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Arsıulusal Panayır Kabinede 

Ekonomi Bakanı Tara- Bazı değiş ı tlıkler olmoı 
fından Törenle Açıldı. ~akkındaki ~.ab~rler ~oüıu 

Yargutay ı Futbol Birincilikleri 
Ankaraya taşındı. Nö~etci p a z a r a B a ş l ı y o r . 

'

n3c P - . . . . d degıl~n. 
Ka· ~ il an~yuınd3 Türk er düstınsın n ~z zaman a İstanbul, 22 (Özel) 

ıı bdar büyü~ bir hızla i ler IE miş oldu~ u m lı olara ~ ~:~::~ ~~;·a::!:'' ~~~~~· ;~~ · 
lirilmektedir. Açılma töreninde birçok dnetlıhr ve ;~~::
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b'ınlerce Lıalk hazır Lıulun"u. Yusuf Kemal veya Mahmut il U U Esattan birinin geçeceği İç 

lıtnit, 22 (Giden arkada· ı~leri Bakanı Şükrü Kaya ıle 
'ı'rr.ııdan). Arsıulusal betinci inhisar ar Bakanı Rıınanın 
~Ilı· çeldlecek 'eri haldmıcla çıkan 
1 ır pan..ıyırı bugün saat 
8 ·~ 1 haberlerin katiyen asıı yok· "•·O da Ekonomı Bakanı 1 

\.~1.ıı tnr. 

ha~yerleri ~e ya~rn~a An 
karaya gidecek 

Ankara, 21 (Özel) Ya. 

rgutayın (Temyi:.t mahkeme 

si) Yeni şehirde devlet ma 

hallesinde yapılan kurağa 

taşınması işi bÜmiştir . 
EskişehirJe yalnız nöbet 

çi hakyerleri kalmıştır. On 

laı da 25 ağmtosa le adar 

Anlrnraya gelnıiş buluııacak 

lardır 
1 il Brtyar tarafınddn açı 
dı 

~ Açım töreninde saylavlar, 
•
01luklar, süel ve mülki 

Bir Acun Harbi mi? 

~"' b. ~ra, Parti mensupları, il 
1 Y ıJ.: ve ıehir kuru 1u üye 

~l, , gazeteciler, diğer 
•etlı er ve bin 1erce halk 

~Çılıt töreninde hazır bu· 
11
1ldu. İlk olarak 

~llzıka İstik 1 al marşını çal-

İngiltere deAsker 
Top fa mağ a Başladı. 

ı. Şarbay ve panayır ko· 
lllitesi Başkanı Dok tor Ueh · 
Cet Uz sonra rla Ekono 

"'1 l~akanı Celal Bayar bi· 

bank, tecim odası, evkaf 

uray pavyonları da pek gü 

zeldir 
İzmir bu münasebetle bü· 

yük bayram günlerinden 
birini yaıamaktadır. Bütün 
illerden gelen ziyaretçilerle 

ı M. Makezni ~iyor ~i: « -Habeş toprr klaı ı ~ir taar
ruza uğradığı anda bir ço~ teMi~eli, siyasi i~tilaflu 

zu~ur ede~ilece~tir.» 
ter ı" 1 d"I 

İstanbul, 22 (Özel) in· · 1 
ov ev ver ı er. 

~Uııka Onuncu yıl mar · 
••ıa ~ 1 Çalarken sayın Bakan 

0tdelayl keııerek panayırı 
'çıtlar 

lt 1935 Panayırında pek az 
il rr.anda Türk endüstrisi· 
~11tı ne kadar büyük bir 
l»~la ilerlemiş olduğu 
ı~-~ canlı olcırak görülmek 
~ir 

0 
ltaİya, Yugoslavya pavy· 

~ '-'ari'e, İran pavyonları çok 

~ndir İnhisarlar. Sümer· 

oteller, pansiyonlar tama 
men dolmuş gibidir. 

Uraym Ba~an şeref ine ve
diüi şölen 

İzmir, 22 Giden arkada

ıımızdan) - Uray tarafın 

dan bu akşam panayır ga
zinoııunda Ekonomi Bakanı· 
mız Celal Bayar ferefine 
büyük bir şölen verilmiştir. 

gi ltere hükümetı, Hindıstan 1 

dan asker toplıyaral< Habe· ı 

şistana göndermeğe başla· 

mıştır. Bu hadise, Avrupa· 

da ilgi ile karşılanmıştır. 

İstr.nbul, 22 (Özel ı 
Kanada liberal fırkası baş 

kanı M. Makenzi King On 
tario irad ettiği bir 
tukta: 

nu· 

"Habeşistan mesele11i alt· 
ında muhakkak ve korkunç 
bir acun harbi saklıdır! 

4rn~vutluk i k i Y u nan Say 1 avı 
lıı~~n. ınıanıı.na_ uirmek mahkerr1eye verilecek 

ıçm pua ıstıyor. 
"lıtanbul, 21 lÖzel) - Ar · M. ~alda isin hal~ partisinden olan ~u i~ı saylavtn teş-
:;::~-~~ı:~.~~n .:1~;::11:~ rii masuniyetlerinin kaldırılması istendi. 
~stemiştir. İstanbul, 22 (Özel).- Ati- Müfrit kraliyet taraftarı 

1 

na istinaf mahkemeııı. Yu· ve aynı zamanda M Çald-Dep rem nan Millet ~eclisinden, me: arisin halk fırkası mebusla 
buslardan 1 ıpos gazetesı rından olan bu iki mebus 

-

1 sahib ve başmuharriri M. 

n ~ k d b• d gazetelerinde siyasi vaziyeti tn iri 1 lf aprem Karniyotaki i e Elınkon Me 
il U d M bozacak, memleket halkını lon gazetesi mü ürü . Ev· 0,.1 l.t birbirine saldıracak yazılar uU zarar JOı ur. oııte~raı.tniiannnın teşrii masuniye· 

kaldırılmasını iste· neşrettikleri için muhakeme 
•~Çankırı, 21 (A.A.) - Bu · t' edileceklerdir 
~bilh Çankırıda dört otuzda L.ı& m=ıt=ı=r ·=====-== =-======-=-='--"-=-===c= 
lllt t 
t~ eprenme olmuştur. Za· 

toktur öğretmenlerin Doğıı illerine 
-= 

Ordu 
1 
Kıdem zammı listesi ~·: 

l - zulan~ı. Batanhğa verll~ı 
Gidecek olan işyarlara 

maaş zammı .. 

"İngiliz imparatorluğunun 
birçolc yer1erinde, Habt:şh 

lerle hem ırk olan milyon 

larca insan vard.r. Habeş 

toprakları ecnebi bir dev· 

let tarafından taarruza uğ 
radığı anda tehlıkeli birçok 

siyasi ihtilaflar zuhur 
brlir.,, Demi~lir. 

ede-

Doğu 
illerin~e ilbayJar, ilçebay-
1 ar arasında önemli daği

şikli~ler yapılacak. 
İstanbul, 22 (Ölel) Ba· 

şbakan İsmet İ11önüııfü1 se· 

yahati mün~sebetile, doğu 

illerinde ilbaylar, ilçebay'ar 

arasında önemli değişiklık

ler yapılacak ve bu illerin 

bayındırılmaları ve ekonomi 

alanında iler emeleri için de 

geniş programlar tanzim olu

nacaktır 

Yunanistan da 

~ıKan sigara pa~etlerin~e 
··Yunan kralhğı.. cümlesi 

var. 
İstanbul, 21 (Öz~I) Ati 

nada çıkan Kiriks gazetesi, eıf i lıstesi tamamlanmak ~nka~a, 2 ·'· w (Özel) ?~ 
ta oğretım ogrelmenlerının Ankara, 22 (Özel) Ev· Selanı~te Matsango tütün 

üzare~r. kıdem zamları. ha~ı~lanarak 
Ank , Ô Bakanlığa verılmıı tır. 

d ara, 21 ( zel) - Or· ilk ..• t' .. ğ t 1 ı ll ~ . ogre ım o re men er-
it Uınera ve zabıtan lerfı inden bu yıl kıdem zamm 
d •t~ıi, t·1mamlanmak üzere göreceklerin listesi hazırlan 
~ Li~te, 3U ağustosla net · mıyarak ayrı ayrı bildiri 

iltnıı bulunacaktır. lecektir. 

elce doğu iılerinde Çrtlı~an fabrikasının yapmakta ve 

işyarlara verilen 7.am'arın 

yeniden verilmesi düşünü· ı 
lüyor. 

Bunun için· bir kanunu 

layihası hazırlanmaktadır 

satmakta olduğu yüz1ük si 

gara paketlerine "Yu· 

nan krallığı,, cümlesini ta 

ş yan bandrollar Y<tpıştml

dığmı yazmaktadır. 

8ahtesir, Bandırma. Bursa. ~anat~ale. istan~ul ~ö'ge
leiinin birincileri şe~rimizde tarşıfaşacat. Balı~esir 

~eş gün canh spor gün!eri yaşıyacak. 

H 1 • ı 

Türkiye 
müsabakalarının yapılnınsı 

için bütün Tür~ iyenin beş 

gruba ayrıldığını ve bu grup 
maçlarından biriııin de şeh 
rimizde yapılacağını yaz 
mıştık. Bu haber taınamile 

tahakkuk ettiğinden bir 
kaç gün sonra şehrimiz bü 
yük spor günleri yaşıyaca· 
ktır . 

