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Belediye . 
intihabatı. 

Belediye kanunu Cü~hur
iyetin en güzel eserlerınden 
biridir. Bu kannndn herhan
gi bir ileri cemiyetin türlü 
medeni ihtiyaçlarına cevap 
bulabiliyoruz. . 

Cümhuriyetin Beledıye 
kanunu işte bu kadar ileri 
bir fikrin mcıheulüdür. 

Fakat ocahn şehirlerimiz, 
kasabalarımız hu konundun 
geçen dört sene zarfındn 
ne derecelerde istifade et. 
mişlerdir?. 

Bazı muharrirlere görA 
Belediye kanununun tntbi~ 
mevlı:iinde ilk dört senosı 

ıehirlerimize. kasabalarımıza 
beklenildiği kadar büyük 
yenilik getirmemiştir. Böyle 
düşünen nrkadaşlorımız 
bnşlıcn iki sobep ileri sürü
yorlar: 

1 _ Bu güzel kanunu 
tatbik edecek iktidar hemen 
vücut bulnmomıştır. 

2 _ Belediyelerin mali 
vaziyetleri müsnit olmamıştır. 

Millet er 
Milletler Cemiyetine 

• • 1 • 

gnışım12. 

M. Makslmosun beyanatı 
Atino, 23 (A.A.) - Ce. 

nevrcuen dön on Hnri ~iye 
Nazırı M. Moksimos gozete
cilore beyanatın bulunarak 
Türkiyenin Milletler Cemiye
tine seçilmosinden dolayı de
rin memnuniyetini söyliye
rek demi tir ki: 

_ Yunani tnn tam 

komşusu vo dostu ol-
an Türkiyenin hovnelmilel 
sıynı1ettoki ehemmiyeti Millet-

ler Cemiyotı meclisine int
ihap husu undn kendi ıne 

jtiroz götürmez lıaklor ver
mektedir. 

Oiyarb~kir Halkavi köycülerı
nin köy tetkıkleri 

o;yarhokir, 22 CA.A.) -
Hnlkevi köycul r azaları köy· ı 

lerde uzun tetkiklerde bu
lunmuş ho~tularo bokmı':i 
ve kinin doğ ı tmı tır Aynı 

zamanda örnek köyü ittıhuz 

ettikleri lfolli köyürıdede ov 

leri sıhhi bir vnzıyele sokmak 
sokakları duzeltmck ıçın 

köylülore öğütlı r verdiler 

Trakya 
Valileri, daire müdürleri 

toptan~ılaı 
Trakyının zirai n ikt ısadl ı~ 

lerl görüşülüyor 
Trakya 

val ı 1 eri iti bu 
vi lA yetlerin 
moorif, zira 
ot. bayt or 
m Ü d u rleri 
ve nafıa baş 
mühendisle
ri ve umumi lıbrnhim Tali he) 

milfet tişlik 
erkllnı bu 
mıntakanın 

idari ve ik
tısadi işle

' rını görüş
mak i.ızore 

g dir ne de 
toplan'mış _ 
tır. 

Kongre -
:ı<:ıı ırne \&lıeı özde-

mir "'•lım btıy ye rıyoset 

Ankara 
ıle Oiyarbe~ir arasın~a 
tayare seferleri başladı. 

Ankara, 23 { Muhahirimiz 
den)-- Ankara - Dıyarbekir 

arasında havn !eferlcri bo'
la mıştır. Şimdilik haftada 
bir gündür. 

Ankara, 22 (A.A.) Şim-
diye kadar Anknro- lstanbul 
nrasındo yopılmnkt:ı olun 
hava postolorı yarın 1on iti. 
haren hnftoda bir dofu Di-
yarbekire kador giılcoek· 

tir. Seferin ı yopocok olan 
posta st kiz buçukta Yeşil 
köyden kalkarak Eskışc hir, 
Ankoro v~ Kayseriyo uğra

yarak on dokuz buçukta 
Oiyorbekire varacaktır. 

A~ana ~ele~iyesi Sl~M 
te~~irler ahyor 

Aılnno. 23 (AA.) - Sıh
heti koruma komisyonu dün 

yaptığı toplantıda meli.top 

telebesile fabrıkolar amele. 

eden umumi müfottiş lbrn
him 'l'ali boy hu münasebet
le hir nutuk söylemiş, mü
teak ben hPr vali kendi vL 
ltıyetinin ahvali iklısadiye terin bulnşık hastalıklnrd~m 
ve zirniy~sinin bir hulftsas~-

1 
korum:ık İçin mektepler vo 

nı ya~mı tır. Kongre. hır 1 fnbrikalur doktrlnrını fonli
kn<· gıın de\am edrcektır. yete germeğe ~·oğırmı ve 

= "'-==::= 

- ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• 
Sehirde gürültü yaptırılmiiilaiı, ~ay deresi kapatılaea

ğını buraya bol su akıtılmahdtr. 
1 -Umumi evlerin aıri bir 1 

tekilde açılması. 

2 - Kasap ve bahçıvon
ların husust bir çntı (hnl) al
tında bulunılurıılması. 

3 - Şehirde gürültü yapıl
masının meni hakkında sıkı 
tedbirler olmmoeı. 

4 - Şehrin suya çok bü. 
yük ıhtiyecı vardır. Çay de· 
resi kopatılacaA-ına buraya 
bol su akıtılması Jaha mu-

• 

lktısat 
Vekilimiz An~araya ~ön~ü. 

Madenler halkında tetkikat yap· 
acak mütehı~sıslar hareket ttti. 

Tafık olur. 
5 - llyHlar ve garipler 

mezarlığının park haline ge
tirilmeıi. 

6 - lıtasiyondaki aafalt 
yolun hastahane yoluna ka
dar uzatılması ve halihazır
daki yolun tamiri. 

YAni belediye heyetin -
den iıteklerim bundan iba
rettir efendim. 

Sabanbiaar mabılleılnden 

B. SARIM 

Fransa 
Sovyet Rusya ile Japonyı 

ya karşı siyaseti 
ikinci sebep ne kadar ye. 

rindo olursa olsun bizce 
birinci sebep bilhassa şu 
günlerde ehemmiyetle üze
rinde tevakkur olunması lıhı
mgelon bir hakikati ifade 
ediyor. Bu hakikat udur: 

Elimizde türlü meıleni ih· 
tiyoçlnrımıza covop vnebi_ 
)ec<'k kıymott<' bir knnun 
var<lır . Bu k:rnunu muvof. 
fakıyetle tatbik <>drrck ik
tidarı nıutloko yaratohiliriz. 

Tayfon Felaketi 
şvhr n p:a ısulnrtlnn . urtarıl 

masr kın do şt•hrin muhtelif 
yerlerinde Ye 25 metre tle
rinliğındA tecriibo kuyuları 

.ıçıl musınu korıır verilwııtir. 

Ankara, 23 {AA.)_ Dün 
ıabnh dokuzda otomobil ile 
Zonguldaktan ayrılan lkturnt 
Vekili Celt\l boy 1aat 21 de 
Ankaraya gelJi. Beş senelik
eımııyi program1na göre işletil
ec.C'k madenler hakkında te· 
tkikııttıı hulmak üzere gez. 
en İktısat Vekili CelAl 
beyin Zongultluk ve civarın
tlo yaptığı son tetkik ae
yahotinda kendisine refak
at etmiş olun proföıör Grun
ik yanında moılen umum mü· 
durünün riyaset ettiği 
ınülehassıslnr olduğu hnldo 

Pariı, 22 (A.A.) - Ajanı 

Ekonomik Fioıınıiyer (Agen. 
ce Bcenemigue Fınrnciere) 
gazeteıi M. Branje Beran
gerio Fransız . Sovyet mu· 
koreneti hakkında bir ma
kalesini netretmektedir. M. 
Berımje diyor ki: 

- Moıkova ile Tokyo ara
sındııki mütkülA.t vahimle
§ecek olursa Frasanın, Sov-

Tayf unun yaptığı hasar ha~kmda alınan son haberler 
bu f ali~etin dahşJini bir kat daha artttrma~tadır. 

i te bolediyo intih ıbındn 
horoket noktomız lıudur . 

