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~aremiziıı 
iimhuriyete 
araıırlığı 

İda raı in i lerin i görmek 
lİJnknt i ancak hassas bir 

ak ino kader muntazam, 
uttnrit. nhenkli vo kontur· 
u ol maaile miımkiindür .. 
· mhuriy~t, masa boşı i<la
i muslahutçıl ığı yapan 
nün jdarA zıhniytıline me
eket kapılarını çokton ko-
mıştır. Bürokro si bıze , art
yerini rosyonPI çalışmnl -

IAz mgelen m ı sk in fıir 
tem görünüyor. 
Demokrnt b r idareye nn-
k «mılletin yuksok men· 
atlerini daima göz önün • 

tutarak hütün dikkat ve 
mmetlerile vazifelerine ha
tlarını hasreden» vatan
tlor şahsiyet vnebilir. 
Bw çabuk elde edilen bir 
olmamakla beraber cüm
riyetio büyük ku~_reti 
eri olarak yurtta vucut 
lmut Türk inkitnfl.nra 

uvazi Eilkun \'e emnıyet 
re ıaheiyetini her g-ün 

ras dahcı cümhuriyete ya 
ıırloştırmaktou ı r. 
Bu hukmü ıni ~allend irmek 
n derin bir ı f~ih rır h ı s sı le 
st Jrebilirız. Vtlfiy ~ ti ızde 
odno heş altı ., ne cvel 

lAyetimizde nnhi) ler nüm 

0 olarak kırka çıkrırılmı
ır. o vakit duşüoülen fak· 

bütçe mülılhazesilc ta
ikını geçılcmiyı:m projeye 
. re bu nahiye\ ·r t m to 
ilAtl ı olacaklar, bu 
retle hnlhın ta ı çın 

bulunarak aoıme hizmet 
rioi kolaylıyacaklar , halin 
bberlik edeMklerdi. Fak t 

proje bütçede tasarrllflu 
rekot etmek mecburiyetı 

arşllında 0 vakit tat · 
ik edilemedi. iler ıd c 
ın tetkilAtleodırılmak uıe

•iltlyet nnhilindek.~ ~a· 
iyeler ekseriyetle mudur, 
nderma kuınand n ı, tah ri 

at kfitibi vo nufus katihın 
en ibaret bir ko.lro i l~ ı·l ı . 
e edildi 
İ§to bt~ noks n to~k ı l ll t 

e kadrolara rngmcn na h ıy 
arelerimız y<'nı kurulduk 
rı gundenberı muhitlcrıne 
izmetlerinı tcclr cen zıyndo 
§en bır h ı zla orU ı rm ı lar. 
ihıyeı bu eenf' buradıı tnk· 
irle bahsolunacak dorf'cl'y 
ikıeltmiılerdir . Bugün v ı l
yıtin bütün nnlı .ycler i rırl f• 
erin bir faalJ ·et nı c huL 
)maktadır. Koylcr doğru 
üratle ınkişof eden bu fa 1 

'yetin bizi en z ıyude rucm 
un eden cih ·tı munt..ızam. 

uttarit, ah t> nklı "" kontur 
llu mnnzn rn ı.l r Hu mao
ara Til tlyet 1 on hucra 

r-
B ü yük 
Reisimiz 

ıır.tıket dahllindı bir t ıt
kik seyahatine çıkıyorlar. 

İstanbul, 19 ( Muhabi
rimizden) - Rcisiciimhur 
/lazrellcri yakında mem· 
ll'lu l dalı ili ndc bir tel kik 
seyalıaline çıkacaklardtr. 
Blll)llk Reisimi: b11 seııu· 
Jıatlainde billwssu şark 
oildyellt1i11in ik/lsadi ue 
içtimaf vaziyetini tetkik 
"~ bilahare Anhuraya 
audel lmyurocaklardır. 

Gıılce.mul vapuru lıa
:ırla11nıcıkl d1r. .. ____ -
İktısat 

Vekilimiz Gerededen ge
çerken tetkikat yapt1. 

ıkt 'ekı ım z C ı ı bt y 

Bolu, 18 (A.A. l - İktı nt 
Vekıli c .-.IAl beyefendi buE!'iın 
Anknradan Kız ılcohan ·olu 
jlt-ı Zonguldnğo geçerken 
Ger de kaznsındo varım nat 
kalnra'k iktısadi v~ıiyet hnk
kındn nınlfımnt alını tır . Ge_ 
rPıfonin meşhur sf\ nt pe 
mı .:ıi resinde öğln yem .. ~in i 
y ıliktPn oorn snnt 13 t fl 

yo 1 rma c-l vnm Ptmi lr rdir. 
Vt> kil be hnher iz g ime 
IMıne rsığmen holk C'O gun 
al ıka gö tP.rmi t ir. 

Böyle ise!. 

· Bu1uar aiansı ~öy mese
selesihi tavzih ediyor .. 

ofya. ıs ( Bulgıu 

oj ,1115 hıldır ı or . 
v arn cı vnr oda Donı z 

koy rurk oh ıl i no b ızı 
moı a.l ım ynp ğ l d ı r rn lı 
hi momlckut lr rdı i ntı r 
oden lı vnJı le rı t :ıvı ı lı u n 

ıııesel enı n nlı ı,ıi b ı r du,.ct 
nutic sı olorJ nyr ı koy 

halkındnn baz ko lul er ın 

( Dova ını r tu ) 

k ' ktidnr ) 1 

ılı 

1 ıl o re rn ı ıwı ct:mlı ıriyct 

lıtk i ur ti hu_ 

köyiınde her h " 'l bır hnre
eti kontu rollu bır ça ı mak 
e derin eamıuııyet horhan 

gi bir hareketi nıototlu 1 ir 
bir çalışmıya ve d •rin sam
imiyet havası içinde meml· 
lr:otin yuks~k menfaatlerinin 

un valan l l ırın n mnunı
" Pti i mucıp ol cıcuk ter •re 
, j ı ul uuştu r 
" 

Kenan Emin icap ottirdiği istiknmetloro 

Mebus Sovyet 
Beylerin tetkikatı. Rusya artık Milletler Ce-

PertH 18 Vasi ı beyler bug8n mi yetin İn ~İr 8Z8Sldtr 
Oursunbeye gidiyorlar. f Siyası komitede görüşülenler 

ı. ı ı ı •' n 1Jzdan \ ıı ~fl H Pf'rt" ' lı<' yl e ~ 

M• bu larım zdnn Vosli ve 
vo '1 h met Pt~rtev beyl t> r 
hugün Oursunbeye gid t'cnk 
le r ir. Mf.' busl , r ı m ı z Dursun
ht vrlı• ik i gun kadar kıılaca· 
klor bu mu ldet znrfındn mü· 
nt hıpln i le tema Itır }'npncak 
ve dı l .. } P. rinı tPspit edecekl
erd ir 

Pcr tıw ve Vasfi be~·lrr dün 
V lı bt j ı m k· nı ırıdo zı ıo-
1l t c 1 n•k bir müddet goı ti 
~ ı ıişl rdi r. 

Almanya 
yirminci asu içm en eyi 

detlet şeklini bul u 
Berlın , 18 {AA.) VesL 

fnlya gunu munuseb~tile 
bclodı) e d n ırcsinde söyledi
ği bir nutukta M. Rosenbcrg 
demı tır k ı: 

(>ncHr, 18(AA) Bu 
H. ı h ı h lopl.ı nocek o!iln s ıyo

s1 k omısyonun muzok t}re 
n l ıl'P.ı; İ !;t ili Cllur olmaz Frn 
n ı nra ı i s i nr! P bulunmnkto 
olı.ıı :So' yel h ı>yot i murah
h ıiG ı clerhol Cenevreye 
U' len·k muz \\PrO solonu na 
1' 

g-ırı•rok w• rcıs )1. andlcr 

bır nutukla hryeti sel fı mlı 
y 1(' ı~ ı .r M Litvın of hir ııu 
tuk la cevap vnreceklir ~1 
B ı rlunun söz söyleyip söy
le i y('c·eği belli değildir 
Şayet herşey hoıırlandığ ı 

gıbi ç ı karsa SovyPt Rusyn 
sa lı akşamındun itibaren 
:\1 ı lletler Gemi yet ı llıasındın 

olacakt ı r. 
M. Bartu çarşamba ok •

mı Porjse giderek cuma 
günkü kabine icti maınn iş 
t ırJk eılecek ve öbür hafta 
Sar mes l e ~ı için Cenevreye 
t1Örıcc·e ktir ~1. Alo isinın ri· 

ynsetinclek i ü~· ler komıteın 

Fronsız muht rnsımn tı•tki

k in ~ d ev m ct nı ktcd•r Bey 
ne l ııil l pol s t kııatı c.· ııı 

ul nncok .ı damlu rın 8ar hü· 
kumeli ılnrufındon göstArİ 

lel'ek d tıvletlerco nyrı ayrı 

toyjn edileceği leeyyüt et
mektedir. 

