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CUM:AR TESİDEN MA.A.DA HER. GÜN SA.E.A.HLA.R.I - .. 
İzmir Onünde B'r ad ise Oldu .. Gazi Reisimizin beyanatı. 

Bir f ransız ~arp gemisi iz mir ~örf ez ine girme~ iste~i. Bu geminin memnu olan Tür~iyesıne hayranlı~. Meclisin Bu Devrede 
G ö r e c e ğ i i ş 1 e r .. İzmir limamna girmesine ~ü~urnetim l t ra~n~an rnüsaa~e edilmemiştir' İngıliz murahhas hey tti reisi ha-

h il d l kkı nızda güzel sözler söyl.di. 
Meselebir görüşmede dostane surette a e i dı. Lon.Jro, s (AA 1 _ ı ta-

Bu devre~e iş ve orman ~anunlan çı~anlaca~ıır.Meclis 
1 teşrinsan ide lopJanacaktır. 

• 

Gtlzel lzını 1 tırn 

Ankoro, 9 (A.A.) - Ajnn ın i tihhflrotınn göre iki Fron
sız hnrp sefinesinin İT.mi~ ve fRtnnhııl limnnl~r ~ı ziyaret 
etmelerine Fransız sPfnretı tnrnfınJon hukt1m tımızın mu-

d · ·ıtı'rnos edilmi ve hu do tnno tr ~bhü ii('I verilen sn& esı ı . . 
tB lz mı"r lımonının crncbı h rp gemılerıne memnu cevop . . . 

takodan bulunması dolayı ıle bunn oıt !'lu oode ıtcı ınn 
mın k ·ı · 1 h 1 · · ktın bulunamadığı bildirilere g mı erın st n u o zıynr-
17ı0r·nc mnnlmemnuniyc muvofokat f>Jilıni tir. Bu rf>vob 
~erıl~iği Fransız torpitolorındon birinin fzmir k 1 s' onunn 
g •lerek körfez" girmek ist mn i tiz,..rınC' hu mıntnkonm 
ecnebi horp scfınolerine memnu ol luğu w hirıaPnnl ı·ylı 
yoluna devam etme i 11\zını geld ğ'i usulu daire irı.lo 
kuru sıkı top atmnk suretiln bilılir lıniR '-'C' lı rp gC' n · i 
hunun iizorino seyrini dıı-ri tirNıık körf.ızd e: n uzrıkl::ı -
mı tır. 

Bu vakoyı hober alon Horif·iyc Vekt\lctim z Frnn z 
sefareti nezdinde lllzım gulen tr •bbu lercl • h ılıınnıu hır 
J?r:ınso büyük ı:ılçi inin hu u1 11 ırrcl\· \' kılı lı ' f r 1 
ılP .. ukut ul t lefon •ôru-, 11 ı " t c• ı lı ı 
don ib ın't 0 du; u ' • m 'z ı t m z ı ' t l ı ı ul 
\'O Turkiy ıle Fransa ora nd kı ~o do 'ın ~ n ıno h' 
tlerin bunu mtieyy t oldu~u <' l l ır r cer ) n t ğı 

öğrenilmiştir 
Paris, 9( ,,ı\.) - llnvas Ajan ı ikı Fron ız torpıto unun 

lzmir körfczıne girecfklc rı u do t t ryol r m.zdon 
k kı top otılornk gc>ri cevrilmi olrnnsınd n 
. ur~ 1

8 htlıJ'se ctrafındo rır rettiğı teblı~d<', lıtldi f n 
ılerı gc ~n 1 

t h k ılı• 
in iki lıükOınC't arasında ayını monınuıııyt r 

hulledıldiğini kaydrdt-r,.k divor ki: 
_ Bu hddis. lzmir liman rı ı g rme ırı ıı <'mnu ol lu 

kt nnl i l bu ıkı tarı\ v n ı ın kıı - l Hılicın vo ı z r-gunn l aır .1 ı ı ı b. 
J l n Am rola hıldırı ıı m rı " rı re ı n ır )O 

m n J eı 

nl 1 k netic ·sidır. t 
· ' 0 hır t 1 lığindu torp dol r n ı tanbuln 

U ıvos Ajansı! )Jn fı nnzor cd ldığ'ı h kk ndokı ' rılc r.ı1 
· tlerind n 1 " sor • 

zıya re hA f s •nin hı lled in ı ı.ı dol ) ılll toq ı ( 1 
ol n oldu~unu, ııı ı 1 1 

Y etlerine h•r marıı knl n rııı rn urı Ju~ ınıı 
arın l:)tnnlıula zıycır 

ılA \{' r'tmckt odır. 

İspanyadaki isyan .. 

H ü k Cımet Kuvveti ri 
va z iye t e Hakimdir. 

İSpanyakllhıili1I k~a~~tnd~ ,SO~ nll!~ıa~ı ~a~~l~~r, Y· 
Maclrit, 8 A A) 1 u . mo , llh nı j er ıl ı lm "'lır. 

. k donı JCITIC- .ır Sl ,., 
kuvvotlr.rı uman .. , . Bar rıl"n r dyolrırı hrıljyi 
ral B ıtet, ilıtılAI lıuku~1Jctı 1 hlonıırok )( ıt 1 ny hu 

• · ('tlıkh rl C- Si 1 

nzas nın ıçtıma kt) 11 •tını ınudaf nyo dav l 
ner ılıto S'lf ıyını topla bom l kt clırl r 

- lın!'ilumıR e ın 
bartiıırınn ctmeg-e Madrıt 8 (A A.) , n 
lır Jenernl lıılh..ı s ı 8 r lY 0 

1 k k la hıb r v ı hlı 'nıı 
t mıkrofonu 1 1 ' l'\ raıl)oya m u b . K tolon)a htı tıl 1 ı-. k t hrı t:1 gore 

ılılıva oden ' ınıııı ..ı t J m ıl u tur 
C nys k ıı netı 

çulı maktudıı. ompn • T k tm tı tiraret 
bu mıkrofonln uh ılı)İ ınuK • ılp~u n n 

0
, 

1 
ınt t lı 

Vcmeto davPt etınis, dohılıYe V 'l p ı 
s 1 ınlı r"nin 

nıu avirı· vıııl' nyn ı'llt•t e l, k p 't' 
1 t ll • ) 1 

K l'llonya . koylııl r ını ısı- ı.ıı 8 r l'l 11 mu\ ılı ıı 
ldlıl..ınnrnk ihtılal huuıme I\ ıl"J ndrn lıırl'kct ıtını. 
tini mtidafönyn tcşvık ctmi 

nbut beynelmilel pıırltlment-

M arma ra olar konfernnsındn lngılız 
h 'ycıtı murnhossıno riyaset 

faciasının ta~~i~atı. 
Facianın yegane mesulü Afılop 

motöru"ün kaptanıdır. 
1 t ın l ul. 9 (Muhnlıır im z 

d n) it ' <'lı n in or lı rııı
d ·kı d nız ka z a~ toıkıkatı 
dıı lıit 11' tir 1'..ıhkı~ol 

ı ti cı i J •, kaza ı sıı , t 1 i-
yı ı verenin Af ıt p motoru 
uvari i 1 aik lıcıy olıluğu 
nlnşılmı tır. 

Kozıının olmasına Pn biri
nci sı h p, kuyığın motörc 
hnğJnnınosı vo deniz niz"omn
tı mueibince molöro buğlı 

olan knyığın orka kı mın'l 
f<'ner konmıım ıdır. 

Denize dokulenlerin ce P.t 
leri birer birer u üzerıne 

ç!kmnkt.ıdrr. Bu ce etler 
toplandıktan onro mero im
iP Jefnolunacoklordır. 

1 ..... 

" lk ısat 
Vekilimiz güm üş ma 
deninde tetkikat yaptı 

lktı nt \ kılı l c:ıtıı ı ~ 
1 l 1z zı• Hırını" umu ııı ı 

denınd,. t ·tkıkatn ba~lamı tır 

Vc>kıl b y Lli\zıw gıd rk• n 

Adnnaya dn uğrama ornnm 
iktı udi vaziyetini tetkik 
etmi tır. 

