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Sevyet Rusyanın ·. artık~ Milletler fB;~~~ki/i;······ 
Cemi ye ine girmesine karar verildi 5 1 eıkik 

! Seyahati. : 
Yalnız bazı devletler Rusyaya yapılacak da- • ıstanbul, 11 (Mulıabir- : 

vetnameye imza koymak istememektedirler. i 1!11iıdenJ - Başvtkilimı::: i' 
: isme/ Paşa Hazretltrinin : 

Liyon, ı O (A.A.) - Ra sin 180 milyonluk bir koymamuk hususundaki ıs- : Şark l'ildyelirıe yapacak· : 
dikel Sosyalist kongresi- devleti hovnelmılı>l muva- rarlı:ırın bertaraf ı dilmesine : tarı ldkik styalıalirıt bir : 
ndo söylediği bir nutkunda zeneden hori\· tıırakmnk çalışılmoktodır. : kaç gtint kadar başlıya· ! 
M. Bartu Almanyanın Mılletler hüyiik bir siyasi hnta M. Haryonun beyanatı : caklardır. Başvtkıl Paşa : 
C · etı'nden nyrılmnsının oldu demiştir. • ş kik b' i d'k • ... emıy İstanbul, 1 ı (Muhalıirimizden) : arkla iti alını ıt r l -: 
Fransanın hatası olmadı- Cenevre, 1 t (A.A.)- Mili- ı Dl b ki - M. ff eriyo,Almnnyanın Ce- : tn ıonra yar r r yo- : 
ğını kaydededik sulh is- etler Cemiyeti konseyinin miyeti Akvamdan çekilm- ı: lile Ankaraya dörıtcek- : 
teyen bütün Fransızlar Sovyet Rusya Milletler Ce- j• l dl • 

M·11 l esinde Fransanın hatası ol- : er, r. : 
ovyet Rusyaoın ı et er miyetine aza olarak alınm- mad ğ R . ••••••••••••••••••• ••••••• 

cemiyetine girmesinden çok usına ve meclis konseyinde 1 ını, usyanın cemıy- • 
memnun olmalıdırlar. Zira daimi azalığa seçilmesi kati ete girmesinden Fransız} • 1 k tısat 
bu memleket kuvvetli bir olarak knrnr verilmesi üzerine arın sevinmeleri lAzımgoldi-
sulh omilidir. M. Bartu gönderilecek dovetnnmenın ğini, Rusya kuvvetli bir ıuL 
nutkunda Sovyet Rusyu- imzası meselesi üzerinde gö- h dmili olduğunu söylemiş 
nın Milletler Cemiyetine rüşülmektedir. Bazı devletle- ve Sovyet Rusya, Romanya 
girmesi meselesine tema- rin bu d tvetnomeye veya ve Türkiye ile samimi mün

asebet teeisine hizmet etti
ği için kendini tebrik Orta Tedrisat Kadro

sunda Değişiklik Yok! 
her mektebin kadrosu es~i ~adrosudur, Orta tedrisat 

kadrosuna elli dörl muallim ilave edilmiştir. 
Ankara, lO (A.A.) - Ma- noksanlarının kendilerine iz-

arif Vekı'lletinden bize ve· ahı için fazla vakit ve-
rilen malOmnta göre rilmiştir. Geçen sene 
ı934 - 35 ders yılı ey- vekil muallimlerle idare 

etmiştir. 

Londrada toplanan beyn
oJmilol dünya sulh kong
eresi de Rusyanın Cemiyeti 
Akvama girmesini enldcn 
selAmlamalıda beraber Mille_ 
tler Cemiyetinin Türkiyenin 
iıtiklAlini tımin .,dilmesi 
keyfiyetinin bütün Anupa 
için haiz olduğu lüzum ve 
ehemmiyeti karar altına al
mıştır. 

lulün 1 inde boşlamışt- edilen dersle e bu sene 
tır, Sınıf ikmal imtihan- yüksek muallim mektebin. ur ölü topladıkları gibi 
ları eyJOI devresi lise den mezun olan 18, Cazi deniıin dalgaları da k:ena-
ve orta kısım mezuniyet terbiye enstıtüıünün orta ra 20 kadar ceeet almıştır. 
imtihanları ile meccaai muallim kısmından me • Yangın ıönmüş gibi old-
leylilik ve Avrupa mü- zun 30, muallimlik ı\·in uğundan Morrocatle gemisi 

h J b lllzım olen kanuni evsafı yedeğe alınarak sahile çe-
sabakn imti nn orı u ay h kilmiştir. 
içindA Yapılııcektır. Lise niz namzetlerden 5, • 

J Avrupadn tahsilini bitir- Ncvyork, 9 (A.A.)- Moro. 
ve Orta mektP.plerde de- 1 ip gelenlerden bir han- c st e faciası hakkındaki 
reler birinciteşrin boş- • t bl 0ğ 425 L • • ım ve bey olmak üze. resmı e ı , .. işının 
ında boşlıyacaktır. Günde re yeniden orto tedrisat kurtarıldığını, 60 kişinin 
beş tı::ı.nt ders okutulnc· kadrosuna 54 muallim ölü, 73 kişinin de kay-
aktır. Derslere de,•am mü- ·uı fi · t° ff b ld ~ b 0 ld 0 Lt d" ı • ve et ı mış ır. er me_ o u0 unu ı ırme .. e ır. 

ddeti bir saatte çıkarıl- ktebin kadrosu eski «Siti of Sııvnnna» vapu-
mıştır. Bu suretle her kadrosudur. Muallim ve ru, 60 kadar kazazede ile 
dersin mualliminc talebe- mektep ıdnresinde bunlardan Nevyork: limanına gelmiştir. 
sini müzakere etmok ve başka değişiklik bekleme- Bunlardan biri, Merrocas-

=ta,.,;,;,;;le~b;;e;;n;;in~==v;;nz_i_re .... Ic ... r_in_d_e""'k""i ===m-el~id=i r=. =====-=====I tede ki bir kamara h iz-

D en l• z de Facı·a. metçisinin, ı, yaşındaki 
bir çocuğun kendi yeri-
ne sandala alınması ıçın 

O 
,ı k 1. • J .. , 1 ~ ıarAr ederek, nasıl kahra. 

eniz orıasmua oca ulr vapur yanuı, o en er çodur manca öldüğünü hikllyc 

Vekilimiz Zonguldağa gi
derek tetki~aı yapacak 

ikt•ııat Yeklllmız CelAI bey 

AnkarR, l 1 (Muhabirimiı

den) - lktısat Vekili CelAl boy 
yakında Zonguldağa gid
erek orada kurulacak de
mir fabrika11 hakkında 

tetkikatta bulunacaktır. 

Vekil Zonguldaktan dö. 
ndükten sonra üeçibur lu 
kükürt fabrikasını ve 

1 diğer bazı fabrikaları tetkik 
edecektir. 

Askeri heyetimiz Savyat 
Rusya~ı geziyor. 

