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Almanya uluslar ~urumuna 
• • 

gırmıyor 

S a h i b 1 ve B a t y a z ı a n ı 

Müstecaplıotlu Esaf Adh 

İkinci YIL - SAYI 351 

Sarsıntı her yerde büyük bir telaş ve yas uyandırdı 
Marmara adasında 6 gün 

sarsıntı bugün yavaşlamış ve 

•• suren Tevfl.kRu··ştu·· arasi Teşekkür ederiz~ 
Bayram dolayısile Sa 

- - i uaşın birçok değerli okıı-

ce n ev reye g- •ıtdı• kOn rlarından kutlama telleri 
- - ve telgrafları aldık. Her 

fırsath Savaş ve Savaşçı· ı' 

Seye başkanlık Yapdl far Iıakkında gösterilen 
• bıı sevgi baı/lılığa candan durmuş gibidir. Fakat ... ~ ---------- teşekkürlerimizi açıkça 

Yolda bir çok yerlerde görüşmeler yapdı. Konsey mü- sunarız · • 
Marmara nahiyesi, Güncloğdu, Çınarlı, Asmalı, Paşa/imanı, 

Avşa, Arablar köyleri~ıde bütün evler yıkıldı. 
zakerelerinde ftalya • Habes isi girüşüldü. 1 Gaztemtz~ :vvelce bildl-

Sofya 9 (AA) Cenevre'- 11 ğlmiz gibi bayram lad/ 

Ölenler 15-20 kadar tah-min edilmekde ve birçok yaralı 
bulunmakda ise de esaslı bir kayıt yapılamamışdır. 

' · /inden fazla olarak üç gün 
ye gitmekde olan Türl$1ye çıkmadı . Bıınıın sebebi 
Dıı iferi bakanı Tevfik Rüt· matbaadaki ladilatdır özıirl 
Lü Araa saat 13 de Sofya'ya dileriz. 
gelmiıdir. Durakda kerıılan · • -'--'=-==========• - - --- - - - -

Felakete Uğrıyanlara Her Yönden El Uza-
mışdır. Tevfik Rütlü Aras 
tl'enin tev .. kkufur.dan istifa· 
de ederek şehre gelmiı ve 

saraya giderek defteri mah· 
susa imza koymuı, baş 

vekalete giderek kart bırak 
mıı ve Cenevre'ye hareket 
etmlşdir . 

tılacak, Yardım Edilecektir. 
Kezntliz~ı!.zadyeın nadso' ırldol_ınldciı~ I Yarım saat sonra daha kuv- 1 

, ,,. - vet li ve sürek 'i geldi , evler 

Cumıı günü saat 4,39 da çatladı , duvad r yıkıldı . 

kentımizde oldukç~ ı;en !ş Çanakka 'e'de 
Ve büyük bir heyecan uyan- Çana l< kale , 4 (AA) - Bu· 
dırmııdır . Ogün malına ya 1 gün sa.ı t 16,45 de cenupdan 
P n sinemaları, kahveler i, şima le ve on ~!\niye süren ıid 
hamamları doldt>ran binler- detli bir ze lzele olmuıdur. 
ce kişi neye uğrad ı k!arını diğ('r yerkrde 
fa~ırarak sokaklt.ı· a fırl&mı§· Ankara. 5 (AA) _ Dün 
lardır. Kentin r<.uhtelif yer- İstanbul 'da . Çanııkkale'de ol 
lerinde geniş rııikyllsda ra· 
nikler olmuşdur . 

duğu gibi Tekirdağın'da, Edir. 
ne'de , Kütahya'da, U2ak'da, 

Saat 4,39 da lıaf f bir İLmi r'de zelzeleler olmuşdur. 
•allaııtı ıeklinde başııYan Ankara 5 (A.ı\) - Dün B. 
zelzele biraz sonra hüyü lecik'de .!ö rt defa ze zele ol-
ınn, ve korkunç gürültüler- •· d T ı ı d ğ' <l b'l I muı ur er< r a ın an ı • 
e her yeri dehtete boğmuı ., d' · Jdı Y. .. d'" k'' ı c! ır : ı;ıne gore un ·u zc • 
ur. zelede Şarköy'de iki ev yı-

1,5 ıaa t rnnra öncekinden kılmııdir. ' 

daha fidı!etli bir ze lzele da• Ankara, 9 (AA) _ Balıke· 
ha duyulmuıdur. Ru , i k zel
zelenin fevkalade gerdiği si 
nirler üzerine daha geniş 
bir tesir yapmış ve daha bü · 
Yük p&niklere sebeb olınuş-

dur. İki büyük zelzele arasında 
hafif iki ~allantı daha olmuş 

sa. da bu pek az kim~e tarafın · 
dan ancak duyulabilmişdir 

Gelen ajans ve tel haberleri 
trerkez olarak Marmara hav· 
za.sını gösteriyor. 

Kentimizdeki her ıkl zel 
Zele de dördüncü ve beşin
ci ı kalaya uymakdadır. Mı 

nareler, ~aat kulesi fırtınaya 
lutulmuı ka vaki ar gibi sa· 
tıiyelerce ıallandı Büyük bir 
l>"nik ge';'f ren kentimiz he· 
Yecanlı ve korku u bir gece 
Yaşadı . Gelen son ajan~lar 

zelzde rnerkHinin arzın ki
lometrelerce derinlerinde 
01dı.titunu anlatıyor. Kentı -
lllizde, hiç bir niifus zayiatı 
Yokdur, 

Yalnız ~iecdiye mahalle 
•inde viran bir ev yıkılmıı, 
bazı duvarle.r çatlamııdır. 

sir valisi Erdek ıle \lıırmara 
adalarındaki zelzeleden mü · 
tees• ir olanlara icab edt!n 
yardımı yerinde yapmakda· 
dır . Devlet merkezinde da-
hiliye t e f t i ş heyetin· 
den 25 sıhhiyeden 

birer n'emur gerekli ta li 
mat ve tahs ısatla hadis~ 

mahalline gönderilmiıc.llr. 

ihlali alımer ve Balıkesir 
halkı büyük yardımlarda 
bu ' unmakdadır lar. 

Ada lar arasındaH irtibatı 

te min etmek üzere ayrıca 

bir \apur da tahsis edilnı it · 
dir. 

Balıkesir 

Kapı dagı ile 
10 l• .A.] -

adalarda sar~ ıntı devftm "'1· 

meltd<'riır yeni zayil\t yo!ıtm 

llalıkeoir , 1 O ( A ı\) Son 
gelen malümata göre kapı· 

dftğ yarım adasile Erdek 
~larmara nahiyesinde •anın
tılar devem etınekdedir. Bir 
heyet marmara ada~ında bu

lunmakda ve ınarmarn ile 
diğer adalardaki halkın ilıti 

yaçlarile yakından alakad ~r 
olm,,kdadır. Marmarada Lfı. 

inlık isimlı llarm~nlı, poyraz., 
lı. Türk eli de 364 ev tanıa 
men 3; 2 ev kısmen yıkılmıı
dır. lleş insan ölü 14 insan 
ve 36 hayvan yaralanmıştır 
Marmar<ı adaaında oturacak 
bir ev bile kalmamıı Mudan 
yanın Tiril-yede bir evin 

bacası, Çanaklcale'de bazı 

evlerin duvarları yıkılmış 

Geliboluda sekiz ev çökmüt· 
dür Lap.;ekinin Bayramıçte 
çeşmelerin suları çekilrniş, 

Biğanın Demetokada bir 
köyün camisi kara 
bif ada bir ev bir 
mağaza kısmen, karbda bir 
saman ' ık iki minare bazı ba
calar tamamen yıkılmıtdır. 

Edirne, Manlsa'nın, Demi:cl

de Ödemit mıntakasmda his· 
sedilen sarsıntılar bir zarar 
yapmamııdır. Adalarda fela
ketzedelere havanın tic!de
ti dolayı~ile motorla erzak 
ve saire gönderilmediğinden 
ilk ve çabık yardımlar va
purla yl\pılmııdır. Balıkesir 

vil iı yeti ve nafia daireleri e 

Edremit' te bulunan çadırlar 
kumilen ıarsıntı yerine gön
derllmlıdtr. 

Balıkesir, 11 (A.A) - Bali· 

kesir ve Erd~k ve civarında-

ki Kapıdağı ve ~larmara na
hiyesi adalarında hala sür 
mekde olan tarsıntının bugü-
ne kadar o'an yıkım ve zara 
rı bu mıntıkada bulunan hey· 

e!ce t,.sbit cdilmişdir. Alınan 
reımi malü.,,ata göre Erdek 
merkezinde sarsmtıda11 756r 
ev çatlamış ilıi baraka yı 

kılmışdır . Marmara adası da
hil olmak üzerE Narlı , ocakla 
turan, çınarlı gündoğdu balık
lı, harmanlar, poyrazlar 

be Osmanlı, Türkeli yiğitler, 
ekinlik köylerile Paıa llma· 
nında 478 ev tamamen 347 

Aileler barakalııra, tek 
katli kahvelere sığınmrıdır. 

Yunan tarzında yapılmış 

o1an merke:ı:in 1 üyük mek· 
tebi çok f~ci bır manzara 
göstermekded r Bu )'Üzden 
mülhak •t ve merkezde ders 
yapılamamaktadır. 