L •histnn heyoti murnhh
haeo ının ortaya attığı ok:ttl. 
liyetler meselesine golincc 
keyfıyet k •rhaldo t"!krnr me
''ıuu hahis edilecektır Fa
knt ~imdılik hu hususta bir 
su kunet görülmektedir. 

Bu münusebetle şurnsırıı 

kaydetmek icap eder ki Le· 
hıatun hükfimeti henüz 
erk misakı pro-

( De,·nmı ikinci sayfoda ) 

ANKETİMİZ .. 

Veni ~ eçilecek 
Belediye heyetinden ıstekler •. - -
T aphane bayınna bol ağaç dikilerek Ye bol su ıatirila-

rek şehrin mesiresi hahna getirilmelidir, 
Efendim; 
Açnu ~duğunuz anke~ 

cevabımdır: 

l - İ tanbul belcdiyeei· 
nin l thik ettiği gibi dük
ktınlnrın aynı sııattA kapa
tılması . 

2 - ~arşı helAlarının asri 
lıir şukle konması ve mun-
taıamao bol sudun yıkanması. 

3 Şahir dahilindeki köp-
rülerin yapılmnsı . 

Böyle faydalı i~lerin 
yoııi seçilecek belediye he
yetinden osirg~nmemesi di · 
leklcrimizdenılir . 

H<' lvacı ~ule) marı o lu 

A. AVNi 

* Yoni seçilccrk 

1 

belediye ! 

heyetinden dileklerim: 
1 Şehrin bir meeire 

yerine büyük bir ihtiyaç 
var Rana kalırsa şehre en 
eyi meıire olacak yer, top 
hayırıdır . Bayırın üst 
kısımlarına kadar tör-
lü ağaç dikilmek ve 
bol ıu getirilaek eureti
le buruı güzel bir meeire 
yeri olabilir. 

2 - Şehre bol su geti. 
rilmeli ve her ev buadan 
istifade edebilmelidir. 

3 - Belediye bütceıind· 
en ıpor kulüpleri•e yardım 
edilmelidir. 

Muıtahfıkıh mıhallealnde 

M0RE1 Ti~ Sl1'/Cl 

Avusturyanın İstiklali. 
İtalya murahhasmm hazulı~ıQı mukave'e proiesi ingi

lterenin itirazmı uğrad1. Cenanada giruııılır. 
İtalyanın Milletler Cemiy· 

rtindeki murahhası M. A.la11i 
Avusturyanın istikltlini ve 
urozi tamaınlığını bir zamAn 
nltına almak için bir mukavele 
projeıi hazırlamaktadır. Bu 
projey!' nazaran İngiltere, Fr. 
ıınsa , ltnlya ve küçük itildC 
dcvl ı>tlerinin mukaveleye gi· 
rmesi ve bunun diğer dovl
etlcre ve bilhoısa Macariıt
an ve Almnnyoya da açık bul. 
unılurulması derpiş olunma. 
alttadır. Fakat proj lngilte
re tarafından bazı mütkülA· 
ta uğramıştır. 

Tan gazetesinin Cen••-
re muhabiri gazetesine 
gônderdiği telgranarı A •a•
ıuryanın istiklali m11eleei· 
ne tahıie etmektedir. Me 
ıkGr muhabir diyor ki: 

M. Barla dün öyle 
yemeğini Avueturya b•t•eki 
li M. Şuınig, Belçika 
hariciye nasırı M. Botölof 
Yunanietan hariciye nazırı 
M. Makeimoa ve Romanya 
hariciye nezareti müetttarı 

M. Radeloıko ile beraber 
yemi9tir. Dantlllerin ıah
( Devamı ikinci sayfada ) 

Mılli sosyalıstlıkle be· 
rn ber hır ılim doğmu tur. 
lrk nn zıtr Jy<'sının 'e lısır· 
lo l ı roıa kanununun mevcut 
o k ıJ c.:lero uymadığ ım söyli
Y' nlcre diyoruz ki, Almnn· 
yn te e kkultitı gayrı tob ı i 

d b
. · ı .............................................................................. ... 

o unlnr ıdn sene e ır mı· .. , 

y r mark eurfodiyor Önü • • K D ı• L ı• 1 
muz lcı k ı tıflnP yenı hır Al· T u R 1 
nı ı n t ı r hı rıe r ed ıl ccektir . i 
O jektif \ e 1tıraz gotürmck • 

t k bir tnrı h i ?'loni mevcut .. 8 S a y f a _ 3 K u r u ş. 5·= 
o b lec ği ı id ı k.ttiycn : 

d )~r ı d ğ ı l<\ı r . : Hatırlardadır ki bir muddtt evel okuyucularınu:a gaultlerini büyütmek fikrinde 5 
ı k tolı k. prol sto , Pran. oldufjumıı:.u haber vermiş ktndllt.rinden bi:c arzulannr bildirmek lıitfunda bulunm· : 

s 'ı•yn lngil ı f gôru u ve· alarmı istemiştik. 1 
r ı rıh h ı kk ın ı.lu Almnn O vakii aldığımız birçok mektupların etüdıinıi bitirmiş bulunuyomz. Sorğumuza 1 
lı ,..: n cl.ı 1'ı r goru ıı ' J rd r. ce11ap verm~k ltllfurıda bulunan okuyucultırımı:.m tkstrisi bizden gaztltltrlni daha ! 
M Ho • nherg merkez fırka· ucuz bir flalla tedarik r,dtbilmek imkdmnı isltmiıltrdir. • 

L~ ğ' • s n 1918 ,lonbe r ı olan ic. rAweld bu bliyük ve mıişterek arzuya cevap verece ız: : 

r.ıa mdıın dolayı tenkit olti · • T o RK DİLİ nin lwr ~iinliik fiatı önümüzdeki cuma gü - =. 
klen sonra domi~tir kı: 

Almanya yirminci nsır i ııiirtdPu it.ihart•ıı 3 kuruşa indirihwektir. i 
ı ~ın t n (•y i d ı vl t şeklıoi : TU''RKDi.Ll. i : •. Evet, eyi yazıları. ftlıre. v ldytlt, Türkiytyt vt yebancı •. 
hulmu tur. Ş ı vet tmtun mi-
11 •tımiz hu n ı zariyctlere i memleketlere dair taıt) h:~)erleri, ~ll\' ~t~lli nıeml kt'l tetkikleri, içtimai, 1 
avd~t imk .ı nı t: almnz ve ı k : i kt r·adi yazıları ile TLJRK DJLJ cuma günıindtn itib(lren yalnıı: (3) :. 
d f olar . k nı u\l hıt Almun : • 
devletinın nıuzah l rPtin • mu- • kuruşn satılacaktır. : 

1 
: Bir taraftan boylt fiaiları lndirirktıı difjtr tora/tan yine okuyucularımızın : 

"ten t cermen ımpnrotoı uğu 5 ıs/eklerini karşılamak için lıaftanın muayyan gıinltrlııdt TURKIJILI lıacm 1 
kurulmu olur. : ini de büyıileceğlz. · 1 

: ..... _ ........... u••••••:: Altı vp ~ekiz ~a' falı olaeak bu nii"hahırmuz 'e '.:O~ lanmnu~ ~ırçok 5 
: Oz 'lurk.çe, öyle b~r ~ : kalemlPriu vazılaril~ istifadP.li mu,zularla, makaleleri~ beı~ıwcekıır. : 
: kay11akltr kı ondan dilt· : : · ) • 
; mfze sı~ıilık rıe canlılık;: . ( Türk Dtli 8 Sahife - 3 Kuruş i 
• akac ıkltr. • : Iıte bu yarın bir hakikat olacaktır. • 
••••••• ••••••••••••••••• ••••••••• ~• •••• .. ••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



•• 2 TORK DiLi 

Çocuklar için 
------

9İFT.LİKTEKİ HAYVANLAR 
( Dün ü nüshadan mabat ) 

