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Nilshaıı Her yerde 3 kuruştur. CÜMHURIYET; EMEGE HAK, OEGERE HÜRRİYET GETİRiR' 

- ÇARŞAMBA 29 AGUSTOS 1934 • GÜNLÜ!& SİYASİ GAZ:ı==TE 

Başvekil ismet Paşa Nafia vekili Işbankası ~e~irlerin insanlar üzeri
ne tesiri -

Kü.cükmenderes ovası 
Ali hey 11 inci yılını bütün 

Madde ahlak yapar , ah· 
lak bozar. Bu dilsturu bir 
hkkikat olarak ileri sürer
ken bu hakikatin en kuv· 
Vetli ispatını de asri ve ip· 
tldai yapıda olan iki şehrin 
kendi sakinleri üzerindeki 
eğri veya uygun tesirlerin de 
göıtereceğim . 

, -

l
lslah ameliyesi açılışında bir nutuk söyled

1 

ÖDEMİŞ, 28 ( A.A. ) - rile Türkiye'nin en mamur 
Baıvekil İsmet Paıa Hazret- yerleridir . Bunun ehemmiyetini 

İstanbul'da elektrik 1 

işile yakındanalaka-
dar oluyor 

1 

şubeleri kutluladı 

ANKARA , 27 (A.A ) 
Türkiye it bankası nın onun
cu faaliyet yılının biterek 

on birinci yaşına girmesi 

münasebetile bankanın şu

beleri bulunan her ye rde 
olduğu gibi Ankara ve İs

tanbul'da da merasim yapıl 
mıştır . 

Umuma ait olan ıeyler 
Üzerinde faziletli tasarruf. 
larda bulunmak asıldır. 
Diğer taraftan mesela , yere 
tükürmek de her halde kö
tü bir itiyattır. Farz ede· 
lırıı'ki kirli , bakımsız bir 
sokaktan geçiyoruz. O ıo · 
kağa tükürmekten, sigara· 
mızı atmaktan bizi me· 
nedecek bir kuvvet yoktur. 
Yine farzedelim ki, geç 
liğlmiz sokak tertemiz, gü 
Zel döıenmiş, eyi bezenmiş· 
lir, Böyle bir yolda yürür 
keıı bize hükmeden, laüba

li hareketlerimizi çenber 
altına alan bir kuvvet var 

demektir. Temiz bir sokak, 
bi;ı:i yavaş yavaş kendi te
mizliğine hürmete alıştırır . 

A.hlak ve itiyatlarımı21 tas· 
hih eder. Bu. her zaman 
böyledir Konforu yerirde 
bir otelde , bir sinemada gü
zel bir parkta da hep itinalı 
davranırız Sanki büyük bir 
adam huzurunda imitiz gibi 
hareketlerimize dikkat ede· 
tiz. 

Bir ıehir tasavvur edin ki, 
ilılamur ağaçlarlle bezenmiı 
cııddeler, asfalt sokaklar; 
ll'Üzel ve boyalı binalar, eyi 
larh edi l miş parklatla süs
lüdür. Böyle bir ıehrin sa · 
kinleri her halde dürüıt, 
ııe~eli ve içtimai ahlak bakı· 
llıından çok yükselmiı insan· 

111tdır. Kıyafetin düzgün geyin 
lllenin itibar ve tesirleri her· 
ketçe malümdur. Her mana 
dıı güzel bir ıehre kartı olan 
duygularımızla, eyi geyinmiş 
•üılenmiş bir kadın karşısın
daki duygularımız arasırda 
•aygı ve ahlak bakımından 
•ıkı bir münasebet vardır. 

)eri refakatlerinde Dahiliye takdir buyuran Hüyük Gazi 
ve Hariciye Vekillerile iz. bu ovanın sağlık ovası ha
mir Valisi ve lzmir Mebus- !ine getirilmesini irade bu
ları olduğu halde dün iz. yurdular. Bu arzuyu haki
mir'den şehrimize gelmişler kikat sahasına inal etmek 
istasyonda samimi tezahü· ve bunun memleketin mem
ratla karşılanmışlardır. nun olacağı bir imar mınta-

Paıa Hazretleri Ôdemiı 'e saı haline getirmek, hükü
geçerken yolda Küçükmen · met için mühim bir vazife
deres ovası ıslah ameliyesi- dir. Burası inkişaf ile mem· 
nin açılış resmini de yapa- leke tin ziraat ve her türlü me 
rak aıağıdaki nutku irat deniyet sahasında en ileri , 
buyurmuılardır . en zengin bir mıntakası ol-

" Küçükmenderes'in ı s lahı mıya namzettir. 
gibi büyük bir teşebbüsün Ümit ederim ki bugünleri. 
baıında}ız. Sıhhat ve iler· yakın bir zamanda idrak 
leme noktai nazarından şim - ederek sizleri yine tebrik 
diye kadar ümitsizlik mın ı ederim. ,, Geceyi Gölcük yay· 
takası olan bu geniş saha / !asındı:. geçiren Başvekil Pa 
servet ve medeniyet itlba· şa bugün İzmir'e dönecektir 

--
J)ahiliye 

Vekaleti 
Belediyelerden 3 se

nelik iş listesi istedi 
ANKARA, 28 (S.Ş.) -
Dahiliye vekaleti beledi

yeler kanununun neırinden 

bugüne kadar geçen üç se
ne zarfında belediyelerin 
hudutları dahilinde planlaı· 

tırma, elektrik . su ve imara 
müteallik yaptıkları faaliye
ti bir tamim ile bütün bele-
diyelerden sormuıtur. 

Belediyeler faaliyetlerini 
15 teırinievvele kadar bir 
raporla vekalete bildirecek· 
lerdir. 

dilerinc düıen va7if el eri ta · 
mamen yaparak vücuda 
gelmiş bir sanat eseri 

Asri ıehrin karakteri yol 
lar, parklar ve evlerdedir. 
Yollar ve parklar ıehlrcili
ğin icaplarına uygundur. 
Fa ~at her şehirlinin mü 
him bir vazifesi de şehrin 
güzelleımesine çalıımaktır. 
Diyebilirim ki Şimali Av
rupa'da evlerin içinden 

Afyon 
Antalya hattı 
Temel atma mera

simi için bir heyet 

Afyon' a gitti· 

ANTALYA, 27 (AA.) -

Afyon - Antalya hattı in · 
;aatının başlaması münase· 

betile bugün Afyon'da 

yapılacak merasime iştirak 

etmek üzere Antalya me · 
busları, halkevi mümeullierl 
ve bir çok kims~ ler kala

balık bir heyet halinde 

dün Afyon'a 
mi§lerdir. 

hareket et· 

Diğer taraftan süpürülme 
nıi,, ve dolambaçlı dar so 
kakları; çarpuk ve zevksiz 

1 ziyade dışına ehemmiyet 

lar bir memleketin maddi 
ve manevi bakımdan ne 
vaziyette bulunduğunu en 
eyi ifade eden ölçülerdir. 
Hollanda, Avrupa 'nın en ile
ri memleketlerindendir . 
Orada bütiln halalar bir ge· 
lin odası gibi temiz ve ba
kımlıdır.Avrupa'nın cenubuna 
ve şarkına doğru ilerledikçe 
maddi ve manevi gerilik 

başlar.Oralardaki halalar da 
aynı suretle temizlik ve kon
for itıbarili geri ve bakım· 
sızdır. Şark memleketleri bu 
hususta büsbütün acınacak 
haldedir. Hele bizde umumi 
halalara karşı gösterilen laü · 
balilik bazı defa iğrenç bir 
hal almaktadır. 

verilir. En nefis çiçekler 
""leri olan bir şehrin verdi- evlerin önüne ekilir. 
~i kasvet ve nefreti düşü· Gelen , geçenlerin zevkini 

~üıı. Böyle bir şehrin sakin· okııyacak şeyler yapılır . Her 
erinde ne dürü.tlük, ne de gün evlerin önü süpürülür 

11eıe vardır. ve yıkanır. Çünkü evlerin 

ISTANBl L. 28 (AA) 
Şehrimizde bulunan Na fıa 
Vekili Ali hey nafioyn ait 
müesıeseleri te fli~e be 5la
mı ştır. 

Evvelki gün llaydarpa ~ ıı
da Devlet Oemiryolları işle
rini tetkik etmiş ve siloları 
gezmi~tir. 

\' ekilbey, dün teftışlerle 
meşgul olmam ı , yaln ı z i ş ban
kasının onuncu y ı lı münese
betile Galatasarayda 8 \' tı ğ ı 
serg iyi ziyaret etmiştir. 

Ali bey, bugün Afyon'da 
yapılacak olan Afvon • An
talya Demiryolunun in anlı

na başlanma morasimimle 
bulunmak üzere Nafia müs
teşar ı nı göndermi9tir. Ken 
d isi Antalya'ya gitmıyeeek
tir . 

Bu hattın Burdur'a kadar 
olan kısm ı bir sene zarf:n. 
da tamamlıınm ı ş oln cnktır. 

13urdur'Jıın Antelya'yıı lcaJar 
olan kısım da iki sene zar
fında bitmiş olıı r aktır. 

~aria \'ekili Ali Bey Elek
trik ,.jrlretinin muamelı\lını 
tetkik edecek olan 'Komis
yon ile yakından alfikado.r 
olmelı:tadır. ~;ünltü komisvon 
tetkikatını bitirdikten so~ra 
elektrik §İrketi lıükılmet ta
rdınJan pazarlık müzekere
ıine davet edilecektir. 

Tel~fon şirketile hiikıl
met arasındaki mukııvele 

mucibince hükı1melin şirke-
ti satın almak hııkkına ma
lik bulunduğu malumdur. 

Ali bey şehrimizde bulun
duğu esoııde Elektrik "ir
ketine ait işlerlelo meşgul 
olacak ve elektrik fıatları
nın ilı:tısadi vaziyete <>öre 
yeniden tesbit edilmesint'tet
kik edecektir . 

Bundıın muuda, Oevlet De. 
miryollarının daha mükem
mel bir şekle ifrağı i~'in hıı
zırlanacak olan teşkilıtt kıı
nunu lıtyıhası irin icube<len 
tetkiklerde de bulunacaktır. 

Zehai bey istan 

bul' da 
ANKARA, 28 ( S.Ş ) -

Mılli müdafaa vekili Zekai 
bey dün ak,amki trenle ls
tanbul'a hareket etmittir. 

