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i~maı 
Liıe ve orta mektep ba· 

kalorya imtihanlarından bu 
•ene pek kötü neticeler alın· 
trııt olduğunu biliyoruz. O 
Zaman ne talebeler, ne de 
hocalar kusuru kendi üzer· 
!erine almak istemediler; 
itrıtihan usullerinin haksız 
ve Yanlıt olduğunu ileri sü· 
terek gazetelerde kıyamet 
kopardılar. 

Nihayet ikmal imtihanla· 
tına sıra geldi . Onun da ne· 
tfcele · · b - k"" rını çarıam a gun u ga· 
Zetelerde okuduk: İflas de 
va.m etmiştir. Mesela 81 ta· 
!ebeli bir sınıftan ancak 9,u 
trıuvaff ak olabilmiflir. 

Hemen ıöyliyelim ki her 
•ene imtihanların bu ka· 
dar sıkı ve ciddi yapılması· 
Ilı istemekten batka bir di· 
Yeceğimiz yoktur. l:liz ista 
liatık bürolarına rakam de· 
fil, memlekete liyt katil 
adarn yetiftirmek fikrinde · 
Yiz. İstatistik cet>'ellerinde 
81 ıehadetnameli göstere· 
tek gururlanmaktan fazla 
9 hakiki mezunumuz ol· 
duğundan emin olmağı ter
cih ederiz. 

Biz memleketin iki büyük 
derdi olduğunu biliriz: Bu 
dertlerden biri okumadan şe· 
haJetname almak, ikincisi 
fehadetnameclen sonra ki
tabı kapamaktır. O ka
du ki, damgalı ıehadetna· 
tncnin ora ru ı"Jca. ııeye aeıa-

let ettiği pek haklı ola 
rak sorulabılir 

Bu iki dert kolaylıkla 
Ortadan kalkabilir: okuyan 
ve bilenlere ıehadetname 
vermekle bir , liyakati mü· 
temadiyen imtihan altında 
bulundurmakla iki! Bir genç 
iltimas ile mühendislik ıe· 
hadetnamesi alabilir. Fakat 
tehadetnamenin yol yap 
tı~ ı görülmemittir. Bundan 
baıka her fen terakkile· 

Maarif vekaletinin mühim bir tamimi Başvekilin . D~~tor Sı1 Japon :ıua ka rşı ~in ~avasını iza~ ediyor. 
Lise Ve Ortamekteplere Şark Seyahatı ci~~i: Vcck ly.Rcvıevr~,: <len de sulbü bozan ve bugün de 

Ç Amerıka sefırı Dr onu kuvvetle tehdıt eden 
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aıvekıl ismet Paşa nın Şark ğıya dercetli ği miz beyanatı f 1 • k lk b k 
·ı · . . ız ıgına a ışmasının üyü 

vı ayetlerımızde yapaca ğ1 3 haziran tarihli washington b · .. t ld • d b h 
Alınacak leyli ve meccani talebelerin • 

ım-

tihanları nasıl olacak? h 
ır cure o ugun an a 

seya alin ana hatları hemen Post gazetesinde intiıar et - s e tmiıtim. Japonya'nın gös· 

ANKARA, 8 (AA.) -
Maarif vekaletinden bildi· 

rilmittir; 
915 numaralı kanunun 

hükümleri dahilinde rr aarif 
vekaletinin idaresindeki lise 
ve orta mekteplerde leyli 
meccani olmak isliyenlerln 
müsabaka imtihanları aşa 
ğıdaki esaslar dalrilinde ic· 
ra edilecektir . 

1 Müsabaka imtihanla-
rı 30-9 1934 pazar günü sa
at 9 da baılıyacaktır. 

2 - Müsabakaya iştirak 
edeceklerin müracaatları 
29-9 1934 eylül cumartesi 
günü aktamına kadar kabul 
edilecektir. 

3 - Leyli meccanilik mü
sabaka imtihanlarına ittirak 
edeceklerin vaziyetleri ve 
ibraz edecekleri vesikalar 
müdürler tarafından tetkik 
edilecek, lüzum görü1ürae 
vekaletçe tetkikat yapıla· 

caktır 

4 Leyll meccanilik mü · 
ıabaka imtihanlarına itlirak 
edecek namzetlerin haiz ol
maları lazımgelen ıaıtlar 

ıunlarclır; 
A T.r ı . .... -... ""'"'ucuı 

tabiiyetindeki Türk soyun
dan olan çocuklar da dahil 

dir. " 
B Lise ve ortamektepler 

talimalnameıinin her sınıf 

için tespit etliği yaf hadleri 
içinde bulunmak. 

C - Bedence ve ruhça has 
ta, malül. sakat ve kusurlu 
olmamak. 

D Velisi kendisini tah· 
sil ettiremiyecek kadar fa

belediyelerden.kövlü ise köy 
ihtiyar heyetinden verilecek 
mazbata ile, "E. şartı mek
tepten alacağı muallimler 
meclisi mazbataıile tahak· 
kuk ettirilecektir. 

5 - lmtihan sualleri her 
ıınıf meccanillği ıçın ayrı 

ayrı olmak üzere Vekalet 
tarafından tertip olunarak 
gönderilecektir . 

6 - Müıabaka imtihanı, 

her vilayet merkezindeki 
lisede, lise bulunmıyan vi 
!ayetlerde ortamekteplerde, 
orlamektep le bu lunmıyan 
vilayet merkezlerinde maa· 
rif idaresinde yapılacaktır. 

7 - İmtihan komisyonları: 
Liselerde lise, orlamek

leplerde ortameklt'p, rr.aarif 
idaresinde maarif müdürle
rinin reisliği altında teıek · 
kül edecek komisyon tara
fından yapılacaktır . Komis. 
yon 3 muallimden müteıek 
kil olacaktır. 

8-Müsabaka imtihanları 
"Tür!<çe edebiyat.," riyaziye. 
"tarih· cogra f ya" derslerinden 
ve tahriri olarak icra edile
cektir . 

" - vekalet tarafından ' 
gönderilecok sual zarfları 

imtihan komisyon 1 arı tara· 
fından talebe huzurunda 
tam saat 9 da açılarak lale 
beye tebliğ olunacaktır. 

tO Müsabaka imtihanla· 
rının cevapları bu imtihan· 
lar için vekalet tarafından 

gönderilmiş olan kağıtlar 

üıerine yazılacaktır 

11 - İmtihan kağıtları 
mühürlenmiyeceği gibi hiç 
bir suretle de itaretlenmi · 

kir bulunmak. 
E-Zekası, çalıtkanlığı, yecektir. 

yapılacaktır . hemen taayyün etm i ştir. 
14 - Müsabaka imtihan· ismet Paşa İıtanbul'dan va 

purla Trabzon'a gidecek, 
!arını yapacak olan heyetin Erzurum · Kars . Beyazil • 
reisi, usulüne muvafık olan \ an · Muş vilayetlerine de 
müracaatları kabul ile ıarl· dk uğra ı tan s1;nra Diyarbe-
ları haiz olanların ad ' arını k • ir i ziyaret edecek ve 
ve hüviyetlerini leıbit ede· oradan Ankara'ya avdet ey · 
rek kendilerine fotograflı liyecektir. Başvekil Paşanın 
birer vesika verecektir. An· ziyaret edecekleri vi l aı et 
cak bu vuikayı ibraz eden · lerde şimdi:len istikbal ha· 
!er imtihanlara itt ' rak etti. zırlığına baılanmııtır. 
rilecek tir . 

A -· İmtihan için tayin olu· Mekteplere fazla 

nan müddet sonunda imli- müracaat var 
han kağıtları toplanarak DENiZLi 8 (A A) Bu 
usulüne göre bir mazbata sene ilk mekteplerle liseye 
ve komisyon tarafından im· talebe müracaatı her yıldan 
za edilecektir çoktur. Bu sene mektep ol-

11 - Maıbata: imtihanın mıyan 9 köyde yeniden mele · 
(Devamı ikinci sayfada) tep açılacaktır. 

~~...;_..;____;;.:.._~~-

İzmir Kurtuluş Bayramı 
Parlak bır surette tesit edildi. 
Yüz binlerce kişinin iştirakile yapılan ge· 

çit resmi çok canlı olmuştur. 

lzınirden bir görünüş 

ml ş ve Ja.pon diplomatla rı . lerdiğı daha büyük bir CÜ· 

nın Çin'deki vaziyeti hakkın- d re t var ır Bu da: Japon 
daki mütalea ve neşr i yatına .. 1 mumessi inin muahedelerin 
cevap teşkil etmiş tir. Ame- k t · d u sıyetin en bahsetmesidir. 
rika 'da Cornell üniversite- !arın haddü hesabı yoktur. 
sinden yüksek derecelerde Bu münasebetle şu hakikat 
mezun olan Dr Sze , 1914 unutulmamalıdır. Japonya 
len beri Londra ve Washing- bütün dünyadaki memleket · 
ton sefaretler:nde bu 1un · ler tarafından müttefikan 
muttur. Mumaileyh verdiği ve resmen muahedeleri tut
beyanalın mukaddemesinde mamak suçile itliham edi
Çin'de komünizm teh lik r sinin len yegane memlekettir. Ja. 
katiyyen varit olmadığını 1 

ponya bu cihanşümul illiha 
bild . rmiş, fakat Çin'e kar - ma rağmen gayri kanuni ve 
şı r esmen i lan edilmem'ş gayri ahlaki yolunda devam 
bir h ıup açan J.ıponya'nın etmektedir. Japonya kendi. 
binlerce Çin 'li erkek , kadın sinin yanlış anlaşılmış bir 
ve çocuğun ölümlerinden memleket olduğunu iddia 
mesul olduğunu ılave et- ediyor. Evet . ufak bir me-
miştir Dr. Sze'nin mütala deniyet iddiası güden bir 
.ıları şu merkezdedir memleketin bile hak ve ada . 

