
isteme~te devam etmemek hakiki 
istemek ~eğildir. 

Nllshası Her yerde 3 kuruştur .. CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRİR 
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S a h 1 b 1 ve B a ı m u h a r r t r ı 
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Zekai bey Politika: İtalya ordusu • 
lzmir şehitler abi-

desinde Florasnsa' da manavralara 
İZMİR, 12 (AA.) - Milli 

N<•tfı'a yaka" lı1."\tı' bunu kıetti Müdafaa Vekili Zekai bey başlıyor 

Sovyet Rusya'nın 
politikası 

Avrupa 

'- '-· refakatindeki kumandan pa· -

bı. 1• şekle bıtg"' famıştı ı•, ıalarla birlikte bugün tehıt- Bu manevraların siyasi bir hedefi olmadığı 
ler abidesini ziyaret ederek söyleniyor 

Abonem anlar saat bedelini taksitle ödedik- çelenk koyır.uı ve bu ve•ile ROMA, 12 (A.A) İta). nü değiıtırmektir 
ten sonra saat kendilerinin mali olacak ile muhterem tehitlerlmlzin ya'nın timalinde ve ron ha- Mühim miktarda mühim· 

k aziz hatıraları tebcil olun diseler üzerine Avusturya mat mübayaa ettiği anlaıı 
İSTANBUL 12 (S. Ş. ) - dirilen yüzde be~ mi ta muıtur. hududuna gönderilen kıtalar lan bu teıkılata Amerika 

Nafia Vekdleti. halkın pek rıodnn maada aboneler hiç 'k d 
h b ZekaA •• bey cuma gu•• 1 i ay anberi hazırlanan• berriye ve bahriye zabı'tle• 
aklı şikayetlerine sebebiyet bir para ve~mek mer uriye- makta olan manevralara rinden bir kısır 1 da dahil· 

veren elektrik saatleri me. tinde değildırler. nü Ankaraya gidecek b ı d aı amıtlardır. Bu manev· ir · 
selesini kökünden halletmiş Halbuki bu müesseseler IZMIR, 12 ( S.Ş ) ' raların ::5 temmuzda alınan Proğrama göre bu teıki· 
ve dün bu hususta Vilayete şimılıye kadar halktan saat Çeımede bulunan Milli askeri tedbirlerle hiçbir ala- lat: 
lebliğat yapılnıı~tır. Vekt1let. kirası namile asgari üç lira müdafaa vekili Zekai bey, kası yoktur. Askeri devlet 1 - Komünistliği imha. 
len gelen bir emirde denili. almakta olduklarından 7,5 se· cuma akıamı vali paf& ile !erden ekserisi ve bilhassa ya. 
yor ki: ne nihayetinde saatlerin· birlikte Yamanlar'a gitmif, Fransa. Almanya, Sovyet 2-Bütün yahudileri bılhas· 

- Gerek idarei umumiyei amorti edilmi~ bulunması IA iki üç saat istlrahattan son 
1 

Rusya ve lsviçre askeri !a Maliye nazırı olan M 
vilııyet kanununa tevfikan zım gelir. Nib;yet yedi buçuk ra lzmir'e gelmtıttr. Zekai heyetleri göndermeğe davet W.organtavı it baımdan def· 
verılen imtiyazlar, ve gerek s6 neyi dolduran aboneler bi- bey p~rıembe gün? lstan J edilmi,ıler~ir. Bundr n baıka etmiye. 
belediyel.erco işletilen veya !il.bedel saatlerine tesahüp bul tarıkile Ankara ya gide· 

1 

Roma dakı sefirlerin ateıe· 3 
- Hükumeti tam ma 

bel d' 1 · · 'l d ) k ı 1 nuile ele almıya çalıımak· 
. 

e ıye erce ımtıyazı verı - (Devamı ikinci sayfa a ce tir. mi ter eri ile hava ateılerl bu 

l 
tadır. 

nıış o an elektrik tesisatın- • ~ • - ı manevralarda hazır buluna ---·---------

~:~:~::::a:~~;:ı:~::r~:2~ Tok at, ta 1 m ar Fa a 1 iye ti\ fü.:ı~n~~ıdnı~r.y. ıuftMzad7e~oent:ut:z:u~ubr su~~m:~al~. 
lira alınmakta olduğu ma. 640 t t- t ·· n de N· • k lumdur. ili e ı·e ll ll . 1 - nevralarda bulunacaktır 

Bu müesseselerin teessü- S(l ı• kÖprİİSlİ (lÇI) <il. Bir müsademe neti-

İtalya 
Hükumeti 

Bahri Tahsisatını 
Arttırıyor 

sünden maksat, halkı asri - cesinde 

ihtiyaı•lardıın müstefit etmek Cümhuriyet ~ayramın~a ~irçok küşıt resmi yapılacak İSTANHUL 12 (S.~)- Ro 
için elektrik ceryıını istih- ma'dan bildirildiğine göre, 

İSTANBUL, 12 (S . .,) -
Londra'da bir deniz konfe- 1 

ı 

lhtilıll ile, fıkri ve diplo. 
matik ablokalarlıı Avrupıı'nın 
siyasi inkişafındnn hemen on 
sene müdddtle hariç kalmış 

olan Sovyet Rusya, az za. 
mandanberl Avrupa politi· 
kasında kati değilse de ol
dukı·a ismı anılacak derece· 
de bir rol oynamsğa başla
mıştır ve Avrupa'n n siyasi 
in kişufı ile iktıs& p ed~ceği 
şeklın tayininde Sovyet Rus
ya'nın fual iştiraki günden 
güne artmakta ve büyük kon·· 
tioental mesele8İain hallin· 
de o, yani Sovyet Rusya 

artık ihmali caız olmıyan bir 
kuvvet olarak görünmPkte-· 
dır I< zıl matbuat tnrufın· 
dan_ hücum edilen Kapitulıst 
ve lmperyalist memleketle· 
rin ıktidnr sistemine kendi
lerini b~ğlamağa ve bir ta
kım beynelmilel paktlar ve 
it,1:'\fn:ımelerle • şımdiye ka· 

dar istihfaf ve tuhkir ettık· 
!eri - dıplomatik oyunlara 
iştirdk etmiye Bolşevik hü
kumetinin hangi müldhazo.· 

lorın sevkbttıği ilk nazarda 
insana muamma1ı görünür. 
Bununla beraber Moskova 
polıtikasının çok derinlerde 
bulunan sebeplerini ve Bol· 

~eviklerin pek o kadar uzak 
bir istikbal için hesap edil-

aal ve tevzi suretile bu iş TOKAT, 12 ıA.A.)- 640 tayyare ve ziraat bankaaı N 1. ki I 
i · k ) · • metre tulündeki büyük Nik· binası, mezbaha ile birlikte apo 

1 açı arında bir tal-
çın onu an sermayeyı .~n- yan Torpitcıu bir yolcu va· 

ranıı toplanması için çalııı· 

lırken ltalya hükümeti hah • 
aı· 1 k ld ğ ·· sar köprüsünün inıaatı ta · Gazi heykelin de küıat res ıye ey Pme o u urıa gore ı purile müsademe etmltlir. 
bu k t h'l 'f ti mamile ikmal edilmit ve mi yapılacaktır. Tokat'la 
d ma 19 1 a ına san er- bugün halkın coıkun teza 45ll §er talebe alacak ce· Çarpııma çok tiddetli olmuf, 

en sonu gelmiyen bir müd- Torpito rahnelenmiı. müsa 
d • . . r . b' k. 1 hüralı arasında gidit geliıe ıamette üç büyük ilk mek . e, ıçın .ıhış ır ıra a ın· demenin tiddetinden ü~ kiti 

ki 
'k• 1 · • ı tebin temelleri inıaatı ikmal rnaaı abonelerce hn ı şı .,_ açı ma meraaımı yapı rnıı- ölmüı on yedi kiti yaralan-

y ti k d
. tır. Tokat Turhal yolunun edilmittir. Erbaa,Zi!e Nikıar, 

e ere meydan verme te ır. mııtır. 
Büyülı: ~fillet Meclisine ak· tamiratı:la4 büyük bir faa· Reıadiye'de beı yüz talebe o-=-ı.\c . 

d d liyetle ilerlemektedir. Fa alabilecek yeni teçhizata ma· Gizli bir faşist teş-
se en bu şikayetlerden o- \ik birer ilk mektep intaa· 1 I 
layı müteaddit istizahlarla kat cümhuriyet meydanın j tına baılanmıı ve Erbaa ile ki atı mı? 
bu haksız muamelenin bir da dikilecek olan Gazi hey. Zile'dekilerln temel kınm İSTANBUL, 12 (S.Ş) -
an evvel tashihi cihetine gi_ kelinin kaideıi müteahhide ,. !arı ikmal edilmlıtir. Şimali Amerika'da "Gümüı 
dilmesi temenni edilmekte_ ihale edilmiı ve temel haf . Gül yag" cılıg" 1 şirketi gömlekliler. namı altında 

ri tahsisatını mütemadiyen 
arttırmaktadır. 

1934 senesi martından iti· 
haren verilen kararlarla 
1938 o en esi haziranına ka · 
dar fevkalade bahri inıaat 

bütçeıl iki milyar lirete ba· 
liğ olmuıtur. Bundan baıka 
1939 ve 1940 seneleri için 
de bir çok tahoiaa t kabul ' 
edılmiıtir. 

lkı milyar liretin nısfı 35 dir rı'yatına ba•lanmı•tır Birk>ç: gizli bir faılst te•kilatı mev-
. • ' ANKARA, 12 (S.Ş)- 100 • 
Binaenaleyh bu şikayetle- güne kadar temel atma me· bin lira sermaye ile Anka· cut olduğu anlaıılmııtır. bin tonluk iki harp sefinesi· 

re nihayet vermek ve istih- rasimi yapılacaktır. ra'da «Türk gülyağcılığı Ji. Bu teşkilatın Alnıanya'da nin inşaıına hasredilmiştir 
daf ed·l · tem'n ey Önümüzdeki cümhuri olduğu gibi müsellah hücum Mu" tebakı' tahsı·sat ı'le de 

ı en ga yeyı ı • mitid tir keti il ünvanile bir 
lemak için saat meselesinin yet bayramında, aynı günde,~ ıirket kurulmuıtur. taburları vardır; hedefi de ikinci derecede kravözörler 

h il
. B Memleket ha•tane•i, vali evi Amerika'da hüku· m t I" ı d ı • ı icap etmektedir. u • -ı Şirketın müessisleri Tür- e usu U· nıa e i ecektir. 

saatler keyfiyeti üzarinde Ce' zaı' r kiye i,, Ziraat bankalarile Tayyare p- - ~ etraflıca tetkik.et yapan Ve- Sümer banktır. iya ngosu 
lılletimi7. alelıimum saatle- A } Şirketin makıadı gül çi • 
rin hakiki kıymetlerine gö- ı·ııp arı ' çeğinden gülyağı ve suyu lkı·ıııııı·y.·t K.·ız.·111,·111 1•· 
re bunların faiz ve nmortis- I ve alelumum çiçeklerden ~ • 1-
rıı 200 den fazla Ya- ıtri yağlar ıatihsaı ve bun- 1 t 1 anı için yüzde on, bakım- ..r"\ n ı• 

. ' k mış o.mıyan mo. sntlurını 

meydan~ çıkarmak jçin basit 
bir tahlil kifayet edecektir 
ve bu tahlil aynı zaniaD1\a 
Kızıl devletin Avrupa'nın po_ 
litilı:a sistemine karı~tırılma· 
sı yüzünd Jn A vrupa'yı teh
dıt edebilecek olan tehlike· 
leri de gösterecektir. 

