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Mac;;;-BaŞvekili Romada 
8aşve~il Romada M. MuSSoifoi taraf ın~an ~arşılan~1. 

Viyana görüşmeleri hakkın~a ga_ze_telerin tel~i~at!. _ 
Roma, ô ( \ .A) - Macar mbergı zıya ret ctmı~tır. Bu-

Bnşv~kili gelmiş ve M liin bu mülô.kotlıırın bu kod. 
Mu 1:3olini torofınJıın kur- ar siirotlo cereyuıı elmi · ol-
şılnnrnı tır. masına rağmen bir tebliğ 

Viyanu. 5 ( :\ A.) _ M. neşrcJ.lnıı tır. 
Üömböşün zıyaroti tcşrifı.t Bu tobliğJo ikı meml11kot 
"' h o ornsındo <~oFtırne ve lı1Jlıs ı ı •tı!l i y .. tindeıHr. ün saat 
12, ıs le Viyon::ıyn vasıl münasehetl t. r ın -·vcu t olduğu 
ol ın nıum:ıileyh hpmen hu- be yon < dilmckte ,.o iki 

memleketi nh\koılnr edr>n ::.i 
rp malulleri abidesine gi-
<l"rC'k hir çelenk koymuş ynsi meselelerin umum )'· ı 1 · 

vo iktısaıli mosel •lcrın lie 
"•l sonra birilıirin · müte · bilhassa tetkik edilmi~ olılu-
nkip başvekil M. Şuşnig ile 
h 

ğu ilfivee lilmektedir D 'l'eb. 
Cl"İr.iye nazırını ziyaret et- k ··ı · liğıle ~tucar :stan .n u_ tur s_a· 

mit öğle yemP.ğİDİ b:ış- hasında tetriki nıesu ı proJe-
Vekil ve refikası ile bir- · ı · ld ğ l sinin tetkik cJı ıuı~ o u u 
ikte yemiştir. ı k d" beyan e me te ır. 

M. Gömböş öğleden sonra Paris, 5 (A.A.) - Ceneral 
Macar sefar-thanesine git- d ·· v Gö:nbüşün \'nr:_?ovn u ve mu-
llıiş ve baş Vekil ile tenkıben Homorla ynpmı:§ ol. 
Hariciye nazırı kendiaine duğu teşebbüsler Fransız 
orada iadei ziyaret etmiş. maıbu·ıtını endişeye düşürm. 
lerdir. Nihayet Heiscümur emekle beraber ondn todil

cilık tehlikesinin henüz her 
taraf cdilnıl~mi~ olduğu inti. 
hn•nı lı ıs 1 ı ·tmı•ktPdır. Tap 
c~uzetcsı hu miir ıuw!ı .. tle di 
~ 

İranlı 
T ayar eciler Olyarbekiı ~en 

~areket ettiler. 
l Diyarbekir, 6 (A.A.) 
ron toyorecileri diın Koyse-

riden ~ehrimize gelmit ve 
knrşılonm ştır . Şaroflerine 
Y~z kişilik bir akşam 
zıyof..;tı verılmiştir Tnyarec· 

iler bugün sant 9 da 
Vano hareket etrııi~ ve 
~ok samimi bir surııtto 
Uğurlanmışlardır 

-
Ha!ıa bat~anlığı binası. 
Nofıa Vekdleti, Devlet 

~nhı:ıllesindo yapılan yeni 
b!00sınn taşınmış ve bu 
ınat.lo calışmıya başla-

tnıştır B' . • ınnnın açılın:ı me-
rasıı . b' n1 ırkaç giino kadar 
Yopıla.co.ktır. 

yor ki: 
_ M cır Bn vck ılıni n yn· 

pn ış olJüğu lı şebuiıslnin ~h 
enı istandn 1919 muahcde
namesini ı tadıli . mcselesi
ndo imkt\n ılniresindo bir 
takım ınüznheretlcr temin 
etnıekten hrışka bir he 
Jcfı voktur M GöınLöş 
~lacartstanın Alman nUfuzu 

ile İtalyan dostluğu aro
sınılaki vaziyeti hakkında 
Ducoye temiont verm.i~ 
olması çok muhtemeldır: 
MAcnristonın yalnız kcnd ı 
menfaatlerini müdııfııa (\tmek 
surctıle bcyn<·lmilel teııaniıt
t··n müı;takil bir siyaset 
takip etmek nrzusundu 
bulunduğu intib ı dn me

vcuttur. 
M. Miklıis kenclisini kabul 
etmiştir. M Gömhcş akşam 
sa ıt 22 de Homayn hareket 
etmeden ovol Prens Stnrhc-

Sali~ Paşa 
Paris, 5 (A A.) - Anodolıı 

Ajan-rnın hususi muhnhiri 
bildiriyor: 

Buruda tP. ıluvısinı hıttrL•n 

S:ı l ıh Puşo ifa. dun ekspre
sle lstonbula horekct otmi9-
tir. S31ih Paşa iıstnsiyonda 
büyük elçilik ı rktlnı ve tonı

yanlorı taruf'ın<lan uğurlan

mı .. tır. 

uasırda 
Adam ticareti yapma~L. 

Amenkada Çın!iler köle o1arak 
para mukabilinde satılıyor. 
Vo~iogton, 5 (A A ) - Mo

dern iş!,lıler geniş m . kynstıı 
bir s:ırı ndom ticaretine gi 
rişmi9ler.Jir. Bu defa da bu· 
nlar 39 Çinliyi köle oiarak 
sotmışLırılır. Fılhakika uyu
~turucu maılıieler kaçakçılı
ğ.nı takip oden hususi zabıta! 
Kııısburğla metruk bir evin 
içindo 17 Çinli bularak tev
kif l1tmişle rılir Aynı evde 
hir d~ zenci ile 250 kilo 
Hfyon ele geçirmiştir. ı:ıvsl-
lı Çınliler pek şoni bir tuz 
oğa dü~ürülmüşlerdir. 

Bun<lnıı iki oy ovel bazı 

şüpheli şahıslar Trinidatta 
39 Çinliyi vapura bindirm
işler vo kendilerini gizlice 
Ameriknya çıkaracaklarını 

söylemi;ılerdir'. Çinliler hun
un için 1500 dolar miktar
ında bir para vermişler ve 
bir geminin omharına tıkıl

ımşlıır·Jır . Yolda hnsta olnn 
dört t nesi deniz ı otılnıışlo

rdır. Geriye kolonlnr patetes 
çuvalları i~·inde Vırijinyo sa 
hiline ve oradandn bahsi 
geçen metruk eve götürüle
rek bir zeneinin muhafazası 
altına tt!rkcdilmişlerdir. 

Çinlilerden sntılo. satıla an
cak on yedi tunosi kalmıştır. 