". lugünlerde bütün dün· !eti ni en ipt ıdai prensipleri
yada görülen karı klıklarda ne karşı bu derece lakayt 
gayri tabii olan bir fey yok ve bigane kalmasını anla
tur . Japonya 'nın Çin'e kar • mak hakikaten güçtür. 
şı resmen ilan etmeden gi· Nasıl olur ki en büyük cıd. 
ri9tiği ve iki buçuk seneden· diyet ve ehemmiyetle ve 
beri devam eden ve binler- kendi arzusile giriştiği b.ıy
ce Çin'linin hayat na malo· ne lmilel mukavelelere bile 
lan ha rbin mesuliyetini bü· riayetsizlik hurnrnnda en 
tün d ünya J ap onya'da bul · ıleri bir misal teıkil eden 
sebeo ....... .ı..'.ı, -~ a hiç bır bir memleket. 11'., .. h • .IAl--
meksizin Shang~ ay g • oı oınaoı mıtletıer cemiyeti 
m"ıdıfaasız bir şehr" taar- laahhüdatından . Kellogg sulh 
ruz ederek kadın ve çocuk- paktından ve washington' 
tar da dahil olmak üzere daki dokuz devlet muahe· 
sürülerle Çin'liyi katletti. desinden bahsetmek isliyo· 
Çin Uzak Şark 'ın beynelmi· ru .n Japonya'nın Milletler 
lel sulbünü hiç bir zaman cemiyeti konseyine ve mün. 
ihlal etmemitlir. feril devletlere verdiği ve 

On dokuzuncu asrın ilk 

nısfında Çin'liler, garp dev · 
!etlerinin t e•iri altında da
hili bir harbe kapılarak bir 

bilahare tutmadığı teminat· 

rini takip 
hendisin 
hadetname 

etmiyen mü· 
elindeki şe 

de bir müddet 

-hl"k ld - k 12 Talebe cevapları 

1 

a a ı mensup o ugu me · I 
1 " f 1 " fi ve yazarken müsvedde ik kağıt 

tekpte~l a acba_"
1

1 

1
° 0 "kra 

1 
- lar kullanmıyacaktır Yalnız ri 

sı a ı e sa ı o m'lı • 

iZ llİR 9 (S.~) - Bugiin l Bun.Jan sonra 8abah merıı
şehrimizin 12 inc i kurtul ıış simine nihayet vc rilnıi,tır . 
y ı ldönümüdür. Bu miın1sc . Öğ eden sonra s3at 1 ı le 
betle her taraf bayra klarla Halk F ı rkas nd ı, ı !, 30 da 
doıat ı lm · ş ve Şdhir baştan Bel diyede vo saat 15 •le 
aşağı 8Üsienmişlir Hallı <'OŞ · Kumandanl ı kta ziyaretin ol. 
kun bir sevinç İ\'İnıledir . mus ve t e brıkdt y ıpılmıştır . 

birler .ni yediler ve 1 ~9 1 
1895 l e Japonya ile ha rbe 
giriımeğe mecbur edildiler. 
Bu hup Japon 'ların istedik
leri ve Çin'lilerin anuları 
hilafınd sürüklen•li > l< ı ı b ir 
cidal oldu. Japonya 1894· 
\:15 le Çin'e karşı ve 1904· 
05 te de Rusya'ya karşı har
belli. Japonya umumi har
be iştirak etti ve bunun ne
ticesinde müttefiki olan bir 
devlete aıt olan Shantung'a 

Japonya sık sık Çin'deki 
siyasi vaziyeti mevzubah
setmek fır.alını aradı ve 
buldu lakin diğer taraftan 
askeri kuvvetlerinin sivil 
makamatın kont rolundan 
kurtularak tam bir serbesti 
temin edebilmesi için kanu
ni tedbirler alan kendi mem-

•onra bütün kıymetini 

kaybetmiş olabilir. Bir 
Yol mühendısi, kendisine 
vazife verildiği vakit en 
•on usullerle yolu ya· 
Pan ınütehassu demektir. 

Sovyetler beı fenelik pla· 
11 ~ başladıktan bir müddet 
' 0 nra, istatistik cetvellerinde 
'e'<or kazanmak hevesinde 
olanların bizzat davayı ne 
kadar aksatmış olduğunu .. - ' ~ 0rmüşlerdir Bugün Rusya· 
da İfitilen tek ses ıudur: 
lealile! 

Fak at bilmiyen mektep 
lllezunu, iılemiyen traktör 
kıbi değildir. O ölünciye ka· 
dar tehadetnamesini tasdik 
et~· h k . 

"'1f olan devletten a ıs 
lıyen, haykırıp bağıran bir 
trı 1 ı:lümdur . işe yaramıyan 
traktör bir köıeye atılabilir; 
bir h d . . ıa a elnamenın ışe 

Yaramadığı ne kendisine, 

~atta. ne de baıkalarına 
abu! ettirilemez: İdarede 

iltimas ve inhisar vardır; 
kiınseıizler sokağa atılmak· 
tadır 

imtihanlardan alınan r <na 
neı· 1 •ce erden en az mesul 
olanı 

arın talebeler olduğu 

~u da söylemek lazım ge 

1
'.'- Hesap bilmiyen genç, 
ııenin •on sınıfına kadar 
nasıl ı L 'ld ., b· ge e .. ı 1. Coğrafya 
ılırıiyen delikanlı üniversi· 

Dördüncü maddenin • A yaziye imtihanı için müs· 
veddelık kağıt verilebilir. 

Merasime Bolkahve'de saat Sa,ıt 15,30 da Kar~ıyukıı'da 
yedide başlar m ştır Burada Gazi lfozNtlerinin muhterem 
Halkel'i nnm ı nn bir genı• hi validal ·rin ı n m e zarı ziyurut 
tabede bulunılul.tan sonra edılerek ı·clenklN konmu~ 

ve B,, ıartları hüviyet cüz · 
danile "C" ıartı mektep dok 
toru, bulunmadığı takdirde 
imtihanın yapılacağı mahal. 
lin hükümel tabibi tarafın-
dan yapılacak muayene ne
ticesinde nümunesine göre 
verilecek raporla, "D" şartı 

tenin son sınıflarına kadar 
nasıl çıkabildi'' Eğer bu 
genç mahvolup giden en 
güzel çağının hesabını sor· 
mağa kalkışırsa, mazur 
görülmelidir. Ne terbiye 
sistemini o koymuştur, 

ne imtihan ıslahatını o yap 
de hocasını o mıştır, ne 

tayin etmitlir. 
Şehadetnameden evvel 

ve şahadetnameden sonra 
liyakat, mektepte ve mek 
tepten sonra mütemadi im· 
tihan! Serbest if bunu ya
pıyor: Devli'! de bunu ya
pacaktır. Devlet s~rbe~t 
işe kendini kabul ettıremı· 
yecek olanların imaret oca

ği olmıyacaktır . 
Davanın şehadetnameye 

kadar olan kısn ı maarif 
vekaletinin; ıehadttra 

k . kısmı meden sonra ı 

her ferdin kendi mesu· 

liyeti altındadır . . . . 
Hakimiyetı mıllıyc 

Falih Rtfkı 

13 - İmtihanlar 3-5 1934 
tarih ve 251 1 1 ve 6·5 1934 
tarih ve 25240 numara!. 
tamimlerin tahriri ımtihan 
lara alt hükümleri dahilinde 

Buğday 
• 

ihracatı 
Ziraat bankasının 

müzakereleri bitmek 

üzeredir 
İSTANBUL, 9 (S l;i.) Z. 

raat Bankasının müteaddit 
memleketlerle buğday ihra<"ı 
hakkında yaptığı müzakere
ler netice vermelı: üzered;r. 

Bu meyanda Almanya'ya 

t.uğday ihracı z mnında ya_ 

pılan müzakrrat lı i r hay! 
ilerlemiş ve hatta A)a ,anya'· 
ya ilk satış ta yapılmıştır. [ 
Almanya'ya ilk parti olarak 
ı< 150» ton buğday i hrar edı. 
lecektir . 

Ziraat Bankas• bu sene 
z·Hfnda şimdiye kadar zür· 
ra·ları 9 bin ton buğday sa
t ı n alm . ştır 

saat 8 30 da Halkapınar şe v~ hitabeler söylenmiştır 
hitliı"tıne g idilm ~lir . llurada Saat 16 1!1 lzm ' r'ın tama-
HJ!kevi namına 7' e kı bey bir men kurlulmuş oldugunu ılıln 
nutuk söylemış ve buna süvari iç :n l<:ırşıyuku'da toplur at ı l 
müfrezesi ku., , undanı c· .,vap mıst ı r Bu n ıl ın sonra g'"\'İ t 
vermiştir. :'iutuklar bittikten ros ııı yap lm ı ~tır. Alay 16.30 
sonra askeri muzıku matem d a K ><lırekale'dPn kalkarak 
h'!Jası çalm ı ş ve havaya silah- B.ısmahane, Ti l kilık Haluniye. 
lar at ı larak r sınwi ihtiram ~1 •zarlıkb a sı. B ıstural., Ke
jfa rdılmiştir Sııut g da llor. mera l tı , Hükümet, KıHla ve 
nuvJ s ı rtlarından şehrin kur- Birinci korılonu takiben C:;ızi 

heyk ııli önün•ı g - !inmiştir . 
tuluşunu tfmsilrn bir müfre. 

ze siJ,\11lar atarak Kuma! Poşa, 
Tepecık ve Hulkııp ı nnr olmak 
üzere 3 kııldan şehre girerek 
kışlaya vasıl olmuş ve saat 
onda bu üı· kol hiıkumet 
önünde yer alnıı~lardır. Sa
at 10,15 de atılan topla 
hültıim ıt kon ağ. önüne gelen 
süvari müfr~zPsİ kuman
danı ş10l ı bayrağımızı çı, k· 

miştir. Bu esaada şehirde bütün 
hareket durmuştur Bunıları 
sanra kahrJman ordıımuz 

birinci KorJond'nn ge\'erek 
(;azi heykelini ~e
lll.lamışlur ve yerlerini al 
mışlardır. 10,30 ıla utılan 

1 
topla birlıkte Tayyareler 
uçmuş ue bütün vesaiti nak · 
!iye düdüklerini öttürerek 
kahraman ordumuzun şehre 

Burada \'elenk vo buket 
taşıyanlar l.lızi heykeli ttra· 
f.nıı halka olmuşlardır . Mıi 
teakiben Fırka reisi lıeyefe n· 
di bir nutuk irat etmiş ve el 
lerinde ı·elenk bulunanlar 
çelenklerini IJrızi lıeyke 
!ine koyduktan sonra mera. 
sime nihayet v e rilmiştir. 