Her yerdo muhokkok b.u 
noktadan horekot etmış 
bulunacak fırka heyetleri fı
rkalı olsun olmasın Cümhuri
yet Halk Fırka ını her rırsat
ta takdir etmekten wııri dıır
mıyon bütün ''Ulllndoşlo. 
rın itimııılını hır kere ılohn 
kendı iizc>rlcrine r.elhetmi~ 
olacoklordır. 

Böyle bir netice ise şup
he iz yurdumuza yeni ve 
mesut h!r hava getirecek, 
ilPri yurüyüşümüzo yoni 
bir hız kazandmıı•aktır 

~:* 
Bclcdiyo in•ihobntı müna

nnsehetile yurdun her tara· 
fından gelen haberlerin bL 
ze naklettiği intibaı yuka
rıya yazdık .. llavP o luzum 
görmuyoruz kı Bulı kesir, 

bu dcru buyü k, milli 
vozi(elcrin ifosındn her 
z m:ın gô terdiğı olfikn ve 
hassasiyeti ızhnr etmekte 
her tiirlti tlllkinlcre lüzum 
göst rmiyeeok kadar uurlu, 
iradeli, uhenkli ve snmımiye
tli hurekot ctmoği bilecektir. 

Kenan Emin 

Tok. o, 22 (A.A.) Jnpo. 
nyn uzerınd n snniyt:de 70 
kilometre bir ür tle gP~·ı·n 
bir tayfunun ynptığı hasor 

hokkınıln olman son haber
ler bu feldketin dehşetini bir 
kat daha artt ı rmıştır . Ozokada 
beş yüzii çocuk olmak lızere 

IOJ9 kişi ölmüş, 3000 ki'i 
ynralcıomıs, 582 ki i g ıpı i r. 
Yine bur.ı la 44 mektep, 
39 ''v, 3212 dukklin yıkıl

mış sekiz bin yiız yirmi 
ev do kozaya. uğramıştır . Tı· 

yurodo 207 kişi ölmüş 
939 kişi yaralanmıştır . 1675 
ev vo yirmi mP-ktep yıkıl 

mıştır. Koroda 155 ki i 
ölmiiş. 483 hin kişi yornl n-

-==' 

İsyan mı? 
Kaza~istan~a büyük bir 
isyan çıUığı ~il~iriliyor 

Londro, 22 <A A.) Tay-
mis g ızete in in verdiği bir 
haherc göre Af~nn ıstnndan 
gelon miiltecilcr .. rurki t,nn 
eyulotlerindo~ ~>ırı ~ln~ Ko
zokistenda buyuk hır ısyan 
çıkmış ve iddotli bir bor
b •rdımarı ilo bastırılmıştır . 

N.\ 'fL iKTI 'ATÇA YABI ıCSThMLEK FLl
K'fE, Kl'B'fllJ'P EBKİ~BPBrN IKTl.':~lll~A 
(~EL 1 y o H ~ . \ 1\ () 1 L ~Ay .\ .. : 1 A n A K [; 1 ~-T :.n 
~(· .. TE~LhKEtiüi:nE.': (:IKIP Bl'ıır.' Bt:Tr-
'LÜGf'NE Gi uiYunrz. 

m ı ş. 31 ki ı gn p oldu' 1234 
ev u altında koltlı Bunlar. 
dan ba ku başka Kosi 2350 
balık~·· gemısının batmış 

olduğu söyleniliyor. 
Osnkn, 22 (A. A.) - Son 

haborlı~re göro vı kılnn rTH'k . 
teplerin ayısı 47 dir 225 
çocuk ölmiı , 822 çocuk 
yaralanm ıştır 3 çocuk ta gıı · 
iptir 188 ev tamumon, 260 
eT kısnıen hurop olnıu tur. 
96 k. içı ölmiı~. 2~8 kışı y:ı 
ralonmı tır. 8 kişi de gaip. 
tir. 8 yerde yangın çıkmış 
25 ev yanmıştır. Ois tı. 
mnrhııno inde bulunan 60 
mezoup knbolmuşlarılır . Tn 
yfonun d virdiği on ircnden 
hirısi Tokvo Sımons f1ksp -
re i idi . J O vogonclon ibaret 
olan ek piro!'llc 251) yolcu 
bulunuyorılu . EksprAs tam 

bir nehrin füwrirı<l eki köp
rü •n tayfun tarafından 
devrılm ıştir. Fakat köpru
nun permnklıkl. rı nehre 
duşme!1 ino mftni olmu tur 

O ka pol ısin ımlurın bas· 
mıısın ian yüz kışınin oldli
ğünü hnbı>r ohlığını bilılir-

mektedir. 60 ovı su 
basmıştır. Tok-
yodcı havn meydanınıla 5 
hangar 1 nrop olmu~ 20 
tayarc t.ı mir odilmiyecek 
bir torzdı:ı ha ara uğramıştır. 

Toyfunun onton eri devırdi
ği ·agoyrı ıodyo i tasyonu
nd mulı berat tekrar lesi 
ed ılmi. tir. 

Adana sıtma ensltiıü5D 

yetlerin Japooyaya kar§ı bir 
ihtilafa aürüklenmeti gibi 
büyük tehlikeye Fransa ei-

Adana. 2J (A .A.) - Sıt
m cı miıcadelo enstitiieü dün 
açılmışt r. 25 sivil olmak bugün izmire gitmiıtir. ile. 

yet oraJ"n başlı yarak 

yaeetinin ihtiyat tedbirleri 
hiıi maıuo bulundurmakta. 
dır. Hindiçini devleti ol1D 
Fransa Japonya ile eteden 
beri doıtluk münHebetle
rinde bulunmaktadır. Ve bu 

üzere 47 doktor devam 

etmektedir. Enstitıiı.ıün ted
ri:ıntı 40 gün siırecektir. 

M rdine kadar muhtelif 
mıntakalarda tetkikatta bu
lunacak.dır. ( Dnamı ikinci sayfada ) 

"~~~~ ~~---.. --
t Yazı Müsabakamız. ., 

Gençler aras111du bir yıi:.el Y"Zl müsabakası açacnğırnı:.:ı yazmı~tık. lJuyıiıı 
musaba kaya giı me şarllımm ue musabakarıw rıasıl olncagını yv:ıyorz: 

Gönderilecek yazdan n 
şarttır. 

Gönderilecek yazJ/ar. 
ult•:I/ kıiçuk lllkôyt» vcısfım haiz olmaları yr.gdne 

Mü!tal>~ıkc~n~ı:.a iıliruk ı•cle.11 !~cnçltrc~en t1ü11<Lı•re.cekleri <cfrzli kriçıik hikdyeltri» 
ytı:cfrmizın ıkı s11ı111wıı11 le c::uuz t•lmıyec.ek bir Jwcmıclu f< rlip e/melarl · · 

~ 
d

. m rıcu 
e ıyor11: 

Seçim h~yeti 
flef,•cek yazllarr le/kik elme.klt hunlardaıı ka:.rnarılcırl serml'kf. d bi t 
il . ı · / · · / . . . ) c e e ya 

mua 1111 uı, yaze. emız111 la ırıp nya::.c l111t: yardımcı olucaklar ve rty uue.ceklerdir, 

Kazanacaklar 
Mtisubakamız şıiııle başlıycıcaklır· (;ömftırileak <c/e·/i Jıikdy,. ı ı b -

~ · ... .. » er cın tf gu:ı 

ı 
sonra derce başlıııacwjı:.: /Ju lıikıiye.leri srçmtkle uk11ytıcularwıı· d 
b 

· k · . . . · ... arasın cı aıırı ca 
lf 11~11saba a t~rlıp edıyoru: .'}rçme lıeyel11ıct• birln«'il:'[jı kcız ·ın• cak hik<iyty~ rey 

ll('rıı:ış ol~~ n eli ı o.kuy.~ıcı.~ nw:~ı m11 lı~dif lıeciiyelu clafiı lcıcağı: . · 
l:.ıı :'t1Zf'i t ı·zlı kuçuk lııkc\yt•yı ~azarı g .. ıu·c •razeteuıiı bir ( kol 

~aaıi) lıt•tliyt• t•diJı•t•t' ktir. lkiııei , ... ih;iincüvc ıriizd hirı·r dolma ka
lPıu, ,lfir\llinciillen oıınrıcnya kadar kıyı~ıeıU bi1t•r kitup lwdh·e 
Pdil.-c·.-ktir. • • 

B:ı rnıisafJakmla ok11y11cularımızrn rıusıl rey k11llamır.akları m ilericit yazacağı: 
n · ıı~ ('''• sizi kalemi ııizi leerii he\'c! da\ c•t ··div11r11z .. 
!;omlereu!iİ11i: yazılar on beş 1(·şri~iı•utle kadar 

0

kah11l edilecektir. 
1'eşri11iruclde. müsabakamı: başlamış lmlunacakltr 
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Çocuklar için 

DOGRUYOL .. 
- Bı'r perdelik temsil -

ROL BOLÜMÜ 

1 - Başmuallim. 
2- Muallim 

3 - Kaya 9 yaşlannda bir çocuk 
4-Sevim ,, ., 
5 - Beş kız veya erkek çocuğu .. 

