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• 
ANKETİMİZ .. 

Cemiye es isine iştirak Etme- Nazırı müdafaamız içinsili- Ve • 
1 seçilecek 

mizden Bütün Dünya Memnundur ht~~~~~1127 !!1l~ diy~~ 
genbergte umumi hurp olu 
leri için dikilen sbıdenın 
kü:iat recmınıl., hır uutuk 
söyJiyen nazır Fey dl'mı tir 
ki: 

Belediye heyetinden ıstekler •. 
İstasiyon civarında büyük [yüzme havuzu yapılıaıaz 

mı?. Spor kulüplerine yardım edilmelidir. 
Millerler Cemiyetinin önümüzdeki içtimama Hariciye Vekilimiz riyaset edacettir. 

İtalyan murahhas heyeti reisinin hak~ımızda güzel sözleri. 
Cenevre, 18(A.A) Mi·-

lletler Cemiyeti Meclisi gay
ri dnimi oznlığ' nn Türkiye 
serı lmesi i~·in 52 nzndnn 48 
lehimize rey vermıştir. Şı.ır-
ktn Vl' gnrpt ulh müsale 
met 4mili olduğu her kes~· · 
anla ılan Turkiyenın mecli 
azalığına seçılınP i bulun 
heyeti murnhnsolar vo beyn 
elmilel matbuat tnrofındon 

derin bir memnuniy tleı kn· 
r ılanmı tır. Türkıyenın Mi· 
llctfor Cemiyeti mecljej mc-
aisinc i tirnk etmosindAn 

eyi neticeler olınn<·nğının tak
dirinde Cenevre siyasi mc hJf 
ili ile efkArı umumiycsi bir· 
leşmektedir. İçtimada hazır 
bulunan htitün lloriciye No 
zırları Tcvf jk Rüşhi beyı 
hararetle tebrik etmi lcrdır. 
Milletler C~miyeti meclisinin 
önümiizdoki kllnunuaonide 
yepncoğı toplantıya Haric ye 
Vekilimiz rivnset edecektir 

Centıvrc. 18 (A.A.) - Tii· 
rkiyenin Milletler Crmiyrti 
meclisine orilmr i cfoln •ıQİ-
1 İtalynn it y ti nıurnhhn .. -
a ı reısı Blron Alnisi 
Anndohı Ajansının 

Sanayi 

lie•ıe\ reclfl \lıllellcr r.rmı)<•lı arııyı 

re muhabirine heyanııtta. 
bulunnrnk TürkiyPnin Mill"t
ler Cemiyeti meclisin :nti
hap sur,-.tiln Milletler Cemi 
yeti umumi heyetinin göst 
erdiği itimattan dolayı İtnl· 
yan heyeti murah ho ı na
mına Türk milletıni tebrik 
etmek i tediğini öyliyer<'k 
demiştir ki: 

Aynı ıl<·nizin sa -
hi lr>rırıJ • hulun n 'e mu 
ter k mPnfoatlrr ını·zhır 

lıir kı rı 

iki esri medeniyeti alAkadar 
eden vahim bayMlmilel me· 
selelerin sureti hRllinde bu 
yüksek müessesede bugün 
teşriki me~nido huluoocaktır. 
Türk ve ltolyan milletleri 
tnrnfından sorfedilecek gay
retlArin medeniyet ,.e Millet· 
IC'r Cemiyetinin hnsrı ncf set. 
tiği sulh eserinin muvafiokı-
yı'lı hususund mÜfı!'lsır tcş

rıki nı••saı temin rdeceğino 
t •'lın milc koniım . 

· h C· nevn, 18 (A. - Sov~ tıcıo rr>t s '.l nsınd ı 
yı.. t Husyonın Mıllotler parladığını görmü olon ht>r 
C"miyotine kohulü mesele. 
sım tetkik eden altıncı 

siyasi kt>msıyon diın harar. 1 Adanada 
ctlı müzcık r( 1 •rA s hnı> ol· 

suglsfne 25 eylOI en sonra Giceleri ara~af arm gürültü mu"hır oz ]on mnlıtıılıf 
yapılacak müracaallar naz1ra h ıipl rın lehte v. nlcyhto 

811DmlY3C8kffr yapması yasak edildi söylcnıolorinı mütcokıp So-
Ankarn, 18 (A.A ) ~1ı- Adana, ıs (A.A.) - Mu- vy t Hu yanın Milletler Co 

ili lktısat ve Tasorruf CPmİ ddcıumumilik bolediyeyo miyetin" kabul edilmesini 
yfltinden bildirihlığine göre gönderdiği bir teskern ilo hı·yoti uınumiy('yo teklif ed-
29 birinciteşrm 34 dA oçılo· gecelorı snh ha knJar pnm ilme ıne Jnir tokrjr reyo 
cak mılli sayayi ergi ine i uk, koz.ı '<' buğ loy ta varı kooulmu~tur. Neticede hu le. 

tırak iç n ~5 9 - 34 ılen arn a ve k myonl r n gııru klıfc knrşı Portekiz. Hollanda 
onrn vukuhulncok mura<'n ltu üne k r ı e aslı te lbirl v i viçrPnın h ıyır dcdıği 

aıl r nazarı dıkkote ulmm y. er alınnıa<ı nı ı temı-stir S h an la ılmışt r. Yedı memleket 
oy.ı ·ık. ( Dev ımı ıkınci oyfode ) ( DevJmı ikınci sayföclo ) 

·········~~································································ .. • • 

i TÜRK İLİ = • • 

~ 8Sayfa-3K 
• 
: Hatırlardadır ki bir mıidde_I .cue,ı ok11yu.cular11m:a ga:delerini buylilmck Jikrilllfe 
: olduğumu:u Jıabtr vermiş kendılrrrnden bı:c arzularwı bildirmek Lütfunda lmlurım· : 
: alarmı istemiştik : 
: o llakil aldığımı:. birçok mekluplarw etlidıimi bitirmiş bt1lu11uyoru:. Sorğumu:a : 
: ceuap vernuk lıitfunda bulunan ~kuyucularum:rn t·kserisi bizden ga:etelerini dalıa : 

r u ş. 

: ~ bir {falla tedarik edebilmek ımkamm istemişlerdir. • 
: ucuEllutlU /Jll buyük v~ ımişlert•k arzuya cevap oereccği::. : 

: TÜRK Dil/ rıiıı lıPr giinlii~ fialı ihıümiizdcki (•ıınıa gii - ~ 
• i uiiudcn itibart~ıı ~~ klır'Uft irıdirilPetıktir. : 

: Evet, Ü R DİLİ eyi yazıları, şelıre, 11ilriyete. Turkiyeye ue yflbancı i 
il 

! memleketlere dair laZ<' lı:~hr.rleri, ~ll\ ~Pllİ lllf•ml .. ktıt tctkiklrl'İ, i : tinıai, : 

: iklı.adi ~azıları ile TUR Dil/ cuma g11nü11duı liibrıren ynlr11: (B) i 
• • : kuruşa tllacaktır • 
: Bır 1 ır ıf/tın boylt fialları indirirken dlfjcr lora/tan yine okuyucularımızın• 
: · teklerin /wrşılamak irin lıaflanırı m11nyynn gıinlerindt Tl'llKDILI lıacm 
• l s ""/ 
: ini de buytiltceg =· .. . 
: ~\Ilı ,e .. ('~İz a~ falı olacak hu nu~lıalarmıız \P c;ok ıanmım~ hır·(•ok 
5 kalcmltırirı ,az1larile b iradeli nıP\ zular la. makalt1 lerlt) hezrrıecPktir. 

i ( .Tii k D 'li 8 S hıfe - 3 Kuruş) 
: / it bu önum:micki cuma yıinu bir Jıakikal olacaktır. • : ..... ~. ~-· ................................................................ . 

Avusturya Avruponın 

kalbi mosnbesindendir. Alın 
anyn Avusturyoyn terettüp 
eden vozıf eyi idare etmek 
ıstiyorsn Avusturyayı mCist ,. 
kil ·Vı' hür tutmolıyız Bız 
bol ı:ıviklığo kar ı olduğu 
gihı Hitlerciliğe karşı dn 
mücndnle edıyoruz. l:lıı.: ki 
mso bizim t•mprıryn lıı;t olduğ 
umnzu iddia edemez. F ıkot 
memleketimizi ve ülkül rim. 
ızi müdnfoo ve votttnımızı 
himaye için silAhlanmomız 
itiz mdır. 

sovyet Rusya lz11ird11 incir 
alıyor 

lzmir, 12 ( A.A,} - Sovyot 
Rusye için satın alınocok 
incirler için Rusyaya bir 
Sovyet mümessili gelmiş \'C 

mübayuya haşlamıştır. 