Moskova, l 1 (A.A.)- Fa
hrettin paşanın riyaset 
ettiği Türk nskeri heyeti 
Tapsrjiye varmıt 
elektirik sontırulı ile 
hiiyük fobriknloı ı gozmiştir. kazaya Ugwf3Y8n gemi SÜY8fİSf neler anlatıyor?. etmiştir. Kurtnrılnn in anların 

çoğu, {'ırı~ıplak ve sade<ıe 
Nevyork, 9 (A.A.) - yangının yıldırımdan ileri gel- h!r bott niyeye sarılıdır}- k 1 

Kazaya uğrayan ' torrocorf- diğini ve geminin kütüphn ar, Yaralılar hemen has· ln arı HalkHinln zmirde bir 
tle vapurunun birinci nesinde~ cıkt ı ğını söyle- t haneye sıwkedilmişlerılir. konser Hrdl. 
seyir zabıti Verms, son- mc.klcdırlor · MorrocastP.e imdada ko· İzmir, 1 t (A.A.) - 9 Ey-
<lnllnrı sııncnk tnrafından lngilız bandırnlı «Monork şan gemi kaptanlarından liil kurtuluş bayramına 
denize indirmeğe mecbur of bPrmudn» vapurunun sü- birı, kurlarılonların deni· iştirak etmek için buraya 
kaldığını, çünku . rüzgAr varis~ . kendi snnılallariylo zde çarpın makta oldukları gelmiş olan Ankara hal-
nlcvleri iskele cihetıne 8ev 65 kışı kurtarmıştır. k · 

noktadn üç tane köpek ~vı tarafındın dün gece 
kettiğinden, burııdnn kim· Bu vapur cl'on kaza ye- balığı gördüğünü söylem. hır konıer verilmiştir. 
senin işliyemediğini, söy. rtndf'dir. Başka kurtulan ektedir. ı=-==ıo:::::::======::::::;;==I 
]emiştir. MLımaileyh, de- aramaktadır. Lukenbak va· 
mi tir kj: puru da 22 kışi kurtarm-. Ooris ismindeki bahk~·ı 

«Bir müddet donizin iize- ıştır. gemisi bir kadınla 7 erkek 
rino baktığım halde kim- Son dakık~dnn tespit olu- kurtarmışsa da, hepsi do ka· 
seyj görmedim. ~e1;11i b~r nduğuna gore Morrocnste raya çıkmadan evel ölmüşl-
cehcnncm ke ilmıştı. Bır yopuru m ırottebat ve yolC'- errfir. · 
ba tan 0 ı r bnşn ya - ulnrındon henüz 200 kişi Miirettcbntın anlattıklarına 
nıyordu ır z cv<' l, son kndorı meydanda yoktur. göre, kadın gemiye alındığı 
mürettPbot ta denize atin. 558 kişiden 365 şi kurtuL zaman, kucağında çocuğunu 
mı~ oldukl rından, gtiver- muştur. Bunlordo'l pek azı sımsıkı tutmakta imiş, ltlkin 
todc kimsenin kalmadı ğını yaralı ve yahut yanıktan yavrucuğun ölü olduğunu 
gördüm. Ben do bir sondala mi.itc llssirdir. Fnkat bir farkeder etmez, zuallı kad-
hinip gemiden nyrılmodan çokları gt•çirdıkleri müthiş m. onu •lenize bırakıvermiş 
evci tekrar içoririo kolun heye0andan sonra bitkin ve kendi de buyılmıştır. fli-
vor mı Jiyo baktım: yoktu.>) hnldedirler. rnz sonra, talihsiz ana. ayıl· 

~lürottobatton altı kişi 1 Muhtelıf gemiler 40 kad- madan ölmüştür. 

Müthiş 
Bir f ntma Giresunda or

tahğı altüst elti. 
Gireson, 1 ı (A.A.) - On

gündür devam eden bunal· 
tıcı sıcaklardan sonrıı 

dün akşam çıkan fırtına 
ortalığı nltüst et mittir. 
Birçok evlerin camlurı kı
rılmıştır. Fırtına iki saat 
sürmüş ve aokaldarı Rf.Jl
ler baemı~tır. 

- ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• 

1 
Veni seçilecek belediye heyetinden 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

Kasaplar deresi kapanıyor da 
şehrin biJtiin pisliğini toplıyan 
sel deresı niçin kapanmıyor? 

Bugünde okuyucularımıı_ burada da Avrupa tehirleri
dan S. Nazım beyin anketi- nin timaali olacak. Hal-
miıe gelen cevabı neşrediy_ buki orası ıehrimiıin en 
oruz. eyi yeridir. Daha nı ka-

Yeni teşekkül edecek be. 
lediyemizden istenen tartları 
doğru bulmakla beraber 
birkaç istekte ben yaz -
mayı doğru buldum: 

l - Mümkün olduğu tak
dirde söylendiği gibi be_ 
lediye binasının yıkılıp ye· 
rine ulu Gazimizin hey· 
kelinin dikilmesi ve ay-
nı zamanda oraya daha 
fazla bir meydanlık ya-
pılmaması. 

Çünkü: arasını tam bir 
meydanlık haline getirebiL 
mek için önünde görünen 
dü'kkdnları değil, daha ile-

riye doğru gidilmesi icap 
eder. fldlbuki bu takdirde 
bu ite belediyemiz 
değil halk dahi yardım 
edemiyecek:tjr. Hem bilin-
sin ki bu dükkAnlarıa yı
.kılm&1ile nice yetim ço
cuklara dul kadın vı ni
nelere kim bilir ne bö_ 
yük fenalık: yapılmıt ola
cak. Aman!.. Bırak .. bu itte 
büyük acılık var! A.mma 

denecektir ki tehir mun
tazam bir hale konacak. 

dar fena yerler "t'ar. Bi
raz eyi olan yeri daha 
fazla itlemektenıe daha 
fena yeri biraı olıun 

düzeltmek daha eyidir. An
cak ozamandır ki her 
tarafı bir şekle sokulur. 
Ozamon Avrupa ıehirlerin
den yük.ek denir. Bunun 
ioin daha ıiyade beledi
yemiz bilecektir. Baıkı ya
zanlara bakarak ben de 
arzumu kaydetmek iste
dim. 

:l - De ve yonc111nın al
tından geçen derenin ka
patılması. 

Kasaplar dereeine bir 
tabak suyu dökülüpte kok
madığı halde kapanıyor 
da, niçin kokaD, halkı 

piı ha"t'a içinde yaptaa 
dere kapanmıyor. 

Amma kaeaplar dere.inden 
daha müşkülmüo. Şu mu-
hakkak ki her müıkül itin 
bir kolay tarafı buluna
caktır. Elverir ki yapmak 
istenıin. 

~H=e=r-=h=u=s-us_t_a-=o=ld=u~ğ-u...;,g_ih_i ______________ s_ . ..;.NAZIM 

Spor: 

Bisiklet Müsabakası 
Dün f dremit yalunda yıpıld1. ldmanyurdundan Hilıi 
~ey ~irinci, ldman~irliğinden Niyazi bıy itinci-ir. 

Bıaıklet<; ı ııençlr.rınıi:ı lıir mtıulııkı flt1n11ınllı 

Üç kişilik bir ha- kalabalık olduğundan oka. 

kem heyeti tarafından dar eyi bir derece t11pit 

idare edilen miıaab - edilememiştir. Birincinin de-
akıya muhtelif kulüplere receei 55, ikincinin 5g dur. 
menıup nokuz genç iştirak 

etmekte idi. Müsabaka otuı 

kilometrelik bir saha dahil-

inde yapılmı9, İdmanyurdun. 

dan Hilmi bey birinci, ldm· 
anbirliğinden Niyazi bey 
ikinci, yine İdmanbirliğinden 

Ahmet bey üçüncü olmuı

lıırdır. Pazar dolayııile yol 

Federasyon tarafında• 1tö11-
derilen madalyalar kendL 

lerine verilmiotir. 