SAHNENiN GÖRÜNÜŞÜ 

• [Bir başmualllm odasında bulunmaıı ldzım gelen 
sanda/yalar, masa, külriplıane vesaire .. Perde açıldığı 
zaman baımualllm yazı lşlerile uğraşıyor görünür, ka· 
pı vurulur . .) 

BiRiNCi TOPLANTI 

( Baımuallim - Muallim) 

Ba§muallim - Giriniz. 

( Muallim girer, başmuallim kalkarak:) 

Buyurunuz Turğut bey .. 

Muallim - (Uzatılan sandalyaya oturmayarak:) Teşek
kür ederim efendim.. Oturmıyacağım. Beni çok uz
un bir mesele için sizi rahatsız edeceğim . 

Baş muallim - Estafurullah.. Bir vakamı var. 
Muallim - Evet hem çok çirkin bir vaka.. Bir 

hıraızlık vak.ası .. 

Başmuallim - Hırsızlık mı? Şatılacak tey .. 

Muallim - Evat ne yazık ki öyle. Ben de ınana-
madım, inanmak istedim. Fakat hakikat karşısında 
boyun eymek mecburiyetinde kaldım. 

Batmuallim Lfttfen olanı biteni etrafile anlat-
ınız. 

Muallim - ikinci saatte hesap dersimiz vardı. 
Kumbaradaki parayı hem bir konturoldan geçelim. 
Bem de hazan küçük ameli hesaplar yapalım de-
mi9tim. Para birkaç çoçuk tarafından sayıldı. 
Bir de ne görelım? Kumbaradan çıkan para 
defterdeki yekundan tam doksan beş kuruş noksan . 
Belki sayılırken bir yanlışlık olmuttur diye ikinci 
~ir defa ela kendim saydım. Hayret: Aynı eksikl· 
ık.. Sonra da kaç defn saydıksa beş yüz nok8-
an beş kuruş çıkmamalı ldzımgelen hep beş yüz 
kuruş rıktı. Anladım saymauıızda bir yanlışlık yok .. 
Paraya el sürülmüf .. 

Başmaallim - Hata defterde olm&1ın .. 
Muallim - İmk~n yok.. Biriktirme itine ait iki 

defterimiz var. Birisini çocuklar tutuyor diğerini de 
ben •. 

Başmuallim - Şu halde gizli bir elin kumbarada_ 
ki paranın bir kısmını çektiği neticesine varıyoruz. 
Fakat bu nasıl oluyor. Kttmbaranın kilidi yerinde 
Te sağlam .. Şu halde kilide bir anahtar uydurulm 
uş olmasına inanmak lAzım .. 

Muallim - Benim de hatrıma ilk gelen bu olılu. Fa-
kat kumbaranın iki anahtarı Tar. Biri bend~. diğe-
ri Sevimde .. 

Başmuallim - Buntt göre şüpheler sevmek üzerinde
mi toplanıyor? Fakat buna imkıln yok .. 

Muallim - Bütün kanaatlerimin değişebileceğine ina_ 
nırım. Fakat üç s enedenberi çok yakınd"m tanıdığım, içi de 
dışı gibi temiz olan bu kızın bir hırsız olabileceğine nslu .. 
O, kendisine ait t>lmıyan bir iğneye bile el uzatamaz. Ne
rede kaltlı ki aylar<lanheri idare ettiği ve üzerine titre_ 
diği kumb~rayı boşaltmak kü~·üklüğünü göıterecek kadar 
alçalsın. inanamıyorum. Bir saniye için inanmış ol
duğumu bile taıarlayınca bile kalbimin yorulduğunu 
aç~ığını duyuyordum. 

Başmuallim - Evet Sevim bunu yapmaz, yapamaz. 
Şu halde kilit bir başka anahtar uydurulmuş ol
acak. 

Muallim - Evet bu çok mümkün .. 
BaşmualJim - Öyleyse vAkit geçirmemeliyiz. ( Saate 

bakarak) Öyle paydoiuna bir saat var. Şüphe ettiğimiz ta
lebe üzerind~ derhal sıkı bir araştırma yapmalıyız. 
Ya böyle bir annhtar, ynhut ta ~~alınan para ortaya çı_ 
kırılır. 

Muallim - Evet düşüncen doğrudur . Ben derhal ışe 

baılamalıyım. 
(Muallim çıkar.) 

M. Cevdet 

Memlekete 
Seyyah 
Celbi 

«Türkische Post» yazıyor: 
Seyahati canlandırmak 

için hükumetin bütün var
lığile çalışması ne kadar 
calibi memnuniyet olursa 
olsun, devlet tarafından 
alınan bütün bu tedbirlerin 
ancak halkın da devletin 
takip ettiği yoldan gitmesi 
halinde daimi bir muvaffa
kıyet temin edebileceğini 
hattrdan çıkıtrmamak lA
zrmdır. Seyaah celbi mese. 
lesinin ehemmiyetli bir 
Amil olarak milli iktısa
dın uzuvları arasında git
tikçe büyüyen bir yer 
aldığını ima eden kıymetli 
hAdiselerin son senelerde 
çoğaldığını memnuniyetle 
görmekteyiz. 

Seyyah celbi için yapılac
ak propağandadan evvel! me
mleket sınırları dahilinde ya
şıyan yurtdaşlar ve sonra da 
bu dar çerçeveden çıkarak 

doğrudan doğruya veya bilv. 
as.ta dış memleketlerde ya
pılması icap etmektedir. 

Dış memleketler için yapı. 
lacak propagandanın yekna
eak bir görüş ile yapılması 

yanlıt bir hareket olur. Çü· 
kü muhtelif milletlerin yek
diferine pek aykırı gelen se
yahat Adetleri vardır. Mese
IA bir Amerikalı vakit geçi
rmek için hedefsiı olarak 
dolaşır, bir İngiliz seyyahı 
kendisini toplamak dinlendi
rmek ister. Bu ~kısa tahlil 
aynı zamanda, yapılacak pr· 

opagındanın muhtelif memleket. 
ler için takip istikameti gös· 
termeğe kdfidir. Mi saf ır 
kalınacak memleketin b~r 

vazıfesi de yabancılara kar· 
şı yapılacak hizmetlerin ya
bancılar üzerinde sırf kaza
nç için yapılmış olan hizme
tler hissini bırakmamasına 

çok itina etmektir. 
Seyyah celbi her şeyden 

evel willetlerin yek.diğerine 

yakınlaşmasına yarıyan bir 
Amildir. Budunlar arası mü
naaebetler için varit olan 
bu umde, tabiatile mem
leketlerin kendi sınırları 
dahilindeki olan-münaıebet
leri i~·in de aynen bakidir. 
Hor şeyden evel şehir ile 
köylü ara@ında daima gev
şemekte olan bağları yeni
den sıklaıştırmak lazımdır. 

Şimdiye kadar hirib\rinden 
ayrı yatamış olun bu iki 
Alemin yekdığerlerini anlı· 
yarak kavrıyabilmeleri için 
eb;em olan şartlar mevcut 
olursa, seyahatten alınacak 
zevk te o niıpette büyük 
olur. Hundan birkaç ay 
evel kurulmuş olan seyyah
lar komiteıi bu hususta 
da vAsi bir çalışma saha
ıı bulacaktır. Evveld tatıli
nden bilistifade çalıştığı yer 
haricinde seyahate çıkan bir 

kimsenin bunu hangi psikolojik 
tesirat altında yapmakta ol
duğunu araştırmak icap 
eder. Bugün muhakkak 
olarak kabul edilebilecek 
hakikatlerden birisi de, şim· 
diye kadar kür yapılan mn· 
hal idarelerinin yabancı celbi 
propagandası için elzem san , 
( Devamı üçüncü sayfada ) 1 

,-··-··············--- ··········-····························-: ŞEHIAVEMÜLHAKATTA 
• .................. -............................ ~··················· 

Varım 
Gün tedrisat ma~zurlu 

gôrüfdü. 
istiklale yıni bir bina tutuldu. 