Dem iryollarının variBunlar, münakaıa gôliir· içi sahiplerine, fakat dışı 
~e:ı: hakikatlerdir. Şe- bütün şehir hallunın müıte-
ırler insanların karek- rek terbiye ve zevkine ait 

Ben daha ileriye giderek d.::tı daima artıyor. 
diyebilirim ki; evlerin için · ANKARA, 28 (S.Ş.) 

l
terJeri üzerinde derin tesir· tir. 
er Y h' t ' ı· t d b 1 k' apan birer mu ıt ır. 1 e İşte asri şehir e öy e i ı 

~~~irciliğin bir ilim ve ihtisas! vazife yanyana yapılır. Bir 
§U da bundandır. taraftan şehrin idare ve 

d 1-ter vakit tekrarlaınııım · 1 imarını belediye heyetleri 
ıı."; Berlin'in sokakları ka ve reisleri tam bir bilgi ve 
l 11.t, Herlinli'lerfn ahlakı da görgü ile yaparlarken diğer 
l~fllizdir. Çünkü madde ah- taraftan ıehrin sakinleri 
ak B 1· " yapar. er ın ın. kendilerine ait kısmı tamam· 
:e~~k odalarından daha !arlar. 

ız olan aokaklarında ge- d ] ç k Bu suretle vücu a ge en 
er en insan bir kibrit çö- h 't h ı · l>ü •ehı'r eyi bir mu ı a ıne 11ü bile yere atam az. Ma· • nevı b· k konnıuı olur. Artık bu mu 

liğ ır uvvet bu temiz hit ile şehrin ~ak i nleri ara-

b e sa Ygı göstermeye ic· b · 
llr eder. sında tam bir ahenk ve ır 
8 yükseli~ müvazenesi teeuüs 

en asri ıehir denince 
IUnları anlarım•mütchassıs ve etmiş demektir 
tehircili.. ' Bahsı· bı'tirmeden evvel, 
11 b gın en derin zevkleri· 

e ağlanmıı insanların her mühim bir noktaya daha 
•uretJe 'd d "im ki o da it ' 1 are ve imarında temas e ece• 
l ıııa göstererek,diğer taraf. ((halan lar meselesidir. Şunu 
.. ~rı •akinlerinin de ft'hrin ·ddia edebilirim ki , gerek 
.. 11~eıı 1 k h i hala-eınıeıi yolunda ken- umumi, gere uıu• 

deki halaların temizlik ve Devlet demiryollarında lal · 
konfor bakımından vaziyet'. bik edilen yeni tarife saye
ile o evde oturanların maddı sinde varidatın günden güne 

ve manevi vaziyetleri arasında arttığı anla~ılmıtlır. Fransız
derin bir münasebet vardır. j ıarın idaresinde iken günde 
Bir memleketin olduğu kadar yalnız kasaba hattı 5 bin 
bir ailenin de ictimai sevi lira varidat getirirken bu 
yesinı ölçmek için halaların hattın hükümetimiz idaresi· 
vaziyetini tetkik etmek ka- ne geçmesinden sonra günde 
fidir. 20 bin liraya yakın varidat 

işte asri tehirciliğin en has. temin olunmaktadır. 
sas taraflarından biri de bu Sağlam yerden alınan 

meseledir. Mademki madde, malümata göre eski idarede 
ahlakyapar.Şuhalde biqehrin hiç para getirmiyen küçük 
yollarının. evlerinin, parkla . istasyonlardan da günde 500 
rının ve umumi halalarının lira temin edilmektedir. Ye
insanlarının terbiye ve kar ak- ni tarife aynı zamanda bil 
terleri üzerinde eyi veya fe hassa İzmir ha valisindeki 
na tesirlerini göz önünde otobüs rekabetinin de önü· 
tutmak zarureti vardır. "Şe- ne geçmiıtir Devlet idare
refülmekan bilmekin,, sözü sindeki diğer demiryollarında 
ise büyük bir hakikattir. da varidat bu nispette art-

mııtır. 

Ankara Palas salonlarında 
tertip olunan ziyafet ve eğ

lenti gece geç vakitlere ka

dar devam etmiş ve davet

liler tıpkı çok kalabalık bir 

aile toplantısında imiıçesine 

bu muvaffak Türk müesse· 
sesinin haklı neıesine gönül
den iştirak etmiılerdir. 

Banka'nın bu on faaliyet 
senesi içinde geçirdiği bütün 

safhaları gösteren ve İ staıı
bul'da Galatasaray lisesiude 

açılan sergide de bu müna

sebetle merasim yapılmıı 
ve bu merasimde Büyük 

Mi ilet Meclisi Reisi Kazım 
Paşa. İktısat , Nafia ve Maa

rif vekilleri banka idare 

meclisi reisi Siirt 
Mahmut bey, ida re 

mebusn 
meclisi 

azaları mebuslarımızdan pek 

çokları, İstanbul milli ve 
ıınai alemi mensupları 

hazır bulunmuılardır. 

Siirt mebusu Mahmul bey 
bankanın muvaffakiyet se
beplerini anlatan güzel bir 
nutuk irat etmiıtir . 

iş bankasının Gala

tasaray sergisi açıldı 
ISTANBUL. 28 (S.Ş . ) 

lı bankasının yıldönümü 
münasebetile Galatasaray 
lisesinde hazırlanan •ergi 
banka idare meclisi 
reisi Siirt mebusu Mahmut 
beyin bir nutkundan ıonra 
İktısat Vekili Celiıl bey ta · 
rafından açıldı. 

İç piyasa vaziyeti 

Hububat fiatları 
ANKARA, 28 (8.Ş) -

26 Ağusto,ııı lstıınbul bor
sasında sert buğdaylıır 4 .375; 
yumuşak lıuğdaylar 3,65 S; 
mobhHlıır 4 4.626; ve eke. 
trnlıır 5,09,5.275 kuruş üze 
rinden munmele gôrmü~tiir . 

Muallim muavinleri 
İSTANBUL, 28 (S.Ş.) 

Dört senelik muallim mek 
tebi mezunları fimdiye ka-

dar asli muallim olarak iş 

görmekte idiler Son 
bir tamime göre bu 
seneden itibaren bunlar mu · 
allim muavini olacaklardır. 

Muhacir ve mülteci· 

lerin gümrük mua 

fiyetleri 

ANKARA 28 (S.Ş) Yeni 
iskan aknununa göre hazır · 

!anan muhacir ve mülteci. 
lerln gümrük muafiyetinden 

istifade edebilecek eşyaları 

hakkındaki nizamname pro
jesi Dahiliye vekaleti tara
fından mütalaaları alınnıak 

üzere diğer vekaletlere gön-
derilmitllr. 

Yunan Cüm~ürreisliğine Venalos 
seçilmek isteniyor. 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplı oğlu Esat İldi/ 
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Kapatılan 
Gazeteler 

şantajcı ve avcı ga

zetelerden korun 

malıdır 
ANKARA, 28 t S . Ş) - is 

lanbul'da münteşi r Ka zanç 

Milli Ticuet , Türk iye ticaret , 

Maarifi umumiye, Türkiye İh-

racat, İzciler Bir liğ i , Balkan 

Ticaret, Lavikipa s ve Görüş 
1 

Politika: 

Fon Papen'e göre •• 
Pc5ter Lloyd ga,etesi ba~ma · 

kalesinde Fon Papen'in heyana
lını rııı vzubahs ed rek şunları 

yazıyor· 

Yeni sefir. dün verdigi k ısa 

beyanatında . ırk ve nıeıı~e iti
barile akraba oları iki memleket 
arasındaki şayanı esef zıddiyet

ler i tasfiyL' dnıek ıııaksadile va· 
zifeye başlad ı ğını sarahaten ifade 
<imiş t ir. Muma ileyh beyanatında , 

krndi, inin Alman Başvekili tara
fından bu vazifeye tayininden 
sonra Alman Reisicünıhurundan 

gaze te ve mecmuaları mem- aldığı mektuba işaretle proıı-ra· 
lekc tin mali ve i k tısadi si- ınıııa adda kudsi bir mahiyet 
yasetini teşviş edici neşri- izafe etmektedir. Müteveffa Ma
yatta bulunduklarından mat' ıeşalın son i mzasını t aşıyan bu 
buat kanununun ikinci mad- ıııeklup. sabık Re i s icüınhurun bir 

desi mucibince icra vekilleri 
heye ti kararile kapatılmı ı· 

tı r. 

Abone ve il iı n a vc ı s ı ve 
şantajcı mecmua ve gazele· 
!ere kartı açılan m ücadele 
devam etmekted ir. Resmi 

ve hususi müesseselerin de 

bilfiil bu mücadeley e yar
dım etmeleri lazım ılır. Şüp 

heli ilan ve al:ıone taleple 

rine karşı müteyakkız dav 

ranılarak icabında matbuat 
umum müdürlüğ ünden ma

lümat talep edilmesi , hem 
al akadarların ve htrn ciddi 
ve dürüst matbuatımızın 
menfaati iklizaıınd a nc' ı r . 

Almanya 
Mısır ve arpa alacak 
İZMIR 28 ( .:; Ş ) Berlin 

Türk ticaret odasından Türko
fisine gelen bir telgrafta 
Almanya buğday teılim dai
resinde fazla miktarda arpa 
ve mısır salın alacağı . Türk 
ihracat tüccarlarının bu ida. 
reye doğrudan doğruya tek · 
lif atta bulur re r.l arı bildiı il 
mittir 

vasiyetnamesi olarak telakki eıii 

lebilir ve sefi r Fon Papen tara
lıııdan bu manada telakki olun
ııı:ı ktad ı r. Bu mektubunda, nıüıe
\'cffa Re i s icüınhur, sabık Başvc· 
kil muavini hakkında daima izhaı 
"lt i ği kuvvetli itimadını kyil t dc
rck Almanya ile Avusturya mil 
leti arasınd a labii ve samimi nni

Mse\.ıet!er trsisinde Fon Papen'in 
muvaffak olması için en sıımiml 

arzu ve tcr:ıennilcrin i ıfad<' ehniş· 

ı ir. Al ınan Başvekili Hitlcr dahi 
r., son siyasi hcyanatında : Al
nı ıııya ilt' Avusturya arasındaki 
l ııiıiiye t le r i !asliye e ım ek suretilc 
Avnıpa 'daki umumi siyasi ger
ginliğin iıaks inP y ard ım etmek 
.. wsuııda olduğun ll bildirmiştir. 

H:•Jer, Fon Papen'in şahsında 