Marmara, Gündoğdu, As
malı, Avşa, Pata limanı köy 
ve adaları kam ilen yıkılmıı
dır. Ve b.ır iarda. bir tek ev 
bile kalmamııdır. Bütün halk 
korku heyecan içerisindedir. 
Souk, kar, yağmur altında 

periıan bir panik yapan 
halk deniz kenarlarına sı 

ğınmıılardır. 

Zelzele müdhiı gürültüler
le fasılalı darak burada ha-
la sürüyor. Pazar günü kal· 

dırılan hususi vapurla fela
kete uğramışlara erzak, ça • 
dır gönderilmltdir. Fakat 
gönderilen şeyler kafi de
ğildir. 

Cenevre 10 (A . .\) Ulus-
lar . kurumu konseyinin 
11 · 1 devresi Tevfik 
Rüıtü Aras'ın Batkanlı· 
ğında açılacllkdır. Konsey 
Sar meselesi ve hudutlara 
ait Irak - lran ihtilafı dahil 
olduğu halde 30 kadar me
seleyi tetkik edecekdir. 

Cenevre12 (A .A) - Ulus· 
lar ara91 konseyi dün Türk!· 
ye dıı itleri bakanı bay 
Tevfik Rüşte Araı'ın baıkan· 
lığında toplıınmııdır. Bu 

umumu toplantıdan önce 
yapılan giz'i toplantıda 

u-munıi katip habeı . . 
hükünıetinin yeni bir işarda \ 
lıulununcıya kadar lt~lya Ha· 
be§ ihtilafının konseyin gün· 
deliğine komılmıyacakdır 

Eyi ıiıalümat alan ...... 
Tokat Yalnız Marmara adası ile 

muhabere edebiliyoruz. 

Ve mütemadiyen oralar C.' h. f. hatkevi binalarlle 
dan malüınat istiyoruz. Tel· , 

grafhaneye yaıdımcı memur- Ata Tür~ün heykelı açılaca~ 
da gelmitdir. Adadan alınan Tokal, 4 (A.A)- Cumurl 
son malümata göre, halk yet meydanında yapılan bü
kaçmak için fevkalade ace- yük genel kütüphane, haik. 
le etmekde ve sıhhi İmdad evi. C H.F binasının inıaatı 
istenıektedir Bu ada halkı - bitmltdir Yakında açılacak· 
nın fevkalade bir panik ve dır Atatürk'ün Heykelinlnd~ 
heyecan İçinde olduk1ıırım kaide inşaatı bitmitdir.Halkevl 
anlatıyor. açılıı günü için büyük bir 

insan zayiatı bütün ada · program hazırl • nmıyoı baıla
larda ve köylerd~ 10 - 15 mışdır. 
kad11rd·r Birçok ·aralı var· Tokat J 1 (AA) - Atatür . 
dır !tün heykeli kaideoi üzerine 

Paıalimanı,Hayıraız adada merasimle konmutdur yakın· 
yerde yarıklar ve çatlaklar d11 açılma rtı!smi yapılacak · 
açılmışdır Yerden mütema- dır 
diyen uğultular ve gürültü Yol çalışması ler geliyor. 

Hayırsızada üzerindeki de
niz feneri yıkıln.ıı, ılı ter 
tibatı da ankazla bırlıkde Son nldıAımııo: tel yazıları 

heyecanlarımızı yatııdırnc ık 
b•r mah •yctdedlr Tel haber 
1er;, artık böyle bir zelzele 
ilin olnııyacağını Fenni esas· 
lara day~narak iddia etmek
dedtrler llcyeca nlı günler 
Y ııyan Bal lteslrllle re ı;eçmi 

tiin binalar yıkılmışdır. Mar
mara adasında ve diğer acla
la r<laki köylerde de evlerin 
yüzde dokcam çökmüş veya 
yılulmııdır. Nüfuscoı yeri zft
yat )'okdur. Yalnız lir çok 
hayvanat telef olmuıdur. 

ev de kısmen yıkılmııdır. 4 
ölü, dokuz yaralı insan ve 6 
ölü 36 yaralı hayvan vardır • 

denize gömülmüıdür. Balı
kesir valisi Erdek'de tedki
katda bulunmuıdur. 

Tokat, 4 ( A.A ) - 934 
mnli yılının ilk altı ayı içinde 
34 kilometre yeniden ıosa 
yapılmııd r. Bu meyanda 640 
metrelik Niksar, 90 metrelik 
gidi köprüleri Vardır. Bun· 
!ardan baıka 34 adet beton 
ve karglr köprü ve menfez 
de yapılmııdır 

olıun deriz 

'lülhakaldın, diğer vila· 
Yellerden ald•ğımız muhabir 
le! raflarını a ağı l<oyıı~·o 
rı z. 

Ayvaiıkda 
Ayvalık 4 1 S Ş J - 16,5 

1 

de batıdan gelen arz sarsın
lı~ı oldu~ça heye.can verdi. 

Ankara 10 [A A.I -
le itlui bakımlığ ıırn gelen 
en doğru haberlere göre 
bu ııarsıntıla~dan Balıkesir 

merk•·zinde 12 ev kıı I' en 
Erdekte gündoğdu, ocaklar, 1 
turan, paıa limanı, Ayıe, eg-' 

erdek ve Marmarada 
Erdek kaymakamı, dok· Erdek, 1 O (S.Ş.) - l.el 

zelenln buralarda y8 pdığı yı tor, emlak memuru ve aa· 
kım ve doğurduğu k rku ireden mürekkeb bir heyet 
ı·ok büyilkdür. Erdek'<le hal!t adaya geçmtılerdır. Adalur 
heyecan içerisinde gabah ı daki feliı ete uğramıı yurd 

1 k d kd d 
<laılar için Bandırma ve Er· 

ara a ar uyumama a ır 
il d b 

1 
k" dek halkı llılaliahmere te-

ura a u unan arglr b°'rruda bulunmakdadır . 
evlerin hemen hepıi çatla 
ınış ve kısmen yı!ulmıı<lır 

Zelzele burada dehıetli bir 
panik ve heyecan uyandır 

nıııtır. 

Gönen'de 
Gönen ıS.Ş) - Cuma 

günil ıaat 16 20 de tlddetll 

Adananın ~urtuluşu 
Ad .. na, 6 (A.A) - Adan 

ve çevresinin 1 1 inci kurtu. 
luı yıl dönümü çoıkunluklay 
içinde kutlanmııdır.Adana'nm 
tarihi bayrağı belediyeden 
merasimle alınmıı ve Uluca
mi minased ve saat kulesi 
arasına aeılmııclu. Belediye 

Üç bakan 
Ankaraya döndü. 

Ankara, 12 (A .A) - Ku 
rultay Baıkanı Kazım Ôz· 
alp.Maliye Ökonoml ııümrük 
ve inhisarlar bakanların bay 
Fuat Agrabe, bay Celal Ba
yar, Bay Rana Trahon bu 
sabah ıehrimlze dönmüıler-

1 dir. 

\ Kurultay ~aşkanınının te
şekkürü 

Tevfik Rüştü aras 
mahafjlden bu hareket 
Habeı ile İtalya arasında ya
pılmakda olan müzakereler· 
den ötürü olduğu söyleni· 
yor. 

Cenevre, 11 •·•• Fransız 
Hariciye Nazırı Pyer Lava! 
bu gün Fran91z murahhaa
larlle hususi surette görüı

meler yapmııtır. 

lstanbul, 5 (A.A) - Ku

rultay baıkanı yılbatı do· 
layısile aldığı tebriklere te
fekküre Anadolu ajansını 

memur buyurmuıdur. 

ismet İnönü'nün 
teşekkürü - Kurultay bugün hususi 

bir top.lantı yaparak aar 
işini görüımü§, ve Marsilya 
ıuikastı hakkında macar 
murahhassını dinlemiııtir. 

Kuru,tay yarın bay Tev
fik Rüıtü arasın bııtkanlı· 
ğile toplanacaktır. 

Ankara 6 (AA) - Baı

bakan İsmet Inönü yeni yıl 
mıinasebetıle memleketin her 

tarafından aldıkları tebrik edl· 
liyor yazılarına karıı mukabil 
tebrik ve leıek~ürlerinl ıletıL 

""" ~--

Alman 
iç ba~anının beyanatı 

Yahudilerde heyecan 
uyandırdı 

BERLIN 12 (AA.] 
fç bakanın Amerikan gııze· 
telerlne yaptığı beyanat al
man yahudllerinde şiddetli 

heyecan uyandirmııtır. ba · 

kıın bu beyanatında ar! ır· 

kına mensub olmıyanların 

üçüncü raylı devletinin tef- 1 

k·latı kanunda neden hak· 

!arını kaybederek ecnebi te· 
l~kki e:lileceklerlni ıöyle
mittlr. 

Dağıtılan kurunılar 
. SOFYA, 12 [\ A.) 

iç bakan makedonya genç· 
lik ve yahudl aleyhdarlığı 

temaillyatlı milliyet perver 
kurumları dağıtmııtır. 

