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Vekdlete ait if ler hakkında 

m'ilhim beyanatta bulundu. 

YıkMıt liıt ıı ırfl ııktıpf ır hıt~ında tıtkikatta hu
lınuyır. T ıtkikıt n1ticıleri ılıı~ıktın ıınre maarif ıo
rlıııı ıarılııak ırldı ıızıkırı ıa 1110nnaıı edilecek. 

Ankara, 25 (l.A.) - Maarif Vekili Abidin. be!.in .M.at
buat Umum Müdürlôlt\nin iç matbuat şubeeı n uıavmne 
18ptıkları b"yaaatı aynen a91redıyoruı: 

f>rogramtla defifiklik mi? 
-Bu sene ma .. ltım kadrolarında, rrogramlarda, orta me

._p .,, liee teıkılltıada ... .ıa bır değitilllik olac11k mıdır? 
-Bu ıene muallim kadrolarında pek mübrem ııbhl ve 

idart aebeplerle biltoemiıin ıarorl kılacağı hı1t1nılar müı
teıaa olmak bere eı11h bir değitıkhk olmıyacaktır. Li
aelerın d6ıt aeneye ve umumiyetle orta tahıilin ytdi aene
ye tıkarılmaıı .,e mtlfredat programLırındo bu va-
siyete na•ann IAsım gelen değışmelerin yapılma11 
İçin e1aılı tetkikata başlamıı ve bu 
tetkiklerin nıticeleri alındıktan aonra mevzuun ehe
lllllliyetine binaen maarif ıtrasında müsakere ve münakat· 
aeı limmla g6rillmlttlr. 

Katt kanr ba meaeleler maarif 9ılrasında müzakere 
edildikten 80Dra Terileoektir. 

Ortamelıtep muallimleri. 
_ Geoea 18ne açılmıt olup tedri11ta ıkmal mektebi 

halinde devamı tekarrflr eden orta mekteplerin muallim 
kldroları we programları hazırlanmıı nudır? 

_ Gtoen aene batında açılmıt olu orta mekteplerin 
aıuallim kadrolarıaıllD darlığı dolay11ile ıkmal mektepl
eri halinde va apl• yukarı orta mektepler prog-
raau ile idameai takarrür etmit Te bu mekteplerde 
•aallimlık edecek olan namntler 8f çilmeğe 
baılamııtır. Sanlardan fen derslerini tedris edecek oltınlar 1 
Galatasaray baeıinde aç&ıtımız ve bılh&1sa tedrııatln daha 
ameli ve hayati olması gayesini ilıihdaf eden kur1a sevk-

edılmiılerdir. 

Açılılar naad doldurulacak? 
-Ueoen HD& mudlım kadroıundakı açakların doldurul

muı i,in ne gibi tedbirler abnmııtır? . 
_ Ba ıene JilkHk muallım ~ek\ehı ıle Gaai terbiye 

enatitüıtDden me111a olan gençlerı mektepltrınuze muallim 
olarak taJiD eclecetiı. Muhtelıl ders grupları ehhyetname· 
ıi almak üıere biyeraitede açtıtımıı ıiD\ihanlardan beklenen 
netice almmıt delıldir. Dıter taraftan yuk1ek mektep 
mesımları ioiadeD muallimhk meıletıne gırmek iatıyenler 
iein yine ilai•er1itede bir imtıhan açmıı bulunuyoruı. Bu· 
nan neticeıi henil alınmıt clellldir. imtihanlar ay sonun
da yapılacaktır. Bitin bunlardan baıka Avrupadalu tale
ben"sden imtihanlaraaı Terip dönecek ola1a hanım ~• efe
ndil~r d 8 kadrom usa dahil olacaklardır 

-Muallimlerin ·tedris saati. 
-lluhallimler 24 saatten faıla resmi Ye huuai m ktep-

lerde ders alamıyacaklar madır? 
2617 Namarah kanun ora tebri1at muallimlerinın 

baltada en çok yirmi dört saat deri okutmalarını kabul 
etmiıtir. Bu pkil muıdlimlerimiııa fdıla it Alarak 
yorulmalarına mani olmak nasar ndan 
Te ok at ulan der•ten samın ve k91f ıyet itibar il• tam iıtı
lade temin etmek bakımlarından çok mühimdir· Eaasen 
oalıık•, 'fUifelerini aewer oldutuna yakından oahit oldu 
tam maallimleııimiıin bu tedris ve torbiye itlerini 
daha geniı bir imkan ioiDde mavaffakı7etle başaraoakla-
rma eainim. 

lmtılaan dedikodulaı ı hakkında 
- Bu 11aenia Haıiru aıenaiyet imtıhanları birçok 

detlikoclalara aebep olmuıtar llaırif \'ellAleti bu ae1ele 
hakkı*'- ae gıbi teclbırler almıftır? 

- Birook dedıtodayu mucip olduto aöylenilen 
imtıbuaların neticeleri tetkık naıarından 

ftflrilmiftir. Bu neticeleri doğuran Hbepler 
pek,. tok " auh&elif oephelerclir. B ı eyltll mesuniyet ia.
'*ıııı.llın ioJa .,,. " gelecek seneler içın dalaa ....ı 

( DtMaa aol MYl-1 

Basarak M. Dolfusu Öldürdüler. Vakilim z izmirdı nhtıı 
isini tetkik ıdiyar. 

•••İr, 26 (A.A. > - Nafıa Oolfus ölDrkı ~ir PiPJI kendisine dınl tılkiııt yıpt1. BOtüı lıuıtuıyıdl lıh idırı 
~e~~~r~~i~~ yg!:, ::·~8~~ ilin ıdtldi. Maırif Nazın idareyi ılı ıldı. Hlklmıt halen. ııziyıtı ~lkildir. 
aiyonda vali, mevki K. Pa-
ıalar, rü aayi mülkiye, c. Hddisede 1lmanyanın tla parmağı var/ 
H. F. 11 idare heyeti, bele V y.ına, 25 ( \.A.) - Na 
diye rt•İs, şehir meclisi tlza- z Jer bir taraftan radyo 
ları, tPşekkuller, matbuat mü- binasını itgal dığdr taraftan 
messilleri ve kalabalık bir da Baıvek4let ı1trayına hd· 
halk tarafından karıılanmıı cam etmiıler Te orada bnl-
ve muııka, aıkerl polis unan Baıvekil M. Dolruı 
müfrezesi tarafın- ile emoiyet umum mtiJurü-
dan ıelArnlanmıılardır. nü eıir almııl1:1rdır. 
Kasaba demiryollarının atöl- M. Dolfaı her ne kadar 
yt!lerini, Burnuva istaeıyon istifa edeceğini ıöyl"miı
binasını gezdikten ıoora se de nasHer tarafından 
Burnava ziraa.t mektebini 

yaralanmıı Te orada bulu. 
ıiyaret etmiı .,. sabah TilA- nan bir papaa tarafından 
yeti, kumandanlığı. beladi

kendiıine dini telkinat yap-

!:y~;d~n F · h:1u:'1°~::i::!~ ıldıktan aonra aMıtı yarala· 
rın teıir1le ölmilttür. 

girdükten aonra rıhtım va-
ıiye&ini tetkikle meıgul Nasıler ea,v .. kAlet bin19ın- Kınlı bAdi1tlnla !'f:Jln ettııt Viyanadın •tr mınura 
olmuştur. da eıir aldıkları iki polis nazi hareketi müphede eclil· ırıtlbeyyin bir emirname tı-====-------·=--=I nelerini ünilormalarile mektedir. tar etmiıtir. 

asmışlardır. BılAbare lede_ Maarif Nazırı radyoda M. BaıvekAlet biaaıınıa uL Oipburnu ral ordoıu kıtaatı BaınkAlete Do fuıun katledılmiı oldutu- ler tarafından itgal e•L 
hücum etmiş ve aıileri tar- nu reamen ilAn etti. ıında orada bulanaD u-