Avuslı•rya 'ya gönderilecek en 
ın ii n as ip adamı bulınuşlur. Her 
ln lde barışmak ve anlaşmak için 
Fon Papen'den daha eyi becere
Ct'k başka kimse bulunamaıdı . 
Bıııae rıaleyh , Pape'nin Viyana nıc· 
nıuri) etin in yalnız doğrudan dot· 
r ıı ya alakadar iki memleket için 
ıicğil , aynı zaınanda bütün Av
nıpa h n de kıymetli neticeler 
hası l d ':ı esi beklenebilir . Daha 
sukunelli s i y.ısi bir inkişaf imka
nı , bu memuri yet ile ve bilhassa 
lıu ıııemuriye tı ıha ta eden müsait 
hava ile istihsal ve lemin edil
m işt i r. , _, 

Ergani istikrazı 
( C )tertibinin kayıt muamelesı 

ay sonunda başlıyacak 
C. tertibi 

nin kayıt mü· 
•dde ti30 ağus · 

1 tos tarihin 
den 30 ey 
lul akşamı
na kadardır 
Yüzde beı 

) 
faiz veyüz " 

de iki ikra· 
miyeli olan 

l'\C ı t!Kt:T ı 1';.ll l K AG.
or~OYORUZ 

C. tertibine ait ıartlar aşağıda gösterilmiştir. 
B. Tertibinin hamıllerine mahsus olmak üzere ka

yıt müddetinin başlangıcından itibaren altı gün müd
d etle bir kayıt hakkı v e rilmiştir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarla evvelce 1 

bunları aldıkları bankalardan C.T erlibine ait aynı 
nu'1tarayı da alabileceklerd ir, Mu3yyen müddet geçtik
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibari kıymetinde C. Tertibi tahvilleri
n in ihra ç fiatı 19,40 lira ol.ırak tespit edilmittir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taıır . 1-aiz yüz
de beştir. Kuponlar her nisan ayının on altıncı gü
nünde ödenir. 

Faizden baıka senede iki defa yapılacak keıide
lerde 300 bilete 94, 134 lira ikramiye isabet edecek
tir. İkramiyeler ara8ında 30,000 15,000 liralık iki bü
yük ikramiye de vardır 

ikramiye ke ideleri her sene 16 nisan ve 16 te~tini
evvel tarihlerinde yapılır. lıf a keıideleri 16 nisan lari . 
hinde senede bir defadır. 
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Ahlak n1estı.lesi .. 
& s' ~'"!!!!!!"""! .. ......-·.!!!!!!a~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~ ~ 1 Anten ime galenler 1 

·;: !~ ır. ll1_1t. ----il l ___ l __ , __ ıf _lr.........._~ııf_l_lll_ıı•_ ~---'rı'...mi.'-' ı_e _1r_ır_ı_e ~~- Ülkü asrı ve aristo 
Borçlu ve alacaklı vazi

yetlerini tahlil eden v~ ne 
ticede "her ıeyden evvel 
ahlak. düsturuna dayanan 
Muhterem Basrı beyin ma· 
kalele~ini okuduğum zaman 
kalbim burkuluverdi . Bu 
pek mühim mesele etrafın
da mülahazalarımı söyle
mek ve bu mevzuu biraz 
daha geniıletmek ihtiyacını 

vazıaları kabul ve onları be· 
nimsemesile mümkün olur. Va· 
tandaş hukukuna mütecavizin 
fena neticeler meydana geti
receğini müdrik olan »e va· 
tandaş hukukunun masuniye
ti görmesile vicdanında haz 
duyan .. işte ahlakın tarif 
ettiği inııan budur Bu pisko· 
lojlyi bu vekilde yaratacak 
cemiyetin vasıtalarıdır. 

~--.......,.·-~- rat gurur için 
Van Mebusu Birliğin Ravanş Maçı Delikanlı idealin masavisid 

Genç kafa, içinde ateş ül 
Hakkı bey Müsameresi 8 . "k Alt - .. karanımerinin tomurrukl•ndı 

Van mebusu Hakkı bey İdmanbirliği gençleri dün lPll - ay ffiaÇI CUffia gu- toprıık bir saksıdır. 
dün lzmir'den şehrimize gel- gece Şehir sinemasında bir Illl .. ı"zmı" f•'dt• yapılacak Genı· adam gayesiz oıaını 
mi§tir. Hakkı bey buradan müsamere verdiler. Piyes, Asrın .trenci hayatını bir ülkii 
İstan bul'a geçı cektiı. komedi ve muhtelif zeybek -- - - f 1 k bağlamağa mecburdur. idt 

Maç tayyare cemiyeti men aatına o aca · Gelıen/er, gl· ..ıenıer: oyunlarile süslenmiş olan haya t kavgJ sının şarkısıd ı r 
u' '' (lzmir Postas ı ) : Önümüzde- ald ı itı netice kadar zay f de- . k' •·o müsamere eyi ve güzel geç- ~ N:ce gençler tanırım ı " 

duy~uın.Yalnız borçlu,alacaklı 
vaziyeti karşısında değiliz 

Menfi itiyatların menıele
rini ve zuhuru sebeplerini 
de araıtırmak mecburiye · 
tindeyiz. 

Bunlar da aile, muhit, 
mektep, müeteslerinden 
ibarettir. l' I İnean beıik
ten mezara kadar bu 
içtimai tesirler altındadır. 

Ve her tesir bir terbiye 

l~rdek kaymnkamı Sıııt b,y ti. Bu yolda , bilhassa R. ki cuma günü Alsancak spor ğildir. lor delisidir. Bu, küçük mikY' 
Demircı'den dün gelmiş ve suhasında büyük bir spor Curua günü yapılacak nıa- ta bütün insanlarda olan 
vıltiyet mak:ınııle leoınstun Gökalp beyin piyeıi hakkın- günü geçireceğiz. çın iki noktadan ehemmiyeti 
sonra Bendırmo '<olile Er- daki fikrimizi yarın yaza- fzmir şampiyonu Alhy ta_ vardır. şey · 

1 
k" 

' Ama Öy eleri vardırki · .. 
dek'e geçmi~tır. cağız. kımile Balıkesir İdmanbir- Birisi: Bu maçın revanş bir cehennem vehmeder. 

Cemil Bey liği takımı revnıış maçını maçı olması. halk onlaıa kiloınetreler<'e uıı 
Lrdek sabık kaymakamı cuma gunu yapacaklardır. lkinrisi vo Pn ehemmiyet tır, sanki. 

- Yedi senedenberi sÜ· 
künuna giren hicranlarım 
yalnız benimle yaşıyordu. 
Onlar beni kemirirken, ben 
de onların üzerine ağlar 
örüyordum, Adeta krizalit 
haline geçen bir böcek 
hayalı .. Basri bey bir ka 
lem darbaaile bu kozayı 
deldi.-

amilidir. Umumi pedağoji bun 
lan ayrı ayrı mütalaa eder 
ve neticeler çıka r tır . Bu il
min tatbikat sal-.asmdeki 
fen terbiye ise gideceğimiz 

yolları gösterir. 

Cemil bey yeni memuriyet Em ini tt ı"n bey lzmir'lilerin bil<likleri gibi bir lisi de mo('ın Tayyare cemi Nice g-enrler bil irim ki nı• 
mahall i olan lhmirci'ye ka\· hafta evvel şampiyonu- yeti menfaatine yapılmasıdır. rur birer aristokrat tiptirlt 
gitmek iiz~re yarın Ban Nazilli Ortamektep mü- muz Altny tak ı mı noksan Tayyarrı cemiyeti bu maç İçinden yetiştikleri halkı ~ 
dırmı.ı'yn hareket edecek dürü hemşehrimiz Eminittin bir kadro ile Balıkesir'e gi· içın hususi surette h ı r silt bakışı gören nazariyeleri 
ve Mıınisıı· ::ıalilılı yol ı le De- bey bugün İstanbul'a gide- derok İdmanbirliği ile yap- yaptırmıştr. hu şilt Gazi fikirleri vardır. Bir kaç yıla 
mircı'ye gidecektir cektiı-. t ı ğı maçı kaybetmişti. lfozrııtlerinin büstüdür . Cemi- kan bir tahsil ve biraz str• 

. . 
Borcunu ödemek istemi

yenler, münhasıran tabiatın 
hudbin icaplarına mağlup 
olanlardır. Çünkü; cemiye
tin vilayeti ferdin tabii in· 
siyaklarına ekseri}'a muğa
ylrdir. Tabii zaruretler ve 
hadiselerden doğan menfi 
neticeler. şahsiyeti insanide 
maıeret rabıtaları 7.edeler. 
Bunlardan müteessir olan 
insan eğer, aile, mektep 
v" muhitten zayıf intibalar 
alınış ise; tabii imiyakata 
mağlup olacağına şüp 
he yoktur. O, ce • 
mi lıayatın mukaddes mef
humlarına karşı lfıübali bir 
vaziyet alır. İşte buna (.\h
lahsızlık) etiketini takıyo
ruz. Fnkat; münsif olal;m. 
Hadiseleri yukarıda aı zet- ı 
tiğim haddelerden geçirelim. 
Neticede: Ahlaki kıymetle
rin mahfuziyetini temin 
eden mazbutaların zayıf kal
dığını görürüz. 

İhtiraslarımız, 

Mekteplerimizde metodik 
bir tarzda ameli hayata 

itiyatlar müteveccih nafi 
i§liyebilir. Aile ve muhiti 
içtimaimizi tensik ve ıslah 
edebilirsek; ferdi, ahlak 
kültürü dahiline almış olu
ruz. Eğer tesirler yekd iğe
rini nakıs veya imha eder 
şekilde gelirse, o zaman 
tabii insiyakların menfi ıe 
killeri tezahür eder İıte 
borcunu vermek istemiyen 
karekter. 

Ne yapacağımızı değil ne 
yapabileceğimizi düşünelim. 

Bugünün şeraitini bu a.rın 

icaplarını göz önüne alalım, 
ırkı, tarihi ve hali medeni· 
yctimiLi lethik edednı. Ne 
noksanlar göreceğiz . 
Mevcut vazıa la rı m ız , 
lıukuki vaziyetlerde mu 
va zene tesiı edemıyorsıı, 

is' ahı çarelerini düşünelım. 
Acı da olsa doğru söze hüs
nü kabul göslermeği milli 
bir tiar telakki edeliııı.~ahte 
gururlara kapılarak yekdi· 
ğerimizi darbalamak. ıantaj 
yapmaktan ise, Türklüğümüze 
has bir asaletle hakikati ku· 
caklamağa yanatalım.İıte,en 
büyük vatanperverlik ka· 

Ayvalık Muallimleri 
