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M e m 1 e k e t H a s t a hanesi Dün 
B ·· y ü k B i r T e h 1 i k G e ç i r d i. 
Yangın ha~eri ~a ·ta~ane içinde ~üyü~ ~ır ~eyecan ve telaş uyandud1. Yangm 

~anyo dairesin~en bina çatısma sıçuyan ~ıvılcımdan çıtmıştır. 
Ordu 13 (AA) - Zırnat 

Vekili Muhliı bey Sudi 
bey köyü fındık bahçesin-
de tetkikatta bulundu. y anğın 
Adana belediyesinin yardımları 

Adana, 13 (A.A.) -Geçen Nasıl 
Ağustos ayında belediye C k ? 
dispanserine t 846 kişi , l il. 
mürncant etmiş 586 kişiye Memleket hostnhanesi diin 
reçetn, 936 kişiyo parasız biiyük bir t hlikı> gPçirmis. 
iltiç verilmiş 346 kişi de yonmoktor: kurtulmuştur. 
hastanelerde tedavi altına Saat onu doğru hn tane-
alındı. nin orta kısmındaki ban_ 

Muğlada imar faaliyeti yo dı:ıiresi hazırlnnmok i -
~tuğla, 13 (AA.) - Btt- tenmış, yakılmıı ve fakat 

lediyemiz şehrin işlek so- tüttüğü görülerek söndürül. 
kaklorında 600 metre mu· mü tur . işte bu, banyodaki 

-. ..... - ......... 
ANKETİMİZ .. 

Yeni seçilecek 
Belediye heyetinden ıstekler •. 

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

Her ma~allede bir çocuk bahçesi yapılamaz mı, içmı 
ve kullanma suyu tefrik edilemez mi? 

Yeni belediye heyetinden 
neler istiyorsunuz? boşlıklt 
anketimize bugün de devam 
ediyoruz. Bugün ihtiyar bir 
hanım okuyucumuzla Ayg -
ören mahalleıinden Ziya 
beyin cevaplarını basıyoruz: 

Oğlum, 
(Yeni belediye heyetin-

den neler istiyorsunuz?) 

me suyunun yemek, temiı
lik gibi ev işlerine kulla
nılması yaıak olmalıdır. 

3 - Hergün çocuklarımıı 
sokaklarda toz toprak içi
nıle yüzüyorlar. Çocukların 
sıhhati namına her mahalle· 
de büyükçe birer çocuk bah
çesi açılmalıdır. 

rnbboı bir saha beton sobayı yakıp söndürme es-
arme bir pazar yeri yop· nas nıln snban n hucayo 
tırmaktadır. Sıhhat ve İçti m1irıtohi olduğu yerde ve 

Dün büyük bir tehlike atlatan memleket hastanesi 
Y ungı nclan iııtişo. r eden ara ılökmeğe başlamışlar· Diye bir anket açmısın-

du man ı snot on bire çeyrek dır. Bu suretle büyümesino ız. Bon okuyup yazmak 

Muııarafıklb mıbılleıinde 
15 numaralı evde 

HAYR/l'E 

mai Muavenet Vekdlctince bacada nçılmış bir delik- bilmemekle beraber bu-knla ılk d(·f olornk lıu- meydan verilmeden yangın 
tnhone mutbohından hosta. hiraz sonra yetişen itfaiye nu duyunca ~·ok sevi- * Aygören mahallesinde 

nıüsnodesi verilen mezbaha ten çatıya kıvılcım sırra-

h " .. .. f' d t .. ndim. Herkes, yeni belediye 
uzun senelerdenberi mua· 
ttnl bulunan belediyeye 
( Devamı ikinci aayfada ) 

nın vapı imasına havalar mıştır. Bunun üzerine zuten 
müsaii gittiğinden yakında montnr holindo ol:.ın çatı 

nne aıçısı gormuştur. tora ın on amamen son_ 
yangın haberi hnetaho. dürülmüştür. heyetinden neler istiyeceğ-

tütün devşirilmesinin sonu tııbonları tutuşmuş ve için ne İçinde büyük bir ho- Fena bir tesadüf eseri ini açıkça yazacak. 
alınacaktır . iç1n hımmağo do başlomışt r. yecan uyandırmıştır. Bir- olarak ynngın ilk görül- Ne güzel.. Bundan dolayı As~eri ~eyetimiz -==-===---=-======= 

d d h · sizi bilhassa tebrik eJe_ 

Sovyet Rusyanı 
C e m i y e t e Gi mesi. 
Sovyet Rusyanın cemiyete davet edilmesi ha~km a 

tıırafton bin yı tnh1iye, üğü e na a astonenın 
nğ r ha taları nakletmek telefonu i lememekte İ\lı. rim. Dileklerim şunlar: 
diğer taraftan ynngını Bu yüzden şehir vo itloiye 1 - Caddelerde olduğu 
söndürmok ic;in boşta ba- memleket hastnnPsinin dün gibi sokaklar do lAyıkı veç-
hekim olduğu halde bü- geçırdiği tehlikeyi birıız tP.· hile temizlik görmelidir. 

tiin hastahane doktorları. n bhurla ve Cukat derin bir 2 - İçme suyu ile kul-

Moakovn, 13 (A.A.)-Türk 
askeri heyeti Odesaya gel
miş n iıtasiyonda garni
zon kumandanı, hüktlmet 
matbuat mümeHilleri tara_ 
tından seldmlnndı. henışi reler haıtf\ hnstol h~yel'nnlo ancıık hastane lanma suyu ayrılmalı, iç· 

i~====.==========~==-===========--===--
a r hurekete ge\~mişlerdir. otomobili omniyet mü.Jüriye- ı• 1 A k 

verilen karar bir kısım devletleri mamnun etmedi. Bu sırada hostohanede tine gelip hldiseden ha- t a y a s e r i B i r 
bulunmakta olan arkada- her verince muttali olmuştur. Tokyo, J 1 (A.A.) - Ro· 

te Ajan ı muhoriri bildir-
iyor: 

Bazı gazeteler Sovyet 
Rusyonın Mitletlrr Cl•miyl
tine girmesi h akkında acı 
mütnlealıır neşretmektedır. 

Yomuri g11zetesi diyor ki: 
Akvam Cemiyeti şimdi 

bir Avrupa Milletler Ccmiy
et i olmuştur. 

Resmi mehalil Sovyetle· 
rın Mılletler Cemivetine 
girı ınin uzak şarktaki 
Japon nüfuzunıı veya hazı 
mehafilin ileri sür-
püğü gibi garpta Alman 
nüf'uznna mani olocağ nı 

zannetmektedır. 
Vnrşova, 1 ı (AA )- Sov

yet Rusyonın Mıllot er 
Cemiyetin" kabuliı hrıkkın
ıln Cenevrede cercynn eden 
müktilemelerdcn boh~eden 
gksperes, "" Poranni gazo 
tclrriııın hu usi muhı lııri 
diyor ki: 

1ılletler Cemiyet ı 
bulvorlnrından sızan haber
lere gore konseym gizli 
ce]sesindeki noktaı nazar 
tt•otısi Portekiz ve Arj ntin 
Sov' eı Hu yanın davet 
edılrne ıoe muhauf kaldık 
}arın 1 göstermektrd ir. 

Keza A vus~uroJyo mu 
rahhn 1 tarafından dn hozı 
ıhtırnzi kayıtlar ileri siı
rulmüştur Bunıı mukabil 
Lehi tanın bu hususta bir 
ihtirazi koy derm l: yon 
ettiği hakkında Cenev· 
rede kınısc kımscyo birşey 
duynıomıştı 

Hu neviden şayialar 
artık donmektedır. 

