b' ulusun yenı h 
ı "'il(.. " unızı yardımcı ku· sınde ır 'k'de ariçte annenin ve cocuğun 

'"ta d · 'kJ'X>' musı 1 l 1 l h l )1-ttlr Oğru bilgileri ko· değışı 15ırıe1 b'l . kavra- ö üm eri e nt ayet enmekte· 
ıtlak 11 d ğ' 'kliği o a ı mesı, f • dir. 

•dır yo arını araştırı- e ışı 'd' Bugün düzelt· Ş ere 1 ne Btr çok resmt ve•a huıu-
4.r~ yabilmesı ır · . . üz ı 
tı'1• tdııtlar; bilirsiniz ki dı- meğe yeltenilen dmusı71 Ykt _ __ _ si dofum mile11eselerinfn ver-
i 

8ll~tık1arımızın başııc- ağartacak derece e oma. - Matbuat mu·· düı· 10 .. _ d•kleri 11tauıukıere nazaran 
~ ekıın k B açıkça hı!· Um Uffi 300. 350 gebeden birinin 
. '1tl urunlerimizdir. an uza tır · unu. 
c68İ , Urunferimizden bir meliyiz. Uluslar ınce duygu- \ol .. b • • f t rdı• havale nöbetine tutuldutu 
t nın d ğ . .. . l yışları gu 1 r ZIY (l_e VC _ 

1 
kabul edilmektedir. Halbuki 

a g0 e erı geçen yıl- ları düşuncelerı, an a D 11 ~ tabii doğumların bir ço"'u-
lıtt l'e dııh l . ı· l 1 k 'd w. 'kleri söyliyen ANKAR .\, ır A.A.) ün ' -- Balı~es'ır mu·tıu·ıu· il ıs llt. \T 

8 e verış ı 0 - yükse egışı . ı . .e.ı ı t nun evlerde yapılması ve bu· 
td ıap 1 ·ı d k 1 bır k am dahiliye veııa et ma • : ıtı:n J an ıı oların a · ı ri topfomu on arı a f , na mukabil arızıılı doğum. 
oL '1ıun .. .. . ış 0 'k' f d •ehrimizde •• d ~il u Ustun güzellık- .. "nce genel son D usı ı buat M. tara ın an y gun an. larm ekseriyetle dolum mü-t"' l'Unler· . . l da gun o . l t bulunan ecnebi gazeteciler 
a~t, ını pıyasa ar kural arasına göre ış e m- 1 Rasathane müdürlüfü _ e11eeeleriae gönderilmeleri-

lı çok ya d la ı. b .. ıerefine bfr ziyafet veri mif, i b ı b ti x. ltt x. " 
• I'. Bunu l r 1~1 

•
0k · ek gerektir. Ancaa. u. g.u: nün teıbit ettiii veçhile n n un 1 e çoga 1111 fup-

n a bırlı te 1 kısı bu ziyafette Dahiliye vekili ı ı heılzdir 
İti d d Türk Ulusa musı Recebi Şerifin iptidaıı · ı•~ n e uru 1 · · · zey e 'k' ı ş k K y bey Biikreı Havaleyi hazırlıyan sebep ,'«Qlleı n erımızın .. 1 b ı· Evrensı;l nıusı ıue ü rü a a 11/10/934 perıembe aü 

ı na hüt" .. · yukıe e ı ır. l · d 11 h S hi bev • ler nedir?. Havaleli her ae. 
ler un ozenı - 1 bTr Kültür iş erı sefiri Ham u a np J nüden itibar edilmlı ol· • 

ol llleıniz çok · yarın ° a 1 1 
• . ·• 1 b k R manya benin idrarında hemen kati· 

ti .. ur. Yurd yerın . bakanlığının buna derınce oz- ve refika arı,sa ı o ı ı makla 5-6-11·934 pazar 
t\.! b · M p k Ro yetle albümin bulunmakta· 
~ı Pro un cyın- vermesini kanunun nazırlarından • epeı 0 

- teıi gilnil akıamı yani 
~ı, gram da biiyük en manya matbuat umum M. dır. Şu halde idrarda albn-

d d8 bunda ona yardımcı salı gecesi fahri kiinat b ı 1 i 
eLted· Uroıadın yürü· bu·tu·n Romen, Yuaoslav ve ı mln u unmesını cap ett -

L ~ d'I · Uluslar ar· • ıallallahü aleyhi vesellem b b ı b ~ta hır. Bugün yapıl- olmasını ı erım . Yunan aazeteclleri,Tlmeı ve ren üt6n se ep er inneU-
on,, Ulunan yeni de- ası siyasal acunun geçen yıl Deyli T;lgraf muhabirlertle efendimiz hazret!~~~~: ce havalenin zuhuruna da 

•eyj ı beş yüz kilo- icinde korunma kaygusuna Türk matbuatının ıehrimizde ı , ı miraç geceıl sebebiyet veriyor. Bundan 
ı;,e du" 11tu" .Bu yüzden bütün ülkele- b ' ilan olunur. d yri kı .. tesadAf ed 

el o Cınelttedir. Sa- Y ki baıhca erkin• ve u ı - ma a ee ...- " en 
let IDanlarla birlikte rde silAblanmıya hız verildi. meyanda Yunus Nadi ve T B'ekkür ederiz tik ıebelikler, ikiz gebellk-

ıı :~ind~ki demiryol- Cumuriyet hüktımeti de bu- Aıım beyler bulunmuılardır. 9 ler havaleye birer sebep gf-
gecer t hın kilometre- ndan dolayı bir yandan ul- Matbuat umum M. Ve~~t "Savaı'm,. iki yatına baıı bi kabul edilmektedir. 
~ld · usal koruma gücünüh~ek- Nedim bey tarafından ıoy· ıını tebrik 11e .. muvaffakıyet N6betler umumiyetle ge· 

ed lltlar, Geçen yıl iştirmeğe .r.çalıtırken ır ya- lenen nutka ecnebi mes- dtleyen"Tiirkdili,. arkadaıı- belffin altıncı ayından ıon-
l 6 alınan t d da barışın sarsılmama- b ı h a mızla sayıı deler okurları· ra ve bir çofu dolum vakti-erde.. utumlardan, n an b' l'kt lektaılardan azı arı ar -

.. • · ulusların ır 1 e ça· 1 d b ı mıza teıekkürü bir borç bi· ne yakın fllnlerde 16r6lmek. ıyar11t ayrılmıyor, sı ıçın yol retli mukabe e • u unmuı-
._,kt&d yürümeğe lışalmasına umut veren d . lardır. liriz. tedlr. 

de albümin bulunduğu an
latıhr. Tetkik edilecek olur
sa ha valeye maruz aebeler
de tiryan tazyikının yüksel
diği anlaıılır. 

Nöbetli veya nöbetsiz ha· 
valenin pek kıymetli delille
rinden bulunup tabii ,ıebe
ltklerde ıörlilmemesl icap 
eden yukarıdaki fena ali · 
metlerden her hangi birini 
hi11eden her aebe ııhhi va
ziyetini muayene ve tetkik 
ettirmekte katlyen gecikme
melidir. Çünkü havale nö-
betlerinin baılamaımdan ıon· 
ra yapılacak tedavi ile bu 
haldeki bir gebeyi kurtar
mak adeta lmkinıızdır. Bu 
Afetten kurtulabilenlerin, 
beyin, akcifer, böbrek, kalp 
ribi en mühim uzuvlarında 
teda vlıl aüç bazı vahim has
talıklar yer tutmuı bulunur. 