Ro.pallo muahedesinin ak
tine, yani 1922 senesine ka· 
dar Rusya'nın Avrupa poli
tikasındaki rolü tamamen 
P.ı.ssiv İıli v.ı ancak müte-
ııkıp •enelerde adım 

adım ve ihtiyatlı dip· 
lom11tik faaliyetlerle tudricen 
Aktiv oldu. Sovyet Rusya 
politiknsı Weimar diplomui 
sinin sakin dinamikine isti-

la · · f d' d 1 !arın ticaretile ittigal eyle· '- '-
rı ı~·ın yüzdo üc masarı ı hU 1 yarala 1 ar ve ı mektir. ISTANBUL, 11 (S. ş) 

umumiye olaraktao yüzde öldürdüler 'd t•• Tayyare piyangorn keıide ı 
nı.ımaralar şunlardır. nat ederek evvela komşu 

ıkı nisbctinde bir mebldğın Çeşme e utücülük sine baılanmııtır. Kazanan 
25,000 lira 12 021 Nu- devletlerle dıplom3tik mu. 

(Devamı ikinci sayfada ) naeebetlere ehemmiyet ver· 
ınüeeseseye verilmeıini ka- iSTANBUL 12(S.ŞJ-Ce· ÇEŞME, 12 ( A.A.) _ J/l/j 
bu) eylemiştir. zair'de Kostantin ıehrinde Çeıme'de bilhana A!açatı'da :"r' . 

Ergani Hattı 
_, . miş ve sonrıı Avrupa büyük 

devletleri ile de normal se-
Faiz ve amortisman olarak Yahudi'lerle yarli Arap'lar bu yıl tütünlerin vaziyeti 

yüzde on heınbile her han. arasında bir mukatele oldu- fevkalade eyidir. Kırma ame· 
gi bir ıaatio bedeli on beş ğu bildirilmittir Son gelen !iyesi hararetle devam et-

mektedir. 
senede tamamile ödenmiş malümata göre, hadise bir 
olaraktır. f;)u hale göre kira glln içinde iki rlefa tekerrür 
ile saat alan her obone on etmiş, ve Yahudi mahalleleri· 
beş sene nihayetinde sanı A •ı 200 b ne hücum eden rap ar 

edelini tamamile ö,lemiş den fazla Yahudi yaralamıı· 
ola~ak ve saate bilabedel te 
llQb" ' up edebilecektir. 

On beş seneden ıonrn yııl
nız b akım ücreti ve nıasa-
rıfı uın . . . 1 k .. unııye bıssesı o ma 
uzere s . k . h . k. : aatın ıymetı ııkı-
ıyesınc niAbetle yüzde beş 

hır · )' ucret vermesi IAz.mge-
ır. 

Yukarki faiz ve amortis
man esaslarına göre bakım 
ve saire ücreti dahil olduğu 
halde saatlerin kira bedel-
leri ·k· b on ı ı uı·uk kuruş ola-
rak teıpit edilmıştir. 

lar ve bir çok Yahudi'nin 
öldüğü de tehmin edilmek· 

tedlr Resmen tespit olunan 

3 maktuldür. Sair maktul 

!erin yakılan evlere atılarak 

yakıldığı tahmin edilmekte· 

dır. 
Cezair umumi valili hadi-

se mahalline gitmif ve 1 OOO 
kadar asker sevk mecburi 
yeti haııl olmuştur 

Bir kaza 
İSTANBUL 12 (S.Ş.) -

Maslak yolunda iki moto
siklet blrbirile rr. üsadt me 

İst<ınbul 
Mıı liyesi~d(" 

15 bin liralık suiisti

mal var 
iSTAl'\IJUL. 12 (S.Ş.) -

Maliye murakıpları Fatih 
Malmüdürlüğünde yaptıkla 

rı teftlt ve tetkik net·cesln· 
de 15 bin liralık mühim 
bir suiistimalin ip uçlarını 

ele geçirmitlerdir. ihtilas 
mütekaidin eytam ve dul 
kadınlar maatından yapıl
mııt•r. Fatih ıu besi mute· ı 

medinin eli itten çektiril· 
mlıtir. Ç<•k milhim görülen i 

suiiıtimalin tamik ve t ah ki· 
ki için teftlt heyeti azami 
faaliyet göstermekte ve bir 
çok mal memurlarının ifa
delerine mllracaat eylemek· .! 

Son Tertip İstikraz 
tahvilleri 

Yakında Satışa Çıkarılacak 
Yüzde 5 faiz ve yüzde 2 ikramiyesi olan bu iı

tikrazın son tertibi de evvelce ihraç olunan (AJ ve 
(B) ıerileri gibi aynı hak ve imtiyazları havi beheri 
20 lira itibari kıymette, lıamiline muharrer 2CO bin 
tahvilden ibaret olup, tam tahvilin 3 de birini temsil 
etınektedlr . 

Bu tahviller, kanun mucibince umumi ve mülhak 
bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce, vilA . 
yetler hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak n Ü· 

zayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak 
ve hazinece ıatılmıı ve ıatılacak olan milli emlak 
bedellerinin tediyesinde itibari kıymetleri üıerinden 
baıabaı kabul olunur. Tahvil ve kuponları ile tedi· 
yelerine müteallik evrak ve senetler, faiz ve ikramiye. 
ler ve diğer muameleler lstikrazın tamamen itfasına 
kadar her türlü rüsum ve vergiclen maaftır. 

Yüzde 5 faizden baıka, ıenede iki defa yapılacak 
keıidelerde de kazanan numaralara ikramiye verile
cektir. 

Rir saatin hayatı yirmi 
•ene itibar edildiğinden on 
beş ıene nihayetinde saat 
bedellerini ödemiş olma
~arından D•§İ bu müd. 

etten ıonra yukarıda bil-

etmiı, her iki makinenin 
rakibi ağır surette yaralan· 

mıt ve hastahaneye kaldırıl· 

mıtlardır 
tedlr. : ..... -.-.· .. -........................... -.-.... -.-.. - ........ : 

l kıldu münasebPtlore giriş~it 
ve nihayet Kellok Pak
tına iştirAk suretile de umu. 
nıi sulh politıkusına dahil 
olmuştur. Bütün bu müna
sebetlerinde S Rusya, Ka
pitalist büyük devletlerle 
Garbi Avrupa d~Yletlerıne 
karşı düşmanca tavrını terk 
etmemiştir. Bızzat sıldhsız

lanma konferansında Litwi
now, izole edilmiş ve met
rı1k bir halde bulunuyordu 
ve iptidada Sovyet ittihadı
nın Jıu.usi vaziydini ve si
lıllısızlanm.ının öz meMlesi 
hakkındaki 11111.kas • nı boyan 
etmekten çekinmemişti. 

Bundan maada S. SuHya'-
nın Avruptt'ya karşı olan 
politiknsındu Konl~yon'Jar 
kılbu.u hakimdi ve hemen 
hiç bir gün geçmezdi ki Mos. 
kova matbuatı Fransız, ya
hut lngiliz idaresinde Sov
yet cinnetine karşı irtikdp 
edilmiş bir Kapitalizm cina. 
yetinden bahsı>tmesin. Mos
kon diplomasisinin gerelr. 

"Pester Lloyd. 
harici meto!larında, gerekse 
başlıca hedef ve gayelerınia 
tayininde sert bir inbirar 
ve değişiklığin, cihan ıiya· 
seti bakımından ehemmiyetli 
olan iki hadise ıle · husule 
gelmiştir. B11 hll.diıelerin heı 
ikisinde do KApitaliıt ıktısa 
di siıteme arız olup cihanı 
istilA eden burhıın ile orga· 
nik bir alaka ve münaeebeti 
var idi. Bu hddıselerin birın
rigi JJponya lmperyalizmınin 
alevlenmesi ve ikincisi Al· 
manya Na~yonal sosyalizm 
zaferı idi . Uzak. Şarktaki hA
diseler, Mancuri'nin ve Je
hols'un istılAeı, Jııpor•ya'nın 

Mıllttler Cemiyetind~n çık

ması, Büyük Okyanuı saha
sındaki lmperyalist ııddiyetlıı· 
rin artmuı: S. Rus politika
sının merkez sıkletini Ani bir 
avrette A•ya'nın Şorkına nak. 
lı>tmiş ve yalın•z WlndiWol
tok'un v.1 Şarki Sıhirya'dalı.i 
bahri eyaletinin ziyaını de· 
f•I, aynı zıımsnda bil•hara 
tecelli edecek bir akıbet ola· 
rak bütün Sibirya'da Sovyet 
sisteminin mağh'lbiyeti teh. 
likesini yakınlaştırmıştı. S. 
Rusya, Japonya'nın bu teh· 
dirli karşısında, iki cephe 
üzerine tedafıii bir harbe 

mecbur olarak kendisini ha· 

yııti bir tehlikeye marn&. 
bırakmamak için kendiıinin 

Avrupıı'ya karşı olan ıiyHf 
ve i~·timai vaziyetini Radikal 
bir tarzda değittirmiye 
ve kı ndi garp hudutlarını 
mümkün olan hır 

türlü siyasi vasıtalarla temin 
etmiye mecbur olmuıtu, 
Bu suretle Moskova, Avrnpa 
St11tusquo'sunda al4kadar 
devletler ıçın - kendiıini 
bu Statusquo'ya beğlamak

sızın - Ani olarak bir aem
po.ti izhar etti S. Ruıya'nın 
giriştiği bu politika, müda
fo.n mülıthazalarile dikte 
edilmişti, Şiddetli Antl ko
münist olan Alman Naayo· 
nal Sosyalizminin ııaferi, 
Kreml'in korkusunu bir pa. 
nik şekline çılı:ardı. Kamalı 
hac taşıyan tarih filoıor
larının Ş1rk Havzuı rüyuı 
ı 933 senesi iptida11nda Lon· 
dra müzakerelerinde Roııen· 
berg'ın ve Hugenberg'in 
meydan okuması Stalin va 

Türk Adları 

< E > 
EmBetüm 
..Can 

"" Tekin 
•• Alp 
Emek 

Elçi 
Elidemtr 
Eimu tat 
Elam 
Elver 

Emete Em um 
Emre Em 
Elma Eın han 
Enllıtektn ""Hanım 
Enüı aslan ""Bey 

Yeni dokan çocuklannııa 
Öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır.Bu adları gazetemizde 
n~şrediyoruz. Bu yolda bilditi· 
nız adlar varsa onlan da Hal
kevine bildirmenizi rica ed 
. B e

rız. u adlarböyle toplandık-
tan sonra bir kitap halinde n~ 
rolunacaktır. "H. İşaretlileri kız 
adıdır. 
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Litwinow'u her ne pahasına 
olursa olsun üçüncü Heich'.ı 

karşı düşmanca hissiyatta 
olan devletlere ve bilhsasa 
baş.ta Fransa'nın bulunduğu 

Avrupa ittifak sistemine ta_ 
karrüp rareleri aramağa 
sevlıetti. Bu yolda ilk men
zili, Lehistan ve Fransa 
ile bir ademi tecavüz paktı 
imzası teşkil etti . Mayıs 

t:§id-· =-~-==~-=·==·--=-==::- .. _.!."!'! "!"'!!"""''!!"!!'. '!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!"'!'!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!"I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ 
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Mebus Muzaffer bey 

Edremit'ttn şehrimize ~a · 
len mebus Muzaf(er bey dün 
Erdek'tı gitmi~tir . 