1934 1935 mevsimi Tü. 
rkıye futbol birincilik ınfı • 

sa bakalarının nasıl yapıla -
cagına dair federasyon ma· 
çların talimat ve programı 
nı çıkarmıştır. Programın 

bazı kı ımlarını aşağıya alı 

yor uz: 

Bölge birincileri, il i< de 
vre müsabakalarını grupla. 
rda yapacak ve grup lıiri 

nc.leri finfilde karşılaşacalc 

lardır. 

Ba ıkesir grubu şudur: 
Balıkesir. Bandırma, Bu 

rsa Çanakkale, lstc.nbul ... 

Bu bölgelerin birincileri 
ağustosun yirmi dördüncü 
cumartesi günü şehrimizde 

bulunacaklardır. 

Ayın yirmi beşinde 1 . 2. 
3 4 numaralı talomlar 

arasmda maç 
Yırmi yedinci salı günü 

l 2 galibi 5 numara ga ' ibi 

~ 4 galibi arasında maç .. 
Yirmi dokuz perşembe 

g ti nü: 
1 2 5 ga ' ibi, 3 4 ga· 

libi artısında mac .. 
Otuzuncu günü de mağ 

lup t<lkımlar yerine döne 
cek, grup birincisı İstanbu
la hareket edecektir. 

Bu maçlara ait programı 

bildiriyoruz: 
1 Müsabakalara işti· 

rak edecek bölge birincilere 

azası behemehal lisanslı 1 u 

luna cak ve bölge şampiyo

nluğunu federaiyona tasdik 
ettirmiş olacaktır 

2 - A: Grup final müsa 
bakalarına başlanacak gü· 
nde ve ilk miisabakadan 
evel bütün müsabakaların 

alfabe sırasında , iştiraki ile 
istiklal marşı çalınırken ba-

yrağımız selamlanacak, ve 

1 ı 11. 1~1 lıı 

bunu müteakip bir 
resmi yapılacaktır. 

geçit 

B: Mü~a bal<alarda bir de· 
fa hükmen veya filen ma 
ğlup olan taraf. ondan so

nra müsabakalara İf

lirak hakkını kayıp edece· 
klir. 

C· Bir maçta her ne se· 
beple olursa olsun oyuncu 
değiştirilemiyecektir. 

D: Hakem kararlarına mu · 
tlak surette, itaat etmeğe; 
ve onun hareketine müda 
hale ve spor terbiyesine 

muhalif hallerde bu'unan 

oyuncular, takımlar veya 
ıdareciler Türkiye birinciltfi 
müsabakalarından ihraç edi
leceği gibi bir sene\ e ka 
dar boykot cezdsı ile de 
tecziye olunacaklardır. 

E: Muayyen vakıtte sahada 
ispat vücut etmiyen takım
lar hükmen mağlup ad 
edi ledeklir. 

F: Hakemler ve yan ha· 

kemleri sah<\da karşılaıan 

iki tarafa mensup olmıya· 

cakhr. 
C: Maçlarda beraberlik 

halinde oyun çeyrek saatlik 
haftayımla yarım saat te
mdit edilecektir. Yine be
raberlık halinde oyun erleııi 
gün oynanacaktır. 

P: Yarı kalan oyunlar ne· 
ticesi nazar itibare alınmı· 

yacak ve ertesi gün de oyun 
baştan oynanacaktır. Ancak 
hakemler oyunun yarı kal

masını icap ettfrecek fena 
bir kut görürlerse keyti 
raporlarına derç edecekler· 

dir. Bu takdirde federasyon 
bir veya iki tarafı mağlup 

ad edebilir. 
3 - Müsabakalar fede 

rasyonca tayin edilecek mü· 

messiller tarafından tanzim 
ve idare edilecektir 

Hakemlerı tayin ve maç 
saatlerini tesbıt ''e ilan et· 

mek, maçların muntazam 

icrnsına nezaret eylemek, 
müsabakalara girenlerin isi· 
mlerinl ve lisans numarala 
rını hakem raporlarile bir. 

( IJevamı ikind sayfada ) 



--~~1-~~-----:--:=ı~~--~----"'!---------~~--------_,_------T~U~RK_D~l~Lt~-~-----==~-======~~~===~===~~~~~~~~~~~A~lu:;s~ 
Dışarda Türkive: 

Yeni Türki_yen ·n D~mirJ ol,arı 
- -

Ankara~a yeni ~ir pa~ta~t o'uı hn TfüKİ~e yen: de-
miryollan rnşaatı i~in yalnız 2~0 milyon lıra ayırmış 

ve 2000 ~ilometrelik ~ir yol yapm ştır. 
Nessiche Landes Zıtung 

gazetesi yazıyoı·: 

Büyük savaştan evelki 

Türkiye hemen hemen her 

bakım lan ya b ncı sı} a al 

ve eko.ıomik kuvvetlerin elin 

d b•r oyuncak olmuştu. 
Nasıl ki Türk ordusu ve 

Türk filosu, batı A rupa

dan gelen hocalar tarafın
dan yetiştirilıyor. endüstri 

rncmleketlerınden getirilen 
silahlarla techız· edilıvor, 

vt:lhnsı büyük de, Jetlerden 

örnek alıyorsa . demiryolları 

da Almnn, İngiliz ve Fran

sız şirketl<'ri tarafından in 

şn olunuyor ve Anadolunı.;n 

bu büyük münakale sıyasa

sı için lazım gelen paralar. 

hisse senetleri eslıa m ve 

tahsılatın yardım yle düm a 

nm dört köşesinden topla 

nı vor.du. 

Buna nığmen bilht1ssa 

,Jemiryolu inşası alanındn 

elde edilen nıuvaffakiyetler 
pek büyük değildi; en önem

li yapılar, İst nbulu Surıye 
va ıtasile Bağdada bağlıyan 

ana hntlın geçtiği batı Ana· 

doluda loplan:yordu. Zıra , 
o zanıan "Beriin. Bağdad,, 
hattının çok büyük 

bir eheınmıyeli vardı. hu 

hnttan başka yapılan bütün 
inşaat, aıcak münferıt li 

munlar• d hilindekı verımli 
mıntal<a 1arlet bir'eştiren kü
çük yollardan ıb ıret oldu 

ğu için hakiki bir münaka 

le ağmd.,n bahsetmeğe im· 

kan yoktu. Almanvadan 

hemen hemen ıkı defa da 
ha büyük olan bir mem e 
kette mevcut demiryol arı 
nın mecmuu ancak 3500 

kilometreyı bulal>ilıyordu. 
Türkiytnin s nır'arı barı· 

şın imzalanmasından sonra 

AnaJoluya munhasır kalın

ca hükümel, uzun bir 
savaştan sonra halsı.ı \e za 

yıf kalan ekonon.ik vasıta 
larla, memleketi canlandır 
mak gibi güç bir ödev kar 

şısında kaldı. Yeni Türkiye 

nin önderleri, memlel.ctın 

tekrar hayat bulması ıçın 

muntazam mü nal· a 'e yo la 
rına ıhliyaç olduğunu der

hal anladılar. Aynı zaman 

dcı ve memlekette münaka
le iı.'erınin. ecnebi şirket'e 
rın l '"t fi u u ar<na ve kazanç 
hırslarına baglı kalmama ı 
lazımgdd Y· • h · ıgını ve atta mu 
hakkak bir verım vadetmi 
yen yerlerd • bile d . I I . . emıryo 

arı ınşa etmek icabettiğini 
taktir c; y 1 edıler y · <lvnş ya 
vaş yapılac1tk olan bu yol 
ların ekonomi siyas·ı . ve st 
ratc1ik meseleler büyüle bir 
rol oynıyordu . 

Bugün kamyonların l el 

ki bütün kültür memleket 

]erinde demiryollarma ciddi 

surette rekabet etmelerine 

rağmen, Türkıye, lokomotif 

teri işletmek ve elektrık 
kuvveti elde dmek icin ka· 
fi mıktarda kön1 üre malik 

olduğu halde, petrol kay-

naklarına nıalık olduğun 
dan kuvvi muharrıke mad

delerınin ıdhalinc bağlı kal
mamak için demiryolu in 

şasına karar verdi. 

Bundan tam on sene ev · 

vel .. yani demiryolu planı

nın tatbıkrna başlanmıştır; 

eğer f r. von Cauzign "ge· 

opolitık" mecmuasında yap· 

t ğı gıbi, maziy bir göz 
atarsa!., o 2aman } eni ve 
kuv~ etlı Türldye d v etm n 

bırkaç yıl ıçind .. rıel r ba 
şardığını anlarız i l nbul, 

huc'u d ı dah çok yalcın ol 

duğu ve bundun dolayı de 
h hlıkeye daha 7İyade ma 

ruz irnldığı içın, stratf j le 

bakımdan daha çol· müsaıt 
olan Anlıara~n }eni bır 

paytaht kuıulurken, foldr 
Türkiye yeni dt>minolları 

inşaaıı içın . de ~sn n ilyon 
Türk !ırası tcı.h s etmiş ve 
Lumınla 2000 1 ilomctre ıl< 
bir yol y~pmıfhr Bundan 
başkc"\ Türkıye },ü 
kümetı, ynbnncılarn verılen 

dC'min olta rı imtiy;ızını satın 
a 1arak kend•s ni ecnebilerin 

te ırınden kı rlarmalt ıçin 
159 mılyon Türk lırnı:ı ı:~r 

f elmiş ve hu suretle mes • 
la 1007 kılometre uztınlu 
ğundnki "Anadolu denir 

yollarını,. geri alabilmi.:tır. 