Gebelerde huıule gelen 
havalenin dofacak çocuk 
ilzerine yaptığı tesirlere ge
lince, rebeliğin sinnine. göre 
deiitir. Altıncı, yedinci aylar 
zarfında görillen ha valeler 
çocufun Yakıtsız doğmasına 
eebebJyet verdiklerinden ta 
bil bunun ölümü ile netice
lenmektedir. Doğum vaktine 
yakın bir zamanda ve bil 
hasea dofum alrılarının baı
lamaemdan ıonra meydana 
çıkan ha valelerden çocuk az 

( Dtvamı ikıinci ıayfada ) 
•r · Devlet dan ayrıbnamak uğrun o. 

Yurt - Alay ladı ve Yurtlularm soldan aenoerı mraç eauen 
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Muallım mektebi müsame-
• 

resı. 
Sık sık bize çok güzel 

geceler yaşatan mual1im 
mektebi. bayram münasebe
tiJe yine sahnesini halka aç-
mıştı. Salon ağzına kadar 
dolu. 

İstiklal marşile müsame
reye ba~Janıldı. İlk piyes 
"Kızı\ çağlayan,,. Manzum 
olan bu güzel eseri , genç· 
ler bize bunun güzelliğini 

sezdirdiler. İhtiyarların iki 
si de güzel hareketler yapı· 
yordu. Bizi kendilerine çe· 
kiyorlardı. Yalnız Osman 
ağa fazla sesini titretiyordu. 
Ve bu titreyiş kulağa hoş 

gelmiyordu. Hüsmen ağa 
ise heyecanlı anlarında ih
ttyarhğmı unutuyordu. 

Hareketlerini tonlarına ' 
uydurmasile Hüsmen'i çok 
güzel yaıatıyordu. 

Nimet daha heyecanh o
labilirdi. Girişleri biraz da· 
ha eyi yapabilirdi. 

Dışardan gelen gürültüle· 
re kulak asmıyordu. Anla
ttı tarzı güzeldi. Hareketle· 
ri rolüne çok uygundu. Ya
ni fena değildi. Piyes bitişi 
çok güzeldi. Bititi gençler 
eyi idare ettiler. Boru, 
trampet sesleri hepimizi 
heyecana getirdi. Türk 
bayrağının kale üstünde 
dalganması, Mehmetcik'in 
boru ile etrafa müjdeler 
saçması ne kadar canlı 

idi. 
"İstiklal,, e başlanıldı. Re · 

ıat Nuri'nin bu ıaheserini 
gençler eyi oynadılar. Ada· 
lı muvaffak oldu. Fakat ti-

' pi müsait değildi. Kayma· 
kam ihtiyar ve tercuman 
fena değildiler. 

Komedi baılamıştı. "Şa
irler kulübü,, oynayanır ken 
dini taktim için perde önü· 
ne geliyordu. Makyajlarile 
daha ilk nazarda muvaffa
kıyetlerine bir delildi. 

Abdal çocuk çok güzeldi. 
Ne güzel beyitler dizmiş. 
Eyür Sabri, İptir Naci, 

Kevser eyi idiler. Kevser 
Hatunla, Abdal Abdi'nin 
birbirine zıt hareketleri ga 
yet hoş görünüyordu. İpşir 
Naci'nin papuca yazdığı şiir 
fena değildi. Ne olacak de 
lilerden ondan güzel tiir 
beklenir mi. 

Vilayet daimı encümeni 
dün Vali Sali beyin reisli· 
ğile toplanmış ve huşusi 

muhasebeye ait itleri görü 
şerek kaıvrldra bağlamıstır. 

Taymler 
Kır orta mektep Fransız 

ca muallimliğine Naci ve 
katipliğe de hususi muhase· 
be katibi isrnail beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Kulübü kuran fazla Mon
şerdi. Eyüp Sabri sahneyi 
velveleye verdi. Gürü tüden 
hiç birşey anlaşılmadı. 

* * * Mektebin jimnastik salo-
nunda kurulan Gazi köşe~ 

sindeyiz. Mavi ziyaya bürü
nen kocatepenin üstünde 
canlı bir abide dünya tari
hinin parlak gününü idare 
ediyordu. 

Ne kadar canlı idi. Evet 

Behcet bey 
Vilayet defterdarı Behçet 

bey teftiş ve tetkik seya
hatine çıktı,lı Bandırma 

ve havalisinden dönmüştür. 

Küçükdere 
Köyünde cümhuriyet 

bayramı 
Havran nahiyesine mer

but Küçükdere köyünün 
mektep talebeleri ve mual
limi Oğuz bey tarafından 

tertip edilen bir müsamere 
verildi. 

Havran'a yarım saat me
safede olan Küçükdere kö 
yü namile maruf hafif bir 

sırt üzerine kurulmuş tama
mile havadar ve suyu ol
dukça bol ve manzarası gü
zel 650 nüfuslu, 160 haneli 

ve bir manifatura dükkanı 

bakkaliye, bir de kahvesi 
o\up ahalisinin bir kısmı 

onun kocatepeden, onun 
Gazi'den hiç farkı yoktu. ticaretle alakadar diğer 
O kadar muvaffak olunmuş kısmı çiftçilikle iftigal et
bir eserdi. mektedir. Köyde 4 

Yanımdaki bir talebeye idadi tahsilli ve iki ihtiyat 
sordum: Bunu kim yaptı . Aldı- zabiti vardır. Bilhassa harbi 

11ğım cevap S a c( e i t i n ' umumi senelerinde Almanya 
isminde talebeninyaptığı da tahsil etmiş Mehmet 
idi. Ne kadar sevindim. Sadık efendi Almanca ve 

Bu çatı daha böyle çok aynı zamanda Rus lisanla-
sanatkar çocuklar yetitti- rına aşina olup mükemmel 

recektir. bir tercümandır. Köyün en 
Gazinin arkada bıraktığı manzaralı mahalline •• köy 

eski mektep, kurduğu yeni 
mektep ne kadar güzeldi. ihtiyar heyetinin faaliyeti 
Evet muallim mektebinin ve köylünüe gayreUle dört 
bu Gazi köıest, eski ve ye- odalı taştan vo muntazam 
ni devri mukayese, Gazinin bir mektep yaptırılmış, mek 
koca tepedeki orduları ida- tebin bodrum katı dahi var· 
re etmesi canlı bir abide dır. MPktepte kız ve erkek 

olarak kalmalıdır. Onu her talebenin adedi elliyi müte
fırsatta görmek için koıma- cavfzdir. Köyde mektep 

lıyiz. Görmiyenlere de tav- talebeleri tarafından verilen 
siye etmeliyiz. 
Şuna kani oldum ki Ba· müsamere milli bir temsil 

lıkesir Muailim mektebi bir olduğundan pek fazla takdir 
nümune mektebidir. edilmiştir. Talebelerin anne

Bize eski devri yaşatan, lel'i babalara ve büyük vali -
kara günleri canlandıran deleri. dahi müsamerede 

fT 
Türk'ün meziyetini belirten, bulunuyorlardı. Muhterem 
gecemize neıeler katan ef köylülerin ıerefine Havran 
latun renklileri tebrik ve idmanyurdunun musiki ko· 
takdir etmek azdır. lunun iştirakile müsamere 

Bunların tertip ve tanzi istiklal ve Cümhuriyet marı-
minde talebeye çok kolay larile haşlandı ve hararetle 
lıklar gösteren müdür Meh~ alkıtlandJ. K ö y 1 ü 1 er 
met Emin beyi tebrik ede · Cümhuriyetin onbirinci yıl 

riz. dönümünü unutulmaz bir 
MEHMET BUMİN sevinç ile kutlulamışlardır 

:=S' +& *** ~ 
-~ 

kız muhatıbının sükutunu 
amansız bir rücat gibi bulu· 
yor; onun aciz mevkide ka 
lışına içten içten gülüyor
du IJayatında ilk defa bir 
erkeği hırpalamış ve onun 
ıztırabından zevk duymağa 
baılamıştı. Buna niçin mem
nun oluyordu? Mühendise 
karşı olan bu gizli kini 
tahlil etmeğe çalışıyordu. 