Yeni seçilecek belediye he- gününde sulamak •e te-
yetinden jsteklerim ıunlor. mizlemek işini yaparlarsa 
dır: halkın sıhhati nolttai nan-

ı - Belediye, şadırvan ve rından oyi olacağını zanoe-
bunların civarındaki bir kı. derim. 
sıoı dükkAnları yıktırıp 3 - Gazi bulvarı ve Mu-
biiyük bir meydanlık lıolino horrem Hasbi fabrikası ci-
getirilmeli ve buraya Gozi hey. vnrındaki caddelere ınıa 
kelini dikmelidir. Şadırvan- ettirilen binaların muntszam 
ların ıuyu da istnsiyon civn- pl6.nlnr üzerine mümkün 
rında yeni yapılacok park. olduğu kadar hepsinin bir 
lnrın birisine büyük mıkyas- ıiıtemde olması ve ona gö-
ta hır yüzme havuzu ya- re de muntazam sokakların 
porak akıtılmalıdır. Bu su- açılmaıı. 

rotlo memleket gencliğine 4 - Mirzabey maballeıi 
büyük bir eyilık yapılmış yeni ıudan istifnde edemi-
olucoğı ümidindeyim yor. Hiç olmazsa bu ma. 

2 - itfaiye bütün gün bot hallenin Edremit caddeıin· 
yere oturacağına, şehrin uoki kıamın' yeni ıuyu 
muhtelir yerlerini, yolnız cu- getirilmeıi. 
ma günü değil, hafttının her ( Devamı ikinci aaylıda ) 

Köy Çocuklan Yatı Pansiyonu. 
Giresun, Korucu, İvrindi, Kepsüt Nahiye/erile 
Karaman kövünde birer Pansiyon açılıyor •. 
N.h ye Müdürldri dün topla1dı Ye köy iflerlni gDrüşto. Y t li muAvini Euım beyin bıyınatı. 

Merkez kazaınızn bağlı 
nabiyelerimizjn mudtir)erj 
dün Vali muavini Ekrum be
yin riyasetinde köylere ait 
ışlori bu meyandu bu eone 
kurulacak. olon (Köy cocuk
lurı yatı pansiyonu\ na dııır 
konuşmuşlardır. 

l'all pansiyon/art 
Hu toplantıda verilon ku

rurJara göre merkez kaza
sının Kıırcunanköyü ile lvri
ndj, Gıresun, K rucu nahi. 
ye merkezlerinde (Köy çocu-' 
kları yatı ponsıyonları) 1 
a~·ılacaktır. kuralnrdn 
köy butçelerino ko
nacak tahsisatla fakir çoc
uklar ve arzu eden köylerin 
~·oı·ukları okululol·nktır Atı 

cnk köy namına okutulu<·uk 
her \'Ocuk için koy sanılıHına 
yirmi lira vcrılmosi !Azım 
dır. Bu paranın aynı şernit· 
le her ı tiyen köylüde bu 
ponsıyonlarn çocuk verile· 
~·cktır. Bu paranın yarısı 
.ıyniynt olcırak kabul edıle
cektır. Bu ponsiyonlor ıçin 
yalnız baş ı na ~·oc·uk vermo
ğe hiıtç C'si miısoıt olmıyan 

koy! •rdon tıirkaçı birleşerek 
hurad ı ~·ocuklarını okııtnbi
leceklerdır 
Köy lfoğalarr 

Koy butçelcr ndııki Boğn 
ve telefon tahsisatı snlmnln
rı tah il edilecektir, Köyler
tle mevcut hvğnlordan d m 
ızlığ ı <ılveri li olmuynnlar 
boytor muayenc>l!İle tespit ed
ılecek ve boğosı olmıynn 

köylere bankaya yatırılan 
pnra ile boğa alınacak vo 
bu ış teşrinievolin onunn ka
dnr bitirilecektir. 
Köy yol/art: 

Nahiyu müdiırleri 1 köy 

Köy cocuklırı yııtı pnnıııiyonu ıtılıt>ık •yerlı>rden'Korucn nıhl~eeı 

yolları vaziyetinin onloşılmo- idari faaliyetine bir miyar -
~ı için yolların bugünkü va· olacektır. 

ziyetini gö~terir müfredatlı ı'all muavininin beyanatı: 
bir m"safe cedveli ile bir Nohıye müdürleri toplao-
mu htırnyı 15' teırinie.ele tasından sonra bir muharri-
kodar vilAyetc vereceklerdir. miz Voli muavini Bkrem 
Kôı/ kam11w111111 latbikı beyle g<lrü müştür. Ekrem 

Nnlıı '• mudıırlnri köy bey muhnrririmizi büyük 
k.nnununun to\bikatına ait bir neznkctle kabul etmiş 
nltı aylık hir planço yapac- ve ılomiştir ki: 
nklardır Plllnço kısa bir - Bugün yaptığımız to-
znnıandn vilayete v~rilmit plantıda köy kanununun ta . 
olacaktır. tbikı ve bilhaHa «Köy çoc. 

Bu i ler üzerindeki okları yatı pansiyonu>ı ha-
nıcsai şekli her mıntnkanın ( Devamı ikinci sayfada ) 

Slndırğı Panayın. 
İli gün evel açılan Sm~uğı panayırına ahcı va ııtıcı 

olarak ~irço~ kimseler iştirak etti. 
Sındırğı, 16 <hususi mu- Panayır Sındırğıya çeyrek 

habirjmizden) - Panayırı- saat mesafede kurulmuıtur. 
mız dün açılını tır. Panayır Panayır kasabanın adeta bir 
bu sene çok rağbet kazıın. gezinti yeri olmuştur. Hergün 
mı tır. Alıcı ve s tıcı sıfatilo otomobil ve arabalar mü9te. 
uzJk vıldyot ve kaza.lordun ri taşımakta ve panayır 
da iştırak eJen bulunmakta- adeto bnyrum manzaraaı 
dır vermekte.lir. Hele kıptiler 

Panayıra koyun. kcc:i ve tarafından getirilen ayılar 
bilhassa sığır fazla getırilm- türhi türlü hünerler göıte
iştir Dün ve bugtin oldukçcı rmektc ve panayira gelenl-
eyi bir fıatla hayvan satı- erin neşesini bir knt daha 
şı yapılmı,tır. arttırmak.tadır. 



Sayla: 2 fORK DiLi 19 sa 

Çocuklar için Köy Çocukları 
------

ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR 
Yatı 
Pansiyonu ( Dünkü nüshadan mahat ) 

KnzlArdan biri Ş mdı siz söyleyin koç efe. Bu gü-
zel bahçe kime ll\yık.. llngün su içinde yüzen, 
beyaz tiiyl ·ri puı 1 • parıl purlıyan hizlorı mı? Yo
ksa ömürleri ç·oplük ve gıibrcleri eşrnekle ge~·en, 
temizlik nedir hiımiyerı ştı kC'ndirıi beyenmişl~re rıııi' 

Horoz - lst~ıi iğın zi söw l<'yin.. llnyvnnlnr·n ('n 
aptalı olan sizı dinlemek kiiçiikliiğündc bulunamam. 
Yalnız kor efendi şunu biliniz ki burnya ilk gulerı 
biziz .• biz. 

d bi Çiftliğin en sevgili ve en faydalı hayvanı a 
ziı.. Bu da eltimi iki.. 

Binoenaley bu güzel bahçede oturmak ancak 
bizim hakkımız olabilir. 

Koyunlardan biri Ne biçım !tıkırdı bunlar 
böyle koç efendi .. Bu zühbe bey pek yukarıdan 
atıyor. 

Diğer bir koyun - Dikkat ettiniz mi? Sözlerinde bi-
ze meydan okuyan bir mana var. 

Koç - (Kazlara ve tavuklara) Kavgayı sevmem .. 
Güzellikle buradan rekilin de .kafamızı dinliyelim. 

Kazlardı:ın biri - A.. A.. Siz işi düzelteceğinize 
hepimizi at;ırai: yan gelip keyfınize bakmak istiyo -
rsunttz. Bu nasıl iş böyle .. 

Koç - Bahçe ~P(aı:1ından siz kuş beyenirler ne 
anlanınız. Biı şu yeşil otların üstünde güzel çiç-
eklere karşı yatar, rahat rahat, iştihulı işti hah 
geviş getiririz. flaydin h~kub~ siz çöplüğünüz~ .. 
Siz yosunlu, kurbağalı derenıze. Ne yapacnksmız bahçeyı . 