Romen 

Vekitimiz meslektaşı şere
f ine ~ir ziyafet ver~i. 

lkl sat \'ckilimlz CelAI lıey 

Ankara, 6 (A.A.) - lktt
sat Vekili Mahmut Celal bey 
Elen Vekiline dün akşam 
hususi bir ziyaf ot vermiştir . 
Ziyafette Yunan heyetinin 
lıütün ozolor., lforiciyo Ve
kili ve diı"'er vekillerle Fır-
ka KAtibi Umumisi ve lktı· 
sat Vekaleti erkllnı. i ban· 
kası umum müıiürü vekili, 
ümerbank umum müdürü 

bulunmuşlnrdır. 

Satıhğa çıkarılan mektuplar 
Paris, 5 (A.A.) - ı 7 Kdn 

unuevel tarihindo burada 
Fr:ınsa imparatoru birinci 
Nopolyonun zcvc .. si A vustu
ryn imparotoru Frant:ıuvonın 
kız ı impııratori~·e Murie 
1.ouiseo, yazdığı 3 ı 8 mek
tup müzayede ile sotılacok 
tır Bu mektupların bir kıs -

mı evlenmelerinin bidayetin
de ve bir kısmı da Husyn 
s3eri esnasında yazılmıştır. 
En ::onuncusu Elbe adasınd
an yazıp kinde Sizi ve oğlu 
mu yeniden görmeği ne ka· 
dar isterdim. Dediği mektup. 
tur. İmparatorun bundan so
nra yazdıkları imparatori~·e-

n!n eline varmnmışlır. 

ispanyanın fas komiseri 
Madrit, 5 (A.A) - Fneın, 

lspanyol nüfuzunrı tlibi ltısm
ındaki dli komiser M. Hico 
Avello Fasa, nit mühim me. 
~eleler hokkındo Mndrit hü_ 
ki'ımetilc höriişmek iizore 
buraya gol~iştir. 

Türk - Efen Dostluğu. 
~- ----~-----~ 

Yunan Haricıye Naz1rmm güzel sözleri. 

« 1 ürkiyede dostlarımın ara
ında bulunmakta daima bir 

memnuniyet duyuvorum.» 
fstanbul, 6 (A.A.) - Elen 

Hazırı M ~1aksimos bizo şu 
beyanatın bulunmuştur: 

«-Türkiyede dostlarımın ar
asında bulunmakta daima bir 
memnuniyet duyuyorum Bu. 
seferki faaliyetimiz yarıcı 

bir faaliyet olmuştur. 

'fayin edılen komisyon ta . 
rafından sarfedılecek faaliye
tin de dört memleket ara. 
sındaki münasebetleri daha 
ziyflde inkişaf ettirecek ma
hiyette bulunmasını te
menni ediyoruz.» 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut samimi dostluk 
ve teşriki mesai münasebet
leri hakkında M. Maksi. 
mos şunları ilAve etmi~tir: 
« - İsmet Paşa, Tedlk Rüştü 

bey ve CelAl beyler ile ik
tısadi ve ticari münasebeti. 

erimiziçin yapmı§ olduğu. 
muz uzun görüşmelere geli
nce, esasen resmi tebliğde 

bildirildiği gibi ayın 15 inde 
toplanacak olan bir komiıi-

yon yaptık. Bu komisyon. 
da her iki milletin be-
şer murahhasıından mü_ 
rekkep olacaktır ve k:o-
mısyon başlıca iki mah· 
sulümüz olan tütün ile ku
ru üzümün ihracat şartlarını 
inkişaf ettirecek ve daha 
eyi bir şekle koymağa 

müsait bir teıkilAt vücude 
getirmeğe çalışacaktır. Diğ

er tütün ticareti meselelerini 
görüştük. M. Pesmaz oğlunun 

deTam ettirdiği görüımelerin 
iki memleket mübaael11inin in· 
kişaf için tamamen memnuniyet 
verici bir neticeye varaca
ğındlln eminim.» 

Memnu Olmıyan 
Silahlar ne suretle satıİacak? 

Büyük Millet Meclisine bir kanun layiha11 varildi. 
Memnu olmıyon silAhlorın 

ne suretle s:.ıtılaoağınn dair 
hükümetçe bir konun layi
hası huzırlanorok Büyük 
Millet 1eclisine verilmiştir. 
Layihanın esbabı mucibeıin_ 

de bu yıl icindo sabıkalı 

larJan 13, 188 harp, 7,070 
adi ve 5,000 yaralayıcı si· 
lAh toplandığı yazılmaktadır. 

Kanun ldyihası şu esasla-
rı ihtiva etmektedir: Si-
ldh taşımak ruhsatname 

Hal~ı vatan mü~afaasma 
yar~ım kararmda~u. 

Sinop, 6 (A.A ) - Tayare 
şubesi valinin reisliğinde 

bir toplantı yapmış ve aza 
kayd ı vo teberrüat etrıı

fınJa tedbirler alınmıştır. 

Muhsuldtı aroziyedcn yüz bir 
tahsil At esası kabu 1 odilmiş
tir. Ayrıca şehrimizde hanı
mlnr yardım dernekleri teş-• 

kilıltına başlıımı"tır. 

lnuiltere~eki manevralar. 
İngiltcrcde bahriye ve 

hllvıı kuvvotlorınin müş · 

terek manevraları bit -
miştir. Tam neticeler nlın
mamakla beraber denizden 
gelen hücuınlarn kurşı Port. 
lanıl ve Portsmouth ü sü bnh
rileri dahilden ve salı il filo
ları tarnfındnn eyı bir 
surette müdofaa edilmiş
tir . Manevrolorın bidayetinde 
Kolobus tayaro honğarının 

tahrip edilmiş olduğu ihti · 
mali nazarı dıkkote nlın mı ş 

ve hücum tayorelerden ma
hrum bırakılmıştır. 

ile olacak, ruhaatnameeiz 
silAh satı'amıyacıktır. SilAh
cı dükkAnlorı sil4hlarının 

neTİ ve cinsini mahallinde 
mülki1e amirine beyanname 
ile bildirecekler Te ıi14h aa
tıldıkça alanın iıim ve adre
sini bir hususi deftere yna
calr.lardır. Ruhıatıız ıilO.h 
taııyan ve satanlar bir aya 
kadar hapıe ve yüz liradan 
elli liraya kadar para cezası
na çarpılacaklardır. 

Belçika 
f evkalide heyeti dün 
Ankara~an aynldt 

Ankara, 6 (A.A.)- Belçi
ka fevkalAde murahhas he
eti dün akşam İstanbula ha
roket etmiştir. Heyet istaıi-

yonda Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü, C. H. Fırkası KAtibi 
Umumisi Recep beyefendile
rle Hıyaseticümur Umumi 
Kdtip vekili ; • HHan Risa 

' Başyaver CeltH. Muhafız kı-
~taatı kumandanı .. beyler tar
"'ofı ndan uğurlanmıştır. 