Hilmi ve Niyazi beyler 

Halkan turneıi için lstaa

buldn yapılacak aecme mü

aakasına iıtirak etmek hak

kına kaıanmıtlardır. 
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Muhabir Mektupları: · Küçük haberler 

Edremidin Bayramı. Zat işleri son tetkik mercii. 
-

Edremitliler kurtuluş günlerini 

Milli Müdafaa. VekAleti
nde (zat işleri son tet
kik mercii) namı ile bir 
komieyon teşkil edilmişt
ır. Bu komisyonda ord
uda müstahdem olanların 
ş ; mdiye kadar devlet şu
rasında görülen davaları-

emaalsiz tezahüratla kut/uladı 

Edrımit muhabirımiz ~ay ram laf sila~nı veriyor. 

Ouzel EJremidin umumi görünli§U 
Güzel Edremidin kurtu- ban ve Nazif beyler sıra 

luş günü olan 9 eylulde ile kiireüye çıkarak beliğ 
hayra~ .Y~p.mıştır. Edremit hitabelerile halkın coşgun 
muhabırımızın aşağıya koy_ alkışları arasında kürsüden 
doğumuz mektubu hu mesut indiler. En son olarak 
güne ait tezahüratı tespit kürsüye çıkan beledi -
etmektedir. ye roısımız ve halk 

Edremit, JO ( Muhabirimiz fırkası kaza idare heye
den ) 9 eylftl pazar günü ti reisi Cevdet hey tara
sabab erken halk kAmilen fından mücadelerde yap-
sokaklara dökülmüş bu tığı fedakArlık ve ilk kur_ 
büyük ve sevinçli gunu ıunu atmak şcrefıne nail 
o siyah, matem günleri- olan memleketimizin bu 
ain ıiyah perdelerini yır- kurtuluş gününü ve hazin 
tan parlak güneşin doğ- işğal giinlcrini fasih surette 
duğu günü hatırlatan anlattı . Belediytı reısı 
her keain yüzünde derin s1lfatile Şehir namlRa bi-
bir sevinç ile o meşum ıe bugünü yaıatan ve 
günlerin acı hatıraları yaratan büyük münci 
okunan çehreleri1e fevç ve halAskAr Ulu Gazimi•e 
fevç memleketin methali ve onun yakın ve kahra_ 
olan park karşısında ah- man mücadele arkadatla-
zı mevki etmeğe koşu- rı olan muhterem Batve 
yorlardı. kilimis lımet Paşa Hazret-

Memleketin methali olan lerine ve erkılnı harbiye 
park ve soğuk tulnmba reısı Fevzi Paşa Hazret
mevkii kadın erkek bin- lerine, Meclis reisi Kdzım 
lerce halk kütlesi ile Paşa Hazretlerine ve bu
dalğalanıyordu. Herkes göste- gün Nafıa Vekilimiz hu-
rilen yeri işgal etmit lunan ve o kara günlerde 
gözleri ufukta vatanımızın cephede başımızda kuman
hain dü~manlardan tahlisi dan bulunan muhterem Ali 
meraaımım ifa edecek beyef. ye ve Fırka ka
olan kahraman Türk kuv- tibi umumiliğine ve vil~yet 
vetlerinin şehre vürudunu fırka riyasetine arzı tazimat 
sabırsızlıkla bekliyordu. ve minnet telgrafları 
M e r a s i m d e b a şta çekilmesini teklıf etti. Halk 
muhterem kaymakam- candan ve yürekten gelen 
ımız Mitat Kemal heyet bir hahişle hep bir ağızdan 

enJi ve maiyeti hükumet alkışlar içinde kabul edil-
erk:Anı, askeri erkan, di ve bize bugünü ya -
halk fırkası ve genç spor- şatan höyük kumandanlarım 
cu.lar ve halk olmak üzere izin ve cesur behadır 
ahsı mevki etmişlerdi. Tür askerlerinin namı al-
Tam saat onda Türk kuv- kışlarla yat ve daha bü
vetlerini temsi len şehre yük muvaffakıyetler teme
giren kırk kadar atlı sila_ nnisile alkışlandı. Bundan 
hlar atarak ve halkın co- sonra. alay caddeyi takıb 
şgun tezıı hüratı içinde şehre en Hükumet konağı önüne 
dahil olmuşlar ve halk gıdllerek Hükumetimizi 
fırkası binası önüne gelin- temsıl eden kaymakam 

diği zaman memleketin hey efendiye arzı şükran 
acı işgal timHli olan si- edıldı ve Enver bey tara-
yah. örtülere bürünmüş bir fındıın llüktlmetsjzliğin büt-
lcüçük hanımıa 0 siyah ma- ün acılarını ifade eden 
tem örtüsü yırtılarak 'tür_ bir nutuk. irrıd edildi Orad _ 
kün knnile boyanmış kır-
mızı bayrağımıza sarılı 

olarak meydana çıkan isti
kbalin annesi küçük hanım 
halka hitaben vecız bir 
hitabe irat etti . Sonra genç 
sporcularımızdan Ali Oehri 
bey kürsüye çıkarak geç 
en o acı günlerin geç
miş acı hatıralarını ,.e hu 
günün mesut dakikalarında 
duyulan meserret ve gu
ruru beliğ surette ifade 
etti. Müteaddit defalar al
kıılandı. B•aclan sonra Or-

an askerlik dairesine gıd· 
ilirek ve askerlik dairesi 
reisine nrı ı şükran edildi. 
Bilahare tıelcıiiye dairesine 
gidilerek şehir namınabele
d iye reisi tebrik edilerek ve 
g ündüz meraaimine nihayet 

verilidi. 

Akşam saat sekiz _ 
den it ıba ren davullarla halk 
güme güme toplanıp oy-
nayarak süruru ~adım:ını 

ediyor ve şeh 1 r, çarşısı, 
heledıye n]ektrik ziyala . 

na bakacaktır. * Maarif Vekaleti tar
afından bu sene Avrupa· 
ya yirmi yedi talebe gö
nderilecektir. Talip olanl
arın imtihanları Eyh1lün 
son haftasında yapılacak
tır. 

* İdman Cemiyetleri lt
tif akı sporcularımızın Zağ
rapte yenilmeleri hadis
esini tetkik etmektedir. * İki aya kadar ha_ 
riç memleketlere posta ve 
telgraf havalesine başlan
acaktır. 

* Bu sene ağustos ve 
eyh1l ayı içinde yumurta 
piyası geçen senelere na
zaran çok eyidir. Hariç 
memleketlerin istekli olu
şu ve yumurtanın da 
azlığı f iatların üzerinde 
müessir olduğundan piya . 
sada bir canlılık görül-
mektedir. 

* Darphanede gümüş 
paraların basılması hazır
lıkları yapılmaktadır. Çelik 
kalıplar yapıldıktan sonra 
paraların kesilmesine ba
şlanacaktır. 

* Bulgariatan ve Ro-
manyadan anavatana hi-
cret deTam etmektedir. 
iki gün evel yeniden 
Bulgariıtandan kırk ırkd
aşımız gelmittir. * Adliye tefrik encü-
meni müddetini doldurm
uş ve terfie hak kazan
mış olan hAkimlerin lis
tesini hazırlamaktadır. Li
ıte on güne kadar ne
şredilecekti r. 

* Dahiliye VekAleti va
liler, kayma kamlar ve di
ğer dahiliye memurlarının 
terfilerine ait tetkiklere 
başlamıştır. Terfi listesi 
cümhuriyet bayramında 
neşrolunocaktır. 