Horoz - Gidemeyiz dedik ya.. Hem en sonra gA. 
idiniz, hem de bizi kovuyorsunuz. Buna sebep ne? .. 

Koç - Topunuzda bizim yanımızda solda sıfır on
an için.. Bu çiftliği yaşatan, sahibini zengin eden 
bizleriz. Sütümiiz para . Etimiz pare.. Derimiz pa
ra. Gühremiz, boynuıumuz, tüyümüz de para . Vel
huıl ölümüzde para, dirimizde.. Sizin iki paralık 
yumurtanızla, kokar ııtinizden başka neyınız var? 
Mademki burada en kıymetli olan durabilir. O da 
biziı işte diyorum . Daha bir diyeceğiniz var mı? 

Kazlardan biri - Doğrusu hakkımızı elimizden göz 
göre göre almak ıstiyorsunuz koç efendi .. Bu küçükl
üktür. Bunu si re yakıştıramayız, Deminden beri ıöyl
ediğimiz gibi bu bahçe bize bırakılmah~ır, 

Tavuklar - (Hep bir ağızdan) hayır .. bıze .. 
(Bu sırada köpeğin sesi i~itilir.) 

Koç - Kavgayı uvmem demiştim. işte köpekte geli
yor. Ona sayğım vardır. Hangimizin haklı olduğunu o 
ayırsın. Ne dersiniz? 

Kazlar Te Tavuklar - Hay hay. 
(Köpek girer) 

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI 
Ev lkiler - Köpek 

Köpek - O, maşaallah.. Bu ne dostluk. Başbaıa ver -
mitıiniı. Kim bilır' yine ne dPdikodular, ne gevezelikler .. 

Koç - Yc,k dostum gevezelik değil. Dedikodu hiç 
değil. Bir hak meselesi var. Eyi ki gel.din'. 

Köpek - Bilirim zaten, ıizler ne vak:ı! hır araya geL 
ıeniz ilk yapacağınız iş kavğa ve çekıştir. Az daha 
gelmeseydim şüphesiz bu bak meselesi de sizi yine_ ~y.nı 
yere sürükliyecekti. Neyse anlatın bakalım . d~r~ınızı .. 

Koç - (Tavukları gö&terere:) Bunlar bu çıftlığın en 
faydalı hayvanı biziz, ilk defa burııya g~len de . O~un 
için bu güzel bahçenin çiçeklerinden, havasından, her şe
yinden istifade etmek ancak bizim hakkımızdır. Diyorlar. 

(Kozları göstererek.) 
Bunlarda çiftliğin bizim gibi güzelleri, temizleri duru

rken burası sizin gibi pislerin yeri olmaz, diye ay~k 
diriyorlür. 

Halbuki birlere sen de bilirsin ki, şunların hepsin. 
den yüz bin defıı ÜslÜni.ız Deferimızi bunlarla ölcmeğe 
kalkmak bile küçüklüktiır Onun İçin hen fazla gürültü 
olmasın. burayn hiç birıniz yakışmıyorsunuz. çıkın 
gidin, dedim.. Onlarsa hAla rırıl diyorlar do bir türlü 
mıh demesini bilmiyorlar. 

Köpek - (Alayla, Kah. Kuh kah .. GördQ~üz.m~ müh~O: 
meseleyi. Yahu ne oluyorsunuz. Yoksa çıftlığın sohıbı 
haot Ali nğn öldii de bahçeyiınİ paylAşamıyo~sun~_z'. 
Yemin ederimki hepinizdo bir ağız çekırdegmı 

( Devamı var ) 

M. Cevdet 

Anketimize 1 Adanada 
Gelen Cevapla Gürültü 

5 - ~por .kulüp~erino yar- Miicadelesi 
dım edılmcsı ve ıdnıancılar 

mnhf~linin ve bahçesinin ( Ust tarafı birinei so.yfuda) 
bakılması. 

6 - Bir kısım sokak iizo
rinlerindeki çaltı duvarların 
kaldırıl rnaı:ıı. 

Bunu bütün gönülden is. 
teriz .. 

Bıhkesır porcularındaıı 

llü. EROL 

hat müdürlüğiınce 12 yaşı_ 

ndaki çocukların fAbrikalar

da amele olarak çalıştırılm. 

nsını ve 18 yaşındakiler de 

makine dairesine ıok:ulmas
ıoı menetmiıtir. 

( Üst tarafı birinci sayfede ) 
kkında nahiye müdiirü ark
arkadaşlıırımızln görüştük. 
Bazı ı1 saslar1 tespit ett1k. 
Buna göre Ciresun, Korucu, 
lvrindi nohiyelerilP. uıcrkt zi 
bir voziyetto bulunan Kar
aman köyünde 
birer pansiyon a~·ılması ka
rarlaştırılmıştır. Münasip hır 
bina bulunduğu takdirde 
Kepsütte de bir pansiyon 
açılacaktır . 

Kazalarda a\•ılacak pansiy
on hakkında ayrıca karar 
verilecektir. 

Bundan başkn köy kanu
nunun tatbikatına ait işler 
görüşülmüş, nahiye müdürl
erinin altı aylık bir plfinço 
göndermesi köy yollarının va
ziyetini gösterir müfredatlı 

mesafe cedveli ve muhtara 
vermesi, boğası olmıyan köy
lere boğa alınması tekkarir 
ettirlmiştir. 

** 
Haber aldığımıza göre Hi

mayeietfal Cemiyeti şehrimiz 
bir yatı mektebi açmağa ko_ 
rar vermiştir. Cemiyetin bu 
teşebbüsü kuvveden fiile 
çıktığı takdirde merkez kaza_ 
da ahı yatı pansiyonu açılmış 
ve üç yüz kadar çocuğua 

buralarda tahsilde bulunmak 
imkAnı v rilmiş olacaktır. 

Cemiyet şimdiden faaliyA
te geçmiştir. 

Cemiyeti 
Akvama 
Girmemiz 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
Belçika,Lüksenburg, Arzantin 
~e Nikaragua ve 
Küba müstenkif kalmış üç 
hükOmette Uruguay, Fellan
diya ve Ronoma reye işti
rak etmişlerdir. 

Ankara, 1 s (A.A.) - Hü
ktımetimizin Milletler Cemi· 
yeti konsey azalığına seci· 
Jmeıi munasebetile meclisin 
Milletler ~hıc1isi içindeki 
mcvkiinin ehemmiyeti hak
kında atağıdaki malOmatı 
v~rmeği Anadolu Ajansı fai
deli görmektedir: 

Halen 13 devlet murahhasa· 
s ndan terekküp eden bu 
Meclis Milletler Cemiyetinin 
adeta idaresi mahiyetindedir. 
!\1eclis cemiyet rnaliy-
etinin sahasına giren 
ve dünya sulhunu ihale eden 
btltün mesaili tetkike sald
hiyettar olduğu gibi çemi
yet azası arasında çıkan ih
tilı'\fları hal ve manda altın
daki memleketler hakkında 
mandater hükumetler cemi
yete vermeğe m('cbur ol
ll nkları raporları tetkik ve 
cPmiyet mi sa kından 
ıınitevellit tıınhhüdatı ıhlı11 

PJen devlotl ri azalıktan 

('ıkarmnk gibi birçok sala
hiyetleri hnizdir 

-~~ 

Kar~ta soğuk nr 
Kars, ı 7 (ı~ A.) Oört gü-

nden beri Vildyetimizin her 
tar • .tfındn bir ı:ıoğuk dnlğosı 

eritmektedir. Evlerde sobaL ı-, 

ar kuruldu TO herkes kış-
lık elbise giymtığe başlam-
şıtır. 

............................................ 
r-··ş·E H İ R V E M 0 L H A K A T T A 
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Valımız Salim bey 

Köprü 
Tamir 
Edilmelidir! 
Şehrin ony deresi üzerin

de Ş.:ımlı daddesi üzerinde_ 
ki köprü bozuktur. Bu yüz
den gayrikabili içtinap kaz
alar ol maktadır. Dün Je bir 
arkadaşımızın çocuğu köpr
ünün bozuk küçük bir tah. 
tasından aşağıya yuvarlan
mak tehlikesi geçirmiştir. 

Bereket versin kaza yavru
nun bacağında sadece elem
li bir iz bırakmıştır. Beled-
iye bu köprüyü vakit geçir
meden yaptu malıdır. 