Cenevre, 11 (AA .) 
Milletler Cemiyeti meclisi 

Sovyet Rusyanın Milletlor 
CcmiyPtine kohulüniı Yo 

mecliste daimi bir tı7.al k 

şımız Daimi Encümen 
uznsından Ahmet l:lulOsi bey 

verilın'1sİnı Arjantin ve ilk olarak başhekim Ali 
Port kizin i tinkAf ıltJ 'llntle- R 1z l beyle beraber har _ 
fıkan ve kati RUr(•ttc kurar- rı\'lE>n dayadıkları bir me-

laştırılmış olduğundan şım · rJıvonle kıremitlıği tırm· 

di Sovyet Rusyoyo gön- anmışlar vo kızğın kire-
derile<'ck davet İçin hir mitleri kaldırıp yanan 
formül aramaktnılır. Çünku ahşap kısmı meydana çı
Avusturya ve Konadn baş. karoıağu yukarıya koval-
vekillcri gibi bozı muro- arla verilen suları bu kav 
( Oc\'lı mı ik ncı Sn) f ı..do ) gibi yan on tahta kısımL 

====~~~==~=====:=:;;:======== 

O r d u m u z a Hediye. 
T ü r k Polisi Ordumuza 
Tayare Hediye Et 
Anknr:ı, ı3 <A.A.) - l'o

lıs teşkıldtı mız ordumuza 

Bir 
t i •• 

Tiırk Polısi nrlındo bir 
toyure hodıye eımcği kar r

lnştırmı ve bundun toyore 
cemıyctın h berdar etmıştir. 
Cemiyet i~· nrni) etimizı ko 
rumn yollarında hnJıkalnr 

yarnlnn polısliğimizin 
=-=='--"'-'~== 

Cenupta 

bu gtizel knrnrını memn
uniyet ve şükranla korşılon
mıştır. 

fındık ıhracatı 

Ordu, 13 (A.A.) 23 
Ağustostan EylOle kado.r 
1339000 kilo iç, 2080 kilo 
kabuklu fı ndık sovkedilmiş
tir. 

Kasaba 
Bir haf ta için~e ne ~aoar Hattında Posta ve e~spere
~aça~çıll~ va öSI ol~u1 sler es~isi gibi işliyece~tir. 
Ankaıa, ı3 (AA.)- Bize 

' • rılen malilınata göre hafta 
içınJe ıkİ81 müaademclı ol

mak uzere 4 kaçakç ı vukası 

olmuştur . Bu va.~nlurdan 

hırı ölu 31 kaçnkçı y.ıkal -
nmı , 76 kılo gümruk, 339 
inhisar kaçağı, 5000 dirohm
ılık çek, 600 lı vo. 27 kilo 
nfyon. 5 koç kçı huyvnnı 

ele gcdrildi 

lstenbul, 13 (Muhabirim -
zden) _ Nnfıa VekAleti ta-

raCındıın izmir - Kosobn hn-
ttındn eski posta v eksp • 
eresi eervjslı•rınin devamı 

kabul edilmiştir. Eskisi gibi 
huftnnın pazar vo çarşaLDb 

günı •ri "kspres diğe r giı -
nlerde posta trenleri işley_ 

ecektjr. 

~ddiseden haberdar olur D e v I e t O I a m a z ! olmaz voli bey TilAyet 
emniyet v~ sıhhat müdürl· 
eri ile beraber hoetohn-
neye giderek yangının 
temomen itfasına nozn rol 
otmi§lerdir. Bu e!'!n· 
oda vilAyet Fırk~ı reısı 

Tevfik Fikret bey de 
Hastahaneye gelmişler 

yangın tamamen söndürü
lünciyo kadar orada ka
lmışlardır. 

Şark 
Vılayetlerinde i~i kazada 
tecürübe tahriri yapılacak 

İstanbul, ı 3 (~uhuhiri
mizden) - 935 senesinde 
yapılacak umumi nufus 
tahririne bir boşloıığıç 

olmnk üzere şork vilAy
etlerinde iki kozada tecrübe 
tahriri yapılocnktır. Tahrirde 
nüfus umum mü<lüru Ali Galip 
bey de hazır bulunacak. 
tır. 

Erzurumda soğuklar başladı. 

Erzurum, 13 (A .A } - Ky-
161 bidayetinden heri müaait 
giden havalar birden so
ğumuş etraf dağlara kor 

düşmııştur. Yağmur ve soğuk. 
mahsulAtı fena yapıyor. 

Siirlte yol yapılıyor. 

Siirt. 13 (AA.) - Erhu 
ve Şırnak kazaları arasında 
ki sefere müsait bir yol 
yapılı ·or yol cümhuriyet 
bayramına tamamlanmış oL 
acııktır. 

Popolu Dıtalia Gazetesi itiiYaö-Meslatıasıarın1 çatıyor 
«ll Popc.lo d, halin» dan: rnektir. Birleşik Amerikanın 
Bazı. l.talyan gazeteleri, militarizmi heri gün denisde 

Mussolınınin tank üstünde ve havalarda gorülmekted• . . ,. . ır. 
ırat ettıfıı me9hur nu- p l b''+.. · · k o onya u..,eeının yüı 
t unu neşrederken bu de kırk bee' d t h . -
nutuktaki Militarist bir . . . 

1
• or uya 8 •ı• 

mı'llet I k . t' edılmıştır. Bıze göre Polon· o ma ıı ıyoruz, k . 
fırkasını kasten tayyettilor. ya ço eyı y1ıpmı9tır, 

Bu gazetecilerin zih. Çünkü, bu devlet veni teıelt 
. kül etmiştir. 

niyetine göre. ltalya as-
keri bir devlet olabi- Askerlik kelimesi eayıli 
lir. fukat militarist olo· düşünceli adamların ıihni-
maz. Bu düşünce eıki de- yetine uymuyar Biz meslek 
mokrasinin tesirinden ileri taşlarımıza deriz ki: makaat 
gelıni§ olsa gerek. larını açıkça söylesinler Ya 

Bıı İtalyanın militarist Crşietliğo bıığlı olsunlar ve 
bir millet olmasını ıstur· yuhut papas mektebine de_ 
iz ve bunu açıkça ve folup gitsinler ve 
yük.sek sesle söyleriz. popu 

M 
olsunlar. Çünkd nramızda 

ılitorizm bir milletin 
nazariyesidir. Mılıtarist ke. soCımızda Te mesleğimizde 
limeei bir milletin bütün alçaklera ve iki yüzliılere 
varlığını mnddi ve manevi yer yoktur. 
servetini ordu uğruna fedn =======""=""""'=====--=
otmesi demektir. 

Cihanda bütün muazzam 
devletler, militarist addo_ 
lunur. Japonyayı veya Sov_ 
yet Husyayı goz önüne ge· 
tıriniz Bu ikı devlet ned-
ir? 

Sovyet Ruıya brolearya 
namı ahında milıtarıt bır 
devlettir. 'Fransa milleller _ 
inin bir nümuneıidır. Fra· 
nsada da erlt4nıharp dair
esı ne arzu ederse mıllet 
parllmento ve bütün fırka

lar hemen o arzuyu :sar 
ederler. Franıanın bütün 
hayatı orduya bağlıdır. 

Büyük Britonya denizciliğ 
Britaoyanın militariımi de-

Şeyh 
Sai~in ar kadaşlann~an bi

ri daha tutuldu. 
lstanbul, 13 (Muhabirimiz· 

den) - Şeyh Suit isyanının 

elebaoılarmdan olup hali 
fırarda bulunan Sadık iıim_ 
li 91.ki Diyarbekir mınta

kasında jandarmamız tara
fından yakttlanmı9tır. Bu 

9aki ovakit gıyaben idama 
mahktlm edilmitti. 

Şark havaliıinde ar\ık ıa· 
ki kalmamıı gibidir. 



Çocu lar için 
SEBZE BAHÇESiNDE 

BİR PERDELiK TEMSiL 

Rol bölümü: 
l - Bakla: l O yaşlarında bir çocuk. 
2 - Kabak: » » » » 

3 - Salatalık: 11-12 yaşlarında uzun boylu bir çocuk 
4 - Marul: 8-9 yaşlarında kıvırcık saçlı bir kız çocuğu 
5 - Bahçıvan. 