*Adliye Vekili Saraç oğlu 
Şükrü bey ÖJemiıten iz
mire gelmittir . Vekil bey 
bir hafta kadar İzmirde 
kalacı.ık müteakıben Ankar
aya dönecektir. 

* lzmire 350 Fransız se
yyahı gelmiştir. Seyyahlar 
beynelmilel panayırı gezmiş
ler ve çok beyenmişlerdir. 

rile tenvir edilmişti. Gece 
ldmanbirliği geçleri tara· 

fından verilen müıamerede 

Ömer ~eyfettin beyin bom-

ba iımile hikayesinden a
lınmış ve iki perde üze-

rine sahneye konulan ve 

Hulgar komitalarının yap

t ıkları fecaati tasvir eden 

(Bomba) piyesinide gençler 

bu t emsilde çok muvaf

fak oldular Osman çavuş 

rolünü yapt•n Osnıan hey 
rolünde çok muvaffak. oldu 

ve şiddetli alkışlar la kar
§ılandı. Osman çavuşun 

küçük oğlu halı'\skı'ir or

dunun kıta kumandanlığı 

rolünü yapan Orhan bey 
cidden roliınde muvaffak 

"' ...................... .-:. ........................................... . 
! ŞEHİAVEMÜLHAKATTA 
• ................................................ ~··· .. ··············~· 

Ruam 
Mücadelesi yapılaca~. 

-
Müeadele 1 Tesrinienlden iti -

baren başlıyacak 
1 Teşrinievelde Yilayet

imizin her tarafında ru
am mücadelesine baılana_ 
caktır. Ziraat Vekaletinden 
vilAyete gelen emre nazaran, 
mücadeleye baytarı bulun
an merkez kazalardan 

hatlanacak tedrici ıurette 
nııhiyelere ve köylere ka
dar teşmil edilerek vill· 
yet dahilinde mevcut bü
tün beygirlerin (Mallein) 
tatbiki suretile muaye
neleri yapılacaktır. Hayvan 
sahiplerinin hayvanlarını be_ 
lediyelerce tespit edilecek 
yerlere götürüp zabıta nez
areti altında muayenelerini 
yaptırmaları talimatname 
iktizasındandır. Yine talima
tnameye tevfikon mücadele
nin ba9lıyacağı ve biteceği 
günlerin belediye ve m!! haJli 
hükOmotçe tespit ve ilan 
edilmesi !Azım gelmektedir. 

Mücadelenin birka{~ ay 
süreceği tahmin edilmektedir. 

Orman mü~endisliği 
Vi!Ayetimiz birinci sınıf 

orman mühendisliğine otuz 
beş lira maaşla mülga fen 
konturolörü Selim bey tayin 
edilmiştir. 

Vilayetin otomobili 
VilAyet makamı için üç 

hin liraya (Doyç) marka bir 
otomobil satın alınmıştır. 

• 

Tütünlerini kaçağa sarf e
den köylüler. 

Ova köyden Hayrullah oğ
lu İbrahim Hüseyin, On. 
başı oğlu Koca Mehmet 
Osman kızı Zeynep, Çol
ak Osman karısı Hafıze, Şa-

ban oğlu Ömer, Selim oğlu 
Hüseyin. Recep karun Sünb

ül, Şerif oğlu Arif efendi 
Te hanımların 9J3 senesinde 
istihsal ettikleri tütünleri 

inhisarlar idaresi ambarına 
getirmeyip temamen kaçağa 
sarfettikleri anlaşılmıştır. 
Bunlar hnkkındn tahkikat 
yap ılmaktadır. 

oldu. Akif baba 
Akif bey ~·idden 

rolunde 
takdire 

sezadır ve Raçof ismil0 re

te rolünü yapan Gıyasettin 

bey soğuk krrnlılık ile 
oldukça rulünde muvaffak 

olmuştur . Sahnede ifavi 
vazife eden bütün gençl~r 
ufak tef ek kusurlarile be-

raber cidde n takdire 

şayan bir tarzda 
muvaffükıyetlcr göstermiş -

lerdir kendilerini candan te

brik ederim ve halk gii -

zel bir gece ve derin bir 

intiba hissi telkin etmişle

rdir. Halk her yerde giizcl 

eğlenerek gece yllrıların o 

kadar sürurlu şadımonı etm_ 
işlerdir . 

Pamukçu Yakası 
Pamukçu köyünden ismail ıfındiyi öldürenler dOn 
nrildıler. Yaka falllerinln itiraftan tamamen tespit ı 

Vaka nasıl oı 
Pamukçu vakası faille-

rinin yakalandıklarını yaz_ 
mıştık. Müddeiumumi 
muavını Hılmi bey ile 
vaka faillerini meydana 
çıkaran Giresun nahiyesi 
müdürü Billil bey vaka 
mahallinde yeniden tetki
kat yapmışlor ve fııiller
enin itiraflarını tespit et. 
mitlerdir. 

Yakanın sureti ika s ı 
hakkında evelce verilen 
malflmatın noksan ve kı
smen yanlış olduğu anl
aşılmakta.lır . Tahkikata 
nazaran vakanın burada 
tertip edildiği meydana 
çıkmıştır. Bozenli deli 
Mehmet Ali: Çamurlu ka
ra Hasan, llızırbal ılı koca 
Mustafa ve diğer bir 
şahıs on beş yirmi gün 
~vel burada toplanmışlar, 
ıddialarına nazaran, İsma 
il efendiyi öldürmeleri ha 
kkında kenliilerine yapıl
an teklifi kabul etmişl
erdir. Vaka günü bunlardan 
Kara Hasan ve deli Mehmet 
Ali Hızlrbalılı Muhittinin 
iltihakile Pamukçuya do
ğru yola çık.ıyorl;r, an

cak akşam üstü Pamuk
~~uya varan şerirlerden ik· 
isi Kara Hasanla Muhit
tin Mustafa. köye giriri-
yorlar, Mehmet Ali ise 
melanet arkadaşlarını köy 
kenarında beklemeğe baş. 
lıyor. 

Bu esnada artık ııkş-
am inmiş olduğu ıçın 
ayak kesilmiş bulunuyor. 
Bu tenhalıktan istifade ed-

erek görünmeden 
gıren Hnsanla Mustafa 
İsmail efendinin d 
na varlyorlar. B 
Hasan dükkana 
İamail efendiden 
satm alma k istiyor. 
efendi suikasttan bib 
lkıyor, raftan bir 
ara indirmeğe fi 
Tam bu sırada kapı 
bulunan Muhittiniıı 
tabancasını çekerek 
efendiye dört el atef 

Bu suretle en ince 
atına kadar ay 
olan vakada iıaıi 
Kara Hasan esasen 
hapisanesinde me•kol 
nuyordu. Bu adamı 
duğu İçin bir müddei 
niyetle dıtarıya bır 
tı. Vakuyı yaptıktd 

ele geçeceğini hi 
mezuniyetini • itiraı 
ni bıtir miş olduğund 
sederek hapisaneye 
tür. 

Katiller müddei 
mi beyin huzurile 
tatbikhtta cürmü 
naklettiğim iz 9ekilcle 
!erini tekrar ikrar e 
dir. 