İstiklAl ve Mithatpaşa 
mekteplerinin bir binada 
yarım gün tedrisat yapmala
rı vilAyetçe mahzurlu görüL 
müş ve istildal mektebi için 
yeni bir bina tutulmuştur. 

latiklAl mektebinin ye -
ni binası Karaoğlan mııhal

lesinde tabak Hacı Ahmet 
efendiye ait binadır. Bu 
mektep birkaç güne kadar 
yeni binasına taşınacak, Mi
that.paşanın eski binnsı 
yapıncıye kadar burada ka
lacaktır. 

Mebuslanmız Dursun~ıy
den geldiler. 

Müntehiplerile görüşmek 
ve dertlerini dinlemek üzere 
Dursunbeye giden mebusla
rımız Vasfi ve Mehmet Pertev 
beyler tehrimize döDmüıler· 
dir. 

Vilayet konağmda 
VilAyet konağında defter· 

darlık odası Vali muavinli
ğine tahsis edilmiştir. Def. 
terdarlık iskanın bulunduğu 
odqya taşınacaktır. 

Jandarma kumandanımız 
Vıldyet Jandarma afayı 

kumandanlğı merkezi şehri
mizde bulunan on yedinci 
mıntaka kumandanlığı mül
hakı binbaşı Lütfi bey tayin 
edilmiş vo vazıfeye başla
mıştır. Yeni kumanJa.nımıza 
muvaffakıyet temenni ederiz. 

Feci Bir Kaza Old 
-------

Bir arabacı Ban~uma yolunda arabısila barı 
_ üden aşağıya ~üştü. Zavalh arabacı derhal 
iki üç gün evel Bandır araba on be9, on 

ma şoseHi üserinde feci bir , rinlikte bulunan 

kaza olmuş, Süleyman oğlu 1 aşağıya yuvarlaDID1 

Yusuf isminde bir arabacı 1 kut neticesi araba 
bu kazaya kurban gitmiştir . olduğu gibi za•allı 

Kasaplar mahallesinden cı da muhtelif 
silli İsmailin araba sürücü- ağar ıurette 1' 
lüğünü yaptığı anlaş ı lan ve az sonra öllD 
Yusuf Ayvatlar köyünden Cümhuriyet ın6 
şehrimize gelirken köp- miıi tarafından k 
rüden geçeceği sırada hallinde tetkikat 
hayvan birdenbire ürkmüş tır. __ .;.... ____________ ~ 

VurdunÇanakk 
VeBigaSeyaha 
Yurtlular Çanakkale ve Biuid8 eyi kabul gördOlı~ 

ak~ale va Biga maçlan nasd oldu? 
ldmanyurtlu gençlerimiz laıp Sadiye verdi. S 

Çanakkale ve Biğnya yapt1_ Bu rcu retle ikinci gol 
kları seyahatten muvaffakı · Üçüncü gol de Ki 
yetle avdet etmiş bulunmak- rneden çektiği ıut• 
tadırlar. Dün seyahate iş· eyi kullanarak ya 
tirak eden bir Yurtlu arka- yine ortaya geldi. 

daşmıı bize seyahat ve bitmeıine on daki 
maçlar hakkında şu izahatı iken Çanakkale ilk 
vermiştir: golunu yaptı. Ve 
Çanakkale maçı 1 _3 lehimize nnticel 

ldcnanyur ıiunun Çanakka- Biğa maçı 
le seyahati çok neşeli geç- Biğalı ıporcularall 
miştir. Cuma günü saat dör_ bir maç teklifini tab 
tte sahaya çıktık. Maç çok cuma gecesi saat o 
alAka uyandırm1ştı . Sahada ğaya hareket ettik• 
çok kalabalık. vardı. 

rteıi günü saat dör' 
Hakem Nazım b~yin idare- b:ıtladı, saha k 

sinde oyun haşladı. Her iki 
taraf seri ve güzel oynuyor- idi. Biğa sporcular 
du. Birjnci devrede irfanın sa hanın bir tarafınd• 

mar•lar çalarak hal 
verdiği güzel bir paeı Hü- ~ 
seyin beki atlııt uuk gole kışları içinde sahaya 
tahvil etti. Birinci haftuyım Her iki taraf hayra 

sıfıra bir lehimize bitti. iki- kllim ettiler. Oyun O 
oci haftayım top Çıınakk.a- yecanlı oldu. iki ıılı 
lelire geçti, hakem düdük mize olurak bitti. 

Hasan bey gitti. çaldı, oyun başladı. Çanak- Gerek Çr,nakkale 

Sabık \'ilAyet jandarma kaleliler güzel bir akın yap- rekse Balyada görd 
L d H tılar. Biz.den sol. haf. Hikmet I ~yi kabülden pek a.uman anımız asan bey 
dün yeni memuriyet yeri oL ı=g=üz=e=I bır kesış ıle topu nuz. 

an Karsa gitmek üzere şeb- Koyun "ırsızı·ıu~ı 1 Sovvet 
rimızden ayrılmıştır. il .T 

Memleket hastahanemize 
değerli bir hediye 

Mebusumuz merhum Ali 
Şuuri beyin refıkaeı hanımef. 
endi Memleket hastahanesi göz 
şubesine değerli bir gözlük 
kutusu hediye etmiştir. 
Memleket hastahanesi baş 

hekiminden aldığımız tıir 
tezkerede kendilerine teşek. 
kür edilmektedir. 

Yakasız gün. 
Geçen yirmi dört saat za

rfında şehrimizde hiç bir 
vaka olmamıştır. 

Bir kız kaçırma va~ası 
Vicdaniye mahallesinden 

Şükrü çnvuş oğlu lsmail 
isminde biri yakalanmıştır. 
Konakpınarı n uhiyesinin Ki· 
raz pınar köyünden Mehmet 
kızı Hanifeyi kaçırıp kızlı
ğını bozduğu anlaşılan Is. 
mail hakkında · adliyece 
tahkikat yapılmaktadır. 

Korcu nahiyesinin Çarkocı Rusya 
köyünden Ahmet oğlu 
Mehmet ağanın koyunları (Üst tarafı birinci 

çalınmıştır. Jandarma tara- münasebetleri idame 

tından yapılan t"hkikııt ne~ ve hattA icabında kll 
ticesindo hırsızların bu dirmek istemektedir· 

köy en Muharrem oğlu Rusya ıle olan iUİ 
!insan Hüseyin ve Halil münhasıran Avrupa~ 
oğlu Meh met olduğu on. Ve asla Asya işler 
!aşılmış her ikisi de yakala- değildir. Kesa iki ,.. 

narak adliyeye teslim edil- tin dahili siya'8 

miştir. -·· Birinci umumi müfettiş tetkik 
seyahatin• çıktı. 

Diynrbekir, 22 (A A.) -

Birinci umumi müfettış Hilmi 

hey mıntakası dahilinde u

zun bir tetkik seyahati 

ynpmak üzere bugün Kora 

kös(lye hareket etmiştir. 

Erzurumdı zelzele oldu. 
Erzurum, 22 (A.A.) - Dün 

gece saat 21 de oldukça J c
Vl'lmlı ve kuvvetli bir zelze

le olmuştur. 

tamamile müstakil 

tadır. Nasıl ki Çarlık 
nın harici ~iyaseti 

rıyetçj Fransa ıle 

yürüyordu. Milletler 

ti olan kuyudu ib 

altında Fransa - Soy•' 
reneti bizim eınoi 
tnrsin ve siyaseti111ilİ 
etmektedir. Vakıa bO 
A vrupuı meseleıinİ 
miyor, fakat pao 

tarafından mütemdi 

dit edilen Avrupa 

nesinin idaresini 
kılacak temialitı ver 
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iÇTE: QLŞT A: 

Buğday satışımız liln~~ergin çocuğu uu -
istanbulda bulunan Zıraat IUO~U mu? 