~in~e yüz milyon aç var. 
Cın matbuatı kırmızı salip 

dünya kongresi toplanışı 
münasebetile Çinde hüküm 
sürmekte olan açlık: hakkın
da birçok raporlar ncşrct
mektedirler. Kuraklık ve ba
şka birçok Af etler hassat
en iç 1&vaılor yüzünden Çi
nin 100 Milyon hılka malik 
14 vilAyetinde müthiş bir 
ndık vardır . Çinden verilen 
hnberlere göre son üç ay 

... içinde iki milyon köylü aç
hklan ölmüt\ür. 
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Raşit Riza Temsil Heyeti. Yanşmm resmi neticesi 
Yanşının birincisi birincilik 

mükatatım alamıyor. 

Ben srınatın ö!miyece-
ğine inanırım. Buna rağ

men sannt ih tiyarlıyabilir .. 
İşte tiyatro ... 

Tiyatro artık genç değıl
dir .. . 

!-hhne artık genç heyeca-
nları top'omak iktidnrını 
temin etmiyor. Onun karşı_ 

sındn olğım ve dolğun duy
ğularln oturuyoruz. 

"!' ..... .. ·-..... , " '•"' 
Raşit Rızanın sanntktlr 

şahsiyetini öldürenler oldu. 
Buna ben nasıl inanabilir
dim? .. Nasıl inanabilirdim ki 
ben sonatın ölümüne ınan
mam .. 

Raşiı Rizn İstanbul şehir 
tiyatrosundan ayrıldı. Bunu 
bir menfaat işi göstnmek 
istiyenler oluyor. Kim bilir? 
Fakat sanatla menfaatin çok 

•defa aykırı düştüğü unutul
mcımalıdır. Bence Raşit Riza 
İstanbul şehir tiyatrosundan 
taptaze bir hevesle çıktı. Ve 

şimdi işte bu taze emelin 
başında sanat yapıyor. 

** ( Onlnr Ermiş Muradına) 

eyi bır vodvildir. Hareket 
manidar boğumlar.. Fnntazi 
Bütün bunlar var. 

Hattd biz son sahnelerde
ki hareketi çok ve fazla bi
le bulduk . Onlar Ermiş Mu
radına bu kadar baş döndü· 
rücü .. Bize düşünmek fırsa. 

tını bile vermeden bitiyor. 

** Roşit Hizanın yenj temsil 
heyeti büyiik işler bnşarma

ğa azimli görünüyor. 
Tiyatro bütün bir sahne 

ve bütün sunnlkllrlordır Bu 

• 

bütünlük Raşit Hizanın yeni 
heyetinde var .. ileride daha 
çok kuvvetlenecek hal de var. 

** Raşit Hizanın sanatından 

tekrar bahsedecek değiliz 

Ancak değerli bir sahne 
ı:mnotkt\rı olun Kemal beyin 
dikkatimizi çeken küçük bir 
hatası var: 

Seyircilerin kahkahalarına 
arn s.ra icapsız olarak kü· 
~ ük tobessümlur le i ştirak 

ediyor .. Bu yüzden gözümüz
de huksız olarak kendini 
beyenen bir tip canlan
dırıyor. 

llıze göre bu, Kemal bo
yin yüksek sanatı için bir 
kusurdur. 

ııhni beyin jeıtlerinde 

tutukluk var. 
Sahnede çok az gorun

müş olmasına rağmen Hadi 
bey hakkında giızel fıkir 

veriyor. Fakat sesinin tona_ 

Melburn, 5 {A.A.) - lngi-
ltere·A vusturalya arasındaki 

handikap hava yarışının res
mi neticesi şudur: 

Bırinci Skot ile Blak, ikin

ci Parmentiya ile Mol, üçün
cü Meirose. 

Bu handikap yarışında 

birinci g~lm~kle beraber 
Skot ile Alak birincilik mü_ 
kdfatını alamıyacaklardır. 

ıira bunlar sürat yarışında 

kazanmışlar ve halbuki niz· 

amname aynı şahısların iki 
mükdfat birden almalarına 

manidir. Binaenaleyh 2000 
İngiliz liralık birinci mükA
fatı Parmentiye ile Mol ve 
1000 logiliz liralık ikinci 

mükdfatı Melrose alacaktır· 
sı her v&kit bu kadar pes •============ 
midir? Biliyoruz . yüzden hücumlar başlamış-

Faik rolünde Ya - tır. 

şıır bey mübalağalı Bu münakkitlerden birço-
mA kyajine mübalağalı ve ğu hiç şüphesiz Kral Fuat-
fnzla hareketlerine rağmen 
fena değildi . Bu sanatkdrı ın mutlak hükümdarlığını 
daha eyi görebileceğimizi Veft fırkasının diktatörlüğü-
eanıyoruz. ne tercih etmekte iseler 

Hanımlar umumiyetle rol- bugünlerde Kralın gerçekten 
lerini benimsemişlerdi. Ha- emir ve irade verdiğini sa-
lide hanım , Şaziye hanım, nmamaktadırlar. 
Seniye hanım ve Lebibe Ra-
. h Başvekil Yahya Paşa bu şıt anım ... ** tenkitler kurşısında herhan
Roşit Riza temsil heyeti 

s:ı hno hayııt.ımızdu yeni bir 
yapıdır. Kendimizi bu yapı 

ile iftihar edebileceğimiz 
günln<len uzak görmcdık .. 

K. E. 

Altınova 
Belediye reisliği. 

Mehmet Cımat bey reis oldu. 
Altınova nahiyesi belediye 

meclisi toplanarak istifa 
eden Mehmet efendinin yer
ine azadan Mehmet Cemal 
beyi reisliğe seçmiştir. Bu 
seçim Viltiyet makamınca 

tasdik edilmiştir. 
Ayr-. ı zamanda Cümuriyet 

Halk Fırkası nahiye idare h
eyeti re ısı bulunan 
Mehmet Cemal beyin beledi
ye reisliğine seçilmesinde 
nahiye için ~ok fayda var
dır. Altınovanın yeni beledi_ 
ye reisine muvaffakıyet di
leriz. 

Ma~bule . hammef endi 
Gazi Hazretlerimin muh

terem hemşireleri Makbu
le hanımefenrli dün So
madan otomobille ~ehri

mize gelmişler ve Bursaya 
müteveccihen hareket et· 
mişlerdir. 

Yapı işçileri 
Yapı i:;sçileri cemiyeti ida

re heyeti istifa etmiştir. Bir 
gün evel toplanan ticaret 
ve sanayi odası heyetinin to
plantısında bu cemiyet idare 
heyetinin bu istifası okun
muştur. 