Ueç it resmı ne mü balnğ'asız 
yüz bin kişi iştirAk otıniştir. 

G •ce ıse muazzam rener 
alayları yapılmış ve gece ya. 
rılarına kadar eğ'lrnc eler de
vam etmiştir 

1932 ve 1933 seneleri zar. 
fında bankanın köylüden 
mübayaa etmiş olduğu buğ
day miktarı 182,0?0 bin to. 
na baliğ olmaktadır. 1 

cirmesini tepşir etmişlerdir . 

IZ\llR 9 (S !;>) - İznıir'e 
hariç villlyetler ve kas~balar
dun 30 bini müteco viz ziya· 
fetı·i gel niştir . Yatak husu
sunda büyiık buhran vardır. 
Balıkesir'lilorden mühim bir 
kısmı yatacak yer temin 
edememişlerdir. 

girdi ve yerieşti. Yukarıda 

zikredilen ıııisalleri gez 
önünde tutarsak ,Japonya'nın 

Uzak Şark'ta sulhün idame· 
si Vdzifesinin kendisine ait 
olduğunu iddia etmesi r azla 
bir cüret olmaz mı? 

H ,ık ı kat şu merkezdedir: 
Japonya'nın iddiası yalnız 

Çin'e karşı değ il, Uzak 
Şark'ta menfaati ola n 
bütün devletlere karşı 

açık bir tehliltir . Öyle bir 
tehtit ki emparyalisl siyase · 
tinin icraatına müsaade edil · 
mcdiği takdirde cebir islma· 
Jile sulhü yine kendisinin 
bozacağını ima ediyor. Yani 
Japonya. har~ l< at 'e icraa 
tına müdahale edilmemek 
şartıle Uza Şarkk'ın sulbünü 
idame etmek istiyor. Kendi 
arzularına karşı herhangi 
bir mukavemeti, hatta teca 
vüz elliği mıntakalardaki 

biçar !erden deği1 e, sulhü 
tehtil edecek mahiyette bir 
hareket olarak göslermeğe 

çalışıyor. 

Mazide her mill<ttten ziya. 

1 tekelin in vaziyetinden hiç 
bir suretle bahsetmemeğe itina 
etti. Kanunu esasisi olan her 
memlekette askeri kuvvet· 
!erin sivil makamata bağlı 
olması en kati bir ehemmi
yeti haizdir. Japonya bu 
yolda da dünyada tek, fa
kat pek le şayanı takdir gÖ · 
rülmiyen bir misal teıkil 

etmektedir. Bugün artık 

malum olan bir cihet var· 
dır: Japonya, bütün temi· 
nalına rağmen Çin'i mütte· 
hit bir siyasete malik mü 
reffeh bir memleket ola
rak görmeği istemiyor ve 
mazideki hadisat üzerine 
hüküm yürütmek lazım 
gelirse Çin 'in bu gaye uğ
rundaki gayretlerine mani 
olmak için elinden geleni 
yapacaktır . 

Japonya'nın Manchuria'da· 
ki afyon siyasetine gelince; 
Londra Ta ymis gazetesinin 
eyi görüılü mahabir inin, ga. 
zelesinin 24 Nisan tarihli 
nüshasında intişar eden 
mütalaalarından bir k11mını 
almak isterim Muhabir 
diyorki: 

"Kahire polis müdürü ve 
uy,ışturucu maddeler kaçak. 
çılığı takibat büroıu ıefi 
Ruasell Paşanın kaçakçılık 
hakkında 1933 senesi için 
tDevamı üçüncü sayfada) 
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V t.ı.rgi bakayasının af 
kanunu hakkında 

Londra İntibaları 
Sllkı Şüi<.rü 

İnıan yap yalnız, uzun za· 

man ecnebi memlekelerin· 
de kalmadıktan ıonra bu 

küçücük ıeyin verdiği de
rin zevkı imkanı yok duya· 
maz. Londra'da saat dört· 

ken İ•t nbul'da saat altıyı 

on geçiyordu. Kendimi bir 
an için l1tanbul'c!a ve niha 
yet memleketimde zandet 
tim. içimde sebebi belirez 
bir heyecanla biraz ilerc!eki 

ııraya oturdum. Belki daki

kıı.larca daha yeni ıeyler 
görecek, lstanbul, Türki
ye'ye alt ıeyler ititece k gi
bi bu kuru, beyaz kadrana 
gözlerim ilitik kaldı. 

nü kati olarak yerin ismini 
bilmediğim için, kalaye 
gitmek üzere bindiğ m oto 
beise bindim mütema::liyen 

- 1\' -

1 

insan bir anda yeni bir 
ufkun açılara1< önünde mem 
leketin kendisine} aklaşa< a· 
ğına; zaman ve mesafe 
mefhumunun kayl:ohp ora· 
ya eriteceğine kani oluyor. 
Hayal değil, yalı.ız hi~lerin 

ve zevklerin, falıat bugün 
ilimlerin bile en besleyici 
menbaı değil midir? .. iman 
hangi devirde kendis'ni on· 
ların kulluğundan kurtardı? 

Bir ilmi halıilıati ke~f için 
bütün vaktini ona vakfeden 
bir alim, hakikat olduğunu 
iddia ettiği bir fikre 1 uv 

velini ve zekasını veren bir 
idealist ve nihayet yeni bir 
cemiyetin nizamının doğuşu 

.. ___ ı.. .... r1v:oıın bir 
adamı ve eıiri olmaktan 
baıka bir şey midir? 

Size bu uzak memleket· 
lerde duyulan memleket 
hasretinin baş. mdan geçen 
küçük bir misalini anlata
yım: 

Bundan üç dört gün 
evvel Londra'nın meıhur 
kalesini görmek üzere ev 
den çıktım. Nasıl Peris'e 
gelenler Eyfel kuleı iı i gör
meden gitmezse buranın da 
kalesini germek her Lon 
dra'ya gelen için hemen 
hemen farzmış. Binc'iğim 
otübüs muhtelif sokaklardan 
geçtilıten sonra bü\ ün sürat i
le bir aralığın köşesini dö
nerken orada dükkan· 
la•ın birinin 

" Turkich " 
Yani İngilizce 
mek. Dükkanın 

üzerinde 
okudum. 
Türk de-

camlarında 

ay yıldızlar var. Kapıaı 

buradaki her kahve ve lo· 

kantanın kapm gibi bir bez 
perde ile kapalı. Bizim 

evvelce kııın kapılarımıza 
koyduğumuz perdeler gibi. 
Yalnız ortasında insan ge· 
çecek kadar bir oyuk var. 

Çünkü bu herifler burada 
her ıeylerini gizli yapıyor
lar Lokantaların, kahvelerin 

birahanelerin içini görmek 
imkanı yok. Buzlu camlarla 
her taraf tamamen kapalı. 
Esasen birahaneler ki aıa· 
ğı yokarı burada bizim 
kahvelerimizin yerini tutu· 
yor, öğleyin on ikiden saat 
ikiye ve aktam da saat al 
tıdan ona kadar açık. Bu 
saatler haricinde gidüp bir 
bardak bira almak isteseler 
saat harici olduğundan sat
mazlar. 

Ren acele ile gördüğüm 
bu Türk lokantasına ertesi 
günü gitmeğe karar verdim. 
Bıı.yağı sevind•m. londra'da 
Türk'lerle buluımak ve · bir 
Türk lokantasında yemek 
yemek bana dünyaları 

vermek pemekti Ertesi gü-

magazaların 

yevmeyelerine 

üzerine ve 
bakarak 

onu gorur görmez 
lnmeğe hazırlandım Nıhayd 
bizim Türk lokantan belir 
di. Acele ile ilk istasyonda 
inip ger' ye doğtu yürüye 
r~k oraya vardım.Eyice ikı 

tarafına baktıktan ıonra 

içeriye girmek üzere kapıya 
yakle'.ıtığım zaman kenar
daki küçük levhayi görünce 
baıımdan ata ğıya bir soğuk 
su döküldüğünü zannettim. 
İmkanı yek ne olduğuru 
tahmin 
bizim 

edemezsiniz. Meğer 
lokanta yalnızca 

bilmem hangi gavur 
tarafından itldilı n "1 ürk 
hamamlarından" ibaı et de
ği( mi imiş.Duyc!uğLm inlıi· 

sarı tasavvur edemeZEir.iz. 
Kızgınlığımdan vücudumdan 
kanın çekildiğini zannettim. 
insan ne kadar alıtırsa alıı
sın memlekete olan bağlar 

ondan uzaklaıtıkça tıpkı 

gerilen teller gibi hauas
laııyor En küçük bir hadi 
se , en ehemmiyl"lsiz bir 
darbe orada daha derin iz
ler ve daha uzun ihtizazlar 
yapıyor. 