Yalan bir haber 
Ankara . ( A.A) - Matbuat 

umum M. den bildirilmltdır: 
Lö jurnal gazetesinin Ankara 
31 ilk Kanun tarihile "sultan
ların Haztneıi satılacak mı• 
baılıklı haberi hakkında ma
liye bakanlığımızdan yapdı 
ğımız tahkikatta, bunun hiçbl• 
hakikate dayanmıyan uydur . 
ma bir haber olduğunu açığa 

vurmuıdur. 

ı1-ulusal sa vaıd;;,-ün alan yurt·

datlarına :dyafet vermiıc:lir. 

mesine Anadolu ajansını 

tavslt buyurmuılardır. 

Mareşal Feyzi 
İstanbul, 5 (A A) - Bü-

yük Erkanı harbiye 
mareıal Fevzi dün 
buraya gelmlttlr. 

Celal bayar 

reisi 
sabah 

Ankara 6 (A.A) - Ôko
nomi eakanı Bay Celal Ba. 
yer dün ııkıam lstanbul' a 
gitmltdir. 

Kazımi Han 
İstanbul, 5 {AA.) - İran 

Dııiıbrl bakanı Klizıınl Han 
dün Cenevre·ye gltmlşdlr. 

ıstanbul futbol maç
ları 

lstanbul 12 (A.A) - Dün 
burada yapılan futbol ma

çında fener 4 - 2 Betlktaıı 

Galatasarayda 4 • 2 latanbul 
•poru yenmiılerdir. 

Sam sonda 
Hava çok soğudu 
Samıun 11 (A.A)- Bu ta. 

rafta §imdiye kadar görlll

mtyen soğuk ve kar fırtınası 
ıürmekdedlr. Bazı yerlerde 
karın kalınlığı 70 ıııntlmet · 
reyi bulmu~, bazı köyler 
arasındaki münakale durmu • 
tur. 

Maraşda seçim işi 
MERAŞ, 12 [A A.J - C. 

H. F. Btnaaında ikinci ıeçlçi· 
ler yoklamHı yapılmııtır ulus 
evinde bir konser verilmiı· 

dır. 



YÜZ: 2 

Komiteler 
Teşkil edildi ve le allyete 

· başladı. 
Marmara zelzele felaket 

zedelerine yardım için çar. 
ıamba günü kentimiz Halk 
fırkaaında büyük bir toplan
! yapılarak komitelf'r teıkil 
ed i lmiı ve kore ite~er derhal 

faaliyete geçerek İ aneler lop 
lam ağa baılamııtır Topla 

nan ianeler mühim biry ekiina 
baliğ olmuıtur . 1 a l k ,n tebe r 
rua lrını toplıyacak olan 
komiteler ıunlardır 

Merkez komitesi 
Vali ve Fırka reisi ~ ay 

Fikret'ln riya ıeti altında 

Kenan, 1 la !an ha pl a n oğ lu, 

Hilmi Şeremet li zade, 
varna l ı zade lsmai l Hakkı , 
k rım l ı Abdullah, Mua ll im 
Bedri , Muaf im Sabri, 

çarşı komitesi 
varnalı İımail tlakkı , Bey

pazarlı ~adri , Abdullah fey
zi, Ta vıanlı Fahri, Yırcalı 

llilmi , Lütfü, Keskin Zühtü 
Saraç oğlu Ahmet, Bakırcı 
Arif, ekmekçi Zekeriya , 

Bundan baıka mahalle 
komitesi de her mahalle 
den kadın ve erkek olmak 
üzere üçer k İti ayrılarak 

faaliyete baılamııtır 

Hamiyr tli vatanılaşlcır 
Erdek ve marmara adası 

yer sarsıntısından müteeuir 
olan vatandaılar için Balıke 
~ir lltlaliahmer cemiyeti mer· 
k~zine teb·~ rruda bulunan 
hamiyetl ı halkıoıızın isimleri. 

1 ira 

10 Ray T.Fikret,llalk Fırkaaı 
Reisi 

10 Bay Şeref Eğinli oğlu tüc 
car 

10 Hay Halil,jOuğanlarlı tüc-
car 

5 Ray Zühtü keskin tüccar 
5 " Lütfi , Attar 
5 ,. Mehmet ve Ali, Konyalı 

r. • İbrahim lzzetdin Kepsüt· 
Iütüccar dan 

5 Bay Hacı M~hmet, :l-1emiı 

oğlu tüccar dan 
3 Bay Cemal Sinemacı 

3 » Adıl Kunduracı 
3 " HüsPyin va11f içilll tüc-

cardan 

2 Bay Zekeriya ekmekçi 

"J " Arif, bakırcı 
2 " Abdullah Feyzi 
2 • Avni, Eczacı 
2 • Alı , Elbiseci 

2 • Remzi Vıdin ' i, kırııuyecl 

2 ., Kaclri Kırlasyecl 

2 " .\hnıet Nuri Şekerci 
2 " Refik F utoğrafçı 
2 • ~lehmed Ali Duktor 
2 " Azmi Eczacı 
2 " Refik yüzbaıl oğlu 
2 " Bandırma Hakalıyesi 
2 " Halli lbrahim madenli 

~ttar 

2 B11y Zühtü Melek oğlu 
" Ekrem ticaret oda.ı bat 
katibi 

Hay Haıım ekmekçi 
" Hüseyin karcı 

1 " Tahir ııracı 
1 " İbrahim l>erber 

" Fehmi Kırtaıyeci 
1 " Ahmet ıaotcı 

" Naıuhi Hoca 
,. Behçet saaık ağır 
reill 

1 Bay Naci Müftü 

ceza-

1 ,, 1111yatl makaci oğlu 
1 " Oıman ekmakçi 

'' Nuri pulcu 
ıı llalil İbrahim Leblebici 

1 ıı Ahmed tahsildar 
1 ., Aaari Zarb Ali o~lu 

1 ıı Şeref el bisecl 

1 ., Alı ve ~Iehıned Y !nıiıç i 

1 » Abdullalı kolunyacı 
1 ıı Mehmed Ali aksekili 

l\tlar 

l •ı Memed yağcı bedrı l ı kun-
<luracı 1 
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k 1 b F k ti · Korucu yatı mektebi tek 
Şehir u Ü Ü ır anın narnze erı muallimle çevriliyor 

Seç•ıldi. Korucu. muhabirimiz bil -

Salı giinü vali bay Salim Gün
doğan'ın bir söylevile açıldı 

Şehir kulübü salı günü 
raat 16 da açıldı , vali bay 
Salım Gündoğan bir aç ı· a 

söylevi söyledi 

11 Arkadaılar! 

Bu toplantımızın sebebi hak 
kında n ü n denizle l' irkaç 
söz söyliyeceği •ıı. 

Neıe yaratmak, birbirimi

ze sa mi '" ' bağ ı ara kuvvet· 
le bağlanmağla çalııdık. 

insanlar tal>'an mülerak
kid ir . Toplu yafamak ıhti 

yacındadır. Medeniyet ihti 
yaçlardan doğar " 

Hay Sah ıı Gündoğan bun 
dan sonra sözüne ıöyle devan 
el'nitdir: 

rı Biz de hu manzume için· 
de ilerliyoruz Arkadaılar 

ilerlemek için çalıımak ve 
çalıımak için de kuvvet li.· 
zımdır 

etmiıdir. Bundan ıonra va 
limiz zabit, Avu· 
kat , Doktor arkadaılıı.rın 
ayrı ayrı toplandıklarını an 

Bunun için neıe lazımdır. 
'.'leıeıiz adam yarımdır. Biz 
çok yorulduk arkadRılar . 1 latmııdır. 

Yarım asırlık hayatımız 

didinm eki .. , uğr111 ·r akla geç 
mlıdir.,. 

Hay Salim Gündoğan 

kara günlerden bah-
sederken gazetelerin ka
ra sütiinlarında kara haber 
ler arıyan bir kütleyi an · 
latmııdır. 

Bay Salim Gündoğan 
«Yalnız vücud kuv -
veti kafi değildir . >ı De
dikden sonra ~ ::ialim fikir 
sağla 'lJ vücudda bulunur" 
sözüne temas ederek mane· ı 
vi yorgunlukları mev:ıo;ubahs 

«Bizim çalııma tarzımızın 
tanzim edil memesi muh
te1if meslek mensubları ara
sında zümreler teşeklc ülüne 
ıe! ıeb olur. 

İnsanlar toplu 

ihtiyacındadırlar" 
yaıamak 

Valimiz a l kıılarla biten 
söylevini ıu sözlerle bilirmiı· 
dir: 

"Biz ahengi temin için bu 
yurdu kurduk. Emelimize 
nail olursak kendimi mesud 
addedeceğim .• Bundan sonra 
çay dağılmış ve geç vakte 
kadar eğlenilmitdir . 

Bayramda 
Kutlama icin · Ordu ve Hal -.. 

kevinde toplanıldı 
Bayramın birinci günü aa

at 9 dan 11 e kadar valimi:ı: 
askeri ve mülki memurları, 

ziyaretçilerini huıusl olarak 
konaklarında kabul etmtıdir. 