Nizamnameıiino tevfıkan 
yedek azanın idare heyetine 
getirilmesi ldzım gelmekte
dir . 

Bir tahsildar ihtilas etti. 

1 giltere ile Mısır. 

gi bir hddise çıkmaıı ihtim

ali ile fev.kaldde komiser 
Sır Magl Limpaona vekdlet 
odecek Mr. Peterson ile gö 
rü~müştiır. Kendisine lazım 

gelen nasihat verilmiş, fak

at bu nasihat hoşa gitme
diği için nazırlar ve sa

ray mensupları Ingilizlerin 
dahili ışlere karıştıkları ve 

hattd vernıet kanunlarını de

ğiştirmek nasihatında bulun-

Edremit süvari tahsildar-
larından Bekir efendi zimme-
tine bin dört yüz küsur lirnyı 
geçirerP.k ihtilfis ettiği anla
şılmıştır. Bekir efen<li hak
kında tahkikat yapılmakta
dır. 

Vazıyet gerginliğini mu~afaza ediyor. cTaymis) gaze
. lesi yazısmda acı şeyler yazıyor. 

24 İlkleşrin tarihli Tay-
mis gazetesi şu başma-

kaleyi yazıyor: 

Mısır Kralı Fuadın sı-

hhntindeki hafif eyilik. ne 

yazık ki, tebaasının me

rakını yatıştırmamış, ve 

bu uzun süren hastalık 

yüzünden ortaya çıkan si
yasi ihtildffarı bertaraf ed

ememiştir . 

Mısırda mevcut olan bu 

günkü rejimin temeli olan 
Kral Fuat birkaç s ı:ne 

içintle mutlak bir hüküm

darın bütün hak ve sal

fihıyetlt3rini tutbik etmiş 

bulunuyor. fotlak hüküm 
darlar ıse asla hasta dü

şmemelidirler. 

Bu kudretli. hükümdar, 

uzun müddcttenbori kendi 
vo h lkındun boşko !arını kabul 

etmC'ğo muktedir olmamak
tadır. 

Mısır e. aq kanunu kralın 

bit ·n bir h ıl lo o duğıı z.ım-

Tll ıl)AŞ 

an onun namına bir heyetin 
hüküm sürmesini kabul etm_ 

ektedir. Bundan dolayı bütün 
bu hastalık devrinde kralın 

iradelerini nazıra, yüksek 
memurlara, §.yan ve mebusan 

meclislerine bildirmek vazi

fesini saray nazırı Zeki Paşa 

El braıi üzerine ulmış bulu_ 
nuyor. 

Herhalde kralın hastalığı 

ilk önce Mısır halkına oldu. 
ğu kadar gösterilmemiş old

uğu için herkes doğrudun 

doğruya nazırlara emir ve. 

rmek dururken gayri mesul 

bir saray memuruna böyle 

ohemmiyetlı bir işin yüklet

ilnıesini hayretle karşılamış

lardır. 

Bundan başka hastalık do

layısile Kral, bütün işleri do· 

dukları yollu tenkitlere 
başladı. Hu, hakiko ti erin 
tevilinden başka bir 

şey değildir. İngilt-

ere, Mısırda ecnebılerin me

vcudiyet ve hayatları teblige 
altına girmedikçe Mısır he

rhangi bir müdahalede bu
lunmaz. Fakat bir Başvekilin 

Susığuhk baytarhğı 
Vilfiyetçe Susuğırlık hu

susi idare baytarlığına in-
ha edilen baytar ~1ehmet 

Ali beyin memuriyeti İk
lısat Vekdletince tasdik 
olunmuştur . Mehmet Ali 
bey vazifesine başla mı şt ı r . 

bir ingilız memuruna .akıl Q .. I.. ı t' ı ~ • k 
danışıp da sonra onun söyle_ um e ne ıce enen un aza 
diği sözleri lng-iltere tarafı- Bürhaniye kozasının 'l'aylı-

d M <l h·ı· · 1 . eli köyüne yarım saat uzak-n an ısırın a ı ı ış erme 
l ı ktu bulunan çamaşırlık iki 

karışmak şeklinde tevil ve 
gün evcl çökmüştür. Çöküntü 

tefsır etmesi 
lünçtür. 

acayip ve gü- esnasında köyden Remine is-

Ldkin bu propagandanın 

maksat vo he<lefi lüzumu 
kadar aşikArdır. liu suretle 

halkın dikkatini ve heyecan· 

ını kralın hastalığından ulıp 

başku bir tarafa tevcih edil-

minde bir kadın sekiz yoş
ında ıehra isminde birço 
cuk ~~amaşırlıkta bulunmuş, 

Emine enkaz altında kolıır

ak ölmü~tür. <;ocuğa hiç bir 
şey olmamıştır. 

ğrudan doğruya idare vazi- nıek isteniyor. Fukat Kahire Ya~a çı~aran ~eli. 
yetinden çekilince 'f ahya Pa_ muhabırimizden uldığım ı z hu_ (zrnirler mnhalles in<len 

şn kabinesi, meseleleri ger- b rlere göre bu manevra mu. deli Yunus hakkında son d 

eği gibi idoro edemezbir vaffakıyetle başı:ırılamamış- rece sarhoş olarak vaka 

hal gösteraıeğe başlamış bu tir çıkarnığından doluyı zahıta_ 

en tohkiknta girişilmiştir. 

Gelin - kaynana. 
\SJL İl\TI '.\TCA Y.\fil ~IÜSTE~ILEKELIKTEN KrırrrLUP EH

Ki~ nrneN irTISA~OINA tlECİYOBSAI\ BİL S.\ YA~INA DA KÜLTÜH 
MÜSTE~lLEl\[JJGiNDES Cll\f P BCJl~l T BCTt:NLÜGÜNE GIOİYOHl'Z. 

İzmir'er mahallesinde otu
ran lbrahim kız ı Gülsüm znhı· 
taya ınüra:ıcant ederek gelini 
gminc torı:ıfırnlan döğühlii

yünü iddia etmiştir. Zahı· 
~ 

o:::=:=========ıa:ıı======:::ı::::::o=====-------=======-====-----=--a tnca tn hkikat yo pılmıştır . 

Dün ahşamki kanlı vaka. 

B i r G e n ç Amcasını 
Ve K ı z ı n ı Y a r a 1 a dı. 
Yakaya bir miras meseleslöin sebebiyet verdıği anlt 

şıhyor. Genç vakadan sonra kaçt1. 
Dün gece şehrimizde ka- 1 gitmiş ve vakayı yaptnı~tı~~ 

nlı bir vaka olmuş, Şükrü Yo raları ağır olan Fahrı • 
~ d' · · d b' " t ak•P eıon ı ısmın e ır genç ndi ve k ızı vakayı mu e 

amcas ı nı ve amcasının kızını ı k ti-hastahaneye kaldırı ara 
yaralamıştır. davi altına alınmışlardır. 