Vl 
Ulat.Kuıl, "-J • J ·• J.-.,..n-ak..L ~..Is .. 

bir lngiliz ilk mektep ho 

cası üç dört gün sonra bu
hııtuğumuz zaman bana 
sordu:"Nasıl Londra hoıunu
za gidiyor mu?\ e ilave et 
ti; fakat Paris'lcn sonrd her 
halde burası sizi çok mem
nun etmiyecek. "İngiliz'lerin 
memleketlerinin haricindt ki 

soğuklukları 'e gururları her 
kesçe tanınmıştır. Halbuki 
bu adamlar memlel-et 1 erin -
de o kadar nazık o kadar 
sıcak kanlı kı, insan hayret 
ediyor. İıte pisikoloji ıle 
meşgul olanlara bir mevzu! 
Ş:Höründen tutun. polisin
den geçin , her hangi bir fer
dıne kad.ır sorduğunuz bir 
ıualde, arzu ettiğiniz bir 
şeyde size yatdım t:c't lıl· 

mek için her şeyi yapıyor
lar. Bu lngi iz arkadaıın 
bile Pariı'in yanında Lon
dra'yı tereddütle ölçüşü bu
na bir misal teıkil eder. İki 
kıymetin mukayese edilebil
mesi için muhakkak ki aynı 
cinsten §eyler olması lazım. 
Halbuki Fransız ve İngiliz 
milleti birbirinc'ı n ne kadar 
farklı ise, Paris ve Londra 
da birbirinden o kadar ayrı 

Parıs'in kendisine mahsus 
inceliği derinliği var. İnsan 

orada kaldıkça her gün ye
ni bir güzelliğin, gönül .. lan 

bir zevkin sanatkar ruhunu 
görür. Halbuki burada in 
sana sağlamlığın, sihhatin 

hesaplanmıf, kusursuz kai
delerin çehresi gülüyor 

Birincide hislerin ve 
zevklerin, diğerinde hesap 
!arın ve maddi kaidelerin 
hareketi var. Bununla ne 
birincinin he1epıız, ne ikin
cisinin hissiz ve zevkfiz 
olduğunu röylemek htemi
yorum Yalnız onlar n üstün 
olan sıfatlarını iıaret idiyo 
rum. 

Hürri}eti ile tanınmıı bu 
memleketten aksine olarak 
her ıey kalıplanmıı. Hürrl· 

($f.!tl R ~!E 
Gazi Edremit'te kurtu'uş bayramı , 

E t 't" .. EDREMİT,9(SŞ.) -
nS l USUile Edremit bugün kurtuluşu-

Girme imtihanları 
başladı. 

Gazi enstitüsüne girme içinf 
müsabaka imtihanları baı· 
lamıtlır. Cumartesi gunu 
Edebiyat, Tarih, coğrafiya 

ve rıyaziye imtıhanları ya· 
pılmı1tır . Edebiyattan bir, 
tarih coğrafiyadan iki, riya· 
ziyiden bir kiti imtihana it· 
tirak etmiştir. Dün de ta
bii ilimler imtihanı yapıl

mıştır . Bu zümrelere altı 
senelik muallim mektebi 

nun on ikinci yıldönümünü 
coıkun tezahüratla tesit et: 
mit kasaba gündüz ve gece 
tezyin ve tenvir edil mittir. 

Yeni nüfus müdürü 
Y ozgdl nüfus müdürü Üs· 

man bey vilayetimiz nüfus 
müdürlüğüne tayin edilmiş

tir. 

Münip beyi 
Aıeşgüneşe çağrıyorlar. 
ist .rnbul'Ja gayri re,Iı-re 

kulüp:erden Ateşgüneş ya 
mezunlarıle tam lise me - kında redere olarağından 
zunları alınacaktır. 

Cafer Bey 
bahisle ziraat bankasında 
Şevki bey vasılasile idman 
yurJu müdafılerinden Münip 

Tokat Muhasip mesu'ü iken beyi (60) lira maaşla letan. 
Balıkesir muhasip mdsullüğü. bul'a ~·ağırmıştır. Münip be
ne tayin edılen Cafer bey yin ruma günü gitmek ıhti
dün şehrimize gelmiş Vd yeni mali varılır. 

vaz r sine başlamıştır. -------------:\ 

~---
İhitsas mahkemesinde: Maarif vekale-

Tütün ke.çakçılığı yap. 
maktan su~lu Dununb<y'in 
Boz yok uf mahallesin<· c n 
Ahmet kızı Ayte hanım 

hakkında yapılan duruşrra 

sonunda altı ay müddetle 
hapsine ve 325 lira hafif 
para cezasına mahküm edil
miştir. 

!I Tütün kaçalıçılığı }öp 
maktan suçlu Bandırma "nın 
Many11s nahiyesinin Şevke
tiye köyünden Ahmet hak
kında yapılan duruııra ıo

nunda altı ay müddetle hap 
sine ve 25 lira hafif para 
car v-.!ı ı.11111/1.ıı: 

Poliste: 
Manyasın Kızıksa köyün

den Hasan oğlu Ergili kö
yünde rasat memuru Mı s· 
tafa efendi Dinkçiler rra
hallesinde ikamet ed~n Gon. 1 

ca 'nın evine gidip kendisi
nin taharri memuru olduğu
nu ve odaları kontrol ece· 
cegını söyliyerek ıçeriye 

girmek hlemiısede şikayet 

edilmeıi üzerine sı:çlu }a· 
kalanmıştır. 

yeti bu adamlar kllideleş
mekte bulm•ışlar. llerhangi 
bir sokağa gidiniz, niha 
yet e\velkil< rın en yük-
seği, tabii Londra'nın 

merkezi olan ticaret 
kısmı müstcsı·a, üç kat. Bır 

sokağın başındaki evin tek
li, boyuı nasılsa sonuna 

kadar pek küçuk farklarla 
öyle gidiyor. Önündeki kü
çük bir bahçe, üç dört ayak 

merdiven, birinci katın dı 
ıarı çıkık pencereleri le §U 
küçük evler bütün mahalle
lerin yegane modelini teı -
kil ediyor. 

tinin tamimi 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
sureti ceryanı, sual zarfları

nın açılma tarzı. imtihana 
ittirak edenlerin sınıf üze
rinde adetleri ve icap edep 
mütalaalar bulunacaktır 

15 --Vekalet num11Ta öl 

1 
çülerini bırleıtirmek maksa. 
dile imtihan kağıtlarını mer· 
kezde tetkik eWrecektir . 1 

Bunun için imtihan kağıtla-

1 rı behe naha! imtihan bitti 
ği gün zarf içine konarak 
mühürlenecek ve resmi ta

blrlik!e dÖğrudan dogruya 
orta tedrisat umum müdür 
lüğüne gönderilecektir. 

16 - Türkçe ve edel iyet 
imtihanı 30 Eylül pazar. 
Riyaziye imti~am 1 Te~ri 
nievvel pazartesi tar h coğ· 
rafya imtihanı ~ teşrinievvel 
salı g<inü icra e lileceklir. 
İmtihanların kaç saat süre
ceği sual zarfının üzerirc'e 
yazılıdır. 

t 7 Yukarıd •ki şartlar da-
hilinde leyli meccanilik im
tihanlarını kazananlar n 
adları vekalet tarafından 
gazetelerle ilan olunacaktır. 

18 - lmtihanl~rda müsavi 
derecede muvaffak olan· 
!ardan ıehit çocukları tercih 
o'u ~acaktır. 

1 Y flu tamim münasip 
mahallere asılmak wrt til~ 
ilan edilecektir 

İmtihanlar nerede 
yapı'acak? 

İmtihanların icra edile-
ceği yerle r!n listesi aşağıda· 
dır: 1 

D b 'd Halkını daima büyük bir ursun ey e şefkvtle düşünen ve takip eden 
- - necip Cümhuriyelimiz bu 

Belediye intiha P fa- defa da halkını; teraküm et 

aliyeti miş vergilerin barı sikletin 
DURSUNLlEY, 8 tS.Ş) den kurtarmak çaresini dü-

Eylülün birinci gününden şün:nüş ve adalet mefhumu
rtibaren hararetle devam n•ın bütün manasının bile 
edilen belediye faaliyeti hal. ihata edemiyeceği yüksek bir 
kın şiddetle alakasını celp adaletle halkı himaye et · 
eylemektedir. ,mittir Pek müsait olan bu 

Kazanın belediye intihaba- fırsatı halkın imha! ve ih · 
tı için belediyece 1-.azırlanan mal etmiyerek bu ko:aylık
defterler halk fırkası- tan istifade etmelerini te -
nın ve encümen azalıkları
na seçilen Eginli oğlu Meh· 
met, Mustafa efendi oğlu 
Raşit, hoca zade Ahmet, 
dokudum oğlu Yakup, Rd§it 
efendi oğlu Mustafa, yörük 
oğlu Hasan . tıngır oğlu Mus· 
tafa, tahtalı oğlu Uekir, Hü
seyin efendi oğlu lbrahim, 
kunduracı Süleyman efen
dilerin tetkiklerine arz olun
muştur. İntihap encümeni
nin tetk. ki süre tle ilerlemek· 
te olduğundan müntehap ve 
müı.tehiplere ait defterler 
belediye ve hükümet daire· 
!eri ka;>Ularına ne çarııya 

ve münasip yerlere asılmıı
tır. ! laik ve bilhassa kadın
lar defterleri teli< ik etm< k • 
te- ve herkes ismlerini def
terde bulmağa çalış:naktadır. 
Belediyenin geçen devrede 
yapmış olduğu ve bu devre
de yapacağı işler hakkında 
bir rapor hazırlanmış; ka
dın ve erkek lere belediye 

1 
intihabatının ehemmiyetini 

muhtel.f cepheluedc n izah : 
edecek hatip 1er seçilmiş ve 

k b 'd b" ,... 1 asa anın ı man ır ıgı genç., 
leri tarafın::lan verilecek 
müsamerede belediye inli-

' '. 
piyes ve bu hususta muhte 
lif tablolar hazırlanmakta
dır. 

Kasabanın donatılması ve 
intihı.bın devamı müddetince1 

milli çalgı ve oyunlar ya· 
pılmak üzere belediye geniş 
mikyasta hazıı lıklar yap
maktadır. 

Dursunbey halkının müt· 
tef ikan halk fırkası namzl t. 
lerine re.y vcrrr.esi muhak 
kaktır. 

Gönen - Aydıncı~ maçı 
\.-ÖNE~ 8 (S.Ş) - Ayd n<"ık 

opor takımı nı ç y~pmak 

üzc~e mu" lliııı 11 ımdı boy in 
riy ,ıseti alt.nJa Jün Uönon',, 
gelmişlerdir. 

c:en(·liği lıimnyc edı·n ve 
ala ku gi>&leren meclisi umu 
mi azalarındJn Halıl, Aydın

cık belediye reisi Suleymnn, 
f.rka iılare heyeti r~i8i !:iAb. 
ri lıcyh·r de ,. rılır 

Aydıncık spor tuk n.ı il-ı 

C:önon ldm ıııyurılu ıkinri 
takımı arasında dün öğlrden 
sonra yJpılan (·ok sn. 
mimi mat 3-3 berabere kal
mak suretile neticı · lıınmiştir. 