HidİSISİ bakkln~I İngiliz !:':r:~~ıat~;ekAfoti işgal al- Rei~icümhur Bapekllet zırlardan M. Fey ile Karp. 
işi erir in muvakkaten Maarif niıki de baıvekil ıle bereher 

lll(lllft b11rıda blJIOI tı,--~-i y==ill~a:-=c-iv-ar_ı n_d_a :r:=-bi...;roo;..k..;_,;...:,N_;ı~zır~ı ~ta:;;:r~d~ın:,::d:;;:an:__;ted~vı:;' ri:,nı:_' ~(D~e~••;,:•::,• _O;:;ç:;.;ü;:nc;.:ti;_;aa~yfı:;_•d;.:=•) 

Çocuk Sark Mi 

Londra aenrımiz Fetbı beJ 

Lonra, 24 (A.A ) - ~Taı 
ajanıı bıldıriyr: Sır John Sı· 
mon, dün Avam kamara1ında 
Tark lngıliz h&diaeıi hakkın· 
da şu beyanııtta bulonmut
tu : 

-- 17 temmuz tarıhinden
beri h4diae bak~ındcl al D· 

an mOtemmım maldmd bu 
ftiCI h4diı nın acıklı bır 
•aıtelehbum netioe1i oldutu· 
nu göstermektedır. HAdıse 

soaaında ıabıtlerın üaıfor· 
maaaı oldukları ve içınde 
holunduldarı 1&ndıl n hiç 

bir bayrak taşımadığı anla 
tılm ıtır. 

lıkııı mntıbi ıezıı~nnı Lıkırno DIİU,111 11 ııhyı cı-k -,, -iı11-·ııı n İll İlll· 
ıehadet•leri ıırildi. yanın ıisık kır11111~1 ıl~*lln ııziyıt. 
.. Ankara, 26 (AA.) - Bu· il Gıornale d lylieden: prk Lokarno miıakınıa,.,, 

gun saat on altıda Himayei Stefani Ajansı lngiltere Lokarno misakındaa uıa~ 
=!~ ce!l1iyeti ana kucağı Hariciye Nnırı Avam ka- ımakta olduf11 -.naı haeıl 

ıse~ınde oocok bakımı maraaında Şark mısakı ha- oldu Çbki uıl Lokarao 
mektebı~den memn hanım kkında veroi iuhatı ne1- !--L _ .... _ 1 ·ı · ı 
kızlurın ıehadetnamelerini . . "b'"İ 1 k m...aıllUll •gı &ere ile W. 
verme meraıimi ve mieue. re~tılı gı ı ta ya~ın no - ya hük6mederi gerek fraa-
deki çocukların ılnnet clü- ~ı naıırını da t88dık .,, le- ••ya, .,. gerek Almanya7a 
ğfinii yapılmıftır. Dıploma yıt etmektedır. Bu ıuretle mipereken kelıl olayorlarclı. 
alan talebe 13, •iane& Lo~d~a ve Rom~ ~llldme- Buun için eTalemirde lag
olen - çocuklardan 57 tlerının aynı ııtıkamette illere Te ltalya hüktmetleri 
ıı m aeue•e1e olmak üıere .,. aynı hedefte bulunduk· (Devamı dördüncü sayfada ) 
56 d r. Mwasi•de Maarif Ve- larına ıüphe kalmamııtır. ı--~~-------
kili, Himayiet.lal, oemiyell Şu halde 11 Barthounun B ı 
reiıi, mebaalar bapekAlt t projesi yeai bir tekıl al- u gar 
müıteıarı daha birçok ıe•at mııt r. 

ha.ır buloomuılardır. Dıp Şark miaakının paojesi KOkO:nılİ SIJJDI RUIJIJI 
lomalar Maar f Velnli beJ üo devreye ayrılabılir. ı- ı 
madalyalar .. cemiyet ralli Sovyet Ruıyanın t9f1bbi- f 11110 IHl.11, 
tarafından tem edılmiıtir ııle Franea ile bir anlaıma I 
1:tllffl klÇltClllt llklll yapmııtar. Fransa hükdme- Moıkova, 24 (A.A.) - T .. 

Ankara, 26 (A.A.) - Te- ti bunu daha fule genııle- 18 bildiriyor: Bulgar Harioi
mmoıun d6rdünci haltuı tere& bu anla1ma1ı araıi ye naııra M Batolof ile M. 
ioiade coımp hududunda ee. miıaklars ıekline koymuı- Litfınof araıında teaU olaau 
kiıı müsadeaıeli olmak üıe- tur. 2· So•yet Ruıya, Polon mektuplar nepedil•iflir. 
re 33 kaçakçı Yakası olma- ya Çekoılevıkya .,8 Baltık Bulgar Hariciye naıırt gh· 
ıtur. d 1 1 d d'&' Rıse, 26 (A.A.) - Saat 12 ev et erinin bu miıaka er •e• mektupta 
de haraya ••ııl olan moba girmeleri Fransa tarafın- Ruıya Te Bulgar ••--
fısgücti biıikletçileri phrin dan t..klif edilmiıtir. 3- ları arasında I~ 
harıcinde Tali Tekili .,. u- Franıa hükftmetj Şark mi- P lan milukereMr celi· 

Tirkiye 11lıri, 1&mimi te- k d 
1 kerlik 1ub11i ve belediye, sa ını garanti e iyor. Sovyet nde BulgarJatu• ~ 

eaıür erini ııbar etmıt biz-
zat Türk hukum ti de te 18 C H.P. Te halken reiıleri Te Ruıya hükOmeti de buna Ruıya ile 111..ı ltat 

1 balkevmin biıikletçıleri ta- mukabil Lokarno miaakını- teıiıine ye ınrul ml•••il-ür erinı bıldirm'ıtir. G ç n ·~ 
rafından çok aamiml bir ıu- tekeffül ediyor. ler gö-..1......:•-•• bnr 

cumarteıi Turk ıularında .....-ı.-
Oueen Blıeabeth, Londoa, rette karııland lar. Biıikl"t Bıdayette bu miıak müph· verdiğilli •lldt•ekte.Ur. 
DeYonıhire harp gemilerile phre girerken ve caddeler. em ve tüpheli idi. Yani Ftanıa M. Ut.-1•T•INadı8oY. 
bir Turk torpido mubribinın den geçerken halkın ıürekli hilktmeti ancık Sovyet Ra- yet •tktaetiaia •• teklıti 
ittırsk ettikleri dınl bir Ay- alkıılarile 1 lAmlanıyorda. yanın lebtae mtaeka giriyor w••1etle •abul ettiJial 
ın yap im ştır. Ttirk muhribi Halkavi tarafından miıafırler .,. bilm1*ebele Sovyet Ru. _ _,ı•-ı.-D, gerek ıki •eml .. 
ikt ttacM.p aldı19 emtr prtf nae ~ir aktam ıiyafelj •ya .t. .,.ı ıuretle taahhii- 11111.-. pr•k talha hiımet 

•~) v r 1ordL Bu 



sapa: 2 

Sıhhat bahisleri: 

Uykusuzluğun Sebebi. 
Yazan: fstanbul Üniversitesi kız pyo 
loii Profesörü Dr. VVINTERSTEIN 

Birknç zaman evel « \' a
rlık» mecmuasınJrı ( l.3.934) 
insanların tahorriyat m:ıksa_ 
dı ile kPndi vücutlarında ta
tbik ettikler uzun uykus
uzluğun tesirine dair bir 
yazı yazmıştım. Bugün de ga
yrı ihti1ari olan ve insan
lığın en muzip ve münte
şir bir derdi olan uykus. 
uzluktan bahsedeceğim. 

BuraJ4 hekimlik ilminin 
tanıdığt uykusuzlukların ne. 
vilerini ve muhtelif tedavi 
metotlarım saymıyacağım' 

Yalntz uykunun mihanikiye
tine dair yeni malumatın 

verdiği esasları izah edece
fim. 