Bugün çizilen planın tama 
men tatbik olunmas1 ıçin 

çok zaman.- istemesine rağ · 

men ic1\bettıği taktirde Ak
d ~n z sah ilerine rstenıl 1 iği 

kadar askn vollamağ , he,n 

de snhıl ile iç Anadoln ara 
sındn naldıyatı t(."mın t>lme· 

ğe yarıvan demirvol'arının 
en esaslı kısrr ı bitmiştir. 

Her n kadar şimdılik Tür

lcrye dt-vlet demirvollarının 

uzunlu u ancak 5 Jl) kilo
m tre' i buluyor:-:a ta, l u ya 

pılan kı-ım muayHn hir 

plann P,Ör \'Ücuda gctirı! 

dıği ıçin, D ..ı t elinde ha

l<ikat<!n verimli bir müna

knlf' nğınııı ten eliı i teşldl 

etmektedir 

it af yan gaz+Jtelari Oanimar
~aya da çatıyorlar. 

6 Ağustos 1935 tarihlı il 
g ornale d'İta ia yazıyor: 

Danimarka. delegeısı sus 
mak icabettiği hakıl atını 

taktir hurnsunda. ulus'ar 

so yelesinde zuhur eden lir 

fırsdttan istıfade etmesini 
bi' n edi. 

Dttnimı:ırlca, l\luslar sosye

tesinde dostlar aramakta 

dır. Çünkü D.mimrırkaya a t 
baz mühi n m<>s ~ı ler, uluslar 

sosvetesınde telek le edılecektir. 

Fa icat u u lar .osyc tesınc c· 

temin edılecel< f-!abtş dostlu. 

ğu o kndar kıl<metlı o amaz. 

Bununla 1 rnlu Danimarl a 

,ı. legesi. ulum! sosyetesınc e, 

hnl)n aleyhinde ı utuk söyle 

ip ıekten ç kin'nemiştir 

f izce l unu hadise okac'ar 

eh mnuyet· haiı deği dir 

lakin bunu ka) t V<.' ışaret 
clı t l ' gere tir. ılal) ... nın 
dostlar VC' dü~manlar arşı 
vıne bud,, i uv o unmalwır. 

Ddnimarka, İta l) l\} a dt.ş 
man b.r devll"t o!duğt•nu 
i pat etmişt r. Dtın n nıka 
emin olabılir kı İ nlyadn~ 
lin ık olduğu mukabc leyi 

görecektiı. Danimarlca için 

h l'ledilmesi ıcap eden bir 

kaç mesele vardır. O za 

maıı İtalya a mulrnb~ lede 

bulunacaktır. 

1 

• 

'"" 
•• oy 

Yatı okullannın a~e~i ~u 
yıl on~irden yırmi i~iye 1 

Ç1~anl~cak 
Geçen yı ılım iz çe\ resin

de onbir köy yatı oku u aç. 

ılmıştır. Bu \'ı bun arın ad

edı yırmi i iye çıkarılacak

tır 

Böv ect> ta ın teş\(ilatlı 

nıekt p erir\ adedı her }ıl 

ço n tı arak tek muallim i 

ve gayri sıhhi şel,ıldel<i tt• 

dris.ıla tedricen son verile 

ccktir. 

Şehrimiz 

A~liyesin~e i~! at2nm~ 
Hab r a' clığımıza göre 

ş ·hrimiz ağırceza başhanı 

Haydar Nakı 1 üze Bakanlı. 

~ı ce:n!. ış eri direktör'iiğüne 
onun yerine de Yargutav ra 

portör1erinc'en L nıail Hakkı 
at nmıştır 

t İZ 1) I~ 

Kepsüt Pan.a) zrında 

va alı a tmı 
·y·gİdİ Or·. 

Kö~füler eyice ~ayvan satışı yaptılar. Gelen ~ay~an 
m~vcu~u az o1ma~la berab · r f iatlar yü~&~ ~tir. 

-------
Bugün de pıhlinn gür şleri yıpılacak. Panayırın inzi•at 

ve ktntrol!Hrı 8Yidir. 
Kepsüt, 22 jÖzel aytarımı 

zdan 1 Knmunumuz panayırı 

büyük bır istekle devam el 

ınektedır 

Panayır geçen yıln göre 

daha çok rağbet bulmuş, 

urayın h"zırlndıg•, baraka
ların hepsi tutulmuştur Ko 

msu 1lçe ve l amun1ardan 
yüzlerce satıcı ve alıcı gel 

miştir. Alış verişlt' biiyük 
bir canlılık göze çarpır<ık 

tadır l·hvvan alını da çok 

yerind ·clir. 1 öylü•t r epey 

hayvan sntmışlardır. 

Panayıra ~etırilen hay\'an 

adedi az olm lda Leraber 

f ıat'ar yükst I~ oldugundan 

satıcı karlı çıkmaktadır. 

•• 

Og eme 

Bu ginışe bakılırsa pana 

yır devam fltiğı günler içe
risinde çol.. canlı bir şekilde 

geçecegı gıhi herkesi de 
memnun bırakacaktır. Ter· 

tip edilen pehli\'an güreşleri 

yarın (bugün) yapılacaktır 

ve güreşlerden nlınacak ka· 
rın hepsi Hava Kurumuna 

bırakı 1 acaktır Hu güne ka 
dar bır çek peh ivanlar Ke· 

p~üde geln iş bulunuyorlar. 

Pana} ırda intizam göze 
çarpmakta 'c ilgili olanla 

rın k< ntrolü, 'e in:ııl:atı 
dıkkat1 e t min etn ekle ol-

dukları p,örülmekteclır. 

Bu güne lrndar en ufak 
bir zabıta vnk.,sı kayd edi · 
lmemiştir. 

• 

k Ok 1 

Ş""lırımizde bu'unduğu mü 

ddet içeri inde kendisini her 

kese S\!vdır< n değerli ceza 

haşlrnnırnızın aramızdan ay 

rı'masından ötürü duvduğu 

ınt 7 teeı:sürü ad iyPnıizin eli 
w b' 1 w • ı B P,f'r ır c e~er ı uzvu o an 

lı;mail Hakkının atanışı yet 
mel,teclır . 

Okullannm ~ütünleme, ~\tir· Programları etrEfrn~a ya-

Her ıki adlıyecimızı:> yeni 

vazıfo'e.inc1e başarıl<'ar dı · 
1 erız. 

• 

1 O~ullar on altı eylôld2 
kayde, otuz eylül~a ~ers

lere ~aşhyacaklar 
Telgraf haberi olarak clünkü 

:;nyımızdn Lütün ilk oku la· 

rın otuz eylul pa7artesi 

günü açılmasına Kültı'.ir Ba· 

kanlı~ınca karar ~erildiğini 

yazmışt k. ilimizin tam t<."ş
kilatlı okullarıı~n bir eyliil

da lrn.yda v on beş C' •lü'da 

d •rse l)aşlamalo.rı lazı.n ge

lirken bu buvruğa göre lrn
ydın başlaması ve okul! rın 

açılışı on beşer gün geri 

k ,ldığ ndan i 1 irı l ki bütün 

uknllar tal be yazımına 16 

ey ü'd.t, a r re de 3J eylül-

da ba~'ıvac. ldartlır. 

Cenaze otomo~ili 
Uurayl k tart\fınd n cena 

ze nak ı içııı bır Olomobil 
sntm a anmıştır 

Otomohı in le 
y ıpı 'acak l<üçü!~ 

med n sonr ç. ı 

başlanacak 1 ır 

osedı;inde 

tir değiş· 

ırılmasına 

E ma~ parasmd n çı~an 
~avga 

Aygören m ha lesindt>n 

t l<ınekçi Musti\fn oğ'u on 

b ş vaşındn J..i Ahnıet i e 

on 
oglu 

0}nı nıaha 'edPn yine 
bcs yaşını 1 akı İ nrnıl 
Ş ref ar sında < kmt k pa 
rnsındnn ç I< n l ı lrnvg. da 

Ahmet Şerefı bıçalda h. · 
fıfce varalamışlır 

me ve engel yo~lamalan pılan toplafltı. 
İlk öğrctn en Qku:ları bü 

tünlcme, bıtırme, cı r..el yok 

la 1naları ıle açıln a 7amanı 

hakkında Kü tur Bal«ınlığı 

okul dır .. ktörlerine bir gene 

lge göndermıştır. 

Bırıncı ve ık nci 
sınıfların l ütün crre v~ en 

g ·I yolcl 1 maları 2 e' lul pa 

zartesiden lG eyli'ıl pn2arte 

siye kadar, ı'.içüncü sınıf bi 

tırme yoklama arında bü 

tiinleme ve eng~ le kalanların 
sınaç.lctrl 1 u ey)(ı çarşnm

hadan ~ 1 eylül cumartesi 

saat on üç<> kadar yapı a-
caktır. 

Derslere oluz eylul pazar

tesı ~ünü başlanacaktır 

O~ullarm ~ıraatleri 
İlk o 1 ul lora ulleri Ôztürk· 

çc olarnl< h.ızırlanır aktadıı . 
Kırnat•crtn bütün res mleri 

hazırl nmıştır. Yakında ba 

sılmıya ba~lanacaktır. 