Radyo 
10 EYLÜL PAZARTESi 
İSTANBUL, 
Fransızca ders~ 19 konferans. 

19.30 Türk musiki neş: iyalı 

(Ekrem, Ruşen, Ccvdl'l, Şeref, 

lbrahim beyler ve Vecihe, Hclrna 
hanımlar). 21,20 Ajans ve borsa 
haberleri. 21 ,30 Bedriye Rasim 
hanımın işlirii.kile tango ve caz 
orkestrası. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

menni ederiz. 
Hükümet yaptığı bu ko 

!aylıkta Cümhuriyetin ila· 
nından evvel gayri tabii oeki
llerde tarh edilmif bazı ver
gilerin terkinini kabul etmek 
ve ondan sonraki vergi· 
ler üznrinde bir kısmının 

tediyesi suretile kısmı mü 
himn.ini afft yit ır.ek veya 
uzun vade vermek ulüvvü 
cenahını göstermiftir.Ve bu 
münasebetle neşrettiği! Vergi 
bakayasının tasfiyesine dair 
2565 numaralı kanun 1 baka
yadan borçlu mükellefleri 
üç suretle himaye etmekte
dir. 

Şayleki: 

l - 1 Harp kazançları ver· 
gisi, ihale aşarı ve saire il· 
tizam bedelleri müstema 
olmak üzereJ Cümhuriyetin 
ilanı tarihi olan l 339 mali 
yılı sonuna kadar senelerde 
tahakkuk etmiş ve §imdiye 
kadar tahsil edilmemi§ bıl

umum vergi ve resimler 
bu vergi ve rüsumlaı ın ce· 
zaları ve tahakkuk seneleri 
ne olursa olsun mükellefiyeti 
nakliyei ask"iye. müecce· 
liyeti askeriye, muafiyeti as
' _:_ ........ ı::rıh11nlAtı arzive, ma 
vunalardan alınan şehir rü-
sumları, emanet atarları, 

köylü zimmetinde kalan 

aşar borçları , temettu ver
gisi ve munzam kesirler• 
ile cezaları, veraset 
ve intikal vergisi kanu-
nunun muadili 50inci mad. 
desile affolunan l haziran 
1926 tarihinden evvelki in 
tikal vergileri, mevhiplere 
yani 1 b.ığcşlama muamela 
tınaJ ait veraset ve inti~al 
vergilerindon mevcut baka. 
yalarını affetmi,tir. 

2 Tamamile alfedilmiyen 
arazi, bina,kazanç,hayvanlar 
vesair vergiler bakayalarının 
tahsili için uzun vadeler v" 
rerek mükelleflerin hissetmi
yecek şekilde tediyelerinin 
teminini nazarı dikkate al
mıştır. 

3 Bu vergilerin yan il arazi, 
bina, kazanç, hayvanlar ve 
s tire] bir miktar~arının defa· 
ten ve naklen tediycsi ha 
linde mütebaki kısırı • ın 

aff€dilmesi, şekillerile hem 
halk kuvvei maneviye>i üze
rinde elbette büyük tesir 
yapmakta olan hemde hü· 
kümeli muamelatı hetabi 
yesinde külfdler tevlit < c ln 
bu bakayanıcı kati bir su-
retle tasfiyesi esbabını tut 
muıtur. 

Knrııınıın lıiri11cı ıııaddesl

ıl<' nn:araıı 

tahakkuk seneleri itiba-
rile affedilen vergi ve 
resimler: 

insan her sokakta iki la 
rafındaki evlerin kutular 
gibi hepsinin bir fabrikadan 

aynı zamanda çıkıp ora) a 
yerleıtır ldiği z,.l:abına lıa

pılıyor. Bilmiyorum. dizi 

koluna girmiş askerler gibi 
bunun nizamını nasıl temin 
ediyor' ar. Üstelik l üt ün 
evler çift olarak yapılı}or 

Yan yana bulunan iki ev 
noktası noktasına birbirinin 
benzeri ve aynı çatı altında. 
Bırbirinden ancak gay"t al. 
çak bir duvarla ayrılıyorlar. 
Fransa'da, bilheua haq::!en 
sonra Paris'te yüzde dokıan 
sekiz, vila} etlerde } üze' e 
elli apartumanlarda ot uru
yorlar Halbuki burada apar· 
tumanlar hemen hemen is
tisna teıkıl ediyor. 

Adana Erdek liH ;i, Anka. 1 

ra kız lisesi, Antalya erkek 1 
lisesi, Bursa erkek lisesi, Ba
lıkesir lisesi, Diyarbekir lise

si, Denizli lisesi, Edirne lise
si, Erenköy kız lisesi, Er
zutum erkek lisesi, Eski§e
hir lisesi, Gaziantep lisesi, 

Galatasaray lisesi, İzmir er
kek lisesi, Kars lisesi, Kasta
moni lisesi, Kayseri liıoi, 
Konya liSesi, Kütahya lisesi, 
Malatya lisesi, Sarr Sl n lisesi, 
Yozgat 1 sesi,Amasya,Aydın, 

B d Plak 21,10 Müsalıabe. 21,40 
Bilecik. Bitlis, l'olu uı ur, s· .k. · 23 R t · 'd 

Cümhuriyetin ı an edil
diği 1339 mali yılı 'sonuna 
kadar vergiler ve idarei hu
susiyeler namına tahakkuk 
etmiş vergi, res·mJer ile le
ledi ye namına tahakkck 
elmiş vergi ve resımler ve 
bu vergi ve r~sim lere ait 
munzam kesirler ve ceza· 
!arı ve vergi tezkeresi es
manı bakayaları affedilmif· 
tir 

ıgan mu~ı ısı. ay crın ı a-
Çanakkale, Çankırı, Çorum, resinde orkestrası, konseri. 24,10 
Elaziz, Erzincan,Girernn,Gü· Len Haker caz takımı. 
müıhane lsparta,İzmit,Kırk-

1 8. 1 1 ıze ge en eser er: 
lareli,Kırşehir, Manisa,nıaraş, -
Mardin.Mersin.Muğla,Niğde, Fikir hareketleri 
Ordu,Rize,Sinop,~ iirl, Tekir· 
dağ Urfa, Van, Zongµldak or 
tamekt<'p'erile Beyazıt ma

arif Mürlüğü. 

Fikir hareketlerinin ron 
sayısı çıkmıştır 

Okurlarımızıı ta vıiye ede-

riz. 

ikinci mcıddcslııe ıın:or(lfı 

!:ie~eleri ne olursa olsun 
affedilen vergi ve resimler: 

1 Mükellefiyeti nakli-
yei askeriye 

2 - Müecceliyeti askeriye 
3 - Muafiyeti askeriye 
4 - Mahsulatı arziye 
5 - M .. ktu vergi 
6-Mavuna'ardan alınan 

şehriye rüsumu 
7 Mülga aşar nizamna· 

mesine göre tahakkuk eden 
emanet aşarı. 

8 -Köylü zimmetinde ka· 
lan aıar borçları 

9 - Temettü vergili ve 
munzam kesirlerile cezaları 

JU - 1 ılaziran 1926 tari
hinden evvelki intikal ver· 
giıile mevhibelere ait veraset 
ve intikal vergilerinden mev 
cut bakayaların seneleri ne 
oluru olsun affedilmiştir. 
Uçıincıı ıııadd~sine nazaran 

ihale aıarı, rn r tel<a
lif ve rüsuma ait ıllizam be
delleri. menafi ve maarif 
hisselerinin af ıekilleri: 

Harp kazançları vergiıile, 
ihale aşarı, sair tekalif ve 
rüsuma "it menafi bedelleri 
maarif ve menafi hattaları-

nın yalnız misil, teehhur zaın· 
!arından, faiz ve takip mas· 
raflarından borçlu bulunan• 
ların bu borçları affedilece· 
ğl gibi bu vergi ve iltizam 
bedellerinin aslından ve 
kesir munzamlarından ve ce· 
zalarından borçlu olanlar 
borçlarının yüzde kırkını 

19:!4 mali yılı içinde veya 
en az yüzde yirmisini 1934 
ve yüzde otuzunu da 1935 
mali yılı içinde yahut tama· 
mının yüzde 60 ıını l 935 
mali yılı sonuna kadar nak· 
den ödiyenlerin geri kalan 
vPrai borcliJ.rı ve cezalarının 
tamamı aftedilir. 

lJurılıincıi maddesin, na:arafl 
Umumi ve hususi istihlak, 

eğlence vergileri bakayala
rının af tekilleri. 

Umumi istihlak, huıusi 

istihlak, eğlence vergileri 
bakayasında vahim cezala· 

rından borçlu olanlar vergioiıı 
aslına ait borçlarının yüzde 
seksenini 1934 mali yılı so· 
nuna kadar para vermek 
suretile ödiyenlerin aslın

dan mütebaki borçları ve 
cezaların tamamı affedilir. 

Yine bu vergilerin as ına 
ait borçlarının tamamını 1935 
mali yılı sonuna kadar pa
ra ile ödiyenlerin zam ce· 
zaları lan.amile affedılir. 

Yine bu vergilerin zam ce
zalarından borçlu olanlar bu 
borçlarının yüzde (20) sini 
934 mali yılı sonuna kadar 

ödiyenlerin mütebaki yüzde 
(80 ve yüzde (3•!) zunu 1935 
mali yılı sonuna. kadar ödi· 
yenleıin müdebaki yüze (70) 
borçları affedilir. 
A l/ıııcı maddesi 11e rıa:oran 

Arazi vergisi bakayasının 
sureti tahsil ve affa tabi 
olan kısımları: 

1340 mali yılı başından 
itibaren tahrir görmemit yer· 
!erde 1931 mali yılı sonuna 
kadar senelere aıt arazi ve 
vergisinden borçlu olan mü
kellefler bu b >rçlarının yüz· 
de otuzu 1934 mali yılı so· 
nuna kadar veyahut yüzde 
{50) sini 1935 mali yılı sonu· 
na kadar öderse geri kalan 
borçları affolunur. 