Saat 11 de bilumum me
murlar llalkevinde toplandı
lar. Bay Salim Gündoğan tam 

on birde llalkevfne gelm lıdlr 
tlütün mülkiye memurları 

baılarında vali oldufu halde 
orduevlnde toplanmıılardır 

Zabitan ve askeri erkana top
lu bir halde ziyaret et ıdr 
!erdir. Rilahare mülkiye me 
murları Halkevine dönmüş, 
bay vali , askeri mahfe 'de ka· 
!arak askeri zabıtan ve er· 
kanı ile birlikde l lalkevlne 
g~lmiılerdir. tlurada mülki· 
ye memurlarını ziyaret et· 

miı 1 er ve oradan Halkfırka 
sına gitmiılerdir. 

Kentin muht"lif teıekkül 
Ier'ne dahil zevat lfalkevin 
de toplanma~a iıtirak etmlı· 
ferdir. Saat on dört•len ak 

ıama kadar valtrr.iz konak 
larınrla maaile yapılan zi· 
ya.retleri hususi surette ka · 
bul etmiılerdir. 

Evvelki sayımızda da söy · 
ledıği , ııiz gibi proğram hu 
susi mahiyetde idi -- -

itizar 
ra:ımı::uı çn klıı t/ıwdan 

lcfrika/urııııı:/a f/tı:el ya:ı 
yarışımız 11e spor /ıabrrleri 

yircıııemiştlr Öııir dilr.riz. 

l 
1 

1 

bay Musa elbi•eci 
" l\ifad bınbaıı dama•lı 
>> ' ·ecıb allar 

Valimiz 
Sı~at Ye~ileti müfettişle
rile zelzele mınta~asına 

gitti 
Perıembe hünü Ankara 

trenile sıhhat vekaleti baı 

müfettiıi bay Fuat, umum 
müfettlı bay 8ahrl kentimi· 
ze gelmiıler ve aynı gün 

Bandırma lrenile vali bay 
Salim Gündoğanla bera 
her Erclek sanmtı yerine 
gitmitler ,' ir · 

-
Poııste: 

Vicdaye mahallesinden 
küçük İsmail aynı mahalle-

den Salih oı}lu \l~hmedln Pvf· 
ne taarruz etdiğinden hak 
kında kanuni takibata b1'f• 
lanmııdır. 

ij \ygören mahalleıl Dum
lupınar ~lektebinln lasarruf 

kutusu eıki hl\deme Mehmed 

tarafından kırılarak içindeki 
18 lirR 24 kuruıun çalındığı 
ileri sürülmesi üzerine tah 
kikata baı'an~ıııdır. 

jtMecd ı ye mahallesinden 
llaıan, ~lustafa, Hüseyin ad

larında üç kiti, dinkçiler ma
hallesm ~e .. ski umumi ka· 
d nlardan Fatnıan n evinin 
kapusunu tekm.,ledıkleri '' 

rada Fatın4nın doıtu Fahri 
ve" kıırdeoi Daarl dııarı çık 
Dilflar ınütocıvJ.ılerle kavga 

diriyor: 
Korucu nahiye merkezile 

birlikde 27 köyden kurulmuı 
bir yerdir. Bu nahiyenin hiç 
b ir köyünde mekteb olma . 

Vilayette ne kadar ikinci mün
tehib seçilecek 

.Sa ylav seçimi yolunda 

baılıca ça ' ı ıma1 ar sona ermlı 
ve sa yım ıtı bitmlı ve vila 
yetin bu sefer ne kadar ikin 

ci müntehi b çıkaracağ anla · 

f ı r ~ anın ikinci müntehib 
nam zedlerini !cazalara göre 

1 
gö.termekt~d ir. 

makla beraber nahiye merke· 
zindeki mekteb ıimdiye ka 
dar üç sınıf l ı id ı. 

şılmışdır 

Vılayetin nüfusuna göre 

ik ;nc i münleh ih sa yısı 1209 
dur. fl unun 215 şl kadındır 

Bayramın üçüncü salı gü· 
nü fırka teıel< kü'lerl fırka 

binasında t.>planarak merke 
z in ıkiı.ci müntehib namzet 
!erini seçmitllr . 