Şehrin pilanı yaptuılac~ 
Uray ığın ~ehirin bir pilanı 

nın yapılması yo unda teşe
bbüslere girıştığinı sevinç 
lt: h(\ ber ald!k 

Futbol 
irrncilikleri 

l Üstarafı bırıncı sayfada) 
lilcte federas}'ona bıldirmek 
.ahan.n urrumi n nnzanısı ' 

nın. tinlerin ve h l.ı:>m ı rin 
fotogrt1fl.rııı acıtıp fede · 

rasyona gönd rmek v(." ma'i 

hususları ıfa ev en ek mü· 
ınessilın vazıfe ı din les•n 

dendır. 

4 L:ıfilcler hirsı ida· 

recı b risı hakem Vt' on üçü 
idmancı olırak üzer" 15 ki

şidı:n miirddH p olacaktır. 
Kafı c~e ıştiral< edecek 

h lkemi futbol heyeti seçe 
cektir 

Kültür Balrnnlığı yönet

geri R. Rıdvan Nafızin ba

şkanlığında gaz kurumu · 

na gelmiş ol&n ispckterlerin 

ıştiraki ile ıll< okul progra · 

mldrı etrafında görüşmeler 
yapmışlardır 

Yeni ~ontenjan ~ar2r111mesi 
Birınci teşrfn 1935 

f9j6 sonuna kadar yürürlü 

kte kalmak üzere hnzırlnn

an l.ontenjan lcararnamesi 

Bakanlar Kurulunca onay· 

lanmıştır. Bu kararname sü 

re.:.f ıloku~ aya çıkarılmışt r. 
Eski knrarnan.edeki getiri· 

lecek malların bedellerini 

Merkez Banka ına yatırmak 

hakkındaki 12 mci madde 

k,dd.rılmış ve yeni kararna· 

meye şu madde eklenmiştir 

" Madde :.6 Dahılden 

te-1.trik edılmediğinden 

dolayı kliring veya leva 
zün esas1 ı bir an 'aşma 

i'e bağlı ddu umuz veya 

iktısadi nu vazc:>ne Vhzıveti 
lehimize bulunan 1 ir mem 

leketten g~ tin mesind<" za· 

rurel örül n 'e ıncri hü 

kümlere göre seırbestçe it 

hal o1unmı} f n ve) a kon le 

njana ıabi bu!unan eşya, sipa 

rişlerindcn ev 1 hewehal 
iktı'iat velcıllıginden iıin al . 

ınmal, şnrti e tahrirci lınrıci 

mem ekete so~ulLr. Bn <'Ş
ya için, rT'enşeıne göre "<r 

best döviz v rilınes•, i.: abe 

den alıva de sıparişten evt'I 

Ma iye Yeki ır:ı'nin de n u 

vaff akatini almak azım 
dır > 

f'I n • 

~ut t J.ınıat, ~nıesı 
:--ı ı h h n t dirt:ktorlüğüne 

geldiğini bıldirdığiıı ız süt 

ta imatnamesi il, 
l.amunba y ık an 

i'çt: ve 

tatbikata 
baş 1nnı mnsı içın tamim edı 

imiştir. 
\ 

Jş~ak~a tarafı 

Tipler .. 
4 

, ~ıel 
"TomLul" lrndm arın o 

likleri i.e "tombu 1,, erk el<· 

lerin öze tikleri oldukça de· 

ğişiklik gösteriyor . Çürık~ 
erkeklerin kabadayıhk dıt 

yıd 
yguları daha artıktır. 

nız evli tombul erkek 

)er eğer karıları da tof11 

bul ise söylediğim knbadıt" 
rioi 

yılık kalmaz, onun ye 
· iW "kılıbıklık,, denilen bır t 

lü sıfat tutar 

Tombul erkekler: 

l - Çok arlık onurludıır 

ı Y .. •• j T.n ~oJll . urur <t n saı,: .. 
kil' 

bakmnzlar; knrşılııştığı ar 

1 ktel'I 
daşını bile görmemez 1 

gel neğe çalışırlar . 
1
• 

d 
gı 

3 Yolun or~asın an 
1 r· 

meği, sağ veya sol k•>' 1 il 

dan gitmeğe üstün tutarlar· •. 
f ~ 

4 Yaptıkları en u a 
bı' 

bir işi bile en büyük 
l·e'ııı L k her' . 

aşarı sanır ar, 

d .. 1 . terler· e oy e sanmasını ıs 
şıl< 

5 Eyı geyinıneğe· 

gezinmeğe diişkündürlet· 
· ti .,e 

6 Kadınlı ge7ıll 

~ğ ence eri çok seveı tcr 
e· 

7 Toml>u luldarın• Y 
1 ,ııe 

tirmemek için yem lı er . 

b 
z şıŞ 

özenirler Aııcak ır a 
ıtl,, 11 

meğe baş'adıkları za 

1 1 k el 
yemeklerde tuttım u u 

b·ı·r'er· 
me~ini de pek eyi ı 1 

ve 
8 Otomobi 1, tren 

'ır 
vapur yolculuk1 RTınu bayı 

lar 
1 • ~eY: 

En sevmedik er•~ 9 
. e iiS" 

başkalarının kendilerııı . 
l of11B 

tün1ük savmanında bu u 

sıdır 
klıırı 

10 - En hoşf;tnd• 
0 

§'!Yi kenrlilerini her keı=te 
8 ktı'' 

ü~tun o'duğunu sannı 
"refl 

l J - Kendi'erini go 
"riW 

kadın!arın, onları ilk go ı· 
h. ol ıt111 

le sevec lelerini, ıç 
nırlııl'· 

sa hoşlanacaklarını sn el<' 

12 Kadına boyun r· 
meği bir düşkünlük saYtı 

1 il 
fakat kadının, lar; 

d ğuııdıı rı 
rı arının boyun uru 

bir türlü kurtulama'.ılar· t 
. J<ı..ı' 

l 3 Kendilerin• 
li kll 

derelı kadar kuvvet ' dıtı' 
dm işlerinde şeytan }<a 

kurnaz sanırlar bii" 
· eler ı 4 Tecimer 111 ;şrıtr' 

yü . leci mer olacakrınaı, clllc 
b' o tl 

is e ler bir koltuk ~ahi 1 Jiıı" 
1 Jdill 

laı u a, artı.t ise er ço pe 
1 . 1rlar· 

ıanacak arına ınan Jrııııı 

d ·ı . sarsı me , ken ı erıne 

gü v~nleri 'arc1ır işlerınde 
15 Kadın 

azimleri sarsıltnaz .. ı'Jii 
. 1 . her tu 

l 6 içki crın 1 ıer 
' içmek s sü ıÜ içer er ve 

Jer. 

17 
c k 

. . l>n"a r• Her ı~ı ~ 
1 
ııe· 

' a nırna 
larına ınanır nr l et· 

k 's ge nı 
rinden pek ço 1

\ ·bi Jiıt' 
18 Gövdeleri gı ek 

ld r pelfl 
faları dd tornbu u · hıt'll 

nede çok 
ne çok işlek, 

d rı 
ır. 1 ·ıerı ' 

19 Hayal l>i gı ,e 
tta aÇ 

olduğundan ha)a 1 ..,,.sı· 1 bu 1•· 
ış i.ı kalmazlar. ş . kfodir 
nı bılır'er. Çünlo pıf lıt'" 

f k b zuntı..ı 
ler; ufal< t e 0 

cineın verınez'er, çok :;ı 
20 Ve en son 

nirlı değıldirlcr ltd< 
N.Sa 
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Halkevi 

Sineması. 
Ev içlerinde oturulmıya 

tak kadar hir sıcaklık vardı 
•kşaın. Şöyle parkn doğru 
bir ineytm, deJim. Loş akşam 
karanhğında ilerliyorum, 

Yavaı yavaş Kanalizasyon 

Yihüoden tozlu olan yollarda 

adırnlarınıın çıkardığı ince 
•esı dinliyerek Halkevinin 

Önüne kadar gc:ldim İçe ri 
girrneğe hıç ele isteğim yok 

lu Yalnızca ince incf' gez 

inek ve ha va almak isti) or
dum 

Fakat evin bahçesh de 
tıördügüm l<alabalık beni 

'\:eri çekti Kadınlı, erkeklı 

binlerce halk toplanmış; 
kın11 bhta kanapdcrde, ki

illi sanda ya arda, kımı ayak
ta, kırnı de içerdcn aldık a

tı sandalyalara sırtlamış'ar. 

oturacak yer un) orlar. 

Bu kalabalık halk arasın 
da ılk kez göremediğim rık 
Perdeye gözüm iliştı. Şaş

tım doğrusu önce.. Bu ne 
1di, ne o1 acnlttı? 

Evın merdıvenlerini geçın 
ce dıvara asılı k :1 ra tahta~a 

lebeşirle ve güzel bir yalı 
•le yazılır ış (Sinema saal 

2'l,30 başlar yaıısını gorun 

Ce cık perdenin iç yüzünü 
anladım. 

Kap•da karşılaştığım Hal 
kevı sC>kreterine: 

Yahu! Bu nP? . Dedı ..... 
Sekreter: 

Ne yapalım, hl·nısı 

lialkevi.. Biz halk için Ç<\ -

lışıyoruz, karşılığını verdı. 
Ve gerçehten saat 20,30 

da bahçe elektrikltrı son 
du, a lc perdede vansılar 
kıpırdamağa .haşladı. 