Bandırma kaymakamı 
Bandırma lcaymakamı Ka· 

ğıp bey ılün vilayetle te 
mas etmek üzere şehri-
mize gelmiştir. 

Cüm~uriyetOıüd~eiumumisi 
Cümhurjyet müddeiumu

misi Salih Zeki bey mezuni
yetini bitirerek dün şehri
mize gelmiştir. 

Dr. Raıf bey 
Mezunen lstanbulda bulu-

nan Memleket hastahanemi
zin kıymetli dahiliye müte
hassısı Dr. Raif bey gelmiş
tir. 

lkilorba 
Susığırlığın hem mahalle

sinden Hasan oğlu Hüseyin 
ve Hüseyin oğlu.Ali isminde 
iki kııi tutulmuştur. Bu iki 
kişinin bir kadın önüne geçip 
zorla kaçırmak istedikleri 
anlaşılmıştır. 

Bir kavgamn neticesi 
Konnkpınarı nahiyesinin 

Akça koyunden lsmuıl çavuş 
oğlu ~1ustafo ıle Halil oğlu 
Ali Osman ar sır ılo bır ka
vga ç·ıkmış ve Alı Osmun 
taraf andan atılan bir taş} 
Mustofo.nın ayağını kırılmı~tır. 
Alı Osman yakoJnnmıştır. 

Bıca- taşıyan ~öylü 
Kepsüdun Tekke köyunde 

top ıl ~1ehmet oğlu Htiseyiııin 
elinde bir kadın entarisi 
ve yorgan yüziı il' rlolaş

masındrın ~tlphe edilerek 
k rnkolu göliırulmüş ve 
tlzeriııd · bir kanın hulunı ı

uştur hu eyin hı:ıkkınd tuh 
kikuta gırışi miştir. 

...... &c 

Bele~iye inti~a~atı 
Şehir ıucclisi için ilk fır

ka yoklamosı İstanbulun 
Fotıh kazasında dün yapıl-

mıştır. 

Valimiz 
Ve f nka reisimiz seyahat

ten döndüler. 
Dört kaza ızın ve iki nahiye
mizin intıhap işleri tetkik edildi 

\'alimiz Salim beyle Cüm
hu iyet Halk Fırkası vildyet 

teşkilatı reisimiz f cvfik Fik
ret hey dün şehrimize dön· 
mtişlerdir . Vnlimizlo Cümhuri 
vet bıılk fırkosı viltıyet idr. 
ol 

re heyeti reisimiz Bandırmo, 
Gönen, Erdek ve Susığırlık 

kazalarında ve Sarı. Aydın

cık nahiyelerinde belediye 
intihap işleri ile bu kaza 
ve nahiyelerdeki fırka teşki
lAtımn intihabatmn ait hn
z1rlıklarını tetkik etmişler
dir. 

Valimiz bilhassa köy ka----
Canavarca Bir Cinay 
Küpeler nahiyesinin SanaJiil köyünde dul bir 
ıki canavar taraf mdan öldürüldü. Katiller yı 

Dün, bir hafta eTel işlenen oğlu Emin ve S . 
tüyler ürpertici bir cinayet oğlu Mehmet isminde bı 
meydana çıkarılmıştır. Bu hu iki canavra yarda~ 
cinayet Küpeler nahiyesinın ği anlaşılmıştır. Kati 
Sarıel ın köyüne yarım saat Cemil yakalandıktaD 
mesafede bulunan tatlı su kadının nasıl önüne 
mevkiinde cereyon ı:ıtmjş yi- lerioi ve nasıl öldürd. 
rmi beş yaşında bir kadın ni anlatmış ve ceıed 
bu canavarca cinayetin kur- unduğu yeri göster 
b'lnı olmuştur. Zavallı kadın bulo 

Vaknnın tafıilAtı şudur: vakit başının bir kı~ 
Sarıalan köyünden Ahmet bir kolu ve elbiıeıı 

kızı Hanife isminde bir dul hayvanlar tarafındı• 
kadın vardır. Hanife rçalanmış bir halde 
geçPn perşembe gumu ci bir vaziyette bul 
su almak üzere köyün yeg-
line içilecek suyu olan (Tat_ 

du .. 

Katiller bugün lı su) mevkiine gittiği sıra-
1 da ıki haydudun tecavücüne getirilecek ve ad iye 

uğramış ve hilAhare tespit im edileceklerdir. 
edildiği üzere faci bir surette Bu canavarca ci 
öldürülmüş ve ıonra ormana meydana çıkarılma~ 
atılmıştır. ymetli idarecileriau. 

Vaka hakkında nahiye an Küpeler nahiyeıt 
müdürlüğü tarafından yapı. rü Ziya beyin fevkal 
lo.n tahkikettn katillerin Sa- yreti görülmüştür. B• 
rıalan köyünden molla Meh-

1 
aflakıyetinden dola1' 

met oğlu Cemıl ile Nasuh~eyi tebrik ederiz. 

Giresun Nahiyesin 
İmar Faaliyet 
Yeni hü~Omet konağı nahiY8YB şirinlik veriyor. Gi 

da na~iyeye ait iki ~inı daha yaptnıldı 
liırosun, ( Muha - Bu pazarda Luğd•1'11 

birimızden) - Giresun na- şiniği 62 kuruşa k• 
hiye merkezindeki hükumet satılmış rençberin ~ 
binosı ikmı.ıl "'dilmiş, yalnız lmiiştür . lbrıçten 8~ 
c ımlarının taksimini ve ta- naf ta nıemlek:etlerı 
vr.ınl:ırının boyanması hada- mnunen avdet etmi 
~asının yapılması kalmıştır. Giresıında faal/yıl 
hhkıimet konağmın yapılış · 

Hiresun nahiyeeı tnrzı, t'lkılmosı ve şırın- a..ef 
1 d Bilal bey ve mer• lıği nahiy ·!erimizde ? mn ığı arı ve Fırka idare 

!!'tbİ kazalarımızın hır kısın- ~ 
...... k reisi Mustafa bey . ındo. dahi yo tur. bl 

Hüktımet binasından maada daşları Giresun ns 
k "k' kezinin imarı hakk• 

köye nit olma üzere ı ı eli gündüzlü ı;abt 
kat üzerino dörderden sııkiz Hurada nuhiye 
o folı iki hinn daha yapı- nin eyi h'lva ındall 
lmıstır. Bundan birisi müdür etmek jçin kazal• 
evi diğeri de memurlara miş birçok misafir 
icara verilecektir. Bu misof irleriD 

Girtsun pazarr istirahatleri şehird• 
Pazar giinii Giresun paz- nın evlerinde tayin 

nrına Soma, Herğama, ~ırk · 1 tcdir. a~ıe.c.ek ·~: 
oğac kaza ve köylerınden ı geleceklerın ı 
pek çok halk gelmektedir. mahsus sıhhi eTI 
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Ecnebi matbuat: da OD kuvvetli siyaei fırkanın 

lideri bulunmokta olup bu-

.••. ····················• ıııuı •· , ... ----------] ,...................... . 
O O B E R L E R i : 1 YURTDAŞ G N N H A : Bu cumlıuriyel bayra. c em •ıyete G·ırmem·ız. nun \•aıiyeti lngiliz Boıvcki-

linın vaziyetine benzer. Ad-
liye umuru ıle (Adliye mec-

••••••••••••••••••a•••• • ••••••••••••••••••••••• ·u.ı ••• .. f f 1 muıda yerlt ma/Jar11m::1n 

iÇTE: Parlamento r ~ou e ansı ,: r~smi geçidi Ankarn ye· 1 
S. 'J 1 ·ı·-· İRkİ'8- Boynelınilel pnrl:1n ontolar 1 ni sergi evin.de. gapılaca. I 

IVI ayarecı ıum ,, ticart•l konferansırıın lngilız ı • k/tr Kışlık ıh~yaçlartnl· 
fma donru murahhası M. Pov nin riyo· 1 Zl llCllZ ve saglam yerli 1 

1 • . . set indeki A uupa iktı adi 1 mallarmu::la bu suglderı 1 
H "' · ·ı tavarocılı· 1 t d 'k fi 1 uırnınet aıvı J ihvH komıı:.,oı tı mıntu)rnvi e aTI e • 

lrio dahn 0808( 1 ve daha ~ · , 1 ~ ı ıkt ı '<' 1ıı ar•ıı • t nıı)<>ıı l 
o . d mıs::ıkl ır hnkkınJn) ugo lnv. ..a 
honiş surette taammum 8 e- ---------• 

b "k murahhn ının ız.ıhotı ı 
bil me ı 1",·in osri vo uyu . 

v .. dınlllnııll " asnğ <lakı kurar 
h 'ır mu· essese vucudo ge- · · b ı · ı . . suretını n u etnııştır. ~ ın. 
t . ğ k ar vermıştır. Bu 
ırmr e ar . . tıkavi mısaklnr bılha kın 

k t lı (Vecıhı tayare me- . 
mn "n · faydulı ol bılırler. Bunlor: 
ktebi) kapatılmıştır. 