Yeni d~fıerdarımız 
1933 te Loodra'da cihan iktı- Balıkesir defterdarı Refik 
sat konferansı esnasında beyin Niğde'ye tayin edil· 
Litwinow geniş tutulmuş bir diğini çok evvel haber ver. 
ademi tecavüz paktı sistemi miıtık. 
kurmeğa muvartak 'lldu ki Dün vilayete gelen bir 

bu manzumeye iki Baltık cümh- emir de bu haberimizi teeyyüt 
uriyeti yanı Estonya ve Letonya etmiıtir. Gelen emre naza· 
Lııhiıtıın, Romanya, Çekoslo- raıı defterdar Refik bey 
vakye ve S . Rusya'nın iki Niğde defterdarlığına, Ela
cenup komşusu Türkiye ve ziz defterdarı Behçet l::ey 
Afganis.tan dahildirler. 1934 de Balıkesir defterdarlıiına 
haziranında Sovyet ittihadı aynı maaıla nakledilmiıler-
.küçük itilııta mensup İki dır. 
devlet tarafındRn bihakkın 

• tanındı ve nihayet S. Rusya 
prensip itibarile Milletler 
cemiyetine girmiye amdde 
olduğunu bildirdikten ve S. 
Rus - Fransız dostluğunun 
tekrar tesisi arzusu; Fransız ı 
politikacılarının, ıılimler.nin 
ve zabitlerinin S Rusya'yı 
ziyaretleri ve orada göze 
l'arpan tezahüratla karşılan· 
maları ile izhar edildikten 
sonra Barthou ve Litwiaow 
arasında Şark Lokaraosu 
namı altında tanınmış olan 
mıntakavi ademi tecavüz 
ve emniyet paktları sistemi 
üzerinde vasi bir plan ve 
itildi vucüda getirilJi. 

- ·-Hilmi bey 
Mezun bulunan müddeiu-

mumi muavını Hilmi bey 
vazifesine başlamıştır. 

Müddeiumumi Zeki bey ela 
biray mezuniyet almıştır. 
Zeki bey mezuniyetini Is_ 
tanbul'Ja geçirecektir. 

Seyfi bey 
Nafıa başmühendısi Seyfi 

bey evvelsi gün Ayvalık'a git
miştir. Bugün dönecektir. 

Seyfi beyin müfetti§lik 
emri vilııyete bildirilmiştir. 

Hüdai ~er 
Vilayet Ziraat müdürü 

Müderris T a~sin bey Emniyet müdürümüz 
Memleketimize değerli 

hizmetler yapmış olan 
Emniyet müdürümüz Tev
fik beyin evvelce Antalya' -
ya tayinini yazmıştık Tev· 

Güç 
Biga'ya gitmiyor Eski darülfünun müderris

lerinden asabiye mütehas
sı11 Raııt Tahsin bey dünkü 
İzmir lrenile ıehrimize gel 
mif, istasyonda askeri ve 
mülki doktorlarımız tarafın
dan karıı lanmııtır 

ı fik bey vazifesini serko· 

Dünkü sayımızda ldman
gücü kulübünün Biga'ya bir 
maç yopmak üzere gideceği· 
ni yazmıştık. 

Dün Biga'dan gelen bir 
mektup bu seyehntı geri bı
ralıııııştır . Güçlülere gelen 
bu mektupta, lik maçlarının 
yeni başladığı, bu itibarla 
mn\ yapılnmıyacağı ve bu 
seyahat için ayrıca bildirL 
lincoye kndar hareket etme
meleri yazılmaktadır. 

Tahsin bey doğru memle
ket hastanesine gitmiıtir . 

Orada misafir edilmekt .. dir . 
Sabık müderris ıerefine 

Askeri hastahane bahçesindej 
doktorlar, eczacılar ve diş 
tabipleri tarafıntlan bir zi
z•fet verilecektir. 

Tahsin bey ıehrimizde 

iki üç gün kalacaktır. 

İhitsas mahkemesinde: 

bir firari tutuldu. 
Tütün kaçakçılığından suç

lu olarak hakkında tevkif 
kararı verilmif olan ve 
ihtisas mahkemesine getiri
leceği esnada jandarmanın 

önünden kaçan tokmak Ah 
met namile maruf olan 
kaçakçı iki buçuk senedir 
Türkiye'nin her kaza ve 
vilayetince taharri edilmekte 
idi Merkum tokmak Ahmet 
zabıtanın takibinden kurtul 
mıyarak en nihayet Tekir· 
dağı'nda tutulmuı şehrimiz 

ihtisas mahkemesine sevk 
edılmek üzere yola çıkarıl-

miser beye devretmittir. 
Yakında yeni vazifesine 
gidecektir. Çanakk,le enı 
niyet müdürünün yeni vazi
fesi olan vilayetimiz emni 
yet müdürlüğüne ne gün 
geleceği belli değildir. 

Bele~iye cezalıları 
Y emiıçi Sarı Hasan, aıçı 

Emin oğlu Ahmet, kebapçı 
Em in, peynirci Veli, yemişçi 
Ali, yemifçi Muıtafa,aşçı 

Bayram ismindeki şahısla~ 
yaya kaldırımlarır a karpnz 
sergisi yaptığı için belediye 
zahıtasınca haklarında zabıt 

varakası tanı.im edilmiştir. 

!$ İzinsiz inıaat yaptığı 
görülerek dur durulduğu hal
de geceyleyin yine inıaa
tına devam eden Şeyhlütful. 
lah mahallelinden keçeci 
Hakkı bey hakkında taki
batı kanuniye yapılmıştır. 

!$ Belediye dün geceden 
itibaren köpeklui öldürmiyel 
baılamııtır. , 

-·-Dursunbey kayma
kam ı 

DURSUNBEY, 12 {S.Ş) -
Kazamıza asaleten tayin 

olunan Kaymakam İzzet bey 
dün Kütahya trenile gelmif, 
vazifesine batlamıttır Vazi
fesinde muvaffakıyet dileriz 

bize gelen~ 

Olimpiy<tt 
Her hafta muntazaman 

neıredilmekte olan bu gü
zel ve dolgun yazı ve resim
li spor mecmuasının 

sayısı çıkmııtır. 

son 

Okurlarımıza 

tavsiye ederiz . 

hararetle 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Elektı•ik meselesi 
S. Rus diploma~onın Lit. 

winow'un idaresinde büyük 
bir zafer kazandığ , nı Avrupa 
büyük devletleri arasında 
zıddiyet ve ayrılıkları ve 
Fransız politikasının artan 
asabiyetini S. Rus müttefık
lerine;hddim kılmağa muvaf
fak olduğunu inkAr etmek 
abes olur. Bolşeviklerin, 
.ııürlatle ıanayileşmiş S Rus
ya'oın Avrupa politika sis
temine idhalı Avrupa'nın İn · 
kiıJafında hayırlı bir 
tesir yopıp yapmıyacağı 
veyahut aksi halde yani Av_ 
rupa fıkir alemine esaslarda 
o kader uzak olan ~loskova 
zimamdarlarının Avrupı.ı'nın 

Hüdai bey tetkikat için 
Edremit 'c gitmittir. 

1 mııtır. Bir kaç güne kadar 
gelmesi muhtemeldir. 

( Üst tarafı birinci sarfada ) 
edebileceklerdir. Bu gibi abo· 
neler yalnız bakım ve mesn
rıfı umumiyeye iştirılk hiıdesi 
olarak saatin bakiki kıymeti
nin yüzde be'"şi nisbetinde bir 
ücret verme~e mecburdurlar. 

kım ücreti ve masarıf umu
miye hissesi olmak üzere, 
melik olduğu snatin hakiki 
kıymetinin yüzde beşinin iki
ye taksiminde çıkacak mik. 
tarı, her ay müesseseye tedi
ye edecektir. 

mukadderatına müdahale edeLil 

6 Eyliıl 
kulübü 

'ıeoi teşekkül ettiğini ve 
yakındıı. resmiyete gdçeceğini 
yazmıştık Evvelsi gece Hal
kevinde toplanan yeni kulü· 
bün azaları bu kulübün 
teşekkülü totrafında görüşme
ler yapmış ve esası kur· 
muşlard r. Bu içtimada avu
kat Rifat beyde bıılunmuştur. 

Perşembe günü bütün aza 
toplanarak çalışmıya devam 
edeceklerdir. 