Efendim ben büyüğüm.. Sen küçüksün .. Yok ef
endim, ıen burada oturamazsın.. Ancak ben otura· 
bilirim . Haydi ondan sonra da bir gürültü, bir pa-
tırtı.. Boğaz bo:;.aza gırtlak gLrtlağa.. Sorartm sı-

ze: Şu çiltl ğe fayd 1ı o)mıyan hangi hayvan :ı r. 
Attan, EşeLCten, lnektcn tutunda tn kafeeteki kana
ryaya kadar.. Her kes kendisini yüksek görecek 
ve birbirinin gözünü oymağa çalışacak olursak ışın 

sonu nereye varır? Ben de sizden 'üluek olduğumu 
söyleyebilir im. Çıftliğin bekçisi benim.. Sizleri Kurt
tan, Çakaldan, Tilkiden koruyan da ben.. Buna ka_ 
rşı sizlerden ne bekliyorum.. Hiç.. Şimdi ben de ha· 
bahçe bana yakışır .• Ben hepinizden üstünüm haydi 
hakahm dışarımı diye ğim?. Bu küçüklüktür. Kendini bi 
lene yakışmaz. Mademki beraber yaşıyoruz. O halde he-
pımız yekdiğimize her zaman ve her yerde muh-
tacız.. Bir elin sesi çıkmaz. Beraberlik lAzım. Ay-
rılık yıkımdır, feldkettir. Biribirinin gözünü oyanlar 
yekdiğerini sayanlar mE:endi ellerile başlarını kesiyorlar 
demektir. Düşünün, yaşamak istiyenler ıçın buna 
ölçüsüz bir gidittir. Anladık bahçeye geldiniz, ya 
birbiririzi çekemt3mek, koğmak ne oluyor.? 

Kt>ç - Çok doğru söylüyorsun dostum.. Yaptığımız 

açıkçası düşüncesizlik .. 
Kazlardan biri - Suçumuzu anladık. Fakat zaten bu 

kavgayı biz açmadık .. Tıtvuklar sebep oldu .• 
Köpek - H~r ne ise.. Şimd1 yapan kimdir, de· 

miyoruz. Fnkat bugün onlar yaptıysa, yarında sız 
yapacaksınız. O bir günde otckisi.. Nasılki her 
zaman aranızda böyle geçimsizlikler oluyor. 
Maksadım bunların doğru olmadığını aulatmaktır. Bir 
daha böyle çirkin haller tekrar ettiğimiz sanırım. 

Ne dersiniz horoz bey? 
Horoz - Size kurşı pek utandım. Bir defa ol-

du. Fakat tekrar edileceğine sızı inandırmak iıte-
rim. 

Köpek - (Hepıine dönerek) ele verip bir kardet 
gibi geçine eğinize ve biribirinizi saynoağınıza Ye hiç 
kimsenin kalbini kırmıyacağmıza söz veriyor musu-
nu.z? 

(Hep birden:) 
- Veriyoruz .. 
Köpek - O halde hepiniıe teşekkür ederim. Yalnız 

tunu da unutmayahmki buraya girmek ancak çiftlik 
sahibinin hakkıdır. Bahçıvan burada olduğumuzu bir 
görürse halimiz yamandır. Onun için sezdirmeden 
birer, ikişer sıvışıak hiç te fena olmaz •• 

(Bu sırada bahçıvanın ayak sesleri ve öksürü
ğü işidilir.) 

B~~ŞlNCİ TOPLANTI 
Kazlardan biri - Ay.. İşte galiba geliyor. Aman 

kaçalım . 

(Kaçmağa hazırlanırlarken bahçıvanın aeıi:) 
- Bu ne çiçekler ezilmiş, otlar yolunmuş .. 

Allah Allah.. ne olmuş bu bahçeye .. 
(Suhneye girer ve bağırır:) 
- Tu .. Allah beldnızı versin emi? Bu ne? Kazı, Ta

Tuğu hepsi burRda .. 
{Onları haykırarak kaçarken, bahçıvan ltfzgın arkalcr-

ından sopa ile kovalar. Sonra çiçeklerin başına 
döner, söylenir:) 

ALTINCI TOPLANTI 
(Bahçevın yanlız) 

Bahçıvan - Yazık oldu bütün emeklerime .. Tuu •. Ya
zık oldu. Ne Şebboylardan hayır kaldı. ned~ Karanfıller. 
den .. Hep ezilmiş .. 

(Elini onların gittiği tarafa sollayarak) 
ne --" Alacaiınız olsun sizin . Burayn gelmenin 

demek olduğunu ben size gösteririm.· 
(Bir fidanın başına gider döğünür . ) 

- Vah .. Vah .. Vah .. Ağanın bin bir emek döktüğü, 
üzerine titrediği Hani meli. de berbat olmuş .. Şimdi kendis
ine ne cevap vereceğim . 

Yandım .. A dostlar yandım .. Yaktılar beni bu knfuları ko
pasıba hayvanlar .. 

(Perde iner) 

M. Cevdet 

Ecnebi matbuat: 

ltalyada mat~uat ve propa 
ganda musteşarhğı 

« 11 Popolo dltılia» den: 
Dün neşredilen yeni bir 

emirname ile, doğrudan doğ
ru ya hükümet reisine bA.bi 
olan M tbuat ve Propagan
da umum müdürlüğü müste 
şarlık payesine yükseltilmiş 
tir. 

İki ay evel Matbuat 
umum müdürlüğünde yeni 
ve geniş teşkilAt yapılması 
ye bu müessesenin muazzem 
bir binaya taşınması müna. 
sebetile tafsilAt Yermiş ve 
matbuat umum müdürlü-
ğünün devlet ıçın 

hayati bir kuvvet oldu_ 
ğunu söyhımiştik. M. Musso. 
lini, Matbuat Umum MüdürL 
üğünü yeni ve genş esasl::ır 

üzerine kurmuştur. Şimdi bu 
müdürlük makamı müsteşar
lık haline konmuı bulunuy
or. 

Büttin İtalyan matbuatı. 
Matbuat Umum Müdürlüğü
nün Müsteşarlık payesine 
çıkarılmasrnı sevinç ile kar
şılamıt ve derin tükranları
m M. Mussoliniye arzeylem
iştir. ~aten M. Mussolini de 
gazelecilikten yetiımittir. 

~atbuat ve Propaganda 
Müsteşarlığına M. Mussolini· 
nin damadı M. Conta Galea
zzo Ciano tayin edilmiştir. 
Mumaileyh genç muktedir 
ve teşkilA.tçıdır. İlk tecrübe
lerini gazetecilik te yapmıt
tır. 

Matbuat teşkilAtında r.t. 
Munolinin prensiplerini tat
bik eden M. Conte Galeazzo 
Cianodur. Hali hazırdaki Ma
tbuat ve Propaganda Müşte· 
şarlığı üç büyük kısma ay
rilmıştır: 1 - Dahili neşri
yat kısmı 2 - Harici neşri
yat kısmı 3 - Propaganda 
kısmı. 

Dahilt neşriyat kısmı,bütün 
halyan neşriyatı ile nlAka
dardır. Bu dairenin vazifesi, 
matbuatı mürakabeden ziya
de motbuata direktif verm
ektir. 

Harici neşriyat kısmı: Bu 
kısım cihnn neşriyatını takip 
eder ve İtalyayı enterese 
eden makaleleri terciime 
eder. Hariç memleketlerde 
İtalya aleyhine yazılan yazı-
ları takip eder. Yanlış hav
adislerin düzeltilmesi ve 
İtalya aleyhine müteveccih 
hareketlerin tekzibi keyfiy
oti propaganda kısmına aittir. 

Propagandn kısmı: bu 
kısmın vazifesi htı.disatı ol
duğu gıbi görmektir. Feşist 
rejimi, hariçte kendini ta· 
nıtmak İçin hAdiselerin kuv 
vetine istinat ~tınektedir. Bu 
hAdiıeler hariçte tahrif olu-
nursa propaganda ~ubesi 

hunları tadil eder ve elde 
ettiği vesika ve rakamlar 
ile hakikati ispat eder. Bu 
vesikalar, rnkamlar, fötog-

1 

raflar, ecnebi gazeteleri 
mümessillerine verilir. İtal-

1 

yaya ~elen ecnebi gazeteci· 
(Üst tarafı birinci sayfada ) l sele hakkındaki hattı hare· ler, faşist rejiminin ne oldu_ 
jesi hakkındaki . .noktai ketinı tahriri olarak M. Bar-

1 
ğunu öğrenmek istiyor~a~. 