Nihayet mahiyetini bulur 
gibi oldu . Suphi'nin son 
günlerdeki hareketlerin be
yenmiyor, Nimet'e karşı la
kaydisini bir türlü affetme
diği gibi zavallı kıza da acı
yordu. 

Roman Tefrikamız: 1.5 

Uykusuz geceler 
1 

O gün, güneş batıncaya 

kadar gezdiler eğlendiler. 

Akşam iki kız köşke gi
rerken mühendis te trene 
biniyordu. Yemek bile yiye
meden odasına çıktı. Pen
cereyi açtı Dütünceli idi 

O günkü konuşma 'ar, ge
zintiler, sandal piyasaları 

birer birer, hayalinde can
landı. Bir cümle dudakla
rına takıldı. 

İmkanı yok. Fuat Cemil 
böyle bir te~ebbiiste bulu
namaz .. 

Sonra bütün bir günün en 
mesut birhatırası gibi dimağına 
yerleşen birkaç kelimeyi 

adeta sayıklar gibi tekrarladı. 
Belki işleri vardı .. Da

vet etmek doğru muydu Ni
met:ı 

HALİL BEDU 

Size sorarım mühendis 
bey .. Muztaripler geceyi ne
den bekler .. Çünkü onların 

günün tahammülsüz ıztıra· 
bma dayanacak maddi ve 
manevi kudretleri yoktur. 
Hatıdan sonra onlar. mes
utların duran foaliyetler ni 
dinlenmek için bir fasıla 

diye t e akki değil, Şimdi 
herkes bizim gihi ümidi ha 
yat dilenmek ıçın uyuyor 
der, teselli bulur1ar.. Mü · 
hcndis bey . 

Meral susmuştu.. Suphi 
söylenenleri anlıyamam•ş, 
kelimeleri birer defa daha 
dimağında tekrarlamıştı . 

Genç kızın bu sözleri ne 
derece doJ ruyd u. Düşündü, 
düşündü . . 

itiraz etmek istedi Fakat 
hangi cepheden hıl'urr ca
ğmı kararlaştıramadı. Cenç 

Nimet, bu temiz ve içli 
kız, nişanlısını ne kadar 
çok seviyordu .. Yalnız kal. 
dıkları geceler Nimet, ba 
şını onun göğsüne dayıya 
rak kaç defa: 

Meral, onu bilsen çıl 
gmca seviyorum. Öyle zan
neclivorum ki onun biran 
için bile olsa, yabancı na
zarlarına tahammül edemi 
yeceğim.. Demifti. Meral 

BaI'lra'd<l .,, 
BALYA, 31 (S . Ş) 

30 - Teşrinevve\ - 934 

Kaza 
1 

kurbaııla ~ı 
BANDIRMA, 30 (S Ş. } -

Y alova'dan lstanbul"a giden 
motörcle 32 kişi boğulduğunu 
gazetelerde ğörmüştük.Muh
telif zamanlarda cesetleri 
bulunan bu facia kurbanları 

ndan 3 danesi daha 
bulunarak motörle cümhu-
riyet bayramı günü ilandır · 

ma'ya getirilmi§tir. Cesetler 
tanınmıya<:ak bir haldedir. 
Ve tefessüh etmiştir. Bunla
rın Yalova yolcularına ait 
olduğu zannediliyor. Hüvi
yetleri tesbit edilememittir. 
Bandırma'lı olan ve batan 

sa
lı günü saat bette bütün 
halk, memurin cemiyetler 
esnaf ve amele gurupları 

toplanarak yapıcı cümhuri
yetin eserlerinden yeni ya· 
pı •an itfaiye garajı ile saat 
kulesinin resmi küşadı ya
pılmıştır . Resmi küşat ya
pılmadan evvel fotoğraf çe
kilmiş ve kaymakam Rifat 
beyin tarihi nutuklarını 

müteakip garaj açılmış 

ve memurlara çıkolata ik · 
ram edilmiştir. Davetliler 
garajı ve saat kulesini gez -
mişler ve motorpompu işlete-
rek seyretmiılerdir . iki kayık taife ve reislermin 

30- 31 J Teşrinevvel / 934 acesetleri henüz daha mey
Pazartesi günü akşamı bi- dana çıkmamıştır. Kederli 
rinci mektepte onbir İ nci yıl aileler hiç olmazsa kur 
dönümü münasebetile bir hanlarının cesetlerini bul-
müsamere verilmiştir.' mak için, ~trafı aramakta· 

Mini mmı cümhuriyet dırlar .. 

-------------------------yavruların an kıymetli müsa- bir surette halka gösterildi. 
merelerini seyretmek ıçın Kalabalık bir kadro ile ya
halk müsamere salonunu pılan bu piyeıı çok muvaf
hıncahmç doldurmuşlardı. fakıyetle yapıldı. Mini mini 

Saat yedi buçukta müsa- yavruların rantları ve bil. 
mere baılamıştı. hassa zeybek oyunu görül-

istiklal marıını müteakip meğe değer bir feydi. Üç 
Cümhuriyet tablosu gösteril· dört Yclfındaki Şevki Sala· 
di. Saygı ile alkışlandı. Bun· hat tin efendinin mini mini 
ları müteakip keymakam yavrusunun iştirakile oyna
Rifa' bey tarafından halk nan zeybek oyunu halkın 
ve hürriyet kelimeleri üze· hoşuna gitti. Tekrar oyna
rinde eski ve yeni kanunu tıldı. 

esasilerle mukayese ederek Birinci mektep başrr.ual · 

davetlilere veciz bir surette limi Hasan bey mektep na · 
anlatılmıştır. mına teşekkür etmiş, müsa-

Eski Osmanlı imp.Jratorlu- mereye nihayet verilmiştir. 
ğu zamanındaki halk ve Bir cerh vakası 
hürriyetin Berlin ve Paris BAL YA, 30 (S Ş.) 
konfer.'lnslarındaki muvaff a · Cümhuriyet bayramında ya· 
kıyetlerile Osman1ı im para · pılan şenlikte ortada oynı-

torluğunun hürriyeti ve Ka- yan iki arkadaş efelik da-
pitölasyonlar, ve memleketi- vası öne şürmüşler. Ben oy
mize ilk defa ahlan demir· nıyacağım, sen oynıyacak
yolların sebebini ve açılma sın derken Bnlya'mn cami 
menfaatlerini aQıkça anlat kebir mahallesinclen Yunus 
mışlardlt. oğlu kunduracı Remzi'yi ve 

Halk ve halkçılığı halkın rakadaşı İvrindili Mehmet 
anlıyacağı bir şekilde eski Balya'nın yine cami kebir 
ve yeni devirle mukayese mahallesinden acem llüse· 
ederek anlatmışlardır. Bu yin ağanın oğlu 1 laydar'ın 
kıymetli kaymakamımızı üzerine yürümüşler. h:_rindi-
takdir ederiz. li Mehmet kunduracı bıça-

Müsamere başladı. nıono - ğile Haydar'ı sol omuzu üze 
loğlar; menzumeler okundu. ı rinden ağır bir surette ya 
lktısada dair piyesler oynan·ı ralamıştır. Yaralı Balıkesir 
_dı Bunları müteakip htik- hastahanesine sevkedilmiş 

lalimiz ve inkılabımız na· I Ve carihleı de derderst edi 
mındaki piyes pek canlı . !erek tevkif edilmişlerdir. 

r 

bunu bildiği İçin her türlü hi bey. :::)öylediklerim haki· 
ihtimali gözönüne getirerek kat değil mi?. Dedi. Dalgın 

her gün bir behane ile on- genç ceyap vermek için 
Jardan uzaklaşmak istiyor- ' hazırlandı . Fakat dilinin 
du. Fakat Nimet hemen ucuna kadar gelen kelime· 
her laman: leri söyliyernedi .. Dudakları 

-· Meral. yanımdan ay· takatsrn kıpırdadı ., 

rılma . Senden kuvvet ve - Öyle amma, öyle de 
teselli alıyorum. demişti . ğil Meral hanım dedi. 