Aıağıya koyduğumuz liste 

Kaza s ı Kadın Erkek Yekun 

Balıkesir 88 303 391 

Bandırma 26 99 125 
Erdek 7 .9 36 

6 Gönen 

Susurluk 
Ba lya 

15 
1 l 

Sındırgı 20 
Dursunbey 13 
Edremid 
Ayvalık 

12 
14 

But haniye 3 

121 

65 
72 
57 
52 

108 
4o 
48 

127 

80 
83 
77 
65 

120 
54 
Si 

~~~~~~~~-

Gönen Kazası 
Genel çalışmasın ci bir bakış 

'fahakaııeler hastahanesine bir senede 
dörtyüz elli lira yardım et-

Gönen 9 (S.Ş ı - Bele -
9 

mlştir. 
diyece 35 lüc'çesinde konu· 

Fidanlık lacak on bin lira 

tahsisatla tabak arın 
timdi bulunduk' arı yerler 
alınacak ve orada asri kap 
lıcalar yaptırılacaktır. llu 
işe haziranda baılanacaktır 

Su İsi • 
Çok nok!an olan içme 

<) 34 senesinde Vilayet ma· 
kamı fidanlığın isli.hı ıçın 

500 ve Gönen belediyesi de 
250 lira yardımda bulun ıııuı 

tur. Çok eyi neticeler veren 
Gönen ziraat iılerl bir ıı.tsli 
daha ılerilemiştir 

suyunu fazlalaıtırmak mak- ı 

d Uav,·an İhracatı ıadile kasaba a mevcut çeı· 1 • 

melere beı çe§ ne ili.ve edil- • Gönen hayvan ihracatın 

mişlir. İlk fırsatta 9 çeşme d~ o'dukça sayılır bir ka•a 
daha yaptırmak için hazır · 1 badır. Senede mühim mik 
!anmaktadır. tarda kasap hayvanı ihraç 

Ef Pktril,. eder. 

Belediye kasabayı karan· 

lıktan kurtarmak maksadile 
elektrik tesisatı için bazı 

ıirketlere müracaat etmiş 

ise de müsbet bir netice ala
mamıttır. 

K a ld fi' fi 11 

İki ıene zarfında 18000 
metre murabhaında muh· 
telif sokakl-<rda kaldırım 

yaptırılmıştır 

Sok " J..hır 
Belediye Gönen'in dar so 

kaklarını ilk fırsatla geniı· 

!etmek için ha11r'ıklara baş 
lamıştır. 

Yoksullara yardım 
Belediye yoksullara 600 

liralık bir yarJım yapmııtır 
Bu yardımda dıı yerlerde 
okuyan yoksul çocuklara, 

• 
hııstalara ilaçlar dağıt111ıı 

ve hast :ı ları hastahanelere 

yatırmııtır . 

Telefon Ll'sis:ılı 
Gönen köylerle irtrbatı 

vapan telefon teşki 'fı tını eyi 
bir ~ ~kle sokmak için çalıı 

maktadır. 934 köy hütçe
sine2000lira lrnnmıı~ ve9 35 

bütçesine de 3000 lira 
konacaktır . Gönene 1500 
liralık telefon mal:::emesı 

getirılmiıtir 

Koza vP Bağ 
Gönen' de koza ve bağ ha· 

yatı çok karlı ve faydal ı 

neticeler vermektedir 

Tiitiit1l'iiliik 
Gönen m iislahsili tama

men tütüncüdür, Köylü 934 

senesindeki tütünü on kuruı

tan s1 tıı edebilmiş ve bu 

ı yüzden çok büyük zararlara 

uğramıştır. Elden ele devir 
mua melesi yapan1ar on ku 

ruşa aldıkları tütünü 35 
kuruıa ıatuııılardır. Bu sene 

Gönen müstahsilinde 25000 
kilo tütün vard •r Fiat he 

nüz anlaıılıııadığından tütün
ler böyle beklemektedir. 

1'tıdrisal İslPri • 
Cönende 5 · 4 · 2 sınıflı 

üç mektep vardır. Bu üç 

mektebe 650 talebe devam 

etmektedir. llalbuki tahsil 
çağınd •l 1200 çocuk bulun · 

maktadır. 

Birinci mektepte haı ın u 
allimi 1 e 8. ikinci mektepte- 1 

baı muallimile 4, Üçüncü 
mektepte baı muııllimile 3 
muallim l'ardır 

kunıııılara ~· anlıııı 
Belediye Gönen'de mev

cut kuruumlara ve Bandırır a 

Nahiyelerle bernber köy 
mektepleri yirmidir. Sarıköy 

nahiyesindeki mekteb beş, 
Tuzakçıdaki dört sınıflı di

ğer köylerdeki nıeklepl\?r 

üç sınıflıdır. 
larında Salih Fahriyi biçakla 

kolundan, taıla alnından ya
ralamııdır . 

Kavgac ı ları!l hepsi yaka 
lanmı ,, tahkılu: ta baılanm ı ş 
dır 

ıır·~ vve'si gün hacı İsmail 
mahallc&inde kira ile oturan 
'i u h kızı Eminenln evinden 
ıudngalclan alet sıçrayarak 
y<sııgııı çıkmış ise de derhal 

yeUtilerek aöndürülmütdür. 

Kavak nahiyesinin Ça 
vuı köyünde yeni ) apıl mıı 

ı güzel bir mektep btnaıı var 
dır . Henüz tah~hl\I konul 
madığından te<lrtHl yapıl 

mamaktadır. \ e kapalıdır 

Balcılar ve ~luradlar l<Ö· 
yünde de yeni bire r nıckteb 

yapılmıetır. Tedrisat baı l aoı
ğı takdirde civar köyler de 
çok isUfade edecekUr. 

ll u sene vilayetin birçok 
yerlerinde "zümre mekteb 
leri. açıldı ğı nı duyan nahi 
yerııi z çevirgeni bay Kasım 
Karaca ile merkez muhtarı 

bay ~lehmed Çetin birçok 
yerlere baş vu ra rak Koru 
cuda beı sınıflı Lir yatı 

mektebi açdırabilıı , iılerdir 

Mektebin 40 > atı ve 80 
gündüz okuyanı varken 120 
talebeli bir mekteb yalnız 

bir muallımle çevrilıııekdt 

dir. Doğru söylenecek o 'ur· 
sa bir muallimin, mektebin 

yiyecek , geyecek ve içe
cek gibi itlerle uğraımağa 
bile gücü yetmez 

Nerde kaldı ki bin dürlü 
işlerden baıka bir de 120 
çocuğu okutabilsin. 

Şimdiye kadar bilgi itin 
den tat duymıyan Korucu 
nahiyesi yatı IJ ekte binden 
birçok varlıklar beklıyor ve 
herkes çocuğunu mektebe 
istekle yollıyordu Mektebin 
muallimsizliği halkın bu is· 
teğİni söndürmüı ve bu 
nahiye öteden beri içinde 
çalkalandığı bilglslzlikden 
yine kurtulanıamııdır. 

Nahiye çevirgenlnin bu 
iti erdeki çalııkanlığı da mu 
allimsizlik yüzünden kırıl 

mışd.r 

Korucu halkı mektebden 
umulan verirrı in alınabil-

mesi için vilayetin her nok 
samın gören değerli val i ı ıılz 

bay Salim Gündoğan'la ma
arif çevirgenltğinden buraya 
hemen iki muallim daha 
gönderilmesini 
bekliyor. 

sa hırsızlıkla 

Korucu'da sürek avı 
Korucu, 9 (S.Ş.) - Na

htyenin JÜrekli köyü muh 
tarı bay ı\hmed tarafından 

kurulan bi r sürek avında 

ik i domuz, dört çakal ve 
bir l<urt öldür.müıdür. 

Köy halkından ava git 
nıiyenlerde!l köy sandığı 

namına p3ra cezası alınmıı
dır Bu köy muhtarının köy 

kanununun yürütü lmesi için 
her işde çalııkanlığı görül 
düğünden nahiye çevirgen · 
liğınce övülmeıi düıunül

mekdedir 

Hırsızlık 
Mekteb muallimi bay İs· 

mail'lıı bir çift lastik ile bir 
çift fotini ve yine Korucu'lu 
bay Mehmed'in bir çift pi\ 
bucu ger.eleyin çl\lınnıı ı. 

dır. 

Hırsız daha belli değildir 

---
Hava 

v<tziyeti 
ANKARA, 12 (A.A j -

1 
Ziraat bakanlığı meteorlojl 
entitüsünün verdiği maluma 
la göre son 2 1 saat içinde 
yurtdıı. hava fr.ıkyada ya 
ğışlı diğer ye rlerde açık geç 

mittir Yağıı yağmur ıeklln· 
dedır Jlcr >erde gece ve 
gündüz suhunetleri 3 derece 
etrafında yükıelmtıtır. Orta 
Anadolu'nun batı kısmından 
müda yerler ve dol!u Ana.do 
lusu tamamile karla ö · tülü· 
dür. 

Birinci kadın . 

ve alın terinin 
çalıım" 

dengidir . 
Ona, "omuzlarımıza ab11ıımıf 
bir yük. diyemeyiz. Sosyete 
kadınına gelince .. 

.\na değildir i, kadını 

hiç . Çahımaz . alın teriıı · 
den haberi bile yokdur. 
Hu tip - eğer Lir an için 
sınıf kabul edecek ol·am 
cemiyetin en lüzumsuz 
ve en aşağı bir sınıfıdır . sır· 

tıınızdan geçinen 'e bızi 
sümüren her ıey so'ucandır; 
parazitdir • 

Ev kadını anadır. Meyv11 

yüklü bir ağaç karıısınd" 
•duyduğum heyecanı ve ıay· 
gıyı duyarım , karşısında .. 

Ren, her anaJa anam gi
bi inanır ve taparım. Ve 
ana karşısında, yüklü bir 
kelle önünde clı;) (, ~u11 

saygı kıvançları içinde 
geçerim kendimden .. 

İ§ kadınına alın teriır' gibi 
inanırım. O , bana alın terine 
duyduğum tutgunluğu ve 
takdiri verir. Çünkü, alın 

teri anamın ak südü kadar 
katgısız ve temizdir. 

Sosyete kadını adamı sa· 
dece bir oyuncak duygueıı 

ile doldurur. İnsan , onunla 
yalnız oynı . abilir; cici bir 
oyuncak gibi.. Eğer omıP 

için saygıyı mevzubahı 

edersen , o . bu ıeyleri ver
mekden oka.dar ırakdır ki.
Çünkü oyuncağa saygı du 

yulmaz . 