R s ya ve Milletler Cemiyeti 

nazarını resmen bıldırmem - tuyn bildirmesi kararlaştırıl· Propaganda kısmı bu gıbı-
iştir: Daha bidııre~t.; M Ba· mıştı. Fakat son hddiselcr ]ere lazım gelen malumatı 
rtu ıle M. Bek Jkı saat ka- dolayısilo ~I. Bek bu vesika- tedarik eder. Matbuat ve 
r1n - 6'örüşmüşler ve b? mü· yı vermek imkfinını ehle propaganda işlerini daha 

me esnasında Lehıst:m- . . . 
· ı f · 1 eı lemem1ştır. ~1amafıh bu mütekAmil bir vaziyete sok-

ımamı e men ı o maınn · .. 
b · k k t baptaki mesaınm claha bü- muk için bu huaustn hjr lera er m ısu o pe e .. 

1 
• •• , 

ar buhınmadığ anlaşı - yuiC bır sukfinet ve daha az ınüstoşnrlık teeifli ite faşist 
r. M. Bek in şifahen 1 bir asabiyet içinde cereyan rejimine büyük hir hizmet 
~ 1 Lehistanın bu me- edeceği zannedilmektedir, edilmiştir. 

. 
~--••••• ••• c••••••• .. ~•••••••••• .. • 
! ŞEHİR EMÜ KATTA 
••••••••a ••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• .. 

Hayva 
Sergisi yann açıhyor. 

Sargıya iki yüz dört hayvan 
kayddlirllmişfü. 

Büyük hayvan sergısı 
yarın açılacaktır. lk:i gün 
evel başlıyan kayıt muamel
esi dün kapanmıştır. Sergi
ye iki yüz dört hayvan ka· 
ydettirilmiştir. Bunların yirmi 
ikisi taylı kısrak, otuz dör
dü tay, on ikisi boğa, on 
biri inek, yüz yirmi beşi de 
Merinos koyun n koçu ya
zdırılmıştır. 

Sergiye yazdırılan hayva
nların bugün puvantajı ya
pılacok, birinci, ikinci ve 
üçüncüler tespit edilecektir. 

İdare heyeti. 
VilAyet idare heyeti dün 

toplanmış, memurin muhak. 
ematına ait işleri tetkik et_ 
miştir. 

Bandırme Kaymakam1. 
Banırma Kaymakamı Rağıp 

bey kazasına dönmüştür. 
Rağıp bey Kazasına ait işler 
hakkında Vildyetle görüşm
ütür. 

Nahiye müdürleri 
Vilayetin davetile ıehri

miıc gelmiş olan merkez 
kaza nahiye müdürleri yer· 
lerine dödmüşlerdir. 

Dükkan değiştirenlerden 
nasıl vergi almaca~? 
Bir sene içersinde birkac; 

defa dükkAn değiştirenlerin 

kazanç vergiıinin tarh ve 
tahsili na suretle olacağı ve 
ne gibi usul tatbik edi · 
leceği hakkında bazı maha
llerde tereddüt hasıl olmuş
tur. Malıye VekAleti bu hu
susu izah eden bir tamjm 
hazırlamış ve vilAyetle gö
nderilmiştir. 

Smillrğı ve dönüş panayırlan 
Dört gün evel nçılan Sın

dırğı panayırı dün kap ım
mıştır. Panayır fazla 
rağbet görmüştür. 

Bigadıç dönüş panayırı da 
bugün açılacaktır. 

Bir gün~e üç vaka 
Dün zahire pa:r.arında Vi

cdaniye mahallesinden Emin 
kızı Hatice Gökköyden İb • 
rahim kızı Elanifeye ait bir 
kilo yopoğı çalarken tutuL 
muştur . * Y tjşilli civarında Hüse_ 
yının · fırınında çal
ışan Neşet oğlu simitçi fırı
nda esrarlı sigara içtiği gö
rülerek tutulmuş, üzerinde 
bird~ bıçak çıkmıştır. 

'*~ Düyunuumumiye ote -
linde oturan tiyatro artist. 
terinden Müzeyyen hanımın 

odasından bir kol saati ile 
'

15 kuruş parası çalınmış

tır. Kütahynlı Mustafa ~ren 

dı oğlu Ômerden şüphe 
edilmiştir. 

Sa ıal n 
Köyü cinayetini yapanlar 

hapisaneye atlldılar 
Snrıalan köyü cinayetini 

yapanlar dün öğleden sonra 
şehrimize getirilmişler ve 
adliyeye teslim edilmişler
dir. 

Hanife hanımın tüyler ür
pertil}İ ölümü ile Emin, Ce
mil Te Mehmetten maada 
Ayşe adh bir kadının 

aldkadar olduğu anloşılmnk
tadır. Müddeiumumi muavini 
Hilmi bey tarafından yapı 

lan ilk tahkikatı müteakıp 

katiller hapisaneye sevcdil
miştir. 

Spor: 

Vur 
Bugün Çanakkalaye gidiyor. 

ldmanyurtlular bugün Ça
nakkaleye gideceklerdir. Yurt 

Yolunüa faaliyet 
Smdıreı yolunun kı 
ver .iyecığf nden tortu 
Sındırğı, (MuhabirilD. 

_ Balıkesir _SındırA'• 

nun Sındırğıdnn Sim•• 
rüsüne kadar beş ki 

relik kısmının toprak. 
viyesi yapılmıt Te tat 1 

ratı tamamlanmı§tı. Ve 

ndiraj ışının başla 

bekleniyordu. Her 
gon günlerde bu yold• 

liyet durmuş. yol ol 
gibi bırakılmıştır. 

Silindiraj işi yapılma 

lun bu kısmı kıtın s• 
deryası haline gelecek 

binnetice geçit vermiye 
Bu mesele şimdiden 
rgılılar ı düşüudürmek 

lu gençler yarın ora İdman- • L •ı 
yurdu ile bir ma~· yapocakı- Muteah~itlerm naıı 
ar ve ihtimal cumartesi gü- J d 1 L 
nü şehrimize döneceklerdir. ta arm an a ınacaı 

Gençlerimize muvuffakıy Müteahhitlerin re .. ı 
etli bir yolculuk dileriz. re ve müesseselere 

Ku. çu· kler"ın maçı. giriştikleri teohhiıtlerd~ 
nhat!1ran taahhüt et 

İdmangücü ve İdmanhirli- işlerin ifası için kull 
ği ikinci takımları ara ında lorı nakil vasıtalarındall" 
takarrur eden maç yarın nacak kazanç vergiıiaİI 
saat üçte «Ali Hikmet Paşa şekılde alınması ldzım 
stadyomu» nda yapılacak- ği hakkında Maliye Ve 
tır. Maçın güzel ve heyeca· torafından vil!lyetlere 
nlı olacağı söylenmektedir . tamim yapılmıştır. ---

zırhğı. 
Balya, ~elediye intihabma ~azulamyor. f ırkı 

kongreleri topl nd ı lar, ıhtiyaçlanm temin ettilır. 
Balya, ( Muhabirimizden) .... ~ 

- Balyada belediye intiha
bı haz ı rlığına hararetl i bir ı;:;....,........_,...-..ı~~ 

surette devam edilmektedir. 
Müntehiplerin isimlerini ha
vi bulunan defterler askLya •hıO:r..w.:r-

konmuştur. Belediye rıza 
namzetleri fırkalılar tarafın- ........ •·eo 

dan birkaç güne kadar 
tespi\ edilecektir. 

Fırka kongreleri 

Merkezde Enverpaşa ve 
Kocacami ocakları kongre
lerini aktederek ihtiyaçları
nı tespit ve idnrc heyetlerinj 
intihap etmiş bulunmaktodır. 

Enverpaş ocoğının yenı 

idare heyeti maden usta 
başlarından Elvan, n çı Mu-
stafa ve KaEap Aydın efendi-

Halye belerlıyl'ııi 

lerden, Koca<'ami ocağı 

yeti de maden şirketi 
hasiplerinden 1 ovfık bl 
mrıden gaz makineleri 11 

larınd.•n Mehmut ve efe 
Cemalettin f fend ilerden 
ekküp etmektedir. 

===================--::=:::========== 
Avust rya 
İstiklali 

ın 

meselesi 1· 
·· f · · · r d > se ( Ust tara ı bırıncı say u a .. 