• 1 "I[ 

Poliste: 
meleri imkıi nının bu bedbaht Dün gece saat 23 radde-
ve büyük zıddiyetlerle par· !erinde askeri malıfel önünde 
\'alanmıt olan - Avrupa kı - mecdiye mahallesinden is. 
tasının tarı hinde musibetler mail oğlu Ha 
dojturacak bir tahavvül hu- lil nara atmak suretile isti· 
sule getirebilip geliremiye- rahatı ammeyi selp ettiğin 
<'eği başka bir meseledir. den hakkında muame'ei 
Zira Sovyet Rusya, Avrupa kanuniyeye tevessül olun· 
k . tasında bulunuyor ve 5ov- muıtur . 
yet ittihadı, Avrupa'ıı bir si- -
Yas•1 teşekku··1 d ğ"ld. 8 .... k ınııileyh, m· deniyet Avrupae 1 ır. uyu 
Petro'nun vefatından ve Bal s:nın hudutlarını Lahista'nın 
tık eyaletlerinin Rus politi- ~ark hudutlarına Pruth b&t. 

k . tına ve cenubunda da Sie-
ası ıçin kazanıldığı andan 

b 
benburg'ta Karpatlar sıl-

eri Avrupa, Rusya İ{'İn da-
' ailesine nakletmiştir. Bu hat 

ima İkinci derecede ehemmi- tı hudut dışında bulunan 
yetli siyası bir harp sahnesi yerler, yn Iıı z coğrafi cihet
idi ve Rus imparatorluğur.un ten Avrupa'ya ait olup bu 
eurasiatique karakterinde şark ve cenubu ~ ·ırki s ·ıha
Bolşevikler Asya'ya uit çeh- sının Avrupa cemiyeti içine 
re ve hususiyetleri bilerek ithali - her ne ktdnr S. 
veyahut bilmiyerek daima Ruslar .n ve Balkan mil-
ve mükerreren tebarüz et- ı llerinin inki~ıfını teı -
tirmişlerdir. ri etese bıle _ Avrup"'lı .mil-

Fakat medeniyet tarihi ba_ Jetler hayrıtının dbenkli şe_ 
kımından Sovyet Rusya, ay· kil ve heyetine daima bo. 
nen Balkan yarım adası ıııbi zucu ve tahripk<lr bir tesir 
Avrupa meJeniyet dairesi yapacaktır . Triar,on muhave
hududunun tamıımen haricin- releri Avrupa kultür inki-
de bulunuyor. Kont Paul şafı haricinde bulunan Bbl
Teleki az zaman evvel r.e~ kan memleketlerinın hudu· 
r~dılmi' olen kitabında Av· dunu tuna vadisinin kalbine 

rupıı'nın coğrafi mana ve 
mefhumunun hiç bir suretle 
kontinantın siyasi ve kültü
rel mana ve mefhumu ila 
bir ve aynı olmadığını katı 
deliller ileriye sürerek tes
bit etmiştir. 
Telek'ın kitabında Amerikalı 
coğrafyacı Bintington'un 
zengin ve yüksek fıkirler ih 
tiva eden grafik tasvirleri 
dahi derç edilmiş olup mu-

kadar ileri sürdü ve bu dU

retle ~nrkı Avrupa'nın inki
şafında bir arıza vulıuuna 
sebebiyet verdi ki 
bunun tahripk~r ve 
telıl · keli tesir ve tecellilerini 
biıler \'O komşulqrımız her 
adımda ac.l klorla duymakta
yız Bu esnada Rusya'nın 

Avrupa siyası inkişafına mü
dahalesi, \vrupa kıtasının 

nıst'ı 9arkisiııde bozucu bir 
tında kendiıini hiuetlir-

* Esrar salmak ve içen 
lere yer tedarik etmek ve 
topluca esrar içmekten suç 
lu bulunan Edremit'in pey
nir pazarında kömürcü Gi

rit'li Mahmut ve arkadaıla 
rı 1 lakkı, H<lseyin ve Osman 

Nuri haklarında yapılan du · . 

Saotleri sntıa almıık şık· 
kını terrih eılen abonelere 
golin<'e: bunlar da ıı:;;ağıdaki 
formu! muribinl'e saatleri 

ruıma neticesinde: Bunlardan satın alacııklardır: 

dükkan sahıbi Mabmut'un 15 - X satın alınacak 

15 saat bedeli 
bir sene; ötekilerin de ikişer K 
ay müddetle hapislerine ve 
ikiıer yüz lira ağır para ce· 
zasile mahkumiyetlerine ka-

Bur ... ıla " K " saatin kıy
metı hakikiyesöni. " r "müş

terinin abone olduğu sene rar verilmittir . 

Bu gece 

Vctt<tn 
Eczaesi ı 

Nöbetçidir 

~adedi~i göstı rir. Bu formül· 
de esas itibarile faiz ve amor_ 
tisman miktarlıırı yüzde on 
olarak kabul ı~dilmi§ oldu· 
ğundan oyda yirmi be~ kuruş 
kira vermekte olan aboneler 
formülün verdiği miktıırın 

yüzde ellisini vermekle 
saatl~rine sahip olabi -
leceklerdir. Bu suretle saati
ne sahip olan bu abone, ha-

1~<lyyare 

P)' <111 kosıı 

Eylıil 934 ceryao fatura· 
larında yukarıdh izah olunan 
esas dairesinde hareket edi
lecektir. 

İSTA:-.;Bl]L, 12 (S Ş) -
Elektrik saatleri kirasının on 
iki buçuk kuru~a indirilmeei 
h:ıkkındaki emir, Nafıa \"ekıi· 

!etinden vi!Ayete tebliğ olun
muştur. 

Elektrik kilovatı 15 
kuruş 

ISTANBLL, 12 (S.Ş) 
Şehrimiz elektrik tarifeleri
nin tenziline dair yapılan 
tetkikler ve alınan karar 
Nafıa Vekaletinin tasdikına 
iktiran eylemittlr. Elektrik 
kilovat ücretleri lstanbul'da 
15 kuruta indirilmi~ ve 
keyfiyet elektrik şirketine 

tebliğ olunmuştur. 

RadyO 

13 AGUSTOS PAZAZTESI 

mekle k,lınpayı S. Rusya'nın 
kudretini ı:"nişletmek için ya. 
pacağı intişar tecrübelerrer 
geç Garp devletlerinin fıkri ve 

' iktıeadi hayatında da tesirini gös 
terecektir ve bu suretle bu
gün uğrunda siddetle müca
dele edilen yeni Avrnpa mü_ 
vazenesi, S. Rusya'ııın bu 
mınzumeye ithalinden sonra 
hiç de d•JVamlı, emniyetli ve 
sühunetbahş olıımıyacaktı. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
1 

maraya çıkmııtır. 4000 lirayı 

13647 numaralı, 2000 lira-

ISTANBUL 
Fransızca ders. 19 Ruşen Fe

rit bey tarafından konferans. 
19.30 Türk musiki neşriyatı: (Ek
rem, Ruşen, Cevdet kemani Cev-

Husya'nın ve Litwinow'un 
zaferi Fransa' nın emniyet 
hislerini artırabilir ve bazı 
Fransız malıafıEnin korku ve 
endi~elerini muvakkaten da
ğıtabilir. Fııkat hak;katte S. 
Rus itıiCakının kıymeti Fran
sa için her halde Problemıı-

tique'tir, Avrupa ıçın ise: 
karanlık ve korkunç tehlike
lere, mevcut zıddiyetlerin 
artmasına, ku ı•vetlerin salim 
olmıyan bir tnrıda tevziinin 
kökleşmesinı>, yabancı bir 
mevcudiyet olup ayrıl•k vo 
dağınıklık tevlit edecek olan 
başka ve ecnebi kültür un
surlarının Avrupa hayatını 
nüfuzu altına elmasına deln
let eder ki, bu ahval. bilik 
ve ayniyet iı·inde bir Garp 
kültürünün sıarına ş . hip Av
rupa'nın istikbali hakkında

ki rüyaların tahkkukunu çok 
geriletebilir. 

yı, 3350 numaralı 
kazandılar. 

biletler 

1000 Lira 
23383 ve 14911 numarala· 

ra isabet etmi§tir . 

500 lira kazanan
lar 

9937 10445 12538 
17297 23031 

Numaralı biletlerdir. 

1 det. Şeref, İbrahim beyler ve Ve
cihe hanım). 21,20 Ajans ve bor-

1 s~ halıerlerL 21,~0. Bedriye Ra
sını hanımın ıştırakıle tango ve 
caz orkestrası. 

150 lira kazananlar 
415 2539 3695 77 3 1 

9614 12561 ll965 17970 

BUDAPEŞTE, 550 m . 
Neşeli monolog. 22 Salzburg·

dan uaklen Brenhard Paumgart
nerin idaresinde serenatlardan 
nıü•·ekkep konser. 23,30 l\landist 
caz takımı. 24,30 Siğan musikisi. 

BÜKREŞ 364 m. 
18513 20253 21 224 21851 

22688 

100 Lira kazanEJn/ar 
95 1537 1740 

2385 3208 4024 4549 

5~91 7403 8149 8788 

10021 103F9 11912 11998 

12449 13419 13481 16228 
16367 16403 16479 19156 
16345 19567 201 4 20416 
20779 21057 22047 22450 
22771 23651 23919 

Gündüz neşriyatı. 19 Hava ra-
poru. 19,05 Karışık konser. 20 

1 

konferans. 20, 15 Orkestra kon. 
serinin devamı 21 konferans. 
21,15 Oda musikisi. 21,45 Mlisa
habe. 22 J. Manolesko tarafın-
dan teganni. 22,30 Mnıe Nina 
Aleksandro tarafından teganni. 
23 haberler. 23,30 kahvehane 
konseri. 

MOSKOV A, 714 m 
Sabah konseri. l 17 , haberler 

müteakiben musikili neşriyat. 22 
Ecnebi dillerde nefriyat. 

göre 
\T <tkında Ru"SYa ile Jıt poll" 
ya «tı•cts_ıııda lıa ı·p t)lacııt 

ISTANBUL, 12 (S Ş.) - 1 adedi doğrudan dotrıı1' 
Uzun bir zamandanberi cephe askeridir. Cepbe,. 
sesi sadası çıkmıyan M. sevkedilecek kuvvet 3 ıııilt 
Troçki bir Vsrtova gazete· yon süngillüden, 100,000 
sine çok mühim beyanatta varidery ve 10 000 toııt" 
bulunmuıtur . mürekkep olacaktır. 

Troçki malum olduğu ihtiyat kuvveti 21.40 '!" 
üzere Sovyet ordusunun eaa tında olmak üzere 18 rP 

sını kuranlardandır. Troç ; yon neferden mürekkept~.lı 
ki·ye göre: yakın bir iitide : Troçki'nin bu beyaıı•"" 
Japonya ile Rusya arasında nakleden Vartova gazetJ 
bir harp gayri kabili içti ise, ke11di malumatına il' 
naptır. tinat ederek Rusya'nın 4 
Troçkl, Sovyet Rusya or· alay piyadeye 97 alay 

dusunun harikulade bir variye, ! 500 batarya t1 
kudrette olduğunu söylemlı· 5 şimendifer alayına, 
tir.Troçki'nin verdiği l.aber· irtibat ordun nda , 5 oto~ 
lere göre Rusya'da siliih al- bil alayına ve 60 ıır 

tına davet edildiği takdir- trene, 3000 tanka ve 

de her sınıf bir milyon üç alay kimya mermi ala"" 
yüz bin asker verebilecektir malik olduğunu söyle...; 

Bu mıktarın 900,000 tedir 

Odesa konso
losunun 

Kaçakçılık davası 
devam ediyor. 

ISTANBUL, 12 (S.Ş.) -
İhtisas mahkemesinde mu· 
hakeme edilmekte bulunan 
Odesa konsolosu Rauf Hay· 
ri beyin muhakemesine 
dün devanı edilmittir. Müd
deiumumi Rauf beyin ka
çakçılık yaptığına dair de
laili birer birer saymıf ve 
kendisinin altı aydan 3 sene· 
ye kadar hapsini istemittir. 
Muhakeme müdafaa ve 
karara kalmııtır. 