Genç kız arkadaşının saa- Genç kız düşünülmeden 
deti için her ıeye tahammül verilen bu cevap karşısında 
ediyordu.. mühendisin eyiden, cyiye 

Bugün iki nişanlı kendi- aciz mevkide kaldığını an
sinde misafirdiler.. Meral ladı Bu hoppa gence ilk 
onları eylendirmek için elin- dersi vermiş , ilk darbeyi de 
den geleni yapmıştı . vurmuştu. Onun perişan ha· 

Yemekten sonra deniz lini gördükçe memnun olu-
kenarındaki bahçede otur- yordu. Nimetıin intikamını 

muşlardı. Konuşuyorlardı . alıyor demelcti O kada r 
Nimet bir aralık yanların- ınesuttu ki . . Adeta çıldırtan 
dan ayrılmış. yalının öbür bir güliiınsemeyle onu bir 
cephesindeki bahçede çiçek az daha hı rpaladı. 
toplamağa gitmişti . Evet, dedi, be ki ge 

Onlarda münakaşaya baş ceyi sevmiyebilirsin1z. Zaten 
lamış1ardı. Meral hala mü- birşeyi sevmek için onu eyi 
hendisin hiç sesini çıkarma- ce anlamak ve bilmek la· 
dan denizi dalgın dalgın zım .. 
seyretmekte olduğunu gör· Mühendis susuyordu. Yor· 
dii. gun old1Jğu, birşey düşündü-

-- Düşünüyorsunuz Sup- ğü halinden belli idi .. Meral 

Kupa maç s 
Cugün uaşltyor . 

Mıntaka Kupa ınaçları 
G- d biriıı· 

bugün başlıyor. un e l a~ 
ci ve ikinci takımlar 0 rP 

üzere iki maç yapılacaktır~. 
Evvela ikinci takımlar 8 e 

at J 2 5 da başlıyacaklar "' 
' d bfrirı· sonra saat l 4,5 da a 

ci takım'ar oynayacaktır· 
1
e 

Bugün i lk maç Yurt 
rı· 

Güç ikinci takımları ara5Zi 
dadır. Hakem BirJiktell 
ya beydir. . li~ 

İkin~i maç 14,5 da B:Jı• 
Alay ldmanyurdu arası 111,t· dır . Bu oyunun hakemi 
tan Hulki beydir. , 

1 
(11,ç 

Sporcu arımız bu . ti· 
en kuvvet li kadrolarile ıf 
rak edeceklerdir. İdınaPY~ 
cıunda olan kupayı bak8 

hangi kulüp kazanacak?~, 
Lise ve Orta nıe 
tep birincileri ber'' 

bere kaldılar· ıeP 
Dün lise ile orta ıne:.,d• 

arasında J inci ve i 
1 
t r 

takımlar maçı yapılırı•f ~~ 
Küçüklerin maçını orta:,., 
tep kazandı. Birinci t~ de'' 
lar ise birinci ve ikincı P' 
rede de hiç bir gol yaber 
mamışlar ve O - O bera 
Jikle neti lelendi ~ -------

havale , 
(Ütsarafı birinci sayf ad'p 

be 
mutazarrır olur. Bu ıe , 
lerden bunların bir ço~U ~· 
şar; diğer bir kısııntP~ tt 

ı lince annenin havalesioırı 
sirile hayatları söner. ıı• 

Gebelik hasebile kanııı 
1

,. 
, viyetinde vücuda yarartl~bi' 

cak zehirli maddelerin. t de" 
halden fazla birikmesırı dl 

1 ileri gelen bu kendi k·ede" 
ne zihirlenme hadisesıll d• 
ibaret olan, havalenin teıııl 
visi noktaf nazarından gt' 
kım1zca bilinmesi ıazırtl ~ 
len hususlar maalesef P~,. 
azdır. Zira tedavi tarı~d, 
mamen tıbbi ve cerrah'ııı 
ı\ııcak neticesi çok va,, 11 d' olan bu af etin başla yac ıc' 
bildiren alametlerin_ e~e' 
bilinmesi, her h qnği bırlll b'f 
mustarip o1mağa başlar 11, 
lamaz muayene ve ted;,:ıt' 
koşulması lazımdır. iıı' 
bu delillerin his edtlınef e' 
mahal bırakmadan ınuaYY l' 
zamnnlardahi idrar ı:rııı•~ 
neleri yaptanlarak her ge ı,ı 

1 t• 
nın sıhhatını konturo a ~ 
tutmak cok lüzumlu ve 
yerinde hir tatbir ol~ 
..... f' bıl 
bu kadar ıztıral ı ~a ı ~ 
muştu . Karıısındald J1e b 
olsa bir erkekti .. O el• / 
izzet!. nefis ve gurur tafıttl 
du. Ustelik bugün de b 
disine misafirdiler .. Oıııl bO 
vaziyette bu1undurma1< a~ 
yfık bir haksızlık ve 111

1 sebetsizHkti .. Sesine tal 
1 

cazip lir akış verdi · 
-Nimet yalnız dolat11 

yanına gitcek dedi.. ~~I 
Meral o dakikada ını.ı b•• 

d!sin gözlerinin ta içine 1~ 
sa~ dı, ona bUsbütün 8 ' a 
Zavallı genç M~ral'e 
bir bak.'ş bakmıştı ki, .s~ 

Öldürdiin, şiındı yı 
rük liyeceksin, diyordu· Jı' 
landığı hasır koltuktaJ1 
fifçe doğruldu.. ~ 

Onu çiçeklerile ı 
başa bıraksak olmaz J11 
ral hanım .. 

1 
Bahçede bir katll1 

ramasın .. 
- Ne gibı? rı 
- Belki bir şeY .!~eıı 

rir. Genç kız sozürı0 it~ 
bitirmişti ki Nimet b 
kerre; 



Nıçin uzak şark'ta altmış bin haydut vardır? . 1 
M "İl Popolo d'ltalia dan bir şey gibi görülmektedır. 

n 
ançurı'de faaliyette bulu- Japonya hükumeti haydutl~

an altoı b' .k. · set takıp 
entt ış ın haydut mev- ra karşı ı 1 sıya M 
e i u~. Bu rakam Mançuri'de etmektedir. Pir ta~al~a~ an 

t
yd hır nazıırla karşılanmak. ,..uri de asayişi temın ıç.'.n hiay· 
& ır Ç" k·· . . v ' . . d )' b. mucnı e-

h · un u ıkı sene evvel dutlar ıle şıd et 1 ır . 
aydutlnrın aded' .. · .. b' l d bulunmakta ve dığcr n· b ı uç yuz ı- e e . . . 
ı ulnıuştu. taraftan d lhi kendı sıyasetı· 
Sovyet R 'l 1 . .. "t ek 1·çin onların ha 

rı· us ar Japon' arı nı yuru m k 
\'lh h d .. ha etme • 

'b' ay utlarını istedıkleri rakntlerine musama . 1 gı 1 kullanmakla ittiham et· tedir. Uzak şark demıryo · 
lllekte ve l.Jzak Şark demir Iarına yapılan bücnm ve. t?
Yollar .. .. 1 J on hüktlmetının 
l ına hucum ve tecavüz· cavuz er ap d' . .. 
tl' ile b · d tl göster ığı mu-u ıddiı:ı yi isbat eyle· bay u ara . . . d · 
i'ktedirler. Diğer taraltan samajıanın bır netıces\ '\,la 
b'Pon hükftmeti de Sovyet Bu sistemler dolarıskı e • 
''U.ı , t k lımanı eskı ıyme 
&le Y~ yı, Mançuri hükumeti d.iv?s 

0 
tmi buna muka-

Yhıne haydutları kullan· tını kaybe , ş, ş· t 'daki 
llıakıa . t 'h b ·ı Japonya nın ıng un 
h ı tı am ediyorlar. Aca· ı . rmanı ile Korea'nın 
a doğru .. ı· k' d' ::ı Dınren ı .. .. ı Ci h soy ıyen ım ırı K limanı ticaretti} buyuı. 