Vekili Mehlis bey, buğday • 
satışları hnkkındn şu beya- llntırlnrrlııdır: Meşhur ta-
nnttn bulunmuştur: yareci Linılbl rgın çocuğu 

- Buğday satışı mesele- koçırılruıştı. Şınıdi Nevyork 
lerino dair aldığım molOmat Polisi çocuğun kocırılmosı 
çok memnuniyetbohştır. tahkikatını bitirmek üzerc
Her tnrnfto buğdaylarımızı 
olmak için müracnntlordn 
bulunmaktadır. Son üç. dört 
ny içinde lsviçre, Belçika 
ve Almanynya ellı bin kiloyu 
mütecnviz buğday satılmıştır . 
Silolar tamamlondıkton son 
buğday cinslerimi~in kıy
metli bir ihraç malı olaca-
ğından eminim. • 

Hilaliahmer ıe fakır 
çocuklar 

HilAliahmer cemiyeti. Jsıu 
nbul şubesi ders senesı ba-
şından itibaren ilk mektep 
lerde okuyan fokir ve muh_~ 
taç çocuklorıı öğle yemegı 
dağıtacaktır. 

Bir köy yandı 
Orhaneli kazısının (Akç.a 

biık) köyünde çıkan hır 
"kı· evden yangında otuz 1 

· · d'" t ~" kAmilen yan. yırmı or 
1 mıştır. Bu evlurdo bu unon 

zahire ve eşyalar do yan
maktan kurtarılamamıştır. 

izmir yolunda bir tren 
kazası oldu. 

iki gün evel Manisa ile 
Menemen arosında hir tren 
kazoıı olmuş, tren bir arab
aya çarparak arnbncıyı nrn 
bnsıle birlikto parçıılrımıştır. 
A.rabacı kazanın vukuu s ırn
sındn uyumnktn imiş .. 

EmraZI A~liye kongresi 
Emrazı Akliye ve asabiye 

kongre j toplanmıştır Muh 
teli( ecnAbi murahhnsların ~o 
iştirnk Qttiği kongrede Morfın. 
Kokain ve sair uyu tu~ucu 
maddelor hakkında bahısler 
bulunmaktadır .-e-.,...-

Memlekete 
Seyyah 
Celbi 
( Osturafı ikinci ıııyfada 1 

dık.l rı buyük şehir ye&nu. 
ki r. mana11zca tııklıt sa ı0 ın . b 

oclılmesinin artık hıc ır 
kıymoti kalmadığıdır. 

insan anr.ak mutat ~ayn· 
tını hatırlatmıyan . ~e!1ı hır 
mu lıit içinde kP.ndısını top-

l ·ı· Yabancı· lnr ve tlın l ne H ır. ır 
la dan "e~·inen sınıfın mı ı 

r rı · · · le bu vazifelerinden bırısı ( l 
dü ünce ile propogunt ~ 
y pmnk vo gerek kendı 
ynrt,laşl rına ifıi.h~rla 

1
e 

fakat karşısındakını sıkm -
yocnk bir tarzıla mr.ml~ke· 
tin ve sakinlerinin hususıyet 
ve glize\liklerini anlatmakta· 
dır . 

Aıtca k if rot ve tefritler ha_ 
ynt için istirnhat verici bir 
şekld sokulur, dah 1 doğru
su mPdenıyotin bize h'lh at_ 
tiği yonılıkler ve vas_ıtnla~, 
onlarla temin edilmek ıstenı
len gayeye uygun ~ir surot
te birnz duha f{erıy' doğ
ru çeki len ve kendis~ni .din_ 
lendirmek İt.JlİyE>n hı.ssıyntı 
yine tnmnmil hnmlesız 0!a: 
rak tabiatın güzell~kle~!nı 
ve memle tın her hır koır 
şosinde ha 11 ba kı:a tece 1 

eden havat ıJklini hak ke
ton duye bilecek hi~ hole 
gelirse. o zamnn ınsn~ı~ 
kendi ocağı için boslııdığı 
ıevgi de derin kökler salar. 

dir. Bıışmuddeiumumi Lin
dbergin çocuğu için veril n 
fıdyei necatın bir kısmının 

süren Rişar Havutnnin tev
kifıni bıldirmektedir. Hou_ 
ptının evme on ve yirmi do
larlık varakai noktiye olarak 
13750 dolar bulunmuş, bu 
paranın fıılye olarak verilen 
paralar olduğu tespit edil
miştir. Nevyork polisi, 1-1.iu
ptmannin hundnn ı 1 sena 
evel gizJi '\'C kaçtık olarak 
Ameriknyn gelmiş bir ecne
bi olduğunu bildirmektedir. 

Lehistan he) eti birpk 
devletlerin ve bilhassa biı. 
yük dovlellorin göstermiş 
oldukları muhnler t kar sn_ 
da oknlliyetlorin heynolmilı·l 
himayesine müteallik lıir 
mukovolenome vücuda geti
rilmesine matuf olan tekli· 
{inden vazge~miştir. 

Yunan reisicümhurluğu 
Yunan muhalefet fırkaları 

eski ha vekıl M Venizelosu 
yakında yapılacak intjhoptn 
reisicümhurluğo namzet 
göstermeğe kLırar vermişler

dir. 

İtalyanın mali ve i tısa~i 
vaziyeti 

ltolyadn devlı't hiıtçesinin 
oçığı 3766 milyon Jir<'t ik n 
bu sen o l 930 mılyon Jirl'te 
kodor 1nmıştir. Umum ha::"'at 
pah ılıl ğı l 930 senesine nıs
petlc yuı fo yır mı dort ıız ıl-
mıştır 

Resmi iskonto yiızde 5,50 
iken yüzde Uçfl kod ır inmış
tir. Bankalarımızın si temle
ri sağlam temeller üzerine 
kurulmuştur. TMnrruf sın

dıklıırı ın sormuyeleri dört 
ınilynr lırot urtmıştır ı 933 
sonesinde ltnly ıln ılk yl'di 
oyda 5942 ıfüls vuku bulm
uştu 1934 nesınin aynı 
aylarrnJn 4567 ıfu1s olmuş

tur. 
lktısudi vaziyetimiz dahil

de müsaıt ise de barıci vu 
zıyetimız parltık degıldir. 

~;cnebı momloketlorine ya
pılım satışlarımız ve ıhra(·a

tıwız zıya<lesiıe uzalmışıır. 
Huna muluılııl ıtbaldtınıız 

çoğtıhDıl)illl • 
Maruz kaldığımız muşkiıl 

vaziyet mıUetın ıçlımai hay
atı üıerındo tesırıni gch;terı

yor. lilsızlerimızın ( oğulmosı 
ıhtiy acı ruız ı n azalwasmdao 
neşut cdıyor. lt.alyada ıhru
cat y.ıpan mıntakalurdu 

işsızler azdır. ,uusold Ve
nedık ve Kurrnra mıntuk· 
alarrndu ışsız yok. gıbıdır. 
Venedığın mensucatı ve Ko . 
rraraoın mermorlerı dünya· 
nın her koş sın'i ııtılın k 
tad r. Fnkot it ılynn n diğ"r 
mnıt.:ıkalarırıda i ızlc rin ad
cıdı günd n güne çoğ lm lr
t'ldır. 