Sahnenin görünüşü: 

(Bir sebze bahçesi, bir tarafta baklalar, sakız kabak. 
Iarı, salatalık 11e marullar. Pude açıldığında bahçıvan 
süzgeçle sebzderl suluyordu. Çok durmadan gider. ) 

Bakin - (Başını knldıraro.k) Ah.. Susuzluktan çatlı

yacağım . Günlerden beri bir damla su yiıziı görmü
yorum. Bahçıvan döndü dolaştı yine hana tene
kesinden bir yudum su akıtmaJı. Hep şu sala
tıılıklarm, kabakların başında dolaşıyor. Sanki bizim 
hiçbir kıymetimiz yok. Onlar çapalanır, onl
ar sulanır, bize gelınce şöyle bakıp geçiverirler. 
Haydi diğerleri ne ise umma şu mağrur kabağın 

bilmem neresini seviyorlar. 
Kabak - «Kızarak» yıne ne oluyorsun? artık 

}Afların çekilıııez oldu. Ah. Yıırobbi.. Şu kara yü
lünün karşımııdan defolup gittiğini g-örmiyecek miyiz? 

Bakla - «Alay ederek» güleyim bari .. u kabak 
hanımefendiye.. Hah hah.. hdh.. Kuzum ne oluyor
sun? Biliyorum kendini pek beğeniyorsun . Fakat 
nereni? Şu yamrı yumru çıkık karnını mı? 

Kabak - Neyimi beğenmiyeceğim. Rengim ak 
pak.. iri yarı halis bir sakız kabağıyım. Senin 
gibi boğumJu boğumlu bir bakla parçası değilim ya .. 

Bakla - Ya öyle mi efendim.. Fakat ne çocukça 
beğenişleriniz var. Mağrur başınızı eğip üzerinde 
yetiştirdiğiniz toprağa bir defa olsan bakmadınız mı? 
O da beyaı değil: Kara toprak diyorlar. Amma neler 
yetiştiriyorlar, neler.. Binlerce nebntntına anasıda da 
o bab&1ı da.. insanları fakir yapan da o zengin 
de.. Fakat sen, herkesın önünde diz çöktüğü top
rak ananın rengile alaya kalkıyorsun. Bu ne bicim 
terbiye şımarık küçük hanım? 

( Kabak cevap vereceği esnada salatalık söze 
karışır. ) 

Salatalık - Of .. Bu ne gürültü? Ne güzel bir UJ
kuda idim. Dalımın üzerinden aşağıya sarkıp bir 
koca yaprak üzerine uzanmıştım. Uyuya kalmışım. Ne 
güzel rüyalar İçinde gezıyordum hıleeniz .. 

(Kabak ta, bakla da dinlerler. O sözüne devam eder.) 
- Bahçıvan arkın suyunu bizim bahçeye koy-

vermiş. Su yanımıza yaklaşırken hepimiıde öyle bir 
eevinc "ar ki.. Bahçıvan küçük çapasile suya yol 
açarken bi.1 de köklerimizin di.binden geçen suyu bol 
bol içimize çekiyoruz. Oh.. içimde bir serinlik. Üze. 
rimde bir dinçlik ki sormayın. Kim bilir daha ne 
rüyalar görecektim. Sizin gürültünüzle bir de uyandım 
ki ne su var ne de bahçıvan.. Peki anlatın bakalım 
kavğanız ne içindi? 

Kabak - (Ne için olacak, salatalı kardaş.. Bon-
ım biçimimi bakla hazretleri bir türlü beğenemL 
yor. Yok ben mağrur, çıkık kuranlı ımışım. Daha 
birçok şeyler.. Sebebi de bahçıvan kendisine su 
vermiyormuş bize verdiği ıçın de kızıyor. Ağzına 
geleni söylüyor. 

Salatalık - Siz de hiç biribirinizi çekemezsiniz. 
Daima yekdiğerinizin aleyhinde atar tutarsınız. Ne 
oluyorsunuz bilmem ki .. 

( Bu 11rada marul görünür. O da söze karışır:) 
. Marul - Kavğnnın ta boşındanberi herşeyi dinl-

edım. Artık tahammülüm kalmadı. Bütiın söylenen 
sözler bir incir çekirdeğini doldurmaz diyebilirim. 
Y~k o biçimli imiş te, diğeri değilmiş.. Hay<li diy-
ehm ki biriniz hidmıiz. f?okat bundan ne çıkar? 
Bence 0111 güzellik dışta değil içte olmalı. Yani 
kendisi biçimli, şık olmuş fakat huyu çirkin old· 
uktan sora neye yarar? Sözüm doğru değil mı 
salatdlık kardaş? 

Salatalık - Çok doğru söylüyorsunuz. 
Marul - Onun için güzel görünmek istiyorsak .. 

Salatalık - Bahçıvan geliyor, bnhçıvan .. iki elınde 
de koca birer sepet var. 

(Diğer iiçü birden:) 
- Eyvah, mahvolduk. 

Sıılatalık -- Evet hiç diışünmeJık. Yarın pazar: De. 
mek ki biıi toplarcıağa geliyor. Şimdi ne ynpacağız. 

Marul -- Ne yapalım Allah yardımcımı?; olsun. 
Artık pazara toplanıp kim giderse hokkını holtll etsin. 

(Diğerleri ağlaşorak:) 
- HelAI olsun. Holtıl ol un .. 
( Hepei bulundukları yere sinerler. Bahçıvan da sepet 

!erile ağır ağır sahneye girerken perde iner. ) 

M. Cevdet 

' Küçük haberler: 

Şimen~if er inşaatımız 
Yeni şimendifer ha\la-

rımııdan Filyos- Çatıılağzı, 
Yolçatı _ Diyaı·bekir ve Sı_ 

vas - Erzurum hattında 

Sıvas - falaty iltisakı-
ndan yüz kilometrelik 
kısmın toprnk düzeltilme
sıne ve inşaatına başlan

mıştır. Afyon - Antalya 
hattının on beşinci kilo. 
metreden kırkıncı kilom 
etreyo kadar olan . kısmı 

da ihole edilmiştir. An
kara istasiyonunun büyü-
tülmesi için bir proje 
hazırlanmaktadır. Ereğli 

ve Mersin lımanlarmın 

inşaatı takarrür etmiştir. 

Döviz mevduatı hakkında 

Maliye VekAleti b<.1nka 
bulunan yerlerdek · Malı ye 
memurlar .na gönderdıği bir 
emjr ile, para ıızı koru
ma kararnamesinin beşinci 
maddesindeki sarahPte işar
et ederek banka ve ban
gerlbr nezdinde bulunan 
döviz mevduatının azami 
on beş gün zarfında mcr. 
kez bankasına veya şubele
rine te"zii ve buodnn son
ra vaki olacak mevduatın 

da tevdi tarihinden iti
baren nihayet bir hafta 
içinde aynı surette banka 
ve şubelerine tesliminin te
min ve kontrolünü bildi
rmiştir. 

Küçük samıtlar 

1ktısat Vekdleti (el ve kü
çük sanayi müdürlüğü) ta
rafından kü~·ük sansyi ve 
küçük sanayi erbabını koru
yucu tedbirler alınmakta
dır. Müdüriyet şimdiki hal
de birçok Avrupa memleket
lerinde küçük sanayiin ne 
suretle himaye edildığini ve 
bu maksatla ne gibi ni
zamname, talimatname ve 
eserler vucuıle getirildiğı
ni tetkik etmektedir. 

Dahiliye Vekdlttinin tamimi 

Dahiliye VekAleti Belediye
lere bir tamim yaparak 
931 ve 932 senelerındeki 
tahsildt ve aarCıyatları hak
kında malQmat istemıştır. 

VekAlet bu malumatı Beledi· 
yelerin sarlıyatlaunı vize 
edecek olun divan mahaseba-
ta verecek.tir. 

Soy adı kanunu 

Dahiliye VekAleti tara
fından kdnuııusanı 935 
tarihinde meriyete girec6'k 
olan Soy ndı kanunun tat· 
bik suretini gösteren bir 
t.alimatname hazırlanmak_ 

ta<lır. 