ın n o.ydutları iki büyük kıs· yoyo . t kesp etmiştir. Bu 
il ayrı . s· ' d l ehemmıye ., . 'h . ,. ı ır. ıyaın hay ut o.r .. b"tün M ın~·urı nın ı ru· 
9

8
proresyone1 haydutıardır. gutn b: iki İimanın vasıta.iyıe 
ıyo. ' h d 931 · l c:ı 1 

ı93 sı ay utlar, l ı e ,·::ıpılmaktadır. , 
&l 2. senelerjnde, Japonya " Netice itib'.lrile ·~ııp2nya -
Çi:~hıne ~arbe iştir~k. eden nın bugünkü ~c~lefı, Mıın~·~· 
&alı: ın eskı askerlerıdır. ~u ri'nin emniyetı?ı normal ,~ır 
k erler, Çin'in Ma Cianscıan hale getimektır. Ja~on ~r 
y '1~andası altıntla bulunu- haydutlar ile büyük hır mu-, 
fınor ardı. Japon askerleri tara· cadelode bulunuyo~Iar. Jıpo~. 
8 dan blağlüp edildikleri zaman tar bu haydutları zapturap., 
r0"Yet Ruıya hududuna il· altına alJıkları gün Mançurı . 
ıca et · 

1 
b .ı t · olııcaklıır-tı\ ınış erdir. Bunların 11· yi filen eluo e mış 

ı· llrı elyevm Mançuri'de fıa- dır 
~eu b · ~ 

J> e ulunmaktadırlar. -= •ı b L • 
,..,:ore~y~nel hayd.utı.uk ise, lon~ra'daki ~zan 8nrl 
11 • Cnrı nın en eskı hır ana J 
e~ni teşkil eder. müzakereler~e aponya ne 

ta '1 haydutluk Mançuri kı- , 

1 1 
.1 L 1 CIL 

da:1n1n .en uzak mıntakaıarın- gİ~I ta ep erua uU una ı-
ş Yanı Khingan Jehol ve İ . ar11:· • ır 
de 1 Çin'de doğmuştur. Me· • . 
Ilı ~~Yetin eserleri ve hükli- (China Meekly Revıev)dan. 
la etın otoritesi, bu mıntaka- Yakında Londra'da ba~ı: 
d:t~enüz girmemiştir. Hay- yacak olan ihzari, b~ rı 
~el ~un yuvası bu mınta. müzakelerde Japonya n~ 
ku arda hulun maktadır. En tu taleplerde bulunacai• ta · 

tak'lttli olan adam, bu mm· min ediliyor: H 

z lllarda hükümdar olabilir. ı - Nisbet esası uzerine 

,:lyl~f olan kabileler bu kuv- kurulan Londra ve was~i~ 
ı h"k" · d b h · muahedelermın ler u umdara ıtaat e er- gton a rı . ·ka-

Ü '\'e cizye de verirler. lağvi ve bunun yerıne 1 
h 

d Caaır evvelÇin'de hüiüm- me edecek anlaımanı~, er 
llr h . . il. hlarcla muıa vat 

tea· anedanı süldlesını millete s a . tmekle bera 
İd' 18 eden eski bir haydut hakkını temın e . 

1 8 . fili emniyet, vergı 
lllınd u haydut, Murhacı na- ber m 1 J yilklerini 
rej . a Muncen kabilesinin mükellef erin~ tehdidini 
Ilı Bı İdi. Haydutlar her za. azaltmak ve adrp k hu-

an M ' dd d n kal arma 
tet ançuri'nin muka e- orta a t etmesi 
Ilı ındo büyük bir amil ol· suslarını da garan ı 
da~t.lardır. Tiıın Tıolin,nam n- lazımdır.Ja onya Hariciye 
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1 bleşhur ıhtiyar Mareşal 2 - was:.ngton muadesi· 

•in 1 senesinden 1928 sene- N.az1ırı lıyanlara, Japonya 
e kad M ş· ' nı rnztL f h t li ç· ' nr ançuri ve ıma· 'ı b muahedeyi es e 
ın de b d 'd' nın u •• ulunıın bir hay ut ı ı. k ·yetinde oldu~unu 

uıa nıe nı 
ad nçurı' de bunlardan ma · bildirecektir. 
la a daha bir takım haydut· Bu hareket Birinci Tet 

r ille b nda ~ib· vunttur. Japon'Jar u rin ile sene batı arası 
dllt 

1 hnydutıarn dindar hay· yapılacaktır. 
h nnıntnı vormoktedir. Bu 3 - Silahsızlanma kon· 
lllaYdutıar deıniryollnrı ıle feransı 1934 senesin~en 
~Q~gul olnııyorlnr, çünkü o sonra Londra'da aktedı)e
llı.ı ar kuvvetlı ,Jeğildirler. cektir. 
ce:lar eski siltl.hlnrile mü 4 - Konferansta uza~ 
houhcz olarak, en znyif mn· Şarka ait hiç bir siyası 
ler ere ansızın hücum eder- mesele müzakere edilmi~~ 
ten \re buldukları serveti ceb- cek ve deniz kuvv.et~1lek~ a~ alı ı 1 an ısta ı am ad r Ur. Bazl mutaassıp kadar o mıy 

anılar b . . .. l d . .. naka•alr. pren • u <J'tbı tecuvnz er lara aır mu ır 
arşı ::ı dil ktir nı sında bulunduklurı za- sip olarak mene ece · 

d"lln buna «Allahın cezas')> 5 Her hangi bir dev: 
d~Orlar. İşto bu sebepten lelin yekun tonajında azamı 
da ayı hu gibi şakilere din- tenzilat yapılacaktır. . 

r h N' b t istemi yerıne 
t aydut tesmiye olunmuş· 6 ıs e s d 
1~;· .Bu haydutlar çok teh· kabul edilecek ~nlaşma ~ 

............................................ . ..... 
: Yazan : SBulıarca:I 

1

: Adre : Ya ta kil Vagonda :Nakleden: 
: Birabo : :M. Türker: 

! 
.••.......••...•••••••••••.•••••••••••..•••••••••••. 

- Eı h, sevgilı arkada· olarak baıku bir yer arama_ 
şım.. Şimdi, kondüktör ya yı düşündü. Bavulunu indir-"Le Matin,,, den 

"M. Doumergue'in eski 

Fransız kanunu esasisinde 
yaprnak istediil reformların 
batından laakal dördünün 
lngiltere'den alınmış olcluğu 
noktasında ısrar edebiliriz. 
Zaten Baıvekil dahi bunu 
açıkça söylemit ve demi~tir 

' taklarımızı yapıncaya kadıır, di. 