• • 
• 

Eğer kafam içinde, ıman1 
kadar kutlu manalı yaıamal< 
istersen, ana ol kızım. ııa

na, alın terine duyduğunı 

hayranlığı, takdiri verme!< 
d ler ve benden ıa ygı bek· 
!ersen iş kadınlığını St'(• 

yavrum 
Bunları . sırtıma , sırhmııll 

bir yük olmamak için yap 
mıya mecbursun. Bu, bit 
izzetinefis meselesidir, ıenlll 

için. 

Türkiye - Süriya 
Emlak mukavelesi 

uzatıldı 
Ankara 9 (A.A.) 

deki Türk emlakile 

Suriye 

Türki 

ye'deki Suriye emlakı hak 

kında Fransa ile 1932 yılıP' 
da yapılan emlak anla~ma' 

.ı ikinci kanunun on birinclt~ 
itibaren altı ay ıniiddı>tle 
temdit edı lmiıdtr . 

• 
lzmiı· 

ıC.H. F. Kongr.ası bitd~ 
İzmir, 10 ( .\,A) C fi. 

Vilayet kongrası dün toplıı11' 

mııdır 
lzınir 1 O ( A.A. l - C. il f 

V ılayel kongrası mesafei111 

bitlrmiıtır ve tazimatını ,A.t8 ' 

türke enıet lnönü'ne ve ~t 
cep Peker tel yazılarıle bil 
dırdik ten ıonra yeni ıdııt' 
heyeti ıeçllınltlir. 

Antep köy okulaıarı 
Antep 9 (AA) - Geçe~ 

j' 

Yaz temeli a · ılan üçer der 
ıır haneli kırk köy mt>klC 

1 
nln otuzunun yapısı bltfll' 

tedriaata açılmıtdır. 
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Mussolini - Laval Orta 
Avrupa anlaşması Neler görüştü ve görüşme ~ışda ne tesirler ~ıra~dı 

Roma , 5 (A. \.) - Fran 
sız Dııiıleri bakanı bay La
va! dün akıam buraya gel 
miı VI" Durak 'da bay Musıo· 
linl tarafından karş ı la ndı . 
\lüıakereler bu ıabah başlı 
yacakdır. 

ıtalya gaz~teleri 
Roma , 10 1A Al Gazeteler 

Fransız - İtaly a n anlaşma l arı 
hakkında tefsiratda bulun 
rnakdadırlar. Lavoro 
faşiste gazetesi bu 
an aıma l ardan İtalya ile 
k iiçük itilaf ara sında müşte 
rek çalışma imkanını açan 
Yeni bir Avrupa siyasi saf 
hası görmekdedir . 

Alman harici siya
setıne tesiri 

Berltn 9 (AA) S iyasi 

rnahafılde Fransız İtalya 
anlaırnasının sarpınlı~ıııd a n 
•onra Alman harici siyaseti 
üzerinde hiuedil ir bir tesir 

Yapmosından ve t u anlat 
rna ile muabadeleri tatil 
siyasetine bir darba vurul 
rnuı olmasındım kurtulmak
tadır. 

Romen matbuatı 
nasıl karşılıyor 

Paris 10 (AA ) dıı iş 
leri hak .. nhğı Roma anla~ 
rnaları hakkınd a bir izah 
name netretmtıdi r. Bu lzalı

naıneye göre Afrika m ese · 
lesı, iki u1us arasında aıual 
lakda bulunan ııle ı i kati 
suretde halledecekbir tarz
da görülmüı ve orta Avru· 
Pa meselesinde Fı ansa ve 
Italya her devlet için diğer 
devletlerin ı stıklal ve top
rak tamalıkına t"i a yet mec
buriyetinin teyidinin avru
pa'nın bu güven hislerin ın 

Bay Mu.solini 
inkiıafına 

Roma , 6 ( \ .A) - Royter 
ajansı bildiriyor. Orta Avru
pa hakkında anlaşma hasıl 
olmuı ve bu husmdaki mi
sak Alman hükı'imetine bil · 
dirilmi tdir Bu misaka göre 
Fransa, İtalya Avusturya is
tikla linin ih ' ali takdirinde 
aralarında istiıarede buluna 
cak l ardır . Misak Almanya' 
da dahi l olduğu halde Avuı
turya ile sınır komıu•u 
olan bütün memleket er ta· 
rafından Avusturya ist ,klali 
nin ihlal edilmemesi maksa· 
dıle bir ıııisaka la vıiyesi
ni ihtiva etmekdedir. Al 
manya henüz misaka lttırake 
davet edilmernitdir 1 

Bükret,9(A A) Roma'dan 1 hadim 
gelen haberlere genlt biryer 

bir pronsip olduğu husu•un· ayıran matbuat elde edilen 
da mutabık k a l nı ıtl a rdır . anlapıa yı Avrupa müıaleme-

Paris, 5 (A A) - Dış iıı - fnin takviyeıini genit mik · ı 
leri balıaııı b y Lava! dün yasta kolaylatdırmağa matuf 
Roma'ya gitmişd i r. bir hadise olarak memnuni 

llareket ederken " İki ülke- yelle kartılamııdır. 
nin dostlu ğ unu mü hürlemek Küçük anlaşmanın 
ve u lus ları mı z•n uzla tması bJ 
işinde bay \luı.so!ini ile birl!k. te İği 
de çalıımak için Roma'ya .Belgrad 12 [ A .A ] - küçük 

·d· d . t · anlaşmanın daimi konseyi 
gı ıyorum . emış ır . d-

Roma 9 (AA) Fransa dış un romen Dıt bakanı 
· ı · b k L 1 d " .. • baıkanlığında toplanmııtır. 1§ erı a an ı a ve un og. 
1 d P . • h k t ve Fıransa ile italya arasında e en sonra arıs e are e 
etmitdir j Romada yapılan anlatrPalar 
A t rya d baka· konuştuktan sonra neşredilen 

VUS U iŞ resmi tebliğe göre Roma an-
nının beyanatı !aşmaları prensiplerinin tat-

Viyana 11 (A A ı- Dııarı bik mevkiine konması için 
işler i bakanı havas ajan•ına en samimi bir ruh İçinde ve 
Rom a anl a11 nı asından Avru- aynı zamanda ulusal men 
pa ve Orta ,\ vrupa bak ımın· faatleri ve küçük anlaıma · 
dan çok ıeyler beklediğini nın her vesile ıle ıad ık ve 
ve bu an latmanın İtalya ile azimli müdafii bulunduğu 
Yugoolavya ve l:ludapeşte ile genel menfaatin himayeıi 
l3el grad arasında devamlı bir endişesi hı bütün a ! akadar 
salah için en sağ l am ümitler dev letler 'e it beraberliğinde 
vermekde olduğunu söylemi§ 
dir . 

Habeş - İtalyan 

bulunmağa karar vermittlr 
Yugoslavya batbakanı gaze 
tecilere küçük anlatmanın 
durumu tin>diye kadar olan 
d.uumun aynı olarak balkan 
antantı memleketlerile olan 1 

münasebet leri korurken ge
nel emniyetini ve barıtın 
menfaatlerine hizmete de
vanı edeceğiz demitdir. 

Kavgası ne zaman bitecek 

Uluslar kurumuna boyuna notalar veriliyor 
Cenevre 5 (A.A) - ltalya 
Habetittan notaıına cevab 
Vermlı ve ltalyan kıtaalının 

1 la bet topraklarında kati yen 
ilerlemediklerini ve bombar
duman yapılmadığını bildir 
tnit 11.ıbeşi ştan da tekrar 
uluslar derneğine tel ile mü.1 
ra caat ederek ba rı ıın l<0run
tna91 için her iki çareye 
baı vurulnıM11 11 sö y)iyeıı 11 
ci madde lalbık edilme•ini 

Almanya 
Uluslar kurumuna 

girmiyor 
Berlin 11 (.\.A.) - Al 

ıtı anya ulusla r derneği kon· 
Beyine ittlrak için ingiliz 
büyijk elçisinin yaptığı 
leıebbüılere menfi cevab 
Vermittir . Elçi Almanya'nın 

kon.eydi temsil edılme-
IUeainin pek ziyade 
tayanı esef olaca ğını ve bun· 
dan mahzurlar doğabileceğl 
rıı btldirmltdlr 

Reyler yıırın tasnif 
ediliyor 

~arburk,12 ( \.A ) Rey-
lerın pazaı tesi 
tasnifine başlanacak ve n -
lic<ı •ıtlı sabahı ilan edile
Cektır. 

günü 

istemiı ve 28 ilk kanunda 

İ talyanların yeni Habeş kuv-

vetlerine saldırnııı olduk la· 
rını bildirdi. Genel katıb 

bu notayı ! u ayın on birin · 
de toplanacak olan konsey 
üyelerine tebliğ edeceğini 

Ha betista n'a bildirmi, tir . 

Roma 12 (AA) -
Mussolini dün Habeş 

Hay 
ma~-

lahatgüzarını kabul elm itdiı· 

Bcılkan 
Antantı ökonomik 
konseyı kapandı. 

Atina, 1 O [ ,\ A l Lalkan 
antanatı devletlerinin ls lişari 

ökonomik l<anseyi dün kapa-

nıt toplantısını yapmışdır, 

Konsey altı karar suretini ih

tiva eden bir protokol tes
hil elmit dir . 

iki 1 ngiliz zırhlısı 
lstanbul lıl (A.Al Bn 

ıabah iki lngillz Zırhlm li 
ı n ırnım ızdan Kara den ize 
geçmitdir. Zırhlıl a r ayın on 

yedıs;nde l im anımıza dnne

<:elder vu iki g ıi n Lı urada 

kalacaklar. 

Bulgar başvekilinin 
beyanatı 

Belgrat5 (A.A.) Noel yor
tusu münasebetile Bulgar 
baı ~ ekili Avala Ajansına 

beyanatda bulunarak kard!lt 
Yugoslav hakkında barıı ve 
refah,Yugos lavya-Hulgar ya. 
kınlaıması hakkındaki dilek
lerini söyledi. 

-=-= 
Arap 

ittihadı kongrası 
Kudüs 9 [AA j Arabis. 

tan i ttihadı cemiyeti nisan 
sonlarında l.la~dad'da umum 
bir kongerenin topla nması 

hazırlıklarına baılanmıtdır. 
Kongreye :-uriye, Filistin ve 
~lısırdan murahhas ve heyet