Bu, cinayet f a\lle 
ydana çıkaran Giı-eıoJI 
ye müdürü Bildi M 
tile emniyet müd 

Sait beyin maiyeti 
tışmiş değerli bir 
taharri .kamiseri 
mühim vakadaki aı• 
.kıyetı dolayısıle biı 
disıni tekrar tebrik 

Edirne , ~~hkemelerde: 
1 ıhtısas mahkeması 

Sanatlar mekte~ine vilaye- kaçakçı muhkuı 
İlfilİZden 6 efendi gidece~ Dün şehr imiz Adli 

Edirno sanatlar mekte

bi imtihanına vilayetimiz 

den yirmi sekiz efendi gir

miş bunlardan altısı mu

vaffak olmuştur. 

~uvaffak olan gençlerin 

namzet nuoıaralorıle birlik.

is imleri şunlardır: 1 İsmail 

Hakkı, 2 İsmail , 16 Mehmet 
' 

19 Yahya, 23 Zeki. 2s Hüs-

men efendilerdir .. 

Bu efendilerin 1 teşrine i 

volde mektepte bulunmnla r ı 

icap et'llektedir. 

Belediye reisi 
9 Eylfıl münasebetile İzm

ire g iden Belediye r eis i Na

ci bey dün Şflhr i mıze dönm

üştür . 

YURTDAŞ! 

mahkemes inde A 
1 lız ırlor köyü ihtiyar 

inden Ali oğlu M111 
yine Ağunyanın Ca 
yünden koca M ustJ• 

iki kaçakçının muhak• 
pılmıştır . Muhakeme 
sinde evinde bir ha 
unduğu anlaşılan Mu• 
sene hapse, koca M 
altı ay hapse mnbktl 
imiştir. 

~acıoğlu köyüni 
kaza oldu. 

Gömeç nahiyesinin 
lu köyünde köy h 
Halil oğlu A hmedin 
le neticelenen bir 
olmuştur. Ahmet iif 
dadaşile birlikte k 
narında kuyu 
toprağın göçmesi 

kuyuya düşmüş "' 
altında kala rak ö)mil 

Kara gün dostu Hilalia 
ere aza yazıl! 
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I', ..................... , Dış Matbuat. YURTDAŞ! 

: s E s L E R sı M •«> t 1 k s· t• Ankarayı görmedin mi? 
~B"u"~r~~·;;;;;;İı~;·dr;ı~:·, us em e ~ ıyase '· ı Cümhurıyet bayramında açılacak sergi mü-

. 'z Şimali Af rikanın Müstemleke nasebetile yapılacak tenzilatlı tarif eler den ymı ... . I 
Soneler, «İnsanı» dıye anı- ,Siyasetinde Bir Dönllm Noktası. istifade ederek yeni devlet merkezimizimutlak 

lan bu çalışan m hlt1kun 1 
b r ve onn 1 « Tür ki <·he Post •> <Ptıze- li İmpnratorluğunun 'fara- " , LJ · t h f.. f f sırtına u arııyo ' l°' bulusgarp Sir<'naiktcki ül- gor. nem ztyare ' em ICQTe • olanca oğırlığını veriyor... te ı yazıyor: 1 j 1 

Bugün, her saat ve J Geçen hafto biri biri od nıı keleriain ~cırp ve r:enub- ~I LL K TISAT Ye T.ASARRtJF CE~ f YETi 
J · gelip geç~n hcır:ırctlı veko- una tosoduf ed~n arrızis_ 

~en:etdrı"o h .... <l•k:.:~liye~r:~: yiin sallı haricinde İngilte- inde bozı j'Orçolorı ayır. ••••şmolorı oııc•k 1931 Bele~iye~eti garip hadise ha~kmda. 
· b · t re İtalya ve Mısır HükO- mak hususunda mutabık senesinde ve Sünüsil•·rın htı-

ağırlığı ile hır eyın ça - kimi)·et merkezi olan Kufra Aynen gelmiştir: etle kendisini ( Resmf celse 
açılucek) demek euretile 
muhabirinizi ikaı: ve hatuını 
tashih ~ttim. Bu sayede mu
habiriniz, gazeteye yaıılacak 
malQmatı almak ioin mürac
aat makamını öğrenmit ve 
itirafınız veçhile icap eden 
malOmat kendiıine verilmiıt-

metleri nrorsında der in kalm.şlardır. Mısır, solum 1 1 J ta f Gazelenı··ı·n 9 - 9 934 t 1 Or mevkiinin ta yon er ro ın- .. ar_ ıy ... bir sessizlik içerisindP körff'zini kendine peşkeı don alınmasından sonra bir ih ve 4298 sayılı nüs. 
Buhranın te'flit ettiği ka- bir itilAf vfü·ude gelmiştir. çekerken Fransa dn Bo- netice verebilmiştir. Esasen hasının beşinci sütununda 

rın doyurma düşüncesi, imza olunan bu mukavele rku ve Tibestinin en bu tarihten bir sene evel <bir efendinin terbiyesizliği) 
b 1 killi ile Af rikonın tolii muvakk- mühim noktolorını ilhak b 

kafalarda uz 09ıyor, · ltnlyan kuvvetleri cenu i başlığı altındaki yazınız, 
1 r aten tespit edilmiş bulun ediyordu. Fransa müstem. Fı'zanın en mühı'oı bir -.o] benı· Aaheen alAkadar et· aşıyo ... Bu balumdan mezk- like hududunun şimale J -. 

uyor. bölümü olan e<Ghat» mevki- tiğinden cevap Karşınızdaki adamın bakı. ilr muknvelenin yalnız doğru tevsii Fransa ile 
l ı'mzalarını koyan devletleri in "'ı'ltere beyninde müna. 101 işgal etm1iş hulunuyo- mecburiyetinde 

nrmek 
kaldım. Şından, dalgınlığından, ne .. er ... 1 d F k • t 1 u" t 

· kit 1899 tarıhlı' Sudan r 8 1• 
8 a" 0 yan m 8 

- Yazınızda ismim zibediL düşündüğünü, onlıyabılır. değil, budunlnr ornsı sıyn· cmleke siyHetinin en bü- ir. Mesele bundan ibarettir. 
Mesele böyle olduğu ha
lde, maruı kaldığım teca. 
yüzünüze k:o.rşı; Cümhuriyet 
devrinde bir gazetenin etki
si gibi oyuncak olmadığını 
bilmeniz lüzumunu, M1ttb-

siniz .. 

Çünkü, onun, beyninde 
yanan ıstırap ampulünün 
ışığı, gözlere ve ~akışlara 
bir hususiyet vorır... . 

Kısaca, dinç senelerm 
bağrında yaşıyan, insan· 
ların yalnız sütünü, kanını 
değil düşüncesini ve bey
nini ' omen BUHHANIN teh. 
didi altındayız, bugün .. 

Bir çoklarımız, nineleri· 
mizden dinlemiş zdir: 

Devlerin yaşadığı mem
leketler varmış, bir za_ 
mantar... Bunlar, ani ho

murdanışlo rı ile, nefes alıp ver
meleri ile şehirleri.yorigöğii 
zangır zangır titrctirlermiş .. 

Bir gün, bunların mo
ğarolorına bir insan giri
yor... Bunu gören devler 
anası, zavallıya acıyor ve 
onu. bir yere gizliyor ... 

Devler geldikleri za. 
man, burunlarını çeke-
rek, etrafı koklıyorak anne
lerine hoykmyorlor: 

_ flani ınson. ? Burada 
insan eti kokuyor ... 

Söyle, insan eti kokuyor 
burada .. 

Ve masnlın dovomııu 

birbirisini ... 