Moden19 (A A) - İklı ot 
Vekili Co!Al bey refukotlerinde 
Elı1ziz Vulı8ı Hl Ordu Miıfd 
tısı Alı 8Jıl l'ıı cı ol luğu hn 
IJ • durı hrganiyo varmış vo 
Bırinrı Uıımunıi tur tti i 
ltılırıı lı y tornfınJon kar ıl-

n r ı~lır. \\·kıl beyin ya
n rı IJkt mutolın ıslar bakır 

nı JonirıJ yapılan buyuk 
tesı atı tctkık ctmi IC'rdır. 

dır lopnnynnın ıkı lejyon 
etronjor taburu Uorselona 
gıtmek uzPre Jıbr ıltnrn mu 
vooolnt ı tın tır. 

Borsel n, 8 (A.A) - Rei 
<.! lmpony soat 6 yı çeyıflk 
gı <, le lım ol mu tur Mu 

m tlEyh l un f n C\'elKotolo 
nyııl lor hıtolıen r dyoda 
hııçok cani rın haber olm-
nsınn ebebh et vermemı 

olınok İ\·in tc lım olnrnğ.ı 

knrrır ,. r ığını hıl l rmi tir. 
M Conıpmy iP berolıer butun 
K ıtolonyo hukı1mct crktlnı 
belediye reisi vo chır mec
lı i uzoları movkufturl r. 

K ıtnlonyn ihtıl ıl kll\ \'Ctl ri 
ku nn hnı M Porrcız Fron. 
od mcwkuflrır ara~ında t-

adır, lhtıUil rue n ındon 
boz lor k çmrığn muvaffak 
olmu lard r. 

M ılrit. 8 (A A.) Grev 
h r ~ tı, tı vu- u dj\or gı· 
hı lır \al n ı ·a lımnnı d h -
lı dr gr(lv unıı miJ r. M llu-

( [) •voın 2 nrı sayfodu ) 

etmi cılnn irgnrproyter 
:ıjan mulınbırıno ,·nki bey. 
anatında, Gazi llozrı tlerinin 
bnşordığı hüviik i lerı' karşı 

ve onun yakın ş ıı ki kı h -
)f lkflr lcsirkrı kuı ı ve 
karş ı sınd ı duyduğu hoyr. n
lıaı ıfo de ederek dcıııiştır kı: 

-Gazinin milleti tarafından 
p "sti ('()ıfm l ı ayanı ha-
yr t değildir. Ben şrı~ı eıı 
<ok samimi olan 1\ırk lngi
lız munoscbatından tonıaıncn 
memnunum. 

Kayseri f ıbilkasına yapılan 
molörünün fEcrübelerl yapıldf. 

~1oskovn. 8 cA.A.) Ko 
yseri mensucat fnhriko ı için 
yı:ıpılnn 1500 kılovntlık 
turbinin tecrübeleri büyük 
bir muvnffökıyetlc hitmı tir. 

Büyük Millet mc< lıs Heiei 
Kllzım Paş·ı l:lozrcıtlorı mu
it tclıf mesolo le r etrofı nıln 
şu hoyanotto t,ulunmu tur: 

<< - ~1ccli in mutat i~ tının 
son(' inin mohdci, to rjnisa
ni ayının hirinci guııiidür. 
Mam:ıfı h, hundan cvel topla. 
nmok icop <'der e, to kıltltı 
esnsiyA konunu mucibince 
kcyfıyet illin nlilcrck uıcc·. 
lis toplat ı labilir. 

Büyük ~1illet Meclisinin 
IDüzokcre ve tetkikine arzo
ılilmiş bir hcıyli kanun JllyL 
hası vardır Bunların lıopsi
nin mııhiyetlerı itilınrılo ken
dilerine mahsus ehem mi yet. 
leri vardır. Fakat bunların 
içinde mühim olarak i ka
nunu, orman ve nuındin ka. 

Knzım Paşa Hazretleri 

nunu ilcı diğer hnzı adli llL 
yi holor vardır ki bu dovre -
de hu kanucılorm nıüzakor. 
clorinin ikmal ve intaç edi
Joc~ı"rini ümit ediyorum. 

Buyük Mıllot Mcclıei aza
sının hemen kdCfeei tatil de
{ Devamı 2 nci sayfada ) 

Belediye İntihabı BugUn Bitiyor. 
~im~i~e ~adar san~ı~a oart ~ine ya~ın rey atılmışllr. Bugün~msap bulunursa san
~ı~ açılacaUır. Nısap ~uf unmadığı ta~dirde inti~ap müd~eti ~ir haf ta uzatılacaktır. --
Hemşeriler 
R ey vermekte 
Acele e. diniz! 

B ı ııyrı . z..t ırıt h ıbınrı 

dun de d vam cdılmı , inı 

dıye kudnr rey vermemi 
olan şehrin muhtelif mnhnllo. 
lerindo oturan birçok hem-

erimiz belediyeye giderek 
reylerini kullanmışlardır. 

Rey ntnıa idn konulnn mu
lldet bugün sont on sn kizde 
bitmektedir. Düne kodnr san 

d ğa dört hine yakın rey otılmış
tır. llolhuki nısnhr bulobılın 

ek için daha bin kusur reye 
ıht yaı,: vardır. Nısop bulun
mnd ğı takdirtle intihabın 
kanunen yedi gun daha 

uz tılmo ı icap otınoktedir. 
Şınıdıyo knd ır reylerini 

v rmiyc•n hemısire l orimiz re
ylerini kullanmokto acele ct

rnolıJırler. 

··-
Trakya 

Umumi Müfettiş teftiş 
sıyyahate çı~tı. 

Tekirdağ. 8 (A.A.)-Umu 

mi mıifcıttiş lhrahim Tali boy 
'.\lnlknrn ve llnyroboludn t cı

tkikntton sonro chrimiz13 
gelmiştır. 

T c;k irdağda belediye seçimi 

Tekirdağ 8 cA A.) 

Bı lı ılıye SC\·İmı bugıın lııı 

lamıştır ller tarof bayraldıır
doııntılmıttır. 

Dur.eunbel in nmuml ırtırllııllfU 

Mülhakatta intihap 
Oursun~ey~e fırka namzetleri ~üyük ekseriyet kazan
dılar. [drenıit ve Havran~a inti~ap bugün yapıhyor. 

Dursunbey, 9 ( Muhnbırı-
mizdc>n)- Bumda b le<liye 
intihabı hn lomıştır. Halk 
buyuk bir iet klc rC' ·lllrıni 
Cıim huriyet lltılk Fırkası 
namzetlerine vormi l crılir 

intih ap bugüntlcn netiro 
lenmiş addedilehilır. 
Edrem/Jle. 

Edremit 1 9 ptuhnbirimız 
llen} - Belediye intıhabı 
buradn yarın snhnh (hugun) 
b lıyar k vo hir gtindo hi
tirılecektir. Hıitiın hnzırlık
lur bitirilmistir. Çnrşombo 
gunleri turulnıokta olan p ,_ 
zar intıhap miinasobetilo 
lıir defoya malı us olmo k 
üzere puzor günunc bıı akıl
mıştır. 

llavran helellıye intihabı 
da yarın yapılarnktır. 
Bandırma: --

Bandıroıo, 9 (Muhnbirimiz
den)- Belediye intihab ı yo 
rm notif•oloneccktir. ŞımJL 
llC'n nısap bulunmuştur. Fır 
kn nomzctJeri bfllediyoyc 
ozn seçmi !erdir. 
Smııgırhkla: 

Susığırlıkı 9 (Muhabirimiz. 
den } - Susığırhk bole<liyo 

. . Ali Kasım bey 
ıntıhabntının noti<'elendiğini 
Ctiırıhuriyet Balk Fırkası 
naı~zetlerinin büyük bir ek
sorıyetl c seçildıklerini bil-
ılirmi tim. Bugiin do yoni he
locliyo nzolarının isiınleı ini 
bildiriyorum: 

Ali Kasım hey, Ahmet 
Tevfık bey, Snit zade lhıenü 
bey, bakkal flnmıt Fikri 
ef nJı, bakkal Belim erendi, 
mutenhhit O man erendi , mo 
nifaturacı Mustofn oğo, Kara 
Ali zade Ahmet ~föndı, Ke
p klerli Rahmi boy, Ko np 
hrıı:11 zade Nuri efondi, 
krıresto tücrnrı Şnbnn efen
di, manifoturacı Bnyrom 
efendi, kunduracı Muhnrr(lm 

ofendi, celep llnmdi efendi, 
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Amerikan edebiyat 

kuş bakışı .. 
-7-

tarihnie 

razan: KE<;l~C/ OGLU HİLMi 

1827 sonesinde edebiyat Alemine atıldı. Bustonlunun 
şiirleri adlı ese rını yu zdı Fukat bunlarla p:.ı 
ra ve şöhret kaz namadı l•:dobiy ıtı bıruktı. Orduıl:ı 

çalıştı. Askerlik hayatında üvey babnsının himmeti 
le \Vest Point askeri akoılemesinde mühim bir vn
zifo alıncıya kadar askerlik hayatı meçhuldür. Or-

ada eyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonunu getire
medi ve bir az sonra vazifesini terketti. 