Matbuat kongresi . 
Hu yıl Ankarada bır 

matbuat kongresi toplana
caktır. Bu kongrede Türk 
motbuatamn teıkildtlandırıl-
mnsı, 

temini 
coktır. 

mesleki taazzuvun 
gibi işler konuşula-

Yumurta piyısası 
Son günlerde Avrupad.an 

yumurta talipleri olmuş pıy
asa harnretlenmiıtir. Umum
iyetle fiatlard 1 yübelme 
kaydcdılmiştir . 

Silt şilt şampiyonlanmn 
maçı. 

1 - Bünyeleri itibarile 
birbirlerinini miitemınimı o
lnn ılevletler i Vl' t Jlhnssa 
komşu memleketlPrin iktis ı
di kalk ınmaları için birleş· 

tirilebilı rlor. 
~ - Devlet ar fi ınrla do ha 

geniş bir gümrük mukore 
retine ynnı beynelmılel tıc
aret sahas nd daha libl'rnl 
bır rf.ljiuı tesisiı de intıkol 
merhal tll ri olobılirlrr 

Belgrut, 17 (A.A.) Be· 
ynelmilel p rlll.montalar arn· 
sı tjcnr t konf Psnnsı dün 
subah Jokuzd.ı Yugo lu') a 
ayan meclisindf' Sır jonot •·
nin riy: Sf'l; ve lıiıtiin nıur .. 
oh has hey tlerı rei~lnınin 

Ankara 11'ılt 11ampiyonu 
-s -s ve konfaans umumi kfttıt ı 

Ankara~ücü ile lıtanbul nin huzuri\e topl nmıştır 
9ilt şampiyonu Fenerbahçe Meclis muhtel f konferansı 
takımı araeında lıtanbulda altı lradnr edf>n tekflik mf'se-
bir maç yapılmıf, 1- 1 ber-
1 berlikle neticelenmi~tir · 

Bulgar komitacısı 
Hudutlarımıza iltica ede. 

rek lstonbuln getirilen Bul
gar komitacısı lihailo! lı
tanbulda aerbeıt bırakılmıı
tır. Bulgar boş Tekili bu bu. 
susta gazetecilere: 

- Evet haber dotrudur. 
lvan Mıhailof hakikaten hu· 
dudu geçmiştir. R•ndan 
sonraki vaziyet hakkındaki 
malumat polis müdüriye-
tinden isteniz. Ne dene onu 
yazarsınız demiıtir. 

Atlatılan kazı 

leleri tetkik etmi tir 
Sir jonaliı>n h yetlerin 

Yugo!llnvyodo görmü oldn
klorı eyi knbuldao dolayı 

Yugoslavya ı)nrll\m nto ko
nferans rt'İsı eski nozırlnr

dan M. Yankoviç ce.vop ' 'P. 

rorck ecnf'bi hr)e'lcro loş 
geldiniz temennisin<l" bulun
muştur. Sir Jo'l::ılı in t~klıfi 

iizcrinc m~ı:-lis ıkinci rPİ liğc 
eski Yugoslnv n zırlarıııJaıı 

M. Lankoviçi ıntıhap etın -
tir. Mun ail yh ın s11lefı ltnl
yan h yeti uıi i Kert an 
Martino ıdi. V \'llZİfesi bu 
devre nihayotınde hıtnmcı 
ermiş bulunuyordu. 

T kırdağında yol taalıyeti 
Tckird ğ, l 7 (A A,) 

Muhklıf : mel nin ışe tıaş
lamıısı uzerine bütün vilA. 
yet yolları üzerinde geniş 
hır r ıolıyl'l geçilmiştir Ço. 
lışmnkto o an omele aıledi 

28 zi hulmu tur. Bir kısım 

yollar iizorinde irışoat 

lindirnj hıtrnış gıbıdir. 

ve 

T ıı kirdağında maarif faaliyeti 
Tekirduğ, 17 (A.A.) 

VılAyetimız içinde bu sene 
) niden yapılmakta olan 
nrnl..t p 26 dır . Bunlardnn 

1 J 6 sı nrliôy, Çorlu, S:ıray 
köy ı ri ıçindt. ve 
dokuzucla hnyreboludodır 

BunlnrJnn 600 talebelik ya
tı ınt>ktchi inşnıılı ıln bıtmck 

uzeredir. 

uğla köyleri~de yangınlar 
Muğla, 18 (A.A.) Diin. 

den beri Fethyenin Keslep 
ormıınırıdo yanğın çıkmıştır. 

Y ngın ılovnın ediyor. Koş
~k ormanın la çıkmı olan 
P"!? ı dn kÖJC'eğiz mıntaka
sına sırnyet etmiştir iki gü 
n leıı beri ormnnlorımız 

y ın uaktodır. Mılıı ın rnfacık 

'e knlıngil,~1nrmarisın karınca 
rırmnnlorındn çıkmış olnn 
yırngınlar söndürülmüştür. 

iş bankasının ikrazatı 
Bo.fro, 18 (A A ) iş 

h nkasının zurroa ıkrozı 

dev ım etmektedir. Köylul· 
erimızin tolcıpl< rı k. r ısında 

Banko geç vakte kndar çal
ışın ktadır. 

Dahiliye Vekilimizin kı~- ) Hu·· k·"'· "k b Peşte, 17 (A.A. u 
Jarı lstınbu)de büyu ır met müşavirlik vozif Psj gör- TorİIJO, 17 (A A.) - M. 
araba kazuı atlntmıılardır. mekto olan 3j uzodan mu- ~1u solini stadında nltı ec 

MüştHek bir konser 

Suriye f evkıli~e komiseri 1 rekkep parlt\m nto komite- nebi askeri ınuzıka tarafın· 
l" 1 s nin reisi M. Knbor havas don muştorek bir kon er 

Fransllnln Surı'ye fevke u- ·ı . k . b" t · h 't b 1 verı mı~ ve onserı ızın 
M Do tel nıan ıno u eyona~ o u un , 

de :ı.omiseri · mar 'k' · M 
a t · ınc>şhur musı ı ınas ııs-Aakaraya gelecektir. muş ur. 

- Gerek benim gerekse anyi idore ctm tir. 

lstan~ul Ş8~İf tiyatrosu hükOınet fırknsınn birçok Bu muzıkalar arasında Fr. · 
1 tanbul şehir tiyatrosun- do tlorımın fikr\nce Tuna ıı~n. İngilterA. Almanya vo 

clıki istjfalardın bahseden memleketh ri arasında ik- Belçika tukıml •rı do vnrdı 
tisadi bnğlnr ı knvvetl»ndir- Konserde nltmı hin kişi bu-istanbul valiai: . . 

- Biz demiştir. Şehır h- ıneğe musnit hiç hir fır - uıımu tur. 

1 · ı J salı Mo<"ori hın knçırmomo_ yatrosundan ayrı ıp gH en ~-
rin başka bir ~rııp teşkıl l dır A rıeak Mocnri!'ltandnn raaaa a aaaa,ı 

ı tmekte olduklarından mem- J arazi h.ıkkınıio~i tnlcpleri~- t AV u KAT it 
1, t 0 11 hizmetin- den \'3ZS"~ m 1'11 ı. tc:nmPmPlı ı nunnz. ~u cm · • 

. f t osu d ır. Frnn ız holyan nıuko- • , f 
i:u!sta~~:~e~ıoh~mu?ı:r~nda~ 1 rAn~ti m~r~ezi l\uupo iktı. .Rıfat Yaşar-A~met Tev ıkl 
alınıp başka teşeköller tar.a: sndıyntı ıçın A\ usturyn - k ~ d 
fındon temıo olunma11 hızı ' MacnrıE:ıton ve diğer Tuna t Posilllraııt so O[Jln a 

d 
1 

memleketleri nrosın<lu t riki t Merk• z vokuznl:ırdo .. her 1 
ancak memnun, e er. • ·~· \ d 1 

1
- me aıyı koloyl tırabilır. Bu- t nevı tluva kobu e ı ır ve 

lktısat Ye~iletı müf ettış ıgı ndon siyaset oııne ınde de sürotl. neticelendir li r. 
İ•tısnt VekAleti taeorrurI- istiftıde rdılebilir. ~ .. .,.,._..,._.,, .... .,~ 

or miıdtirü Uiisnü bey lktı- Strosburg,17 (AA IScı- ............. ••••••• ... \ 

s t VekAleti um~mi. ~üfott- ı ki muhorİJ.ll~ r. lıiı 1 ~ı k?n~- : AV u AT • 
i liğine tayin edılmıştır. rflsi moaaısını bıtırmı tır. i · ! 