Anketimize 
levaplar 
(Üst tarafı ikinci sahifede) 
ait sinema binasının bir 
sene evel • ü~: bın liraya 
talibi vnrken beledıyenin 
ne esbaba mebnı satma-
dığını bilmiyorsam da mü
şrerek ve muattal bulu
nan hu oıahallin belediye 
tarafından salılmasile bele
diyeye eyi bir para kaz nd· 
ırılmış ve hemıle mahallemizin 
binn yapılmn k suretile 
şereflendirilmiş olacağını 
bildiğımden yeni intihap 
olunacak lıelediye hoyotir.den 
bu cihetin nazorı itil> ra 
alınmasını temenni iderim. 
Ayıtoren mabnlleıındPr Sıtkı ogıu 
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1r ad Varı~ 
Kab 1 E d i I~ 

Ziraat 
Bankası •• 

İstiklal ve ~ itatpaşa me~te-1 Liseye 

Kazım Paşa, Perin H 'bra
him beyler murahhu seçildılar 

tepJeri bir arada v yanm 
gün tedrisat yapaca lar. 

tık me teplerımizden bir 
kısmı yarın açılacaktır. 

Şehrimizde ve Bandırma
da mevcut mekteplerin ih
tiyaca tekabül etmiyeceği 

vılAyetç nazorı itıbnro alı
narak buralarda yarım giın 
tedris usulu kabul edilmıştir. 

Mitatp:ışa mektebı ile İs
ti· lfıl mek tehi ~1 ıtatpaşanın 

ımdıki durduğu b nada bır 

leştırılcıcekt r. Ancuk yarım 

gun tedrisat yupılucü k öğ

leye kadar bir uıekteb10 
öğlı den sonra da d ğerının 
talebesi burada ders ok-

uy ıcnktır. Bu vaziyet ii -

Ta ipler •• 
Hanım kızlarımızdan da lf 

ye çok talip var. ; 
Orta mekteplerin 8~, 

gunu yakınlaşmıştır ~ 
mektepten mezun olsfl oJI 
biı çoğu liseye knyd 
muşlardır. Müracaat ed' 
ler arosındn kız orto f11df. 

mezunu olan kızlaruntZ 

Yörük ibrahim bey 
t atpaşa mektebınin eski 1 

binası ynpılıncıya kadar 

lunmaktadır. Fak Hl def" 
lıselerde muhtelit ıed 
usulü kobul edilmedı~ 
bu taleplerin isufıno 1

;. 

görülmemektedir. Bu "~ 
karşısında kız orta Ol 

1 pt('n m ~zun olan hnoılll. 
çoğu muallim mektepl"'rı 
açılacak imtihnna gir(Jl1 

dır. 

ekteplerin ıaınir~ Ge~·dn hofıa Ziraat Bank. 
aeı heyeti umumiyesine üç 
murahhas seçmek üzere 
belediye daimi encümenj ve 
ziraat odası azaları toplan
m19tı.Kazolarda dn aynı ma
ksatla toplantılar yapılmıştır. 

devam edecE- ktir. 1 
Bandırmada yapılacak VilAyet mekt1;.1pter~ 

yarım gün tedrisat için iki 
muallime on beşer lira ücret 
kabul edilmiştir. 1 

Bu suretle bu mühim / 

tamire muhtaç ols '4 
tamirine başlanması "~ 
rür etmiştir. Bu Dle~ 

Daimi V ılliyet Encümeniaz: 
asından Rifat beyle belediye 
"e ziraat odasından birer 
zatın huzur ile reyler 
ayrılmış ve neticede Bü-
yük Millet reisi Ktlzım 
Paşa lfozretlerile mebus 
larımızdan Mehmet Per
tev ve Yörük İbrahim bey
lerin müttefikan murahhas 
seçildiği anlaşılmıştır. Aynı 
zevat Lundan evelki heyeti 
umumiye toplantılarında dn 
vildyetimizi temsil etmişler
di. 

zaruret önlenmiş olacaktır. 

Rus yanın 
Cemiyete 
Girmesi 
( Üst torafı birinci sayfede ) 
hhaslar Sovyet Rusyanın g
irmesini kabul etmekle be
ruber davetiye gönderilmesi
ne ıtiraz ctmektt3dirler. A

rı.ınılan formül bunların da 
davetıyeyi imza utmeleri 
ni kolaylaştırma içindir. 
Kati metnin hazırlıınması 

ve son imzalarınd da top
lanması ıçın bir kaç g-

Sedal Paşa unun kifayet edeceği ümit 

Milli Miidaföa VekAleti ha- olunmaktadır. 
rita miidiri umumisi Sedat 
Paşa <lün şehrimize gel
miştir . Pı.ışa lfozretleıi i -
tasiyonda merasimle kar. 
şılanmıştır. 

Vilayet Daimi [ncümeni 
uaimi V ıldyet Encümeni 

dün vali beyin reisliği altı 
nda toplanm ıştır. 

Roma, 11 (A A.) _ ltaL 
ya matbuatı Sovyet Rusy
anın Milletler Cemiy tine 
gırrnesi için Cenevrede el
de edilen itilAftan dolayı 
derin bir memnuniyet gös-
termekte ve bu hiidiseye 
buyük bir ehemmiyet atf
etmektedirler. Çünkü bu 
suretle Sovyet Rusya ile 
dığer memleketler arasında 
sılfthsızlnnma hususunda 
çoktanberi başlamış olon 
te riki mesai daimi olacaktır. 

ff 
. Gazetele.r Sovyet Rusyn 

ayvan seroısi yı t'.lnıynn ılk dt: vlet ol 
Hayvan sergisi önümuz_ nı k ıtibarıle İtalyanın 

deki cuma günii açılacak- ou meselede Fransa ve İngıl-
tır . Sergi etrafında ha- tf\r ile beraber hareket 
zırlık yapıloıııktadır . etmış olmasını guyet 

Bol ikramiyeli olan bu t ıbıi bulmaktndırlnr. 
sergiye bütün hayvan ye- Cenevre, 11 (A.A.) - Bey-
tişti ricilerınin iştirak edvce- n !milel mı>h fil Sovyet Bus-
ği tahmin olunmaktadır . • yanın ~hlletlPr Cemiyetine 

l~i hırsız tutuldu. 
Deliyu uflar köyundl n 

Alı ve Yenice B şmakızdı 
köyünden Molımr t ısmın-
dc iki hırsız tutulmuşt 
ur. M~bmet ile ~linin 
bundan iki buçuk ay 
~vcl Ovacık köyiıııd n 

Cemil efeudmin koyunlar. 
ını ralanlar olduğu anla
şılmıştır 

kabulü prensip ıtibarıle 
kabul edılmış olduğu dan ş-
imdı usul meselesıl meş
gul lurler. Davet meselesi 
hukkın la Türkiye ile Meksı
kan n ARs mblon.n nıutle

fıkan verdiği bır kararla da 
vet ettikleri hatırlam:ıkladır. 
Sovy<'t usyanın n:.ımzt ı
lığı ıso iltıfakla kabul ed-
ildiğinden başka 
bir sureti hal 
bulma· lfizım golmekted:r. 
Malfündur ki Mosko,aya • 

ler için bütçenin ta 
kı mından para ayrılrn1t 

Bandumahlar gelecet 
İdman yurdu tnrsfı 

Bandırma muhtolitinej 
pılnn maç tekllfıne 
nüz bir cevap gel -~ 
ştir. Bununla beraber ~ 
nJırmalıların bu.gün 4' 

rimize gelip tdcnııor 
rdu ile revonş ııı• 
yapmaları ihtimal d9 

nde görülmektedir. 