Siyasi bir mevki elde etmek ırın Baltimore gitti. 
Fakat hepsi boştu. Gazetelere yazdığı yazılarla ancuk 
karnını doyurabiliyordu. Nihayet 1833 de hafüılık bir 
mecmuadıı mükafat kazanan Manscript Foundina Bottle 
adlı yaz1sile edebi mesleki başladı. Aynı eser gohn Pend· 
Jeton Kenedynin do nazarı dikkatini celbetti. Ve Southern 
messenger Poeye <lo eyi bir memuriyet verdi. Bu iş geııç 
muharririn bütün isteklerini tatmine kafi geldi. Richmont 
de birleşti. OradR pek çok sevdiği genç ve güzel yenile 
evlendi. Artık mesut bir oile yuvasına ve emin bir ha
yata kavuşmuştu. Kennedy ve diğer cenup edebiyatçıları 
eyi arkada~ları idi, yazılığı eserler gazeterie intişar edi
yor, ve yavaş yanş edebi şöhret kazanıyordu. Artık tali 
kendisine gülmeğe başlamış gibi idi. Fakat bir gün arkn
daşlarile ağız kavgası yaptı, ve gazete idarehanesini 
terketti. Tekrar sefalet ve ümitsizlik denizine düştü. 
Bu sefalet hayatını anlatmak için bir kitap yazmak icap 
eder. 

Tek dayanacağı yer kalemi olan Poe hayatını 
kazanmak için her çareye baş vurdu. Başını so
kmadık gazete ve mecmua idarehanesi kalmadı. 

Ne çareki tali artık ona küsmiişlü. En eyi eser
ını Nevyorkun hicra bir köşesinde ynzdı. Pek çok 
prestiş ettiği karısı da burada sefalet ve yoksul-
luk içinde çırpına çırpına öldü. Karısının ölümün-
den sonra içtiği sert sefalet ve ıstırap şarabı 
onu pek serseriyane bir hayata atacak kadar sarh
oş etti. O artık muvazenesını kaybetmiş bir ada-
mdı. Hayat fırtınasının önünde oyuncak olmuş bir 
kuru yapraklardan ibaretti . Knrısının büyük aşkı 

artık onu yabancı kadınlarla münasebetinden mene 
edemiyordu. 

Bazı hamiyetli arkadaşları elinden tutmak onu 

Müftülükten: 
Raiathane müdürlügü. 

nün tespit ettiği veçhile 
Fırka 

Recebişerifin iptidası 11 Kongreleri. 
Birnciteşrin !134 Perşem-
be gününden itibar edil- ! O.aklar kongrelerini 15 taşri-
miş olma<} la 11- 12 bi- 0İBY8lde bitiriyorlar. 
rincileşrin Y34 Perşembe Cümhuriyet Halk Fırkası 
Yünü akşamı, yani Cu- d ocak kongreleri evam 
ma gecesi leylei Regaip etmektedir. Şehrimizde ko 
olduğu ilfın olunur. ngrelerini yapmıyan ocak 

.. ==========~ hemen kalmamışgib1dir. 

i spanyadaki 
-

isyan 
(Üst tarafı birinci sayfnda) 

gada bütün bankalar kapal
ıdır. 

Kadikste henüz grav bnş 

lamamıştır. Kolemar ve Vie
goda sivil muhafızlarla ihti
IAlciler araıında kanlı çarpı 
şmalar olmuştur. Oviedoda 
bu gece vahim hddiseler ce-

reyan etmiştir. 10 kişi ölüm
üş, Polislerden 26, ahaliden 

15 kişi yaralanmıştır. 

Madrit 8 (A.A.) - Madrit 
nisbeten sakindir. Buna mu-

kabil Valansiya, Malağa ve 
Alikantede grev yapmak 
temayülü gittikçe artıyor. 

Asturiyastakı asiler birçok 
köylerd~n asker kuvvetile 
püskürtülmüşlerse de daha 
bazı köylerde tutulmaktadır

lar. 

Sen Sebastiyanda vaziyet 
çok gerğindir. Muhtelif yer_ 
!erde arbedeler vukubulJuğu 

ve ölen ve yaralananlar oL 
duğu haber veriliyor. 

Ocak kongreleri 15 teş

rinievele kadar bitecek ve 
bugünden itibaren vildyetin 
her tarafında nahiye kong. 
releri başlıyacaktır. 

*Dün akşam İzmirler mn 
hallesi ocağı kongresini 
yapmıştır. Kongre hararetli 
olmuştur. Ocnk heyeti reisli
ğine mürettip Kazım, Osman 
Nuri, elbiseci Ali. ekmekçi 
Hakkı efendiler seçilmiştir. 

Valimize totograt makine
si ç ı ktı . 

Yurdun geçen hafta çeki
len eşya pıyongosunda Cot
ograf makinesi Valimiz Sal im 
beye çıkmıştır: Piyangonun 

en büyük ikramiyesi olan 
halının Erdekte ve masa 

saatin de Giresunda satılan 

biletlere isabet ettiği anlaş. 

ıl maktadır. 

Es i Def ~ardanmu 
Eski Defterdarımız Rüştü 

bey Bursadan şehrimize ge
lmiştir. Rüştü bey şimdi 

Bursa vilA.yeti defterdarı bu
lunmaktadır. 

Giresun da Mınta ---Dün gece zelzele oldu. Şa mp ;yon 
halk telişe düştü. Dün Ayvalıktan dön~ 

numuz bugün \stan 

Giresun istasyonu 

Dün gece Giresunda zel
zele olmuştur. Şehrimze 
gelen malumata göre, saat 
19,30 da bir saısıntı ol
muş, bunu on dakika son
ra ikinci ve şiddetli bir sa
rsıntı takip etmiştir. Bun
dan başka gece yarısından 
sonra üçüncü bir sarsıntı 

daha olmuştur ki diğerleri

nden çok daha şiddetli olan 
bu sarsıntı bütün Giresun 
halkını telaşe düşürmfü~tür. 

Birçok kimseler korku idnde 
evlerinden dışarı fırlamış -
lardır. 

Leülhamt zelzeleden mü
tevellit bir hasar yoktur. 

. J111ll" 934 senesı d 
piyonumuz nl Y l d 
dün Ayvalıktan e 
Şnmpiyomuz bU ~ 
tanbulda yapılaca 
birincilik oıü99~ 
girmek üzere bU 
bula hareket edece 

Mıntaka tarafın 
kem serilen lJ ıJJBıı 
den Münir bey de • 
mızla birlikte giJ 

ı . . Ol Genç erımıze 
yelli bir yolculu~ 
ederiz. 