öyle 

siyetleri gösteriyor kı , Sov ( L st tnrafı birinci saylı 
yet Rusyanın Milletler Cemi ı 12 eylfıl tarihinde bir 
yetine kabulü filen tahak-
k.uk etmiş olduğundan Ce- ke aıt 
nevre müzakorclorinin ilk ı mene ateş vermeleri 
safınn A vusturyanın ıstık-
lali meselesi geçmış bulun- ibaret olduğ•nu be 
maktadır. Me' zuubahs olan snldhiyeltarız RsaıeO 
me!:lele Avusturya i. t ıklttlinin ıa· 
simdiki znmanlarını kuvvet meseleden nüCusça 
len<limektir. Malum olduğu telefat yoktur. Şumoll 
üzerA italya murahhası 
M. Aloisi günün hu meselesi 
hnkkında Cencvrede devlet 
lerin müttefikan korarlorm1 
t ezyit etmeleri için nmeli ça-

lisi müdürü ertesi göO 
mahalline gıtmiş ve faı 
derhal tekir ettirmiştir 
lur muhak me ve tul reler araşt•rmağa devam 

etmektir. tecziye olunacaktır. 
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!_ÇTE: 

lir "t Ve~ilimiz 
Ziraat Vekili Muhlis bey 

Şark VIJ KorRdeniz vil§yetle
rindtt yaptığı tetkik seyaha
tinden dönmiıştur. \'ekil bey 
bir müddet istonbulda istır
ohat edecektir. 

Parlamentolar onf ran ' 
24 eylGlde İstnnbuldn top

lnnacok olo.n pArlnmentolar 
konferansına huzırlık yapıl
maktadır. Murahhas heyeti
miz ruznameye dahil mese
leler etrııfmdn tezlerimizi 
hazırlamıştır. 

Konferansı Büyük Millet 
Meclisi reisi Kdzım Paşa 
Hazretleri oçrıcaklrırdı r. 

lsveç VeliaMı 
Yakın şarkta bir seyahat 

vapmrık üzere memleketind
;n ayrılan lsveç Veliahtı 
tcşrinıevelin ilk haftası içi
nde memleketimize gelecek
tir. Velinhtı istonbuldan 
maada Ankara vo Bursayı 

da ziyaret odec~ktir. 

Trenlerde ucuz yolculu 
Devlet demiryollorı taru-

1 

fından tetkik edilmekte olan 
gidip gelmcğe mahsus 
bulunan f vkeltldo tenzilllt h 
tarifenin muddotı ikinci 
kanun 1935 yılı nihayetine 
kadar uzatılm ıştır. Tenzilô.tlı 
tarife eyi neticeler ver 
miştir. 

~ark şimen~if er 
Nafıa Vekili Ali hoy -

efendi şark imendircr 
irkotine 'erdiği bir 

omirtlc bnnlı ·ö ürn•t lerind n 
yüzde yirm i, 1 tanbl LÇutal 
ca, İ tonbul-E lirneyf' do~ru 

Corlerind n de ) uz<lı clh 
niı:ıp tinde tenzillit ) op mo
sını bildirmiştır. 

istan~ut~a yanğm 
1 tanbul, 19 < ~tuhabirinıiz

denl - Büyük postobnnPyr. 
yanğın çıkmış İsi' ''" hemen 
söndurülmuştiir. 

lnkarada büy k bir misiz 
ist siyonu yaptırılıyor. 

Ankara, 19 (Muhabirımiz
den) Bü yıl iki yüz hın 
liro arMe !\nkaradn tıüyiik 
bir telsiz n şriyat ist:ıı:;ıyonu 

yaptırılacaktır. 

~ in mura~~~srnın ı;özleri 
Royter ajan ı bildırıyo~: 
Çin, tekrar Mılletler C 

miyeti konseyiı c intihap 
edılemez. 

Heyotinin, Çinin Milletler 
Cemiyetine tekrar intıhop 
edilmemesı hokkıntlakı karnr 
lizerine mu tnloa yurüten 
Çin murahhası M. Kotaişi 
demiştir ki: 

Bunda k ybeJen ~rn-
totler Coıniy tidir. Çın df\ğıl 
dir.Bu kur r Milletler C mi 
yetınin ati surette dn ha 
ziyade Avr lalı olduğıınu 
gö termekterlir 

Çin murahha~ı Lir 
ço nııll •tlerın bil· 
ha sa eenul 1 An erı n devi 
otlarının Çin h n l r y v r· 
mek husuırnrıd kı ' ıtlorini 
tutmnma,arın lon şikilyet 

otmiotir. 

.QLŞTA: 

Alman propagan~a nazın
mn sözleri. 

\iman propoganda nazırı 

M Gömhbls hücum kıtolnrı

nının ôniınd söylediğı bir 
nutukta demiştir ki: 

İ tid..ır elimizd dir. Onu 
mı hofuzn edo<"eğız ve mıllo· 
ti menfaati uğrunda kulla
nacağız Bizi yolumuzdan 
çevirece hiçbır müş ul 
yoktur. Hıçbir endişe bize 
cesoretimizı koybettıremez. 
Bız mucodelode doğduk, mü. 
cadele içinde tutunocoğız. 

Amerik - Almanya 
, lev •ork Tavmis guzeto

sinin Vl'lşington muhabirı 
nin vordığı bir habere naza
ran, Almanya re men Amc -
rıkn llaricıye r'ezaretin mu
rncnat ederak Almanya ile 
Amerıkn arasında mlitekobı 

lıyet esasına miı tenit bir 
tıçnrct muahede ı ktıni tek 
lıf etmiş ise ılo bu tt•ktıf 
Amerıku tnrafındon kubul 
edılmemiştir 

Sovyetler ve Mılletler 
Ce uiyeti. 

«The Nev Stnteman ond 
the Nation» dan: 

Sovyetlcr Birl iğınin Mil 
letler C.:em ıyetıı <: kohulü 
Hıtlerın en büyü muvoff 
kıyetlerinden bin "ddrdılt 
hili r, M. Borthounun bu m • 

seleyı ilk J(tinnda ortayn 
tocnğı zom cdılıyor Bu 
~uro 1 8ov, ı tler Ccmıy tı· 

ne aza om ıhtımolı uv 
v lı hr ı ı l lik ırf for
'llalıte ınuaawles mov~uttur 

linki 'i karar bir ay ewl 
hususi surette Frnntm, lngiL 
tere ve hal ya arasında \'t -

rılmı~tir. 

Yogllne ıtır z n. 1923 t • 
L ıusnnnedPkı · Jvyet n um

• ılınin k ıtl 1111 n doloyı 
vukua g •l v ızıy('tı arr ·1 -

mıyen lsvı ·re larufınd n 
leccğı zannolunuyor. 

Hıtlerın muvaffukiy tınden 

0 , l Sovyet Hu yanın. Mıllc 
tler Ceınıyetınc k bulu pek 
şüpheli ı on bunun tahok 
ku mesı Avrupa kuvvet . 
t ri muvuzunesınde değışı · 
lı ıd r z ı hur od ceğino nltl 
mett r. 

Fron nd ki Almanya kor
ku u Husy nın Almnoya 
..,. J ponyanın birle 1 hu_ 
cumm do.o erdi ı:>si horpt<'n 

v lk j Fronso· Ru y. dostlu
ğunu ihya etıni tır . 

Fransa, Ru yanın askı d 
ittifok teklifıni Locarno mu · 
olıe lllsim imz ılıyan bir d v 
ı ·t için ımk n ız olduğunu 
ilet ür( r<'k r dd tmiş "' 

n<' k Mıll tl r Cem) rin 
Jelalctil k rq lıkl bır yo.rJın 
p ktı y pılmas n n imkdnı 
olduğ'mrn h' l lırmi.,tir 

L n vrcdt k d 1 rın 

y g n g ·l \l 
v yı ihat etm >' olduğunu 
ııldin don il tl r, şimılikı va- ı 
ziyeti sırf k~rdı ihdas otmı tir. 