Mecmualar: 

Yeni A~am 
Yeni Aadamın 37 iocı 

yısı çıktı: İçindekiler: 
mail Hakkı: Hürriyet~ 
vası bat ı l mıdır ' 'e ilk . 
tep muallimini üniver~1ı 1~ tirmek lazım, Camt: Si ro 

aleminde olanlar - Abdülfe 
yıldırımn karşı · Gu~~·~ 
abzıı (hikaye) - Züht~ 
ısır sanatı - Vahdet G ~ 
kin: şiir aleyhinde • 1 
Ziya Halim icapların• 
ğun tedris aruz - fıdl 
Hn kı: Sait Çelebi (B1

{ 

kısa tetkik ve teni1l 

ilim, sanat, teknik"" 
miyot haberleri ... Fistl 
kuruştur. A 
Assnmblenın ekserı 
tarafından imza ed11 

bir nota gönderiloJ 
kararlaşmış gıbidir. 

Oığer taı aftan iek•0 ~ 
navlarlıı Kanada "

8 

vustralya da do\'otıı• 
gönderme meseıesı~ 
birnz muhterizdirler. 13 
binaen nıuzakeı eleriıı tJ 

olduğundan biraz (s" 
urmesi müm undur. 

serıyet touıin edil(lılf 
makla beraber ıı.sb01 
şc kli hakkındcı biç bir ~ 
rar verilmo:niştir. 

M. Benesın nudcıı0 

sonraki intiba istil<~ 
nikbin olnruk d.c 

1 de mufrit bedbıll 
ue görülmemesi 
kezindedir. 
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lngiliz·Gaze eciliği. 
-

Londrn m buatının mali 
kuvvet ve cidıJıyeti, bu 
matbuatın haiz olduğu biı-

Altı tane popular sa~a~ gazetesinden hiç~irisinin ~as- ~:: bi~~~~~;;~ıngi~:i::~;~:~ 
L b' ~iyondan aşag-I dU.ŞnlBZ gazeteleri de bu eihetton cış. ılSI lr mı · ağı vaziyette ,1egildırler. 

(Nene Zıiricher Zeitung»den Çinde milyonlarca cvlAdı Bu mali kudret bahsinde 
iktibnsen dünkü sayımızda beşerı kıran hır kıtlıktan ciddi gazeteler, diğı\r gaz-
neşrettiğimiz yazının Fon daha miilıimdir Londraya st:ıtelere nisprtlo ~·ok yük 
kısmını bugiın basıyoruz:) aıt mahalli hnherler, bu ek bır dereceyi haizdir _ 

lngilterede Tımes, Mor· Sensation gnzPtelerinde ('id- ı r. Ciddi bir gazote, bir 
nıng Post, Dnily 'I lgrapb di gazelelerl.ie olduğu gilıi lngı ız ıçjn yuksc bir 
g zetelerindon başka Lond· hır hayli gori bırakılmış- muesseae, ecdattan mevrus 
roda çıken dığer hilcümle tır. Zira bu gnzctolerin milli kıymet ve hı'lmmiy-
yevmi gazeteler ve uç· to.ne Londrn haricı de bulunan eti hoız monkultlUan bir 
(Öğleden sonra gazetesi) Po kariluinır wıktnrı ~·ok faz· ş ydır. Onu t(lnkitsiz ve 
puler tanınan matbuat l.1 olup hunların Lond- munı:ı ı:ı~asız kobul etmek 
olup bunlorın ilk bakışta rova ojt mnhalli haberler rı utloke ıeop etm(•zso tle 
nazarı dikkati celbeden hnkkın t ki nlı1 ·oları pek her hnlde ona hiırmot edi· 
yuksek brıskı adetleri v&r- mrıhdu tur Aynı zıımanda lır. Bu kunantin hu uhindo 
dır. Akş'lm gilzetcleri he- hadd n n mış b r mikyas - ti.mil olnn şey belki biiyük 
yecanlı haberler vt'.'rebil- ta biiyiık olım şcl irdeki g:ızeleJerjn hiç olmazsa 
d.kleri takdirde - bask h ıl k dı h. t iıyuk konınıu- Sİ) ı rıı k 1 l(ırini hemen 
udetlcrini 800 bine k tdı r nal me 1 1 r · k~r ı ollikn da mn uno um olarak neşr-
çıtarabılırler. Bunl r.n zdır nttll hu oltikasız- etm zler Tim s gazete-
ye i ebemmiy tı çok nzdır. 1 ğı, Lorıdrn hc·lı diy~ nirı nı ı:ırettiğı hır fıkir 
f:ı,akat 6 tane popul r m dı 1 •r'n Y· pıl ın intiha- ve mtitılea hır politikncı-
sabab gazete ıcıdrn hı~ bı- hrı tir k pı} l rin mik n ıı ·uhut muh rrirm 18-

risınin bo1:1kı 1 l mılyon· t,ırın n gulu ~·olacak ıle- mı ile değıl, oncuk 0 

dan aşağı duşmtz. rHPrl z oluşu 1 Pıt muteber g.ızotr-nin bu 
Sketch ••e ~1ırror na Ptm kt .f r Popul r g ze- f1kir ve mütolcayı k •ndi-

mınJaki musavver ve ı- trılı r, k r lı rınin .ılfik sını ıııin tnmanıile şnhsıyet· 
1nseten tnııı ınıle kıymrt büvuk mık ya ta mukftfot- !er fo\ k.ndıı olan otorite-
siz olan iki g..ızeterıio bas- lnr koyarak 'A ubonmnn ıı le tekeffül etmesi snye-
kı adedi en düşük had t rcıhın le m 1 r.tfıı bir si - ınde k ymet ve ehemmiyet 
olan birer milyondudır tem tak'p ed •rck tomın ıktı-ap eder. Hernen bü-
Londra yevmi matbuntıncfo ederler. Sc> ation matbua tun Poris matbuatının tPltlk-
yegdne buyuk lıberol or- tının çok yüksek baskı kilerile taban tabana bir zıt 
gan olan News Chaunİ<'~C adedıne rağmen ciddi mat- te kıl oder. Bu prensip 
gazetesi, yuksek ~i.r ıh· buat bir ıl idnde ''e Gk· İngiliz halkının uurunda 
bora sahip anayıcıJerden s~riya daha muhitlerde o derece sollibetle kökl•lŞmiş· 
Cadbury oılt' inin mal rlır. elden ele dolu arak ve Pn tir ki umuınıyotle Senso-
Bu aıle prıcker tarıkotına ıı oğı bütiin gün 'e bnznn tıon matbuatı da - her ne 
sAlik olup gazeteye bir do d. ho uzun müddı t knılur hu nıotbuatın tesiri 
kazan~· elıle etmek eme muh f zn <'nılerek okunur. İ'.''fl esas koidell-'r tuma-
linde değildırler. Bu ga. Bu suretle ciddi matbuatın m n ~rıyri mevcut olmakla ho 
zetenin h3skısı takrih n karıleri SPn otıon matbuatı. r b ,r _ bu kaideye hürmet 
1,5 milıyona balığdir. nın knrill'rınJı•n rız değıldır.

1 
ı.>der ve töbi olur. 