Filmi anlatacak değilim 
Yu'nıı.. halkın genel kültü 

tij ve sosyal y. şa) ışı üzerin

de çok çalış. n cvimh.ın, 
Lu açık hava dneması, bel· 

ki de hiç bir evin göstereme· 

dıği büyük ve gerçekten 

il kışlanmağa d<:'ğ< r bır ça 
11fl1ladır . Halk, bahçede bir 
taraftan temiz ha' a alırken, 
0teki teraftan da temiz te 

"'-= 

.!:!.Jk fıye: 

Tôtti.i)İLI 

Kültür Direktörlüğünden: 
Y15 Numaralı kanuna gö 

re Kültür Bakanlığına bağ 

lı L 1se ve Ortaokullarda pa 

rasız yatılı olarak okumak 
isliyenlerin seçme smaçları 

aşağıdaki esaslara göre ) a 

pılacaktıı: 

1 Seçm~ smaçları 23 
eylül 1935 pazartesi güı.ü 

saat 9 da ba~lıyacaktır. 
2 ~eçme sınaçlarınl\ 

gireceklerı başvurmaları '1. 1 
eylu' curMı.rtesı saat 13 Çe 

kadar kabul edilecektir. 

3 Seçme smaçlarına 

gireceklerin durum1arı ve 

göstereceklerı bdgeler di 
rektörlerce gözden geçirı\e-

cel<, gerekirse Bakar lıkça 
araştırn a yapılacaktır. 

4 Seçme ~;ınaçlnrına 
gireceklerin şu şartları tafı
maları gerekt r: 

A) Türl' olındk, 
B ı Lise, Ortaokulla-r ögre 

neğinin her smıf iç n sapta· 
dı.:ı yaşlarda bulunmak, 

C) Bedence ve ruhça has 
ta, illetlı, salcat vt> lrnsur'u 
olmamak, 

D) Okutamıyacnlc ka<lar 
baba - anası fakir olamak, 

El Zekası, çalışlrnnlığı. 

ahlakı, talebesi bu unduğu 
okuldan a1 acağı fotoğraflı 

bir belge ile snptann ak, bel
ge örnt:ği il ışikt ir. 

F) Sınıfınrfa kalmış olına

ınak, 

5 Dördüncü marldenin 
(ıt) ~·e (b) parıığrafları nü 
fus hüviyet cüzdanile, (c) 
pnrağraf ı okullara gönderıl
ınış olan rapor örneklerine 
göre sın acın yapıldığı oku · 

hın bulunduğu ilin hükumet 

doktoru tarafmd.,n yapıla· 

cak bakı sonunda alınacak 

raporla (d parağraf ı ur ay 
lardun, l<öylü ıse köy ihli-

miz eğleniyor. Ne mutlu 

Balıkt:sirlilere 

Yalnız Hnlkevimızden bu 

gezici sınema makınasının 

gereken işler\ni bilırip köy 

lere gönrlermesini ve l,ö~ !ü
lerimizin sosyal yaşr. yışları 
üzerinde etkıli ol mas nı 

da candan dileriz. 
Halkevlerınin hakikiğ er 

gene crekh:rine v.ırnn evimizi 

alkışlamak bir borçtur. 

O. Balkır 

yar heyetlermden alınacak 

belgelerle, {e) parağrafı olm· 

!undan alacağı öğretmenler 

kurulu tutulgasi'e saplana 
caktır. 

6 _10tıı;ları yapacak 

olan komisyon bn~l<ttnı urn. 
lüne uygun olan dilci leri 
kabul ile şartl;ırı taşıyaPla 

rın adlarını ve hüviyetlerini 

teshil ederek kendilerine fo. 
toğrnflı bir bele vere-

cektir. Ancak bu belgeyi 
gösterenler sınaçl ra kabul 

edilecektir. 
7 Seçme smaçları hu 

ilbaylık merkezh de bulunf'n 
lısede, lise hu 1unmıyan yer 
!erde ort ı okullnrda, orta o· 

imi bulunmıyan yerlerde 
Kültür Oirektörlügünde ya 
pılacaktır 

8 - Seçme soruları her 
sınıf için ayıı ayrı ."Olnrnlc 
üzere Btı.kanlıktan gönderi 
lecektir. 

9 Sınaç komisyonları . 

Okullarda olrnl direl;tö
rünim, Kü1tür dayralarında 

lcültür direktörlerinin baş 

kanlığı altında üç öğretmen 
den teşel<l<ül edecektir Li
se ve ortaokul bulunmıyan 

ilbaylılita ilk okul öğrt tmen
leri veya ılk okul ispekter 
leri kolT'isyonlııra alınır. 

Komis}on başkanı gerekli 

görürse komisyon üyelerini 
çoğalta bilecektir. 

10 Seçme s naçları 
(Türkçt: Edebi}at), (Rıya 
zıye , !Tarih Coğrafya) 

dcslerinden ve yazılı olarak 
yapılacaktır. 

11 - Bakanlıktan gönde

rilecek olan soru. mrnç ko 

misyon\a~ınca talebe öniinde 

ve t ım saat 9 da Açılarak 
tal~beye bıldirllecektlr 

12 Hmaç1arın cevap· 
l ırı bu smaçlar içın gönde-
rilm;ş olan kağıtlar üzerine 
yazılacaktır. 

13 - Smaç kağıtları 

mühürlennıiyeceğı gibi, hiç 

bir suretle de işaretlenmi 

yecektir 

1 l Seçme smaçları 

fÖy.e yapılacl.'ktır : 

A) Soru z ırfları açılma 
dan öncP komisyon her ta 
lebeye bir kağıt Jağıtac;\k 
tır. Müsveddelik kağıt kul 

lanılınıyacaktır Yalnız Ri 
yaziye sınacı için müsved 

Başı1klar Olurken .. 

ışığı altında tutuşmuş gibi 

yanan sonsuz başak tarla· 

larına rüzgar vurdukça dal

galanan derenin beyaz su· 
larına, dinle bak şu yeşil 
yaprak ara sol.uln \ ş bi.ilbü. 

llerin yanık türkuleriııe . Bu

nları bana, şehirlerde vere 

uilecekmisin Ahmet? Hem 

Ay~e- bu akşam başını 
1 u "'k k ~ d Yu estane agacına a 

hrnış, üç gün izinle asker

dE'n gelen Ahmedinı bekli 

~Ordu. Düğünlerde gıydiğı 
q) atlas üzerine bey~z zam

bııklar !~lenmiş şalvarilt>, al 

kıreLi ona ay ı~ığı içinde 

ltıuhayyel bir peri güzelliği 
"~rrnişti Dal 1ar 1-.ımıldadı. 
Yavaş bır erkek sc>sı Ay{e, 

Ayşetn diye fısıldadı. 
A vşe tııevinçle yerindE.n 

fırla.dı, büyük kahverengı 
~ö~ eri A hmedini derin bir 

"sretlc· · sarmıştı Ayşenın 
~ll 1 gın gözleri önünde büyük 
ır a \ v gibi da galanan de 

~nırı beyaz sularındaydı 
I hrnet başını Ayşenin <liz · 

erfnden knlclırdı, onu omu
~I 
C\rından sarstı A)Şe u~u· 

}'otnıusun? Dedi, N çin bana , .. 
oı vermiyorsun nrtık ask 

~rl,ı;· 1 · · k'" d .. f'>ım >ıhyor, oye on 
tnek · ıstemem. P;uamız şe 

rrtZAN: 
Rafet Önel 

hirlerde yaşaırağa l ol bol 

yetişecek Yalnız H'n, hı de 
emi Bak güzel yüzün gü 

neşten benek bent:k karar 
mış kücük c l erın oraktan 

kaskatı olmuş Yazık de

ğilmi sana AHe· 

Ayşe p.Hi çekıldı Boğa

zında bır hıçkırık düğüm 

lenmışti Gitmem Ahmet 

d 0 di. Derıııı güneşten kav· 

ruluncıya kadar, ellerim or

;ı ktan patlayıncaya kadar 
burada lrnlmak ster m. Ba· 

na atın başak ı tarla ar:m. 

içinde yıkandığımız çiçekli 

dere ba~larım yetişır Yalnız 
~en yanımda ola"ın. 

bu kötü öğüdü ldnı 
Ahmet. Gidecc ğim 

Sana 

verdi, 

Ayşe, 

eğer bcnı seviyonan aı kam 
dtln gelirsin .. 

Ayşe gönül acısı e kıvran 

dı . içinde cam kop uş gi 

biydı. 

Bak Ahmet dedı. Şu ay'"' 

diyor ar ki.oradaki sevgi i tr 

fenamış, birbirlerini aldatır 

lar, birbirlerine göz yaşı dö· 

l<türürlnn iş. Ayşt nin söz 

lerı acıklı bir dua gibi dam 

la damla Ahmedin içine 
ctkıyordu. AhnH t Ayşeyı 

göğsüne ç ktı !len çocuk

sun A~ şe dedi, bunları sana 

söy iyen yalan söylemiş. 