VakaKalem köyHi Fahri efe- k•ç .. 
nJinin Yenice mn ha ilesinde ki Şükrü vnkadon sonra dar 

mış ve geç vakte ka 
evinde cereyan etmiştir. Bir gilll 
miras meselesinden amcası- yakalunamamışt ı r. Bu . 

kt dır· 
11) darğın olduğu anlaşılan yakalanması beklenme e oıi 
Şükrü dün akşam saat yir- Vaka mahallede unıu 
mi sıraları amcas nın evine bir heyecan uyandırmıştır· 

ilkbahar At Yanşlan. 
Düne kadar on altı hayvan kaydedildi. Koşulara güıii 

hayvanlar iştirak ediyor. 
b. ço~ 

Yar ış ve ıslah encümeni ı da bundan evelki ır 
tarafından tortip edilen at koşular(la muvaffnk11•' 
koşularından sonbahar koşu- kazanmış güzide hay••11 .. 

su bu cuma yapılacaktır. lar da bulunmak.tadır. 
' bO" Dün de haber verdiğimız Kayıt muamelesine " 

üzere koşuların çok fazla J"lece" gün de devam e ı 
rağbet görec,ği anlaşı lmak. ve okşama kayıt kap•~ 
tadır . Düne kadar · ec•" 
Samsun, Konya, Bursa, K ı r- nacaktır. Koşulara gır ·nde 

hayvanlara koşu yerı 
klarelinden ve diğer yerler- •• 
den gelip te kayıt olunan idman yaptırılmakta , 
hayvanların nrledi on altıya diğer taraftan koşu 

yer• 

varmıştır. Bunlnr arasın- hazırlanmakıtadır. / 
·••'\ r •••••••••••••••• ••••••••••••••·uı•••••••••ıe••• • 

.! GÜN Ü N HA B E R L E Fi 1 j . ··' •••••••••••••••••••••••••• ~a •••••~am•••••••••••• 

iÇTE: 

Oı ta tedrisat kadrosuna 
1 

yeni muallimler veriliyor? ~ 
Maarif Vektlleti tarufınw 

dan verilen bir karara göre 
orta tedrisat kadrosuna 
yedek muallimler verile
cektir. Yedek ol ı rak alınan 
muallimler iki yıl hizmet 
ettikten sonra o~:ılacak kursa 

girerek imtihan edilecekler 
ve muvaffak olanlar asil mu
allim olac&klardır. 

Orta tedrisat kadrosundaki 
münhaller bu muallimlerle 

doldurulacaktır. 

Ortı mektep muallimleri
nin ders saaUeri. 

~1aarif Vektlletinin bir 
kararımı göre Lise ve 
Orta mektep· muallimlerinin 

ders saatleri yirmi dört saate 
çıkarılmıştır Bu yirmi dört 
saatten başka ayrıeu hafta-

da dört saat te müzakere 
ılersleri yapacaklardır . 

Marmara denizin~e yeni 
~ir facia. 

Jlarınorı:ı dtınizindo bir 
koza olmuş, bır nıotör Kınalı 

ada yanında vnrdanus mo"kii 
denilen yerde tu§lnra çurpınış 

içi ndekile r J eniz '3 dökülmüş 
lor<lir. Yolı•ulurılon h:r i ka-

dın, biri kız çocuğu, diğeri 

orkt.:k üç kişi boğulmuş! ur. 

DIŞTA: 

Almanya tebar Milletlır 
Csmiyetine girecek 111~ 
Almanyanın Mılletler • 

mi yetin 3 ve s i lahsızlaoııı. 
konferansına knrşı nasıl bıdr' . e 

hatt ı hareket takip edeceğıP 
·ıı 

air şimdiki Alman siyaııetiP1 

·tefi İç yuzunu pek eyi bı , 
Cenevreli bir zat «TeırıP' 

· l ~ t "er-gazetesıne şu mu uma ı 

miştir: 

« Berlin hülumeti Sarre 

reyi aını biter bitmez ver: 
sailles muahedesinin beşiııcl 
kısmındaki askeri ab~AOI 
ile kendisini mukayyet gö:~ 
mediğini illln edecek ve. . 
suretle istediği hukuk oıus& 

dİi' 
vatını elJe etmiş olacağı .. 
şünce sile Milletler Ceıniyetı1l 
den l 933 Teşrinievelinde 1;P' 
mış olduğu istifayı geri 8 ·~ 
cak ve tekrar silahsızlandl 
k f 

. fJıJ 
on eronsma girecektır. 

takdirde Almanya bütün Jef' 
. f6 

!etler arasında kuru, denıZ 

hava kuvvetlerinin ta hJjıll 
. .,, 

iç~in bir mukavele ~k.ti '% 
dığer devletlerle bırlıkte 

oliye te bulunncoktır.» 

M. ~al~aris biz ~ati~I 
cümuriyetçiyiz ~iyor. 

1 
.. 

Yunan Başvekili ~1. ça 
daris İskenderiycde ~··~8118 . ıll 
Reform goz· tt. si muhabır 
beyanntınJu demiştir ki: 

·ye 
« - Biz kanunu esası·~i 

sadık kaldığımız kin haki 
cümuriyetçiyiz. » 



-.. 7 IKINCITEŞRIN TORK OtL1 

Şehirde gezintiler: 
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SAYFA 3 

- Siz birşey içmiyecek 
misiniz paşam ... 

!... Yazı Müsabakamız. 5 
······································ Q· ········ - 7 - Bir mahalle kahvesinde .. 

- Hayır, hayır acele bir 
işim var do ... 
. ~ntrnnlı paç.ıvra sakollı, 
ıspırto nefesli adnmın hulun . 

Bir Demet Çiçek. Sakalı, katranlı bir paçavra gibi biribirine sar
kan bir. aşık - nazlanan utç ·; hem kahvP, hem 

berber salonu •. 

duğu taraftan kalın kalın 
sesler, çirkin, galiz küfür
ler geliyor: . Genç şair harap çeşme

~ın önündeki yosunlu taRtn 
uaı·· " 

b
une oturmuş, clindtıki za-

m a" k h gı oklıyare k otraf.na 
fı?ra?lıkla bakıyordu. Ha-

bır yıığmurdnn sonra 
acılan t . k 

1 
oprak ve çıçek ko-

.d~ u, tatlı bir bahar havast 
1 ı. Yeşil otların binbir 
?enkl' ' ii . 1• kok.ulu çiçeklerin 
k~erındeki yağmur damlacı
~ ladrı güneş altında binlerce 
"ı ız "b' k gı ı parlıyor, gözleri 
anıaşt d u 
1 

ırıyor u. Vahşi, yos-
C n ~ çeşmenin etrafı her 
etıtten bu"y··k k" .. k w la 

1 
u uçu agaç_ 

lira sarılmıştı. Beyaz çiçek
t " ağaçların yeşil daJları üs. 