Uykunun vazifesi yorulan 
dimağa dinlenebilmesi için 
ıükOn bahşetmektir. Ru sü· 
kunu elde etmek için dimoğı 
yeni faaliyete tahrik edecek 
harici tenbıhlerin mümkün 
mertebe bertaraf edılmeıi 
lAzımdır. 

Bu gaye iki vasıta ile 
elde edilır. EvvelA eski· 
denberi mahlm olduğu veç
hile pasif olaruk yanı uzvi-
yete gdlen harici tuhri~ 

lerin mümkün mertebe be
rtaraf edilmesi: Bu muksa
tla uyuyacağımız yerde 
gürültü olmam11k şartile gö
zümüzü kapayarak ziyaı ta
hrişleri uzaklaştırır. Tazyi
kten kurtulmak. için e1bıse

mizi çıkarır ve adale süku
nunu temin ıı.:ın uzanırız. 

Herkes bilir ki parlak bir 
ziya, gürültülü bir muhit, 
cilt tahrişleri ve saire uyku
ya mani olabilır. Fakat bu 
tarik ile devamlı bir uyku
suzluk nadiren hasıl olur. 

Uykuyu bozan tahri§leri 
bertaraf edecek tedbir1er 
almasak bile bu hususta 
eağlam bir insanda alışkın
lık şayanı hayret hır dere
cede yardım eder. Yeni bir 
evde sokak gürültüsünü, 
otomobil kornasını , tramvay 
silıni, eatıcıların lıağırma
sını bir höfta sonra işıtmez 
oluruz, Bir plajda ik.i gece 
uykuya mani olan deniz bı
şıltısı sonraları ninnı haline 
geçer. Bu basit alışma ha
disesi bile gösterir ki tahriş
leri bertaraf eden harici 
pasif mihanikiyetten başka 
dimağa muht3ç olduğu sü
kunu vermek için dahili ak
tif bir mihanildyctin 

de bulunması icııp eder. Bu 
ikinci mıhaniyet en son za
manlarJa keşfedilmiştir. Bu 
mihanıkiyet diaıağın bir kı

smında «uyku merkezi» de 
nilen bir nahiyede münde
miçtir. -Hayvan tecrübe sin 
de burasının elektrikle ten-

• bihi hakiki bir uyku husule 
getiı ir. insanda hastalık do
layısile bu merkezin daimi 
tenehbühiyeti daimi bir uy_ 
ku vaziyeti husule getirir. 
Bu esrarengiz sükunet mi 
hanikiyetinin ne suretle tesir 
ettiğıni henüz ma~:huldur. 

Bunu kaba olarak bir dletin 
tellerinin ihtizazını durduran 
bir maniye benzetubilıriz. 

Buradan anlaşılıyor ki sinir 
cümlesi ne kador hassas ise 
iç ve dış tahrişlerin berta
raf edilmesi o nispette güçl
eşir. Bu scb"pteo sinir cü-

mlesinin gayri tabıi hassas· 
lığı uykusuzluğun en 
başlı<"a sebebidir. 

Uyku:mzluk uyku müd
detinin kısalması demektir. 
Bu kısalmış başta veya 
sonda olabilir. Yatar yatmaz 
uykuya varamayan bir ada
mın haline akşnm uykusuz~ 

luğu veya ön uykusuzluğu 
diyebiliriz ki asabiyetten 
doğru uykusuzluğun baş

lıca şeklidir. Sabah veya 
akşam uykusuzluğu erken 
uyanmanın neticesieir ki 
tekrar uykuya dalmak 
imkAnı vermez. Bu hal ih
tiyarlarda çok müşahede 

1 edilir bir hadisedir. Ve ade. 
°ta ihtiyarlığın tabii bir 
tezahürdür. Bu hayat 
müddetince tedricen azalan 
uyku ihtiyacı ile izah edil
ir. Uyku ihtiyacı malum 
olduğu veçhile süt cocuğ

unda en fazladır. Büluğa 

kadar tedricen azalır. Ve 
uzun zaman bu seviyede 
kaldıktan sonra ihtiyarlıkta 
yine azolmoğa başlar. Bu 
sabah uykusuzluğu muzip 
olmasına rıığmen pek mah
zurlu olmıyan bir tezahürdür. 
Muhtel:f usulleri~ uykunun 
derinliği muayene edilmiştir. 
Meseld uykudan uyan

d:rmak için tatbiki laz· 
ımgelen tahriş ölçülerek sa
lim bir insanda uykunun, 
uykuya vardıktan kısa bir 
zaman sonra en derin oldu
ğu, fukat bu devrenin pek 
uzun sürmediği anlaşılmıştır. 
Daha iki saat sonra uyku 
sathiletir, ve bütün uyku 
müddetınce bu serviyede
kalır. Eğ"r tabir <'aiz iıe uy
kunun i~i ilk saatlerde gö
rülür. Ve sabah uykusnzlu. 
ğunun tevlit ettiği gibi uy
ku bakiyesinin azalması 

mühim bir mahzur tevlit et
mez. Akşam uykusuzluğu 

büsbütün başkadır. Bunun 
korkunçluğu yalnız uykuya 
dalmamak endişesinin azab
ından ibaret değılJir. 

Uylrnya varmış hazan o
kadar geç olur ki, vazıfe 

mecburiyetleri kısa bir mü. 
dJet sonra uyanmayı icap 
eder. Bu takdırde münusıp 

bir tedavi, mutlak bir hizum 
lu.ıline gelir. Bu husuıta as
abi tahrışleri bertarafa elv
erişlı her tedbir muvafık 
gelir. Banyolar, mevki değı
ştirmeler, iklimi tesirler, 
herşeyden evel <<Uyku ılAç

larrn müessir olur. 

Uyku ilaçları nasıl tesir 
eder~ Herkesçe malumdur 
ki teneffüs veya sair suret. 
lerle vücude ithal edilen 
kimyevi maddeler vasetısi 

ile bayılma denilen ve 
ameliyatların icrası ıçın 

lüzumlu olan his ve hare
ket noktası vaziyeti husule 
gılır. Esas itibarile uyku 
ildçlarının tesirini narkozda 
aramak hatalıdır. Uyku 
ilaçlarının pek fazla verilm
osi ile böyle narkotik bir 
vaziyetin usulüne mani olm
nk l6zını gelir . ıirn benzer
likliklerino rnğmPn uyku 
ve narkoz hakikatte tama
men ayrı mahiyettedirler. 
llattd bazı noktai nazarlardan 
makus birer haldedirler. 

TORKDILI 27 TIMMOZ 

Fıransız 
Kabineai. 

M. Daumerğın mektubu. 
Pari11, 25 (A.A.) _ Kabine 

içtimaından sonra M. Saro, 
Başvekilin arkadaşlarına oL 
an hitabesini okumuştur. Bu 
hitabede Başvekil diyor ki: 

<eM. Tardiyo Staviski komi
syonunda kendisini şiddetle 
müdafaa etmekle, sükunet 
kabinesinin mevkiini tehlikeye 
kaymak fikrine itaat etmemi· 
ştir. » 

M. Dumer g vasiyeti hu-
lasa ettikten sonra, şöyle 
devam ediyor: 

«M Tardiyonun kabinede 
kalması kabineyi radikalle
rin müzaheretinden mahrum 
ederse mütareke bozulur. 
Keza M. Tardiyo istifa ed_ 
erse gene bu mütareke 
bozulur. Binaenaleyh hük_ 
umet iktidarda kalacak 
veyahut müştereken istifa 
eyliyecektir. Halbuki hüku
met Fransanın sükunetini 
temin için iktidarda kalma
lıdır . » -·-Dip Burnu 
Hadisesi 
(Üst taralı birinci sayfada) 

üzerine denize bir ç"lenk 
atmıştır. 