Bir tavzi~ 
k. hl~ 

B~lodiyede ı 

kkında çivici NiY8~ 
den rlün şu mektU 

1 
Efendim, Muhter~ 

tenizizin 7. Teşrin°" 
tarih ve 4322 nuoı•JI . ıu 

shasının beşin ı . .,,. 
beledi yo az seçı 

hası altındaki 

Mahalle kavgas1. müntehiplcre ~ 
Dün Osmaniye mahallesinde tanzim edildiği an' 

listeyi zorla kabul bir kavga olmuştur. Bir 
çocuk meselesinin sebebiyet istediğim yaıılıdıt· 
verdiği anlaşılan bu kavga- şöyle olmuştur. 

h . l H d. .. ı ıl da Arap Mu ittın o{! u ara- d ıse gunı 
•.J ··ze 

hacı Muharrem, kocaman tanzim e.ttir_m~k 11

0~ bir odunla kapı karşı kom- diyeye gıtmıştun, el 
~usu eskici sarı tsmaile olmıyan iki vatantlsŞ 
vurmuş ve komşusunun ko evrakı bana uzatst 
lunu kırmıştır. :\1ehrnet te en ibaret olduğU110 

mukabele ederek elinde lar.Okumak üzere ıs 
bulunan zincirle Muharremin rken polis meaıurU 

eski vaziyetinfl getirmek çalışmak lutfunda bulund
ular. Fakat artık Pol bitmişti. Nihayet Poltimore 
hastahanesinde ] 846 da kırk yac:;ında öldü. 

Esuinin mühimlerinden ba:ılan: 

Henüz vaziyetin bilAnçosu 
elde edilememiştir. Her hal-

de Asturisyasta asilerle as
ker arasında geçen çarpış

malar neticesinde telef olan· 
ların adedi çok olmak !A
zım gelir. 

suratına vurmuştur. liste tanzim ve P~ 

B'ır hanım mua' lı' m Kavgacılar komşular ta- ybapı· ıryor z.zaanbnil
1
e t 

1 rafından güçlükle ayırt ede. 

1, - Raven, 2, - Tamerlane and other Poems lya 
Bostonion, 3, - Manuscrift Feund in a Bottle, 4, - To 
üne in Paradise, 5, - The Sleefer, 6, - Onnabel Lee, 
7, - The Coliseum, 8, - J .. rafel, 9, - To Helen, JO, -

1 
Ulalume, 1 J, - The Zold Bug, ı 2, - Stronge Coseof ı 
Dr. Jekyll aud Mr. Hyde, 13 - The Hause of Usher . Vaziyet vahametini muha

faza ediyor. (Devamı Var) 

,..~~~~~~ .. ~~~~"' ., 

Yazı müsabakamız. 
Gençler arasında bir güzel yazı müsabakası açacağzmı:z yazmıştık. Bugiin 

müsabakaya girme şartlarım ve müsabakanın nasıl olacağım yvzıyorz: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gönderilecek yazılarw «tezli küçük hlkdyt» vasfım haiz olmaları yegane 

şarttır. 

Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri «tezli küçük lıikô.yderb> 
ga:etemizin iki siilun11n11 it'cuviiz etmlyecek bir hacımda tertip etmelarlni rica 
ediyoruz. 

Seçim heyeti 
Gelecek yazıları tetkik etmekte bunlardan kaz«1nanları seçmekte edebiyat 

muallimleri, gazetemizin tahrir rlyasellne yardımcı olacaklar ve rey vereceklerdir, 

Kazanacaklar 
Müsabakamız şöyle başlıyacaktır: Gönderilecek «le:li hikdye» lerl on beş glin 

4 sonra derce l>aşlıyacafiız Hu /ıik<lyeleri seçmekte okuyucularımız arasında ayrıca 
~ bir müsabaka tt•rlip ediyoruz. Seçme heyetince l>irlncilifii kaz·ınocak hikayeye rey 
& vermiş olan elli olwyucumaza muhtelif hediyeler da!iıfacağız. 

~ En giiz ·l tt·zli kiiçük hikayt1 ~'İ yazan genct) gazetemiz bir ( kol 
; :a.ıı i) hediye Pd i it• cek lir. ikinci ve ii çii ncii ye giizr 1 hi rı>r dolma ka
~ lem, dürdliueiideu onurıcu~·a kadar kıymetli hil'er kitap hediye 
1 cdileeektir. 
~ Bcı rnusabakada okııy11cularumzın nasıl rey kııllanucaklanm ileride yazacağız 
'{ ( ~ençlf'r, ~izi kaleıııi rıizi f ecrii hPye da v•·t Pd iyoruz .. 
-\ IJönderece!iini: yazılar on fJeş Teşrinievele kadar kabul edilecektir. Un beş 
~ Teşrinicvclde müsabakamı;; başlamış bulunacakltr 

"'~~~~~4&~ .. ~· ~-~~ 

Kayatepe muallimlerinden bilmiştir. ise de hakikat 
Hatice hanım İstanbul Vild- Mehmedin şikdyeti üzeri- ibarettir. Aynı sütıJ 
yeti emri ne ver il mi Ş lir· Ha- ne va ka hn k k ındn za bıtn ca z j bini rica eder!! ,:ıı? 
tice hanım Beyoğlu ikinci tahkikata başlaı.mıştır. ÇiVi~· .. 
mekteLinde vazife görecektir. =====~==~====~===-==~==-

Muallim mektebi ~iti pliü i 
Kız orta mektep katibi 

Ahmet Nuzmi bey Muallim 
mektebi kdtipliğine tayin ed
ilmiştir. 

Süreyya opereti 
Süreyya opereti iki tems · 

il vermek üzere dün şehri
mize gelmiştir. Operet ılk 
temsilini bu akşam Mahfcl 
sinemasında verecektir. 

Haber aldığımıza göre, 
Süreyya opereti sanatkAr 

Muhlis Sabahattin bey i:o 
kızı fjljm yıldızlarındun ~1e

lok hanım ve Ferdi 1l'..1yfur 

bayin iştirukile kuvvetli bir 
kadro ile gelmjş bulunmak
tadır. 

Dün a ~şamki yangm 
Dün akşam yatsı sıraları

nda Kasaplar mahalle~inde 

llutıcu hanım ısınindo birine 
ait evıle yangın çıkmı~tır. 

Ynngın komşular tarafından 

görülmü:;ı daha başlangıç 

halinde iken ~öndürülmüşt -
ür. ltflliyo yangın yerine va
rdıiı vı1kit yrıngını sönmiiş 

olaruk bulmuştur. 

Meclis Reisimizin 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
vresinden istifade ederek inti 
hap dairelerini ziyaret etmi 
~ler, oraların ve halkın dilek· 
!erile, ihtiyaçlarilo alakadar 
olmuşlardır. Bıı tetkikat ho 
yeti umumiyesi itibarile fay. 
dulı vo müspettir. Fakat da
ha henüz intıhap dairelerin· 
den döoen mebusl11rın hep
sile gôrüşemedim. Tabiidir 
ki k6ndilerile görüşeceğim. 

Tetkikleri etrafında izahat 
alacağım . 

Parldmontnlar konferans
ının verdiği bütün kararlar, 
bu konferansa iştirak eden 
meclislerin parlt\mentolnr 
grupu tarofından memleke-
tin vaziyeti umumiyesi ve 
hususiyesini n a z n r ı 

itibara nlmak sureti. 
tıle tnt ıik ve icra tarzları 

nzerınd·· tetkik edilir. ller 
meclis konforansın yordiği 1 
k.ırarlar _ü~erinde evveld ke
ndi meelısınde ~·alışır Bunla
rın i\·indo millet meeli~lerin 
ce müzukoresi \'oya kanuni. 
yet kespetmesi icap edenler 
hakkında nyr. ayrı h:ızırlık_ 

lıır yuplır ve i::,?. formalitesi 
d ıhilinde tekemmül ettirilir. 
Bizim grubuınızıla bu şekil 

dahılınde çalı ... uenktır. 
İrtih,1l edı•n Sı ,·a~ mebusu 

Rahmi, Samsun ·r 
Emin ve Balıkelll 

Alı Şuuri beyle!le " 
mumi müfottişlığe .. , 

. bU" ilen lstarıbul me ·ııb 
im Tali beyden ~ 
miq dört mebuslu 
Mıllet Meclisince b~ 
lere resmen ıttı 
edilmemiştir. flal~ 
tarafından da bu illa• 
ait namzetler he~51, 
edilmemi tir. Mec 1

0 
tima devresin de 1>1 fi mebusluklar, a1ese e 
vzuu bahsolacok ' 

d .1 · ·ile 
nııı a yenı orı seı. ~1 

Kdzım Paşu Hz· 
(Jll 

rruf ve lktısat ce JıJ 
mesaisi etrafın~ls 
!Umatı vermic:;tir: ..,1 

«- Tasarruf c:o1 • 
mesaisinden çok 0)d 
fadeler edilmekte .,efl 
her rrün muhtelıf 
görmoktAyiz. e 

Milli tasarruf " g 
comiyetinin bunu0 

01 
nmı!] ve alınınnk~ııı 
ha bir takım lllu r 
büsleri daha vıırcl1ı 0 

Pi t1 
Ankaraıla yo ıııı1. 

binası Tasarruf ~:şeb 
muvuffok: olmuş 

1
et 

rindt>n biridir. B~9,~ 1 
him bir iht.iy~~ı htlrı1 
tndır Ser~ı (;U01 ~ 

k tıf· 
rnrn nda n~·ılucW 

h 
ş 

a 
1 

b 
8 
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t ................................................. : ltalya ile Fransa 
iÇTE: j DIŞTA: 

Fırkamızın Belediye 
A z a N a m z e t leri. 