ler davet edilecekdir. 

Nazi faaliyeti 
Viyana 9 [AA J - Nazi 

lerin faalıyetl artınağa baı
lamııtır. 

Kızıl Irmak 
llafra 5 (AA) - Kızıl lr 

mak yağmur ve kar suların• 
dan yükselnıltdir. 

Karadeniz kudurdu 
Moskova 9 [A.A J Üç 

gündenberi Karadeniz tid 
detll fırtınalar olmRktadır. 
11ir çok vapur imdat lıtemit· 
dir. 

Marmıırııadasında 6 gün süren sarsıntı Soy Adı 
Üıt tarafı birinci yüzde 

ve devamlı, ı 7,5 de hafif, 
18,5 de çok tlddetlı ve ıa· 
baha kadar hafif olarak bir 
kaç defa daha haraketi arz 
ol mut ve halkı korkutmuıdu r 

Baca, minare yıkılmaları. 
dükkan camı kırılma11 ve 
bir çok evlerde çatlaklık. 
lar olduğu görülmüıdür. He
yecana düıen halk sarsıntı 

nın keıilmeıi üzerine biraz 
yatıımııtır. lhti yarlar seneler· 
den beri bu derece t iddetli 
haraketi arz görmediklerini 
ıöylüyorlar . 

Erdek, 11 (S.Ş.) - Zelze
lenin merkezi olan \larmara 
ve Avıa adalarında 4,38 
geçe evvela top seılerine 

benziyen gürültüler duyul
muı, evlerinde iftarı bekli· 
yen ha k bu gürültülerin 
sebebini tahlile vakit bul
madan ıiddetli zelzele bat· 
lamııdır· Kendilerini dıtarıya 
atabilenler kurtulabilmif, di 
ğerleri ise enkaz altında 

kalmıılardır. ller yerden 1 ir 
inilti ve istlmdad avazelcri 
duyulmağa batlamııdır Halk 
kendini toparlamağa kalına 
dan ikinci ve üçüncü zel 
zele baılamıtdir llu sefer 
geride kalan birkaç ev de 
yıkılmışdır. Bunun üzerine 
herkes iıkele meydanlıkları
na ve denizde demirli bu
lunan kayıklara ve motör 
lere sığınmııdır . 

Yağmur ve ıoğuk altında 
ve iltica edecek yerleri ol · 
mıyan ve 18 mil mesafede 
bulunan bu adaların halkı 

mukadderata boyun eğmit 

bir halde günlerce bu vazi 
yetde beklediler. Zelzelenin 
şiddetinden k&blo bozulmuş. 

hadiseyi müteakib 8-1 O saat 
muhabere kestlmltdir. Birçok 
gayrctlerd•n •nnra Erdek'le 
konuıulabilmişdlr. Erdek'e 
gelen ilk telgraf haberi ıu 
idi: "Ölüyoruz, imdad. Bu 
telgrafdan sonra tekrar hat 
bozulmuıdur. 

Bu haber ve arkadan mu· 
habereni:ı kesilmeıi zaten 
sinirleri bozulmuı ev lerlnden 
fırlıyarak meydan 'arda do . 
latan Erdek halkını yese ve 
te telaıe düşürmüıdü. Fakat 
fırtınenın ıiddetinden o gece 
ve ertesi gün imdad gönder-

meğe imkan bulunamamıı -
dır . 

Erleıi günü tekrar muha· 
bere teeeaüı etmtı ve gelen 
telgraf ıöyle idi: "Ölüyoruz, 
aç ve su1U1Juz, imdadn ' Ni
hayet üçünçü gün muayyen 
ıeferini yapan posta vapuru 
birgün teehhurla gelebiliyor 
Ve derhal erzak birkaç ça
dırla bir~ ikde ve kaymakam, 
doktor, janduma kumanda 
nı, ve emlak memurlarından 
mürekkeb bir heyetle ada 
lara hareket ediliyor Likln 
bu imdadlar çok az ve kafi 

gelecek tekilde degtl . Çün
kü kazazedelerin ve yıkılan 
gediklerin adedi epeyce bir 
yekün tutmalda idi 

Zeh:ele olalı bugün ıckiz 
gün olduğu halde yaralılar 
buğüne kadar oldukları gi bi 
ve açıkta kalmıılar ve on 
lara hiç birteY yapılamamıı· 
dır. 

Gerek burada ve gerek 
mülhakatda ve adalarda 
zelzele fasılalarla ve gürül
tüler'e devam etmekdedlr. 
Nefsi Erdek'de çatlamı 

yan kargir bir bina yok gi· 
bidir Burada nüfusca zayi 
at yokdur. 

Adalarda ve mülhakatda 
lti-20 kadardır. Birçok da 
yaralı vardır Henüz esas1 ı 

bir araıdırma yapılamamıt 

ve bir rakam teshil edileme· 
mitdir. 

400-500 haneden mürek 
keb olan Marmara nahiyesi 
6 7 ev müstesna kamllen, 
200 hane kadar olan \larma 
ra adasında Gün Doğdu 

köyü kamllen, Çınarlı kaml
len , Asmalı kamil en , Pafali · 
manı birkaç ev mültesna 
ki.milen, aynı adada Vorl 
kiı.milen , Avıa ve Arablar 
köyü birkaç ev müateına 

kılmilen, Bundan baıka Ka
pıdağ yarım adasında Put 
ya, Herek,. Konya köylerin
de oldukca yaıarat vardır. 
Bu yerlerde yıkılmıyan b;. 
nalar da oturulamıyacak va
ziyetdedlr. 

Bugün gelen habere göre 
zelzelenin merkezi Avıa ada· 
sı olduğu tahmin edılmekde
dir. Yerin altında müthit 
gürültüler hinedilmitdir. Ya· 
ralılar bı,ıraya peyderpey 
gelmektedir Felaketzedeler 
arasında dizanteri ve eaire 

Adalet divanına gir- gibi hastalıklar bat göller· 

di Fakat . mitdi r . . . .. 

Amerikıı 

N k 12 ıs Ş l A Dün gece vah bay Salım Gun-
1 

evyor , . .. yan 
dııarı itleri komisyonu doğan vilayet jandarma kuman-
Amerika'nın lahı adale! di- 1 danı 10-12 doktordan mürek 
vanına bazı ıartlarla girme· keb bir heyeti 11hhiye ile hu
ıi kabul etmiıtır. Bu tart- suıi sefer yapan Antalya va· 
!ardan birincisi Awerikaya puru ile adalara hareket et-
ilitiği olan itlerde divan, diler. Aynıvapurla tekrar 250 
Amerikanın izni olmadan çadır ve erzak gönderllmiı-
hiç bir karar vermiyecek· d · 

ır. 

tir 

Macaristan duyumu 
Budapeıte 1 O[A.A )Maca ristım 

Fransız İtalya anlatmasından 
memnun olmakla beraber 
anlaşmanın Almanya ya let· 
mili suretile Avrupa'da mü· 
euir bir it beraberliği tesi
rini dilemektedir ve bu an 
laıınaların Macarlstan'ın 
sınırların tadili, ulusal mü
dafaa için hukuk, Macar 
aylıkları hukukunnn zan al
tına alınması suretıle hulasa 
edilen tarihi amaçlarına mn 
hal olmadığı yarı resmi ola· 
rak tasrıh edilmektedir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Beglrad'da 

Belgrat 9 (A.A) - Uluı 

lar derneği toplantı11na git
mek üzere buradan geçen 
Türkiye Cumhuriyeti dıı 
itleri bakanı Bay Tevfik Rilı-
tü Araı bugü~ burada 

Sofya'da 
Sofya, 5 (A .AJ Dün 

b'ıradan 440 kilometre uzak 
da zelzele duyulmutdur. 

• Kııstamonı 
Halkevinin yardımı 

Kaıtamoni, 10 (A.A) -
Halkevi ıımdillk haftada iki 
gün olmak üzere köylü ve 
kentli fakir hııatalar için 
Polikilinlk açmııdır 

Halkevi çalışması 
KaHamonl. 12 [AA.) -

Doktor bay mem
duh anlatıyor 

10 1 935 Perşembe günü 
Balıkesir' den hareket ederek 
12-1 935 cumartesi sabahı 
tekrar Balıkesir' e dönen ve 
iki gün Marmara adaların . 
da tetkik ve mıişalıedelerde 
bulunan değerli doklornmuz 
bay Memdıılı bir yazıcımıza 
şunları anlatmışdır; 

Hareket bir hafta evvel 
baılamııtır. Üç gün tiddetlı 
üç gün hafif ve devamlı ol 
mutdur. Üç gündür hi11edi · 
lecek hareket yokdur. İlk 
günlerde havanın muhalefe
tinden adalardan ırelıb git
mek kabil olmamıııa da va
purun arkaıına bağlanan bir 
motör ile birkaç imdadcı ve 
malzeme gönderilmiıdir En 
tiddetli üç ada mutazarrır 1 

olmutdur. 1 
Buralarda ite yarıyacak 

ev kalmamıtdır. Halk deniz 
kenarında sandallar içinde 
çadır 1 arda, k.smen harab ol
muı evlerde kalmakdadır . 

Yeni yapılan evler de tama· 
men yıkılmııdır. Kayık için · 
de hareket eınaaında do§u · 
ran kadınlar bet altı kadar
dır. 11 -1-935 akıamınaka· 
dar adalara 260 çadır, 60 
sandık teker, kafi mikdarda 
çay, un aalre tamamen tevzi 
edilmitdir. 

On kadar yaralı ve yanık 
tedavi edılmekdedlr. lkı adi 
hasta l3andırma haltahane· 
ıine gönderilmtıdir . Halk 
mevcud enkazdan barakalar 
yapmağa batlamıılardır. Üç 
gündür havanın müsaadesln· 
den imdat teıkilatı faalıyet
dedir. Bugün hilillahmer mü 
fettiti doktor bay l:iayit Veli 
boy dahiliye ve sıhhiye mü
felt!tleri bay Hayri ve Fuat 
jandarma kumandanı 
sıhhat müdürü adalarda 
uzun ve amık bir tedkik 
yapmaktalar. 

bey Vail adaları mütead-
did defalar ziyaret etmiı 
gece gündüz felaketzedeler 
le hemhal olmuıdur. Her 
adaya birer doktor ve slh 
hat ınemuru verllmltdlr. Pa