Son rcl eye tı kout r nıırı • • 
• • 

Yunan gazeteleri neler yazıyorlar? 
«Mesager dAthenı dıa: 
Biz. Horic'iyt> NHtrıDın 

Milletlor Cemiyı·1ine Türkiye 
ozolığını müllaf:ıa etmek üı&
rı' gıtıiği hakkındaki bey•· 
ıı.ılında hestia gibi hiç bir 
gnrubet görmemekteyiz. Tür
k iye ile aktolunan dostluk 
mısakının en esaslı şartlarm 
dan biri. iki memleketin bir 
şnhıs tarafından beynelmilel 
konferanslarda temsil olun. 
ınosıdır 

Mademki Hestia dıı kabu 1 
ediyor ki, Türkiye «Şnrktı 
mühim mevkii olnn bıiyük 
bir devlettir» Vo namzetliğinin 
n ld n iu rlarca nazarı itı bara 
alınması ıhtimoli kuvvetli
dir. Yuoanıstnnın menfaatleri 
de e~kisinden daha çok ve 
dnh eyi mudnfoo olunacak 
tlemektir. 

1 Hunun için gecen şubnt ayı
nda bir ldyiho hazırlanıp ne
şredilmiştir. Fakat bu ldyiha 
hüktlmtt merkezinde pek eyi 
tesir ve intibalar has ı l etme
mişti. Çünkü bu JJ\yihonın 
çok karışık olduğu İçın tat. 
bjkat saha .. ına çıknrılomıya
cağı ve bu lt\yihada memle
ketteki hakiki vazıyeti siyue· 
tinin nazarı itibara alınma

dığı söylenmişti. Şimdi teş. 

rıi meclis ikinci bir 1Ayihn 
vücude getirmiştir .. 

l~ğ l r tlestia bukodar iti 
nu ı lo kuru lan kom~ulnrla 
dostluk teme1ini Türkiyenin 
sırf ıiohili olan \e sa1anetti 
ğırıı iz kadar tiımullü olmı

,·nn kii\·iık sanatlar k•aunu. 
n feda edecekse bana hiç 
bir diyeceğımiz yektur. 
Türkıye ile aramıı•a bir 
mesele zuhur ederse bu, an· 
cak dostluk ile llaHıdJlebilir. 
Bu onla9amamulığı moohe
delerimiı hiltlf ına hareket 
f'decek kadar ehemmiydli 
Co.rzctmck çok manasız olur. 

o:Elefteron Vimu» dan: 
tinli h zmlnki hükumetin 

harici politik•ııının birçok 
noktalarına munrızız ve M. 
Maxı ınos aleyhine Balkan 
paktında olduğu gibi kuv. 
v tlı bir polemik açmış bu
lunuyoruz. 

Turkıyo ile dostluk bağ
larımıza gelince bu bağların 
mümkün olduğu kadar kuv
vetli ve devamlı olmosı bu. 
sosunda M. Makıimoıle be
raberiz ve bunu bütün mu· 
halefetin orzuıu farzediyoruı . 

'fürk - Yunan dostluğu İı
roet paşa ve M Veniıeloıun 
anlayışlı politik.atı 1ayeıin

ı.le asırlarca süren münazaa
lardon kurtulduktan ıonra 

hususi ihti111nm •e takay
yüdntn muhtaçtır. 

Fakat Türkiyeye Milletler 
Cemiyetinde aza nam11cli ol
ması için teklif olunan yar
dım sırf Türk _ Yunu cleıt
luk muahedesinin icap ettir
diği bir vazifedir. Türkiye 
ınenlaotleri lehine yapılını§ 
karşılık ız bir lOtuf değildir . 

Zira Türkiycye bııim yardı· 
mım,zla wrılecek olan aza_ 
lık, - eğer verilİrl!!O - T
rük - Yunnn birliğin• .eril
miş demektir. 

Küçük itillifın üç de'fltti 
olduğu gibi bu aulıft b•· 
gün Türkiye yarın da his 
ışgal edebiliriz. 

Şimdilık Milletler ııı•iye
tindeki yarı nzahğo Türkiye 
ile birlikte azsyız, Çünkü 
bütün azalık ancak büyük 

Bu ikinci Kuoınintang 
siyasileri ve yarın müıtekil 
eyaletler zimomdarlorı tara
fındon kendılerinin hukuk 
ve aal6hiyetlorinı tabdjıt et
mesi eebebile - şiddetli itira
zlara hedef olmu9ea da her
halde tatbık edilecektir. Zira 
bu ltıyihn fikir ve nüfuzu 
bugün Çinde hAkim ve ınerf 
olon bir adam tarafından di
kte e<lilmiş&ir. 

Bu konun'1 es11i lnyıhnsı 

kuli ve nihai şekliode he
men i rticakd rune bir muh i. 
yettedir . Bu lAyihn; naeyona
liıtlerı vaktile Sovyet Ruı

yadan naklen aldıklt.rı mecli· 
slcrden tamamile ayrılarak 

Çinin ikinci ve en kuvvetli 
cümhuriyetci rehberi müte. 
vefCu Yuan Şikoyin idaresi 
altında inkişaf etmit olan hü
kumet şekline rücuu ifade 
etmoktedir. Yeni konunu 
esaside bütün icra kuvveti ve 
iı\nre oterite&İ bir reisin elin· 
de toplanacnlt ve bu reisin 
kudret ve salAhiyetleri Ame· 
rika Cümhur reisiniokinden 
çok büyük: olacttktır. Bu riy
aset makamı en yükıek res. 
mi makam olacaktır. Hu re 
is harp ildn etmek ıulh oıü
znkorelerj yapmak muhade
ler akdetmek zabitnn ve me. 
murini tayin ve ızletmek 

a(fı umum! veya affı huıuıl 
ilA rı etmek, kanun ve iradeler 
vaz ve netretmek haa Ye 18. 

ldhiyetlerine malik olacak
tır. 

Devlet reiıi bütün Çinin 
kara deniz ve havo. horp kuv. 
votlerinin 8a9kumondonıdır. 
Bununla beraber o~vlet rei • 
sinin ittihaz ettiği tedbirlerin 
kanuni şekilde tasdikı lAzım· 
,Jır: yani onun isdar ettiği 
kanunlar ve iradeler aynı 
zamanda salAhiyettar mecli
sin reisi tarafındnn ta~dik 
edilmek icap eder. Buna rağ
men hakikatte Devlet reisi 
hilhossn buhrnnlı zamanlar. 
tin diktotörco so.lAhiyetleri 
hniıdir . 

Ovlot Reisinin ittihaz 
ettiği tedbir ve kararlorı 

tRsdika salahiyettar olan 
bir (Teırii meclis ) vardır. 

Baıı husosatta sallhiyetleri 
mahdut bir kabineye benzi
yen (lcrıf mecliı) şimdiki 
vaziyetini muhafaza edilecek
tir. Kuvvei icraiyenin haıın-

1 isi) işt igcıl edecektir Ve bu
nuun reisi vekili millt kongre 
tarafından intihap olunacak
tır. Aynı kongre husuıi bir 
(Tetkik ve kontrol meclisi) 
nin reislcrinirlo intihap ede
<'ektir. Bu meclis sivil mo
murl lrın makam ve memuri
yeti rine liyakntini ve vn
zifelerinio hüsnü ifasını dai
ma .ontrol etmekle müket
lPftir. Bunlardan baıko 
diğ.•r hükOmet makamlarında 
ayrı ve ınütlakil olarak 
bir ( Divanı muh111ebat) 
kurulacak ve bu divan 
hükOmet devairinin varidat 
ve sarfıyatı tetkik edecek 
ve muhasebesini tutacaktır. 