lzmir sergisini ziyaı et ettiler. 

AYVALIK 28 (S . Ş) - Ay- lerclir. 
valık muallimlerin<'en kala
balık bir kafıle İzmir dokuz 
eylıil sergisini ziyaret için 
üç gün eve! l~mir'e gitn iş-

~luallimlerimiZE', İımir vl 

layet ve maarifi tarafından 
büyük koloylık ve misafir· 
severlik göstermiştir. 

Avrup<ı, Asy<t, Am<1'ı•ikil 
Sachs - Motor - Expedition 

İki Alnı:ın 

Sporeusu vo 
i-~·i ı·eyrtk 
beygir kuv. 
nt!ı nıını 

mini mol ör 
lerile müct lı · 
hez bi'! k
letlfı le Al· 
m,ıny\.ı.'d,J n 

knlkıırak Çe 
lı oslovukYa . , 
l'ılsen, llrn
tislavo, M<ı

c ıristan, Bu 
dapeşt.-. Yıı 
goslavyu 'yı 

cemiyetin 
zararına inkiıaf eder, ahla
ki vetireler milen ide. ı ı ka
lırsa. . «Aman ahlakımızı 
koruyalım,. diye kalbimizi 
dağlamaktan bir netice çık
maz sanırım. Bu mücerret 
bir temenniden ibar< t kal-

rekteri. 

Novısat Bdgrad, Üsküp 
Manastır. Yunnnistan - Se

lanik, Atina, Pioree tarikile 
lzmir'e, Bergama ve buraya 
muvasalat etmiş bulunuyur
lar. 

Klo · i imlerini ta~ yan bu 

gen\' sporcular Sahs Motör 

Eexpedition namına Avrupa 

Asya ve Amer ikı.. ' \'ı baştv n 

başa g~ zeceklerdir, 

maz mı? 

Kanaatimce;- ahlakımızı 
tasfiye edelim ahlaksızlığa 
kar~ı tedbir alalım - dersek 
dalıa cezri bir hareket yap 
mıt oluruz . Alaki vitreleri 
ikiye ayırabiliriz. Biri la bii 
zaruretlerden diğeri de iç
timai hükümlerden do~an
lardır. 

Birin<'i §ahsiyetimizde (had 
si) olarak, diğeri, tellıini, 
ayani faaliyetlerle, tecrübe
lerle şuurlaşır Bir misal 
alalım: İlk insan arkadaşı
nın yardımı ile ele geçirdi-

Cümhuriyet rf'jimi; daima 
ekmele meyleden devamlı 
inkılap olmalıdır Biz, içti
mai inkılaba teıneyiz İtte, 
büyük savaş.. Halı's yolu .. 
Bu yol; münakaşa ile açılır, 
nıürakabe ile tarsin edilir. 
Münekkidi değil, tenkidin 
mahiyt'tini görmek ve fena
lık varsa kaldırıln.ası csl:a
bına tevessül etmek, yalnız 
cesareti medeniye sahiple. 
rine mevut bir fazilettir. 
Hep beraber yine tekrar 
edelim "Herfeyden evvel 
ahlak". 

(*]Muhit, terbiyede tabii , içtimai 
olarak ikiye ayrılır. içtimai mu
hitte teşekküller, cemiyetler, ve 
resmi gayriresmi nıiiesseseleı 
dahildir. 

Buradan İstanbul , Ankara 
lran, Hindi~lan, Çin, .Japon
yaya gidecekler. 

Albert l:lull, Hermıınn 

Poliste: 
Dün gece saat yirmi bu

çuk raddeleriııin Dinkçiler 
mahallesinden Ali oğlu Ga
ni ile Kasap 1 ar mahallesin· 

den çolak lsmail aralarında 
bir kavga çıkıııııtır . Bu 

kavgada Gani hamil bu 

lunduğu bıçakla İsmail'ı 

arkasından ve kolundan 
on beı günde eyi ve on 
gün işinden kalabilecek 
derecede yaralamııtır. Suç 

Bu genç! • r 'erdikleri söz 

üzerimı iiç sene ~onrn Al

manyıı'ya dönmüş olncaklar
d .r. 

Belediye 
Cezaları 

Aygören mahallesinde bir 

ekmekçinin esmer ekmek 

ği bir avı payla~ırl<en - mu- ı-----
kayese, takdir · gibi dima-

Sefahattin 1 ıu vakalanmıttır . 

Nüfus İşleri 

çıkardığından;bir dondurma· 

cın · n dondurmasından süphe 

idıldiğinden tahlili için kim

yahaneye, Çandır karyesin 

den İsmaıl oğlu İsmail'in pa

zarda sattığı yağı bozuk ol

duğundan, Osmaniye mahal

lesinden 127 numaralı ara

bacı Arif oğlu hali l İbrahim 

fona halde rahatsız olan bir 

hastayı tarife harci olarak 

ği faaliyetlerin neticesirde 
doğan intifa hissi ile aralarında 
mücadeleye baılayınca buna 
şahit olan bir üçüncü yine 
dimağının mıhaniki faaliye· 
ti ve cinsi kabiliyetile hük · 

münü vererek müteal tir Zt"ka 
eseri göstererek. bunların 

aralarını tt:lif ediyor.Bu son 
şekil muhasımlarında vic-
danlarından bir haz 
uyandırmı~t;r. İtte; ta -
bii ihtiraslardan doğan ah
laki şekiller 

Diğer bir misal cemi
yet hayatını tekamül ve 
varlığını muhafaza içın 
bir çok kaideler vaz 
etmif, bir çok vazifeler 
ihdas ve bir çok hakları 

meydana çıkarmıştır. Bu hak 
mahfuziyeti fertlerin cemi 

Bir ı!_vlı'tlde ftpı· tar,ıfta ki\~ ıııulıtar 'ı• azal.ırı 
k.a1.a ııı 'rkezleriııe da\d t•ılılerPk vali, k:" ıııa-, 
kaııı ht'.\ lı•ı·irı ~i!.li ııiifus vakalaı·ıııırı pfıt'ııırııi~e
liııdı>n ba!ısed"cekl{'rdir. 

HPlt'tli\l' 'e köv ıııulıtal'ları kasalıa ,,. ki\\

lt'rde tl<n.ııllada l~alka bir l'\lulderı iıihar·ı·ıı il:)ıı 
edil!'('t· k \(' hir lıueuk av iı;irıdt• lıPr ailı· ı·ı•isi . . , 

hastahaneye götürmek için 

fazla para istedığinden hep 

si hakkında belediye zabı· 

tası tarafından muamelei 

kanuniye yapılmıştır. 

k ·ı di c\iııdPki '"'a t•rııı·i altıııdaki, lıeı· \<'li \e· ı·h.t hk · d 
1, · 1 ı · 1 · · · 1 ı · 1 ı sas n1a emesın e: avetııı( l'"'• ıeı· \ası \('i'<l\f'lıııt ı·"ı Hı aııa 
k:İdat· nüfus ti ıirl'l1-•rirıcc \azıİaıılardarı ga\ ı·i \azı! 

• • · · Tütün kaı·akcıl ı ğın ılan suı,Iu 
nıl\arak gizli kalnıı!' do.!hıııı, gaip, iiliiııı \'(' ,·a- k r (' ı · ı 

1 
• · 

• r . , , • ve mev U :r e 1 JO Unun y enı 
zılıııaıııı-. ('\lı·ıırı11· \akalaı·ıııırı ki\~ rııtılıtar \C köyündenHiisı>yinoğ l u İbrabim 
ilıti~- <ıı· lıı·~·ctlPriııı• '" kaı-alı:ıda, ~ı·lıirdr helrdi~e- hakkında ya p lan duru~ma 
ll'rı• bildirıııı·j:'(e hPlıerııelı:ıl lllC(•buı· lıultırıdıılda- neticesinde 6 ay mil<lcletle 

rırıdaıı ıııiiddı>tirı lıil<tnııııdıııı sorıı·a lıti~ I(• rıiifus hapsine ve 120 lira hafıf pa

i..,(Prirıi yaplll'llll~ arılar fıakkırıda t'l''.1.:l ( ıt hikatı- rıı "'' r.a8ile mahkumiyetine 

rıa ha~lııtıat'aktır. karar verilmi9tir. 

(;erek Balıkesir maç, i\·İn yet: bu şilti gal ı p ge- onları müthiş bir gurur s•~ 
ve gerekse Adana'nın Toros len takıma cuma giinü $aha- etmiştir. Ben bunlara"yükstl 
takımile yoptığı mu(·ta bera da vercc,ektir. adamlar diyemem; yükstl 
bero kul.iığı ıçın lstan- B::ılıkesirtakımıoın ne gibi adam bunlara demez! 
bul'Jaki buzı gayretkeşlero bir kadro ile gelPcoğini bıl- Çün.ü yükselen ad• 
söz sermayesi olan Altay ta mıyoruz. halktan ve İdealden 
kımımızı n futbol kıymeti he- 1 ld rılmış deg" ildı'r Bilakis, o~ Altay takımımız ey Cı e 
pimizce maltlmdur. 1 · ·ı · · halkçılık ve ı' dcal un•urlar: yup acuk Türkiye bi• ıncı ığı · • 

Vakıa ~imdiki halde İzmi- ha çok deriııleşenk kökleşnıı 
· ne iştirak edeceği ka<lrosu rı'mizin futbol kıymeti.şampı- t:r Bahsettig"im tiplrr ideali 

1 il ı• \· ıkacaktır. Bu itibarla 
yonumuzun aldığı netice ı e nıessül edememiş srciyelerdİI 
· ·ı ·· ı .. d 1 · mevs Tıirkiye birincilikl eri için bi-o ı· u urse o ı enız 1- Gençler, ülkü bizi halka 

· l k k <l ·ı ze bir fıkir vererek dcmek-mın\ e no sun a ro ı e hyan kalın bir halat olmalıd1 
ş:ımpıyooumuzun yaptığı te- tir Büyük şehir ve kasabala 

1 <l . - · t' b l3u büyük maçtJn evvel mas arın ver ıgı ne ırt> u lüks, harikuladt vitrinli ecı• 
··ı .. k l B · s .at 15 le Altny-ı\ l tınordu · • o çuye mı yas o muz ı zım ne hulyaları kurmayınız. ıçı 
b.ld - · · b •ı ik inci takımları hırşılıı~acak-ı ıgıırıız ırşey versa '' sızlıyHak düşününüz ki iJAÇ 
t 1 ... ki { tbol lar ve ~ant l 7d~ büyük maç ı ayın ıııo.ı u hastalar, eczahane~iz köı' 
kuvvetı , son temaslarında l:ıa~lıyacaktır lıatta nahiyeler ve kasab 

-= - . 

Devlet Oerri=iryollarında vardır. 

Nakliyat için gösterilen 
laylıklar 

ko-

Siz, ömriinüzü tıuna be~ 
gayelere baillayınız. Bur.il 
m·skin huylu ruhlarının fer• 
Jer;ıe h:ç b:r alakası yoktur 

İdeal, genç ad.1m kafası 
bir ihtiya çtır Ve her ideal 
içindir. Devlet demir Yolları lda- bir surette sevkini ve mu 

resinin yolcu taşımak l uw 
sunda yurttaşlara ne en g;n 
tenzıller ve kolaylıklar gös 
terdiğini rakamla, miktarla 
gösteren bir yazı yazmıştık. 

Demir Yo l larımızın göster_ 
diği tenzilat ve teshilat sa
dece insan nakliyatına in 
hisar etmemekte; bütün 
eıya nakliyatına da şamil 

bulunmaktadır. 

Bu yazımızda da muhtelif 
nevide eşyanın Demir yolla 