TtlRKDllJ Sa fa: 3 

u Dün ün Bir 1 iği, D i 1 Bir 1 iği i 1 e K u r t u 1 ur! 
Çin ve 
Gümüş 

«Times »yazıyor: 
Çimlen ıhrnç edilen gümü

miktorı o dereceyi bulmuşt

ur ki, hı.iki'ırnc•t mnkamntı 

ynkın hır tıdo gümüşün Çi
n<le tamamilc ortadan kolk
m:ısındon endişeye düşmü -
tur ::ion defa Rampurn vrı

puru ıle yapılan kiılliyctli 
sevkiyat ile bu oneki ibra. 
cat 90 milyon Çın dolarını 
bulmu tur Bu miktar gecen 
seuc nıhoyotinde Shanghay
da toplanan mecmu miktarın 
nltıdo biridir. Goyri resmt 
mehuCilde gümüş ihracatının 
durdurulmnsı lüzumundan 
bnhs diliyorsıı do geçen ha
ft l Kulingde Boşkumandnn 
Şun Kay - Şek ve M. B. H. 
Kunhun iştirak ettikleri ta
liyeejler konferansından so
nru '.\1oliye 1azırı şimdılık 

ıhr cutı durdurmayı dütün
nı dıklerini illlve etmiş

tır. 1. Kung ayrıca şunları 
ilt1ve dmi tir: <eTicııret mu
vnzenem zdek i c ksıklik es-
ki) e nazaran dnhn eıdır 

Fı:ık ıt bu husus ticoret sah. 

asındaki terakkimizden değil 
ihrnt'atn kıyneen ithalA\ın 

çok dahn (azla tennkut etti
ğinden neşet ediyor. l~tc 
bu sebepten konferansın bu
günkü karorlorı nihai değil-
iir » 
Ş::ınghayın İç taraflarında 

vnpıl:ın gümu nakliyatı 

bir miiddottcnberi devom 
<• lnı ktedir. ihracotın sebop
leı iııden biri harici tedıyottn 
19.j ı den beri artm11ktn olan 
muv •zenosizliktir . himndın 

un umiyl'tle ortodan kalmosı 
Jo.hılı murndı>lel••rıo doğur

ıluğu emniyetsizlik hissi vo 
hukfımotın Of'kni ı usa rıfat 

ıçin miıtc modı tol plerı hal
kın bı:ıo ·alaro. vesair miıe -
sesf-llere para yatırmalarına 
maoı olmuştur ve bu suretle 
ticaret filemi ve borsa znrar 
gormiı tur. Aynı z manda 
lngılterf'. Jıtponyn ve Amoı ı

knnın Ilın slJndnrdmı ter
ketmeleri, Çıni ı iktısadi sor· 
v tın vahim bır darb., \'Ut -

muil oldu. Çinın gumiı pı

rası, altın nispetle şimdiye 
kndar düşmekte idi. Altın da 
zaruri ihtıyaç maddelerine 
kıyoslo kıymotlenmekte idı. 

Hulbuki şimdi gümlişün kıy
meti storlm, Hupi, yen ve 
hatta dol rl miitenasıp hır 
ısureUo artm::ı.ktodır. Dun. 
ya buhranıaıu ilk i kı e· 
nesi zarfında oldukça eyi 
bir seviye muh (azo eden 
Çınin harici ticnreti düşmı -
ye b:.ışlu nı . altın ve gü 
müs ıthultitçıı,j olan bu me-

mleket, 1932 \'O 1933 sone
lerinde bu m denlerın ihrn· 
c ıtçısı olmu tur. Gürniışiın 

ortadan <·ekilmesi nispeten 
hofır olmuştur, fakat bunun 
sebebi butün yükü altın n 

tizArine olmı olmasındnndır 
iki sene z ıdınılo .:>000 mil
yon "in dol rı kıymetindo 
altın ıhroç edılmiştir. Çin 
bu mikya uzcrinde ihroco
ltı dP\'am edeb f1;cek mik 
t r fa ıltıua ın lik olmodı
ğ nd n t t yr. muvnzencsini 
slı1h dPmcdi ye bunun 
netir11 ol roh yük ok mik. 
tarda giımüş ihracı gnyri 
( Davamı Jördiırıcil enyfoda) 

HiKAYE: -----------------
Siz de Dinleyiniz! .. 

YURTDAŞ 

Bu cümlıuriyet bayra. 
mında yerli mallar1mızın 
reımi geçidi Ankara ye
ni sergi evinde gapılaca • 
kltr Kışlık ihliyaçlarını 
zı ucuz ve sağlam yerli 

«Ses yakınloşl:ron» nlot, 
bize, vnpurdo cereyan ed
ı:ı n içli bir a~kı ı l irılcttı: 

- <' O zanı:rnlor, çocuk 
dont.cek kvtlnr küçiık lüm; 
hatırlıyorsun ıleğil nıj, An
rıo? .. 

«Seni, vnpurun bırinci mü· 
lazımı ıle öpüşürken gör<lu
ğüm zamon: 

- e<O, senin kocan mı ; 

demiştim sona .. 
«Cevap yerine, olnıma, 

biraz evel müldzımın ,,mdiği 
alev dudaklarını doydirmiş 
ve içten gelen bir giiltişle 
gülümsiyerek heni, o \'Ok si 
nirlendiğim koptnna tekelim 
etmiştin » 

- «Küçük dostum. ' Talı_ 
sile gidiyor. 

ccKaptanm, gözlerini send
en ayırmıyorak beni okşny · 
ışın3, o kodor sinirlenmişt · 
im ki..» 

«Seni kıskanıyordum, on· 
dan .. 

« Kanut bu, kııkançlık 

bir sevginin kıskancı değil
Ji ... 

c< Bir cocuğun, biıyüğüno 
. ovdiği bir inıona bığlBnıoı 
ite bağlıydtm, sana ... Ve 
bunun için, senin, benden 
boşka hiç kimseyle laübali 
olmanı istemiyor, yalnız be
ni sevmeni, beni okşamnnı 

arzu ediyordum •. . 
(\ Huş ıeno eveldi, bun

lar ... 
« Beş sene hu. . Biribi. 

rim1ıi görme<lik .. 
<(S,·nio. hen, seni h11r zn 

man toh11yyiil ederdim, noı -

ma ... 

cc Ah, bir yirmi 
gelaem ve Annayı 
diyordum ... 

yaııno 

bulsam 

«işte bu gun, hevsene 
ı>velkı yolculuğumuzdaki 

geliş yine, deniznde kortılaş
tık ... 

<<Anno, yine benim bir 
deniz çocuğu olacağımı. 

C(Göılarimin, don ı.zdeıı birer 
Juınlu alduğu söyle, Anne .. 

«Bugün. mustoribim,tese
llıyt', unutmıyo , her şevi 

unutmıy ıhtıyacın var, gü-
zel kadın .. . 

-«? .... . 
-<< Niye mahzunsun? .. 

Gözlerin, vapurun bıraktığı 
ızlerde.. Honi, neşen ey ga . 
fıl kadın .. 

aOf, ağlıyorsun, Anna ... 
C<Hani, hır znmanlar, deniz 

ilAhınn tapılırmıı .. 
<(Şu zn vallı insanlara des

em ki: İşte, o iltıh, yonımdu .. 
Budalalar, olmıyacak ve olmı
yacak bir şeye tupon buda. 
la lar .. 

Secd edin bu hakiki ild- ı 
h ıo knrşısında .. 

-el? ..... 

dfostasın ıen çocuğum •. 
c<Buşını omuzumn dayu .. 

Hayır, seni yalnız kalbimle 
saracağım ... 

c(Hatırlıyor musun, Annııi). 

Boğaz içine henüz girmiştik. 
Sen,knhkahnların çevirdiği bir 
muhitin ısrarı ile piyanoyo 
geçtin ve parmaklarının do
kunuşu ile ııiyonodon çıkan 
"4C lerin hüzünlü ve İ<·o ezi
ci bir l zzet veren ahengi , 
biraz evolki kahkrıhalerı bir 
sabun köpüğü gibi söndür
müş gözl rde birer hayal 
yaratmııtı. Herkeı bu rüya 

kndor güzel hnyallerin uç
nıaeındon korkarak ıane: 

...... « Çal, çall. diyordu. 
cd3on, dünyanın taılına in

andığım, ho.yatın, zevklerine, 
renklerine kısncn horşeyine 

t:ıhnssür <luydupum o saatte 
bnşımt, senin yuınuşo k omu• 
zunn dayamış, gözlerim por

mallarımı:zlcı bu sergiden 
1 tedarik et! 
LMıll •ktı~ıt \e Taurnır cemlyctıl ___________ ... 

moklarında, kalbini söyleti- Mecmualar: 
yormuşıun gibi bütün varlı
ğını vererek husule getirdi
ği o ahengi yudum yudum Kannca 
İçerken, seni her şeyin fev- (Türk Kooperatif Cemiyeti) 
kinde görüyordum. torafından çıkarılan Karınca 

«Piyanonun hayğın, hüzün nın üçüncü sny111 köylüye 
ılolu sesi ruhumu ıloldurur- nit güzel yazılarla çıkmıttır. 
ken, boğazın ny ışığınılo Bu snyııl:ı Dr. Esat Nuıuhi 
hnfjf dalğalorla parlayıp ö- beyin viltıyetimize ve vilt-
nım tatlı renginde kaybol- yetimiz kooperatilçiliğine 
mak istiyordum... ait kıymetli bir tetkik yozııı 

«Batını, 0 zamanki küçük da bulunmaktadır. 
dostunun, şimdiki geniş omu Ba güzel mecmuayı koo-
zuno dayanmıg oğlıyan, hır_ peratifçi okuyucularımıza 
çınlaşan güzel Anne; neden tavsiye ederiz. 

piyano çalmıyor, her kesin r··---------
ruhuna nağmeleri~ gibi .ak- ! AV u KAT 
mak arzusunu gostermıyor 

sun? .. 