Üç ceneral bir tay
yare ile istanbul'

dan geçti 
İST ANBLft. ı 2 (S.Ş) -

İçerisinde üç ceneral bulu
nan bir Romen tayyaresi 
dün ıehrimize gelmiş ve bir 
müddet tevakkufla Bingazi· 
ye uçup gitmittir. 

- --Leryoz'da 
Hakkı t.:ısarruf kal-

. d1rılmış 
ISTANBUI. 12 (ti Ş) ltal

ya'nın iıgali altında bulunan 
on iki adadan Leryoz ada 
sınds Rumların emlak ve 
arazi üzerindeki tasarruf hak
ları ltalya hükümeli tarafın 
dan kaldırılmııtır. 

Bu karar Ati na' da derin 
bir heyecan husule getirmit 
ve Yunan Matbuatında tid 
detli neıriyata meydan ver
miftir. 

935 sen~se 
Nufüssay1sı hakkında 

İSTANBUL, 11 (S.Ş.) -

Başvekalet istatistik 
umun müdürlüğünden vila

yete gelen bir tamimde S35 
senesinde Türkiye'de yapıla

cak umumi nüfus sayımı 
hakkında §imdiden hazırlık
lar yapılması ve memlekette 
bulunan nüfusun tek noksan· 
sız kaydı için ihtiyaca göre 

tedbirler alınması bildirilmit· 
tir. Şimdiye kadar numara-

lanmamış olan sokaklarla 
binaların en kısa bir zaman
da numaralanmas ve bütün 
huırlıkların bittiğine dair 
merkeze cevap verilmesi is 
tenilmiftir. İstatistik umum 
müdürlüğü umumi nMus sa· 
yımı için yapı 1acak iıler hak 
kındaki talimatnamelerden 
lüzumu kadar vilayete gel
mit ve derhal kazalara, na
hiyelere gönderilmittlr. 

Bulgar 
Tazyiki şiddetle idi 
vanı etmektedir· 
ISTANBUL 12 <SŞ)-5' 

ya sefirimiz Şevki bey ti 
zunen ıehrimize gelıııifl' 
Mumaileyhin Hariciye '/I 
kilimizi görerek l'ulgari~ 
daki Türklerin maruz P' 

dıkları mütkülatı izah et 

sine muhakkak nazarıle 
kılıyor Şevki bey bir ıll 

det ıehrimizde kalarak 
ya'ya gitmiyecek ve mll 

lit mübadele komisyon 
tasfiyesine ait itlerle nıol! 
gil olacaklardır . 

İSTANBUL 12 
Bulgaristan' da 1 ürklere 

fı tatbik edilen tazyik ait~ 
ti bütün ıiddetile def1" 
etmektedir. 

Bir çok ırkdatlarımız 
halinde hicret etmektedf 

ler. Yapılan tahminlere -~ 
bu muhaceret akını defP 

edecek, bu sene Bulgariıtıl 
dan Türkiye'ye 50 bin 
cir girecektir. llükumel 
nu ehemmiyetle nazara 
rak muhacırlerin iskanı 
acil tetbirler almaktadır 

Ağustos'ta 

Almanya'ya müh~ 
miktarda yumurP. 

ihraç edeceğit 
ANKARA, 12 ( A.A) 

Türkofisten aldıı}ımız 

luınata nazaran ağusto• 1 
ayı zarfında AlmanY• 
gisgili sınıflarından 1 
kilogram ve Türk · 

man ticaret odasile Rei 
ver Vertungsstelle ar• 
da yapılan mukaveleye 
re de sınıflarından 40000 
logram yumurtanın 1 
olunacağı Berlin büyülı 
çiliğimizden bildirilmitlİ' 

Fiatlar muntaı 
man yükseliyo' 
İST ANBUL, 12 ı S .. l :J. 

Yumurta ihracatının de...r.J 
etmesine binaen fi• 
muntazaman yükseliyor· 

Fazilet mükafs'
ISTANBUL, 11 (S ~·) 
Maarif Vekaleti f 

mükafatının bu sene, ıll 

darülfünun ıerhi mQtııP 
derrisi Ferit beye verıl 
ne karar vermiıtır 

tedrisat mua ilimleri .ti 

daki mükafat, kıyıntıl'" 

kıdemli hocalarımızd•I> 



' 
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Evvelki n~_shadan mabat tamircisi , bir sokak dlprün- Pazaıteıl 
CdhouqBuet 1 çılgınca sevi- tüıü tarafından ıevi l mit ol- Gün do2'umu: 

yor u . ana· " Yer ·· ·· d " z t d " . yuzun e clugunu anlayınca nefretten YIL: 1934 evalr 5,17 
a~ı ıgım yegane adam bu gelen bir öfke ile yerinden 1 Ezant lQ,4 
ldı, doktor bey .. Diğerlerinin d S k " k 1 CEMAZELEVEL 3 d' aıçra ı. an ı ızcağız ken 
mevcu ıyetinin bile farkıl' - di 1 1 _h .. 
d d ğ · ı · d d ' sn n ıo retını berbat et - 1 

a e ı ım" e ı. . . H K d b) k N'h t b " .. b· mıttı ayatından daha aziz en ini 1 m~ baalret 
. _ı aye ı ~ gun e evey- olan kendisine has ı erefinl kend ni görmek amadır. 

·o~aka Mainichi" 

• 
ı • • 1 

Binlerce siyasi mahk~m tah
liye edildi. 

BERLIN, 12 (S . Ş) - M. olan kabahatlere ait dava

Hitler, baıvekillik ile cüm· \ Iar da suku~ e~~~~ktir ... 
hur reisliği salahiyetlerini Aıağıdakı curumler ıçın 
nefsinde cemettikten oonra , hususi bir siyasi af ilan edil 

Yakında bu hususta yapıla - mittir : 

Japonya Hariciye Nezare · 
tinin Avrupa'daki mümessil 
!erinden aldığı malumata 
göre Fransa ile ltalya 'nın 
liderliği altında bütün Avru 
pa'nın bir blok tetkil ederek 
Japon ithalatını yalınız Av
rupa'da değil , fakat Avrupa 
devletinin müstemlekelerln· 
de dahi menedilmek tehlike-

Fransız ve ltalyan ipek fab· 
rikaları esasen bir blok let
kil etmitler ve Japon ipek
lilerile mücadeleye baıla · 
mıılardır. Lyon'daki konso· 
los Tomada'nın raporuna 
göre Japonya ale) lıin~elıi 
ipek bloku, Fran•a ve hal · 
ya hükümetleri ne~dinde Ja· 

nını kaybettı. Tek baıll'a it ' b · ' ----------
1 f d 

ı arını ona ait olan kibar- ~-~,,~·~~, • .,._,..,..,ıı.r~ 
on arın sını ına e - 1 ki 1 k 1 '~ r~ ~"~ '~ -,_,~, 

ı arını e e emlftl ,..,, ~ 

cak reyi amın kendi lehin- Fuhrer'e kartı yapılan 
de tezahürü için lazım ge- sebbü ıetimler , milletin eyı
len her tedbiri ittihaz etmit· liği veya nüfuzu aleyhindeki 
lir Bu cümleden olarak Al - sözler ve yazılar. Ancak 
manya'da vasi bir affı umu- bunların devlete karıı bes-
mi ilan olunmuıtur . lenilen hasmane bir ruhi 

BERLIN , 11 (A.A) haletten mülhem olmama-
Netredilmif olan affı umu - ları ve ;.ı ağustos 1934 ta-
nıi kanunu, fevkalade mü rih!nden mukaddem bulun 
him ve ıümullüdür. Binlerce malan ıarltır . 

si baı göatermittir. Bıı res
mi raporlara nazaran bilhı.s-
sa Fransa son zamanlarda 

Japon ticari rekabetinin a za
metine ve tehlıkeeine naıa . 

1 

rı dikkati celbetmit ve mü
cadele planlarını hazırlama
ğa baılamııtır . 

pon ipeklileri ithalatını kes
meleri için yaptığı tetebbüı · 

te, muvaffakiyete doğru yak

laımııtır 

vama baıladı . Refakatine K d b · ....., 
k 1 

arısı a ir o kadar öf a D . u k . . 
arıı arında kabadayılık sök- kele . 1. B ~'~. !Ş ne ımt 
· b · . . . .. nmış 1

• atka kelime ~)':" ' •. mıyen, ır yerme ıkı kopek bulamadan· ıcFah· . 
almııtı . ııe, fahı- ~ M 

. .. . ,e . .ıı diye tekrarlıyordu. N ,· a . 
Bırgun , kalbıni bıraktığı Chuoquet ayağa kalkmı [fa • Y Z 1 ~ 

bu kasabada dolaşırken ec- masanın a k d b f, ;ı 
d kk 

r asııı a üyük ~ 
zacı ü anından kolunda adımlarla .. .. d B ,. 

b
. h yuruyor u. aıın- ~ llasl: ı sıııııı cuıııa- ~ 

genç ır anımla çok sev. daki Yunan k k 1 , 
d " ği Ch • tap ası u ağı ~· daıı ıııada lıer ,!!iiıı 

'.. d.. Bouquet inin çıktığını nın üzerine devrilmitti, Dok·@:r " 
gor u u onun karısı idi. tora· " Ani I d k ., saat 9daıı 1 7 ye 
eh 

. aıı ıyor mu 0 • ' k d 
ouquet evlenmişti 1 • · a ar , :\,urılarda 

B 
orcugum, itle bir insan için ':).. " 

u manzaraya tahammül - ıh ' 1 Oh E · !~1 
... ,"f'('f'fl'rİ kalıııl \'f• 

d d
. en mu lf ıey er . ger ~ 

- d ı o. nun u halini sağlığında ,.,• ' • \ 1 t'l rr. 
nun gun en güne artması e civardaki ufak göle k endi-

Görülüyor ki Batvekil 
Muaaolinl'nin son zamanlar
da •Sarı Tehlike " tehdidi 
karıısındaki feryatları Ja
ponya ile aralarında cere
yan etmekte olan iktısadi 

harpte mağlubiyet korkusu- e eme ı. Hemen 0 akıam b f. l"(l'l .· 1 

k
. ıken bilseydim; J'andarma-

ya men alakadotrdır . Bu sini attı . Bereket versin ki 1 
1 korku bütün Avrupa ticaret geç vakit oradan geçmekte ara yakalattırır , mahbuıa l~ Balıkesir K • 

Japonya'nın ticari teves 
süünü durdurmak için mü- j 
essir bir çare olarak tU tav 
siyelerde bulunuluyor. 

1) - Avrupa'da muhtelif siyasi mahpusun tahliye Affı umuminin tümulü 
edileceği tahmin olunmak- dairesine girmiyen cürümler 

tadır . Altı aydan aıağı olan ıunlardır : 1 
bütün cezalarla bin marktan Devletin emniyetine kar
aıağı olan bütün nakdi ce- şı yapılan fesat tertibatı . 
zalar. bilaistisna, ve ancak vatani hiyanet, askeri esra - r 
mahkum sabıkalı olmamak rın if§ası , insan hayatına 

maiıet ve ücret standartları 
olan milletler, Japon reka
betıle mücadele için birleı
meli ve bir blok tetktl et
melidir. 