'esation. heyecan goze. Vt'.' herhalde ciddi matbuntın lngiliz matbuat nın moli 
lesi soyılon fhily Moıl, karileri. ötPkılı:rın knril teşkiltitı hnşlı bnşına bir 
Daily Expres vo Dnıly rinden dohn yükflek bir mevzudur. Btiyük gozetel 
HeralJ isoıındekı üç gn- sın rı ndır. Bu hal, ıktısad' n erden bir çoğu Jnha hcı -
z tenin beherinin bil k a- de cıJ li matbuatın l<·hmE' ka ne rıyat dahi yapın 
dede ikışer mılyondur. oluyor, zıra <'iıldi mothu t bır şırkote .ıittir. İngiliz 

· illlnl(lr ıı•ın kP.ndisinıien ı t ı k d Daily Herald gozetesı \' nıot Hl mın yn nu: ·en ıne 
• çok fözla bn kı ad dıne ı b t al u" u· J)oznr Lebaur portieinın rcsnıı or· ı -:ı ır <'Z ı r . 
1 mıılık gaz t IArİn ı tetliği ı giınlcrı mıktar ve envaı 

ganıdır ve okuyucu arını fıatı istiyebıliyor. lltı.ncıl k l' b-
OrtfadaX·Morkist değılse de, • 1 yüzlere ba ığ ~o aynen u-

i o bütün ini{ lız gazete- / ,.uk vevmi gazetelerin 
beynelmilel sosyalızm um- )erinde mali (. ~nsı te kil forma ·ve 'loklıni haiz olan 
<lelerı'ne göre teovir t:der. d c ı · ı 

. d " e . z<-tt: erın .ı ıonr (Paznr günu gazeteleri) 
Daily Epres gazetesı, o- , ~ prrok nt s tı h lalı nın inti cır 
ğu itibnrile KnnoJnlı ol- in~itt~r l tc mn rafı tc etın sıd r. Bu gazf'tder 
on Ooıly Maıl gozotcsı k ..,ül ~tm l tedır. Elder ek riya mıılı ılli olar k ta-
gozetelerının en eskısı olan atılıl ğ rıdta ~OZf'tl'lerin ek hdıt edılen bir hı.ılkn hi-
Doıly Mail gazetesı oıute-. erı 1 Penny.fır Bii)i.ı 

1 
tnp ~derler. l,,ondra şoh-

vef!a Norhclıfteın bıroderı g z tl'lerJ n ytılrıız 'I' mt>s 2 rının hemen her m ntoka· 
olan Lord HothermtJcre oı- Pennyy sntı1ır. Bir goze-

8 
ndo bu kobıl (Pı znr 

ıtır. Bu iki g.:ızoto sıyose 1 t •nin bo!=!kı ndedi mu günü gozetelerı) neşrolunur 
tte umumiyetle muhufozcı ayyen hır h el lı aş n ve hunlar buyük gazete-
ktlr bir istikamet tomsıl ı en kazanı; nzalır, ıira ıl )erin mohcılli ve hnher 
oderlerso de harek tlerınd lıln fıutı İ · t nilıliği ~ıbı nok 1 nlar nı telAfı eılol'I r. 
muhafoznk6r partının pro- or t r 1 m z. fi' k l her hal (Poz r gıınu guetelerı) 
gromrnu vu tabıyo ırıe tabı dC1 - bulun Londrn g z to nm hafl lr tı l utiın mf'm-
olm zlal'. Bunlar ıçın mutı- lc>rı m .i <' helterı ı t llll· lekelı tutmustur Bunlardan 
ım ve matlup oJ n Py: l ' r "" ahıpti lrr. li ılkço Obs rve in h ıiz oldugu 
Rabıtalı 'l:C gaycaı bellı hır malOın ol n rn mbalaro, yn. hurrııet, T ml•sın ıtiborın-
sıyaset tııbı.)esınden zıynde ni at ı ıl tı ıle ıl. n d ı ı g' r kalmaz. Dığer bir 
gundtjlık htl ııselerı hurcırt L u ·rotl rtne istınud n y~ışı (P ızar gunu gazctcsı) ~e-
le işirerek heyecan yara- yahı ırl r Vtı Fr.ınsad Wt> of thc \\'orld olup 
tmakt dır. Bu ıkı matbu t nıutnt olduğu gibı htiku- mahkeme ve odliyı ye mt 

1 l l j h herlcrı en vt\sı, şumul-de{olar Si" asi monfcı:ıtlere m tin. ya ıu. t o • • r mo_ 
J h ( l h iti Vf) ınukemnıel hır t r-hddım k lmışlar vfl mUH!U- li v • s naı ~ a ı n ta 

k t kozanm mı lordır. siı; t müft{ kır d •ğıldırler. zdndır ve dünyonın her hnn-
n ıye · · h kk gı bir t rcıfınJan bu kabıl 
Fakat çok yuk ek olan illin ışı• ın v ııtı o ın-

t { k h ı J ı haberler olır. Şimdı .Je-baskı adctlerınc mispetln (in >ı.r . ı ·ır atıı o ı c- ğilse de cvelce bu Ra-
muvaUokıyotl •r i mutov zi hilrne ı ıçı şunu kıwdet- zat ·nin baskı u<ledı dııhıl 

d Bu "" Zt'I }f rı ok- m k i t r z ı. Lor Rot b' 
ane ır. r- olduğu halde hıç. ır gaz 
uyanların k ı zumı g ı- h rmeor' daha irk ç ete tunf.nd n elde odıl· 
et• lcrde ıyJ ı mevzular n•ı ov 1 L..,ndra gaz - mewiş bir yliksckliğı ha· 
31 ımnyıp bJşkn şryler tol ınin hu m nıh elan ol iz idi 

h 1 kları sen lik vorid ıt. ı3 y.ıni Sens tion V<' oyecn .. ~ 
arar] r. Bır İngılızin dt•dıgı milyon lngıl z lıra ı olarok 

gibı banlar iı;ın hır ffım yıd.zıbir tııhmın l'lnıışlır tiu mı 
devlet adamında dııha mu- t'H, o z monkı prır:ı kıy-
him sayılır. Londra vcıroş- metine nazernn 300 mil-
larındakı hır katıl vakası yon Iro.nk eılur 

r·· Yurttaş! •••••••• , 
: llihiliuhnıeri uııulmal : • • I• ıstırap Çt!kerı insanlara : 
~ 1 
: t!yilik yardım eden odur • 
•••••••••••••••••••••••••• 

TORKDILı !ayfa: 3 

Belediy 

Aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların 
ve aza ıntihap olunmağa salahiyeti bulunan
ların ayrı ayrı yi1 mi altı mahallenin defterleri 
hükumet ve belediye daireleri kapılarına ası
lacaktır. 

Defterlerin 15 eylul 934 cumartesi güniJnden 
itibaren 20 eylıil 934 perşembe günü akşamı 
saat on sekize kadar asılı bulunacağı ve mez
kur gün saat on sekizde kaldırılacağı ve def
terleriıı asılı kaldığı al ı gün müddet zarfında 
isimleri, huviyetleri def terlere yanlış veya mü-
kerrer veya hiç yazılmamış olduğuna dair ileri 
sürülecek itirazlar intihap encümenince dinle
nip işba encümen kararile lazımgelen tashihat 
yapılacağı, 20 .eylül 934 saat on sekizden son
ra itiraz iddiası dinlenmiyeceği ve her münte
hıbin behemehal de/terdeki sıra numarasını 

ile intihaba iştirak edeceği kayıt ve numara 
ilan olunur. 

ln~iltere ile trlan~a ara m mı mı Et ~ 0 im mJlil .... lii)liiJ mı (fil lil!J• 
~ ~ 

~a~i ra~ıta 
'§ Şehir Sinemasında 1 

;ı';~":
1

~)!ı;:~:ı~;0~1·~;, hu · Jl 13 eylül perşembeden itibarenH 
hnft ı zı.ırfındn Corkdnki n 1 r 
çarpışmnlarlu yenidC'n kan ~r.:1., VALEN YA y 1LD1z1 .il Jekel rıle boyunun İ ngıltero - a::ı 
lrlanda mf'ŞA]esine bir ça- ffiJ • 

reilkt:~:ı;;,1;t0:r~~~~::r(iki liJ!J Temsil edenleBriaifte He/m il~~ 
meırnlekrtin lıolkı nrosında & 

<lıyPmıyon z) Dl \'cut mu na- Jea n Gabin 
zaa bugun iki kısmı oyr l liJ 1h B J ll • 
mış bulunuyor. Bunlardan @f Omy OUTae e 1iJ 
hırı iktısnt sah sın a, dığeri IEJ il 
de konunu esasıyP mute- tfu Brigitte ll~lmin sanatmdaki muvaffakı- il 
nllik sahadaılır. 111 yPl.i ve hiitiin diinyadaki şöhreti herkesçe = 

İktısadi cidal 
1932 

de M. t' mahimdnr. Bricriltc lldm bilhassa hu fıl- ii ılt• Valeranın arazi Sl\lıimlı • 
rinı tcdıye etmemek kara- rnirıde ((Ok muvaffak olmuştur. Bu ve sa-
rile buşlamıştır. Bu kar mn mı natkar yıldızm aşk, macera, şiir ve heye
ıllln edılmesi üz .. rıne lngıl- ifil canla dolu oları hu fitnı rıi herlrnkle göı·ü- = 
tere hukOıneti bir ~·ok eso t lllİZ, çok meııı11tm kalaca k JlllZ. 1!J 
lı hatulcıra diiştiı: KuvHıtlı r.:t 

r::ı. ita veıeu dlirıva havadı.Jeri. S"'u,·are saat ta: bır tehdide knlkı9tı: lrlon - 1::1 J 1: 

dn mallarını husu ı bir tarı- f' 9 da, cuma matiraaımz · ,30 dadır. it 
föye ttlhi tutan, lrlandn \' A f\ 1 h A 
Muhtar De-.·letı vergileri ka-

nununu neşrettı G çen kft· r:.. VOL VOLGA 
ııunu ov~ld~ ~1r Elliot .