rıımzda hangi eraslar içinde 
nakledıldiğini ve eskisine 
nazaran ne kadar ucuz ol
duğunu tebarüz ettireceğiz. 

Ta:t.<' sl'lı:t.t' 'e ıııP\ Ya 
rıaklı~ ctlı. 

Türkiye . iklimi ve coğrafi 
mevkii itibarile Ak Deniz 
havzasında en müsait §Art
lar altında her türlü sebze 
ve mey ve yetiştiren bir 
ülke olmasına ve istihsal 
kabiliyeti pek ziyade bulun 
masına rağmen gerek iç 
pazarda, gerek dış pazarda 
kendisine mümasil memle 
ketlere nisbetle yapabildiği 
mey va 
hiç bir 
idi 

ve sebze ticareti 
şey mesabesinde 

Bu sahada milli bir in · 
kişafa zemin hazırlamak 

lüzumunu duyan Devlet De
miryolları İdaresi 15 Ağus 
tos tarihinden itibaren yeni 
ve renzilatlı bir tarif., tat
bikine başlamıf bulunuyor. 

Evvelce ton kilometresi 

hafazasını temin maksadile Hopaıfı 
mal sahiplt'rine vagonlarda !---::=======~ 
bir muhafız bulundurmak 1 
müsaadesi de verilmiıtir. __ R_a_d-=.y_o __ _ 

Bu tedbirler sayesinde 
sebze ve meyvamızım bü
yük şehirlerde daha müsait 
fiatlarla satılarak istihlak 
piyasasının genişliyeceğini 

kuvvetle umuyoruz. 
Bundan baıka bazı mın 

taka müstahsilleri tarife üc
retlerinin yüksekliği hasebile 
meyvaların ecnebi pazarla 
rına sevki imkanı bulunma
dığını iddia etmekte idiltr. 

Devle demiryolları tara· 
fından yapılan bu mühim 
tenzilattan sonra meyva ih
racat ticaretimizin de nakil 
noktasından pek mühim ko 
!aylıklar ve yardımlar gör 
meltte olduğu işikardır. 

K 111·11 ~" l t1. ı• rıa J.. I i' ;ıt ı 
' 

Memleket istihsalinde ve 
ihracat ticaretinde oldukça 
mühim bir mevki işgal eden 
ve istihsal ve ihraç kabili 
yeti pek geni§ olan kuru seb
ze nakliyatı evvelce azami 
tarifeye tabi tutulmakta. idi. 

29 AGUSTOS ÇAŞAMB 

İSTANBUL, 
Fransızca ders. 19 plak 

riyalı: 19,30 Türk musiki n 
C .. yatr ( Ekrem, Ruşen, e 

Mustafa, Necali, Şeref 
ve Vecihe, Semiha hanıf11 
21,20 Ajans ve Borsa habt 
21,30 Stüdyo caz ve Tan!i0 

kcstrası. 

BUDAPEŞTE, 550 ıfl 
Tiyatro 21,50 Mandı~t 

takımı 22,40 haberler. 23 
orkestrası. 23,45 opera orkt5 

BÜKRl:.Ş, 364 m. 
Gündüz neşriyatı (Plak) 1 

Vals musikisi, 20 üniversite· 
Romen musikisi. 21,45 fenni 
hisler. 22 Taganni. 22,30. 
piyano ile modern musiki· 
haberler. 23,30 kahvehane rfl 
kisi. 

MOSKOVA, 1714 ııı· 

Sabah konseri ( Plak ) 1 

müsahabe. 18,30 konser. 'J) 
telif dillerde neşriyat. 

Bu maddetlerin son sene- l-h-e_r_t_ü-rl_ü_b_a_l_ık-·-a-v-c-;:ıh 
!erde kaydettiği nispetsiz imkan vardır. Balığın• 
kıymet tenzilleri karşısında gıda maddelt .-inin en iil1 

ihracat ticareti hemen te- !erinden biri•i olduğ~ 
vekkuf etmiş gibi idi. muhakkaktır. Buna rıık 

Dahildeki bazı istihsal bilhassa memleketin içi 
mıntakaları fiat düşkünlüğü balık sarfiyatı pek af 
yüzünden. dış pazar şöyle İstihsal zamanlarında ııl 
dursun, iç pazara bile böyle h 1 ı ıfl 1 ta si ma ını satama 
mal sevked.emiyordu. f d 1 ki fi ve sar e i en eme e 

Kuru sebze ticaretini can 
boşuna g tmektedir 

!andırmak için, nakliyatı 1 p 
Halkımızın gıda B daha çok mü,ait olan hubu e 

v~ dahtli ticaret müvaı, be.t nakliyat tarife~i bunlı:- • 
1 miziıı kuvvetlenmesi 00 

ra da teımi edilmiştir fi 

5,25 kuruş olan sebze ve 
meyva nakliyatı tam vagon 
humule için tonu 2 ve pe
rakende nakliyat için ise to 
nu 2 75 kuruşa indirilmiştir. J 
llu tenzil, yüzde 60 nispeti
ni bulmaktadır. 

Bu suretle bu sahada da sından hareket ediler~ 
!ık ticaretini dahilde 1

1 azami tenzılat yapılmış ol · 
0 

maktadır. şaf ettirmeği dütünen . 
Bundan ayrı bir müsaade 

olmak üzere muhtelif nevi 
!erden sehze ve meyva !arın 
bir vagonda nakline müsa
ade olunmuştur. Malın eyi 

Taze h:1Jık y , • dt•ııi:t. rııalı- leı demiryolları idare;~ 
madde için lıususi ''.e 

1 
1 ıi.de tenzilli bir tarıfe ~uhltı rı:ıkli~ atı 

Türkiye bir deniz memle-
ketidir. Uzun sahillerinde 

zirn etmittir. 
Bitmedi 



fi 
,ı 
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A o R Dünya üzerinde siyasi ve i~tısa~i ~are~etler 
SAYFA: 3 
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Hariciye Vekilimizin 
Bir Fransız gazetesine yıtp· 

tığı bey ıına t 
PARIS, 27 (A.A.l onun biiyük bir siyasisi olan 

Anadolu ajansı hususi muha· kralı hakkında takdirkar be. 

biri bildiriyor: Eko dö Pari 
gazetesi hariciye vekili Tefik 
Rüştü beyin beyaratını neş 
rediyor. Tevfik Rüştü bey 
ezcümle demittir ki: 

yanatta bulunmuf, Bulgaris
tan'da, en büyük menfaati, 
komşularile teşriki me•aide 
bulacağı kanaatini i7har et-

miştir. 

Muharririn, Bulgaristan, 
Yugoslavya ile bir taraflı 
mukarenet teminine ve bu 
memleketi Halkan misakını 

~ D A D M. Roosevelt'in iUısadi i tal)• •lak~ manev .. alaıjmtl ••• 'ide 

v " siyaseti . ltalya",~!"~!I]~,!. '!.~~~'~" 
O Correspondance Poltıque ltalya'nın askeri 

et d ' ı t' d mı.ınev-
ıp oma ıque., en raları A ppennino t· ' 1 

ıYun<tnistanda 

M. ~aldaris ansızın Ui
na'ya_ ~ön~ü 

Venizelos cümhur 
reisi mi olacak 

Cümh · · R 1 mın uıca a urreısı ooseve t rında yapılmaktadır. Kraİ 
Havay adaları seyahatin- Mussol'ni ·ı b 
den avdet ettikten sonra ı ı e u manevra 
söylediği bir nutukta hali meydanlarında .hulunmekto-
hazırdaki ıktısadi .-e mali dır. _Bu suretle ltolynn mil-
siyasetini istikbalde de letının sempatisi vu ümidi 
idame fikrinde olduğunu ve bu orduya müteveccihtir . 
bunun için Amerikan mil- Bu monavrıılurda. ltaloy:ı'
letinin hudutsuz bir müza- nın. koro ve havn kuvvet
h~re~ine güvendiğini söyle- ~erı teşkıldtı~daki intizamon 
mıştır. Cümhurrelsi ezciimle 6. ~adar yuksek ohluğu 
diyor ki: «İçtimai adaleli gorulmüştür. Manevraların 
elde etmek için tatbik he- askerlik nolttııi nazarından 
sabında bulunduğumuz usul. büyük faydaları vnrdır Ma
ler _memleketin umumi nevrala!a iştirAk eden kıta
zengınleşmesine hizmet et !arın hır kısmı, askerliğe 
mekte ve bir sınıfı diğeri yenı alınan sınıflnr<lonclır 
zararına olarak zengiletme Bu gibi lcıtaotlur ıııoncna~ 
mektedir.>ı !arda talim ve terhiye .. _ 

Bu ibare, gerek Bir- rürler go 
!eşik Amerika devletleri f'aş: t " · 

: Küçük • Se"pada ya~ı .ı : yazan : 
:Hikayesi : il y yan 8u8ffi : R. G. : 
•••••••••••••••••••••••• • • Dostum Orhan kcıııal't· •••~•·.•~••••j;~1••••••••••••: 

Saçları, bir batı rüzgarı - den'.z e lda sı... Kan renkli 
d 

1 
enız... am. 

nın a galandırdıiıı mısır B d f ' l .. k"ll b k - un an aza söylemedi 
pus u eri gi i aşlarına düş- B lk' .. 1• . • müş, perişan ve aciz öz e ı soy ıyemedı. Batı boy. 

k ki 
• g · nunda asılı duran idam kıi-

apa aıını kapatıyordu. • d b d 
M 

. .. gı ını uruştur u. 
a H gozleri daracık ve * • 

parmaklıklı pencereden gi- • 
ren 1 

Yıldızlı bir gecenı·n sular· 
so gun ziyada köpüklü 

bir deniz ıtksini görür ı;ibi da titriyen akisleri; ve •ahil-

~)uyordu Bu deniz onu ha- de bir idam sehpau . Ve 
f~.f -~evcelerle ufuklara gö- adım adım kumları adımlı-
tururkcn kalbinin s1>ladıjiını yan bir idam mahkümu. 
hissetti Dudakları bir ma Dudaklarında taze bir farkı; 
tem martı söyler gibi açıldı, bır gönül şarkısı var. Rüz-
fakat sadece bir çift kelime gar. Bir şafak rüzgarı. 
dökiilebildi. Ancak bu b' • •. 
çift kelimeyi mavi gözleri~~ Onu en yakın dostları bir 
den çöl.miye yüz l tan bu kancık köpek gibi sattılar. 
ruşuk yanaklarını takip ede- Ve bir iftira denizine fır-
rek düşen iki damla yaf ko- !attılar. Yıldızlar gökte onun 
valadı: fehpada titriyen ölüsünün 

Deniz, ben!.. üzerine bir inci damlası gi-
i ·u iki damla göz yafı bi ağladılar Ayakları dibin· 

"Türk • Rus dostluğu tam 
bir menfaat beraberliği 
Üzerine kuruludur. EEki re
jimleri ayıran ihtılaflar 
Yok olmuştur. Şerait tama· imzalamış bazı memlektt- M. Venizelos 