((0 günler geçti. öyle ?.1i? .. •ftif at Yaşar-Ahmet T evf i~ 
«Bak gece ne kador guıel, 

Anna. .. Postahane sokağında 

«Yine, Bo az ıcıne giri-
yoruz... Boğaz ici ... 

«Bu sular, bu mavi vo 
rezkli akan ıu, içinde, yine, 

beş sene evelki bütün coş
kunluğu ile ıırıldıyor .. . 

uFakat, sen ... Sen, mahzun
enn, kederlisin Anna... Çok 
kt>derlisin. sen ... 

«Sevil"n bir insan, düny
anın en mesu<ludur, bence .. 

«Ve sevilen sever, ve her 
şeyden hoz duyar .. 

«Yalvaran gözlerinin jçi
icioe, bir kerecik olsun bak, 
ağlayan sesimi duymuyor 
musun, Annn .. 

Seı yakınlaıtıran alette 
beş dakika kadar karma 
korıtık uğultular, gıcırtılar, 

ruzgAr ıosleri duyuldu, fak. 

o.t beşinci <lokikada, denize 
otılan bir cismın suda yapt 
ığ: gürültüyü bir ~·ığlık ta
kip ett i. Dinleyiniz, ıeven 
bir dam ağlıyor: 

- «Annn .. Annı .. Ne yap
tın. Eyvah 0&111 da penae
ızca atıldı. 

«Bırakın beni onu kurto. 
rrıco~ıml.. Kayık çabuk ins
in. Artık gittı 

«Hayır bırakın beni onu
nla ben de ölmek istiyorum. 

({Ah, ben ne kadar botba . 
htım! •. Şimdı anlıyorum ki, 
istikbalJe elime geçeceğini 
zan n ümit ettijtim zevkle
rin, parlak hayallerin, ancak 
hayntımın ufukların süsliyen 
birer serap olmaktan başka 
hakikati yokmuş . . 

«Hiçbir vuslat umduğum
uz, kurJuğumuı vuılata ben
zemiyor . 

Yine karışık sesler ... 
Vapur demir attı anlagı _ 

lan... Biraz, sonra geri dö. 
nen bir Kayığın yaptığı hı -

Merkez vekazalardo her 
nevi dava kabul edilir ve 

t süratle neticelendirilir, ............. ~ 
, •...................... "' 
! AVUKAT 5 
• • • • i H. Tevfik - Sadık i 
• • : DAVAVEKlLl : 
: YUSUF KENAN : • • ! Y aııhaneai hükilmet caddesin- 1 
: de Ahmet çeımesi karıısında : 
• • 
• ~erkez ve kozalarda her : • • • : nevı dava kabul ve sürat- • 
: le neticelendirilir. : 
• • 
·························' 
ıırtı . . Seslerden, cesedin 
bulunamadığı anlaşılıyor .. 
Bedbaht Aşığın, ıevgiliıioin 
eşyalnrını karıttırdığını ve 
orobalarında, bir Kaptanın 

resmini bulduğunu anladık .. 
«Demek ki, bu kadın ıev

diğini, yani kaptanı bulama_ 
mış ve sevgisi üzerine bir 
tee1Bür Alemi yıkılmııtır. 

Yanındaki gene, onu, ha
yatı kadar sevebilir, fakat 
kalbe hAkolunnn bir ıevgi 
silınip onun yerine diğer bir 
sevginin nakşolunmuı ım
kAn5ız d~ğildir ... 

Onun için kararan sevgi 
taşındığı vücudü ölüme ııü

rükler ... O siyahı o an, hiç 
bir ümit parlntamaı .. 

- Diğer gencin ne oldu
ğunu öğrenemedin ... 

Fakat, Annanın: kendiıini 
hiç sevmediğimi, ba1ka1ı 
için olduğunu anlayınca 
belki biraz avunur, onu yi
ne anar. LAkin bu ao19ta 
sevgi ile nefret biribirine 
karışmıştır .. Ve belki de, bir 
gün nefret gelip geçecektir .. 

( Me - Te) 

Devlet demiryolları ve limanları 
7 inci işletme miifettişliğinden: 

Banyo mevsiminin geçmesi basebile Bnlıkeıir-Bandırma 
tene11üb lrenleri kaldırılmıııır . 
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Balıkesr Evkaf MüdiJrlüğiinden 
Yeıilli caddesinde Evkafa ait t 60 - ı 61 no.lı dükkan

ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münakasaya çıka

rılmıştır. Talip olanJarın yevmi ihalesi olan 20- 9· 934 
perşembe günü saat 15 de 16 buçuk lira temınat akçası 

ile birlikte müracaatları ilAn olunur. 
17 ı 

! VOLGA - VOLGA ! 
mı mı Daimi Vilayet Encümenınden: 
mı Rustarihine ait olup en son olarak mı Giin~örmez - f vrindi yolu iizeı·indeki Kınık 
U vucude getirilmiş olan muazzam bir ji ,c Hahkesir - Edremit. voJu üzt·riud,:~ki nerf•i,ifl eserdir. Aynı zam aııda çok kuvvetli 1 ran köpriiJerinin şartn~mc vH keşifleri nıucihin-

:u 

s • ev yerı 
Kasaplar nıahallesiııdr Bigarlıç ve istasiya11 

şosesinin hirJrşıiği; fnhi ar dairesinin tam kar .. 
şısındaki 8 döniim bahçe ) eri ·atılıktır. Bu yer 
şehrin en güz(-'I ve ev yaptırmak için fln müsait 
bir yeridir. Parça par\·a istenilPn nıahalden nıet
re ile ''eritecektir .. \lnıak arz, ~urıda lnılunaııl31' 
Şeremetli zadelere ıııiiı·acaat «'tuu·lidirler 

iJ ve hissi aşk sahneleri vard1r · m.ı c·c tamiratı esasiyeleri 6- teşJ'inievcl 934 tarihi-
~ FILl~ILE BEHA BER ~ 11e miisadif pazartesi günii saat on beşte ihale ;. 

il A y E T rt ~:~~~:\,;:~~~:ş:!:.~ıi gün müddetle all'ni nıiina- _J 
n rr Her iki köprünün bedeli keşfi 22o2 liradır. E3.~ 
ım Nuınaralarıda değişmiş~ir. FA'I' JALE IA ;fili Talip olanların yüzde )edihuçuk nispetiude ~S 
~ VP aı·kada tarının hu yenı nunrnraJar~~Hhnı ~ teminatı muvakkate makbuz ve ya mektu plariJe ı ili(~ 
~ daha çok memnun_ k~lacaksuıız. Bu yuk.~ek rın ticaret odası ve ehliyeti fenniye 'csikalarile ~~ °' sanatkarların Ş<)~ır1tt1JZ~(· buhıııdukJarı nıt~d- mı1 birlikte yevmi ınezkt'ırda sartnaıne ve keşfini ~ "'i 

' 

<~etçe 'erece~l.erı le~nsıllf'rde_n h_erhalde ı~-1 I görmek istiyenlerin her gün Encünı~ni Yilaye. ti" 

' 

tıfa-de etrnenızı t~n sıye tıderız. BiLETLERi- t ı te gehneleri ilan 0ıunıır· W§Q 
liil NIZI giindiizdeıı ıedarik ediııiz kişenıiz dai- l!!İ ' -ı 
mı ma. açıktır. ., " . ~ 
mı PEHŞE.IBE ve cunıa nıatinalarınıız ~aat El Daimi Vilayet Encümeninden: ~ En teıuıı kavuççuktau yapılnıış )U- r 

i
mli 2 30 dedir. 'mı' Susı"ırlık - M. Kemalpaşa yolıımm o-l-060 Ç '"! muşak Vt' al:istikiyeıli , diiıı~:ıııın en ~al{-~ 