Türk kabinesi. hAdisenin 
kurbanı olan İngiliz zabiti
nin ailesine diyet olarak bir 
mabldğ vermeği teklif etm
miştir. 

-=::::ıı::=-=:=-ı=ı=ı::ı:===::mı::=ı:===== 

Norkozda uykunun dinlendi-
rici vasfı hıç yoktur. Hattll 
narkoz dinlenmeğe mani oL 
ur. Onun ıçın 
uyku ilaçları hiç bir zaman 
narkoza benzeyen bir bak 
uyandıracak mıktarda alın-

mamalıdır. Uyku ilaçlarından 
gaye sinir cümlesinin tene
bbüh iyetini azaltmaktır. Fa
zlalatan taharrüııyet nasıl 
uykuya dalmayı güçleştiriy
orsa, bu tenebbühıyeıin az
alması uykuya varmayı ko
laylaştırır. Fs&1en bu mad-
delerin adına uyku ilA.cı 
değil, «uykuya vardıran ilAç» 
demek lAzımdır. Çünkü bu 
maddeler uykuyu değıl uy
kuya varma şartlarını temın 
eden maddelerdir. 

Uykuya varmak için yan
lız harici değıl, dahili sukuo 
IAzımdır. Uyku icin yatağd 

yatan adam tabıi 9artl11.r altında 
uyku emeli, uyku arzusu 
ve uyku taHvvuru ile uy
ku ıartlarını tımın etmış 
otur. Maahaza, hır tasavvur 
sayesınde muhayyen bır netı
ce elde edersttk, bu tesırı 
telkın ederız. Bu manada 
uykunun başlanğıcını bıza

tihi telkın o1ürak teH\kkı 

edebılıriz. Aynı teı4ır ba~ka 
oırisı tarüfmd.-n hıpnoz sure
tıle elde edıiebılir. Bu teztt
hürün beraıuı olması daha 
şayanı dikkatt.ır. Uykusuz_ 
Juğa müptela olan ınsan 

uykuya varma sükununu 
şu sebepten elde edemez ki. 
uykuya varamamak cebri 
tasavvuru altındadır. Uykuya 
dalınamıyacağı korkusu uy
kuya mani olur. 

Onun için bu korkuyu 
izale edebilecek her tedbir 
uykuya dulmayı kolaylaştı. 
rır. Böylece hazan bir uyku 
Wl.cının üzerinde hazır bu
lunması bile büyüye benze
yen bir tesir yapar. Bu iltl
cı her zaman alıp uyuya
bilmenin vereceği emniyet 
bir ildç gibi tesir eder, ev 
ilAcın en tavsiyeye değer 

kullanma tarzı da budur. 
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! ŞEHIRVE MÜLHAKATTA ! 
• • ................................................................................ 

Vilayette 
iskan teşkilatı kal~ıuldı. 

Oç memur açıkta~u. 
Yeni iskAn teşkildtının tev

fikan vildyet iskfin teşkildtı 

kaldı:-ılmıştır. 

İskdn teşkilAtının kal-
dırılması üzerine vilıtvet is-.. 
kAn teşkildtında çalı9an beş 
memurdan ikiıi yeni vazife
lere tayin edilmiş üçü açıkta 
bırakılmıştır. Açıklara kalan. 
lar teffiz memuru Kdmil, ia
şe memuru Mehmet,istatistik 
memuru Bahattin beylerdir. 

İskAn memuru izzet bey 
20 lira maaşla ikinci sınıf 

katipliğe, memurlardan 
Şefik bey 25 lira maaşla 
üçüncü sınıf kAtipliğe tayin 
edilmişlerdir. İzzet merkezde 
Şefık bey Ayvalıkta vazife 
görecektir. Şefik bey Ayva
lık iıkAn işlerini kısa bir 
zamanda bitirmeğe çalışaeak_ 
tır. 

Vilayet emniyet müdürü 
değişti. 

Dahiliye VekAletince em
niyet müdürleri arasında 

değitiklik yapılmış bu mey
anda vilAyet Emniyet müd
ürü Tevfık bey Antalya Em
niyet müdürlüğüne, Çanakk
ale Emniyet müdürü Sait 
bey de vilılyet Emniyet müd
ürlüğüne tnyin edilmişlerdir. 

Çorum müdürlüğü 
Sındırğı kazasının çorum 

nahiyesi müdürlüğüne Dere
iviran müdürlüğünden açık
ta kalan Nazmi bey tayin 
edilmiştir. 

Evkaf dairesi 

Vilayet 
Def terdan değişiyor mu1 

Bu haber tayyüt ıımernaktedir. 
Dün gelen 

bir İstanbul 
ga zete ıin de 
defterdar l ar 
arasında de. 

ğişiklik ya
pıldığı bu arn
da v i 1 fi yet 
defterdarı Re
fik beyin Niğ-
de ye tahvil Rerik bey 

edildiği yazılma idi Tahki. 
kat yaptık. Bu haber ne vi
ldyet ne de defterdar bey 
tarafından teyit edilmemek
tedir. 

Refik bey bu hususta bi
ze dedi ki: 

- Tahvil edileceJimi kuv
vetle tahmin ediyorum. Çiin 
kü bu hususta vekAlete mü
teaddit mOracaatJarım vardır. 
Maamafih tahvilimden henüz 
resmen haberdar dğilim . 

Vilayete tebliğ olunan 
kanunlar. 

Polis vazife ve seldhiyet
leri hakkındaki kanun ile 
devlet memurlarını taefiye
ye memur avukatlara dair 
knnun dün vilAyete gelmiştir. 

Nefi bey 
Buldan Gümhuriyet müd

deiumumisi Nefi bey mez -
unen şehrimize gelmişiir. 
Hemşiremiz mezunuyetini 
şehrimizde geçirecektir. 

Dun yağmur yağdı 
Dün akıam şehrimize yağ

mur yağmıya ba ·lamış ve 
kısa fasılularla geç vakte 
kadar sürmüştür. Çok sıcak 
giden havalar yağmurdan 
sonra biraz serinlemiştir. 

Yollar 
Yollar ve yollar üzerindeki 
çeşmeler tamir e~ilecek. 

Daimi VilAyet Encümeni 
dün vali beyin riyasetinde 
toplanmış Hususi idareye 
ait işleri görüşmüş kararlar 
almıştır. 

Encümenin kı\rarları ara
sında Balıkesir - Bandırma 

şosesinin Bandırma tarafın

daki altı kilometrelik kısm. 

ının ihalesi, Balıkesir - Hdr
emit şosesindelti bozuk kıs_ 

ımlarının emaneten yapılması 
ve şose Üzerlerindeki çeşm. 
elerin tamiri de bulunmakt· 
adır. 

Garipler mezarhğmda bir 
vika 

Dün gece ~arjpler meur
lığı civarında Vicdaniye ma_ 
hallesinden Salih oğlu Salih 
ile Selimiye mahallesinden 
Ahmet oğlu terzi Hüseyin 
iemindc iki kişi arasında bir 
voka olmuş Hüseyin tabnn
cası ile Sıtlihe bir Pl ateş 

r-tmiştir. Kurşun boşuna git
tıği için Salibe birşey oL 
ınamıştır. 

Salibin Hüseyine sarkın
tıl ı k ettiği ve Mecidiye ma
hallesinden Necip oğlu Sey
fettin ile Mümin oğlu Mür
silin de bu va kada alt\kası 

olduğu anlaşdmrktadır. 

Vaka hakkındn zabıtaca 

tahkik.at yapılmaktadır. 

Bir tavzih 
Karışık kahve sattığınd

an dolayı sekiz kahvecinin 
belediye kararile cezrılandır
ıldığını evelce yazmıştık. 

Cezalandırılanlar arasında is
mi #{eçen Abdullah knhveci 
Abdullah değil, kuru kahve. 
ci Tavşanlılı Abdullahtır. 

Tavzih ederiz. 