' mahafilinı' ısıı·ı• etmı'ttı'r. 1 b tıktırırdın ı , inanın ki orac'an ~" • ~ 
a o an ir sarhoı kendisini k // C AT ~ 

Dünyanın her tarafındaki 1 kurtardı ecza haneye götür- artı çıkamazdı " diye ke- iı: m ye . ı llO ~ 1 keliyordu. ~ 
pamuklu mallar ticaretinin dü. Eczacının oglu Chouquet '<!' J2 2 

1 k 
Ben bu dindarane hare 'f::. if..ı 

Japon rekabetile tehdit edil- gece i kıyafetile ona lazım k ~ "l!! 
dlğini go··ren lngı·Jıere'nı' n gelen tedaviyi yapmak için hetimin netdice~t krtrtmnda '§; f{o)// r,:,,lı ""'~~• ayret için e dona kalmıt· _.,.. fi~~ 1;''.V;!@r . rıo~ 

tartile affedilecektir. . I kartı suikastler, ölümü veya 1 
Üç aydan atağı hapıs ve merruhiyeli intaç eden in

b~ı yüz markı geçmiyen pa· filak edici maddelere ait 
ra cezaları tamamen affe- j kanuna muhalefet , failinin 1 

dilecektir. 2 ağustos 1934 adiliğine delalet edecek her 
ten evvel irtikap edilmlt türlü cürümler. 

2) - Avrupa milletlerı' ser- A 'd J 'I ı a~ a ğıya indi. Kazaze<'e ' i N ••• vrupa a apon ar a ey- h ' hm e n e söyliy• ceğimi ; ne : •••••••••••••••••••• ... 
ınayadar ile amele arasında· h . d b 1 b 1 b iç tanımamı~ gibi görünü - • v k / 11 

ın e aı ıyan öy e ir de ne yapacağımı bilen.!· •1 r O SU /arıyediı'en, : 
ki daimi sınıf mücadelelerı" h k · f k k yordu. Soydu . Firil<syon yııp-ar~ etı muva ı görere yordum Yalnız bana hava- • d" h : 

· d h I b tı. Ve sonra sert b ir se5Ie .· : gey fl'en ve eı ma- • 
nı er a ırakmalı ve müı teıvik edeceği melhuzdur. \ le olunan iti yapıyordun:. • • 
terek menfaatlerini mütte- Fransa hakikaten Japon ti- "Fakat siz delhinlz, böyle Tekrar söz aldım; ve «Birik- : nada gözeten Ynk- : 
h ·t bir ce h il "d f · hd d b ı hayvancasına hareket ol- d • f.'' 3· /' ·· : · ı P e e mu a aa- caretıni ta ı e aı ana , / tir iği parayı size vermeğe : SU ıal' ıı· ıgıne seve .• 
Ya çalı•malıdırlar. ld k .. t' 1 b k maz. " dedi j • 

Almanya'da Letonyıı 
b<ışvekli 

• o u ça mupet ne ıce er e memur etti ki bin üç yüz : seve yal'dım ediniz. : 
3) - Franıa, İtalya ile be· lenebilir. Fransa yalnız ge j Bu sözler onu tifalandır · frank kadar birıey .. fakat • • 

b J 
· .. ı ı k ı l k mag· a kafı' i d ı· . Hı· ç ol ıı>azsa b ı .• roksıılları Gö:.ı-/111(• : 

ra er, apon mallarını bü- nıı mu• em e e <re n ,a i 1 i mem ki .. Anlattıklarımın • 

1 k 1 1 k 
onunla konutrnuıtu "a! Arlık b ı : l!irliği : 

Veni gazete neşri tün müstem e e erine sok- oma la kalmıyor, aynı za , sizi u kadar sinirlettiğine •••• •••••••••••••••••••••• 

d 1 
mamak siyasetini tatbik el · manda küçük itilafın da yar- uzun müddet bahtiyardi. bakılırsa bu p 1ranın fakir- Ertesi gün Chouquet ge. 

Nutkun a ne er söy-' K memnu 
BERLIN. l 1 (A.A) Ye-

melidir. dımına mazhar oluyor Bu ızın verdi!ti tedavi iicre· lere verilmesi daha muvafık lüp beni buldu. • O kadın 
niden gazete ve mecmua Jedi? 4) - Fransa hükümeti suretle Britanya impaıatcr· 1 tini, ısrarlarına rağmen, olacak gibi.,, buraya bir de araba bırak-

RİGA, I 1 (A.A) - Leton- ·ı ı· ·· · ·ı ı l Chouquet kabul etmedi. B • h mıt B B k d intişarını meneden 1933 Ka- mı 1 sanayıını vergı er n ve uğundan sonra Fransız gru u anı eyecanın şiddeti · u.. . u a ının ne 
nunusani kararı 

31 
Mart ya Baıvekili ve Hariciye içtimai sigorta ücretlerinin 1 pu kuvvetli blr teşekkül ha Kızcağızın bütün hayatı içinde alık alık karı kcca yaptınız . .. Onun arabasını?. 

1935 tarihine kadar uzatıl - Nazırı M Ulmans ıöylemit ağır yükünden kurtarmalı 1 lini arzediyor. Tokyo Hari - bu şekilde geçti. Chouquet'i bana bakıyorlardı . Hiç bir sey lıte ora-
mıştır. olduğu bir nutukta bilhassa ve onları Japon ~anayii ile ciye nezareti Avrupa'daki düıünerek sandaliye örü- Üzerlerinde her türlü da . isterseniz alınız . 

demiştir ki : d G.. 1 b 1 

Pru 
.. tastan g·ııı·seleri mücadele için daha kuvvet- bu değiıikliklere büyük bir yor u. markayı taııyan , irilisi ufak- - uze' o enim ite e -

Letonya 'nın komıuları ara. I b verecek S b b h ı i ir şekle sokmalıdır. ehemmiyet vermektedir. Her sene kasabaya gel- !ı s ı birbirine karıtmıf, bu · e ze a çem çln 

toplandı sındaki vaziyeti günden gü · ondan bir kulu-b ıı. · 1 diğinde Chouquet'i ec7aha- her diyardan bir araya top. e yapaca.ım, 

BERLIN 1 l . A A - Al- ne kuvvet bulmakta ve Baltık Yunanı'stan' "ı B 1 . 1 'd t Gidiyordu·, arkasından ' . u u garıs an a mensuca nenin camları arkarında lanmıı para yığınını cebim 
man protestan kiliseleri bi sahillerinde vaziyet hiç bir .. d O d k d seslendim: "ihtiyar beygiri 

[k k 1 
• ı " , gorüyor •ı. nun dükkiir ın · ) en çı ar ım . Ve «Neye 

rl. 1 
. t ı · 

1
• Keuch endi•eye mahal göstermi- me mese 881 sanayii r d k ile iki köpeğini de bıraktı. ne ııno mec ıs , • an ufak tefek tıbbi ecza j ar.ır verdifinizi söyler misi· 

b M il 
• yecek bir manzara arz et · Onları ist · · ? D 

a • papaz Luduvı'g u er "P . lar alınayı kendı'ne a· det nı'z .ı •> dedı· m d emez mıaın," ur· 
• mektedir. Baltık devletleri roıya,. dan "wirtschaftsausgabt· T I'. " de n d u, mütehayyirane: "Hayır. 

in riyaseti altında toplan- k . d Ş k"A Dün öğle üzeri Dahiliye 1 istatistik müdiriyetinin ne.. e i nmişti . Hiç olmazsa bu Chouquet'in karısı: "fa M 1 O 1 no taı nazarın an ar ı v- • ese a:,. n arı ne yapablli-
mııtır. d 

1 
Nazırı M. Yanopolus'un ri J riyalına göre 1933 senesi ıekilde onu yakından görü kat bilm<'nı ki madamki bu 

lçtl
·maa hu"ku·met namına rupa' a vaziyet öy e bir olgun t· d l" k d d h 1 dl . J• f 1 b il rim. Haydi onları da ıiz,11-mertebeye gelmiftir ki. bu yase ın e a a a ar l!Vair ni ayetinde Bulgaristan'da yor ve <en sıne a söy e- arzu u zava ının son di· tediğıniz gibi, kullanın •. 

Dr. Jaeger ittirak etmiş ve vaziyet mevcut münasebet- memurlarile un fabrikaları 226 örgü ve dokuma mües- nıek fırsatını buluyordu . leğ i idi, t imdi onu bundan Gülüyordu. Sıkmam için 
ve dün Sinodun dini sahada, !eri tavsiye edecek bir mu- mümeuillerinden mürekkep sesesi vardı. Bu müesseseler Aynı za manda paralarını da da mahrum e tmek .. Bana bana elini uzattı:" tlir mem. 
Milli Sosyalist Rayıt.ığ'ın aliedename ile devamlı bir bir heyet toplanmııtır. tefvikı ıanayi kanunundaki ona varmiş oluyordu. öyle geliyor ki ; bizim Lunu lekette doktor ile eczacının 
siyasi sahada yı.pılmı§ ol · surette takviyeyi derpiş et- Bu toplantıda yeni mah- müsaadelerden istifade et Hikayeme baılarken de reddede l ilmenıiz çok zor birbirine dütman olması eyi 

d ki 
.. mek mümkündür. 1 k d 1 b ' 1 ı d u arı ve yapacağını foy- sulün idrakine kadar ekmek mitlerdir Bu müesseselerden söyledığim gi hi kızcağız bu 0 aca ~ iye i k sözü ıöy- ır ıey 0 maz .• de 1. 

lemittir. . MahOm olan nazi- yapılan unun yüzde ellisinin 171 tane•i tirket halinde ve senenin ilkbaharında ö 'dü ledi . Köpekleri kenci evimde 
Hene - nauau bat papaz ler yerli ve diğer ellisinin de 55 i müstakil firmalardır. Bana hayatının tekmil hika- Ko · ası mül>hem b ır b oz · muhafaza ettim . Papasın 

Dietrich yeni Alman kilise· ViYANA 11 (A.A) - Gra- ecnebi buğdayından olması Tanzim olunan son raporlara yet ini anlattıktan or ıı ra bü- gunluk içinde: «Bu para ile büyük bir avluıu vardı; 0 

· · h tzdivanı harbı Stainz Jandar- I ·· b " " 1 • tün ömrünce ta.ar ı uf etlı' k - çocuk irin her zanı an bı· r da beygiri aldı. • Araba sının yeni · fikriyatını iza kararlaştırı mıttır. Evvelce gore u mue. •ese erın mem· 1 ' Chouquet'e kulü~e hizmetini 
ederek demiştir ki: malarına karş ı yapılan isyan ekmek yaplan unların yüzde leket dahilindeki aatııları lerini büyük bir sabırla sev- ~eyler satın alabiliriz " dedi. görüyordu.Paralarla da bet 