ki: 
" _ Memleketımiz bu h•l· sini tanzim vazifesi)e muvaz· 

susta misalJer aramak mec- zaftır Mebuslar bütçe hak 
buriyetinde ise bu baptaki kanda münakatada, tenkit 
ilhamlarını demokrasinin tah· lerde bulunabiUr ve hatta 
rip edildiği memleketlerden reddedebilirler. Fakat yalnız 
değil, demokrasinin doğmut kendi otoritelerine dayanmak 
olduiu yerlerden almalıdır." suretile dağıtamaz, plfirlp 

lngiltere'den alınan birinci kotar ::ı mazlar. Mebuslar, na 
reform: Batvekalet teıkilata. zırlara raci olan masraf te
Fransa'da baıvekil kanunu şebbüsünde bulunmak hak
esasinin derpif etmediği bir kını haiz değildirler. lngil
tahsiyettir. Uaıvekil kanunu tere'de sosyalist bir hüku
esasiye kendiliğinden girmif mele verilen bir imtiyazı 
bulunuyor Baıvekil kabine. Fransa'da burjµa bir bükü· 
terde kah tu kah bu yerin· mele vermek çok olur mu? 
de görülmektedir. Bir baı· İngiltere den alınan dör 
vekilin müstemlekeler neza- düncü reforma gelikce: 
retinde bir diğerinin de Bah · Avam Kamarası muvak. 
rfye Nezaretinde hirleıtiği kat bütçe ne olduğunu bil-

görülm~ıt~~: o~uracak yeri mez. Bütçe vakti muayye 1 

olmadıgı ıçm bır yere yer- ninde tasdik olunmadığı 

leımekte güçlük çeken ve takdirde geçen sene bütçenin ı 
nazırlardan mihmaıınüvazhk tabii bir ıektlde tltbikına 
istemeğe mecbur kalanlar da devam olunur. Bu dördün· 
görülmüttür. lngiltere'de, bi· 1 cQ reform ilk ilç reform gl· 
lakis batvekil, kraliyetin en bi aıiklr olmıyabilir, fakat 
ziyede otorite sa.bibi olan mahzı hakikattir. Avam ka· 
tahsiyetidir. İdare makine 1 marası, hattl geclkmit bir 
sine hlkim olan odur. Bu bütçe ne olduğunu da bil· 
husuata lazım olan btlcüm· mez. Millet bütçesini tasdik 
le maddi vasıtalara maliktir. etmesi için Avam Kamara. 
Baıvekalet dairesi hariciye sı için on celse lizımdır. 
nezaretinin kartısında ve di- Buna dair münakaıalara 
ğer devlet dairelerinin yanı tahsis edilmif olan g;ln ve 
batında bulunmaktadır. Ek- I saatlerin sayısı olsun gilnün 
seriya baıvekil batka bir ne· son saatinde lngiltere'de 
zaret iıgal etmez. Yalnız "giyotin" denilen uıul tatbik 
baıvekildir ve bu da kafidir. olunur. Yani "giyotin" ma· 
Onun emri ve rızası inzimam kinesinin baltasa hatiplerin 
etmeden hiç bir ıey yapıla· dilini keser ve derhal reye 

maz. müracaat olunur. Fransız 
İngiltere'den alman ikinci 1 Meclisi mebuıanının da böy· 

reform: Meclisi Mebusanı fe· 1 le hareket etmesine kim ml-
sih hakkı. Bu hak Franıa'da ni olabilir? Neden Avam 
Reisicümhurundur. Reiıicüm- kamarasında oldufu ıibi 
bur bunun için ayanın mu· Fransız mecliıl mebuıanındada 
vaf aka tini almak mecburi bütçe milnakaıalarına tahılı 
yetindedir. Netice itibarile olunan zaman tayin edile. 
salahiyet sahibi olan hüku- mesin? Netice: M . Doumer 
met değil, Ayan MecUıidir. gue lngiltere'yi nümune itti· 
Ayan Mecliıi bu bapta ya- haz etmekle dünyanın en 
pılan bir teklifi reddettiii eski parlamenter milletine 
takdirde Reiıicümhurun tek- imtisal etmif oluyor. Baı-
ltfJ iltizam edilmemlt ve bu vekil ayna zamanda aıırlar
suretle de otoritesi akamete danberi en eyi bir tarzda 
maruz kalmıı olur. lngilte itliyen bir demokrasi maki-

'd b vekilin bu hususta nesine imtisal ediyor de. 
re e af ktir 
kati salahiyeti vardır. Tabii me . k· 

k l 
Bır defa ma ıne tlldil olu-

bu baptaki kararı ra imza ki iı i d I nunca ma nec .er n e uıu · 
eder ve diğer her hangi bir d 1 i 1 d 1 ve a et er n n ta i i 
meseleyi olduğu gibi fesih lazım gelecektr. Fakat 
kararının da nıuvaf ık olup Kipliag'in dediği gibi buda 
olmadığını başvekil ile mü· baıka bir hikayedir .. 

nakaşa edebilir. Fakat bu 1 Saraşın Takvnni 
hareketten mütevellit mesu-
Jiyeti deruhte etmit olan 1 TEŞRl~ISANI 
baıvekildir. Batvekil ne Lo 1 
rd)ar Kamarası ile ve ne de 1 Cuma 

1
1 Gün doğumu: • 

ba•ka her hangi bir kimse z ı· 6 35 
y ıı eva ı , • 

ile müıaverede bulunmak YIL: l934Ezani 1,23 1 
mecburiyetinde deiildlr. Baı 1 RECEP 25 
vekil yalnız, istinat etmekte 1 ! 
bulunduiu ekseriyet ile ken. 1-----------.: 
di arasında ihtilaf mevcut 

olduğunu müıahede eder. 
Bu ihtilafta hakem rolünü 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Yoksulları yediren, : • • 

koridorn çıkmam:z 11\zı mge- - Fakat siz? Siz ne yapa· 
lccok. Ben hemen ~·ıığırmağa caksınız? 

giıleyim. - -Silmem!. Şimdi en mü· 
Genç kııdın, çıkmak i~·in him şey, beni herhangi bir er. 

kaı.ıyı nral ıdı. Fakat, hnyret kekle yakalamamasıdır. Ka-
Birdonbire geri çf'kildi v~ pıyı aralayınız. Hdld koridor_ 
<luhal kapıyı kapıı Jı. Sanki da mı? Hayır! şu halde bir 
btr şey yakal.ımı~ gibi,çılgın an evvel uznklaşınız!. 
bir sesle: M. Bomber bavul elinde 

- Kapıyı kilitloyiniz
1 

ka. çıktı. Vagonun ön tarafında 
kapıyı kilitleyiniz, diye bağ.r genç kadının babasını, baı-
dı. 1 kalarının yataklarını yapmR-

- Fakat, nevar, Allah ğı uğraşırken gördü. Bu, 
oşkmu? 1 uzunca boylu, vücutlu bir 

- Koridorda .. Kondüktör, adamdı. Hiç te ihtiyara ben-
kondüktör.. zemiyordu. M.Bomber'in onu 

- Ondan sann ne cicim? daha fazla tetkik edecek za.-
- Babam!.· mıını yoktu Bavulu elinde 
Ve gen~· kadın her şeyi olarak, birinci mevki yer bu_ 

izah ~tti: Babusı yataklı va- labilmek için, trenin öbür 
gonlardu kondöktürmüt; hoL ucuna doğru yollandı. Fa-
huki kendisi onunla karşılaş-
mağı hiçbir vakit arzu et- kat, istediğini bulamadı. Ge. 
miyormuş; ~·ünkü evden, on· ceyi, bavulunun üstüne otu· 
dan habersiz ayrılmış. Oza· rarnk koridorda geçirmek 
manlar babası Orient • Exp- mecburiyetinde kaldı. 
reste \·alışıy•>rmuş. iki sene Nihayet sabahlayın, Paris 
evvel sevdiği delikanlı ile göründli. Trenden en önce 
evden ka1,:mış; fakat çok ge~·· inerek, bitkin bir halde,onu 
meden annesinden bir mek- peronda beklemeğe başladı. 
tup almış. Annesi, ka{·ması- Biraz sonra, çantası elinde. 
nın babsı üzerinde pe gibi saçlarını düzelterek, tuvale
tiddetli tesirler yaptığını, hu tile meşgul genç kadın da 
meyanda evde, önüne geleni indi. Yataklı vagon k.ondük· 
yıkıp kırdığını ve yemin Ade- törlerindın biri • babası iıe. 
rek, bir gün eline düşerlerse initinde canlı bir şekilde 
onu ve ~şığmı da ezeceğini, ona yardım diyordu. 
hu dünyada yaşatmıyaceğını Sisi tanıyamadı mı? 
söylediğini.. hepsini, hepsini _ Hayır!. 
anlattı. - Ve işte bugün .. Sö- _ Bravo! Şu halde bana 
zünü bitirerek ağlamağa bat- sadık kalacaksınız . 
lııdı . 