1 u~ - il~ 
lrıondR sığırları ıtlıı.ıllit rıu ffiJ 1§1 

rşı çok şedıt \e n i to. ce- lfilffil - liJffilffil . -mll!l!!llil 
zni kay tlı:ır koydu. d~derek imparatorluk hn- çnrcnın «!stersen çekil» 

İrlnndonın verme tc oldu- rıcınd n hır hakem mc· demek olduğunu bildırmiıtir. 
ğu ohimloı in h deline mü- sele inden ısrur etmiştir. Çünkü M. de Valeranın 

nvi mi tardn varidat temin işte hunun için mesele en şiddetli muarızlarından 
etmak mrıksudile hükumetin bir çıkmaz gırmiıtir. bıri olan Mr. Frunk Mac 
tokıp elliği sıyo Bununla tıer::ıbor matlup Dcrmet geçen ay söıle 

At vok ı doğru goru- noliceyı 'erebilecek ve ha diyordu «İrlondanın ittiha_ 
nüvor n da Amorıko hü- dtlı zatı1ıdo ş yanı arzu mu· ttan ~·ekilmesine taraftar 
kOnıetı de k~ndı ıne borçlu kabil lıır teklıf te vardır. olanların ıerdettikleri ııeb-
olan d 'letlerın lngiltt3re Bu da lrlnndaya bahşedilen opler arasınJa en ku't't-
gıbı borç t dıye etme- dominyon salAhiyetinııı uy. etlisi bu meselede bizim 
mekte ısrar gô lermomeleri m zamanda ittıhaltan çe. harici tesirler altında kaldı-
için İııgilız mallarını hu- kilrue hakkını da vardığının ğımız zannıdır.» 
u i bir trı Cıy ) e t bj tu· lngiltere hükQmeti tnrulın-

tulur o hiıkOmctim zın ne dnn resmon ildn edılm ıdir. 
Ju uııul ceğı anla ılncak Sır Evelyn Wrench gıbı 
bir keyfıyettır. tanınmış, vatanperver bir 

Mr.ıamnfıh lngıltore hu. ınuhnfazaktlr, bu mukabil 
kunıclı sulhperver bır teklıfın lngiltero tarafın-
adım utm tır. Jınpnr ı dan kabul edılmesı ic-
torluk mahkeme! rınden in hukumote ınüracnatte 
birinin hnkemliğım kabul hulunınuş vn frlandunın itt-
' ' teklif eylemiştır M ıhattan çekilmesinin ön· 
de Valera bu teklıfı retd-1 uno geçmek için on makul 

r•·•·•· •••• 
VUKAT 

Rıfat Yaşar -Ahmet T ırf ı~ 
JJosltılıant sokağında 

Merkez vı:ıkuzalarda her 
nevi dava knbul edilir ve 

4 sürntle neticelendirı\ir 
... 1 



Sayfa: 4 

Mevzuları K.'af amda Pusu 
Kurdular .• '

·~·······················~ • • 
~i Av u KAT. i ısmıımmmı Sındırğı Pa 

Genç muhurrlrlere 

İnanır (.ısınız, meTzusuz 
kolanlau, veya zorla mev
zu bulanlara gıpta ediyo
rum ... 

Onlar, üzüntülerine rağ· 

men, o kadar rahattırlar ki... 
Bir gün. yazacak bir 

mevzu buldular mı, belki 

o gün için, onlardan mes

udu yoktur ... 
Halbuki, gelin de, bir 

beni görün ... 
Kafamda, sayısız menu, 

pul'u kurmuş, birbirlerine 
karşı değil. bana, irademe 
namhlarınt çevirmişler: hay
kırıyorlar: 

- Ya, beni yazncakaın .. 
Yahutta .. 

Bu, »yahutta» nın ifade et

tiği mana, bence o kadar 
derin ve korkunçtır ki... 

Bazan, hepsi uykudadır, 
haogiıine: 

- « kalk, cancan ... 
Karşıda dikil... Çünkü, 
aeni yazacağım ... )) 

Bmrioi verHm, hiç bir 
mukabele görmeden diğe

rine geçmek mecburiyetin· 
de kalırım ... 

Ve o zamım, bana 
derin bir uyuşukluk çö. 
ker, yazamaz, yatağımı 

uzanırım ... 

Bu anlar pek nadirdir ... 
Fakat, ya ötekiler? .. 

Mevzuların, vakaların, hd
disatın, eşyanın kafamda 
şekillendirdiği muhtelif kı · 
yafetlerdeki tiplerin, bir 
mahalle kadını pervasız 

lığı ile, ellerind~ki süngiılü 

silAhları ile üzerime mantı
ğıma, irademe hücum 
edişleri? .. 

Ah, bilseniz, böyle zaman. 
larda bir çılğrnca döndü
ğümü billeniz ... 

MeselA, bir gün, garip 
~e şiddetli arzuların esiri 
olurum ve kalemi elime al· 
arak derhal sevgili -
ye hitaba başlarım. 

«. .. Kızıl bir ampulün 
aleve boyadığı bir odada, 
yalnızım ... 

Hayır, yalnız değil, senin 
gülen hayalinleyim, aevği
lim ... 

Alev ışJdı gözlerim alev 
alev yanan eıyalardı alev 
bir sevgili arıyan gözle-
rım ... » 

Fakat devam 
mü ya? ... 

içimden bir aea! 

mümkün 

H 1 ğ'l" ··ı - eeey.. sev ı ı, gu , 
bülbül, alev, lale düşünüle
cek zaman değil... O alev 
yanan gözlerini aç, mem
leketini gör, ynz ... 

Ve ani olarak irademe baş
ka hisler galebe eder; 
artık kalemim, birnz ev
velki yazdıklarımı kendi-
liğinden karalamıştır. 

Kağıdı değiştiririm: 
- «... İltimas, iltimas ... 

bu, ne müthiş ve korkunç 
kelime~.. Bir gün, hiç 
ehem mi yeti olmıyanların 

mühim bir mevki işgal 

ettiğini görüyorum .. Hu 
ne ile oluyor biliyormu· 
sunuzi1 İltimasla .. iltimasla .. >) 

Hayır kalem. yürümüyor 
işte. . Kalem değil, kafam 
yürümüyor .. , 

İçimden hafif bir korku 
doğuyor. rleğil tüylerim 
ürperiyor ... 

Ve bir ıea: 

- Haksızlığı ~en yapıyor- ; H. Tevfik_ Sadık ! ~ Her sene açılmakta olan SlNDIRGl PANA YlfH hu ene de 15 
sutt~·im:ıs kaldı mı şimdi'.l,. ,i DAVAVEKILl S ~ t'ıl cumartesi günü açılecak ve 1 n Eyhll çarşamba giiııii kapanacakll 

Aman, dikkat, yoksa ko- : YUSUF KENAN : (fil Panayırda her türlü emtia ve her cins hayvan satılır .. 
tesi boylarsın ha .. 