Şehırlercle ne güzel şeyler 
var. Güz .. ı ipekliler giye 

ceksin. Manasız kuş stsleri 

yerine çalgılar, bu ıs ız de

re başlarından dnha güzel 

eğlenceli denız kerarlarında 
gezıp eğleneccğız. Onların 

dünyaları bızimkinden bam 
başka, böyle ömürleri 
bizim gıhi yakıcı güneşler 

altında, derileri kavrulana 

kadar çalışn alda, akşamları 

ahır gibi evlerde bir parça 

delil< kağıt verilebilir 

B> Her t~lt be, kendi kiı.· 

ğıdının sağ lcöşesindekı ~ere 

adını numarasını sınacn gir 

dıği okulun ı.dını, sınıfını 

\azdık tan sonrn lrnmisyo 
nt n bakımı altında lrnpayıp 

V<" pışlıracaldır. 

C) Kağıtların köşelt rinin 

her talebe l<ırafıntl, n tama· ' 
men yapıştırıldığı belli ol 
dul<tan sonra saptann JŞ olan 
saatte zarf başkan taraşın 

elan açılac. k ve oı ular ko 
misyon üy~s nden biri tara· 

fından tahtaya yazıtacaktır. 
D) Talebeye dikte ettiri 

1ecek ~oru çıkarsa tahta ya 
yazılmayıp doğrudan doğ 

ruya talebeye yazdırılacak 
lır. 

E) Kağıdın her iki tarafı 

cevaplarll\ tamamen dolar 

ve feni bir lciiğıt la1ım olur 

sa ikinci kağıt verılecektir 
Birden fazla ldiğıtlarm bir 

birine iğnelenmesi gerektir 

f) Smaç için ayrılan saat 

biter bitmez kağıttır topla 
nacak ve kontrol edi'di~ten 

sonra bir zarfn konarak ka 

patılacalıtır 

G) Sınac.ı kaç talebenin 

gırdiği, soru .rnrflaı ının :ı.a 

manmda açılıp açılmadığı, 
sınacm nclsı' cereyan ettiği 

bir tutulgada saplanacaktır 

Tutulga örneği ılişil<lir 

15 Türkçe ve edebiyat 
sınacı 23 eylul pazartesi, 

riyaziye sınacı 24 cylul sa· 

ı, tar fı cograf ya ı:ınacı 25 
ey!iil çarşamba günlerinde 
yapılacaktır. :3ınaçların kaç 
saat süreceği soru znrflan 

Üzerlerinde yazılıdır. 

16 - Bakanlık, numara 

ölçülerini birleştlrmelc ere
ği c smnç kft.ğıtlnrını bir 

komisyona tetkik dtırecek 
tir. Bunun için her sınacm 

sonunda cevap ld\ğıtları bir 

zarf ~çine konarak mühür 

lenecek ve resıniğ taahhüt · 

lü o arak o gün Ortaöğre

tim Genci Oirelctörlüğüne 

gönderilecek tir. 
l 7 - Komiı;ycn. başkanı · 

. son smaç kağıtl.uile birlık 

te talebenin adl1trı \'e ba 
ba adlari 'e geçim durumla 

rını gösterir bir liste hazır 

lıyarak gönderecektır. Bu 

listede l'aşkan her talebe 

nin geçim durumu hakkın 

tarhana çorba~iy'e hayvan 

lar gibi l ol< ul geçmiyor. 
Haydi Avşem hazırlan da 
biz de onlal' g bı ynşamağa 

gidelim. 

Ayşe gözl rinden akan 

yaşları ipek ltol yenıne sıl

dı . küçük başı on uzları üze 

rinde sarışın b r gü gibi 

soluvermiştı 

İztirapll günler 
Ayşe yumuşak bır koltu

ğ:ı uzanmış sılrnıtıyle esni 

yordu Pu al<şam Ahmet onu 

tiyaır.oya götürecekti. Yeri

nden kn ktı büyük aynanın 

önünde l<endini doya doya 

seyretti. Sahiden erkek'erin, 
güzelsin elediği kadar güzel

di Yüzünün rengi açılmış to 
par'ak yüziinde büyük kah

verengi gözleri tn ze bir 
çiçek gibi insanı cekiyordu. 

Açık beyaz, omuzlarına dÖ 

l<ülen dalga dalga kumral 
saçları ona yürekleri oynatan 
bir glizellik vermişti Okadar 
da 1m ıştı ki \hmedin girrliği 

ni görmedı • 

Bu akşam beni tiyatroya 

SAYFi l 

BAllKESfR ASKERİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Balıkesir Merkez kıtaat hayvanatı için JqO ton saman 

3-eylu'-935 sa'ı günü saat 15 de ihalesi yapılmak~ üzere 

açık eksi tıneye konmuştur. Tahmin bede'i 4080 lira mu· 
vakkat teminat miktarı 306 lira o'up iha1e kolardu satın
a ' ~a komisyonunda yapılacaktır. fstekli'erin muayyen gün 

ve saat de kolordu satın (\ima komisyonuna müracaat

ları ve istıyenler şartnameyi mezkur komisyonda görmele -

ri ilan olunur. ( 4 - 1 22 ) 

Balıkesir garnizon lntaah için 400.000 kilo un 11 ·9 935 
çrırşanıba günü saat 15 de ihalesi yapı:mak üzcıe lutpa

h zarfla eksıltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 38 UOO li · 
ra, muvakkat teminat 2850 liradır. ihale kor satınalma 
komısyonu binasında yapılacaktır. lstiyenler ıartnrın tyi 

mezkur komisyonda görebihrler. lstek ' ilerin muayl tn aün 
ve saatten bir saat evel teminat mt'ktupl~rmı kolordu ~a
tınnlma komisyonuna vermeleri. 

( 42 ...:. 1 - 4 ) 

.. 
Balıkesir inhisarlar Baş 

Direktörlüğünden: 
İdaremizin Bostancı Boğazındaki l-arut ve palayıcı 

maddeler deposu etrafına yaptırılacak tel örgü şartname 
ve l<eşıfnamesi mucibince pazar'ık suretile yaptırılacağın
dan isteklilerin inhisarlar Başmüdüriydine nıüracaat'arı. 

(41 ı 3 ) 

Doğum ve çocuk bakım evi 
Baştabipliğinden: 

Müessese ihtiyacatından olup münakasaya çıkarılan 

\7.0000) kilo odunun 7 eylül 935 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat 14 de münakasa ve ihalesi icra t>di 

leceğin<len talip olanların usulü dairesinrle müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

daki lrnnaatmı da yazacak 

tır. Liste örneği ilişH<tir. 

18 - Yukarıdaki şart ar 

içinde parasız yatı smaçla· 

rını kazananların adları ga

zetelerle ilan edilecektir. 

l 9 - Sınıtçlarda kazan 

nıa der~celeri bir olanlar 

dan şehit çocukları Üt.tün 

tutulacaktır. Bunun için lis
tedeki şehit çocuklarının 

adları kırmızı lcalemle ay-

( 44 •. 1 . • 4 ) 

rıca gösterilecektir. 

:lf) - Bu genelge uyıun 

görülecek yerlere asılmak 

sureti len ilA n edilecek tir. 

2 l Sınaç'arın yapı1 a 

cağı yerler renelifenin a.rka

sında 2'Österilmiştir 

Bu ııenelgeye göre it aö· 

rü mesini, alındığının Bakan 

lıia bildirilmesini, aınaçların 
en sıkı bir dikkat ve önem
le yapımasını rica ederim. 

-----~--:.::=: ....... ~:.._~:.._::..:.!:....,-==:::::::-=.::=· .. ======= 
götürecekmisin Ahmet. Ah · 

merlin kaşları çatık, çok f e 

na şeyler düşündüğü belliy

di Artık köye döne ce~iz Ay

şe, sen bambaşka bir kadın 

oldun O evelce yalnız bt•ni 

seven. benim için süslenen 

sevgilı.değilsin Sana bütün 

erkekler yiyek gibi bakdı · 

kça bir yıldırım gibi hepsi 

ni yakmak istiyorum içim 

yanıyor. Ayşe içimdeki sızı 

beni öldürüyor Ayşe güldü, 

niçin şehirler fena mı dedi 

Bak ne güzel eğleniyoruz 

derimiz güne~ten yanmıyor 

manasız kuş ses 1erı yerine 

negüzel müzi"ler dinliyoruz 

Akşamları bir parç!l tarhana 

yla ahır gibi t•vlerde ha yva 

nlar gibi yatmıyoruz. Gece 

yarılarına kadar gezip eğle· 
niyoruz, bunlar ne iyi şey

ler Ahmet. Ahmedin başı 

omuzlarına düştü öyle cen· 
net gibi yerler amma dedi 
bu bana yabancı gelen ille
rde kalbim çok ağrıdı, Kö · 

yümüzde böyle sana yiyecek 

gibi bakan fena gözler, seni 

güzel bulan zehirli 

yok; haydi Aytem kırmızı 

dcdlı şalvarını giy de köyü
müze dönelim. 

Köye dönüş 
Ayşe kırmızı atlas üzerine 

beyaz zambaklar işlenmif 

şalvarını giymiı, kolu Ahme 

din belinde köy yollarında 

ilerliyorlardı Kestane ağaç 

ları. beyaz sarmaşıklı yolları 

gölgelendirmişti. Ahmet göz · 

lerile Ayşenin gözlerini aradı, 
arasıra bulutlanan o güzel 

gözler, 'imdi köyünün ten.iz 

ışıklarile yıkanmış, kahve 

rengi göz bebeklerinde de· 

rin bir kıvancın ateıleri ya
nmıştı . Ayşe güldü . beyaz, 

mor, sarı çiçeklerden yapıl· 

mış kır çiçeklerini göğsünde 
sıktı sıktı .. 