Tahrir görmüt ve tahrir 
kıymetleri \ergilerine mal· 
rah olmuş bulunan cüzil 
tam iP r;da yani 1 bir kasaba 
veya köy 1 arazi vergirirc'tn 
borçlu olanların 1933 mali 
yılı sonuna kadar olan borç 
!arının yüzde (30) zunu 1934 
rr ali yılı sonuna kadar veya· 
but yüzde {SO)sini 1935 mali 
yılı sonuna kadar nakten 
ödiyenlerin geri kalan ver 
gi borçları affedilir. 

t 
k 

t 

ı, 

o 
~ 

' 
b 

•ı 

b 
t 

•• 
ı, 

k 
b 
y 

l 

i 
bı 
bı 



~---- EYLÜL 10 
____ _.._.._.._.._.._.._..-----------:-"-~~~_,,.,,._.SAVAŞ• ....... ......,"';'.""~--:---~--:-:--:::;::::-;::;::;,:::;:::"""."".....,..-:-~"""' SAYFA: 3 

A 
J 

A 
N y 

s o 

#\iman-Bulgar Milletleı· 
~şya mübadele mu- Cemiy(•tindc 

kavelesi 
BERLiN, 8 (AA) Al-

llıanya ile Bulgaristan ara 
••nd k l a a tolunan eşya mübade· 

;•i nıukavelesimeriyete girdi 
ı.na göre Almanya Bulga 

•istan'a 19 milyon marklık 
'anayi maddeleri verecek ve 
llıı.kabllinde Bulgar tülünü 
alacak. 

M. Hitler 
Milli sosyalist şef· 
leri toplantısında 

nutuk söyledi 
M ~~RANBERG, 8 (~.A) .. 
ak lı Sosyalist ıeflerı dun 

tanı toplanmııtır. 
. Bu toplantıda nahiye re 
••inden en küçük ıeıekkül 
tef· 
b· •ne varıncıya kadar 200 

ııı •iyasi reis hazır bulunu
~.0rdu . Fuhrer, M. Hitler 

1 ~ nutuk söylemiş ve de 
llıııur ki: 

b· "Biz ne bir fırkayız, ne de 
ır teıkilitız. Brz bütün Al· 
~~n rni'letinin kendisiyiz 
h •lletimiz sulh ve musli
aııe çalııma için herkese 

eli · h-nı uzatıyor. Fakat ondan 
Urlyet, hukuk muıavatını 

eı· 
k •rg~ınek iıllyenlere karıı 
endısini müaafaa edecek" 

Ame.-:İkct 
grevi 

Grevciler 430 bin 
tahmin ediliyor. hü
kümet 20000kışiye 
bakmak mecburiye

ti karşısında 
IST ANBUL 9 (S.Ş) Ame 

•ika hükümeti mensucat 

~llıelesinin ilan ettiği grevle 
~•tılaımıı bulunuyor. Gre

~-

,/~ ıebebi Amerika'daki tre-
~nYonların, amele ücretle

tin· k 1 sermayedarlarla müza 
kere ve tesbtı etmek hak
flını kazanmak istemeleridir. 
lı u suretle amele mesaisi ça 
,tııa ıeraiti ücretleri işi tre· 
h<ınyonların hukuk ve sala-

1 Y ~tlerı d .. hil inde olacaktır. 
ı\nıerıka bir taraftan bu 

:İiç işle karşılattığı gibi di· 
:• t11raftan önümüzdeki kış 
ı e.,ıiminde işsizler ve itıiz-
er aı· ı . 1 . . · ı .<\ -eaı o an yırmı mı yon 

1 llıerika'lıyı devlet hesabına 
•ıe d ~ etmek mesele•i ıle e 

y a.rıılatma ktadır Yır mi mil 
n on kiti, Amerika nüfusu 
<l~n aıağı yukarı altında biri 
Ilı ll\ektir Bunları geçindir 

ek · . 1 Ilı ıçın tahmin o unan 
<l ~blağ ise ı ,500,000.000 
o ardır. 

d Amerika hükümeti bu ka
~ a.r büyük ve güç işlerle 
ııı:•ıl.~ı.tığı halele vaziyetin 
lı lkulatını yenmek için ça 

0~1lıllkta ve bütün dünya 
n· lln Çok mühim tecrübesi· 

1 de · . . 
eı rın hır merak ile takıp 

llıekted· B· ır. 
be ır devletin ıöyle böyle 
ııı:k lllilyon aileyi geçindir· 

11 . tnecburiyetinde kalma 
b}ıtndiye kadar görülmüş 
r

11 
fey değildi. Fakat buh· 

n, A~ 'k' 
1 .. ...erı ayı bu vaziyete 
~'iikı 

itin . ~miı bulunuyor. Bu 
k ıçınden çıkabill1'enin 
~st· · 

but ırnıe yolu, işsizlere iş 
Ye lll•ktır. Fakat bu gaye· 

"arnıak · ı d lab;ı h ıç n ünyanın 
ile(· ale dönmesi lazım 

ır k· b 
bır . ı, u da ancak uzak 

ııt'kb bıt ı alde mümkün ola 
ecekı· O ır. 

halde Amerika'nın bu 

ilk Rusya işi görü· 
şüldü 

CENEVRE il (A.A ) 
Milletler cemiyeti mesaisi 

nin ilk gününe Sovyet Rus-

ya'nın mezkür cemiyeti gir · 

mesi merelesi hakim olmuş 
tur Müsait bir netice elde 
edileceğe benzemektedir. 

M Mussolini 
Bari panayırını açtı 

ROMA, 8 ıA.A) - M. 
Mussolini Beyne! ınilel Bari 
panayırını açmııtır. Söyledi
ği nutukta bütün milletleri 
İtalya ile teıriki meraı)e 

davet etmiştir. 

M· Maksimos 
nediyor? 

ATINA, 8 (A.A ı - Gaze· 
teler hariciye nazırı M Mak
simoı'un Türkiye'nin millet
ler cemiyeti 'lleclisindeki ya
rı daimi azalığa namzetli
ğinden müzaheret edeceğini 
ehemmiyetle kayı:letmekte 
dir. 

Amerika 
Harbi 

VAŞİNGTON 8 (A.A.) -
Hariciye Nezaretinin "La 
paz" dan öğrendiğine na
zaran cepheden avdet eden 
reisicüm!-ıur M. "Salama
ka" orada erkanıharbiye 

ile istişarede bulunmuıtur. 
Erkanıharbiye kendisine iki 
üç gün zarfında cevap ve-
recektir. Reibicümhurun 

ordu vaziyetini cesaret ve

rıci mahiyette bulduğu ve 
erkanıharbiyenin kendisini 
hezimet ifade eden ıartları 
hiçbir suretle kabul etmeme
ğe teıvik ettiği bi dirilmek

tedir. 
Bu nikbinlik, Paraguay

lıların üssülharekelerinden 
uzak bulunmalarından ileri 
gelmekted r Zannedildiğine 

göre, Bolivya kendisine ya· 
pılan teklıfi ancak bazı şart
lar altında kabul edecektir. 

Bolivya sefareti, Paraguay 
lıların taahhütlerine muha
lif olarak, tek ifi kabul et 
tiklerini vaktınden evvel bil
dirmiı olmalarını proterto 
etmiştir. 

sıkıntıyı uzun bir zaman 
çekeceğinde şüphe yoktur. 

NEVYORK 8 (A.A) 
Mensucat grevının üçüncü 

günü silahlı mücadeleler ol

muıtur. 

~imali Karolin'de grevciler 

çalıımak istiyen bir fabrika 

memurları ile çarpıtmışlar· 

dır. Altı kişi ölmüıtür Şe 
hir heyecan içindedir 

Cenubi Karolin'de grev· 
cilerle bir fabrıka bekçi

leri arasında yapılan mü· 
cadelede bir grevci silahla 

öldürülmüıtür. 
Atlanti şehrinde bir grev-

ci almış olduğu yaraların te· 

sirile ölmüıtür 
Grevin başladığı günden 

bu gün' kadar on ölü ve 
kırkbir yaralı vardır 64 Ki
; tevkif edilmittir Son ya 

' ·ı . pılan tahminler, grevcı erın 
340 000 olarak tesbit 

sayısını ı 

etmektedir. 

Dünya üzerinde siyasi ve i~tısadi hareketler 
Japon ~ü~ümetinin deniz kuvvetleri hak~ında yeni 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaıı'n : : Yazan : 
: Küçük : Fof O : Mümtaz : 
:Hikayesi : : Zeki : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

insanın yüzünü kıllı bir" kadar esrarengiz gözler ile 

Balıkesir icra Memur 1 u -
ğundan 

Nusret efendiye bordu ~eyli. 
liıtfullah mahallesinden şe
kerci zade terzi Ali Hiza \'C 

bira.lcri Esat efendilerin ha_ 
dz edilen mezkıl r mahallede 
vaki iki bnp hanedeki kırk 
sehim itıbarile yır -
mi bır •r sehımeleri, ayrıca 
1-.,;a~'ın ova köyünde vaki 
hır bo I' değirmenin 1060 
s~him ıtıb1rile kırk iki sc
hiıni aı·ık ırtırma ile satılığ'a 

bir projesi maymun eli gibi okşıyan çok güzeldir. Tamo Tahi
ateş vanilya kokulu rüzgar ti'nin en iri ve en ttkek 
Hindistan cevizi ve hurma erkeğidir. Tamo bir balık 

"li Coniere delaı sera,.daıı 
Japon hariciye nazırı reemi 

bir tebliğ n< şrctmiştir. Bu 
tebliğe göre Japon hük t\me
ti şimdılik Washington de
niz muahedeı;inden ayrılmı

yacak, !.ikin önumüzdtki bi_ 
rinci tı ~rinde Londra'Ja yu
pılııcak toplantıJa, JPnizler 
hakkında yeni bir proje 
takdim edecektir. Eğer bu 
projenin esasları Amerıka 
ve İng ite re hükumetleri ta
rafından kulıul olunursa JJ
pon'ya hu ikı devlet ile bir
likte çalışacaktır. Aksi tak
dirde J ıpon hükOmeti Wa 
shington muahedesinin feshi
ni istiyecektır. 