Hükftmet caddesinde ev· 
kafa ait büyük dükkAn be. 
lediye mühendiıliğince maili 
inhidam görülerek yıktırıl

mıştır. E,kaf müdiırlüğü 

buraya büyük bir bina yop. 
tırmak tasa vvurundaJır. Bi· 
nanın altı gazino üstü ev
kaf dairesi olacaktır. 

Çanakkalemaç1. 
L.------~~~~~ 

Gönen ıdmınyurdunun ~anak~ale i~mangücü ile yap-
leylek - Kartal ~ar~i kaç 

sene evel oldu? 
tığı maçm sayam di~~at tafsilatı 

Gönen, (Muhabirimizden)-
20 temmuz cuma günü Gö-

Dün Duraunbeylı Ali efe- nen İdmanyurdu takımı, Ça
<len bir mektup aldık. Oku- nakkale Türkgtiııü ile 2-2 
yucumuı bu mektubunda beraber kaldı. Çanakkalenin 

diyor ki: güzel futbol sahasında yapı-
<(Ünlü gazetenizde Bergam-1 lan maçın çok samimi ve 

ada leyleklerle kartalların t&tlı bir ahenk içinde neti
muharebe ottiğıni ve aynı celenmesi şükranla ve mem· 
harp 40 sane evel olduğu - nuniyetle kayda şayandır. 
nu bir ihtiyarın söyledıği- Bilhassa Gönen takımının 

ni okudum. Eyi hatırlıyorum alışkın olmadıkları bir saha
bu harp 313 senesinde Ed_ da gösterdikleri fealıyet tak
irne havalisinde olmuştur. dirlere değer bir muvaffa

Şimdıki gibi ü~: beş yüz de_ kıyettir. Mülhakat oyuncula
ğil Balıkesir vo Bursa hav- rilo takviye edilen Çunak
alisin<le ne kadar leylek va- • kı.ıle takımı beraberlik sayı
rsa harbe iştir~k ettıler. Mu sını 47 inci dakikada yap
vsım nynı idi. Yuvaları- mı~tır. Hakemin belki kendi_ 
nıla bıraktıkları yıwr· si için lüzum gördüğü iki 
uları ıcın Mustafa Ke dakikalık temdit vaziyeti 
ınal Pu:.;a kazaöı Belediyesi Cıınakkalelileri mağlUbiyet
yevmiye üç be~ sığır kese- ten kurtarmıştır . Birinci ve 
rek yuvrularn dağıttı. Ve ikinci devrede Gönen ta
neticede kartallar mağlup kımının tebıırüz eden faiki
oldu. l l ıssiyatıma nazaran yeti her halde ikiden razla 
L~yleldt'lr daha haber alma· gol yapabilecek kıymette 
dı . Neticece kartallar mağ_ idi. 
lup olacaktır. Sözüm haki- Çanakkalelilere çok güzel 
kattır.)) bir oyun tekli gösteren Gö 

nenliler çok sevilmiş ve al
kışlanmışlardır. Kadirşinas 

halkın Gönenli misafirlere 
karşı göst.erdikleri muhabbet 
ve samimiyf't sporcuları mli
tehassis etmiştir. 

Çanakkale sahasında yapı
lan lik maçlarına iştirak eden 
Ezine ve Eceabat takımlarının 
oyundan sonra hafif bir ha
kem münakaşası arasında 
takımlar sahada göründüler. 
Hakem: Beşiktaş kulübünden 
jandarma yüzbaşısı Nnzım 
bey idi. Oyundan 11vel Gö_ 
nenliler; Çanakkale halkını 

hürmetle seldmladılar. 

Bayrak merasimi yapıldı. 
Gönen takımı: Çanakkaleli 
kardeşlerine zarif bir bayrak 
takdim ettiler. 

Gönenliler rüzgAr altıncı dü
ştiiler. Dakikalar geptikçe 
oyun şiddetini artırmıya ha_ 
şladı. Mütekabil hücumlar 
her iki taraf müdafaasında 

do kırılıyordu. (17) inci 
dakika la bir penaltı eczası 
verildi. Gönen tnkımındnn 
(Devuaıı dördüncü sayfada ) 
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Yıldıza me~tupl.. 
Kızım, 

Tanımadığın bir ada· 
mın, sana mektup gön -
dermesinden mana çıkaraca-
ğını hiç zannetmiyorum ... 

Eğ~r, Anauolunuo bir vi
ldyetınde yetişseydm, o za· 
man, gözlerin, satırlarımda 
hin merak ve tecessüsle do
lnşacak, kafandan muhtelif 
fikirler geçecekti.. Ve ni · 
hayet, şu neticeye varacak
tın: 

« - Bu adam, muhak
kak, benimle tanışmak ~sti
yor ... Mektubu hır vesıle -
dir... » 

Fakat, İstanbul gibi ser
best, uçık fikirli, dedikoda
euz bir muhitte çiçek açtı
ğm ıçın: mektubumu, tabii 
bırşeywiş gıbi k.arşılıya
caksın •.. Bundan emınım. · 

Sana, mektup yazmamın 

sebebi, nedir? .. 
Ben ki canım kadar sev

diğim d\)~tlarıma, iki satır-
lık bir mektup karalıyamı -
yacak kadar ihmalkArım? ... 
Böyle olduğu halde, tanıma
dığım bir genç kıza, uzun 
uzad ya mektup yaz~ıya 
kalkışmamın sebebi nedır~ .. 

Hiç, kızım ... Sadece bır 
gevezelik ve dedikodu .. · 

b.. le 
Bu &kşam, . c~nım . oy -

istedi ... Ağabeyını çekıştıre 
oeğim .. . 

B., hatırlıyor mut.un, 
ıımem . Ana-

yıldız· sğabeyın una, 
' · t' Ana doludan bahsetmış ı... . · 

d l k olan sevgısıoı o uya arşı 

anlatm\ştı... A 

Maarif Vekilinin Beyanatı 
(Üst tarafı birinci sayfıtda] 

ayrı şekiller tespıt ile meşgulüz. Bu şekıller her ne olurıııa 
olsun herşeyden önce talebemizin derslerine esaslı ve dik
katlı surette çalışması rnz mdır. 

Yeni acılacak mektepler. , __ _ 
-Önümüzdeki sene liselere ve ortumekteplere vaki olacak 

talebe müro.cantlarını kJrşılıyabilmek ı~·in yl'nİ tedbirler 
düşünülmü~ mudür? Uu IDt•ya[Jda lstanbul v. ziyetini 
dıkkate alan Vekdlet Haydar Paşn<la eski 
tıbbiye binasında kuracağı lise ve orta. mekteplere ta-
lebe izdihamının önüne ger~bılecek midir? Bu mektebin ku
rulm:.ısıle 1stanbulıın diğer erkek leyli liselerinin vaziy
P.tlerinin bozulacıığı gazetelerde mevzu ha hı:ı olmaktadır . 
Bunun hakk.nda ne düşünüyorsunuz ? 

- 1934- ı 935 ders yılı gerek orta mekteplerin gerek 
liselerin ilk sınıfına bundan evelki senelerinkinden daha 
ziyade talebe geleceği anlaşıldığından muallım kadromuz 
bütçemizin imkAnı ve binaların istiap h ıddi nozara al
mış buna göre tertibat ve huzırl.k yııpılmıştı. Bu 
cümleden olarak en ziyade talf be hücıımnnn maruz 
olacağı tahmin e<illım İstanbul mektepleri duhn geniş müsa
it bir vaziyete getirebılmek için bugün çok sıkışmış bir 
halde bulunan Kadıköy lisesi eski tıbbiye bınasına nak -
ledılmiş Kadıköy l!sellinin her iki hinosında geniş mevcu
tlu bir orta mektep bırakılm ıştı . H·ıyıhır Paşadan Jjı ~ kı_ 
smından maada yine bu semtin orta mekteplerindeki sıkı
şık sınıClar d:ı bu yeni binaya alınacaktır. Şu suretle yeni 
hirbir t Pşekkül ve kadro tezyidine hacet 
kalmadan geniş istenildiği kadar zatı ve gündüz talebesini 
alabilecek iki devreli bir lise meydana gelmiş olocaktır. 