- Bak Ahmet dedi, ba· 
şaklar olurken, köyümüzden 

çıkmıştık. Değil mi, iıte yine 

ba~aklar olurken köyümüze 

dönüyoruz. İki seven. ı;evi
şen baş birbirine karıştı. Bü 

lbüllerin şakradığı bu gölgeli, 

beyaz yollarda gözcüleri yRI. 
nız aydı. 



SAYFA: 4 
x::e 

Edirne Sanat Okuluna Talebe 
Alını)tor: 

1 - Balıkesir ilinden Edirne Sanat okuluna parasız 
yatı 1 ı olarak 12 talebe alınacaktır. Bunlar ilimiz rn'erke· 

zinde ya~ılacak yazıla bir smaç sonucunda seçilecektir. 

2 lilmiz adına alınacak talebenin ilim·z nüfuz kütü · 
ğüne yazılı bulunmaları lazımdır. 

.1 Okula alınmak istiycnlerin: 
A T .irk olmaları . 

B 13 yaşından küçük ı 7 yaşındnn büyük olma 
mal arı 

C En az be~ sınıflı bir ilk okuldan diploma almış 
bulunmaları şarttır 

4 İsteklıler bir dilekçe, aşı raporu, özbe'ek (nüfus 
teskeresi) ve 75 ilk okuldan aldıklflrt cliplon a veya bu 
gün bu\un•iukları okuldan alacakları belge ve üç tane 

belge fotoğrafı i 1e birlikte orun um uza başvuracak 1ardır. 
5 Her istekli için ayrı ayrı doldurulmak üzere ra· 

por ile birlikte fiş iHşik olarak gönderilmiştir. Fişin genel 
kısım 1arı kültür veya okul direktör:üğünce doldurulduktRu 

sonra, istekliler sağlık kurullarınca heyeti sıhhı) e) bakı 
dan (muayene) geçirilmek üzere memlekt:t veya nun une 

hastahanesine gönderi'ecektir Hastahanl' olrn1} an y< r n 

de bu bakıla"r hükumet veya uray (belt:di) e) doktorların 

dan kurulacak en aşağı iki kişilik bir lrnıu tarafından 
yapılacaktır . 

6 - Hükl'ımet veya uray Doktorlarının yapacakları 

bakılarda şüphelı veya sağlısal durumları eyi fakat zayJf
ça görülenlerin. en yakın bir yerdeki n.< mleket ve) a r.u 

rnune hastahanesine gönderilerek varsa ki inil< ı öı.tgt nolo 
jik ve labratuar bakılarının da yapılması lazımdır. 

7 - Verilen bu paralara göre sağlısal dun·mları san 

at öğrenimine (tahsil) elverişli olduğu anlaşılanlar ya zıh 
sınaca kabul edileceklerdir. 

8 - Türkçe, Riyazıye, Eşya ve 
olan smaçların sorusu mühürlü zarf 
gönderilmiştir. 

Rtsimden yapılacak 

içinde ilışik olarak 

9 Sınaçlar (imtihan} 5 Eylul perşembe günü tam 
saat 9 da başlayacak ve en çok 4 saat içinde bitirilmiş 
olacaktır 

10 Smaçlar ilbayın veya kültür dırektörünün baş 
kan'ığı altında ilbaylık orununca seçılecck bir orta dere 
deki okul öğretmen ile bir ılk öğretim hpekltrinden ku· 
rulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır Bu komis· 
yonun ödevi, bakanlıkça verilen emre göre yalnız, smaç 
ların yapılmasına ve sınaçlara hozut (fesat) karışmaması· 
na dikkat elmektır. 

TlJRKIJILI 

sız girmek istiyenler do~rudan doğruya diledil<leri sanat a•J) ... • ([e- • B .......... )) .. , 
okuluna baş vuracaklardır lil u 1 il 