men deitiımiştir. !erden ayırmağa çalıştığı in- İSTANBUL, 28 (S Ş) 

hu 
.. ku· met 'f d ıs . reJımı şu hakiksti 

reisinin geçen d ı ıt .e e ıyor ki: Onlu müs· 
sene martında iş ba- takıl ve münzevi bir unsur 

boynunda asılı duraıı kii.ğıta den bir sabun gibi kayan 
diiıtii. Kağıtta yazılı olan idam sandalya ve boğazına geçen 
kelimesini ıslatarak etrafa hafi! bir ilmik etrafa uzun bir 

mavilikler yaydı Ve kalbi ah duyurdu . Ona son sözü
tekrar kuduran bir umman- nü ve dileğini sordukları 
da çalkalanan bir kayık gibi vakit, sadece: 

şına geçelidenberi istihdaf h ı· ıl 
t ğ .

8. m e bulunmıyor ve ı.ı·ı·_ 
e ti i gayeyi, gerek•e iktı- -~a.di buhranın önüne geçmek! t~n ltalyan milleti ordu ıle 

Boğazlar için Cenevre'de tibaını vermiyor mu? diye IBir müddetdenberi Avusturya'-
dediklerime birşey ek'emi- sorduğu bir suale cevaben ,da Reyhenhal'de bulunmakta 

Yeceğim. Ağır topların kalk- Tevfik Riiştii bey demiştir 
ması teklifi üzerindedir ki ser· ki: 
bestisini müdafaaya mecbur "Mademki misakı imzalı-
olduğumuz boğazların tahki- yan 1ar arasında menfaat 
mini istedik. Bizi alakadar ayniyeti vardır. Birisile mu 
eden sadece meşru müdafa- karenet otomatik surette 
arnızdır. Gayri müsavi mu· diğerlerile de mukarenete 
amele istemeyiz Ve mese· varacaktır Akitlerin arasını 
leyi vazeden biz değıliz. bozmağa matuf her teşeb-

Balkanlarda politikamız bü< faydasız olacaktır" 
sulhün, takarrür etmiş niza- Hariciye vekilimiz bu 
mm muhafazan için bütün beyanatında Tiirkiye'nin 
milletlerin beraber çalışma- sadece wlh, emniyet \e 
sııu istihdaf eder. Halkan muahedelerle kurulu niza-

rnlsakı bu telakkiye tama mm muhafazası arzusunda 
bulunduğu hususunda bil-men uygundur.» 

Vekil bey Yugoslavya ve haısa ısrar etmiştir. 

Balkan Olimpiyatı 
Müsabakalarda takımımız 

kaz<an•ım<adı. 
oldu. Yunanistan 56 sayı ile birinci 

manya 2:!. Balguristan 12, 
Türkiye 1 O, Arnavutluk 2 
puvan. 

l.t.ı.RAP 28 (S Ş) Bal-
k11n olimpiyadı tura. 
da başlamıştır. Atletlerin 
resmi geçidi esnasında takı
n;ımız ve bayrağımız hararet
lıı selAmlanmıştır. Takımımız 
k~nrli~inden beklenen neti. 
!'eyi maale~d elde edeme
miştir Yapılan müsabaka· 
!arın teknik ndiceleri şun· 
!ardır: 

100 metre: Birinı•i Yugos
lav, ikin<"i Yunan. iirüncii 
R.omen, ı0,8 saniye ... Rus
yıı'dan Semih geç geldiğin
den bu miisabakı.ya yetişe
medi, 

Disk: Birinci Yunan. ikin. 
•·i Romen, üçüncü Bul~ar. 
Mesafe: 48:58 metre . v~ysi 
hu müsabakada 41 metre ile 

be~inci gelmiştir. 
800 metrr: Birinci Yunan, 

ikinci Yugoslav, uçuncü 
Yunan. Rekor 2 dakika. 

Yüksek atlama: Birinci 
Yugoslnv, ikinci Yunan, üçün
''Ü Türk Haydar. Birinci 
_ l ,80 yükseklik. ikinci Ye 
11\'Üncü 1,75. llaydar yer çok 
Yumuşak o~duğu için atlıyn
madı. 

Cirit atlama: Birinci Yu
nan, ikin"i Yunun. üçüncü 
Yu~oslav dördüncü Türk 
Karakoş.' 
b I0,000 metre: Biz bu mü. 
akaya iştirak etmedik Bi-

rınci ve 'k' · y .... .. · ı ıncı unan, u(·un-
ı·u Homen Hekor 33 daki-
ka 49 . sanıya. 

D .. · ort defa 4000 metre bay-
rak . . . 1 
.. yarı~ı: Ahalın•n pıst 
uz . 

.erıne ı·ıkması yüzünd~n 

ty_apılam~dı. Tekrar edilecek. 
ır. 

Birinci g-ünün ııuvan ılc
r•c l · t e erı şunlardır: Yunanis 
an 56, Yugoslavya 54, Ho-

Müsabakalara üniimiizdeki 
cumartesi ~ünü ,[,.yam eılıle
cek ve pnz11r güııiı bitecelr.-

Himayeietfal cemiyeti 
Rislıüiin~en: 

30 ağustos Zafer bayra 
mına müsadif perşembe gü

nü cemiyetimiz tarafından 
sünnetleri yapılmak üzere 

kaydedilen çocukların elbi
se provalarını ve noksanla

rını ikmal etmek için 29 
ağustos çarşamba günü sa· 
at iti de Ferah oteli karşı-
sında Kemal bey apartma-
nında cemiyetimiz riyaseti-

ne müracaatları 

Himayei etfal cemi
yeti reisliğinden 
30 Ağastos zafer bayramı· 

na müsadif perşembe günü 1 

cemiyetimiz tarafından mem· 
leketimiz fakir çocuklarının 
sünnetleri yapılacaktır. 

Bu sünnet cemiyetini gör
mek arzusunda bulunan bi -
(umum vatandaıların mezkür 

günde saat 16 da Altı Eylül 
mektebine lütfen tetrif bu -

yurmaları rica olunur. 
Duhuliye yoktur. 

--.·- ~--

Bu gece 

Vatan 
Ecz•ınesi 

Nöbetçidir 

olan Yunan başvekili M. ıçın alınan bütün tedbirleri bırleşrniş bir yaziyet arze-
Çaldaris ansızın Yunanistan' a 
avdet etmiştir. 

1 
ılıyor. 

tev it edilen düşünce tarzını 
seciyelendirmektedir Bu si- Müs~llAlı kuvvetler, vata- oldu. Tekrar dudakları bir - Ben ip kadar hafifim 

mahpus şarkısı söy[.,r gibi Üzerimde günahla gitmek nını hnvatın• ve "f M.Çaldaris'in bu ani avdeti 
dahili meselelerin had bir 
şekil alması ile alakadar ol
duğu tahmin edilmektedir. 
Milli blok namı altında ha
reket eden muhalefet fırka
ları iini olarak M. Venize
losu cümhur reisi yapmak 
istediklerini ihsas etmişlerdir. 
M. Venizelos'un da eylülün 
ilk haftasında Avrupa'dan 
avdet edeceği anlaşılmıf-

yasi içtimai temayül "Beyaz • · nu uzunu 
evııin iktısadi proitranı:nı bir muhafJz; e.lerı en hiiyük hır kımıldadı: b eni iizerdi. Fakat günah-

k 
unsurdur. 

ırmızı tire gibi baştanbaşa 
- Deniz ve 

su.. Kızıllaşan 

ben... Mavi sızım; dedi; ve ilave etti: 

tır. 

İST A l'ıBUL, 28 (S .. ,>) -
Yunan başvekili Selanik'ten 
Atina'ya hareket etmiştir 

M. Çaldaris'in ani avde· 

tinin •ebebi tamamile anla
şılmıştır: 

Son giinlerde Plastıras 
ve suikast maznunu olarak 

tevkif edilen zabitan itinin aslı 
·ve esa11 olmadığı,Venezilht za
bitleriAtina'dan uzaklaştırmak 
için harbiye nazırı M.Kondili• 
tarafından sureli mahsusada 
tasni edildiği tahakkuk et-

miştir. 

M. Çaldaris vaziyete vaz'ı. 
yet için silratle Alina'ya dön 
mÜflÜr. 

Yunanistan 'ın yaş 
üzüm ihracatı 

ATİNA, 28 ( S.Ş) -
Yunan Ziraat nezaretinin 

alakadar servisinin bildir
diğine göre Yunan üzüm 
ihracatı 13 ağustos tarihine 
kadar 115 vagona baliğ ol
muştur. Geçen senenin aynı 
miiddeti zarfında 8Ll vagon 
ihraç olunmuştur. Bu ihraç 

fazlalıitı üzümlerin bu sene 
çabuk kt'male ermesinden 
ve ihracata daha evvel ba~

)anılmış bulunmasından ile
ri gelmektedir. Bulgar ve 
İtalyan üzümlerinin yapmak 
ta olduğu rekabet yüzünden 
ecnebi memleketlerindeki 
üzüm fiatları pek fazla (;ar 
temin etmemekteJir. 

~-· 

k d 
A_ vrıı_pa'nın bu mu· ı-ku"I 

ate er. Maamafih proğram • 
gözleıimin 

g
erek gayrı· rnzıyrtı karşısında lıulıın"n muntazır im · b. ..... 

kanlara kartı koymak ve ır millı t nneak kendı kııv· lloyJ G ' 
gerekse muhtemel aksüla vetile istiklalini kurt;rahi- aorge a nazaran on 
melleri his ve tahdit etmek lir. sene "arp olmıyacak 
için oldukça elastikidir. _Hu Aene rırdumuzun yap- il 

Halbul-i Roosevelt ıslaha· tıgı manenalnrda en mo- "Prııger Pre se" den: 
tına karşı görülen psikolojik dern cihıızlıır kullanılmıştır. Londra'Jsn bil.lırıliyor 
ınukaveınetler, maddi mu- Urılum~z yiiksek maneviyat l.loyıl ı •eorı<e, l'dit .lour· 
kavemetler kadar büyiik ılo mucelıc·zdir A•kerleri- nal gaz<•IPSİ .,';ııhobirinC' H'r-
oldu. Çünkü iktısadi hiirri· miz ta ı·ocukluktanbPri ns- diği bir miilı\kai1a ı·1ı·iimle 
yelin klasik memleketi olan ker oluyor. ~:ünkü bir İtnl - şunlnrı sôylemi~tir : 
Amerika'da işlerin şahsi !an \'OC'Uğu Hulillı darı g~L\' [Bugün Almany ı hırp ya-
ıdareleri, fimdiye kadar ta- ltalyan kısmına vu nızıımi pamaz'. Bugıio lıarlıın psy· 
mamen serbest ıken hiil<ü· asker sınıfına cholou;ıquc ~~raitıni tem n ct-

l' b k yı•tişinl'eye 
me ın mec ur alarak yap- kaJar uskerlı'k 1 ıı:ck kabil olduirıı söylene-
t • d h 1 ıayatını )':!· "' ıgı mü a a e tecavüzkar şamaktad.r. J , ı[ir. Fukal bundan bnska 
bir hıılOl mahiyetinde gö Mu,rnlininin ı: 'nııva'ıla ma·idi ~artlar dalıi Yvnltr ki 