e~::e~ kuşlar neşeli nağm· 
ını, cimenler arasında 

acrrı ıı:ı. " rengtlrenk çiçPklere ıe .. 
renn .. 
lend·u~ ediyor, onları neşe-
rda ırıyorlnrdı. Biraz yukn· 

. etrafı vahşi 
cıçekıerle .. ·· ı .. b' . ka oru mu ır patı-

... Karşıda büyük ıhlamur 
:~a~Iarının koynunda güzel 

Uçuk b' d k 
1 

ır ere şırıl şırıl a -

t
!ordu. 'Burası, tabiatın bü
un .. 
t guzelliklerini kendisinde 
0r>larrııı:ı b' d. ... . . " ır yer ı Genç ş:ı 
ır ıns h' ana bu kadar tatlı bir 
ta ve h .. 1 b' eyecan veren guze 
ır manzarayı ne en büyük 

ressa b" mın tablosunda, ne en 
h uyük §O.İrin şiirinde, ne de 
h ayatındo. görmemişti. O, ba-
arın güzel kokularını, ruh

un İnce tellerine neşeli nağ
meler doğurtan seslerini du-
Ytnuş· r ki . . .. l . J • en erını goz erı o-
ya. ıloy8 · . '\ st ıçmış, tamamı e mı>. 

k olmuştu. Karşısındaki 

t 
.. eatnne ağacının dalları üs. 
Unde .. 

lü b' oten yeşil parlak tüy-
H ır kuşa bakarak daldı. 
ıya\perest şair ruhunu ka-

nl\tlnndırıp hayaller djya-
rın'.l 
d salıverdi. ~ım-

ı bohor hakkında 
Yazncağ .. ki . 1 Şııro katacağı ren-

u 
orı, ahenkleri, sesleri ruh

ndak ' 
8. ı baharda arıyordu. 

t ı~az uzaktan gelen ince, 
.at 1 bir şarkı sesi onu tab-
ırıttak' b h • S ı a ora avdet ettirdi. 
eein g" 11' . h . h uze ığı a engı ru -

Unda b' b' rd m ır akis bmıkıyo-
u. Şarkı gitgide yaklaşı-

Yor lakat k' .. ·· ·· ' ınıse gorunmuy-
Orılu B' . l' · ır zaman oldu kı ke·· 

1 ;ıneler bil~ fomnmile anlaş. 
llıağa boşladı. Bu, bülbüll

~rden daha şakrak bir genç 
~z &esi idi. Şair scrıin <1 01-

dığ' o 
ı noktayu dikkatle. tece-

ıs" b uale, heyacunla bokmnğa 

1 
nşlarnıştı. İlerdeki ufuk ıh 

. :~ur ağaçlnrının aırasından 
1 ı elinde birer demet çiçek 
on beş ynşlarınJn altın gibi 
sorı 

1 
_ .. 

.. ' uzun soç ı, gumuş 

gıbı parlak beyoz yüzlü 

~i~lnı~ karşıdan görünüşü 
e ınsana to tlı bir hayat 

"eren . k Ş . . genç hır kız çı tı. 

h:~rı görmemişti. Şarkısında 
ıı devam ediyordu: 

kır k 
ıış ol•ıı• u"snm ztlmrtıı lııılıard~ 

Fğ'l . . ~ ı dı. Bır o-elıncik 
<;ıçer.· 0 

0 
tıl kopardı. Öptü 

nu da elindekı demete ko
Ydu ... ç eşmeye dogw ru perva-
s zc · ı d · 8 ı erledi. Beş adını ka -
A n~ Yaklaşınca şairi gördü. 

8 ?n görrrıüş Ceyltı.n gibi 
Cevık b' h 'ld' d ır nrckctlo irkı ı, 

Uruklnd B . .. g" ı. ır s:ınıye goz 

Y
oz.e geldiler. Kızın bakışı 
eşıl d 11 fıf t' 11 nr altında lıafıf ha-

ıtrcyon gölgeler gibi 

oynak ve ürkekti. Sanki 
bu iki bakı~ arasında 
bir şimşek çcıkm 9tı Şair ye
rinde dondu. Kız geri çe-
kilmek istedi Galiba ka~- Katranlı bir paçavrayı ao- Burası; alçak tavanı , yoz. 
mnğı gururuna yediremedi. dıran sakal ve bıyığı, bine dan kalmış kırlangıç yuva-
Utanurnk, öııüne b3karak: bine sarkan ndam, ıslak göz- ları ve sarkık toprakları 
«Affedersıniz efendim: sizi lerini süzdü; göğüs geçire- kireçli, çürük tahtaları bu-
rahatsız ettim.» dedi. Şair rek ispirto kokan nefesini lun 1Di döşemesi yarı tahta 
bir şeyler eöylemek istedi. yuzume soluduktan sonra yarı toprak olan bu mahal-
Yutkundu. O, yıldırımla vu· yumruğunu masaya indirdi le kahvesinde ... 
rulmuş gilıi idi. Söz söyli- ve: Müşterileri, ya tahta se-
yecek kudreti yoktu. Aya. - Oh, anam, anam, şu dirde veya hasırlara bağdaş 
ğa kalktı . Çeşmenin önün- oğlana içim gidiyor ulan.. ku~up otururlar ... 
den çekildi. Kız, korkak, ür- Ahh! dedi... Burada, herşey Osmanlı 
kek fakat edalı bir yürü- Ağlıyordu... kokar her kes Osmanlı te-
yüşle çeşmeye yaklaştı. Za- Bir çocuk gibi hıçkırı- nı ffüs eılcr ... 
rif bir gümüş tastan abu ha- yordu... Eşyalardan tutun d:ı , söy-
yat İ{'er gibi avuçları ile su -- Bilir misin, bilir misin; lenen sozlere, yapılan. hare-
frti. Sonra şairin yanına bu güzel oğlan hemen her ketlerc kadar Osmanlıdır 
yaklaştı. Elindeki çiçek de- kc-;e yüz gö teriyor .. Bana hurası .. 
metini uzattı: ((Lütfen kabul gelince.. Ahh. ah!. Amnn. ::) 3g köş· de, Cınronlnrı. cc-
cder misiniz olondim ... >J ~oir aman... Z\'e leri sulkım so~·uk sar kıın 
birşey söylemeden çiçeği Kopıfan girdiğim zaman, fıkırdıyan kazanı .... e sığan-
aldı. Kızın yüzü mahcubi- görünmiyen signra duman- m ş kolları ile, arkası bize 
yetten gelincik çiçeği gibi }arının sert kokusu nefesimi döoük kahve ocağı v~ kııh -
kızarmıştı. tıkadı; kulağıma çalınan vccı · 