Hayvan 
Neslinin 
Islahı. 

Zıraat Vekaletinin aldığı ledbl!!!r 
Ziroot Vektlletinde huyvon 

neslinin ıslahı yolunJa icap 

eden tedbirlerin alın mıısıno 

devam olunmoktodır. Bu me· 

yonda 1934 senesi hozirnn 
ba ındo kurulo.n Çukurovn 

ve Konya haraları (onliyeto 

geçmişlerdir. Çıftel ro aıt 

damızlık kısraklar Kornea h
ey borasından gönderilmi . 
Çukurova harasına llit olnn· 

lar do yakında gönderilecek

tir. Uzunyaylo at yeti tirici 

liğinin tekamülü için de ilk 
i olmak üzere, buradoki 

hayvanlar kdmil'n c>tüt edıl 
mi ihzari şecere knyıt mu
amele i yopılmı tır Kısrak
ların ev afına göre. mıntak 
anın oygır ihtiyacı tedrici 

surutte telt\fı edilecektir. 

lsveç YeliaMı Ayasof yayı 
ziyaret etti. 

ı tonbulda bulunan İ veç· 

Veliahtı Gustov Adolf Hozr 
etleri ve Prensesler Aya ofyo 

yı ziyaret etmi lor ve şehr

in muhtelif yerlerini gezmi-

lerdir. Muhterem misofıri-

mız Ayosofyadn iki saat ka
dar kalmışlor, kenlilorine 
müze umum müdüru Aziz 
beyle camideki mozoyıkaları 
meydana çıkı.ıran mütehassıs 
1. \'ıthnmar tarnfın.Jon iz

ahut verilmiştir. 

fener i~inci maçı da 
~ay~etti. 

Çekoslovakyonın birinci 
sınıf profesyonel takımların· 
dan olan Bohomions Fener
bnhçe ile ikinci maçı~ı 
yapını tır. Fenerlil~.r kcı ~ı· 
lerındcn beklenen guzol O) u
nu oynaynmomış ve 1 O 

sıCır mağlfip olmu tur. 

italya Jle ticaretimi~ .. 
İtalya ıle hükfimdımız 

· · • 't'lAfn bn orıısındokı tıcıırı ı 1 u 1 

zı k ısımları değiştirjlmiştır. 
Bu değişikliğe göre . k?nten
jnnlı takas mad,lelerının ko· 
ntenjondnn koldırıla~ak ga
yrı mahdut surtıt.lo !tu~ynya 
girmesi temin odılmıştır. 

1 Mussolininin 
Yeni 
Bir Nutku .• 

Ouçe yinı neler ~ öylü~or? . 
İtalyun Bıı vekili M. Mua

solıni Milı'lnodu buyük bir 
kalabalık önünde bir nutuk 
söylemiştir. Duçe MıUl.no 
işçilerine hitap eden bu nut_ 
kunda evvela iktısadi mese· 
lelere temas etmiş bunlar ı 
için yegdno hal çaresi ola
rak korporaf!yon esasını ileri 
tlrmlişlür. Bundan onra 

siya i ufuklara göz otorkeıı 
bılho so 1talyo ılc hudut bir. 
lıği olrınlorı kosttetiğiı ı ve 
bur lam karşı lôko.yıt koloıa

nın kahil olnnııyacağına ha-
m ıne veya dostane bir 

vaziyet olmanın lazım gele
N·ğini oylı•mi ve demi -
tir ki: 

-
1
0 \'ozonun Ye ne Adriy 

ntığin öte torofındo lıulunan 
komşulurımızla bizi kolhimi 
zb en derin yerinden yarolo
yon hiicumlnrına gnzetelorle 
devam ettikçe miınasobatım
ızı ıı,lan i\'in ortada büyiık 

bir kabiliyet olmadığı mey
Jandadır. \' a)nız diploma i 
protokoll rındn donmu bir 
halde knlmıyoco.k ve fakat 
ahalinin kalbine kadar ışli
yecek bir dostluk iyo eti 
için ilk şart it iyon ordu u 
nun kıymeti hakkında en kü
~·iık bir şüphe bile gö teril
memesidir. Bu ordu bütün 
rnüttefıklcr İ\•İn hurbctmi 
cvldtlarının en kıymetıilerini 
D..-ır oda, 1okodony da ve 

Btignydo, fedıt eylemiş vo 
ancak 1~18 lıoziranındo Piyn 
sııhillerinclo başlıynn mü · 
şterek zafer için 600 bin 
ölü vermiş bir ordudur. 

Arasında anlaşma olursa .• 
İtalyan hükOmetinin büyük kom~uıaııle mDnast bela bir bakış .. 

<< Tlıe Nation » yazıyor: fCuk olınayınca Dolfussu Na· 
Avrup3dn buJunlor ansı zilcri mağlup Pdocek bir ku_ 

miinosebetlcrinc yeni hir c- vveto çıkarmak irin so yaL 
kil vermekle ol ın cArnyan- istleri czıneğo teşvık etti. 
lor vo tesirler, senelerden Hitleri dnvet ednı•k kcndi-
beri devo.m oJen sakin hır sinden Au\'lı turyomn istik-
düşm ~ııl ktnn sonra Fran .a )dli ''111lıni aldı 
ilo hulyayı birbirıne yaklaş- Fukııt <lıktotöı Itır lıoıer 
tırmoktodır. Son znmonlurda hissiyatının <lıılğ.:ılurını geri 
Mussol.ni ile sefır de Cho- çeviremezler. llitlerin, Vene-
mburun uraeıntlaki müzako- dikte, bulunduğu zornonlarda 
reler, kuti bir onlo ma ile Avusturyaılaki, Nazi ısyanını 
neticelenmiş olmıyabilir; ge- menedilmeyi ümit edip otm-
riyo kolnn ihtıldflor ancak edığıni ,·eya böylo bir şeyi 

ı 934 serıe~i Balıkesir Belediye azalı"ı 
içiu fırka umumi reislik divamııc~; 25 _ hazi
ı· arı - 935 tarihinde kahul f'dil••n voklama 
talinıatnanıe~i mucibince yapıla11 ~ecnıtıde 
a~ağııla isimleri yazıh fırkacı aı·kad~; ~ıarm 
sı•t:ild iki erini, kernlilN'İ ı ıe 'crilect~k ,·azif t-\'İ 
hcı· surcıJc ifaya t•hil olan hu arkadaşla;a 
l'<•y verilt•ceğini fırka nıeıısu plarııuıza tıil
diril' ve Balıkesirin değerli müntehipleriııin 
tasvihiue arı.eylerim cfeııdim. 