Bu munnsebetle hnriçte 
·>lan tüccari ıntibndelemiz 

TORKDILI SAYFA: 3 

f-t/KAYE Forklor Açı~ teşe~~ür 
Refıknmın duçnr olduğu 

kör boğırsok iltjhal nı te -
his ve hastanede ıstirnha

tini çok güzel tf'ının ve 
müşfik bir yuva ihzar 
iderek rımeliyotını kıeo bir 
zamanda hiiyük bir meha
rAtle ve hiç bir nrızayo. 

meyrlırn vormiyecok süretle 
temiz ve mükcmın ·1 yapan 
meınleketın kudretli opera
törü Doktor Ali Riza beye
fendiye, ameliyul esnasında 
kıymetli yardımlarını esir
gemiyen Kulak mütehassısı 
Doktor Kdmil beyı•fendiye, 

h r türlü arzularımızı arn9-
tıron hergün hrıtı r soran 
Doktor Ihsan, Raif. Mehmet 

Eli güle mektuplar Maniler 

Ali, Nazmi beycfefülilere, 
hastamızın istirahati için 
en hüyiik feıfoktlrlığı minnet 
ve şükranla yopnn, müşfik 

ve şayanı iftihar bir bakı

mı bizınt temin eden 
başhemşire Hatice hanıma, 

kıymetli dikkot ve takiplnri
nde ı çok istifade ettiğimiz 
horıriye hem§iresi Pakize 
hanıma, nyn oyrı şükran 
hisleri beslcıliğimiz diğer 
hemşire vo hastrıbnkım ha
ııımlora hor türlü tokdjr si. 

toyişin fevkinde ynpılnn hi
zmet ve gayretlere derin bir 
hissi minnetteri ile en samimi 
ve candan teşekkürlerimi arz. 
ederken çok kıymetli bir 
heyeti tıbbiyenin büyük bir 
ihtiyoca kuvvetli cevaplar ve-

rdirerek muvaffakıyetle ba
şnrdığı hu memleket hastah
anesini yaşatmak şerefıni 

Üzerlerinde taşıyan Bolıkesj
rlıleri en snmimtsnygılorım
lu candaıı tebrik eder, Hğl
ıklor dilerim efendım. 
Bal ke lr Dogum le Çocuk 

en çoçuk wtıtebu ııı 

Dr. MEMDUH 

bıkım 

rejıının nnznrı dı&katini e;=I 
fazlu cclbedecek bir mosele 
olmuştur 

Ecnebi memleketleri ile 
ticari vazıyetimızin ~yileşme· 
sı için birçok unsurlar mev· 
cutlur. Avrupanın ticari 
vaziyuti ıııkişof etmektedir. 

Bunun in horu l>er birçok 
devletler ıhrncatıaııza kar
şı bir tukun güçlükler 
çıknrmrıktudırlar 

Fuşıst rejıını bu vaziyet 
karşısında lizıın golen teJ· 
bir!orı alwuktudır ve her 
ıhtım tlo karşı butün gayre-
tını ı;arfedtıcektır. 

Musı;oıini nın 

ticartıtlo butün 

polıtıkası, 

devletler 

ıle ıcşrıki mee ıi sıslcmlori 
t sısidir. 

İtalyn hükiimetı y::ılnız bu 
sene zarfında, nnıhtclır d "

lt tlrrle on yedi ticari an· 
laşnuı ve bundan maada 
Birle ik Amerika Devletle-

ril1: kıbrit ve ispanya ile 
cİ\'a ticareti hokkındn on 
lo mıılar yapmıştır. 

Avusturya. Macaristan ile 
ynpılnn ticari anlaşmalar 
aycsinde bıı ıkı dost dev 

letlerin ihra catı yeni temel· 
ler üzerine kurulmuştur 

Bununla bornber ltalya 
hükumeti k ndı dahili pi
yasasını himoye ve müdafaa 
edecektir. ltalyn ticarette 
ıniıteknbil koloyhklar arzu 
ediyor ve bu hedefe doğru 
ilerliyor. 

Eli gül, 
Bugiın güzel bir cuma 

günü, ılık bir yoz rüzgArı 

rının ruhlorn sninlik vordi 
~i şu rlakika lorda son sene
lerin beynine nakşettiği hatı 

ralar şu idi: Gözlrrinin önün
de soyredC'rken meşe oğaçln 
rının yaprak hış ı rtılorını 

dinliye dinliye ilerliyordum. 
Bugün herkes gürültü ile 
hayata ve pı rlantalı güzelle
re kavuşmak için lıtanbula 
akın ettikleri halde hen ga
zinonun çimenlerle bezenen 
bir yerinde bülbüllorin nağ
melerini ve daralan ruhumu 
serinletici ılık nefesin gibi 
esen riizgdrı ciğerlerime 
sindirerek ilerlerken sekizin· 
ci defa okuduğum mektu
mektubunun eyi teselli eden 
satırlarını höyük bir işti. 
yokla tekrarlıyorum. 

Melek kız! Beni arkadaş 

larım gibi gürültülü ha· 
yattan, o hayatı şonlendi

ren insanlarından nefret 
ettiğim için muaheze edi
yorsun; Fakat haksızıın .. 

Her sene bir arkadaş. hir 
kalleşlik yüzünden düştüğ· 

üm ıstırap kaynaklarında 

duyduğum acılar henüz «23l> 
yaşında olduğum halde yet· 
mişlik bir ihtiyar kadar çÖ· 

kertmiş ve kalbim gıbi aln
ımda da bu acı çizgilerinin 
bukodıır çok olmasına sebep 
olmuştur. 

Olduğu gibi görülmiyen 
görOndiığü gibi olmıyrın 
insnnlordon geçmişini 

ve geçrceğini düşünme

den hnlinle böbi.ırltırıenler
den altınla bakırı bir gör· 
ünlerden herteytien çok 
korktuğum jç;n kaçıyorum. 

Yeni bır ucı ile inlemiyeyjm 
ve sonra ka•uşma günlerini 
uzatmıyayım Jiye kaçıyor· 

um. 
İşle yine kırlar yetil 

çimenlerin hiılbüJ sesleri 
aşk orkestrosı kurdukları fU 
dnkikalardu kolbimde mu. 
hnkkok bir zaman i<,•İn 

mazinin hatıralarını uyulmuş 
gözlerinin önünde senin hn_ 
ynlinde ilerlerken hep o ti· 
rin adayı ve b lkı de 
başkaları İçın meuCu dene· 
cek kadar küçük olun mun 
seviler diyarını ve onun kal
pler melikesini.düşünüyoruın. 

Ele gül; 
On senelik heyecan ve 

macera dalguluriltt boğuıup 
yorgun ve bıtap düşlük.ten 

sonra art ı k ruhum dınlen
mek istiyor, kalbim bir par· 
ça da eyi hislerle çarpmak 
istiyor. ı ana bu saadeti ve
recek senden başka kimsem 
olmadığından geçıci heves· 
lerinc her eylerini feda eden 
menfaotprıı t insanlarla bir 
arada bulunmaktan sıkılı_ 
yorum. 

Bak Eligül bak gramofon 
ne diyor: 
Yalnız bırakıp gitme hu ık~ıaı yınc 

erken 
Ök üz aanırım keııdıoıı berı ıeı, z 

ıçerken 

Ko Df' eli demler bu~cce sula ge
çerken 

()k liz &1oırım kcndımı ben sen iz 
ıçerken 

No kndıır doğru söylüyor. 
Gramofonun cağlıyan kötk
ünün sık ağaçla bir yerinde 
tarihi ağaçların birinin al'-

- Hanımdan hanıma -
ımdan yfüt1t>len bu sesi kal
b ımin scıi gibi dinliyorum. E_ 
vet tıli sensiz g• çen zamanla
rında kendimi öksüz hem de 
hayatta hiç bir istinatgAhı 

kalmıyan bjr öksüz sıırıırım. 
Yine gramofonun dediği 
gibi burada en neşeli demler 
bıle sazla ge~wrken öksüz ea.ı 
narım ben kendimi ıensiı içe 
rken mesraları sana ıu dak
ikadaki ruhumu pek alA an· 
latabilirler. ller gecen gün
ümle beraber yaşamı günl
erim de azalıyor. 

Ve mezara bir adım daha 
yaklaşıyorum. Bununla be
raber bunun sana da kavu
şma saatinin yakınlaşması 

domek olduğundan iki se
nelik ömrümü birden feda 
ile sana ulaımak fırsatını 
bulsam tereddütsüz koıacı.· 
ğıma eminsindir 1&nırım. 

Eligül, beni affet, hem 
cinslerimden ve onların içL 
ndeki bazı garip ruhlular
dan iğrendiğim için affet. 
Çünkü ben izzeti nefsim için 
mevut olan o ıaıaalı istikbali 
kaybettim ve sönük bir 
kandil ile haya' yolunu ~eç
meğe çalııtım. Şimdi de bu 
izıeıi nefis meıeleleri yü. 
zünden gençliğimi seni ka. 
ybedeceğim korkuıile 
onlardan iğreniyor ve daı
mi surette tenhalarda tabi
at ile başba§& kalmak için 
kaçıyorum. Sana anlatacak 
kulbimi teselli ettirecek da. 
hn ç<>k. şeylerim olmakla 
beraber şimdilik ruh okıa
y ı cı yazılarına in,isaren 
mektubuma nihıyeı veriyo 
rum. Sonsuz eclAmlar ve ao
nsıız sevgıler. 