« Al aha ısmarlaJık efım- yukarıdaki sözleri ile de, bu Onun yanı başında, ka . 
dim.u Geldiği tıırofa doğru müstf'kreh insan, midemi mn ve pcnçeresi kadar bir 
uzaklaştı. Ihlomıır oğaçlnrı- bulandırdı, ruhumu, yotak ayna karşısında sakalı , be 
nın nrasınıln kuyboldu g:tti odam gibi karmakarış etti.. yazlanmış, başı öne inık bir 
Ger.ç şair k ı zın kaybolduğu I========•==== ı· ilıtiyarı tır11ş eden berber 

k b 
'·t baktı Sankı' sı ölmedi. Kuruyan ~·içekleri, çırağı ... 

no tayo a .. ı, .. ~ 
ruhu eriyip kızın gittiği to.- baharı t emsil ed en yeşil bir 1 Ve ihtiyarın önünde 
rafo. aktı . Bir dakika yerin- ipek mendil arasına sarıp sarkarak ayna önünde ~a~·-
de cansız gibi durdu. Acuba saklaılı. Birkaç seno içinde lnrını tarıyan, yüzündeki si-

l b
. .. d «Bahar çiçekleri, çiçek de vılcelerı' sıkora 'L kanatan 

tat ı ır ruya an mı uyan. .. 
mıştı? Gözlerini yokladı Ha moti, Hohar p<'risi. i!A .» y..ılabık oğlan .. 

1 
isimlerinde birçok şiir kit- J>açana so.kallı, ispirto 

yır ... 
Eve geldiği zaman kenu- apları ycızdı. nefesli herifin sulandığı oğ-

ller se;1rnin boharını h •-
isini ölü gibi koltuğa nttı. lan ... 
O gün akşama, hatifi ertesi men h<'m< n ° ı.·eşmcnin b:ı. O, etraftan gol en iltifutlu-
a-iın sııboha kodlf ouu dti~ ~ındr. ge\·İriyoıdu. Gönlün. ro, \ldh kahkuha ile, kl\h 
Ündü. O kız orada ne nrıy- deki bahar, bilhassa bahar kuş çalışla ve kdh ta, san-
ortlui' perisi y:ışıyorılu . Hayatının atım dlet yaparak söyledik· 

sonuna kodar ondan ilham · «AlCedersiniz clondim sizi leri ile cevap varıyor ... 
rahatsız ettim.)> Bu no deın alarak yazdı. Be(lbinlik , ü- Sol taraftan bir ut tıngır_ 

mitsizlık ebedi bir hasret tıt-ı g.:-lıyor .. 
e kti? O, bahnrrn biitün s s onu mevsimsiz soldurmuştu. 
lorinden llah:ı şakrak, daha Eli' l "l'. ı ·· ğ' l .

1 
k .1 ı yoşınt a o um ı o~e ınt e 

ahenktar sesı eh, şar ısıte ı ikPn son sözleri «mezarının 
i ı:ı.airi rn ats z e . m '$ • • • k r d o çeşme yunını<lakı ıhlamur 

miştı~ . ~::ıırın . t:fı hasınl a ağacının nltına ynpılması ve 
Löyle bırçok ıs ı am ar . r b ipek mendil arasında sene-
sır~lanmı~ ~nsal sı~~a~~: n:y· lerılenberi :ışkının yrgAne 
ninı kemırıykor1.ar ·

1 
l · hatırası olurak EH.ıklad ı ğı kıı -

ye bir tok e ımey e o sun_ .. 1 b l. - . . K' ld ru çiçeklerin knndısı e ernuer 
ce"ap vermcdmıştı t ıdmğo - defnedilmesi)> oldu Şairin 
ut"Tunu ner e o ur u unu .. 11 . r.ı ' ? vnsiy~li yeriM gP.tırı ( ı Aş 
neden sormı.mıştı . .. . kı ıle beraber topr:ığn go-

Ertesi gün. daha ertesı ·· ı k .. t 'h ol·c·'ı· uy mu on mus erı u u -

gl.in Bir h rı Ct . ı sahahtnn ok- k 1 11 " usuna ı ıı t ı. 

şoma kadar çeşme boşındn Beş on sene EOnrn unut. 

bekledi. Onun gıttiği tarafa u]muş, harap mezarın yosu-. 
ıhlamur nğııçlıırının altın.a ba· :.lu taşında, silik satırlar ar-
knrak i~·i11i ~·ekiyor; elınde as ndu şöyle birkııç mısra 
l'k'ı demet ~~ic k, y·o~il ipek gözo \·arpıyordu: 
kostüm ılo gene gen~· kızın • \lr~ııt oı ınak ıstt>rıı~n dıinyatlıı n 
or ıcıktıın çıkıvereceğini ümit ı lııı <;ek. 

- k h } ti Yetışsin topra~ ııdarı bır demrt 
cdiyorJu Fu at . ey 18 : o, taıe çıı,ıok .. 
bir daha görünmedı. Hokıkn 
ten _ şnrkısındo Eöylediği 
g'bi _ zümrüt baharda bir 
k~ış gibi uçup gitmişti. Kc 
nd sinden hiç bir eser yoktu. 
Yulnız bir demet ~·içek onu 

temsil ediyordu. 
Şuir ~i~·ckleri ınukad.d~s ~ir 
emanet gibi gayet 11ına ıle 
mnhafaza ediyor. onlorın ça
buk solmunıusı i~·in clınılen 

oleni ynpiyorılu. Onları lıH 
g h" k " ~ gün alıp hönkiır on, ur og-
lıyordu. Çünkü o, bır demet 
i ·eg~,8 oıukabil bu tanımad · 

Fılhnkiko ulu nğoçlarla 
gölgelenen hnrap mezar her 
bahnr mevsiminde bir çok 
vo hşi çiçeklerle örti.ılüyordu. 
Kuşlar eskisi gibi neşeli öt
müyorılu. Boynu bükük me
nekşeler, sünbüller, nergizl 
ı•r onun kara bnhtına ağlı· 
yor gibi idi. O, belki oraıla 

daha mesuttu ... 
M. M. 

Eyüp Tekin 

Bir yanhşhk ç ı.: .• l '" .. k 1 
ığı kıza bütün gon u.nu., ·o. -
bini henlığini varmıştı . Bır PazartePİ günii koyduğu-
d< facık görmekle onun c·bedı muz y.ızı müsnbaktısına ait 
fi~ ğı olmuştu. hikayenin boşlığ. o son ka 

AraJon günler oylar ge- ror» olucnğı yerde yanlış 
çti. Kış geldi

1 
fııkat şairin lıkln c sonbohor • olmuştur. 

aönlundo o bahar monzara- ()iızclk riz. 
o 

- Eco, c.ınım nazlanma 
heee!. ı:·ulacnksan \'al! . 