C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi 
Konya mebusu 

T. Fikret 
te(errüot üzerinde olabilir. Fa- arzu edip etmediğini buruda. 1 Avukat Ömer Edip bey 
kot asıl ehmmiyeti haiz olan münakaşa edecek değiliz. ili- 2 Kopton zade Hasan bey 
nokta, anlaşma arzusudur. tJer, Avu turya ıle Almanya- 3 Elbıseci Ali boy 

1 i memleket orasında nın, birleşmek hususunda.ki 4 Madenli zade Halil lhrahim bey 
halledilmesi laz m helen be- tabii meyillerine muhalefet 5 Civici Kayolıırlı zadı Şukriı bey 

6 Boypazarlı zade Sadri bey 
ili başlı iki mesele vardır: etseydi kemli mevkiini ıors- 7 Yırcalı zade Hilmi bey 

Birinoisi Tunustoki ltolya ı_ mış olacaktı. Mussolıni onun 8 Keskin zade Zühtü boy 
ların, hukukuna dair nispeten iızerinde tesir yopmı olabi- 9 Sara~· ıade Ahmet bey 
ehemmiyetsiz olan bir mesc- lir; Cnkul bu le ir erge~· vn- IO llacıkoyyum zade fbrahim Sami bey 
le clığeri tlaha ziyade ehem- ki olocıık bir hnrekoti tch- l l Ho.ttot zade Mustafa Cemil bey 
miyeh haiz olan deniz kuvv- irden ıleri gidemez. 1 ~ Müstocabi zade Rsot Adil bey 
etlerindeki nispet meselesidir. Bitlerin, etrafındakiler ilk 13 Avukat Sadık bey 
Mus olini Avruponın, şarkın- muvaffokıyetlerin to hirkdr 14 Komiisyoncu Halil Necuti bey 
Jo Fransayu, muarız olmoğn giinlorınde onun Polonya po- 15 Eğinlı Şeref bey 

1 ( . 16 Kobokçı oğlu Cemil bey ve to.lya nü uzu içın bır sa- ktını ve komlor stotukosunu 
17 Tirit zade lemail bey 

hıı oçmağo azmetmiş bulun kabul etmişlerdi. Bu siir şi- 18 Kırımlı Hilat oğlu Baeri bey 
dukço, deniz meselesinde biç mdi ortadan kolktıiton sonra t9 Müskiratçı Osman Nuri bey 
bir fedaktlrlıkta bulunamazclı. gerek kendısınin ve gerekse 20 Şeremetli zade Hilmi bey 
Mussolini Fronsa ile aynı Mussolininin, biilün gayretle- 21 Eczam Fahri bey 
nüfuza wıılik olan ltolyanın, rine rağmen Bitlerin, harL 22 Belediye reisi Naci hey 
Avrupa ve Afriko kıtolarınJa çteki tesirini günden güne 23 Ekmekçi Hüseyin bey 
aynı nüfuzu talep etmekte koyhetmektc olduğunu gör- 24 Varnalı zııdo lsmail Hakkı bey 
haklı olduğunu gö ... termek ıh.iter. Diğer tıırnftan dahilde· 25 Hocı lsldm nğa zade Rasim bey 

ı .. d' 26 Keklik zade Mehmet hey 
için sene erce uğrnştı. :;>ım ı ki zAfı dıı Nnzi isyanın ta- 27 lmıım zade Aziz bey 
bıı ııramad ğı bu işten cil etmiş ol<lu. Bundu hay- 28 Eczacı Avni bey 
ricııt eılerek lıı.ılyonın, ret eJilecck hir ~ey yok- 29 Şahin zade lbrahim bey 
rakibi ko.dor kuv,·etli olma- tur. Asıl hayret edile- 30 fspartolı zade Vasıf bey 
dığını ve bugünkü Avrupo- cek şey, MuHolınin bunu ~l Oz zade Rifat bey 
<lo. bu vaziyete yükselmeyi görmemesidir. Alınan haber- 32 Daveci o~lu Faik bey 
i.ımit etmediğini itiraf etmış lero göre, ~tussolini bugun 33 Ocaki zade Ibrohim bey 
oluyor. Almonyanın tam hjr surette 34 Attor Lütlı bey 

Fok.at bu kararı Mussoli- siltıhlonmosına muhalefet et- 35 Müstecnhi zade llüıoyin bey 
ni kendi i vermi~ değildir. mek üzere Fransu ile hirlo- 36 Kırımlı Sül.,ymon oğlu Muıto{o efendi 

37 Muharrir Konnn Emin bey 
Bu husu ta yordımcısı ve şmeğe hazırdır. Vo yine bu 38 Onyı oğlu lbrahim bey 
talebesi olon AdolC Hitlcr giın Fransa ıle bahri teşriki 39 Tionret odoaı başkdtibi E.krem bey 
dmil olmuştur. Mussolini A,,_ mesaiyi kabul ederek kon. ı 40 Eczacı Azmi bey 

A turyon n i tikldlini 
vus u turvnda Nazi i yanını ko. <li inden daha zengin olan 41 Attor Necip bey 

müdofoo ettık ve ınüdofo.e Jar llıtlerin Avusturya isti- Fraıanın daha büyük bır 42 Noter kAtibi Muıta{a bey 
etmekte devam odecoğiz. Hu, klllline kıırşı hiırmet edece_ doniz kuvvetine snhıp olmak 43 Şah zado Hüseyin Avni bey 
boyu kiıçük {Jknt ruhu biı- ği vadini tutmiyocsğını on- hakkını itiraf etmit vuzıyot- 44 Torzi Ahmot Necati bey 
yiık bir başvekilin koııı ile lıyamomı~tır Ancak Alman- tedır. 45 Kırımlı Uncu Ziya. boy 
tıırsin edılmiştir. ltolyoyı tc Fr. nsa ile İt lyo arosıntla 46 Kırımlı Zühtü bey 
<•aviızkllr fıkırlor be lemcklo ya niıCu unu A'usturyoyo, 47 Sındırğılı zodo Mohmet efendi 

Macoristono doğru tııvsi et- le rıki mesai, bilhusso ov- 4g llukkl\k B ısrı boy 
ve)'O Avu luryıı cümhuriyct · 1 k l\1'll ı 

nı c di''i takdirılo lto yo , ro - yet Husyunın Ja ,, ı et or 49 Kırımlı V~lı bfty 
üzerine bır UOVI himoyc \'O- b g·· ı b 

ip olurok kor ısında yaln ı z Ceıniyotıno girmesi üzerine, 50 Yumurtacı u eymon ey 
Zln ı düşünmekle itham eden· · · 5 ı E · b lo ı~ ııı'n b Fran o~·ı görebildi. A vrupodn bir mürlılet n·ın ye- ının oy znı .ı ey 
ler ya bOdisotı hilmiyenler Mussolini ev,•eld Almanlorı ni bir beynelmilel munaeeb- 52 Urğancı 1ehmet boy 
veycıhut öylediklerinin hildf ikna torikıle sovketmek ümi- ı·tler sistemi doğurQcaktır. • . • 
hokik. t okluğuna vokıf old d' · b led ' Muohedı•lerin Bu sistemde heı kes llitlımn, .. 
llkları holde yohın söyliycn 1111 es ı. t · k k k ı ö t 1 .ı · tadıli ve illlhlonma gibi iki aleyhine dönmüş ve Alman· ocuvuzuno arşı oyma nı g< 8 erme ıuır. Avrupn ka 
terdir bu yük me ~lede onların mü- ya bu osrın ba lanğıcındıın- niyetini taşıyan devlı•tlorlo p~taliz~i . indoi afiyet etme-

Bu fırsatla urosını do id ılofıi oldu Hottd Almanluro beri korktuğu ihata voziyc- ~·cıvrilmi olan bir Almonyo dıkço ılerı<lt hattd önümüz-
· 1ı'a cdelıılirirn ki AlmOnJ'llSız ı nolerce zafnr u·· mı'dilo mü. deL 'ı ı'k'ı u··ç 80 l d 0 i tirok etıni olmak için 1i ne du mü olocoktır llorpton · " .. ne ur ın a 
Avrupa tarihinin inkiş . fı lletler Gemi ·etinden çekilm- evelki muvozeno sisten ınin cadele odemez. 0 ?ler vu.kubulacağını doğru 
Alman o hariç bırakılmak eyi bile Ju undü ''C Milleti yerine Avrupa torihindo Elbet ki bu voktinde evel bır tekılde tahmin etmek 
Şnrtıle" knbili husul değilılir: ı ı vo boddinden Cnzla bir tııh- imk:Anı yoktur. Frnnı:ıo. faşi. 