Salih Vecdi 

Toplıqan V. E . 

Al falım, yeşil §alım 
Dağları dolaıalım 
Aramızda düşman var 
Mektupla g5rüşelim. 

Sarı 2ülüm perende 
insaf senin nerende 
Kabahat sende değil 
Sana gönül verende 

Gül ektim oyum oyum 
Gül kadar kaldı boyum 
Alacakean al beni 
Yeter ettiğin oyun. 

Şu dağı yanık eandım 
Yari uyanık sandım. 
Açtım yorğanı baktım 

Açılmıt pamuk sandım 

Siyah çorap geyeene 
Hergün bize gelsene 
Bende ıeni ıeviyorum 
Gözlerimden bileene. 

Kıralar geymez idim 
Sevda bilmeı idim 
Sevda bir ateı gömlek 
Bileydim geymes idim. 

Gidene eı olayım 
Paltona peı olayım 
Yası yazan ellere 
Cil"feli kut olayım 

Katların mildir y&rim 
Gel beni güldür yArim 
Gözümüz ırak amma 
Gönüller birdir ylrim. 

Ciy ıütten kaymak olmaz 
Güzele doymak olmaz 
Gel yArim konuıalım 
Yolcuyum durak olmaz. 

Portenin önü fener 
Hep böcekler ona konar 
Pek eeviıip ayrıldık 
Yüreğim ona yanar. ------

Balıkesir A skeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesır garoiıon kıtaatı hayvanları iı.:in 250 ton ve 
Su11ğırluk kıtaatıhayvanları icio ı 50 lan yulaf 28· 9. 934 
cumartesi günü aaat ıO da kapalı zarf uıulile Htın alı
nacaktır. Taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya ittirok i<,•in deBalıkesir için 940 ve Suıı
ğırlık için 565 lira muvakkat teminat akçalarile birlikte • 
yukarıdu yazılı gunde muayyen saaUen evel Balıkesir _ 
de kolorılu satın alını komısyonuna müracaatları. 

ı69 - 4 

Daimi Vılayet Encümeninden: 
ılıca - Bnrhaoiye yolunun 94 _ 96 kilometreleri arHıD· 

daki k11mın tamiratı e1&1iyeıi ıartname ve ketilnameai 
mucıbince ycıp ı lmak ve 27- eylal • 934 tarihine müaadif 
p~rşcmbe günü eaat on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gun mudtletle ve kapnlı zorf usulile münakaHya konmuı· 
tur. Tamiratı esaaiyenın ht:deli keşfı 5454 lira 28 
kuruştur. 

Mün:ıkal!nya liyakati fenniyesi baı mühendiılikçe 
tasdik edilenlerin iştiraki meıuliyetleri ile çalııacaklar 
ehliyet vesikası n ticaret veaikaaı ibraz edenler ka
bul oluna<~ak ve bu vesikalar yevmi ihaleden IA. 
atal ıekiz gün ıvel baımübındiıliğe ibraz edil -
miş bulunacok.tır Talip olanların bu ve1aik ile 
beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak. 
kate ~akbuz n . ya mektuplarile yevmi mezkdrda 
ve •aktı muayyenınde usulü dairesinde encümeni •ilA-
ycte fazla maltlmat almak iıtiyenlerin daha eni 
hoşmühendisliğo veya encümeni vilAyet kalemine 
miıracaat .,ımeleri ilAn olunur. 

4 - 175 

Vilayet Evkaf Müürlüğünden: 
Evknfa ait kOçük şadırvan karıııında 207 No. lı 

kahvenin cam, camekdn ve camlı kap11ının milcad • 
deden tamiri açık münalrnıaya çıkarılmııtır. ihale 
1 10-934 pazar ertesi giinu icra edilecektir. Talip 
olanların ı 4 lira teminat akçasile birlikte Balıkesir e"fkaf 
müdiriyetıne muracaatları. 

2 - 177 



SAYPA: 4 T0RKD1L1 

Erkek Orta Mektebi Pansiyonuna Kaydu Kabul ~mmış= -=h.~ıııı5ll!I~ ımliilımmı d 
VB!ı~ .~ Erkt-~lı~ ~lı~:. c 1!;ii!k~lfıı ~ı~k~I :!!cek Komisyon ıararıııdan yaıld:ıcak- n e lr ınemaSln 

sivona hiriuci sınıf iciıı Yil:\vet idart~İ lıususive- lacakt. ır. ll 23 Eylul Pazrdan itibaren 
: ., . . T C!J TÜRK mühtbbi meıhur KLOT MARERln ıaheıeri !-lı ua ıuınn al ırıaca k <. 20) talehrnin aş:ı~ıdH ki ŞM' I- 5- .\f usahak~l i mı ilıcuu ( ii rk~·e, Hiyaziye mı 

1 - İtl lı rt-i hususi ve namı na ])ansh·oua k :ı -. ., l\iyaziyeden maada drrsltlr için müsvedde 
hul ,. tfil~cek Lt·yli mt• cca ıı ilik musabaka in ı ti- kağıdı kullamlnııyacaktır. Temsil edenler : 

haıılarırıa iştirak <' d(lcPk nanızetlerin haiz olma- 6 __ Türkçe :mtiham ı _ Teşrinie\'el-paza- Ci Marie Beli 
lar·ı hızını gelen şartlar ~unlar dır: rtesi, Riyaziye 2- Teşrinievel- Salı. Tarih ve ~ Maksud"an GabriO 

A - T ii r k olmak. c f 3 T · · 1 c b ·· ·· · 1:.:1 ' oğra .va - eşrınıeve .~arşanı a gunu ıçra mı Eserin ve temsil edenlerin kıymeı 

B - Orta ~lekteplPr talimatrwmesi mucibin- edilecektir. H ehemmiveti büyüktür. Bunnnla bera 
c~ 12 - 16 yaş anısıııda lıuJuıınıa k . 7 - fııııilıan evrakı Komisyonca ıeıkik 'r rr filimin billıassa iSTANBl'Lunıuzda çevr~l 

(~ - Hedeıı 'e Rulıca hasta, ~lalul, sa~al V ı layet nıakanıına takdim edilecektir. Netice Vi- l!I olması fiJinıin kıymet ve ehemmiyetin• 
hiyet makamınca ilan olurıaeaktır. mı kat daha arttırmaktadır. Bu filimde iST 

8 - ~lulıa ~eheyi Hususiye namıııa kayt mu- lilt~ BULun muhtelif manzaralarını, büyük ~ 
n - Vt>lisi keııdisiııi tahsil ettirt • nıiyecek ka- arnel~si 29 - Eyllıl- ~l~4 akşarnıua kadar de,arn ; delerinıizi ve Bogaziçirıin bütün giizelh~ 

dar fakir bulunmak. edecektir. u~ulüne ve şartlara muvafık olarak l lerini göreceksiniz. 
E - Zekası, çalışkanlığı, ahlakı mensup oldu- nıiiracat edeıılere şarlları haiz bulunanlara Ko- il 

olmamak. 