' .;___..! lam lfısligi olan . lişh•ıı rn 'tih.it·rini di~er ,, kilonıetrPsi ndeki ahşap Yayaköy kfiprüsii şarı - - • 
• • namesi ve keşifnan1esi mucibince t~nıir edilnwk b-~marl ~ı.·ıra tercill P.lliuiz. Ciinkü hihinıunı~ 

liiJ HAZ RET 1 1 SA mı T\ 6 . . J 3 ·ı. .. d'f . ,• es~ IastiklPrll fevldud·~ oidUf!ll ~aµlnmlı~ii~ ~ 
~ •:;. 't -teşrınıeve - 9 4 tarı ııne musa ı pazarte~ı ==-l t .. .. 1 • d'J . ~ 
~ --.;.ı •• •• b .1 1 d'l k .. . . El§= ecı u , e ı mışLır. a 
liJ I mı gunu saat on PŞte ı ıa e e ı nıe uzere yırmı ~~ . . .. . .. . . . '-
il G E L y O R ! · mı gün nıüddetle aleni münaka~aya konnıuştur. Ta-ı ·~ışleu . :o:uperkoufor last.ı~l(lrı ıle kf'- ~ 
lmıııııı.ın !Elllllllll ::: lillllilllil ~-l!ll@:ıli!JS!\ ıııiratı nıeplıuseııin bedeli keşfi 25 9 5 lira 19 ~ ınalı mıı nı J <'ti<' ~c~ .ılıa ı ' d ıh r. llf'r hoy-1'. 

kuruştur. Talip olanların bu nıiktar üzeriuden ==~ 11:111 m~v?u lumuz h~ıluııur: ~ 
Kara Ca bey Ha rasl " d d" l k • t' d t • t kk Er .vtışlan lARhklerı JinlıkHSll' '\0 rnulho.katı {ll"Untası 1 yuz e ye ı mçu · nıspe 111 e emına ı muva · ·e- --~ Yanyall =ade =-

te makbuz veya mektuplariJe ticaret odası ve ı( ~ f I. ~l SHET ~ 

Mu·tt du·· rl ~" g .... u··· n - = en: ehliyeti fenniye vesikalarile birlikte yevnıi -~ Zarb ılı lıaıı-BalıkP~ir t 
ıuezkurda ve bu hususa dair fazla nıal\ınıat al- li'• , 

lfaramn i~nuıwt Paşa mrr ası 1 O lfışrinievel mak istiyerılerin daha evel ~uciinaeui vila~·ete IJlm!Jljijfilijıijiiii~iiiiiıilij~iMWJ~JiJjjjijj~li~iiliOOiı~iiiiiiiMii•j 
934 çarşamba günii saat 15 de pazarlıkla icara müracaatları ilan olunur. 
verilecektir. Taliplerin ye,· nıi nıezkurda ten1i11- 4 _ 184 
atlarile birlikte Hara müdürlüğüne nıiiracaat - ı-------------------

Daımı Vılayet Encümenınderı: 
Balıkesir memleket hastnhanesi için mübayaa edİ· 

ları ilan olurıur. 179 
D 1 r l E __, lecek yerli malı 1s ton kok komürü şarınsırıe' aimi Y i ayet nciimeninaen: mucibınce mübay.ı'i edilmek \'O )- tt•şrinie'\'el • 93 

Çin ve Gümüş Susığırlık - ıu. Kemalpaşa yolunun 1+012 tarihino müıadıl JlOZBr lesi günii ••• ı 00 beşte ih•· 
( Üst tarafı üçüncü sayfada) vcut gümüt madenini dev- le edilmek üzere yirmi ıün müddetle aleni mu-
kabili içtinap bir hal adı. lefü,ştirildikten ma inci kilometresinde 60 nıetrelik ahşap ve 1 +3?4 nakasaya vazedilmiştir. 

Zaruri ihtiyaç mad - ada hariçten de gumuş CÜ kilon1etresinde 30 • 40 lık ahşap ve o+340 1 Kok kömürünün beher tonunu bedP.li muhamoı•"' 
delerinin ticaret muvazene muhayaasına rlov.~m eı~~k ıncı kılonıetresinde 14 metrelik ahşap köprül~- ni 30 liradır. Talip olanların ) üzde ) uli buçuk ı J! 
ıi üzerinde düııya ş eroitı todır. Amerıka hukO.metının petinde depoziyolarını vezneye teslim ile ticaret o· 
nin menfı tesirleri ihracatı bu hareketi. giımüş Ciatlorı - ı rin şartname ve keşifleri mucibince tamiratı dası vesikaıile birlikte yevmi mezkurdn bu husu!• 
itbalô.t. .ndnn daima fazlr.ı olan nı yukselttiği gıbi Çın ınah· esasiyeleri 6- tesrinievel 934 tarilıine müsadif dair fczla mah1mat almak ıstiyC'nlnin doho e,·t~ 
Mançuryanın elden cıkmasile sullerinin harice satılmasına- • · .. .. • b ·h l <f I k .. Eacümeni VilAyet.e mürnrnntları il§n olunur. 4 - 11° 
daha zıyade artmıştır. 1928 da mAni teşkil etmektedir. pazartesı gunu saat on eşte ı a e e ı nıe uzere 
ile 1933 arasında muvaze Amerikanın gümüş meseles- yirmi gü11 müddetle aleni nıiinakasaya vaz edi-
ne açığından görülen 400 inde menfaati. Çini_nkin.e na- · imiştir. 
milyon doları k tezoyüdün zar an ehemmtyetsız hır der· Ü k.. .. .. . . . 358 7 r 
takriben yarısı Mıınçuryonın ccode olduğundan gümüş Ç opruuun tamıratı .-~asıye~ı ıra 
Çinden ayrılmış olmasından fıatların ı yükseltmek ıçinde 28 kuruştur. 
neşet etme ·tedir. Normnl Ç~n hüktlm.et.inin kuvvetli Talip olanların \'Üzde ve<libucuk rıispetindf• 

l d c · 'th ııııt bır rey snhıbı olması !hım . • • • 
zaman ar n !iının 1 8

" 
1 

getir. lcnnnatı rnuvakkate makbuz ve\, •a rnektu lllari-
ihracatından dnhn fazladır . 
Pak.at hnriçten gelen paranın Çını gümüş standardından le ticaret odası ve ehlivet.i f'enrıh ~ vesikahu·ile 

. Q.yrılmıya mecbur etlecek rıı. . • . • ' . 
a.rt~ası ve ecneaı srr.maye: ı.ldey~ kadar götüron bu ikt hırlıkte ye\'nll nıezk(1rda şaı·tnaıne ve keşıfna-
.~ıuı? meml~kete _. gır_m?sı ısadi sarsıntı yalnız Çın için mesiui görmek isli \'enlerin daha •~Yel Eucünwui 
uzerıne vazıye~ d~gışmıştır. 1 değıl, aynı zamanıla garp r·rn , .. . : ... 
Maamnfıh eskı ıstıkrazlnr sanayiinin ihroçatçıları için- 1 ~)ete nıtırncaatlt.trı ılan olunur. 
ve mevdeaı dolayısilrı Çinin do mühim bir !eldket olur. 4- L86 
aon i ı sene zıı.rfın-

na hnrıcıy tediyatı 

Balıke • 
ır~ vaköy Panayır1. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
B~lıke ~ir nıenıleket hastahanesi ihtiyacı icİ•1 . ~ 

li~tfl!'İnde muharrr.r 99 kalem eezavı tıhhiY'' . 
H~ pansuman nıelzemesi arlnamesi mucibince 
ıııiiba vaa Pdilmek 'e 6-teşrinieve J- 934 ıarihiılr 
mii adif pazart•1:si günii saat 011 heşte ihalf) edil' 
nwk iizr.rc yirıni µii n miiddeı le aleni miinakasa· 
~ a konrnu'"$t ur . .1t"zkt'ır melzemE>ııiıı hedeli fll 11 

hammeui 669 lira 70 kuru tur. 1\dip olanlw 
rrn ~·iizde yedi huc:uk ni.. P',tindc lemirıatı ıntJ" 
va kate ınakhuz ve~a mektuplarile ve ticaret· 
odası vesikalarile hirl ıkte enciinıPltİ Yila,·etr . memlekelf\ giren yeni ser

maye miktarını a mıştır. Bu 
suretle Çin ticaret muvar;e 
nMın1 yenıden tem n odflbi· 
imek içın buyuk müşkültlt ı 
maruz kalın tır Ayrı zam
anda memleket h<uicinJeki 
şerait te bu muşkülleri art 

şart.namP Ye liste~ i ~örmek i ti) eulerin daha e'' 
'f 1 · d'l O k" J • ı .. ·· Pi İstanhnlda sıhhat miidiiri\etine. Bahkesirde e lir e 1 en va oy panayı ı ~4 ey ll pazartesı gunu açı- . 

t1 ıwiiuıe11i vih\v~t kalrnıiruı · nıiiraeaatları il~\11 
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