·ı Al l k er Cemiyetinin A dmlan n:ın ytıni bir te(·rübe olon muva- mınılı'r. Frunsa ile ltalya n- stliFPo ılönecek oluna bu ha_ 
Buna ınukabı monyo< 

0 1 
tolPplerinfj göre ta ı enil zene izlik kaim olacnktır. Fı 

bozı cereyonlnrın t.1n bum· m. mesinin kati surette !Azım Almanya buna tahammül rasımlo dostluk paktı imza_ roketin budunlar arası işleri 
ı kfltin Avrupa ohf'ngi umu 1 ·ı 1 1 lıındı. Bu ıkı devlet birleş- üzerind •ki tesiri hnrikultıJe 

Ra~yo~a go·ru"lmem'ış L·ır e ·ı k olduğu hnkkınıia ngı iZ ere ~tme (l bıl11, hu sistem ılovom k 1 . .. <l 'l . 't l kt K ... 1 . U • · nrosındon ~·ekı ere· b 1 l tı ~·e ı oımu soz on ı orı gı - onca ır. omunıst rın ay-
::1r:~ ız bo ınn ya amok fıkri- n~·ık mü overede u uncu cılP.mcz. Almanyayn Nuzi idn- miyen ılenız silAhlorının tnh- aklanmuı ile Hıtler mevlı:iin-

yenl·ıı· ı.,, . . J h . . Bitler. bir sene, efcndisınin re i altında ve yahut onların didı hakıkot olınıılı. Millot- don dü•ürülecok olursa Avr-
~ ndı• oldug·u ı sını vornıe - . . ı Al l l " 

sıyo etıne u «ıu "o mon yerini tutacak idare a tın< n ler Ct>miyt tinin sulh vozıfe- upıı lınkkında şimdiy~ kaılnr 
Almon radyo i<larcsı hır meleri icnp eder hukukunun müclofoosı için ergeç Avrup3nırı eraitini sini müessir bir şekilde iln ta ıdığımız kanaatlerin hopıi 

tayare ı;:enlı'!!ı' tortİJ> edere.k 1 k " 1 1 · 1u s k h 1 l k ·ıt· l ğ' k l · ıs .., ynJll oco mucnt e eyı • a u cı ne A vrupayo, ı ı- ec ece 1 ıne nr ı o an ümıt- kıymotıı'z kalacnktır. 
l · ı· öriılmeınış •••• •••••• •• •• • ••• 1 t ünyuıla ınıs ı g 4

••••••• d • olini)O t ıraktı. Eğer u o- hnk ocl cektır. O zamon şi- lor yeniden canlanmalı. Onümüzdoki senolor umu· 
bir yc•nilık ynpmışlır. Bin : Voksu//al'J ye iı•en, lini Almonyonın yerıitfon si mdikinden dnha yeni bir sis- İsto Avruırn birli"'i irin miyctlo tahmin edildı"'i gibi 

ı ·-· d uçan h t> ~ eı nıelrn yuksek ıgın e geydiren ve erma- lAhlonmo ı muahedclerin ta tom ort ya çıkoc ktır: Birlik ciddi bir teşebbüste bulun- harp seneleri olmayıp tu cin-
i · · · den ııarn '1 11 1 C · · d ıır t Y renın ıçın . nada gözeten Ynk- Jili ve "ı et er emıyetı 1 temi. Eğer hunn ınozho.r mn o.n ovol yapılması ldzım hili hnrp soneleri olursa, 
şutlu hoşlu· atılan. b~r i le rinde seri neticeler •)ide olur ak yakın hir otiılo harp g len eyler bunlardır. Daha ncticı•nın ne olot•ağını lı:imse 

1 1 l kız kı su/far Bir/ig"ine seve ff k 1 1 1 ı k 1ı: • Ilı nmın biri t ın e so - etmeğ muvo o o aycıı o tehlikesi ıle bertorof edilmiş esaslı mü külllt tn vardır. c oğru o nro eıtıremez. 
lo oğırlığınclo kı ıı mcvceli seve yardım ediniz. korkunç Ansrhlus gunti fıl- olur Bundan bn kn Avrupa kop- Ve Sovyot Hu ya ile Jupon · 
bir tel iz aleti ilo ini~ esna· )'oksulları Gö:clme en vo hıikmen teahhur otnı- Kuvvetli müttcfıklori oim- itolizrninin hastalıktan kol· ya orasında bir muharebe, 
sında butün duyduklarını JJ/rllği mi olncoktı. Bu işte ıııu,•n ıyiln ve etrafı yalnız onun kıp sıhhnto kavuşubilecoği Rusyanın Milletler C miyeti-

sş~;~yya Öp~;~t·i .. iİk·t~~silini buakşam Mahf el sinemasında verecektir 
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Süreyya Öp0 re i R. set·ınd ~ Memüuh Ahmet ıya 
Tlirk filim Yıldızlarmd 111 .Melek Muhlis Saba-.. 
lıattiıı harıını v•: Ferdi Tayfuı· beyin iştirakiJe 

ilk temsil bugün: 

Mahfel sinemasında 

ırk Yıldız 
Orkestra Muhlis. Sehahattin heyirı idaresinde 

Yalnız iki temsıl: 
Fırs·atı kaçırmayınız? 

. •. ". ·. ' ... . ...... ı·:.,,'~ .. -~-

[dremit icra memurluğundan: 
Bürhoniye Hnmd!ye mahallesinde bukkal iken elyevm ika 

metgtlhı meçhul bulun::ın Kırcaovolı Ahmet efendi vo 
validesi F'atma hanıma 

Açık artırma ile para çevrilecPk, Kunduracı Vasi nomile 
gayri menkulün ne olduğu • maruf zeytinlik 
Gayri menkulün bulunduğu mev-, İnönünde llüseyin, Halil 
ki, mahallesi, solrnğı, numarası , Muharrem ve molla ~lu-

sa tarafile mahdut zey
tinlik 

Takdir olunan kıymet : 200 liradır. 

1 inci nrtırmıının yrıpı , 7-11 - 934 çarşamba günü 
!ocağı yer.gün, saat , saat 16 da 
2 inci artırmanın yapı , 22- 11- 934 perşembe gü-
lacağı yer, gün, saat , nü saat 16 da 

1 - İşbu gayrivmenkulün şartnamesi ilı"l!l tarihinden 
itibaren numara ile icra dairosinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İldnda yazılı olanlordon 
fazla molumat almak istiyenler, işhu şartnameye ve 32-374 
josya numarasile memuriyetimize mürocaot etmelidir. 
, 2 - Arttırmıya iştirak idn yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,50 nispetinde pey veya rnilli bir bankanın temin-
at mektubu tevdi edilecektir. (( 124» r 

_ 3 - - ipotek sahıbi ıılacnklılarlıı diğer nlAkaıforltır.ın ve 
irtifnk hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki hnklnr 
mı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ifAn tarihinden itibaren yirmj gün içinde onakı müsbitel
e.rile birlikte memuriyetimize bildirilmeleri icabPder. Aksi 
halde hakla · ı tapu sicilliylo sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Cösterilen günde arttırmaya iştirak edenler 
arttırma şartnamesini okumuş ve liizumlu malfımat 

almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5- Tayin edilen zı:ımanda gRyri menkul üç defa 
bağrıldıktan sonra en çok nrttırana ihale edilir. 
Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz ve ya sntış isteyenin alacağ
ına ruçhani olnn diğer nlacaklılar hulunupta bedel bunla
rın <> gııyri men kul ile temin edilmiş ulacoklarmın mecmu-
1ından ftızlaya çıkmozso en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere nrttırma on beş gün 
daha temdit ve on beşincı günü aynı sautte 
ynpılncak arttırmada hcde)i satış isteyenin 
alacağ ııa rüchanı ol on diğ r alacak lllorın o gayri me
nkul ilP temin edilmiş alacakları mocmundan fazlaya çık
rnnk şartile, en çok urttırnrıa jhule eclılir Böyl<' bir hP.ılol 
eldn PdilmıızM ihnle edilmez. Ve satış tnlrbi düşı>r 