İşte, bir nefeste mılyo~I~ 
arca insanın olinılen, işını 
olan ve binlerce ton kon 
akıtan, nt eriten buh-
ran da paranın. re -
fahın bulunduğu memlek-
etlere _koşuyor ve 

dona homurdana: 

homur· 

- Burada, diyor; pnro, 
refah saadet kokusu vnr ... 
Bunl;rı yutnı:ıl yıın. Buradn da 
dahili harp olsın ve kızıl 
kanlar gözlere vursnn .. 

Karnım aç: partı saadet 
Bayır, ins nlora sefelet 
!Azım .. Bunu da ın arların 
düşüncesiz ynp yor .. . 

Ve bu masalın do deva-
mını bilirsinız ... 

Çünkü, onu her dakika 
tekrarlar ve fılmini perdede 
değil ~·otlıyon knfıım ı zılo 
seyrederiz .. 

Bu masalı bizden f'onro. 
kikr olsun unutobilecekler 

mı ocab .1 

Me' met Tuğrul 

r .. Yurttaş! ........ "! 
: /flldllahmtrl unutma/ • • • • ıstırap çektrı insanlara : 
• d • : eyilik yardım eden o ur • 
•••••••••••••••••••••••••• 

setini ne alıtkadnr etmesi mukavelenamesine aykırı miyerek nezih olan belediye 
tabiidir . olmamakln beraber L'b yük hedefi yino şimali muhitinin kastedilmesi; bir 

Bu yeni hattı horeketj 
icap ettiren seheklerin anl
aşılabilmesi içın biraz tari. 
hi karıştırmak ldzım gelir. 

Bir harbe vnrmok ıstida-
dını gösterirken Fronsa ile 
İngiltere arasındaki farklı 
güre lere bir seı \:oken 
21 Mnrt 1899 t.:ırihli ::iud-

1 
y- Afrik'1nın göbeğinde bulunan 

aya htıkim olacak devl- ticaret yollarının birleşme gazeteci için acemilik jf. 
ete Sudan yollarını kap- noktası olan ve Sudan ile ade eden bir hadise ol-
amış oluyordu. Başka bir Çod gölüne doğru giden duğu için müphem bır-
tobı' do iktısaden büyük bir k k k · t d' b' ı· bu c'h t' ana yolları açtırma h ve a ma ıs e t~ın ı ı e ı 

kıymeti haiz olan bir gün gelip Roma ıaüt- açık bir lisanla izah ede. 
!}İmali A f r i k 

8 
n ı n elebatının Froneanm Afrik· ceğim: Ben, belediye intihap 

istismarı holyaya imkdns_ adaki menafıi ve nüfuz encümeni .kdtibi bulundu_ 
sız kılınmış bulunuyordu. 

mıntakalorile kurşılığı nş, ğum cihetle bu encömene 

uat ve gazetecilik namına 
{ak.at ıizin lehinize olmak 
üzere k:aydetme~i bir vicd
an borcu bilirim.Şimdilik bu-

Homnnyanın bu husustaki ikArdı. Senelerdenberi Romn ait evrakı ihzar etmek 
an Mukavelenomesi Sudanda t eşebbüsü ve protestoları ··e Paris arıısındn bir hol 

h 1 ı D f · · k l t • ve celse açıhncıya karlar Ba re geze ve ar ur mıntn- bittabi netıcesız a mış ı. suretı' bulmak imk4nları 

kadar. Bu ta uihimin. Matbuat 
kanunu mucibince ga1eteni
zin ilk çıkacak nüıhasının 
aynı ıütununda yazılmuını 

rica ederim efendim. 

1 t 1 d · ~ h t icap edenlere izahat ver-ka arını ngi tereye ve va i ltalyanın umumı arp e aramakta idj. Ancak her 
ve Dagirmi mıntakolarile itılM devl.-tlerıne iltihokt- mek ve söz söylemek 
Çad gölünün şark ve şimali- nn mabadı, bilhasao mü- iki tarafı memnun edebiled vazifesi de bittabi bana 
nde bulunan ornziyi Fran- stemlekelerini tevsi etmek bir: tr§Cıye sureti bulunm- teveccüh eder. Çünkü bu va· 

k d. d 1 ·ı d 'l · ld'ğ' ıyordn. Frnnsn lto.lyanm zifeyi lnnuni yollarda aldım. 
Balıkeaır Beledlyul M11b11e}',. M. 

ybrUk muıtıf'ı 
saya ter e 1yor u. ngı tere arzusun an ı erı ge 1 ı müstemlekesini teVIİ hakç 
bu mukavelP-de bürcüser_ inkllr edilemez. Lonı.Jradn kındaki metalibini Sudan Şu halde söz sahibi olup 
tanın dönüm noktası ce- akit ve imza edilen 26 hudutlarına kadar bir hudut olmndı ğ ım hakkındaki müta-

Belediye katibi Mustafa 
efendinin yukarıya koyduğu-

nubundnn Libya sahrasını Nisan 1915 tarihli muit- lennız hiç bir esasa müsten-
tokiben 15 orzi dereceye ovelede: Frnnsa ve İngiltere tashihine riza göstermekle muz mektubu do hAdiıezi 

müevvclen de olsa meyda
na koyuyor. 

kadar olan hnttm gnrbın

daki nraıiyi Fransız nüfuz 
mıntnlrnsı olnrok tanımakta 
idi. 

Zımnen dPğil doğrudan 

doğruya orazısıne teeluk 
eden bu pek mühim mus-
temleke mukavC'len:ım<'sin_ 

do İtalyanın oçıkto bıra
kıldığı şüphe götürmez bir 
hakikattir. 

halynnın bu mesele ile 
münasebeti oloııyorek ve 
fokot diğer birçok ve_ 
kayiin neticesinde zıımonla 
Fransa ve İngiltereye kor
şı olan siyasetine boşka 
bir istikamet verdı~ini 
ve binnctice Umumi 
harpte itil6f devletleri sı_ 
nıfta yer olmış olduğurıu 

görüyoruz. Bu hattı hare-
kat bıttobi Roma. Paris 
ve Londra orasında ve 
budunlor arosı müelcmle· 
ke siyasetinde tesirini 
oö termekten hali kalmao 
zdı. 

.Geçen asrın sonlnrıno 

doğru M ırda İngiltereye 
serbest harekPtj ele ı;er-
en it lyu ayn z mon :la 
Frnn ayı garbi mali 
Afrık sınclnkı mublamlekel· 
erınin ıstismnrı kinde· se· 
rbest bırakılmış oluyordu. 
Trabulusgcırp harbinden 
hnrbinden sonra, ltalyadJ 
'fr hulus ve Sirenaik üz 
erindeki aJZularıı :ı ermiş 

ve bu andan itıbnren 

şimalt Afrika müstemleke 
işlerine (ılım karışm ş bu 
lunuyordu. 

ita iyonların Berberiler 
ve bilhnss Süntieilerin 
mukavemeti dolayısile il-
hak r.ttikleri yeni nrazi-
r ın kumlarla muhat ol 
un 
ıl n 
1188 

conubunn ulaşmamnsın

istifödr ederek fı'ra

vo 1 giltoro Osınarı· 

Afrikadaki müstemlekeleri- susturmak istiyordu. Roma it olmıyan bir tahminden iba-
ise daha vasi tnvizat te-ni tevsi ettikleri takdir-

d 1. 1 de bir ta_ lep etmekte idi. 0 ta yanın 20 temmuz tarihinde Ro-
kım taviıata istihkak kes-

mnda 1ngiltere, hal ya 
P*'deceği tasrih ediliyor- ve Mısır ara11nda akit 
do. 