- Kala tutma ulun! . Ça
larım çalmam, sana no? . 

O tarafa doğ~u yürüyor-
um. 

Hasır üzerinde, bağdaş 

lturup oturmuş on kadar 
adam, yukardan sarkan isli 
ltımbanın altında, ortalarınd. 

ııkj utçuyu dinliyorlor . 

Ut çolan, beni gorunco 
sesini yükseltti; uduna mız
rabı, doha kuvvetli vurmıyn 
b~şlndt . . 

Bu gece, çamlardnrdo. kn
alsaaaaak ... 

Ne olur.. NA oluuur! .. 

Ah , ne olur .. 
Ba~ını sallıyor: gözünü, 

kaşını büzüyor, oynatıyor; 
1 ağzını daha C.ızla açıyor ve 

alt çenesini bir d~ğirmen 
kayası gibi oynatıyor: 

Felekteen, mehtabaaa 

dalsak ... 

Vo udun başladığı yerde 
kendisi susuyor... Dinliyen
lerde ağız bir karış ... 

- Ulan. yaman şu bizim 
udi oğlan beee ... Söyle ulan, 
söyle, başın dertten, ( .... ) 
kurtulsun .. bi.)yle be anımı; 
söyle, çok be imanım .. 

Utçu memnun ... 

Fakat, nazlanıyor nedense. 
Onlnrın gürültüsüne ku-

l ~ klarırnı , irademle tıkıynruk 
ılığer köşeye geçiyorum .. 

Burası ıssız denecek ka
d :t r karanlık .. 

Tuhtn soılir<lo birim~· kişi, 

haşhaşa vermiş. tlediko iU 
yapıyorlar .. 

Biraz ileridt>, belediyo in
tihabının haksızlığından dem 
vuran bir grup ... 

Diğer bir grup.on kah
veciye sesleniyorlar: 

· - Ulan, sana kaçtır ıö. 
ylüyorum, ateş getir, diye .. 

- Kakve dahn hazırlan
madımı çavuş? .. 

- Geliyor, beyim geliyor, 
kahvede ateş te ... 

Çıkarken, kahveci ses
leniyor: 

Ulan., aleme şapır şu
pur da, bıze yarabbi şükür 

••'.) 
muı .. 

Sana, kaçtır yalvardım .. 
Paran yok, diyorımn ... Gel, 

senin için varımı yoğumu 
feda edeyim •. 

Oğlanı, kendine çekmek 
istiyor, fakat, öteki, kurtul· 
m.ya cabalıyor çalışarnk: 

-Bırak beni, bırak ... Mi
kin herif bırak beni. .. Şim
di, polis, diye bağıracağım ... 

Neticenin ne olpuğunu bi
lmiyorm; 

Çünkü, içerde, daha fnzla 
duramadım ... 

(Me-Te) 
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7 teşrinisani akşamı 

lt\~İT HİZA BEY TE~ISİL HEYETİ 

Üçüncü temsil 

Hedef siz Puseler 
Piyes 3 perde 
Nakleden: M. Feridun 

lley~tin içinde narii\hedaviin lanmnııs ve 
kıynwlh artist\erindPn ~azi~·e, Halide H: il. 
Kcıııa\ bey \ ard11·. T~rnsille~ t•ok miikenuuel 
H' çok entressandır. · 

Oyuııa tanı saat s de haşlanacaktır. 
Fiatlar: llnsu~i ~ı. 75, hirinci mr,vki 50, 

halkon 40, loealar 150, 200, 300 kurn~tur. 

ı. • 
-- ; pı== - - sn? - -. -



SAYFA: 4 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRIN, EB marka· 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,. ıaaııa 11 müstahzarı olmalıdır. 

TOIUCD~;~!!!!!!!!!!!!~=====~~!!!!l!!!!!!!~"""""""~==~~.-:~~===ıı!!!!!!!'l!'!!!!~7~~;1N~C~iT~B~ŞR~tN~~ 
ı Halkevi , , · . --=" 
1 Reisliğinden: Okuyuculanmıza Bir Kolayhk. ~ 

. 6·11-934 Perşembe gü
nünden itiba ren Halkevimiz 
güzel sau' atlar şubesi tara

fından tezyinin resim der

slerine başl:ınncaktır. 

1 - Ders muallimi Sı rrı 

beydir. 

2- Ders her perşembe 

günü saat (15) tın (17) di
ye kadar devam edecektir. 

3 - Hanım ve erkek 

talebe kaydını evimizde 
başlanmıştır. Kaydolunmak 
istiyenler müracaat etmeli
dirler. 

Bah~esir Asliye 
H a~imliğinden: 

Börekçiler mahallesinde 

Jçantay zade Hüseyin efendi& 
kızı Lütfiye hanım tarafın

dan kocası Şeyhlütfullah ma

hallesinde mukayyet alekti
rikçi Kemal ef<mdi eleyhine 
açılan boşanma dav::ı sının 

Kemal efendinin otuı duğu 

yer belli olmadığından tebli. 

ğatın ildn yolile yapılmast

na rağmen gelmediği

nden gıyap kerar1 ver ılerek 

onan da ilanen yapılmasına 

karıır ve r i ldiğ i nden muhak

em enin bırn kıldığı 27 teşri-

l 
Mem~uh A~met 

ÇOCUK 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

. ~ ... •' . ."'..i :· . '_. .•. • ' • 

Aşağıya bastığımız rehber tablo haJ lınnzın lwı· liilii ihtiyaçla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla neredt", kinı
lerden karŞıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.Q Hangi oteb· 
tercih etmelisiniz? · 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

T'Rl.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıilli
.H. • ye caddesi uunıara: 98 

KIRT ASİ YE· Mustaf~ Fehmi. Hiikiımet caddesi postaha .. 
• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde .. 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiklınıet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükt111ıet 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükunıet eaddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde. 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. Hüktımet cndde .. 
sinde .. Oarbah oteli altında. 

Yeni berber ı brahim efendı: l liikt'rnıet 
celddesi Yıldız Kuraaıhanesi karşı~ında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı ~lehnwt ~okBğ• 
ııumara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~Ieylıane 1 oğazmdn. 

• 
TERZi 

Bandırma ~akkaliy~~si Ahmet Hilmi efendi·· 
Billluıunıiçkiler, konserve ve ş .~kcr çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuvayi 
milliye caddesi No. ı 63 • 

MANİF A TU -~ : Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtazi ma
nifatura ve kunıaş mağzası. Kuvayi milliye 

caddesi numara: 52 

,-.r.~- . . ...... 
ı".lflt.<e• ·. ~ J -

. MERKEZ Ki ATHANESİ ı 

MÜSTECİRİ M . . \ Lİ 

.... ~~~<~~~ıw.:~~ 

Vilayet Matbaasında basılmıştır. 