rülmekte ve reddedilmekte · h h ld 'd ırat ettiğı bir nutukLı 8 u er n o \·ok mühim rol ov-
ı i. > 1 J 

Maamafih Roosevelt fi tarihl sözleri söylemi~tır. j nar ar. Ben ken.lı namıma 
kirlerinin doğruluğuna kani «Altı bin senelik tarih bize na sene müddetle birbir harp 
bulunduğundan girdiği yol- k~~vetli~ olmak ldzım goldigini tehlıkesı olmuıl>ğ'ını ınilleL 
da devam etti. Ve o yol- ogretmıştir. Kuvvetli mil l lere karşı temin ve tekef-
dan inhiraf etmesi için ya- leıler sulh zamanlnrınd~ fül etmeğ'e amadeyim.! 
pılan ilhamlara kulak ver- kendilerini saydırırlJr ve Bundan sonrn İngiliz ılev-
medi. Amerika'da her ıeyi dostları her tıırnftan \'Oğalır 

1 

let reciilii sözünü başkl lıir 
sarın f olan spekülasyonu ve . harpte herk~~e korku ıahaya intıkul ettirerek de 
vasi mikyasta durdurrrağa, verırler Zayıf mılleller ise 

1 

mistir ki: 
banka ve borsa sermayesi- sulhta miinzevi ve mühmel «Cihanın refahı hnli \"e 
nin kadim hakim nüfuzu-

1 
kal1ırln 1r. ll~rpte ,(e yıkılmuğn l teşrıki mesni meseJ, . ~inıle 

nu kesretmeğe, ve Wa- ına ıvo magıı Ju\'a 1 1 b' ' B .. r 0 ur u.ıı j ır gerilık g•irüyoruz . lktı-
shington'da meefaat t u munas~betle Mus•oli k · 
ni için tatbik edilen embı.ir- ni'nin ~rıluya ne k -ıl - sat me anızııınsını yenidı>n 

ehem t ı · a ar harekete ~."o>tirmek ''e onılun 
siyaseti bertaraf etmeğe . mıye ver< ığ'iııi yukarı_ 
muvaffak oldu. Her şey· ! ılnkı sözleri ispat udiyor. ~onra iktısadi n syonalizmj 

1 

den evvel iki esas mesele- Kuvvetli olmak ınülocaviz ımha mübaıfole,inH ";rişmek 
h ıı olmak ı lıizımdır. Aynı zama~da mı'l-

nin a i icap ediyordu ve ı m_ ,ın_ ısının Jo0•,iı.tir. 
h 

K ti ı [etler cemiyetinin ölmemcsı· 
ala etmektedir, İtsizliğin uvve J ıır millet krnıli kaldırılması veya hiç ol- hayatını kurbrır ,·e her için do gayret etmelidir. 

mazsa azaltılması; zirai sahado . ya.pacoğı inkişuf ~lanı·uri işi milletler cı•-
iklısadiyatın ıslahı. Bütün · ıçın e_mın hır vaziyette ka- nıiyeti i\'in ağır bir dnrbe 
dahili siyaset bu gayelerin 1 lır, ,]ıyoru_z. !-ayıl milletler teşkil etmiştir. .laponyu'ya 
istihsaline tabi tutuldu. j hem kPn<lılrrı vo hem de serbesti verildiğinde Alman-

Avustur'ya ve ~üçük ıtılaf 
"il Corrierre della sera,, dan 
Çekoslovakya hnrieive na. 

zırı M. Benes, l'etit J~urnal 
gazeteHi muhabirine Avus· 
turya ve hilhasaa Anschluss 
meselesi hakkınıla aMğıdaki 
heyanatta bulunmu~tur. 

Cihanda bazı meselelar 

. medeniyet irin bir tehlike ya'n n ıla ~enişlemesine vol 
te~kil eder. alacağını, Frnnsu'nın id;ıik 

Alman' ya h9~kındaki mü
talaalar 
"Prager Presse den 

ve_ takılir ı>tmemesine hayret 
adıyorum. Büyük Britany:ı'
nın Fransa' ya kar~ı olan ta_ 
uhhüdatını ifa cıle:>eğincka_ 

tıyy • n ~iiphe yoktur. Bunun-

vardır ki, cebır ve şiddet ilo 
Cihan buğday ihti- yaptırılmalr. istenirse bundan 

yaci b_~r harp zuhur edııceğine 

Lloyd Georgıı. Daily 'iıx _ 
press gazet~sinıle llinılerburg 
hakkında «Benim eski dos
tumıı başlığı altında neşret

tiği bir makalede ezcümle 
şöyle demiştir: 

la lı~raber lıiiyük devletle
rin ~:in'e lr.nr~ı olan taııhhüt
ı~rinı nukzetınelerinde siz 
razı olmasaydınız, doıtruılan 

doğruya Milletler Cemiyeti 
pJktınılan mütevdlit vazife
ler zuhur edeccğ'ini de bili . 
yordunuz., 

~uphe yoktur. Bunlardan 
ANKAHA, 28 ( s.~ ) b . . ı hl ırı ue Ansc uss meselesi 

[Almunya'oın iktısadi ümit -
leri karanlıktır. Siyoseten 

Beni bir ip değil; bir ifti
ra denizi boğuyor. Bunu ha
yatta bilen bir tek insan 
kalıyor. Ve .. 

Ve gözleri hıçkırıklarla 

ağlıyen arkadatına takılı

yordu Unu bir 'göz ve du
dak oynaması yanına getir· 
di Uzun uzun öpüşüyor ve 
vedalaşıyorlar: 

- Baybars; hakikati sen
den batka kimse bilmesin. 
Ben gidiyorum . Fakat on· 
lar gitmesin. Bir ideal uğ
runda ölüm ne kadar güzel.. 
Bf'n müteessir değilim. Sen 
de olma! Bu sözleri derin
den gelen bir: 

Allahüekber, Allahü

ekber. 
Onu da uzunca ve acıklı 

bir hırıltı takip etti. 
Baybars, ay ışığında salla

n.an gölgeye fazla bakamadı, 
l\umları ayaklarile çiğner· 
ken, ayak iı.lerine katıldı. 

Fakat düşündü: 
Ben onun aksine gidi-

yorum dedi Adımları onu 
geri geri yüriitüyordu_ 
idam mahkümunun izinden 
kurtulmak btedi. Ona en 
uygun bir sıla ıarkm ile 
muvaffak oldu. 

• Yiiriiyor adım adını 
Yüriiyor ag-ır ağır 

Yürüyor"' 

Bu sözlere kendisi şu cüm
leyi ilave ederek epeyce yol 
çiğnedi. 

Yüyor adım adım, yü
rüyor, ve baıında zavallı 

bir idam mahkOmunun çö
zülmez sırlarını götürüyor. 
Götiirecek. Onu belki me· 
.ı:arda sadace kendiıine çö
zecek. 

• 
* 

Gölge, sabah rüzearile 
sallandı. Ufuklarda " onun" 
andığı deniz kızıllıitı görül
dü: Şafak söktü . 

İki gölgeden biri maziye 
l>iri atiye gitti Bu hikaye de 
aslan yarıda kaldı, fakat bu· 

rada bitti! ... 

Beynelmilel buğday komi- dir. 
tesi son müzakerelerinde . Çeko~lovakyu Ye küçük 
muhtelif dünya memlekbtle- itilaf devletlerinın AnBclıluss 
rinin 1~34-35 senAsinde ithal,mesele,si kar~ısın~a şüpheli 
etmek ıhtiya<'ında oldukları ve mutereddıt hır vaziyette 
buğılny miktarını tetkik et- . oldukla~ı söylenmekt~d.ir. 
miştir Bugünkü rekolte tah_ / Bu. Cık~r . yanlıştır. Bızım 

de Almnnya'nın istıkbali bu. ı---
lanık ve şüphelidir ~lesut :' layı' 
ve muvaffakıyetli bir mem- Savaşın Takvımı 1 
lekett~ bir hükılmet muRy- AGUSTOS 1 Tatbik mühürlerimizi zayi 

minlerine nazaran umum Yazıyotımız bu meMle hok-
b -ı1 'ht' 

600 
.
1 

J kında kati ve sarihtir. 
ug ay 1 ıyncı mı yon Avusturvn'dn ne Arschlue8 

buş_el olarak knhul .edilmek· ve ne de Habsburgları arzu· ı 
t:d!r. Ancak. bu mıktar ha- 1 etmiyoruz. Orta Avrupa 
rıcınd~ _yemlık .. h.ubu~nt ta· devletleri, A vusturya'yı tam j 

leplerının de muh ım hır nıs- manaıile hür vıı müstakil 
beti bulacağı anlaşılmıştır. / b;r şekilde görmek istiyor. 

yen bır müddet i\'İn serbesti •)!) ı ettik. ~enisin! alacafımızdan 
~e hiirriyeti takyit eclı>I.ilir. Ç - ' , eskısının hiimü kalmadığını 
I• akat halkın mühim ve do- arşa"?,ba 1 ilan ederiz. 
· t b 1 Gun doğuıııu. 1 K h' . ıma ar an ir lr.ısmı mahru- YIL Zevali s l'l 1 epsut na ıyeslnın Nusret 
miyetlere düşmü~se, ilıtiyaı· ı• : 1934 Ezani io. l? köyü heyeti ihtiyarisinden: 
ve zaruret içinde olınıyaıılar CEMAZEL EVVEL 19 1 Muhtar Muharem oğlu 
bile karışıklığın artması ile 11 1 Mehmet Ali, Aza İbrahim 
rahatsız oluverirlerse o meın Erkek l 1, oğlu Arif, Aza Hüseyin o· -

ı k 
, • 1 fa ısına Kadın 1 I M h g 

e ette Autokrn~ıe ken.lini 1 milletine müessirdir. • u e met, Aza Hasan oğlu 
emniyette hisseılemez.) / -------- ----=ı Ahmet, Aza Hakkı otlu 

Ali Osman 
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I Belediye Dispanserinde 

l 
I Muayene Günleri 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

,, 
1 -.,. ....... ~ S E H ı· R ~\_ , ·;}>-C r '? ,.•:< 

~,~ ~ 

Cl'M.\BTESİ t;f'~LEHİ Sinemasında 

Üğledt>ıısorır3saat14ı1Pnl6\a kadar dalıili 
~ . 

lı:blalıklar nnrn~f·rwsi ( Doktoı· .\lırııt•I 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü ViJ. 
i tarafından en m Üf· 

külpeıent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka

ar imal edildiği gibi 

eski tapka-lar da ye 
nl bir hale getiril· 

BİR 
mektedir. İpekli, yün· 
lü kumao-lar ve elbi 
seler üzerinde olan 
bi'umum lekeler be 
dakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebşir ederim. 

29 Ağustos 934 ~arşamba dan i!i~aren 
M~l.LEk 11~ Ll~Nİ\'"C)ll 

Emin hey) 
PAZ.\H G(\~1.EBİ: 

Üğled<'rı ~onr·a saat 1 f) dı·ıı ı (i 'a kadaı· 
kulak, huruıı. lıoi!az lıa~talıkları 11111<" \'-. . 
rırsi (Doktor \1 Plııııct l\:lrııil il('~) 

P.\Z.-\HTESI GC'~LEHİ: 

Defa 
Deneyiniz 