Her seno anndoludan lstanbula gelip yatı mekteplerimi· 
zde yer bulamıyan talebe busene Haydar pnşada en müsait 
ıartlar içinde okumak imkdnı da eldo edeceklerdir. 

Boğaziçinde Rumeli ile İstanbul cihetinde bilhassa 
lise talebesinin yer bulamaması düşünülerek gündüz 
talebesi olmak üzere liseye girmek İtteyen gençleri tahsi 
iden mahrum bırakmamak için Kabataş ve İstanbul erkek 
liselerinin yatı kısımları Haydar paşaya nakledilecek olan 
Kadıköy lisesine devredilmiştir. Bu mekteplerde yutılık do 
layısile işgal edilmiş bulunan arkaduşlarda yeniden 
müracaat edecek gündüz talebesi bula bilecekler-
dir. E~asen HııyJar paşa lisesinin açılması muhteren sele
fin Hikmet beyfendi zamanında taayyün etmiş huna dev-
rolmuştur. Tamir tadil ve tesis tahsısatı verilmiştir. Yu-
kardaki sebepleri gi)rünce aynı yoldan yürümeğe imkAn 
tasavvur edilmez. Haydar paşaılaki binanın bugün en müea 

İşte ben, bu akşam na-
' ·· ı ve cana dolunun çok guze 

. 81 karşı-
yakın hır manzara 
sındayım ... 

Ah .. kün olsa da, sa
' mum .. düaüm na şu karşımda gor. 0 

it bir bina olduğu teslim olunur . V~kaletjmizin bütçesi bugün 
ondan daha müsait yap!lcak vııziyette değildir. Yatı ta
lebesinin İstanbul ve K ıbadaş liselerinden alınması bütçe 
]erimize müessir olar düşüncesile ancak bu mektepler 

.. d 1 d g- ı·m ~lemi hır ses-ye ın e ı il • b 1 
li film gibi aksettıre ı -

sem ... 
Fakat, va"ıtasız1ıktan, na. 

. r kı;ıedenlerı 
~!ar, ob.ıektı ıme 8 ~ 

· çaJışacağ-sana göstermıye 
ım. 

İşte dekor: _ 
Gece gündüzün sılcıı_gl 

' · .. tu muş 
ve ışığı üzerıne or.. h' 
iı.ce .. ldcivert bir tul ı-
ssini 

Ay 
veriyor, 

tııkatsiı, 

jnsana .. 
yıldızlar 

cansız ... 
aecesı Gök, bir st~p o 

kadar açık .. 
Mehtabın parlaklığı s~ıy~

sinde, karş kı harmanları gu 
zelce görebiliyorum. 

ÖnümıiEıki tarlalar, sa· 
mıın yığınları ile dolmuş. 

- lar Her tarafta, bu yıgın 
- vo son-_ goze çarpıyo.r .. 

ra g ıniş harmonlıklar .. 
Kulübelerin önlerinde ış

ıklar var . 
Çcırdaklar, havada kalmış 

sanki.. 
U · eli zaktan, yakından, ın.c ' 

kalınlı konuşmalar gelıyor. 
Ş b. fö 

oseden ge~'.en ır • 
ytonun munt&1zam adımlar· 
la ilerlıyen atlarının mutto-
. dan rıt nulsesleri... Arkasın 

hiı· otomobilin horultusu ... 
Ve onun ardından da, kö

pekJa ın acı acı, can sı 
kıcı havlayışlurı ... 

Bazan bir birine cevap 
veren b ·k~·i düdükleri iş. 
itiliyor .. 

İşte, gece safası yapın· 
ıya giden delikanlılar·· 

Bu k ne oJıır. gece ç~nılnrıln kalsa 0
" oluı· .. 

. . . 
• • • 1 • 

Bsın · • • · · · ıe le ııl-
•l ı ıı b er gıiz•'l Hıılıce. net( 

u gect>? 

Ve, yino köpeklerin, ku-

hususi birer müessese halini aldığı zaman hatıra 
gelebilir. Maarif gündüz içinde yatı mektebinin 
şu veya bu müessesesoye yerleştirilmesi. ~üesses.elerimizin 
umumi hayatına tesir etrr•ez. Yatı talebesını almusıle lst11nb-
bul ve Kabataş liselerinde yeaiden tadılat yapn~a~a lü~um 
yoktur. hıt.anbul lisesi için de eski mevcudıyetını tam ıda-
me ettirm(lğıt, muallim mekt·~ bi de Hııydar paşaclak.i 
bina.,ının eski askı>ri tıbbıye kısmına d.ıhn yeoı 
mütekdmil bir vaziyet verılerek geçıl••cAktir. Haydar 
Psşada açılacak bu litııd okutma bakımından ve ldboratu
var durs levazım cih 1tind~n çok kuvvetli eleman ve vasıta
larla teçhiz edılcc:ektir. Yüzlerce geoç talebenin .sin.es ne 
toplıyacnk olan bu miiessesenin cümhuriyet mn:ırıfmın en 
verimli ocokhrından biri olacaırına "*' ~·ok zaman geçme 
dt-n umumi efkarda değeri old;ğu mevkii al:ıcuğına emin .. 

JakJarı paralay eı s11sleri du- kt>ndısini dinlıyen genç kız 
yulmıya başladı. · da başını eğmıye mecbur 

Eyvah. işte bir eşek- oluyor~u. .. .. . 
te, yalvaran, ağlıyan bir Hakıırnten gu·l~nPcek hır 
sesle uzun uzun anırıoı - mnnzara değıl mı!· 
ya koyuldu. Bazan ş ıı rlerınde, Ç'.ı\gın 

Bunlar olmasa yıldız bir dşık rolüne çıkar .. · 
emin ol kı, hu~manlar~ O zaman, gayri ihtiyııri, 
doyum olmıyacnk... onun boyunu düşünür ve 

San::ı ağub•'yinden bahse_ gü!ümserım. 
decektim, hal bu ki, mt·ktup, Bu gülüşümle~ 

l (<- Hu boylamı aşık old 
00un sına an atmak istö>diği 

17uzellıklerden bırınin portre un .. » Demek isterım .. 
; 1 ile çerçevelendi. Fakat, onn, hu brı söyle-

Bunları. anlatmak onun lliPlll .. • 

vazıfesiyıli, amma, kendisi Çünkü kendisini severım. 
b. t . . llıçbir z~mnn gücendirmek 

Yaman ır g.ızo ncı yetışme· d 
hJ t · ı 1 k' istem~m. Lfikin bazan arı-ğa a e mış o ma ı ı, sana 

ınektup yazmağa bile eli lıyor işte .. 
. Sonra, son zamı:ınlarrl. n; dı>ğmıvor.. t 

Görsen. yıldız ağ:-:bPğİnin, -G3zeteciyim. gaz6 erıyım, 
minicik boyu ile şehirdf~ öy_ diye hır tutturdu ki, sorma 
ı~ bir gezişi var ki .. İkinci birşey varsn, 0 <la 

insanın: çok okuduğunu anlat~asıdır. 
«-Bu boyla gazetcci?»Di Fakat, bir senedır onu 

· l' okurkfln aörmedim, dtıse«ı, 
Yec ,o-ı ge ıyor.. " .. 0 ~" yüzde doksan doğru P.OY-Bu sözıimü sakın, tns 
anlama . '\oksa i§. boyla de- lemi~ oln<'ağım. 
rril. kofa ile yapılır. (!) N~yse, hiç olrnazs~ o~u-
0 Lakin. nedense bu haki- yucularına kitap sevılırmıye 
katı anlıyan yok (!) . çalışıyoryal.. Bu ka.fı · 