14 - ilimiz nüfus kütüğüne yazı 1 ı olmıyanlar da yazılı ' CUZ ug"' U " 
sınaçlara girebilirler. Ancak bu gibi erin smaç kağıtları Q 
ayrı bir zarfta ve ayna yöntimle ı 2 inci madde de yazılı 8 s .., ı ı ..., il belgelede birlikte bakanlığa gönderılmelidir. Sanat okul· ' ag am ıgı • 
~~~:\·:gör:::'::: u::::: n:~k::r~.::lg:~·:~c::~~:·n o~:tl:a:'.: • la raf eti ,-
ve lıselerin her hangi bir sınıfında belgeli veya diplomalı ' 

olkuııardan sanat okullarına parasız yatılı olarak girmek ~ ı.r,, Jı ı· i 'I~ «ı vşıı ıı 1 ı ~ 
isliyenler de yukarıdaki maddelerde yazılı şartJara göre - !!!!' 

smaçlara lrnbul edileceklerdir. i F t • k ş ' 
16 Sanat okullarına a l ınacak talebeye ait genelgen 1! a n a Z 1 U m a a 

in eyice okunmasından dolayı geçen yıllarda bir çok yal • • 

ışlıklara yer vermiştir. Bu işi ~ önetecek olan kültür di- lii VE 1 
rektörünün bu gelgeyi. eyice okuyatak yanlış l ıl<' ara yer hı· ' 

rakılmamasına önemle ctıkkat etmesi ıazımdır. 8 T u ha fıye mağazalarında j 
17 Sanat okullarıııa düşürülen talebenin lrnpasıtele. Wf ' 

rinden ziyade yoksu!l uklarının, kimsesızlık!crinın illeıce 1 bu la bilir s :n; z? 
her şeyJen üstün tutu

1

duğu öteden beri görülmüştür. Hal· •JJ ~((f> ..... -9JHI•~- 8)(1•-a!J} ... 
bu ki genel derslerden başka teorik ve pratik bir çok ar 

tiksel dersler gö!;terilen bu okullarda talebenin bir Laşarı ,1111111111111111111 111111111111111111111111, 
sağlıyabılmesi (muvaffakıyet lenıin edebilme. 'eri (normal ' 'iti' 

ze<alı ne kapasiteli olmalarına bağlıdır. Bu bakımdnn _:Dag-' Ilıcasında büyük tenzild~ 
talebenin her şeyden evel. ztki, ça'ış!rnn . kapasıteli ve ~ 
sağlısalduruml.ırmın elverişli bulunması şarttır. : ~ 

Ankara İnşaat Okulun_a __ ~ Suru ve navası güzel şifa ~aynağı ! 

Anknrad• inı•at ~:r:.1~0~ p~:~t:~.~~a: i Balya Dağ lhcası? 1 
leb~ alınacak ve bunlar her il merkezinde açılacak yar - _. 

l ) - Yollurı · ır.ılıa, otomobil Vt' k:ınıyon gilıi lıı•r tU~ -' 
şı sınaç müsabaka ımli ıanı sınaçlarına göre ı:;eçilecektir. : lu rıuk:ı. v.ı:-talnrrnın işlcmeı;İnH ehcriş,ı vo giı- ::: 

2 - Bu okula alınacakların yarşı sınacı ı:;anal okul- = zollfir. ~ 
lanna alınacak uılebenin smaçlan ıle l.irlıkte ~apılacokl ı ı. - _,,, 
Sanat okulları smaçları için gönderilt n mı ular a} ı ı za· : 2 ~ Saygılı halkımızın l.ıN istifod,·~i v ı> sağlığı ılü ~ 
manda inşaat usta okuluna a 'ınacak talebe için yapıla- = şüocesile fıutlıır intlirılmiştir : ~ 
cak yar. şı sınacınııı da sorularıdır. : Bir kiş i İçin banyo vo oılu kirası olur. k günde ~ 

3 Sanat okulu sınacına girecek taleb~ ile intaat us E yirmi boş kuruş alınır. i 
ta okulu sınacına girecek talebenin sıoaç kiiğıt'arının bir· : . ~ 

- 3 On g-iirıdı•o (Jzla ka lu nlora tı.yr <'U yiizde .v rmı ~ 
birine karış maması ve bir yanlışlığa } er lrn lmaman için - ... -

- terız ıln t ynpılır. _, 
inşaat usta okuluna girmek istiyenletin smaç kağıt l aıının : 

4 
ve t •• ~ 

Bııyıın ve Hnylor i~·in .ı~ rı ayrı İstirahat v ~ 
en başına, göze çarpacak bir yazı ile "inşaat usta oku'u - 1 h 1 · ı ~ : nezzii ı ma. al on yapı nıı~tır . _, 
için,, deyimi yazılacaktır. : 5 lstıycııllr irirı hususi banvolu <>ıhıLr da v.ırılır. ~ 

4 Sanat okullarına a'macak talebe için yapılan : 6 Arzu eden mu~torilero yemek, lrnryola vı: y:ıttık ~ 
12 8 1935 tarih ve 15253 sayılı genelgenin 3.4.5,G,7 ,9, l O, = temin edilir. i 
12, 151 15, 17 ve 18 incı maddelerinin hüliiimleri inşaat us· : ~ 

11 - Sınaca giren talebenin adını, doğum yıJını ve ta okuluna a 'ınacak talebe ile smaçları hakkında da top· : 7 - llovnsı vo irim o suyu da rok ırtizelJir. Aynı za- ilffl' 

yerını nüfus kütüğüne ) azılı olduğu ilin adırı gösterir !anacaktır. = marııl:ı e ı ,yi hir tobtil hnvu yeriılir. ~ 
ve üstünde sanat okuluna alınacak parasız yatılı talebe 5 - Bu sınaçlara gireceklerin, ille. ıJim z nüfus kütü. : Yurıluıııuzun pek C ıyılalı ve llıınizııı bir cek "tifa ~ 
için yapılan yazılı sınaca girenler diyemi yazılı bir çizel. ğüne yazılı olmaları şart deği dir. : ve sağlık yeri olan <(Balya Doğ llıcası>J suyundan ::= 
ge 12 inci maddede yazılı kağıtlarla Lirlıkte 1 akanlık 6 Sınaca giren talebenin adını, doğum yılını ve ye. : Vı! hoYosıııdan az lıir p:Jru s:.ıd0 le isı:fude ctm~- ~ 
erlik ve teknik öğretım genel direktörlüğü adrtslne gön- rini gösterir ve üzerinde "Ankara ınşaat usta olrnluna pı.- : lerini ş.ıygılı hu 1 lcımıza öğiı 1 )pr vo g:ıleceklerın ~ 
derile :ektir. rasız yatılı olarak alınacaklar için yapılan )azı 1 smaç- = çok memnun ve fov<lnl:ınnı ol cuklorını şimılİ- ~ 

·2 S don mü.ı'delnim. ~ ___ 
ı · - ınaçlar bilince komisyanca, sınacın vuılen l u lara girenler,, deyimi yazılı bir çizelge ve adaylık fişleri'e : ~ 

~1 listeciri _._ 
ümre göre zamanında ve usulünde yapıldığını sınaca gi· saği al ıaporları, okul diplonıa veya belgeleri. özbelek 1eri = ~ 
ren talebe sayısını bildirir bir tutulga (zahi t ) yapılacak· ve ikişer tane belgelik fctoğrafisıl; ayrı a~n iliştirilmiş : llfl~EYİ~ SENYf1z. :::; 
tır. Bu tutulga her adayın (namzet) snıaç kağıdı 4 üncü sınaç kağıtları, doğruca Bakanlık ertık öğretim gt:nel di : • ~ 

1 1 1 1 h 1 1 -- ~ rnadde de yazılı belgelerle fiş ve sağ ısa ıaı.or arıııa iliş rektör üğüne mü ür mumu ile mühür ennıiş sağ am bir l --_ 
-- Her cuınurtı·ıoıi günü ~:ıut 15 do Abuhane hanınl. · ~ 

tirilerek yine adı geçen genel direktörlüğe, mühür n urr.u zarf içinde bağıtlı olarak gönderilecektir. 1 il k k 1 ,, l 1 1 r ~ : an ı oğ u cnyn optı a~·tı vurt ı r uıt ıp gı- mo !'. ~ 
ile miihürJenmiş sağlam bir zarf ıçinde ve bağıtlı ltaah 7 Bu okula yatısız \eya paralı yatılı girmek isti}e : Jiraıl ı r Knp•ı ku~·tıyı gö•iirii tutmok istiyonlerin Yeşıllı ~ 

hütl~ ola=t~~~i~irine patalı_J_·a_l_ıl_ı_v_ey_a~ı-a_tı~-:_!_:_:_·_:_:u_re-' k_!_~_!_:_::_:_~_r;_~_v_:_~_a_v_~_:_c_~-i~-~~-~-~-1-;~_e~b-ir-l-ık-t-e,~d-o-~-~~~::.~~~::~~~:~;:~~~; ••••••• \~ 
Gönen icra - Edr~mit icra memurlu· ı fT""""i"""f""""••····· .. ~r nc>K Ton ; f#~l"s'!~~~~?-~""'>~~~~; 

memurluğundan: gundan. ı S e _e ~ncuh KADRİ YETKİN 1 ~ Yedikule Gazhanesi~ 
Bir alacag-ın teminı için İ:.tanbul Fatih çar~ısında : ABOUlKAOIR PINAR :1 

iç hastaKlıkları müteha· ll ~?. 
~ • • ss sı Milli uvvetler cad-

arazi ve mahsulatının idare 165 numarada bakkal M. : PAŞ.\ IL~~lA .\ll 1\ \l'ISJ : desinde Yeni l'ürldye ec- ~ ı• s ] A N B LJ l 1 
ve işletılmesi dairemizce te Kemalp.ışalı Suluş oğlu : K:\HSISI 1)..\ N. 48 :ı zanesi üsündekı muaye-

dbir altına alınan Hacı Alibey Ahmet Zühtüye. iTl'.LEFPS.CH .\~JOEON~ ~=~~:~s!~~=n~aerk;~~1r ~:: \';ıpııı·lt n kalafatlauıak İt;İll ) lllllllŞak 1J 
çıftliği namiyle maruf çiftli Ed ·ıt k - h t h l T \I H T ' ~ 
ğin buğday ve arpa ve yu- ne i ;:ş:ı y~z::ş~~ırına;a: İ:· :VE ::>Ali A. l <\ ) APlLIH: stalarını muayene ve le· z i (? 'I' J 
laf ve sair ınahsula" tı çı'ft lı'k ·· 1 k · - ı · b ~ maıle o an se 'iZ yuz ıra O \'P ltılrla ho\'a \I' \a\'a kaldll'lllıltlJ'I 1(•111 
yakınma yığın yaptırılmış rcunuzdan dolayı namııııza :•••••••••••••••••••tı••··~ r••.••••••••••••••••u••, ~ :"'I ' ' • ' 0 

tır. Bu mahsulatın 9 8 9?5 çıkarılan ödeme emri Lilateb ı: Sayın yurttaşlara : : Sayın rr. u··şte- • ~ z, ,. ı~ ~,,, 
arı ıne musa i perşembe liğ iade edılmiş ve nerede t ·h· ~ d r ••• mu" 1"de ••• :· .

1 
. " ~ ~ 

günü saat 14 de harınan et .olduğunuz bellı o'madığı nn- : : rı erı mı ZC : }; STOKLARIMIZ DAİMA YARDIR. 

~;::~::iği:;:;r~~ i;~re~~~e !~~lt~;:a:ıı:a~!:a~av::~1::~b~ sa~~!i ' ~;as:e z~r~~dal~: ~ i Karıuııa uygurı i ~ ~1,~~~'?,:~~~;?.t .. ~~~~~~I 
ki 1 h k b ,. •• •• ()lc.'lll c'l)l'ır·lı '() ·l.·ıııı- •• i o an arman ma ine ir dıyeceğiniz varsa ilan yaptıracaldarıa. • ı• 

sahiplerinin ye\'mi mezkur tarihinden itib ren UfŞ gün En ucuz ve çok sağlam : i ~alı IH'I' liiı·lii iilt;ii Vf' : L B A Y l 1 K T A N: 
ele vaktiyle dairemize mü- içinde yazı ile veya şifahen mobil}a takımı, sandalye : i tartı alellı·ı·i diikk:'t- i 
racaatla bu işi almaları ilim Edre"llit ıcra daıresine bildir· ve masalarınızı l'~alıkesir : ıntııızda s:ıtılıııakla- : 
olunur. meniz öd me emri maka hapishnnesiı.de Varnalı : : 

E v~af Oıre~törlüğün~~n: 
Evkafı nıülhakadan Hacı 

Ya kup Ağa vakfından Hisar

a lanı köyü civarında 78 
numaralı tek taşlJ su ile oö· 

ner un değırmeni 22 8-935 
gününden itibaren on gün 

mına kaim olmak üıere i'an Hüsey n uslayö siparıo : dır. : 
olunur ediniz!. Avruı:a malları : Yı~ı ı İ ~f'lİı•diğiıııiz : 

ve onlardan daha sağlam : klll'll darH' i)lt~i'ıltıı·i: : 

.nüddetle artırmaya çıkarı· 
lmıştır. İhtt 1 .-si 2 ~~ 935 pa 

znrtesi günü saat 15 de Ev 

kaf idaresinde yapılacaktır 

İstekli olanların mliracaat-

ları . 

şdolde yaplıracağınl7.a : r i rrııi l i, ,.,. : 
şiiphe etmeyini~. Hüse)i in : : 
ustanın yaptığı işler Balı ~ : Ü il ı> : 

: kcsirin ticRret hane, ._ e ~ : Bt·~ ,, : . " . . . 
• mağazalarında bulunur. • • I" • i hçiligi ve muvaff akiyeti : : ~ İatlal' llt"HZ(hll'. : 

: ıle tanınmıştır. S i Cl'.ll.\ LI il .\ S. \ ~· : 
• • . .......................• : ......................... .. 

Açık eksiltmeye konulup isteklisi çıkmadığından ~.0~ 
layı 3 8-935 gününe kadar uzatılan sıtma mücadeJe kiiÇ~.., 
çalışma işi için kent dışarısmda yapılmakta olan kaJ18 ~S 
1000 inci metreden 1 ~58 inci metreye kadar olan ~ ıfl 
metrdik ve 1518 lira bedel keşifli mezkur kanal işıll.., 
eksiltmede gösterilen bedel haddi layık görülmediğind~ .. 
artırma ve eksiltme kanununun 43 üncü maddesi hükJ11~ 
ne göre 3 8-935 gününden itibaren bir ay içinde pazarlı ; 

la isteklisine verileceğinden isteldilerin ilbaylık katına bıt 
vurmaları ilan olunur. ( 4 -~ 

. 
Basın yeri: il matbaası 