Kalıkahalarla c:iilnH•k \(' lıos lıir ''('('l' . "' 
ge<•irıııek istersı·ııiz hu filiıııi lwı· lıaldı· 
' ' 
göriiııiiz 

İLA YETEN DC':\Y.\ il .\ Y.\l>İ:-iLElli 
ZAFER B:nraıııı ıııiirıasehPlilı· 30 aı!;ıı~-. ' 

tos per~t>nıh<' giinii saat 2,30 da '1 \Tİ~\. 
Üğl••derı C\ '"I saat 10 darı ı 2 ~·· kadar 
dahili lıastalıklaı· rıına~ t'tıt·~i lHokloı· .\lı

ıııet Eıııiıı lw.') 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

\' 1\HSİ 1\l1"'RİKA'ı\IN 
" 

S.\LI GÜXLEHİ: 
Üğledeıı eYYrl saaı 10 darı 12 "' kadar 
dahili lıastalıklar nıua~t'Jlt>~İ (l>oklor .\lı
nıet Eıııin hey) 

ÇAHS.\\IB .\ f.f:\LEHİ: 
Öğlt>dı•rı soııra saa ı 15 dı•ıı 1 () ~ a !..adar 
dahili lwstalıklar ıııua,Pııt>~i (Dııktor lla-

• 

Dr. M. Ali 
saıı Haif bey) 

PEHŞElJBE Gf~' LEBİ: 
~Icııılı·kPl lıasıalıa

nesi cilt, frpıı~i, bel- i 

so~ukluğu hastalıkla rr ' 
ııı ii tel ıaı;sısı. ÜğlctlPrı :-oıır:ı saat 15 dt•rı 16 '" katlar 

~ . 
cildi ve ve lıı•\ liye lıastalıklar ı 11111:1\t'llP~ı . . 
(Doktor llclırnrı Ali lw~) Hastalarınıs aal üçte 

• hükümet caddesinde mu· 

-----=---.,.·----------ı. ayenehanesinde kabul ve 1 tedavi eder. _ 

!Savaş 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLICI 450 " 
3 A YLICI 240 .. 

Abone Ücretleri taksite 
bağ-lana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruştur . 

-·-
Gazeteye aıt her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 

t 

çıkmaz. 1 
-·-

SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire . 

Telgraf adresi: BaJıkesir -- 1 
SAVAŞ 

DOKTOR -ı 
Mehmet Şakir 

Hcrgün h · ıst:ılarıı ıı ~nat 

2 deo akşama kaıl:ır kabul 
eder. 

.\dn·s: ~lustafafakilı 

1 
ıııalıallı•sindı• Kare!'İ 

il<·~· ıiil'lıe:,iei varıııd;ı. 

llıılıkesiı· Vilayet 
D<ıiıııl l~ncüıııeııiııden 

\'ilay•·t a~gıl' depolcınndaki tlaıııızlık aygıl'lar 
ieiıı ıııc,· kii ıııüııakasaya vaz \(' ıııiiddl'li temdit . . 
cılildigi halde kuru ~ayır otuııa \'az Pdilerı pe~ 
haddi l:i~ ik görüıııııediğindt'ıı , •• yulaf iı;irı t:ılıp 

zuhur l'tmemesirıdeıı 24-t>' :ı'ıl-!33-i ıarilıirıe ka-. 
dar· hiı· ay z . ırfırıd:ı ilıalc edilııı .. ı.. i'ızı·ı·f p:ızarlı~a 

bıra l..ı lıııı~tı r. 
Talip olaıılarııı ~·iizde yedibuı:uk ııisbetiııdc te
ıııiııaıı ıııuvakkate makbuz \t')a ıııektupları 'e 
ticarı·t odası 'esikasile birlikl<' enei'nııeni vihi\ e-• 
ıe ıııliracaatları ilan olunur. 

Ball~esir içra mamurluğun~an 
Mehmet Emin efendiye 

borçlu Hisariçi mahallesin· 
den pazar köylü Halil ehn· 
di karısı Fatma hanımın bor· 
cunun temini istifası zım· 

mında haciz altına alınan 

mezkür mahallede vaki to· 
katlı hanı demekle maruf 
ma müştemilat bir bab hane 
ile altında üç dükkan ve ya· 
lı kahvehanesi yolunda bir 
bab yaghanenin yarı hissele· 

ri açık artırma ile satılacaktır· 
Bu babda yllzılan ıartnameyi 
herk"s görebilmek üzere 
27-8 934 tarihinden itibaren 
on gün müddetle icra dai 
resinden açık bulundurul · 
maktadır. İşbu han ve dük
kanlar ve yaghane hakkın· 
da bir hak iddiasında bulu· 
narılar varsa ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev 
rakı müsbitelerile birlikte 
Balıkesir icra dairesine mü · 

racaat etmedikleri takdirde 
hakları tapu ıicilile sabit ol· j 
madıkça satıı bedelınin pay· 
laımasından hariç kalacak 
!ardır. Birinci artırma 

29·9 934 tarihine tesa:lüf eden 
cumartesi günü saat 16 ola 
rak tayin edilmiş olup o gün 1 

konulan pek kıymeti mu· 
ham minenin yüzde yetmiş be
tini bulmadıgı takdirde ar. 
tırma 14 · 10-934 tarihine le· 
sadüf eden pazar günü saat 
16 ya kadar temdit edile 
cektir. Ve o gün en çok ar · 
tıranın üst üne bırakılacak 

tır. Almak ve şartnameyi 

görmek ve satılan malların 

evsaf vesairesi hakkında ma· 
lumat edinmek istiyenlerin 
muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey 
akçaıile ve 934·23\J dosya 
numaraıile Balıkesir icra da -
iresine gelmeleri ilan olunur. 

PEK YAKINDA 

SÜREYYA OPERGTİ 
• 

8l~EM 1\SINl)A 
.:.:. ~ "~'· •· -- · 

Doğum ve Çocuk Bakım Evi 
Parasızdır. 

Hastalaı·dan para alınmaz 
Balıkesir Oogum ve Çocuk Bakım Evi 

Satılık hane 

y(Tz(~ • 
ı c; 

Her yerde ve herkes tarafından mazharı takdir 
ve rağbet olmuştur. tamamen tabii ve normal 
olan böyle bir filimi her zaman göremezsınız. 

Çok istifadeli, meraklı ve heyecanlıdır . 

FlRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

mı;:ill.\'Sl~--..... -------------:----------------------- -------Bütün asri konforü haiz tf 

Temaşa_--
OTEL VE GAZİNOSU 

sıhhi, havadar bir ev ~atı- tf 
lıktır. l~ Muallim me kte bı k~rşısın

da inlıiınrlnr idaresi ve İb
rahim Sami beyin yeni yaptır
dığı hanesi ittisalinde ev 
ve köşk olmağo layık on 

dönüm miktarındaki tarla 
perakende olarak elli kuruş-

Taliplerin eczacı Avni ve f 
Fahri beylere müracaatları. ı· 

1 4 

• 
içinde sarnıcıle satılıktır. Ev H 

tan; veya arsaya talip olanlar s• 
Aygören'de birhQp hane, küı·ük şadırvan karşısında tı 

Şeref Bey idaresinde 

üç kat, dört göz odusile mut- Çarıkçı lsa ustaya müracnnt 1 tt 
_ba_ğ-il_e_,_o_n_m_e_ı_re~-ba_ı_k_on_i_ıe_,~e-ts-in_l_er_.~~- ı ~ 

BalıkPsirin her lı11s11sla ı·rı 
ıııiikPııınwl otl'liıliı·. 

Balıkesir Askeı·i Satın 1H 
\Jııııı liomisyoıııııı<laıı: ı ıi 

Etlrcıııil kıtal ilıthacı icirı lws hiıı kilo tuz st'- ı. 
kPriııin all'ııi rııiiııakasa iİe ~ ~yhil 0ö.J. pa;,ar = 
giiııü saaı 15 dı· ilı:ılt>si iı·ra ı•dilt•cekıir. Taliple- •• 
riıı rıwzkı'ır !-(İirı \'e s;ıallt• Edrt'mit .\skel'i satın , ı; 

Konfor. Temiziik, Servislerin~e~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün n1isafirlerimizirı 
umunıl takdirini celbetmiştir 

TEMAŞA Gazinosunda 

aıma ı-.oıııis~oıınııa ıııiirat'aatıal'I. ~; Güzel Sesli Bir Radyo 

r~ ~i'hriıı. İstarıhtıl ve ızıııirirı biili'ırı .!.!HZt>tt•leı·i 
Bitlıkt"siı· .\skeı·I s,, tııı 

Alı11ıı liı1111isy•>111111tl<tn 

Jlalıkı'Sİr kılalı ilıti~ acı İt'İtı (500) ıoıı lin~ İl 

ıııadt>ıı 1-.iiıııürii 20-9-Q34 1•11111;.ırtt'i:'İ giiııii, saat • 
onda alcrıi ııııırıaka:;a ıısulılc s:ııııı :ılıııuetıktır. 

Taliıı!Pr'iıı s:.ır·ıııaıııl'' i "Örııu·I.. iizı · n· IH• ı· "Ürı \C 
Q • ~ ~ 

nıi'ınakasa\a istİl'<\k i<·in de ~80 lira rııtl\akkat . ' ' 
ıı•rııirıal akt'asilı• hirlikle '111..arrıda Yazılı giinde .. . . . 
V<' ıııııa~ yt·ıı saatıt' Balıke:-iı 'dı· kolordu ~aıııı al-
ıııa kııııı is' 01111 ıı;ı ıııiinı"aa tl;ı ı·ı. 

• 

NEYROZi 
CELAL 

4 - 10 

Bütün asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

Vahşi Afrika'nın 

.. . " 
M ıııe\CUtlur 

i •• 
1 •• Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 

l •f dinlenme yeridir. 

------------------------~ -------------·------------ ·~liHiHi1~ m &IHiH .. ~iHBl••l't:I'. 
,;ı •• • • 

ITURK MAHSULU 
ij Yüniş, Karamürsel, Hereke. Sürey~a Paşa 

1 KUMAŞLARINI 
it 
1 
~ 

Fahrikalarııı :;attıkları l'iaııan d;ılıa ııı·uz 

M3zamızdan temin edeceksiniz. 

1 EN LÜKS İNGİLİZ KUMAŞLARI DA 
i Mevcuttur 

1 
lf! 
i! 

Veni gelen Bursa ipekli çeşit!erimizın 
her cinsi mükemmel ve fiat!annda 

büyük tenzilat yapJ/mışt/{. 

1 Buna ıııiiıııasil ~· iiııli'ı ıııaııtol11k, rophıkjorjel 
~ kııtorıları d:ıha Ut'tlz lt>rııiıı ı·ııııı·k i~iıı 
~ 

1 
~ • ~ 
~ 
w. 
~ 

Mu~terem müşterilerimizin ~ir ~efa nıazamıza 
teşrifleri kafi~ir. 

TAVSANLILI ZADE FAHRİ o - --

ıtt Fantazi Manifatura Ve 
İç Y ij Z Ü 1 Kumaş Mazası 

. . . . . . .. ; Ku~~ Milliye Caddesi No: 52 ..a:.· 
Afrika ııın şııııdı~·e kadar gıdılnııy(•n YC ~örul- lf.iHiH lf~ ıtt~~it* ~-~ ~ltt;ti~ 

mi~·eıı yerleriııed çekilmiş hakiki \{'Saiki havi - Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
muazzam bir filidİI'. Vilayet Matbaası Bıılıkeılr 