ıa liınanı adaıında bir değir 
men topra1< içine batmııdır. 
Adada sahilde yeni inıa edi
len Sardalye fabrikası yıkıl 
mıtdır. Marmara adaı nın 

ve kapudağ yarım ada11nın 
yükasek tepelerinde kar var 
dır.Ahali &daları terketmlt 
lerd!r.Sularda bir arıza yok· 
dur. 

Hülı iimet yardımları hal
kı günden güne istirahata 
ka vuıturmaktadır. Ali.kadar 
memurlar geceli gündüzlü 
oğraımaktadırlar. 

bize gelen es~ 

Yeni .~dam 
Veni Ad m' ın 54 üocü sa

yısı ço 1ı değerli hir şekilde ç k 
m ~d ı r Knpakda yerlı bir siya · 
sal k rikatür bulunmaktadır. 

iç;ndeki değtı li yazılardan bir 
kaç• •lsma;I Hakkı'n , n <Dil 
devr imi üzerinde) lR"ssam Ali 
Avni ile ne görüşdükj [Toplu 
tedris ] ve [Pehlivanlık nedir 
neye yarar? 1 başlıklı yazılar 
Lüiği Pirandeİlo' nun [alay ne
d :r?] Ari! Bedii'nin reporta j ı 

[ liamam ] Nüvit Osman [Eyi] 
fotoğr•I ons l çekilir] iffet 
Omer'in [ ağaçlar , mdan b:ri J 
Ôkonomı siyasa, acunu [Kara· 
göz] piyesi ile, [ Ben nasıl ro
mar.c ı oldum ] hikılyesi ve bir 
çok resimlerle karikatürl t' r. -
ve edebiyat ıubelerinln ay · 
da bir kaç defa konferanılar 
vermesi iti görlitüla ü,dür. 

Kastamoni, 12 1 AA.) -
Şlddetlt soğukla biraz hafif 
lem iıtir aoğuktan bir kiti 
6lmüı kapanan ilk mektep· 
ler açılmııtır. lnebolu, Çan 

kalınııdır. 

1 lalkevinde valinin baıkan
lığında muPllimlerln okumuı· 
ların ve me • nurların itlirikl 
le bir toplantı yapılmıı, evin 
maddi durumunun noksanlı 
ğını ıriderecek tedbirler dn
ıünülmüt Tarih Ökonomtk 

kırı ve Ankara yollarının 

1 açılma11na çalııılmaktadw. 

alanlar 
Cemal Ka'mer - Varidat 

müdürü 
Fahri lrem - Varidat mıı: 

meylzl 
Ali GÜNTEKIN - Karao

ğlan mahalleııinden bıcı Şe

fık oğlu Paşa hamamcuı 

biraderleri Osmaniye maba_ 
Besinden Ferhat ve Rifet 
Şükrü Uyıal - Dellyuıuf

lar köyü okulaaı okutanı 
Kimıl Erdil - Şamlı na 

hiyeıi okula1ı baı okutanı 

Adnan Hingöl - Şamlı na
hlyeıi okula11 okutanı. 

Süreyya Kocacan - Şamlı· 
Nahlyeıl okula11 okutanı 

İımatl Özmen - lvrindl 
tahrirat katibi 

Şakir Ertemiz 
okula11 okutanı 

Hilmi Atalay 
okula11 okutanı 

lvrlndl 

İvrindi 

M. Ali Ataç - Konakpı· 

nar okulaıı baı okutanı 
Şevket Baydar - Konak 

pınar okula11 okutanı 

Gönende Soy adı alanlar 
Hakkı Akçalı - Belediye 

reill 
Sıdkı Temuçin - Belediye 

katıbı 

Şükrü Özdal - Belediye 
kittb muavini 

Emin Gümüı•Y - Be· 
lediye muhaıib muavini 

Hasan Onar - tehılldar 

Mehıned Erırin - tahıildar 
Alt Engin - Zabıta me· 

muru 

Ömer lnaltekln - Münadi 

S~rvet Subaıı - Fen me· 
muru 

Veli Sabri Batur - ayar 
memuru 

Kadir Sezen - muhasebeci 
Haaan Koçoğlu - Bele· 

diye odacısı 

Sarı köy ~alıiyesinde 
Sov adı alanlar 

Oıma'n Onat - Nahiye 
çevlrgenl 

Mehmed Çetin - Beledi· 
ye Relli 

İbrahim Yücel - okula 
bat okutanı 

Hal!d Özel - okula oku
tanı 

Kaya Kayatürk - Okula 
okutanı 

Suat Yükıel - okula oku· 
tanı 

Ömer Erden okula 

okutanı 

Aydıncık Nahiyesinde 
Soy adı alanlar 
Şük;ü Karaman - Nahi

ye çevirgeni 
Sezai Ünlü - Kütllk me· 

muru 
Ali Rıza Erdem - Güm· 

rük koruma memuru. 
Necati Erhan - Gümrük 

koruma memuru (Kardetl 
Mehmed Ali) 

Ali Akbulak - Poıta ve 
telgraf memuru 

Hacer Ayağ - Ebe 
Nazif A kıoy - Birinci 

okula okutanı 
Edib Klyyan - Birinci oku

la baı okutanı 
Zeki Şahin - Belediye 

muhaaebechi 
Halil Dinçer - Mecllıl 

umumi azıı.aı 

Ahmed Batr - Belediye 
azası 

Emin G6nen - Belediye 
aza11 

Osman Efe - Muhasebe 
tahıildarı 

Naci Karaman 
ye hakemi 

Beledi-

Mehmed Yılmaz - Zabta 
memuru 

S.li.hatdin Ôzkan - San· 
dık emini 

Çakır Muıtafa 

-Etrafdan 
Kocaçakır 
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~ EN EN a ı ı ı Helediye Displi~seri~de 1 ~ B KKALl.YESI 1ı 
ıJ •• tc ı Muayene Gunle:rı 1 ~ ~ 
a TEMİZ MUREFEH '' 1 cı ; ~~.\BTE~I GC~LEHI . ' 1 ~ Ilcı· bııyi ve lokant<tdıı ~ 

te 1 O"•!e.1.-ıısonr:ı saat 1-llkıt 1 Gva kaılar dalı ılı j ~ • ~ 
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Xuıııarotaj i~lerini yapaıı Keh~iid'lii Mustafa 
usta . Ih•lediye lcşkilatı olaıı yerlt>rdt' cadıl<• 
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Crı>li ri ıan~auıe . Si ~<ıs-Erz11ruııı dı'lllİI'~ oltı 1111 ıı 

1 
l:ı:mir'de peıtemalcılarda Seydl Şehiri ~lehmet Tevfik eleklrlk tkarethane· 1 iıısasıııJ la lısİ!-1 olunan Si Yas-Erzurııııı i!-lt ikrazı-

ıl. • d 1 • 

Buraa'da Setbaıında Ahmet Tevfik ec:ı:alıanesi sınemasın a ! 11111 iki milyon liralıı.. ~· iiıdı• 7 faizli lıiriıwi kı~-
. lıtanhul'da Mıaır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahtumları "e Gıdata'da • nııııın rııuame!esiııe lü-1-036 ıarilıiııdt' haşlaııw 

• rviyoaytvovdeaeccazadddeıeipnodseu edkardölevi elek lirik deposu. Ankara' da Evliya zade ıt· 13 lk'ınc·ı "a" nun Pazar a"şamından 'ıt 'ıbaren 
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~ ~ cak ve l:J-1-~1~5 ıarilıiııdc ııilwvet verile('ekdir . 
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Sıvas ve Samsun'da İbrahim Ferit itık elektlrik depcları. Charles Boyer, Nathal'ıa Paıey ve Pı·erre Bu ıniidtlt<t zarfıııda (:iinılıııl'İVE'l lli('l'"ez, ziraat Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon ticaterlıaneıi, • 
Afyonkarahlsar'da Hüınü Rlza latanbul eczahanesi. 1 Richar ve lşlıankalarıııırı ~ulıl'lı•ri huhıııaıı Ut'l' ıııalıaldı· 

~:fttt'm~ ·• 
Utakta dit tabtbi Bay Yusuf ontlokuz lira ilırac fıatı iizrriııdı•ıı salısa ı•ıkarı· 
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'I ı M ı 1 .. d d·· y h t f 1 k k ı knıııctlcri İİlr>riııdeıı kahul olw al'al.dıl'. Bu talı Titliıılt>riıı il,arlııaıııt',\İ Ö,.,,ırrı•ııııırk i"ızt>ı-tı bı'le· '
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~Oğll" ugu lı:ıs1;ılık arı l em e<etımız eve un anın er ara ınca ıı , ıı tem. • 
rııi"ıtt•lıaSilll'il. sil edilen ve fevkalade rağbet ve takdirler kazanan bu 1 villerirı lwdı·I \I' faizleri 11('1' liil'lii n·ı·ği \l' rt''" 

di,rı• t'I t•Üıııeııi l.alPJlliUe lllÜl'at'aaliarı il:'ııı olu· ,. -t.. tık 1 ç')k h" . d btd B lh ·· 1 f 11 1 ı 1 · • j"l 1· eser"""' m emme ve ıssı ve e e ir. ı assa uç simden ıııua ol ll~ll la 1\\1111111 a tııııt t'l I ıııi.-ı ır· 
1111r. 1 H 1 ı t - t büyük artist tarafırıdan te-ıısıl edilmiı olması eıerin kıy· · . , I I r . l 1. •1 . ' ala arını ıaa uç e ' t lı . t . b"r k t d h it k d l~lıraı.. et l'll .... cıı a11 (' 1 \t~ ~ag aın \(~ avııı z;ı· 

Z • hüküm et caddesinde mu- ' me ve e e nmıyye mı ı .,a a a ar ırma ta ır • • . 
ayı lı ayene hanesinde kabul vel .\ \'HIC.\ ıııarıda ııırınlckPlİ içiıı \l'l'iıııli bir i~r> paraları ı 

tedavi eder. "I~ ~"'1.{Sı 8 K ,\ SIRG f SJ )a'ıı'ıtıı~ olac,ıklardır. 
Koopratifde kullandığım Karaman köyünden 1 

tatbik mührümü zayi etdım. hacı Bekir oğlu Basri 1 1 j
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il ınlud uk. Kalıraııı e ılı~, .\şk Ye ıııaccra iizı•· --------------w~---_.,. 
Yeniıni ala.:ağımdan esk:sinin 
hükmü olmadığını i 1 ıiıı ede-

rinı. 

Kooperatifde kullandı 

iım tatbik müh - \ 
rümü kaybettim. Yeni mühür 

. &lacatımıiu. ealdainin hök· 1 

mü o madığını 1 an ederim. . ' . 
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