Ağabeyini. bir gen~~ k zla A~nbeyin benim bu gev-
crörmüştüm . Ü z lman, kar- ezeH'rime belki kızn.cnktır, 
Şıdan k.ır~_Y:'· güldüğümü kızı~. Onun için mektnbum-
itirnf etmelıyım.. dan ona hi~~ hnhsP-tmesen 

O, birşey anlatırken yüzü- çok memnun olurum. 
nü yukarı kul<lırmıyn ve Sonra benim için de: 

TORKDILI 

1 
Şark 
Meselesi 
( Üst tarjjfı birinci sayfada) 
8arthounuıı pNJt!SJrı ı ıııtırtı zi 

kayıt ıle kar§ l un ~lur1.l r 
Bildhare Frans.ı hukumeli· 
nin bloklar sisteıııinı t kıp 
ı Ltıği z<1nııedı ıdi. Lakın soıı 

aünlerde. M B rlhounğrı ye 
~i p rojesı nuz.Ht dıkkı.ı!ıJ al 
ınmnaa şayan görülclu. Ar 
tık F~ansnn ı n yen ı projesi Lo 
k::ırno projesinin prensiplerin 
den avrılmıyor.Şark misakında, 
Fran~a hükumeti Rusya ve 
Almanyaya karş: aynı taa
hhütlerde bulunmrıktııdır ve 
Loknrno misakınıl ı 8nvyet 
Rusy:ı hükumeti gerek Fra· 
ns ,ı ya ve gerekse Alrıı·ınyuya 
bir (Y'arnnti olacuktır. Hu 
mü n~sB betle Lokıırno ın i Rll kı 
ile Şarkmisakı arasında te
zat kalınıyacaktır . Y:ıni Şa

rk misakı Lokarno mi~a
kını tamamlıyacaktır. ln
ailtere ıle İtalya hükumet
leri üstlerine yeni taahhüt 
yüklenmiyorlar . Ldkin Fran· 
sanın umumi emnü huzurun 
teessüsü hesabına büyük 
bir hizmet yaptığını takdir 
ebiyorlar. 

Fransanın noktai nazarı 
budur: Fransa devleti ev
vela emniyetini temin etmek 
istiyor, bundan sonra sil4· 
hsızlanmıya dair lazım gel~n 
tedbirler al ı nabilir, diyor. 

~ark ile Lokarno miqn ~
ları birlikto Frant1anın emnı
yetini kuvveden fıile çıka
rmış oluyor. Bu misaklar 
ile Fransa hükumeti gerek 
garp ve gerek şark hudu. 
tlarını her türlü tecavüzden 
masun buluyor. Yani Fra-
nsa hükumeti 1932 senesinde 
silahsızlanma hakkında is-
ted ıği şartları ve temin 
atı elde ediyor: Mademki 
Fransa devleti bu misak 
ile Şark hududunda muhtaç 
olduğu garantiye mazhar ol
uyor. Almıınya hükumeti 
nin de sildhsızlanmada arzu 
ettiği müsavi tnl .. bin de ha. 
klı vaziyotte buluntluğuna 
şüphe yoktur, 

Samimi ve dostano müna
sebetler husule gı•lece~ini 
ümit ediyoruz. Biz bu ümidi 
d·ıima beslPdik. Bunun için 
İn2'iltAre ve İtalya hükOmetl
erinin Fr~msanın projPsini 
memnuniyPtle karşıladıkl~rını 
söylüyoruz. Tabiidir ki ltaL 1 

yn ile lngiltere takip ettik
leri siyaseti drığiştirmiyor-

l:ır. Dıığ'işAn nokta projedeki 
pireııs plne taall6k ed r. 
Rilvük Britanya. hükU.mPlİ, 
Roma hükumeti ile bu hug-
usta muhaberede bulunmak
tAılı r 

((-- lşttı bir koyu dedıko 
ducu daha!. lştA, cah ilın 
biri daha» derse, ben ııe 
y.ı p ·uı m. 

t'ok uzattım aaliba yıld ı z. 
. o k 
iri gözlerintt uzun ·ır r k· 

ininin diişm ... k iizere ol 
doğunu görür gibi uluyo 
rum ... 

Ö yo ya bukadar uzun 
mektubu sana ağabeyin hi
le yazmıyor. 

Ben istemem; faknt oğ 
abeyinin şu dertli anlarına 
şifa olabilecek cevaplar gö
nder, yavrum. 

liiç olmazsa her hafta sa
na yolladığı nıcktııplnrına 
usulon bir iki satırlık cevap 
ver . 

Memnun olur çocukçoa:z .. 
Altın sadarırıdnn öperim 
kızım. 

Not: 
( Me- Te) 

Dünkü yazımızın başlığı
nda «Hıtabe» kelimesi, «ili 
tnben » oiurak dizilmiştir. 
Tashih ederiz. ıil. T. 

Sayfa: 3 

Viyanada kanlıl Birliğin 
Hadiseler 1 Kongresi. 
( Üst tarafı birinci sayfadu ) KONGRE'iE DAVET 
yakalanarak götürulmuştür. idmanbirliği reisliğinden: 
Uuşvt'k jl Doıfus yııkulundığı Cuma günü akşaml saat 
esnada aldığ. yaralar ntıtı- 21 de idmarıcılar muhfe
cesıı ı de ölmüştiır. Dığt!rleri 
henüz asıl rın (•tinde bulun- /inde sentlik kongremiz 
maktaı! rl:ır. Akıoetlori mı·ç- lopfonac:ağındarı kulılpçü 
huldür. arkadaşlarumzın teşrifleri 

Viyana, 26 {A A.)- liükü- rica olunur. 
=======,==================== 

met vazıyete tnmamen ha- ~vekıiın ölümünü anlatırken 
kimdir Hukumet bütün sıyl!sat hakkında Cazla bir 
A vusturyııda sükQnu tesis şey söylemiyecl-'ğ . m. Fakat 
etmiştir. Asilerin ellerinde bundan yüksek sesle babse-
mevkuf nozırlur ve haşve deceğiruiz saatler gelecektir. 
kıllet memurlıırı karta-

l Ve ittıhamlarımızı yine yük-rı ınış, asiler hapisan~ye 
sevkolunmuşlardır. Rütiin sek sesle huğıracağız,Jemiş-
mernlekette örfi i iare ilan tir. 
edilmiştir.Hük1met komiseri Paris, 26 (A.A.) - Siyasi 

mehafıl AvuAturya hddjsele_ 
dün geco radyoda Başvekil rinin inkişafını büyük bir 
M. Dullusun katli tafsılıHını 

dikkatle takip etmektedir. 
Roma, 26 (A..A.) - Yarı 

resmi mebafılde İtalyanın 
Avusturya hAdıselerini derin 
bir alaka ile fakat sükQnet-

HARP 
Bu filmde topçu, piyade ve tayare 

bu meyanda bir takım macera ve aşk 
kkat v:.ı heyecanl.t seyredeceks;niı. 

harplerini ve 
sahnelerini di. 

Ayrıca 

(4-132) 

Daımi Vi 'ayet Encümeninden: 
Azanıi miktarı Cinsi 

bOO ltıneke bPnzin 
50 (( gaz 

ıoo « vaöon vaoı 
~ • t'I 

50 « valvalin yağı 
, 2o « gırrs yağı 

Vihlyet yollarında çalışan k.am)'Ou ye siliudir
lerin bir senelik ihtiyacı icin lüzumu halınde 

t D 

alınmak üzere balada miktarlarile cin~leri yHz· 
ıh yağla şartnanwsi mucibince mübuyaa edilemk 
ve 13- ağustos-9:14 tarihine müsadif Pazatesi 
günü saat orı beşte ihale edilmek üzere bir ay 
müddeti~ aleni münakasava vazedilmiştir. 