Yeni kanunu esatıi lAyiası
nın en mühim noktuını ida. 
re ve hiikOmet kudret ve 
saltıhiyetlerinin esaslı bir 
surette Nankingde merkeıle
ştirilmesi teşkil ediyor. Şi
mdiye kadar az çok müstakil 
olan eynletler idare mıntaka
lnrına uyrılal)ak ve bu mınta. 
kalor buktlmeti merkeziye
nın doğrudan doğruya müra
kobesine tAbi olacaktır. Or· 
dunun siyasetle ittifali me. 
nedilmek ıuretile ~alilerin 
ve maretallerin kudretlerin
in kırılmaaı istihdaf edilmit 
olup bütün askeri tahıiıatm 
yalnız hükOmetin emrinde 
buluumosı ve kıtaatın garn
izonlarının deği§tirilmeıi 
ve sevkiyatı gibi işlerin an
cak: hükQmetin müsaadeıi
le icra edilec~ği hususunda. 
ki ıhkdm da bu maksada 
mebnidir. 

Biitün ordunun en yüksek 
emir ve kumandasını Devlet 
Reisine veren yeni kanunu 
e1&1tnin vazifeleri bu devlet 
riyueti makamı için bugün 
tek bir namzedin yani Ba9-
kumandan Çiyang Kayıeldn 
mevzuu bahsolabileoeğini 

teyit etmek iıtemitlerdir. 
Zira hükt1mette iıtikrar Dev
let reiıinin orduda haiz ol
duğu 9ahıt itibar ve oterit. 
esine bağlı tutulmaktadır. 

Bizzat Çiyang Kıyıek, büt
ün Çinde yeni kanunu eaaı· 
inin meriyeti ve bununla 
kendi nüfu:ıı ve hAkimiyetin· 
in teıiıi için uzun zamana 
mütkül ve zahmetli mesaiye 
ihtiyaç duyacaktır. Zira Çi
nde duba halen kıtaatın kı
smı azami devlete kartı sa
dakat ve merbutiyet hissi 
tanımaz ve ancak kendi ce
nernllarıoa itaat eder. 

Yeni konunu esaside olan 
ruh: HükOmetin kudret .,, 
salAhiyetleri halktan aldığı 
(llalkç ılık) kaideıidir. 

E1alet ve mıntakaların 
gönderdikleri mebuslardan 
teıekkül eden (Milli kongre) 
Nunkingde her iki senede 
bir defa toplanarak hükOm
ete itimadını ya tecdit edec· 
ek, yahut yeni bir hükQmet 
kuracaktır. 

o ına karnr verilmi,tir. Ev. 
lerin bup;iir ler de in9aota 
bo lanı laca ktır · 

\1 Ri\'yolP riynset etroı tir. : H. T ev fi k - Sadık : 
llırlik umumi ktllıbi oylPdi • • 
~i nutukt ı orıgr n t şlerı- : DAVAVEKILI : 

değıl, kendi lehimize dn 1 8 [ k E k fMı d / _, 
çalı ıyoruz. Zıro Türkiye mü- a l esr V 0 U ifr Üğilnuen 
mesaili bizim de mümessi- ı 

JJir doğum 
Giresun merkez muhtarı 

ve Fırka idare heyeti reisi 
fost (o beyin lliınyaya bir 
e-kek evladı gctlmi9, Yılmaz 
il(ni konmuştur. Yılmaza 

uıın ömürler dileriı . 

•.. '·ı·sı·ıı Ki~~.'~.\' : nı huldsa eılerek demiştir • ı _;., • 

ki: 
- Eski 11 u~ rıpln ı la

htıtı dahili ıhtılAfı rla moni 
olmak iktı adi \ı nhlfiki 

1 kalkınmayı lemin tmek 
ı ıçin çalışmoktndırlor. 

• • • Yazthanesi hükumet caddesin· : 
'" de Ahmet çeşmesi karşısında • • • • • • MNkPz ve kazalarda her • 
D • 

: no\'ı Java kabul ve sürnt- : 

\
: lu neticelendirılir. : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

timiz demektir. 1 Yeşilli caddesinde Bvkafa ait 160. 161 no.lı dükkAn· 
«Naue Zürichı:r Zeituagden: ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münakasaya çılta
Ünıtcd Presisin Nanking- rılmıştır. Tnlip olanların yevmi ihalesi ,. olan 20- 9· 934 

den aldığı bır hnbere göre 1 perşembe günii saat 15 de 16 buçuk lira teminat akoa11 
Çin nükumeti yeni, aihat 1 ile birlikte müracaatları i14n olunur. 
ve devamlı bir kanonu uaıt 

1 
tanzim ve tatbik edecektir. 171 
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~mırın - muınmımJ ::: ıınliilmımı mımı Balıkesir erkek orta mektep • 

ıaı Şehi Si masında ~ ~.kt.himizbacalar•nıo ~~~~~!~~~~~~::r ll H mucubioce 19 9 934 Çarşamba günü eaat on beşle icra edi 

L_J 19 Eylül çaısambadan itibaren H leceğioderı toliplerjn mezkılr gün ve saatte mektep mü-

v y rı 
Kasaplar mahallesinde Rigadıç ve istas~ 

şosesinin hirlP~liA'i; f11Jıi~aı· daire~irıin ıafll 

1::1 dürlüğüne müracaat etmeleri ıldn olunur. 
mı 

i V GA- VOL A ~ 

şı ındaki 8 dönüm halıc.:e )eri satılıktır. B0 .. 

şehrin f'n gliz(1 l \e ev )Hptırmak için en 11111 

bir veridir. Parca f)arca istenilen mahalden J)) 
• " " 3P 

mı mı Daimi ilayet Encümeninden: 
re il<.• \Prilecektir. ~\lnıak arz\ sunda bufoıı 

El,==
1 

Rustarihine ait olup en son olarak mı niingörmeı - İvrindi yolu iizeriı deki Kınık 
Şerenıetli zadrforr müracaat <~tmelidirle.r 

' vucude getirilmiş olan muazzam bir ~ ve Bahkcsir - Edreuıir yolu üzeriııdt1 ~ i Her( j, i
i eserdir. Aynı zam auda çok kuvvetli 1 ran köpriilerinin şartname ve keşifleı·i mudbirı-

iJ ve hissi aşk sahneleri vardır. mi ce Lamiratı esash eleri 6- teşrinievel 934 tarihi-
ffil mı • . b il mı Fl L f M LE BERABEH fil ne müsadif pazartcsı günü saat on eşte i ıa e 
mı v A y T E llll edilnıek üzere yirmi giin müddetle altıııi müna- - t 
H '' kasaya konmuştur. - · lJ Her iki köprünün bedf'li keşfi 22o2 liradır. g-_ 5 
lfil Numaralarıda de~işnıişıil'. FAT~IA JJE~J.ANIID Talip olanların yüzdP yedi buçuk nispetinde F, 
mı ve arkadaşlarımn bu yeni numaralarından ffii ten1inatı muvakkate makbuz ve ya mektuplarile -=~ 
~~ daha cok memııun kalacaksırıız. Bu yiiksek ~ ticarr.t odası ve ehliyeti frnnive vesikalaril-.~ g-~ 
~ sauatkarların şelırinıizde bulunduldaı~ı rniid- ~ biı·likte vcvmi mezk1)rda sa~·tn;me ve keşfini E-::~ 

'
~ detçe verecekleri temsillP-rdeu herlı:ılde i~-1 ~ görn1ek i~tiyenleriu her gii .. n Encümeni Yilaye. ~· 
' ti fa de etmenizi ta vsi '-'e ederiz. BiLETLER 1- J Ier· ·ı" ı L_J§ I -' te ge ıne ı ı an o unur. 't ~ 

mı NiZl gündiizdeu t.tıd;rik edi11iz ki~emiz dai- ·' '-------------------- =~ 
• 

rı. 
• 
1 

• 
1 

mı ma acıktır. 

~ PEİ\~EMBE ve cuma nıatinalarımız ~aat mı 

f 1 2,30 dedir. • . ~ 

f 

Daimi Vi ayet Encümeninde : k~ Er temiz kavuççuktan yapılmış )u: 
Susığırlık - ~I. Kenıalpaşa ~olunun o+060 b~ mu ık H~ • stikht tli, dünyanın mı ~38 

.: l-41tt ı .ti i 4, < u i~lt ı J,t. tıkl~rim di~rr 

HAZRE İ A ~ 
GELİYOH! mı 

mı 
mı :. -muın mı. -o:: mı mı mı :: -mı ınuın mı 

Hayvan 
Baytar müdurlüğünden 

• • 
ergısı. 

kilometresindeki ahşap Ya)·aköy köprilsli şart- == • 
- ~ ı. r l,u f re h edi iz. Cüukiı lıihiıııuıı 

nanıesi Ye keşifnanıe~i mucibince ıanıir edilnwk ı ~ l:'l~tlklt rm ft, ku dP oldn~\ı ~:-l~l:lnıh~ilr. 
ve 6-teşrinievt)l- 934 tarihine nıüsndif pazartesi E=~~ • • •• d . . 