- Evet, işte bugün ben, 
yabancı bir erkekle burada
yım ve şimdi onun. bizim 
yataklarımızı yapması IAzım. 
geliyor. 

Ah, bahtsız rastlayış; bu 
oku.dar uğursuz bir tesadüf_ 
tür. Bu vaziyet karşısında 
M. Bomber, herhangi bir 
~·ıkılacak kapı aradı. Mese
IA, gen~· kadına kondüktör 
yatqkları yapıncaya .kadar, 
No. 100-e Hklnnmasını tek
lif etti. 

- Bizi gördü ise: Vagona 
binerken .. Yahut, lokantaya 
gitttiğimiz zaman .• Beni her 
halde, tanıyamamıttır; ~·ünkü 
aksi takdirde yanına ~·ağırırdı. 
Fakat, gene kim bilir! .. Bu
raya boşuna kapanmılJ olu· 
yoruz; kondüktörlerin kendi 
annhtıırl.ırı vardır. Ben ba
bamı bilirim. Bizi borober 
görürse, her ikimizi de va
gondan raylrıra atabilmek 
kudretine maliktir!.. f-layır, 
sizin önünüzdeki en yakın 
ielasyonda inmeniz ve derhal 
kendinizi başka bir kumpar
lıınana atmanız lAzım gele
cektir. Mıımafıh, gene sizin 
bileceğiniz iş .. Naııl isterse. 
niz.! Yalnız, benim yanımda 
kalmayınız. Size ucıyorum 
efediml Sizin bund11n hkbir 
istifadeniz olmıyncak; ~·ünkü, 
bııbamın burada olduğunu 

bıhlikten sonra, teklılinizi 
yıı pacak kudreti kendimde 
bulı.ımıyacrığımı elbette teslim 
odersiniz .. 

Şüphesiz, bütün bu tafsi
lilt M. Bomber'e tamamen 

- Bvetl. Fakat, şimdi 
değili. Adresinizi veruuı; 

ıaat boşta size geleceğim. 
Filhakika, saat beşte M. 

Bomber bir mektup aldı[!}?. 

Ve tunları okudu: 
«Efendim; 
Affınızı rica edeceğim. Fa

kat, ben bir kokot değilim. 

Nihayet nikAh dahilinde met· 
ru görülen bir işi ben, ta
nımadığım bir adamın kol
ları araaına düşerek işliyen 

kendinden geçmiş adi bir 
kadın da hiç detilim. KumA
rı çok ıeverim.Oynarım. Fa• 
kat, Montekarlo'da bütün 
servetimi kaybettim. Mecbu· 
riy~t karşııında tuvalet ta
kımlarını ve bavulumu sat
tım. LAkin bunlar ancak 
otel bedelini ödiyebildiler. 
Yol param kalmadı. Pariı'e 

dönebilmem için babam iki, 
annem üç defa para gön. 
derdiler. ller defasında da 
alır almaz bütün paraları 
oynadım. Hepsini de kay
bettim, Yakından tanıdıA"ım 
bir arkadaş yoktu ki, ödün~· 
pnra alayım; veya ipotek ola
rak gösterilebilecek hır te
yim kalmamıştı ki, herhangi 
bir komisyoncu ile istikraz 
uktedip geri dönebileyim. 
Vaziyetim ~·ok alimdi. 

Yani bir kelime ile, yal
nızdım Nfl yapabilirdim? 

Fakat, aklıma bir fikir 
geldi. Bana, eve dönme fır
sotını, zengin bir bey vere
bilirdi. Bundan nidn iıtifade 
etmiyeyim?Bu sırada karşıma 
siz çıktınız, ondan ötesini 
bilirsiniz. 1 elıdirler her devtetfn yekun tonaJı 

llınk ş · , . tahdit edilecek ve her dev· 
dtıtl ark tu nıedcnı hay· b h d t dahılinde mü 

-tek;k techizat tahdit edıle· i geydiren ve herma- i 
: nada gözeten Yok- : 

hakikt gibi görünüyordu. 
Gen~· kadının asabi babasının 
kendilerini vagondan atabile-
(•eği fikrini biraz mübalAğalı 
bulm ıkla beraber huna pek 
kay.tsız kalmak ta istemiyor. 
du, diğer taraftan, kadının 

ıla suyunca gitmek lılzımdı. 
Binaenaleyh, dediğine razı 

itiraf ediniz, ıize uluorta 
fakat en tatlı bir tebessüm 
bir dille dahi olsa«beyenfedi, 
Paris'e donehilmem için ba_ 
na lôzımgelen parayı verir
misiniz?» deseydim, razı olur 
muydunuz? Muhakkak ki, 

nr da h Jet u u u 
<ftıtı mevcuttur. Bu av d f ·btiyaçlarına en uy-
b ar Arn 'k 'l C 1· tt a aa ı Ulu ' erı ol ıı aa ıye e d'. n sınıftan gemi in· 
b nan ti 'l · 'd' gun uıe QU h angster erın eşı ır. kte serbest olacak-
~i .ayılut sınıfı, ~1ançuri'Je ıa etme · 

nıu;~~:la.rın tesirinden doğ- tır:, -· Topların çapı, zırh-
liarb" 'd nıilere alt satr 

10 e haydutluk tabii ı h ve ge 

cektir. 
8 Büyük :tırh lılarla 

tayyare gemileri ya büsbü· 
tün lağvedilecek veyahut 

f . tabi tiddetli bir tas ıyeye 

tutulacaktır. 

• • : su/lal' Birliğine seve : . ·ı : seve yardım ediniz. : 
: Yoks11llar1 Göulmc : 
: Birlfy~i =ı • • •••••••••••••••••••••••••• 
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ŞEHiR SİNEMASINDA 

ali 31 Teırinettel ~arşam~adan tibıren İID 
iki zengin ve nıuaazzam Proğran1 

-1-
Akıllara Hayret ve Dehşet veren 

Doktor Mabüseriin 
Vasiyetnamesi 

~ı ... hur vazn sahne: FRIT7~ LANG ın riyaseti altında ~leşhur 
artistler J f~J GEB .\ LO-RENE FERTE-MOJOUE ROLLAND 
THO~JY BOIJl\-OAIEL MRNDAILEE-HrDOLFEIN HAGGE. 

Tarafından temsil edilmiştir. 

Bu filim en şayanı hayret bir sergüşetin muaazzam bir surette vaz'ı 
sahne edilmesi ıuretile vucude getirilmiştir. Filimin, cüretkArene, şeytanı, 
müheyyiç ve fevkallade olmasına bilhassa dıkkat ve ittina edilmiştir . 

böyle bir fılimi her zaman göremezsiniz. Fırsatı kaçırmayınız. 
Bir tavsıye : .. 

Asabı zaif olarılarla çocuklar hu filime gelmenıelıdırler. 

-2-
fLAVETEN •• •• 

-VILDIZLAR REvusu-
2 Kısım 

Dr. M. Ali 
~lemlPket hastaha

uesi cilt, frerıgi, Lel
soğukluğu hastalıkları 
mütehassısı. 