6 - Gayri menkul kenılisine i hrıle olunan kimse Jerhal 
veya vorilen mühlPt içinde parnyi vermezse ih:ılP knrorı 
fosholunarak kendisinden rvpl r.n yüksek tPktiftr bulunnıı 
kimse mzetmiş o 1duğu beclc>lle alnınğn rB7.ı olnr~a ona . rıı. 
zı ~lmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün miidrletl<' 
nrttırmaya çıkarılıp en çok arttırnno ihale edilir. İki iholo 
orasındaki fark ve gı:ıçpn günler İçin yiizde 5 <len hesup 
olunacak fair. ve rliğer zarnrlnr oyrır.a hükme hacet kaL 
mnksızın memuriy.-.timizce alıcıdan tahsil olunur. 
= 
ne girmiş olmasına rağmen ya et işlerinde yeni bir mu-
Avr~panın. sulhunu parçalı - vazenesizJık ve sırf Avupa-
yncok bir hareket olur. Halk dnn ~·ıkmn heynelmilel bir 
b'rnnsız, İtalyan do tluğunun muharebe korkusund1tn tlzn-
::ıçacağı eyi yollnrdan ziya· ıle istirahat vaziyPtino doğ 
de fena ifltimaJleri daha zi· ru temaylil gö3teriyor. Snir 
yade göz önünde tutuyor. şerait müsando ettiği takdır 
Avrupanın gerek i k t ı- de, Avrupa, on senelik bir 
saclfln vo gerekse siya sulh netic~sin<le bu nıuvn-
seh n inkışnf etmekte oln- z •nA~izlik umumi hirlik 
ıluğu nşiklird ı r lktısadi in- sistc>mine çevirmeyi lüzumlu 
kisaf biraz karanlık ve ilcr isi ve şayanı arzu bulacaktır. 
tohmin eJil rncz voziyettedir. Eğer Barthou, söylcnildıi{i 
Yaln ı z Morxistler knpitalizrn- gihi gelecek o.y ve yahut 
in yorini, nihayet komüniz- d::ıha fazla zamana liizum 
min tutncnğ.n11 koniJirler. lıa-1 l olup ta gulecı k S('nı 
Bittnbi sivosl inkişaflar. ik- ı Homnyı ziyarot·cderırn tarılı 
tısadi ıl •ğışıklıklerr hıığl dır to y(·ni lıir ra~ı·n aç lmasırıu 
Şimdiki holde A vrupo si 1 ı:ıııhit olması mulıt(•mPldır 

Dofjwn ve çocuk bak1111evi Belediye za lığı intihabı 1 - 1 o -934 p 
1 

rtesi gününden itibaren 10-10- 934 çarşa , ÇOCUK 

/ıastalıklnrı ·mütehassısı J it 
Muayenehanesini postah- gÜnÜ saat On Sekize kadar devam e ece , 

nne civarında Zemen so- 'ı h • h fl l • h • •• l d l cel l 
kağına nakletmiştir. angı ma a e er n angı guı1 er ege e 

.._ .,. zete ile ilan edilmışti. 8 - 10 - 934 akşamın~ 
~-l('j(f-·1 dar muhallata ayrılmış olan günler bittrı1 . 
ı · ı' duğundan aym 9 ve 10 cu günleri bütün 11 

1 H. Tevfik - Sadık altı mahalle müntehiblerinden gelmiyefl 
DAVAVEKILİ 1 9 JO 1 Yl'SUF KENAN tahsis edılmiş bulunduğundan ayın cı. . 

1 Yazıhanesi hükümet caddesin- 1 .. j · .. t h b · t · k tme[ Tl Ve teşrınıe 
de Ahmet çeşmesi karşısında 1 gun eri in l (J a lŞ lrU e € 

1 Mer~ez ve kozalarJn her 1 10 CU günü saat onsekizdeı SOn'l rey/eri kO 
1 nevı dav:ı knbul ve surat- 1 
ı!.:!i:'.:!~: ____ edilmiyecegi ilan olunur. 

• 
F~~~~~~~~~~~İ: C. H. F. Vilayet idare 
ı Şehı~ .sı ema.~ında ı1 Heyeti Riyase ind 
1 1 O teşrmıerel çarşam~adan ıtı~aren 1

1 
Bürho.niyP.nin Keremköy hududu d.ahilin~0 uıb . .,. , .., . 1 Türk ocağından müdevver fırkamıza oıt malo~.b 

llAKIKI JL\HP I~ IL~ll İl parça zeytinlik 2- Te~ri?evel - 934 ta~ihin~~n ~t:ıe 
~ ~ Teşrinevel - 934 tarıhıne kadar 20 gun mudd .. 

~ c E p H EO E B~ ı• R GECE 'IJ.. satılmak üzere .müzayedeye çı~a~ılmıştır. Şeroı~~' 
it '-- ve dttha fazla ızahat almak ıstı yenler Bolıketı ı . 

1 Temsil edenler: 1 Bürhaniye, Ayvalık halk fırknsı riyasetinden ta il~~ 
' ları ve talip olanların 21 / Tc şrinievel / 934 taF 

L "
1•JEANNNE BQJTEL · ıaJif pazor günü ooat 16 do Bnlıkesirdo C. H.

1 
,;, 

1 Rl CHARD Vl.LL LJM i idare heyetinde iho.le edileceğinden talip olun ° d 
~ rıda isimleri yazılı fırka r iyast-tlerine mürocıı9 1 

llarhi , umumiye ait FRANSIZ - AL~IAJ\' ı olunur. 

1 
harhi olup icinde hakiki harp ~ahneJ~ri, va-1 \ -.. 1·y~ • .ı .... k Ilı S r .. : tanılerverlik, __ ask ve lun:'c_caı.ı varuır. Bu.vu · ~ · 

. i~ hu iki f)HJ'Ca zevti rılik ~35 SPIH~~ı • masrallarla Hıcude µeıırılnıı~ muazzanı Vf' ~ • • • 
1 

· 
1 

İ"'tı 
~ kadar z~u·vah Zade Hakkı )CYırı ta ıtı ., 

11 i tarihi bir eserôir. 1 -· · · · ı ı '" 
. • r, '\ "'\ lnılunduı.mndan alıc111ın lllltfa hakkı )\ llaveıeu FOK~ .JUHi\ı L. '11 

1 ıı az:~ :.:~:ti~~~~ ag,'~~ı ·~;: <l ı /' ,, "~· • ııı 1 
w' ı: 11

n
1
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~ PEK Y.\KINll.\ • ı§; istif adenizi .. 
1 Mata Han ı=~ DüşününU 
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En temiz kavuccuklan vaı>ılnw; nı- ! ==§ 

• • • • " C'--:r rn.,. 
muşak. ve alastikiyetli, dünyanın en ~ağ-~= =C . ıe'" 

-.::. lauı lastiği olan Mişlt•ıı lftstiklcı·iııi diğt'J' f~ -~ Bina y~ptırmak mı isti.yorsunu~: il~ j'çıfl 
E3§ k ( ·ı ı · · ,-, .. k" l 'I' •-..;:: :::=::= c ıreth ot•mızt' uğrayınız Bınanızın ıkın ol ~~ınar·a ara tercı ı P-tınız. \.Jllll u >111muıııg:fü _ ~ . _ · 
~.: . . . : _ _. b.- ::::::~ tun levaz ım ıııagazo.mızda mevcuttur. 'le 
~§ lfıstıklerın fo \ k111dr oldU{-!11 sagfamJı~ıh~ ~- =; a Demir. hırcluvat, cam. ~·imento. puJlıı1' 

11 -~ ··ı l'l · ı· ~= -~ · l 1 · · k aodıı ı€ lecru t(• ec 1 mış il'. ~ --. ~ ncıra ldtı bu unı uğu gıbı yn ın z•ım ~' 
~~ • • ~~- _~ r-__ ~ srıtmnğa bnşlod ğımız lwr nevi yağlı ''? defi 
il§§. ~llşlen ~ÜpP-rkonfol' hhHikl(lfi ile ke- ~~ _=7~ hoya ve yağlarının temiz ve birinci cinsırı 
-- mali enıni.\ett.e ~eyalwl t•diliı · . llt·ı· lıo~ -r~ 3 ~-~ ınası müşterimizi memnun etmiştir. t ı 
==~ <laıı mevcudumuz bu!unur. ~= t Her nevi ölçü ve tartı aletleri do 511 

--::.1 . : === :::::::=.: tadır. 1 ,ı .::. Mişl n ldstikleri BalıkPsir ~·e ınulhakntı neı'ıntası §_ -2 , J l ı 
1 
f'( t' 

~ Yanyalı :ade f ~ ~aı·at;lar haşırıoa JOya . · 
~~ 11. Nl'SHhT ~=== =~ Cumalı Ha ~aıı , = 4 Z ;ı r• 1 1 
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