·· .. b ·ı ı d·ı k ·· · · ====:= lt' rnb t> ılmı tır. gunu saat on eşte ı la e e ı nıe uzere ~'ıı·nıı E§~ 

gün müddetle aleni münakasaya koıınııışıuı·. Ta- ı;~ ~i~lt·ı _ ııpı;rkoııfor l:isı_i~lni ile kt.·. 
miratı mephuseııin bedeli keşfi 2595 lira ı n ::=::= malı Pı nı~ t lh ~e~ alıat dıhr. HPr ho) 
kuruştuf'. Talip olanlarıu bu nıiktar üzerinden ~ de:ttı Hlfl\C-tHhuııuz hulunur. 

-=.: M l lfi t ki Bal ır ve mülhak ı <'antııf yüzde yedi buçuk nispetinde teminatı lllU\1akke- ~ ış r 
8 1 rı 1 }'anyalı =ade 

te makbuz veya ıuektuplarile ticaret odası ve ı:::=~ L . Tr, BE'f 
chliyetı feuniye vesikalarilc birlikte yevmi · _:~ za 
nıezktiı·da ve bu hususa <lair fazla nıahinıat al· 
mak ist.iyenlerin <lalıa evel eııcümeııi vilayeh· 
müracaatları il:hı olunur. 

ne 
tır. İldbin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı- j 

kesir hay' anal sergisi 21 Eylül 934 cuma gü
nü koşuçınarı mevkiiııde açılacaktır. Evelce 

4 - 184 Daımı Vılô.yet ncllihenı Je :i~:· 
Balıkesir memle et hastahanesı ettin mübaytt• J..öre 

ilan edilen resmi talimalnamr.siııdeki ş~rait 

daire:·inde hayvanlarım sergiye kay<lt•llirnwk 
isti venlerin 15 evlul 9 34 tarihinden iti ha ren . ., 

18 eyltil 934 akşanıına kadar her gün hayvan 
pazarında Hüse~·irı çavuş hanında kayıt ''e kahu 
h~yetine n1üracaatları. • 

3 - 176 

Daimi Vilayet Encümen nde : 
Susığırlık - 11. Kemalpaşa )Olunun 1+012 

inci kilonıetresinde 60 metrelik ah~ap ve ı +324 
cü kilomelresindc 30 - 4o hk ahşap ve o+34o 
ıııcı kılonıetresiııde 14 metrelik ahşap köpriilr.
rin şarlnan•e ve keşifleri mucibince tamiratı 

esasiyeleri 6- teşrinievel 934 tarihiııe nıiisadif 

paıartesı güuü saat on beşte ihale edilıııek üzere 

1

1 yirnıi gün n•iiddetle aleni münakasaya vaz edi; 
imiştir. 

ı Üç köprüuün tamiratı t~sasiyesi 3587 lira Karacabey Harası 
Müdür üğ""nd 

2Ş kuruştur. · n: lalip olanların yiizde yedibuc;uk uispelirıde 

llarauın İsmmet Paşa nı~rası 1 O t<ışri rıir H:-1 

H34 çarşamba giinii ~mat 15 de pazurlıkla icura 
Yerilecekı.ir. Tuli pi eri rı ) e\ nıi mezkt'trda tcmiıı .. 
atlarile birlikte Hara ınüdiirJliğürıe ıııüracaat -

teminatı ınu vak kate makbuz veya meh.tu plari
le ticaret odası \'t~ ehlivcti fenııiye Yesıkahı ril'' 

ti • 

hiı·likte ye, rni rnezkul'lla sarı uame ve kesifııa-
- . . 

mesi ni gürmek isti~ enlerin da ha ev el Enciinıt'll i 
\'ilftyete uıiiracaatları iJan oluııur. 

ları ilan olunur. 

Bahkesir asliye ~uku~ 
~aklmliğin~en: 

~cyhlütfuflah mahallesinden 
Ismail kızı Zehra hnmm 
tarafından o mahallede o u-
kim iken elyevm nerede ol
duğu belli olmıyan kocası 
yol çnvuşlarından İstanbullu 
Celdl efendide., bo Jnmas nı 
talep eyh·miş bunun muha
kemesi l 5 - teşrinievel 934 
pazartesi günü saat 1 O na 
talik edildiğinden mumai-
leyh <.:eltll efendi bugün gel
mediği takdirde gıyap kn
rorı verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
ilAn olunur. 

179 4- 186 

1 e • 
1 • 

p • o 
Tehir edilen Ov köy p nayırı 4 e~ hll pazartesi gunu açı-. 

lacaktır. Panayır t·:--kide11 te"'pit edileu yerde yani köyüu t n giizPI 'e su 
ile çevrihniş ovacık üu·ı·inde kuı·ulacaklır. 

Ova öy Pana.vır ı tık dt·ra kuruııuaktadır. na1tke irile char 

\'İla~'et ve kazalaı·dan v.- nalıiyr.leı·d<1n gelPeel esnaf Yn ct·lrpl<·riıı lıtır 

tiirlli istirahatleri kö~ ihtiyar heyeti tarafrndan temin edilect)ktir. Pana~11· 
yeri11de ayrıca çar·da k 'c gölgelikler vücude getirilecek ı i r. 

Ovaköy pan y rı ııırı hu m~i~eti kö~ ün ovası tarıı orlasıııda 
suyu bol, hava. ı giizf'l hi~ ~erinde olma~ulır. 

lc<'ok yorJi malı 75 ton kok komiırü §ortflllr9'ıfkilA 
mu<'ıh ne mu ay Adıl k \' 1- t 'sriı ı ,el uret 
trırıhin mus. i f p znr le gunü saat or e~ı e b 
le erlılmek üz ro yırmı gu•ı uıüddeth ıcııi 
nakısaya vazcdılmiştıı . 

Kok kömürünün beher tonunu bedeli muh8~ 
ni 30 liradır. TnJip olıırılorın )iızdr ) edi buf11 t 

pelinde depoziyolnrını vezneye tr.slim ile ticııre 
iu u vcsikosile birlikte yevmi mczkurda bu blJ 
JLıir f&zla mah1mat almak istjyenleri:n dnhn tam 
Encümeni \'ılftyt tc mür cnntları ılAn olunur.~ 1r• 

~biyel 
;jınd 

Daimi Vilayet Encümenind~e ~:~ 
B<ılıkesir memleket ha talaanesi ihti~acı \ •e 

li~tesinde mulıa=-rer 99 kalem f'cz.ayı tıb1''· ı, 
1 . . • i ~iı •• k \'e pansuman nu· zenw~ı şartrıamesı rnuc . 

ıniilrnyaa edilmPk 't' 6-lf'şriııie,p]. 934 wrihd 
nıiisadif pazarı··~i giiııi'ı ~aaı orı bf'şte itwle r 
ru ·k iizercı 'irnıi ~lir ııüddrtle alf'rıi miinn~3 

• • • 11 
'a konnıu~tur. (•zktir n elzemtrıiıı bPdrlı 
İıarnnıerıi 669 lira 70 1 urn~tur. Taliıl ol~•11 

~ J 
l'IU yüzde vetJi btu•uk llİSIWtinde teminatı (1 

• .J ~ • • ·1r 
'ak kate makbuz vtı~·a nwktup1arılP ve il~' 
odası vesil\alar·ilf' bil'lik.h• enclinıPnİ 'il~·~ 

i 
şart rıa me Vt' liste~ i ~öı·nıpk isti~ mılt~ı·in dah3

. 

el İstarıbulda ~ılıhat miidiiri' Ptinr, Balıkr~' 
« eii nıeni 'ih\~ N k •tlemin.e · müı·a<--aat tarı ~ 
oluııur. 4 - 1 
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Evkufn 't uç ık J rv ın karşıs n l 207 ~e. 
hv nin <'Um, c m k.ı ı v e ml• kapısının Ol 

Vilay t Ev f 

le l 1 tem rı ı ünak · ya çıknrılmıştır. 

1 IO 934 puzar •rtfl 1 g 1 ı irra edılecrkt1r. 

olanların ı4 I'rn t mına. uk<· sıle bjrliktc Balıkesir 
müdıriyetine murnra 1 

2 

BALIKESİR ViLAYET 1ATH\ASINDı\ 

gi 
lair 