Bu arazi tenii iti ancak 
Almanyanın zararınc olabi
lirdi Ancak harbin hita
mın• müteakip hnlya fetla
kdrlığı mukabili olarak tah· 
min ettiği mükAfatı elde 
edememiştir. Bununla bera
ber Frıınsa 1919 senesinda 
«Gadomes)> ve ((Gata gi(len 
kArvnn yolundaki şarki Tu 
nus arazisini İtalyaya 
terketti ve bu suretle İtal
yanlar garp hududunda 
şimalden cenuba doğru uza
nan bir yolu kazanmış ol
dular. Ancak bu ufak 
bir hudut tashihinden başka 
bir şey değildi. Bununla 
ne sımsıkı hoğlanmış olan 
cenubi Libya hududunun 
b::ığlorı çözülmüş, ne de 
Sudnndn teYsıi nrazi ame
selesi hallolunmu tur Mısır 

hunudunda do voıiyet aynı hal
de bulunuyordu. Londro 
1920 sı nesinde yalnız Mısır 
sahrasının garp hududu 
hattında kdin ve cidden hu
susi bir ehemmiyeti haiz bu 
lunan «Llorobuhl> mevkiını 
İtolyayn terke ve 25 tulü 
garbi derecesinin hudut ola
rak tespitine ıneyledıliyordu . 
Ancak, hunun için de 
İtalyanın kalı miktarda ta 
vlzot eldd etmediği noktai 
nazarından vazgeçmesi 'fe 
bu verılenle iktıfa etmesi 
i teniliyordu. Mussolini, mü
teakıp senelerde ikide bir 
Fransa ve İngiltere nezdin 
de teşebbüsatta bulunarak 
yerine getirilmiyen vnitleri 
hatırlatmıştı r. Mumaileyhin 
Libya ve Sirenaik arnzisi
nı l"vsie mntul olon bu 

ve imza olunan mukavele, 
logiltcrenin ltalya Dev
leti tarafından Fransaya 
karşı serdedilen mütoleb
atı tasdik etmiş olmakla 
büyük devletlerin Afrika 
araziıine müteallik 11yas
etlerinin bir dönüm nok. 
\asına işaret etmektedir. 
Aynı zamanda yeni muka
velenamede M11ır - Tarab
ulus hudutları sarih bir 
surette tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Mılner - Scjalojıı itilAfna-
mesi, hududu Akdenizin 
25 tulü garp derecesin-
den cenuba doğru nrzi 
22 dereceye kadar tasli· 
ye etmişken şimdilik mu. 
kuvele müşterek hududu 
dnha cenuba v:ırdırarok 
tesı)it etmekte ve bu eu
rotle t s99 tarihli Sudan mu-

kııvelenameei ile lngilter
ece nüfuz mıntokası ola· 
rak tanınmış olan arazi 
yi do şamil buluomııkted· 
ır. Tespit edilen yenı 

hudut nrzi 22 dereceden 
bjr vaziyeti kaime şek
linde 25 tulü gnrp de
recesine varmakta ve «Ti
besti» dağlurının cenubu 
şorkisine ve Çad gölünün 
yakınında orzi 15 derec· 
eye kadar uzanmaktadır. 

Bu suretle it lyıı «Aue· 
nah> kavalık dağlar sile· 
ilesinin üç su membaın
dan ikisini ve uSırra» 
mevkiini kazanm19tır ki ta
biri diğerle şimdıye ka. 
dar hududu teşkil eden 
«Kurla» hinterlandını ve 
Mısır. Trabuluı kdrvon yo· 

rettir.Evrak ih1arı ve m~vcut 
aza beylere icap eden 
izahatı vermekle meıgul 

bulunduğum bir sırada, te
rbiye mefhumu tiıerinde 

münakaşa açılmaeına ıeb

obiyet veren muhabirinizin, 
aza beylerle bulunduğumuı 

encümen 1alonunun kapılı 

olan kap11ını İft1ret etmek 
zahmetini dahi ihtiyar etm_ 

eden, bence meçhul bir H

lfihiyet ve terbiye ıistemi 

kullanarak ansızın içeriye 
girmesi aalonda diğer aza 

beyleri bekliyen zevatı hay
rette bırakmış olduğu cih- • 

Encümen reiıi ve azaları 

dururken encümen katibi
nin eöz sahibi olmasıdır 

ki biıim hayretimisj mucip 
olmul}tn. Biz Muıtafa efen_ 
diyi muharririmisden ıiyade 
orada hazır bulunan tem
sil ealAhiyetini haiı zatların 

ıahıiyetlerine tecaTüı etmiı 
addediyoruz. 

Nitekim eTelki yazımız
da da buna if8rtt etmiıtik. 

Bisiklet f ederaeyonu tara
fından tertip edilen biıildet 
müsabakası dün öğleden sonra 
Edremit şosesi üzerinde ya
pılmıştır. 

lu üıerinde ehemmiyetli -
bir nüfuz elde etmiş de- ı---·-~---'"iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;,;;;iiiim 

m~~~;~·Mıaır hudu·lu me- ZEIS İKON 
eeleıi böylelikle İtalyanın 
arzusuna muvafık bir ıu

rette halledilmiş bulunm
nktad1r. 

Taarih edilmiş olmakla 
beraber bu mukavelename 
ile lngilterenin Libya ce
nup hududunun kapılarını 

uçması daha büyük bir 
ıJhemmiyeti haizdir. Milncr • 
Scialoja hattının cenupta 
nrzi 22 dereceden l 5 de-
receye . kadar teniile 
M111r - ltalyo hududunun 
hurada tespiti İngilterenin 
renk vermeden sudan iti
lfifnamesi nhkAmında ayrıl-

mış olduğunu ifade eder. Dünvada birinciliği ka-
İngiltere bu tarzı hareketi zana"'n • ZEfSfKON • 
ile İtalyanın vaktile «Ti- ~ 
beslh> ve <(Borku» me'fki· fotoğraf makinelerinin 
lerinin Fransa taraf.ntlan 934 otomatik modelle-
işgali dolayısile ıer- rİDİ makine, Sf!hpa ve 
dettiği itir&1lar1 se11iı bir 
tarzda tudik ve kabul çantanlarını «SA fi MEH 
etmiş bulunmaktadır. MET MAHDUMU HO -

Bu yeni itilAfnameye kar- SEYIN AVNi ticaret 
şı Frensanın alacağı ve· 
ziyet merakla beklenmek. hanesinde aravınız. 
tedir. !::~~~~~· ........ ---
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ı Bahkesir Doğum 

Ve Çocuk Bakım Evi. LERİ 
Sah ehemt mahdumu ~üseyin A ni ticaret~a~ıı 

1 - Vih\yetin merkez ve mülhakatı, şehir ve köyleri ahalisinden mü_ 
racaat eden gebelerin lahii ve müşkülatlı her nevi doğumlarını ve alel
umum kadın an1eliyatlarım müessese ıneccaıwn ya.par. Çocuk diişiir
nıek tehlikesinde buhınauları da kezalik mcccauen yaurarrk tedavi 
eder. 

1 

)Agf a f otograf mak ·nele 
nin Balık.esirde yegane satiş yeridir. 

2 - Süt çocukları ve iki yaşına kadar olan küçük hasta yavruları Levazımı en has ve en ucuzdur. 
dahi nıüessesede yatırarak her zaman meccanen tedavi eder. 