ğu nıektepden <liaca~ı Fotoğrafh \'('Sika ile sahil misyon re sliği tarafıııdan hü,·iyetlflriııi bildiJ'ir mı AYNI ZA~JANDA 
olmak. fotoğrafıı birer vesika verilecekıir. Bu '~sika illi V A R y E T E 

F - Bu nıusabakaya ıniinhasıran Balıkesir yı ibraz etmiyenler imtihanlara kB bul edileme· tt 
K1ymetli artist FATMA LEMAN ve SELMA baıt;t 

Vilayetiuirı Orta ~leklebi hulunmıyan kazalar zl~r. lar bu fılirnle beraber son temsill o rinı vermektedı 
yerli halkından veya yine hu kazalarııı miillıa- 9 -- Yukarıdaki şartlar daire~inde idarfli :'i Fırsatı kaçırmayını z . 
katındaki yerli lıalk.ın çocukları kabul edilecek- Hususiye ııamıua Eı·kek Orta ı\lektehi Pansiyo- fili 
tir. yonuna birinci sınıf ıçın Leyli nıec- ı' 1 HAZRETİ İSA Rn cihetin hü\'iyet ciizdarıı ve kaymakamlık-

1 
canilik iıntihanlarında müsavi derecede muvaf- j 

larca tasdik edilecek vesaikla ispatı lazımdır. fak olanlaı"tian Şehit çocukları tercıh edilect\k- mı GELiYOR!. 
~ 8. . . dd . ( F B \ , I tir. Bunun icin İdare ~feclisl. ri ve Belt dh·eJer- lal 
~ - ırıncı rna enı rı , , . , J şart arı , ) .1 k ·M , 1., • 1. . b . t . 1 d . ~ . d 1 l§Jmll§J ~ l!Jl§JmJliJ ...- mlmlmlliil--

l ·· · ·· l · ı C ) k 1 t k. .1 b ce H rı ece azuata ara u cı ıetuı <. e "c e ı _ 
ıuvıyeı, cuz• am e ( .... şartı aza arta 1 etı l a m·~si lazımdır. • 
nın müşterek raporları; ayrıca Balıkesir heyPti 1 •~l!!!!!!!l!!!!!~!!~l!!~!!!!l!!!~L.11111 ... .. ,

111111 
•• 

sıhhi.vesince yapılacak nıuayerı~ neticesinde 11ü- l ıO _ lnıtihan rıeticrsi Vi layet makanıırıca .. , 
ııııınesine görı- verilecek raporla ( D ) şartı Be- ilan ı~ılilip Pansiyona kaydediliııc~~·e kadar ia- l rı.· 
lediye ve idare .\leclisl~rindt· verilecek mazbata- şt> ibate vesuir hihin um nıasr·~fJa ı k•• ı ı dilt>r·iıw ' 
larla ( E ) şartı i:.:e 30- 7-934 tarih \e 298- ı 15 ait hulurıacaktır. §~ 
numaralı taminıle kazalara bHdirildiği gilıi ilk ı ı - 9 ı 5 ı . urıı:ıralı ka rı urı hiiktimlrri da fı i . ~ ~ 
mekt.tı p şa hadetnameJeri VP çıktıkl · ı ı ı nwkh>p tinde ltaal'if VekMetir ıin i<l .ı r.- :- i11dPki ~1Pk1 P plt • rp = J 
idaresin<lt)n ttlacaklan mazbata ile lH\'sik. edile- LcyJi, ıııecca ıı i olnı<ık islt·~ eıılı r i ıı ıı ı ii~a haka ~ 
et~ktir. ilk ıuektep şahadetname der~)celeriniıı İnıt.ilıarıları hah.kındaki 6 - ~ - nH4 larilı \I' ~ 
( Pek iyi ) vo (iyi ) olması ~arttır. i3561 6 nunıaralı c>uıirrıanu}niı ı ( ı (ı , l ı, ı f), l 7, t 

Yukarıda da b ı ldirildiği gibi talipleriıı hihı- S) · · <l<l ı · ·· ı ı k ı - · 1 ı ncı ma e erı nı ustesua lu uıııııa ŞH rti •· 
1 

~ 

mum evsar ve şartları lıaiz bult11ımak şartiyle dıiirğ.er mad<lelt>ri ahkanı• a) nen tatbik (ldilecek- ı ~~-- M·ışlen Last·ık ler·ı. Orta mekıebi buhınmıvan kazaların ,·erli tıalkın . . 
dan bulunmasJ lazımdır. 12 _ Vilay~t namına yapılacak nıusahaka •4 

~nıtihan.l rı, ~e.vl.et in~tiharıırıdaı~ bi.rrr_ gü.n sorı.ra 1 En temiz kavuc;çuktan yapılnıış yu' 
ıcra edılecegı ıçın talıpleı· ı\laarı f \ ekaletı · P aıt j muşak ve alastikiyet li , diin) aııın en sa 
iıutihaııa iştirak etnıek hususunda tanıameu ~w- ~~ lam ıa~tigi olan ~tişlen la~liklt~rini diğer 
rbestirler. Bu sebepteu dolayı da Vilayet hiç bir §f~ruarkalara tercih t-diniz. Çiinkii hihlnı~ 

3 - Erke"- orta mektebinin nıüuhasıran 

birinci sınıfına kayt ettiı · ilecektir. 
4 - ~lusahaka inıtilıanı, Balıkesir Erkek 

orta mektebinden vali heyin ve~'a tevkil edecegı 
Erkek Orta mektt> hi müdürünün reisligi alt nda taahhüdü kahul etmez. ~ histi.~lerin .rev.ki~tle olduğu sa~lanılı~ıl-' 

Eiij tecrube edılrnı~tır. 

.......................... Bahkesir Ovaköy Panayın. 

i AVUKAT i Tı· d.l o k.. ı·ı ... .. 5 i j e ur e ı en va oy panayırı ~, 4: ey u pazartesı gunu açı-

! H. Tevfik_ Sadık ! lacaktır. Panayır eskiden tespit edilen y~rde yani kö)·iin en giizel ve su 
i DAVAVEKILI ; 1 ile çevrilmiş ovacık üzerinde kurulacaktır. 
! Y(jSUF KEN.\N 5' Ooa köy Panayırı ilk defa kurulmaktadır. Balıkesir ile civar 
: : vilavet ve kazalardan \ ' t' uahivelerden geJecek esnaf ve cf'ltıpJerin lır.r . . . ~ 

: Yaz,hanesi hükumet caddesin- : türlii istirahalleri köy ihıivar heyeli tarafından t.emin t~dileC('ktir. Pana\'ır 
• de .Ahmet çeşmesi karşısında • • • . .. ..- . . • • 
: M k k 1 d h : yerinde avrıca cardak ve gölgehkler vucude getırılecektır. • . er ez ve aza ar n er • • • • • • 
: nevi d.ava kn~~ı. ve süra t- : Ovaköv pancıyırı mn hususiyeti köyün ovası tanı ortasında 
: le netıcelendırılır . 'i J .. . . 
\ ........................ : suyu bol, havası gnzel hır yerınde olmasıdır. 

Nazarı satıhk ev yeri 
Teşinievel 934 tarihinden itibaren kihrit fiatları u - Kasaplar nıahallcsinde Rigadıç ve istasiyaıı 

<'UZlam ış tı r. Bii~ük kut~lar ı n her hir adedi 60 para, k~çük sosesinin birleştiui· İııhisar dairesinin tum kar-
kutulnrın her hır adadı 50 paradan s atılacaktır. Şf! h ır ve °' . .. •. e ' . 
köy b!l yilo riınizin eller ind!} eski fı :ı t üzerinde kalan bilu · I şısındakı 8 donum bahçe ~ ~rı satılıktır . Bu yer 
mum kibritleri eylCtlün 30 uncu gününe kn.lar ticarthnne· şehrin en giizel ve ~v yaptırmak içiu en mii~ai 1 

mize inde etmeleri. ilAn olunur.. . • bir yeridir. Purça parça istenilen mahalden uıet-
Klbrı,t ve çakmak ınh ı an B~ltkesır ace~t~sı re ile verilecektir. Almak arzusuıı<la buluııanlar 

Konyalı zade Mehmet izzet ve şe rıkı • •. . . 
Ali efc.ndiler ticarethanesi Şere rneth zadelere muracaat etmelıdırler 

• Mişleıı ' İi perKoııfor l:lstiklni ile ke• 
.==!:~ mali enıui ) eHe ~~·~T a lıaı Pdilir. Her hoY' 

C da ıı nwvc ıd umuz hııhınn r. 
~ Mişl n lı'lstikleri Bal ık,..si r ve mülhakatı acftnt••1 

~ Yanyalı =adt: 
c=~ H. NL~HET 
== j Zarh 11 han-Ba lık e~ir 

::•~ ._... .. ,"'""" .... ~ .. ...,.~ ~··ııııııı••"•ııııııııı"....,. :"1191., .. ,,mı~ ..... 
•1~11M~1111~11ııııımooıııı11mıııııı11mıı•11ı 

Karaca bey harası 
ürlüğünd 

llarmn ismet paşa nıevkiinde ortaklan13 • 

retile hin döniim pirinç ekilecektir. şer• 
arılamak isfl venlt•riu ve talip olaııların Y8 . . 
mektupla vt~ ya dognıdan do~rU)'a Hara 1 g 
· ·· l ·1· l ıs sırı•~ nıuracaat arı 1 an o unur. 
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