Hastalarını saat üçte a 
hükümet caddeıinde mu· 

1 
ayene hanesinde kabul ve 1 ~ 
tedavi eder. , •....................... ~ 

: Göz hekimi ! 
• • • • • • i Or. Ihsan Ahmet i ı 
• • i ~lemleket hastahane- i 
: si göz hastalıkları ! 
• • ! mütehassısı : 
• • • Hastalarını her gün ıa- : • : at 3 den ıonra Kuvaimtl- : 
: ltye caddesinde" 159 nu · : • • • maralı muayenehaneıin- : 
• • : de kabul eder. • 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
AS~I N'İHAT 

1 

~······ .... .._.. 

Temaşa 
OTEL VE GAZİNOSU 

Şeref Bey 1 daresinde 

Balıkesirin her hususta en 
mükt-ımmel otelidir. 

Koni or, Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi . 
umun1i takdirini celbetmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 
Şehrin, lstanbul ve ızmirin bütün gazeteleri 

mevcuttur 
Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma 

dinlenme yeridir. 
ve 

Fevkalade zengin ve mükemmeldir. En büyük Holo , en güzel. müzik, 
büyük ve meşhur A HTlSTLER, enfes VARYETELER Te saıre .. 

DOKTOR MABUSE nakadar müheyyiç ve şayanı hayret ise YILDIZLAR 
REVÜSÜ de o derece ZEVK, NEŞ'E ve zarufet filimidir. 

c~zo~i~~~~~~ARı f . R İN 
Meyhane boiazı No. 65 BAf~fKES( ' 
Maliye tahsil şubesi ittisalinde 

Hu akşam 1a11 itibaren Sl'YAHE ye saat 8 de başlanacakur. hergün saat 13- 11 e kada ll(ARAlrEPE l!iii;;;i;;iihas~talann~ı kab___.uı ed__..er. iiiiiiiiiimiili 1 
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•--•o•~~BID* Balıkesir Necati Bey Mu- ŞARABI ~ 
AS P 1 R I N ' \aitim Mektelıi Müdürlü-

1 
BQtQn ağrlların Kati davasıdır. li 

Aaplrln alırken hakikaten Aıplrin aldıiınıza dikkat 1 
iniz. Hakiki Aıplrln yerine baıka blrıey verirlerse 
ddedinlz. Çiinkü hakiki Aıplrinln yapblı leair onun 1 

erine verilmek latenen baıka lılmll lliç ta yoktur. ....................... 
alıkesir Belediye 

Reisliğinden. 
1 - Mülk sahiplerile kiracılaı· arasında icar 
r nizarnname i nıucibince konturato mevcut 
p olmadığım tetkik etnwk üzere 1. iuci kA
n iplidasıudan itibart·n umumi bir yoklama 
ılacaktır. 

2 - Bu yoklama neıicesinde lonturatosu 
uyan nıülk sahipleri hakkında zabıt varakası 
ularak konturato harcı ' 'e cezası ıahukkuk 
irileceğinden 2, nci teşrin içinde alakadara-
n konturatofarnn yapmaları ilan olunur. 

ır ılAkıs benı at atacak, • - - ·- . 
zeretler arayacaktın z. Her Kohinor diş 

ğünden 
ı - Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacımız 

olan 200 ıon kok kömürü kapalı zarf usulile 6-
11-934 sah günü sa~ı 14 te ihale edilmek üze
re 16-10-934 tarihinden itibaren yirmi giin 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şarlnamesi her zaman mektepte11 öğre_
nilir. istekliler muay)·en gün ve saatte teklıf 
mekıuplarile mektepte müt~şekkil rnübayaa ko
misyonuna nıüracaat eylemeleri. 

Balıkesir Doğum ve 
()oeuk BakınıE vi 

1 - Vilayetin nıerkeı \"e mülhakatı, şehir 
'e köyleri ahalisinden müracaat ed~n gebelerin 
tabii ve müşkülAtlı her nevi rloğumlarını ve ale
lumum ~adın ameliyatlarım müessesede mecca
nen yapar. Çocuk düşürmek ltıhlikesinde bulu
nanları da kezalikıneccanen yatırarak tedavi eder. 

2 - Süı çocukları ve iki yaşma kadar olan 
kiiçiik h:ısta yavruları dahi müessesede ~ra1ıra
rak her zaman ıneccanen lfldavi ed~r. 

Her hususta emsaline üstiindiır. Bahkesir-'in 
bu nefis KARATEPE şarabı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karateı e Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

·I~~==~= 
•Btw••~w·~_..P.181t811!18191 ... ._ 

HANIMLAR ICIN 
I
• Mevsiınlik \'e kışlık en 

son ınoda ınantolu k , 
1 roplıık, yünlü kunıaş -
l lıtr ve fanile bazenlerl

ıniz gelmiştir. 

ERKEKLER İÇİN 

gi bir erkek bır kadına ! macunu 
ki d 3 - Süt cocnklarmın hakım tarzları hakkm· ı vagon a ancak onun· Dişleri beyazlatır, • 

En liiks Paltoltık par-
1 desülük ve askeı·i ka

putluklar giizel !-'esen
lerde yeı·Ii ve Ingiliz 

;elbiselik knınaşlarımız 
uyuyabıleceğinden emin da miistak-h ·l \alidelere \e geb(' lik esnası uda 
uğu z man, yer ay r ağ etlerini kuvvetlen- vukuu nıellauz arızalarakaı·şı tatbiki lazım gl'lt-m 
ırdır. iıte hen hunu hılıJi- dirir · t davı· v"' te.1bı"rlerı·n alıı•nıasını da ''t~ helere <"")1Y-e , u , ~· rı İçindir ki «Yataklı vagon 1 

ndöktörü baomdırh> Yala. ffp,r yerde arayınız retmek üzere dersler v~r·ilir. 
ı uydurdum Siz belki de ·~========~ SSl ıııe vcııttur 
ndan ötürü beni affetmi- - Kadm işçi -iramyor 
ceksiniz; fakat ben, size 

Kaptan zade otelinde lı. 
!tün kolhimle teşekkür ede tihdam edilmek ilzere bir 
rı. Bundan başka, beni bü- kadın lfçi aranıyor. Talip· 
le bir müşkülAttarı korta. 1 

erin Kaptan zade oteline 
·diğiniz yol para!lını, müracaat etmeleri ilin olu-

Vb. :.,~ çevirecrğim. nur. 
1ı rsatta ••· qmarl k. )) 
liiyen Allaha •• t..irka~· -----·----
1 ki kat Jl, hundan .... den i ~ eri girerken: "dayatı m 
ı s ın ro. M. Homlıer, gen~ '' bu d~rece namuslu, ş .ya-
[ın n yol parası için v rdı 1 o.. .. "'et bir kadırıa ilk d fa 
parayı postadan almağa nı hur.... ., Diye mırıldandı. 
yordu, Büyük poıtahnne- rastlı~oru~. , 

1 MuMerem müşterilerimizin ~ir ~efı mazaııza 
1 te şrifleri kif idir. 

4 - Cümhuriyetimizin Rahkesir:~ bahşetti~i 
bu faydalı ve hayırlı miiesseseden muhterem 
halkımızın islifadeyP. koşmaları ilan olunur. 

• 1 TAYŞ~NUll ~ADE FAHRi 
Bahkısir asliye hukuk mıhkemesin~en 1 Fantazı Manıfatura Ve 

Salmltar maballeılnde gG· ğı boıanma davaı nınmuha- • Kumaş Mazası 
müı oflu Ali efendi kızı kemeıı 6.Teırtnııanı9~4 ıalı 1 Ku~~y_i __ Milliye Caddesi No: 52 
llacer hanım tarafından keı· giln6 aaat 10 da görulecek li1BiHi91~~-jiHfHl8118P'--
ktn kazaıından olup elyevm o gün gelmediii halde ıı- · • -
oturduğu yer belli olmıyan yabın karar verileceil ilin ·-N-e-,rt-y-at_ m_ ü_d_Grii _ _ : _ E_S_A_T ADIL 
lbrahim Rıza aleyhine açtı· olunur. Vlllyet Matltauı - lahk•lr 
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