Hitler bize Allah tarafın- harekatına i ş tirakten dolayı yetmif beti yerli ve yüzde 2,0t9,450 levaya ve ihracat- diği sevgilisine vermemi ri - Kuru bir tavırla "Bu si· dane fimendlfer istikraz 
dan gönderildi. Bila kaydü· bir milli sosyalisti müebbe - yirmi beti ecnebi buğdayın- ları da ancak 1 milyon leva- ca ettı Ç ı1nkü hep onun zln bileceğiniz bir it" dedim, tahvili almııtı. 
fart onun tarafından olmı - den hapsa ve üç suç ortağı- dan idi. Bu tt!lbirden mak · ya baliğ olmuıtur Bu sann· ı' için çalıımııtı . Kendisi böy- Chouquet "Mademki size bu lıte hayatımda, raıtladı· 
Yan suiniyet sahibi bir nı 10 sene küreğe mahküm sat, .mahsul topl.anıncıla ka- yide çal'.ıan itçilerin adedi le söy· l·üyo. rdu .. 1 laıta birıey- iti yükledi, veriniz, biz onu ğım yegane derin aık " 
adamdır. etmiıtir . dar ıthar edilmı~ bulunan _27,065 tır. • Ier bırıktırebıleyim diye per- eyi itlere sarfedt>cek birçok Doktor sustu . O zaman -..,...:.=:.:_ __________ ,;_ _____ -:~---ı ı b d k vasıtalar t:ulabiliri 7 " dedı· . gözleri yaıla dolmut olan 

yer i uğ ayın i\milen sarfı unundan yapılınaııı , a ma-ni 

1 

hiz ett ığ i günler oluyordu. M ki · 1 · k 

'

• , Parayı verdim. Allalıa ıs- ar z ıç nı çe ti ve "ŞOp-

ta lya Av U St U rya YI 
ile ekmeğin yalınız cenebi olmaktır Bütün lıunlardan gayesi, hesiz, sevmesini bilen yalnız 

h 1 b 
1 
marladıkla yanla r ındrn ay- kadınlar' .• dedi. 

Al S b 
• k iç o ma:ı:sa ir defacık ol aman)1a- 8 J t•eiSİ • sun, ö düğü zaman sevgili- rıld ım . SON 

Koruyacakmış! Avusturva cümhuı·un ~1ı:i;a;e:;~:11: 1;:~~11'.yaca - Blılık(~siı· J\skeri S<ıtın 
Avusturya başyekil murnm Muasolini ile Roma 'da Hududuyinekapatıldı 

ViYANA, 12 (AA)-lns 
burg'tan bildirildığine göre 
Bavyera-Avusturya hududu 1 

tekrar kapanrnıftır. Yalnız 

Hastalığı Yunanistanı 
telaşa verdi 

Bana iki bin üç yüz yirmi ı\ l ıtt il. I{ ()lll İSY()flllUda il 
yedi frank verdi. Bunun 
yirmi yedisini papas efendi- ı:alıke-.ır lll<' l'kf'Z kıtaatı i~in dört ~üz hin kilo 

görüştü. • 

VİYANA . 11 (A.A .) Pr· 

ena Starenberg tayyaıe 

ile Roma'ya hareket etmış 
tir · Zannedildiği ne göre 

Prens Roma'da MuS1olini 
ile son vakayi ve istikbalin 
vaziyeti hakkında görü§e· 
cektir. 

ROMA, 12 (A.A) Avus · 
lurya Baıvekili muavını 
Prens Starhemberg tayyare 
ile gelmiı ve ltalya hüku· 
melinin misafiri olan Avus· 
turya gençlerinin bulunduğu 
Ostie kampına gitmiıtir. 

Mussolini orada kendisini 
bekliyordu. İki dev'.et ada
mı uzun bir mülakatta bu 
lunmuılardır. Havas Ajansı 

muhabirinin bu mülakat hak-
i 

kında aldığı haberlere göre 
ltalya, Avusturya·nın islik 
lalini her vasıta ile müda
faaya bugün her zamandan 
ziyade amade bulunmakta
dır. Müstakil Avusturya 'nın 
müessir bir tarzda takviye
si son zamanlarda tetkik 
edilmitlir. 

ViYANA, 11 (A.A .) 
M Schuschnigg Viyana 'ya 
dönmüştür 

ı Alman ıaz ı taıe ; ı ın endışesı 
BERLIN, l 1 (A.A) -

Havas ajansı Muhabiri bil
diriyor: 

Bazı berlin gazeteleri M. 
Schuschnig'in Peıte ziyare-

1 tınl dikkatle takip etmektedır. 

muntazam paeaportu olan 
ecnebıler hududu geçebile 
ceklerdir. Dolfüs'ün katlin · 
denberi dördüncü defadır ki 
hudut kapatılıyor. 

Boersen Zeitung gazetesi 
Avusturya baıvekilinin Avuı 
turya Macaristan anlaımau 
çerçeveıi dahilinde umumi 
vaziyet hakkında görüt· 
tüğünii söylemektedir . 
Habisburg'ların tekrar tahta 
getirilmeleri hakkında bu 
gazete Macar ve Avuıturya 
baıvekillerinin tehlikeli bir 
teıebbüse giriıilmeden hare
kete karar verdiklerini zan
netmektedir · 

A TİNA . 11 (S. Ş. ) - id
ro adasından gelen bir haber 

bütün Yunanistan'ı halecana 

düıürmüıtür. Bu habere gö

re sabık reisicümhur amiral 

"Pavlos Kondnriyodis .. a~ır 

surette hastalannııı ve müs

tacelen Atina'dan doktorlar 

celbedilmittlr Son alınan ha 
berlere göre mumaiieyhin 
ah vali sıhhiyesinde salah 
emareleri görülrnfütür. Ma
mafih tehlike büsbütün at 
lamıı değildir . 

Japon harp bütçesi 
TOKYO, ıo (A .A) Ja -

pon hükumeti bahriye büt 
çesini arttırmıya karar ver

miıtir. 

ye defin masrafı olarak bı- 1111 ıJp ı)(irt ~ İİZ Jıin kilo <H'pa kapalı zarfla 5 ey
raklım. Kadıncağız son nc-- lıil H34 ~ar~:ıııılıa 1-(İİııii saat onda ilıall'Sİ ic~a 
fesini verdikten sonra, mü · <•dilı•ı·ektir. Taliplt•riıı nı .. ı.ızkı)r ı.tüıı ,e ~aattn ua. 
tebaklsini de kendim alarak 1 - ' lJ 
yanından ayrıldım . ıkt>~iı· .\S. S.\. AL. Ko. nuııa ıııiiracaatları. 

Ertesi gün Chouquet'lerin J - 7 
evine gittim . Yemekten 
ka1kmak üzere idiler. Mem

nun ve mütekebbir kartı 

kariıya oturuyorlardı Her 
tarafta eczayi kimyeviye 
kokuyordu. 

Beni oturttular ve kiraz 
rakısı takdim ettiler. Rakı
mı aldıktan sonra heyt>canlı 
bir sesle söze baıladım. On
ların ağlıyacaklarına da 
bayağı inanmıttım. Halbuki 
öyle olmadı. Chouquet böy
le bir serseri, bir sandaliye 

NEVROZiN 
CELAL 

Bütüıı asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 



• 
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inci İşletme Müfettiş- I, M~~~~=iı::e 8ı:~~~~ir ı I -· ~ S E H İ R;: 
liğinden · 

izmirde 26 Ağustos 1934 tari~inde açılacak beynelmi
lel panayır ve 9 EylUI 1934 te yapılacak kurtuluş şen
likleri münasebetile Oemiryolu ücretlerinde aşağıdaki 

tenzilat ve tes~ilat yapılacaktır: 
1 Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma-

dan 25 Ağustos 934 tarihlerinde doğrudan lzmir'e hare· 
ket edecek katarlarla Ankara· Afyon ve Konya . Afyon· 
Alayunt - Balıkesir, Afyon · Menemen, Bandırma . Mene 
men kısımlarındaki istasyonlardan münhasıren İzmir'e 
gitmek üzere gidif, dönüı bileti alacak yolculara yüzde 80-8 

Bu kere letanbul-
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil-
li tarafından en rr.üı
külpeıent bey ve ha· 
nım efendileri mem. 
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka· 

lar imal edildiği gibi 
eski f&pka-lar da ye 

bir hale getiril· 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedlr. İpekli, yün· 
lü kumaı.lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bi umum lekele~ beı 
<lakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza lebıir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

nlsbetlerinde mühim tenzi1at yapılacaktır. 
İtbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konya'dan, 

7 Eylul, Afyon ve Bandırm'adan 8 Eylı'.ıl tarihinde hare· 
Kuvayi Milliye caddesinde Ziı·aat bankası kaı·şısında 

ket edecek katarlar için tekrar edilec~ktir. • ŞAPKA VAPIM EVi Mustafa Zeki 

.... -- -
1 

Yolcular, dönüt biletlerini İzmir idaıyonLna vi2e ettir· il. 
mek ıartile İzmir'e muvasalat taıilıindfn ıonıa ~'f gün zar, 
fmda İzmir'den hareket edecek katarlarla. levakkufıuz ola· 1 

rak, geldikleri istasyonlara dönebileceklerdir. AT • b ' l J 
Bu tenzilattan istifade için Ankara . Balıkesir "Balıkesir 111eClp eyın OSyOı1 arı Ve 

hariç •. Alayunt ·Afyon "Afyon hariç., Konya· Afyon "Af- k / E /k 
yon hariç., kısımlarındaki istasyonlardan bilet alacak yol- 1 yağsız ırem eri 'rgu n l -
cular; biletlerine yapıştırılmak (zere giıelere birer vuika i 
fotoğrafı vereceklerdır.Pazı ietasyonlaıc'an bmir'e gidiı·dö. bahar kolonya Ve losyonları 
nüf bilet ücretleri ıunlardır. 

il 

Kuruş 

Ankara'dan İzmir'e gidit·dönüı 1 Oı;O 
Konya'dan .. " " 900 

111 

Kuruş 

700 
600 

son moda hanım çanta ve eldivenleri 

935 modeli ve gayt-t şık düğme ve toka-

/arı veni gelmiştir. 

Sinemasında 

11 Ağustos 934 Cumartesi dan iti~aren 

13 N. TAHTELBAHİR 
Tt ın~il ı•Jeıılı>r: 

KEı\'.~ETH 

FAHHEL 
FRA:\K 

~IAeKEN:\;\ 

.lf..\ (J)O :\"AL B 

.\ LflEHTSO~ 
Bir ,leniz kahramanlığı .. İnsanların hakiki hisleri 

.. Cinnel . MuhobbPt .. Kin ... Deh~ı·t .. Cesoret . . · 
Tev<·kkül İşte bu fılimin lrahramıınlerı ve mevzuu 

flynca dünya havadisleri 

SAGLAM, . 