Den iz kuvvetleri hakkın 

da J.ıponya'nın takdim ede_ 
ceği projenin esas prens ı p 

!eri şunlardır: 

.leponya tonilato mecmu 
unun tespiti ve her millr
tin bu yekunu aşmamak şar
tile ıhtiyaç gördüğü şekil 
Vd cdsamette gemi inşa et
mesi teklifı arzusundadır. 

Bundan b1şka bazı sınıf ge
milerde tahdidat yııpılması

nı istiyecektir. 
J.pon hükı1mcti tonilfito 

mecmuunun tespiti esnasında 

Wııshington muahedesinde 
tayin ve tahdit edilen 5 5 3 
nisbetinin tadılini kati bir 
sur~tte istiyecektir. Japon 
hükü netinin talep eıleceği 

esas prensip şudur: 
ller devlet başka bir dev 

Jete karşı taarruz ve hücum 
edemiyecek bir malı iy ette 

kendi ıltıniz kuvvetlerini 
azaltncaktır, yani ancak ken-

1 
dini temin ye muhafaza eden 
bir kuvvet ile iktıfa ede
cektir . .Jupon hükılmeti bu 
esas prensipleri Amiral Ya
mnmota'ya vermiştir. iinii

·müzdeki birincı t(srinde 
Londra'da İ\'tima edec·ek ıh 

zari konferansta, Amiral Ya
mamota, Lu pren~iplerin 

tatbıkıni ıstiyccektir. 

Lakın Büyük Brilanyu ve 
Bırleşik .\merika hükumet 

ormanlarından papağan çığ· avcısıdır. Tahiti'de onun 
!ıklarım da getirir. Tahiti gibi maharetle hiç kimse 
ateş seslerin, ateı kokuların, kargı atamaz, Tamo bir 
ateı renklerin adasıdır. Gü- atıfta en ağır balıkları can 
neş uçsuz bucaksız engin alacak yerinden zıpkınlar. 
suların koynunda bir tavus '.~fo Tamo'yu erkek olduğu 
kuyruğu gibi açar. Ve Ta ıçın sever 

lerı'nin Japon hukılmcli tara
fından tertip ttdılıniş olan 
projenin esas prensiplerini 
kabul edecekleri Londra'da 
şııpheli görülmektedir. J.,f'on 
projesinde tonili\lo me<'mU
unun te•bitj ve hızı sınıf 

gemılerin tahdidir.o dair 
olan esasları, İnıtiltere hü
kumetinin kabul edemiyrreği 
ve Birleşik Amerika hıiku 

metinin ılı• bu proj•·ye kars . 
Jaha fazı ı muarız kalncoğı 

hitı'de güneş, palmiye ve 
hurma ormanlarında da' dan 
dala uçuıan müsavi, kırmı
zı, yeıil papağanların. duru 
ve çakıllı deniz diplerinde 
yetiıen ateş mercanların, 

sırtları pembe. kıskaçları 
zümrüt gibi yeşil istakozla
rın renklerile ba 1 ar 

Bir akşam üzeri Tahiti 
limanına koca bir An eı j(, 2 n 
,ilebi dem r1edi. Be h<r 70 • 

\'ıkarılmı~tır Sat lan hane
ln.Jen bllyük hanenin alt 
kısmı bo lrum ve bir yemek 
oJası ve bir kızma hamam 

ı söylenmektedir. 

<i ü kü birleşik Amerika 
hükılmeti'nin bahriye nı.zı rı 
Swanson ve deniz kuvvetleri 
kumandan: Amiral Stı nlı y 
bahriye nezaretinin yeni t r · 
tip ettiği projeyi kabul elli
ler, ve bıı projenin hemen 

tatbikine geı·cceklerdir. l:lu 
projeye göre Amerıka hü
kt\meti yeniden yirmi dört 
harp gemisi in~ıı edecektır. 

Bu eurııtle Bırleşik A nerika 
hukılmeti eski deniz kuv 

vetlori proğramını büyütü
yur, demektir. Hu itibarla 
herhangi bir az dtıııa proğ

ramını kabul crlemiyccl'k
tir. 

Japon hariciye nnzırın n 
resmi tebliğinde $ovyct Rus· 
ya h•kkında bir şey yok 
tur. U,Jbuki Moskova ve 

Harbin adasından gelen tel
grafnamelere göre Manı·uri'de 
günden gune vahim h:l.dMe
ler zuhur ediyor. 

Tahiti gecelerı ışıklı ve 
harikuladedir Gece ay du 
ru deniz dipleri gibi bulut. 
suz, mavi gökte ışıklı bir 
lumbuz deliği gibi doğar, 
Sahilde palmiyelerin altın
da yerli Tah "ti kızlarına 
akordiyenlı alef besteli aık 
türkülerini çalar Tahili 
kı:r.ları Tahili gençlerinin 
dizlerinde bu ateş aık ll)e . 
lodile 'ni söyler. Tahili 
kızlarının gczleri T&hiti'
nin ışıklı harikulade akşam
ları kadar renkli ve ışıklı
dır. Kulaklarında duru su
larında çikan mercan küpe- ' 
ler, kıvır krvır saçıarında 
Tahiti sulat;AA!,n ke ;ula· 
rında Yetişen tırn 'lnargrit· 
!erden taçları v rd 

Fofo, harikql.!lie akıam~llr 
kadar kara ve kaygan göz· 
lerile Tahiti'nin ı;n güzel 
kızıdır. Fofo bayram ak-
şamları ateş küm elerinin et
rafında Tahiti ormanların · 

Manı·uri hükumeti, Mnn
çuri k tısında lıulunıın bü
tün Sovyet Rus·ları kova
caktır, ve 1 zak Şıırk demir_ 
yollarını işgal edecektir. 

ILrbin ::lhıbun gazetesi 
Manı·urı'nin en ml ·bur ga
zetelerinılendir, ,.e Tokyo 
hükumetine kıırşı samını! 

do•tluğıı ile tanınnıı~lır. Bu 
gazele dıyor ki: 

Sovyet Rus \"iltnnıln~ları 

~l .mçurı'den h•JlllL'n ('ıkma

l•Jır, ve Uzak ~.ırk demir
yollarını Manı·urı hiıkılmeti

ne teslim etmelıdir. Arzu
muz budur. 

1 da yetişen kara kaygan yı
lanlar gibi raks eder. Ta 
hiti gençleri F ofo için ya
nar tutuşur. Fakat F ofo yer
li gençlerden yalnız Tamo'· 
ya yüz vuir. Eğer hazan 
Amerikan, İngili7, Japcn 
bandıralı koca tramatl-antık
ler Tahiti limanına demir
lerse Fofo, bu yabancılardan 
gözüne kestirdiği lir deli
kanlı ile düşüp kalkar 

man gelen ıpklı trenıat 

lantiklere hiç ben zem 3 oı chı 
Yerliler bu gemidrn ı:le du. 
dakları Tahiti sularwın 
diplerinJe yeti*en mercan 
lar kadar kızıl Arrerikan 
mislerini, be}az elbireli, 
koca göbekli, mantar ıap 
kalı Amerikalı seyyahları 
beyhude beki diler. Karaya 
yanaşan motörden iri pipo 
lu iki Amerikan gemichile 
yakışıklı birAnıerika 'lı çıktı 

Amerikan bandıralı şilep 
ten çıkan yakışıklı deli-

ı kanlı·lngilbce bilen bir yer 
li tercüman vasıtasife der 
dini anlattı: 

- Ben, Redij lain Ame
rican isimli büyük f.ayva 
nalı vahşiye n• ehli) e ıitl 1 

direktörü Cim Vilrnn. Ada
nıza meşhur p~pağanlarınız
dan ve maharetli maymun
larınızdan mühim miktarda 
ıiparif için geldim 1 ir may· 
nwn başına 15, bir papağan 
başına 20 sterilin vereceğim. 

Bu haber, Tahıti çarşıla
rında davullarla ilan edildi 
Yerli avcılar Hindistan ce
vizi ve hurma dallarında 
mahir maymunlard<ın daha 
büyüh bir çevıklikle atlıya· 
rak papağan ve maymun 
avına çıkdılar. 

• 

e sol tar" f,nda bir miktar 
uvlu vo bir tulumba ve bi
rinci kutta tabanlı ve tavan
lı ikı oıla ve kapu ve pen• 
cereleri tekmil ve bir salon 
Ye bir hal:l ve ikin('i katta 
da iki oda ve bir banyo 
mahalli ve gdniş bir salonu 
mü ·tem il ve boyalı ve ya
nında küı·ük hanenin de üst 
katında iki odn ve bir salon 
v~ olt katında ufak bir 
muttah ve bir hala ve ha
murk:1r odasile beraber yüz 
ı·kmek alır önü camekdnlı 
1 ır ekmekçi !urunu müşte
mil ve değirmende durbin 

1 t şkililtı mevcut yaz ve kış 
döner üst kotta i~ler vaziyet
te iki pamuk çıkrağı mev
eut ve baska iki büyük 8a. 
Jon ve altı oda ve bir kiler 
vu etrafınıla bir buçuk dö. 
niım kndar harimi müşte-

mil olup bu bap ta y~zılan 
"arlnnmeyi hekes göreb.ıl

mek üzere 9- 9- 934 ta
rıhınden ıtıbarun on gün 
mıiJdctle ıcra dairesinden 
B\·ık bulundurulmaktadır. 

l· lıu mallar bakında bir 
hak iıldıa ısınJa bulunanlar 
v rsa tarihi ılılndan iti
b ren yirmi gün içinde 
enakı mıisbitelerile birlik
te il 1lıkesir icra dairesine 
muraeaal Ptmediklerı tak
dırde hakları tapu sıcı
lile sabit olmadıkça satı* 
'" Jclının pııyloşmasından ha
rit kal caklarJır. Bırınei ar· 
tırınn 10 I0-9J4 tarıhine te. 
"udiıf eden ı·orşambn günıi 
•Oat IG olırak tayin edılmış 
ve konulan pey muhammen 
kıymetlerı bulmadığı tak. 
dırde artırmu 25 - lll - 934 
tarihine teıaduf eden perşem_ 

OoKtor S. Z. Japonlara karşı ~ın ~avas·nı izah e~i~or. 