AGF A FOTOGRAF MAKINELEHİ 3 - Siit cocuklarının bakım tarzları hakkında nıüstakbel velidelere • 
ve gebelik esnasında vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki lazmıgelen Yedi yaşında bir çocuk tara!ınılan da hi g ayret 

kolaylıkla kullanıhr. 
tedavi ve tedhirlerin ahnmasını gebelere üğretınek üzere dersler verilir. 

4 - Cümhuriyetimizin Balıkesire bahşeylediği bu faideli ve hayırlı 
nıüesseseden n1uhteren1 halkımız istifadeye koşmalıdırlar. 

Balıkesir t vkaf 
Müdürlüğii.nden: 

İbrahim bey camii karşısında Evkafa ait 231, 232, 233 
numaralı iki dükkdn ile bir yağhane muyıs - 935 gayes
ine kadar icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

ihalesi 15 - 9 - 934 cümarteıi günü saat 15 to icra edile_ 
ceğinden talip olanları Balıkeıir Evkaf müdüriyetine müra
caatları .Ihı olunur. 
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Belediye Riyasetinden: 
934 Senesi tanzifat ve tenvirat vergisi tahak

kukatı için nıükelleflerin birinci taksiti Eylul a
yıdır. Bu ayın içinde mükellef bu verginin nısfı. 
nı ödemezse \'Özde on zanımile ve tahsili emval 

• 
kaııunnna tevfikan tasil olunacağı Belediye kanu-
nunun 112 inci maddesine istinaden ilAn olunur. 
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Bürhaniye Ziraat ~ank
asmdan: 

ıınr!lmımımım S ı n d ı 
[!I Pa 1 
[§) 

~ Her sene açıln1akta olan SINDIRGI PANAYIRI bu sene de 15 E) 
mı t'ıl cumarte~i günü açılecak ve 19 Eyhil çarşamba giinii kapanacaktır· 
füı Panayırda he~. türlü e.mtia ve her cins hayvan satılır.. .. " 

Türkdili gazetesinin 
19- 'ii' Panavır nıunasebetıle alıcı ve satıcı olarak .aefect•klerin her ıurlU 

8.934 tarih Te 4282 numar- L::J J !"'\ 

alı nüıhasınna intişar eden 

ilAnımızdaki satışların muv

akkat ihaleleri tayin edilen 
günün saat 15 inde payıl -
acağı zeylen ilAn olunur. 

~ istirahatleri temin edilecektir. 

l!J 
mı 
l!I 
mı 
mıımrmmımımuınmımı 

Hayvan sergisi. 

• 

SINDIRGI BELEDİYESi 
~m~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~m1~~~~~ 
l:.:11:!11.::1 1.:.1 1:.:1 ~ 1:-1 L:.:.I 1:.:.1 L:.:11::111::.11.::.1 1.::1 •• 1!:J ı:.:a ·~ l::..l l!!! l::l lt!.I 1:.:.1 L::.I &:.:.I ~ 

Balıkesir Askeri Satın Alm" 

iki bin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı-
k · h Balıkesır garnizon kıtaatı hayvanları iı.:in 250 to9'1 

Komisyonunda" 

esır ayvanat sergisi 2 t Eyhil 934 cuma gii- Susığırluk kıtaatıhayvnnları için 150 ton yulaf 28·9' 
nü koşuçınarı mevkiiııde açılacaktır. Evelce cumartesi günü saat 1o do kapalı zarf usulile satın~ 
ilan edilen resn1İ talimatnanıesindeki şerait nacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her S 

dairesinde hayvanlarını sergiye kaydettirnıek ve münakasaya iştirak içjn de Balıkesir i~ın 940 ve . Si 
ğırlık için 565 lira muvakkat teminat a kçalarile birlı~ 

istiyenlerin 15 eyhil 934 tarihinden ilibaren yukarıda yazılı günde muayyen saatten evel Balıke' 
18 eyhil 934 akşamına kadar her gün hayvan de kolordu satın alma komisyonuna müro.caatları.:J-1; 

-------------------' pazar'.nda ~üseyirı çavuş hanında kayıt ve kabul 169-:: 
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heyetıııe muracaatları. Balıkesir Eokaf MüdürlüğürıJ 
Daimi Vilayet Encümeninden: 

Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - 00+61 kilomet 
eleri arasındaki kısmın tamiri tartname ve ketifnamesi 
mmoibince yapılmak ve 27- Eylül - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf uıulile müııakaıaya vazedil _ 
mittir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku
ruştur. 

Münakasaya liyakati fenniyeııi başmübenndislikçe 
tasdik edilenlerin iştiraki mesuliyetleri ile çalışacaktır. 
Ehliyet vesikuı ve ticaret vesikası ihraz edenler kabul 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden lAakaJ sekiz gün 
evel başmühendisliğe ibraz edilmit bulunacaktır. Talip 
olanların bu vasaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispet 
nde teminatı muvakkatte makbuz veya mektuplarile yev
mi mezkOrde ve vakti muayyeninde usulü dairesinde en
cümeni vilAyete fazla malumat almak istiyenlerin daha 
evel başmühendislife veya encümeni Tildyet kalemi
ne müracaat etmeleri ilAn olunur. 
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Daimi Vilayet Encümeninden: 
ılıca - Bürhnniye yolunun 94 - 96 kilometreleri arasın · 

daki kasmın tamiratı eeasiyesi şartname ve ke9ifnamesi 
mucibince yapılmak ve 27- eyl6l - 934 tarihine müsa<lif 
perşembe günü sant on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuı 

tur. Tamiratı esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 
kuruıtur. 

Münııkaeaya liyakati fenniyesi baş mühendislikça 
tasdik edilenlerin ittiraki mesuliyetleri ile çalışacaklar 

ehliyet vesikası 'fe ticaret vesikası ibraz edenler ka
bul olunacak ve bu vesikalar yevmi ihaleden lfi-
akal sekiz gün evel başmühendisliğe ibraz edil -
mi bulunacııktır . Talip olanlurın bu vesaik ile 
beraber yüzde yedibu~uk nispetinde teminatı muvak. 
kate makbuz vo ya mektuplarile yevmi mezkurJa 
ve vakti muayyeninde usulü dairesinde encümeni viltL 
yete fazla malumat almak istiyenlerin daha evel 
başmühendisliğe veya encümeni vilayet kalemine 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 
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Vilayet Evkaf Müürliiğü.nden: 
Evkafa ait küçük şadırvan karşısında 207 No. lı 

kahvenin cam, camekan ve camlı kapısının mücad -

deden tem iri açık münakaşaya çıkarılmıştır. İhale 
L 10-934 pazar ertesi günii ıcra edilecektir. Talip 

olanların ı 4 lira teminat akçnsile birlikte Balıkesir evkaf 
müdiriyetine muracaatları. 

AT 

E DAT 
HA LIKESf H HÜKÜ ET CA l>OESİNl)E 

Ceza. ticoret, hukuk, ihtisas, mııhkemeleri lo 
divnnıh rploscrde dava deruhte edor . istişo re yapnr, 
fikir verir. 

Yeşilli cadde11inde Evkafa ait 160 ~ 161 no.lı diil\~ 
ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münakasaya ~,_ 
rılmıştır. Talip olanların yevmi ihalesi olan 20- 9 ~ı 
perşembe günü saat 15 de 16 buçuk lira teminat e 
ile birlikte müracaatları ilAn olunur. t 71 
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