ZARiF, 
ucuz 

KUMAŞ İSTİYENLERE 

V OH i Ş 
a 

aa 
aaa 

0oaao0 
Eıklıehir'den " " .. 790 
Afyon'dan " " " 5?5 
Uıak'tan " ., " 340 
Balıkesir' den " " " 225 

525 
350 
225 
150 
250 

o O Oo 

1 Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri ı !(/ A \ 
1 ~0oa N ao0C>. 

!!>o o0 Bandırma'dan " " .. 375 
· Birinci mevki ücretler de bu nlsbetlerdedir. 

2- Bütün ıebekede meri olan foloifraflı • alk ticaret 
biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylul 934 
zarfında ilk defa lzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlarına ait ücretler yarı yarıla indirilmiıtir. 

Balıkesir Askeri 
Komisyonundan: 

Alma l vONI~·=:{ AN ~ARA }::·YONil 
\ . o" 

Satın 

Yolcular, bu biletlerle İzmlr'e vardıktan, ve İzmir istas
yonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet Hergaıııa µ:arııizoıı kıtaalıııııı ilıt i~ acı olan \I" a~a~11 1 a eiııs \e ıııil.. tarları 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru is- Yazılı t'l'Zi.tklar ıııiiııakasaYa koıınıustur. llıal('!erİ lıizal<U'llld3 l.(iisteı·ilf'll j 
tedikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir 

1 giiıı n· saatte Berwııııa ,;~krıi ~aıııı' alıııa koıııis~oıımHla iera ı·~lileeı•ktiı·. 
Bu seyahata ait on befıgün müddetli halk ticaret bilet· 

lerinin ücretleri ıunlardır. Tali pi eri il 111 İİ ı·eıeaa tla ı· ı. 

1 il • ili Cinsi 

1750 1250 875 Kuruı. SadPyaÇcı 
Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj hakların- l '11 

dan baeka aynı cinsten 25 veyi\ muhtelıf cinılerden müte· .\ rpa 
ıekkil 50 kilo nümunelik eşyayı c'ainıa beraberlerinde 
meccanen nakletmek hakkını halzdirdirler. Sı~ır l't İ 

Kilosu 

9600 
360000 
600000 
120000 

Münakasa ıekli 

Kapalı zarf 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

ihale günleri 

2:)-8-934 
2J-8-!)3..J. 
25-8-!)34 
23-8-934 

Teminatı muvakkate 
5aat Lira K. 

l t 
11 
10 
10 

(i 1 2 
')O'> ) - -· 
1350 
1330 

İstasyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler 18• ZP-vtİll\tl~I 7500 .\[('ııj ıııiiıı:ıka~a ~7-8-93..J. lU . . ' 163 13 

o R o Oooa aooo 
D A D 
\ / 
~<>. o(I 

~"cıaaoo0 
aaa 
aa 
.a 

YUN i S 
Satış yeri: . 

TAVŞANLILI ZADE FAHRl 
Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

tılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar- Kuru fastıl,\ p 32000 >> » 27-ti-9:J4 11 
·ı· t b 1 t K Ad 1 ·-·-•--•wwwwwwww-www paıa san u "' zmir, ayseri, ana i§ etme, mMettiı· Bulgur 5000U » » 2\L8-934 IU 2()2 .)0 •••••••-••••••••••••• 

likleri.ne veya Ankara'da Devlet Demiryolları umum·ı ı"da· ~ J 
0
• (JO 11 ..ı J L'> tf 

180 

Piriııı· _ ıı ıı ~}l-8-934 .., v :'>8 tf resine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi • ' • 

tarihte hangi istasyondan ıeyahate baılıyacaklarını bileli· ı ------------- ' .ı T 
rirlerse, biletleri, adreslerine gönderilir. ~ 

1 

Bandıı·ına 1._ :ızası \tttl "•• emaşa 
3 - 16 Ağusto5 - IO Eylül 934 zarflnda ıebekEnin Dr M Alı' '.. A ~ 

. er angi ir istasyonundan ve her hangi bir tarih için / 19. ıı " d " ı " "' •• d h h b • • a . 
lzmir'efotoğraflıgidi1-dönü,biletialacakyolcularauınuınj 11 ,.,,,ı..k .. 11 ,"~'aııa- 1

• •• ıır ugıııı eıı · OTEL VE GAZl.NOSU 
tarife ücretlerinden yüzc!e 5o vepa'layırda te~hir için gön- . .

11 
rı . I I j lJuaıııcle ver~isinJt>ıı borı·lu Baııdırıııa'ııııı Sı- !J 

derilece'' eıyanın iki yüz elli kilosuna ve 250 kilodan llt'~I ('J , "l'lıl-(1. le - • ' " 
k " k d d 'f".-''lıılıı:.,- 11 lı·.ı."'l=ılı'l·•r·ı ı /!.{il' .'oluııda kılin Heııızi Lc,\İıı wiilki.'«'Iİı.1' aiı ye pare a.,ır ecsamın i i a e ine umumi tarife üzerinde • ,,.., 1\ "" ., • 1\ u -

yüzde 70 tenzilat yapılır. Eıya tenzilatından istifade için:, rııiitelıassı~ı. (20) biıı lira kı~ ıııeıi lllUhanııııeııdi Tiirk llll raı.. •.! Şeref Bey idaresinde 
iktııat ve taearruf cemiyeti rrerkez veya ,ubelerlnden ı·ikasınııı hinasile icııı<leki lllP\ Clll htr aılPt 8:> • 
istihsal edilmiş bir vesikanın istasyona verilmesi ıatttır. Haıtalarınıs aat üçte Be.\ gİI' kın vctirule f !'Y('c; markalı ıııazot ıııotiirii !~. 

Dönüı yolcularile satılmayıp geri çevrilecek eıya için, • hükümet caddesinde mu· 1 · 1 - - R · k · .ı · 
B:ılıkc~iriıı lıeı· lıu:.ıısta ı·ıı 

ıııükı-1111111•1 oı.•lidir. İzmir'den hareket ve sevk müddeti 1-20 Eylı'.ıl 934 tür. il ayenehanesinde kabul ve il ve >ır \1( et :J,) \')"1-(lr llYYetırıue guzı•.ıeı ı tal!-
Y~lcvlar ~.önüı biletlerini lzrnl~ iatP~yonuna ,ize eıtirm~k 1 · tedavi eder. kc~ ıııarkalı rııoliiı·, 7 ıın f lt•ği, hir tııı lıaı·n1aıı !J 

ıartıle bu muddet zarfında İzmir den hareketle doğruca ve :ııakiıwsi, hiı· \als lorııesi, 8 ~t·dck vals topu, hir H ~~~~; 
kısa yoldan geldikleri istasyonlara dönebilirler. Panayırda ,, DOKTOR 'l 'e' aj nıakiııı•si, hir leYaj llıhııııhası, hir kuyu Sil ıı 

Konfor. Tem izli~, Servislerin~e~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet ıatılmıyan eıya; İvnir'e gönderilirken, alınmıı olan hamule . 1 1 · · ı · · · .. .t 1 1 1 1 · t.• 

senetleri İzmir ambarına iade edilmek ıartile, mahreçlerine' ı ili 11111 >ası, 2 11'11111\ J~<'Jiırıı. "tc ıtığc ay aı ıan, Jll' •oı 
meccanen iade olunur. M h l Ş k. vals ki t•ıııııaıı (2G) pan; t alfıt. \I' cdı·\atla hiılik- tf 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilnce!idir. • e me a ır le tahsili eıınal kaıııııııı alıl..iuıııııa tevfil..aıı 2 l ·ı 
3294 ıı~rgi.ııı lıaslalarır.ı ~nal giirı ıııiiddPl[t' afeııi ıııİİZU~POI"~(' ı:ık:ırıfanık !f 

---------------- 2 Jo 1 ak~rıına kaıl.ır kalıul 29· .\~usto~ 1 n:J.ı lal'ilıiııt• ıııiis<tdif (,:arşaııılıa ~iiııii •• 

Devlet demiryolları 7 inci eıl•·r s:~al 15 tP lıiriııci ilıalı·si icra kılıııacağıııJaıı ta- •• 
. \dr<~:-: .llıısıafaf'akih liplcriıı Baııdırıııa ıııali~·esiııJ{' nıiilf1 ~ı·kkil ko- ~J 

üerek Memleket halkının. 
gerek bütün misa!irlerinıizffl 
umun1i takdirini celbetmiştir-

" 
TEMAŞA Gazinosunda 

işletme müfettişliğinden: i ıııalıullt>~iııtli' KarP~i 1 ıııb~oııu rııahsıısuııa ıııiiraı•ualları il:\ıı olıııııır. ıı _ . 
he~ tiiruesici \ :ırıııtl:ı. B,·ı Iı kesı· ı· Pos t,·ı \ TC rl' o 1 - !! ~.· .. ıır·ı JI' ı· . ..:ı,·ıııl·ııl 

Güzel Sesli Bir Radyo 
~1uhterem halkımız n B. ııJıım~'Joki plnjlor<lan İbtıfJde '- •• ,, ·' ' 

edebilmesi i~·in 15 8 934 tar.hiı den itıLuıen iş'arı nh~ıa ~ritf' r\Iİİtlİİ ı•lii!!·üııden •« H' ızıııirirı lıiitiiıı gaz .. ıı·lt-ri 
1111 H'llltlll' 

kadar cuma günleri Bıılıkesır · Banılırmn urosıntla çok Satılık hane ~ ~ •41 
ucuz rıatb Lir tenezzııh katarı l11hrilc. eıl lrcektir. Yalnız Balıkt•!-İI" - t!aııakkale arası haftada iki Sl'fı•rli •• Bahl<esirin en eyi tanınmıt bir oturma ve 
gidi 1 inci sınıf 100. 2 (·ı sınıf 80 "' 3 cu sınıf 7ıı kuruştur Bütün osri konforii lıaiz postası, rııc\CUI şaı·tııaııw ıııııcilıiııct• J 8-8-93~ !! dinlenme yeridir. 
<;di ılöoü•lincisınfl3ll, 2irritıııfl001'e3üncüsnıf80 sohhi, lıavalLır lıirevsıtı ·ı· .ı G ı ·ı f <l'I ı •• 
kuruştur. lıktır. la 1'1 llllul' saal 1' < aı ıa e t' 1 lllt!I\ ÜZt'J'(' 2\l-.7- O:Z:z:::z::z::::z::zzz:•~ ı 

Fazla m ılılmat için istasyonlara ıııüracıat eJilmesi Telilperin eczacı Avni ve 934 tarihiııde oıuııak:J!':.ıya koııulııııı~lıır. T:ılıp- N_~rlyat müdürü: ESAT ADIL 

mercudur. 3280 Fahri beylere müracaatları. !erin müracaatları ilanolı11ını·. -- - Vilayet Matbaaaı Balıkeatr 