Talip olanların yüzde 'yedi buçuk. ni~JH•tinde 
teminatı muvakkateleriui vezneye teslim ile tica .. 
ret odası Yesikalarile birlikte vuvnıi mezk1,rda ve ., 

bu hususa dair fazla nıalfmıat almak istivenle-
• 

rin lLtlıa evel euciimeni vilayete gelmeleri ilan 
olunur. 4 - 134 



Sayfa: 4 

Mecmualar: 

Aym Tarihi 
Motbunt Umum Müdürlüğü 

tarafından aylık olarak çı
karılan bu mecmuanın 5 inci 
numaras ı intişar etmışt.r 

~foyıs ayının sıyoset ve 
iktısı:ıdiy ııtınn haArolunnn hu 
nüsha .. ındt1: İçt>rİyı>. dışnrı 
yu, Mılletler C •nıiyetine, Gar
bi Avrup ıya, Ort11 Avrupnya, 
Şark Avrupns nJ, Sosyalist 
Cümhuriyet ittihadına, Ba .. 
kanlara, Türkivenin Şıırk ve 
C•mup komşularına. Büyük 
Biritonyaya. Uzak Şark ve 
müsteml"kelere ait bütün 
htıdiselerin takvimini, vesi
kalarını, akislerini toplamak
ta ve ikinci nüshasında da 
ayın kiiltür hareketlerini 
nakletmektedir. 

Bu faideli eseri okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

Çaı1akkale 
Macı , 
( Üst tarafı ikinci sayfada ) 
lımail hey bunu çok güzel 
idare etti ve takımı lehine 
birinci sayıyı yaptı. Gönen-
lilerin hususiyet arzeden 
bir atlet varlığı ile, karşı 
takım için daha ağır basan 
bir mevcudıyet olduğu aşik
ardı. Çanakkaleliler çok sık
ıştırılıyordu . Gönen muhacım 
hattının ol aç· ğında görülen 
zoifıik; Çanak kale)ileri bir 
çok fırsatlarda tehlikelerden 
kurtarıyordu. Bırinci devre 
I - O Gönenlilerin galibiyeti 
ile bitti. 

İkinci kısmın dördüncü 
dakikası oldu. Gönen tnk 
ımından İsmail beyin kar
neden salladığı topu Ferit 
bey güzel bir kafa vur
uşu ile kaleye gönderdi. 
Bundan sonra Çanakkaleli
lerde sayı yapabilmek için 
büyük bir gayret görüldü. 

Temadi eden akınlıır Gö
nen müdafan hakkında daj_ 
ma kuvvAtini azaltıyor, 
eıftra müncer oluyordu. 
Yirminci dakikada güzel bir 
fırsatı kaçırmıyan Çanak
kaleliler sıradan bir çekiş
le ilk sayılarını kaydetti
ler. Çalışıyorlardı. (45) inci 
dakıkada 2 • 1 Gönenlıler 
galıp mevkimde idiler. Etra
ftan (oyun sonu olmuştur. 
Hakem! 45 inci drkikn geçi
yor) sesleri yükselmeğe 
başladı. Bilmem neden ha-
kem oyuna devam emrini 
veriyordu. 47 dakikada 
Yeşnr bey Çanakkalelilere 
beraberlik sayısını yaptı 
ve oyunun sonunu bildiren 
hakemin uzun düdüğü de 
çaldı. 

Gönen takımının çok faik 
oyunu karşısında Çanakkal
eli!erin beraberlik sayılarını 
47 ioc·i dakikada bile yop_ 
mış olmaları, kendileri İçin 
cidden bir tesadüf eseridir. 
Gönenliler ncticenın müspet 
bir şekle bağlanması içjn 
bir gıin sonra y::ıpılnıok üz
ere ikinci hır ma{· teklıf 
etmişlerdir. Bu teklif vakit 
ve gün tayin edilmeden ba
şka bir z mana tehir sure
tile kabul edılmiştir. Oyun 
heyeti umumiye itıbarıle çok 
güzol olmuştur. ller iki tar
af ta takıınl ırının şerefli go_ 
libiyeti uğrunda çnlışmışln
rdır. Neticenin 2 2 beraber
liği; soyahııtin tatlı bir ha. 
tırası halinde tecelli etmiştir. 
Gönenliler komşu kazalarla 
yapmak ıştedıkl ri maçlara 
hozırlonmaktadı rlar, 

r::ı 
~ 

ı::t 
::::J 

~ 
1.::1 

r:;, 
ı,::.ı. 

a ırmad 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmi~tir. 

TORK DILl 

Büyük arif Oteli 

Sn, hava ve nıuhtelif nH'Y''a ve ha) vanatı ehliyesile nıeşhnr 
hulunarı Balıkesir-Kiitfllıya şimendifer hattı üzeriııde Oursuııhey 

kalasrrı<la ilk defa açılacak olan panayır 1 O ağustos 934 cuma 
gliııii haşhyarak 14 a~ustos 934 salı giiııü hitaın bulacaktn·. 

• 

Şah Mehmet mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 

Agf a f otograf makineleri 
nin Balıke:irde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGHAF ~IAKİNELEHI 
Yedi yaşında bir çocuk tarafından cltıhi gayret 

kolııylıkla kullanılır. 

~'"'-"·"'"··· 

'-~-===================~=~~=-=== Askeri Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda ~'azılı ınJhallerdeki kıtalar için muktazi erzakın ihalrlrri ı 1 

ağu ·to · 9~34 cnınartesi günü ~aat lô da ayrı a~ rı icra edilecel tir. Talip-
lerin mezktır gün ve saate Ba) ranııç a .. keri , atın alma komis~ onuna mii
racaatları. 

Cinsi 
Sığır eti 
Sığır Pli 
Sığıı· eti 

Miktarı Hal şc\kli 
70,000 Kirazlıda Kapalı 

100,000 Ezine Vf' neyildide Kapalı 
14ü,OOO Ba~ ramı<: 'e A~ Hıcıkta Kapalı 4-137 

27 TEMMUZ 

~ı . 1 inşaat sahiplerile mühendis 
ve ustaların nazarıdikkatine 

' Kurt orelan ve balık markn çimentolar her zaman 1 
~ gay~t tuz ol rak tıcnrctl an en d~ ~ ul~r mcktn bir inci 
it, evı h r eşıt yağlı boya ve yagları 1le her renkte 
ftJ; hoyul rı ve bılOmum malzemesi bctorınrmedo lmllo
~ nı ~rn her ,esit ı tenıl"n boyda dt:mır bulunur. Çam 1 çimento al cıtı ziraıye d mir h •r nevi hırdavat Vl3 

1 mo.lz m i ın niye)(• rek hf't kabul etme) ece dere-

1 code toptan Vfı perakende ucuz fiatla satılmaktrdır 
1 Siparişler sürııtle sev edilir. Eyi ve ucuz malzeme 
, alma istiyenlerle menfaatlnrını müdrik zevatın her 
~ halde ticnrethnnemi.ze uğrayıp çeşitlerimizi ~örmeleri 
~ menfaatleri iktıznsındandır. 
~ 8. ndırmn f em et Paşa caddesi 

1 
~ demir tüccarı Hatip zade 'ti 
it. ftlEIUIET NCBi !11; 
~ I ~'!~~~~~~~~~Sil 

•• •• •• •• •• • •• •• eo •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

AVUKAT 
• 

T 
BALIKE İH ntKf'llET CADDESİ ~n.E 
' 

t:eza, tır r t, hukuk. ihtisns, nınhkemelerıln 
• dıvanı tıarplesnde d n uht~ P<li.~r ıstış re yapor. 

fıkır verir. 

••••••••• o• •••••••••• • eoo•• .. • ~•••c••• •••s••••••••o••••••• -•• 
• 

n lnd 
1 rk~z " • kazalar h h~r 

f P sürntltı ru~r fli~n<lirilir . 

a l 

a 

•• •• •• •• •• • •• •• •• • • •• •• • • •• •• •• •• •• si ~arşısm~ :: 
n1>v 1 tla' a ka huJ· !! 
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BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞTIR 