1
: Yaz1hanesi hükumet caddesin- : [g Panayır münasehetile alıcı ve satıcı olarak ~eleceklerirı her tiirl 

Diye, beni haklı olaruk : de Ahmet çeşmesi karşısında : ffil istirahatleri tenıin edilecektir. 
• • r:-:1 , 

ikraz . ediyor .. : . i Merkez ve kazalarda her i ffij J Vı b:r bezgınlık, bir : nevi dava kabul ve sürat- : El SJNDJRGJ BELEDİYES 
kırgınlık... : le neticelendirilir. ; (!) 

Haydi bakalım hikAyaye: -. ........................ : mJm:JlmmlffiU'.ill[;]lınm:Jf:!.ın?lınlmmimlffil ~ ffiJIEllınffiJIElffilffilffi]~ :: 
«- ... Delikanlt, nemli H • r::u::u-::a ~ r~u~u:o:t r::t 

• L::ıl ~ l!:I ı:.:.: 1.::1 ı::J &::.a 1.::.1 

gözlerini, önündeki rakı ayvan se gisi. 
şişesinden ayırarak, bana ba-
ktı ve bir şeyler söyledi ... 

Fak.at' bembeyaz ayın ak
sini taşıyan denizler kad
ar nihoyetsiz ve hulyalı 
görünen bu bir çift ldci
vert gözün bakışı beni 
ezmiş, kalbimi parçalamıştı. .. 

Çünkü, bu yaşlı gözler· 
deki ıstırap çok derindi. .• 
Bir kadının aşkı. .. » 

Baştan okıyorum: Cümle 
çok. uzun olmuş .. , 

Canım, hikayenin de sırası 
mı, şimdi? ... 

Şu, önümdeki Bervgson u 
bitireyim de, vakit kalırsa 
hikayeye devam ederim ... 

Dedim ya, zorla mevzu 
bulanlara gıpltı ediyorum ... 

Mehmet Tuğrul 

ON 

Baytar müdürlüğünden 
İki bin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı

kesir hayvanat sergisi 21 Eyhil 934 cuma gü
nü koşuçınarı ıuevkiinde açılacaktır. Evelce 
ilan edilen resmi talimatnamesindeki şerait 
dairesinde hayvanlarım sergiye kaydeuirnıt'k 

istiyenlerin 15 eyh\l 934 tarihinden itibaren 
18 eyhil 934 akşamına kadar her giin hayvan 
pazarında Hüseyin çavuş hanında kayıt ve kabul 
h~yetine nıüracaatları. 

3 - 176 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir - Edremit yolunun Oo+ 63 - 00+61 kilomet 

eleri arasındaki kısmın tamiri ,artname ve keşifnamesi 
mmcibince yapılmak ve 27- Eyltll - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü sası onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usul ile münakasaya vazedil _ 
miştir. Tamiratı meLhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku
ruştur. 

Münakasaya liyakati fenniyesi başmühenndislikçe 
tasdik edilenlerin iştiraki mesuliyetleri ile çalışacaktır. 
Ehliyet vesikuı ve ticaret vesikası ibraz edenler kabul 
olunacak ve bu vcsikal3r ihaleden hı.aka) sekiz gün 
ıvel başmühondisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip 
olanların bu vasaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispet 
nde teminatı muvnkkatte makbuz veya mektuplarile yev
mı mezkurde ve vakti muayyeninde usulü dairesinde en
cümeni vilA.yete fazla malumat almak istiyenlerin daha 
evel başmühendisliğe veya encümeni ~ilayet kalemi-
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 4 - 174 

işte 
A~rıtarı ve so~uk algınlıaını geçırecek 

bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı 

;ı~ıımı.~ıı.~~ı~~~~ı~~~ı~!l~~!~ıı~!~~ooıım.-.. 
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Daimi Vilayet Encümeninden: ıjii~ Oün\'ada birincili~i ka-
~ ~ 

zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik n1odelle
rini makine, sehpa ve 
cantanlarını «ŞA Ti MF.H 
MET MAHDVMr HC -
SEYIN AVNi ticaret -
hanP,sinde arayınız. 

Bahkesir sulh hukuk 
hakimliğin~en: 

Balıkeeirin martlı mahal
lesinden müftü zade Vehbi 
efE.'lndinin vasiye muhtaç 
bulunan kiiçiik evlı\tları 

ılıca - Bürbaniye yolunun 94 _ 96 kilometreleri aruın
daki kasmın tamiratı esasiyesi ıartname ve keşifnamesi 
mucibince yapılmak ve 27 • eyltıl • 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmut-

ı tur. Tamiratı esasi yenin bedeli keşfı 5454 lira 28 
kuruştur. 

Münnkaaaya liyakati fenniyesi baş mühendislikçe 
tasdik edilenlerin ittiraki mesuliyetleri ile çalışacaklar 
ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibraz edenler ka
bul olunacak ve bu vesikalar yevmi ihaleden ld-
airnl ıekiz gün evel başmühendisliğe ibraz edil . 
miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile 
beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak_ 
kate makbuz ve ya mektuplarile yevmi mezkurdu 
ve vakti muayyeninde usulü dairesinde encümeni vilA._ 
yete fazla malumat almak istiyenlerin daha evel 
batmühendisliğe veya encümenı vilılyet kalemine 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

'" -.i 

t-=ı~ 
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14 
-~ Eu temiz kttvuççuktan yapılnuş yu .. 
_if ınuşak ve alastikiyetli, dünyanın en sağ 

~ lanı lastiği oları ~lişleıa lastiklerini diğer ı 
~~ınarkalara tercih edil iz. Cünkü biltın111ıı1~ 

~ lastiklerin fovkirnltı oldu~u ~ağlanılı~il~ ~ 
=~ "b ı·ı . . ~ =~ tecru e: (lCIJ ırnştır. ~ 

~ Mişleu siiper kou for l;lsli kle ri ile ke .. ~ 
-: mali emrıi~P1te ~eyalıaL t~dilir. Ht•r ho~ ... 
~ dan nıPvcmlnmuz bulunur. Yı 
~ MişlcJ n la.stikl,..ri Bnhk"· ir ve mülhakatı ucantas• ~ AgAh ve Süleyman efendiler 

üzerine ona baba bir 
büyük kardaşlı11 M•nduh 
efendin in 7 - Ağustos·934 , 
tarihinde kabili itiraz Te 1 
temyiz olmak üzere vasi 

. ~ Yanyall zade 
4 - 175 .c=~ it Nl'SBET ~ 
---- _j Zar·hah han-Bahke:--ir 1 

tayinine karar verilmiş 
olmağla kanunu medeni · 
nio 371 ıncı maddesine 
tevifkan il An olunur. 

YURTDAŞ! 

Emniyet mü~ürlügünden: 
Bundan iki ay ljvel Ba

lı kesir (5) numaralı Ridvan 
beyin otomobilinde unutul
muş (1) ufnk kilim ile <1) 

erkek paltosu dairemize 
teslim edilmiştir. Sahioı 
zuhurunda memuriyetimize • 
muracaat edılmesi. 

Ankarayı görmedin mi? 
Cümhurıyet bayramında açılacak sergi mü
nasebetile yaıJılacak tenzil tlı tarifelerden 
istifade ederek yeni dev e · merkezimizimutlak 
gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 

~llLLİ İKTiSAT ve TASAHRUF CE~lfYETI 

== · · · •ıınıııw ·•ıımll"· ·•ı:nıııı• "1til!IP'· · •ııııuıw ·•ıııııııw ·•ınıııw· ·•1111•· "•ıuııw· ıııf.: 
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Balıke ir v af , 
MüdürlüğünJefl' 

İbrnhim bey camii karşısında Evkafa nit 231, 2321 ~ 
numaralı iki diikkdn ile bir yağhane mııyıs - 935 g9Y,1, 
~ne kadar icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılfll 1Jı 
lhıılesi 15 - g - !:134 cümortesj günü saut 15 te icrs e 

1rı 
ceğinden talip olnnlnrı Balıkesir Ev af müdüriyetine r:ttt> 
caatları .U.n olunur. 7J 
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