Fofo'ya tutulan yal ~ncı· 
lar Fofo'nun Tahiti orman 
!arı kadar esrarengiz gözle
rinden ayr lan,azlbr. Tran 
satlantıkler kampalaı ını vu 
rarak demir alır ve eııgire 
açı 1 ırlar. Fofo'da transat 
!antikler demır alıp engine 
açıldığı vakit yabar cıc'an 
yüz çevirir. 

Fofo sirk müdurü yakı
kışıklı Amerikalı'yı görünce 
hiç bir yabancı erkeğin kar
fısında duymadığı heyrcanı 
duydu Cim Vilson da 
Fofo'nun Tahiti ııkşamlan 
kadar esrar dolu gözlerini 
ağaç dallarile örülü kulü
benin önünde ve ateş ak
ıamların bir.n 'e gördü. Sa· 
rışın Amerika'lının <ngln 
deni7 ler gibi uç•uz bucaksız 
mani gözleri Fofo yıı lıir 

deniz •arhoşlu~u verdi 

be gunune kudur temdit edile_ 
cckt ·r \lmok ve ~artnameyı 
gorıııek istiyenlerin 934-836 
do ya numarasile Balıkesir 

i· ra dairesine gelmelerı ilAn 
olunur. 

( C ;t tarafı bi rincı sayfada ) 
verdiği senelik rapor uyuş
turucu maddelere kartı açı• 
lan beynelmilel mücadelenin 
terakkiyatına ait mufassal 
malümat vermektedir. Bu 
rapordan öğrendiğimize göre 
Avrupa'da uyuıturucu mad
delerin gizli imalatının he 
men kamilen önüne geçil
miş ve sevki yatı kontrol al
tına alınmııtır. Mamafih l 'zak 
Şark'tan yeni bir tehlike 
baş gösteriyor. Manchuria'· 
da bugünkü rejim ile uyuş
turucu maddeler sevkiyatına 
yeni bir saha açılıyor. Bu 
sahanın ileride bülün dün· 
yayı tebtit edecek kadar 
tevessü etmesinden korku 
lur. Manchuria'da " Hü 
küme! afyon inhiFarı n 

namı altında işliyen mües
sese, yerli mahıulün arttı· 

rılmasını teşvik elliği gibi 
ayrıca İran' dan da af yon 
ithal etmektedir. Bu gibi 
hareketlerin durdurulmadıfı 
takdirde verecekleri netice, 
izaha değmiyecek derecede 

aıikardır " 
Dr. Sze sözüne devam 

e lerek diyor ki: "Yukarıda· 
ki sözler, bütün dünyada 
uyuşturucu maddeler sevkı 
yatında hangi milletin ele
baıı olduiunu sarahatle gös
termektedir. 
Japonya'nın washington se 

firi Saito'nun Japon matbu-

atının malik olduğu tam ser 
bestiden bahsetmesine 
mukabil §U cevabı vermek 
istiyorum. Japonya'nın Kyoto 
emperyal üniversitesi hukıık 
profesörlerinden biri bütün 
Kriminoloji mütehassıslarının 
kabul ettikleri noktai naza· 
rı, yani cürmün cemiyetin 
bozuk nizamından neşet et· 
tiğlni bugünkü içtimai bün
ye değiımedikçe cürümlerin 
azalmiyacağını ve cürn.ün 
fakrü zaruret, hastalık işsiz 

lık ve fuhuş gibi cemiyetin 
sakatlıklarından doğduRunu 

söylediği için vazifesine ni
hayet verilmiştir 

M Saito Japoııya'da cü 
rümlerin pek azaldığını , e 
bunların derhal büyük bir 
şiddetle tecziye edildiğini 

söylüyor. 1932 senesinin 15 
mayıs tarihind ki cinayetin 
katilleri ne muamele gör 
düler? 1923 le yüzlerce Ko. 
rea'lıları ve Çin'lileri öldüren
ler cezalandırıldı mı? 1931 
de Korea'da Çin'lileri ı at
Iedenler ne ceza gördüler? 

Birletik Amerika Hükü 
meli halk hükümeti •is· 
temini en vii.ai mikyasta tat· 
bık ede.1 bir devlettir ve 
mevcut halk hül ürretleri 
arasında en uzun tecrü ~ele
re malik olanıclır. Amerika 
muayyen kanunların nizamı 
altında işliyen devletlerin 
baılıca nümune. idir. Şahsı 

Bir Amerikalı genç kt n
dini Fofo için yılanlara ze 
hirletti. Topı:.ç gibi bir Ja
pon delikanlın c'a devayı 

bir köpekbalığının dişleri 
arasında buldu. 

• 
Fofo Tahili akşamları 

hükumeti değil, kanun hü 
kı'.'ımetidır. 

Bu itibarla Çin'in, halkın 
arzusu üzerine teessüs ede
cek bir hükumet tuzı arar· 
ken ilham olmak için Ame· 
rika'ya taveccüh etme•i pek 
tabiidir Çin'in terbiye inkı 
labınc!a Amerika o c'erece 
mü~ssir olmuştur ki terbiye 
sistemini tetkik ederek ıslah 
yolları göstermek üzere Çin'i 
ziyarete gelen Milletler Ce· 
miyeti komisyonu da en zi 
yade bu nokta üzerinde ıs

rar etmiştir. Amerikan hıris· 
Uyan misyonerleri Çin'de, 
sair memleketlerden gelen 
misyonerlerden daha kuvvet
li tesirler bırakmıılardır. 

Amerika'daki kolejlerde ve 
üniversitelerde tahsılde bu 
lunıın Çin'li ta1ebenin mik 
tarı herhangi bir Garp mem
leketinden gelen talebe mik
tarından çok daha fazladır . 

. 
Avcılar Amerika 'lının is· 

tedi >i kadar papağan ve 
maymuna ı ladılar. Direktıir 
sterlinleri yerlilerin kısır 
topr klar gibi çatlak ve 
yarık avcuna saydı. . . 

• 
Taıı.o'yu birdüşüncedir aldı . 

O şimdiye kadar lin:ana 
demirliyen transatlantik -
terden çıkan delıkanlılarc'un 
sirk direktörü yalabık 
Amerikan delikanlısı ı ador 
korkmamış. Cim Vilson 
onun Fofo'sunu elinden ala· 
cak gilıi gddi ona .. . . 

Fofo Vilson'a hiç bir 
yabancı erkeğe tutulmadığı 
gıbi tutuldu. Sirk direktö· 
ründen şilebin Tahiti sula
rını yarın terke dip 
Amerika'ya gideceğini iti· 
lince, beyninden vuru im uıa 
döndü. 

Fakat ertesı ;ün Ameri 
k,an bandıralı koca şilep 
Amerikıı'ya doğru yol aldı. 
Fofo'da beraber. T hili'nin 
mercanı Fofo vatanı h ı ç bır 
acı duymadan Amerıka'lının 
sevgisıne d~ğışti. 

gün balık avına çıkdığı 

küçük kayığına bindi 
Açıklarda balık sırtla

rına sapladığı kargının ipini 
beline sardı ve kargıyı bir 
balık sırtına sapladı. Balık 

can acısile sularda dört 
dönerken Tamo'yu da aldı 

götürdi.ı, Avcı aı kadaşları 
Tamo'yu bir köı;ek balıfı 
ağzından ~üç kurtardılar. 

• • 
Fofo şimdi Amerika'da 

IKedij lain Americanjsirkın 
da varyete numaraları yapan 
bir dansözdür. Aynı zamanda 
direktörün karısı. Tahiti 
geceleri kadar ışığı ve Ta· 
hiti ormanları kadar es
rarengiz gözleri kara yılan
lar gibi kaygan kıvrak 
vücudile Amerika'hları tes· 
hir etmi ti. Onu !Mis Fofoj 
diye çağırırlar. 

• • 
Tamo bu gün balık sırt 

!arına kargı saplıyamıayn 
ve akordiyonunda ateş bes
teli .A k türküleri çalamıyan 
bir kolsuzdur. Sağ kolunu 
bir ltôpek balığı kopar
nııı!ır. 

Tahili sokaklarında bir Tamo Amerikan bandıralı 
k gölge gibi dolaşır. Ve ne-

oca şilebin köpüklü ızlerine 
zaman limana bir tranbakarak akordiyonile llofo-

d ., satlantik demiri ese Ta hiti 
nun izinde >öylediği atq d ı d ip erin e yetişen merca t\\ar 
besteli ince aşk türl<ülerır i kader kızıl dudaklı Amerl· 
çaldı. Artık kargı ile balık kan misleri arasında Fofo-
avına da çıkmaz oldu. Bir- yu arar. 
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B•tlıkt•sir l><•)·t<ıı· ıııii
(( ü r 1 iiğ·iiı1de ıı: 

lt.ihiıı lıı~s,iiz liralık 'i'ıksPk ikraıııheli Balı-
~~ . . 

kesir lıa~ Hıııal seı·gbi 21 E~ h'ıl 93-! cuıııa ;.ı;iiııii 
ko~u çıııarı 111 •\kiindt~ açılacaktır. E"'rlrı> ıl:'ııı 
c . lileıı ser~i la'iıııatııaıııesiııdeki şı•rait dairr~iı d•· 
lıav,aıılarını s(•rµ;he k:l\I ı·ııirnırk isti\t · ı lı--

• ( • 1 1 

riıı ı;> ı·,Jlıl 90-4, tarilıiııdeıı iıilıaı·ı · ıı 1 8 E\lı'ıl 
D34 :ıkş;İnııııa kadar lıı r ~iiıı lıa.' \aıı ı · azarı.ııda 
lliisı•\İrı <·avıı~ lıaıııııda k:l\l ,,. k:ılıul 111•\t'\İııe 

• .. .. 1 • 

ıııür::ıraatlar ı il:in olıınur. 

B•tlıkesiı· \ 'il<iyet l)•ıiıııi 
Eııcüııı t•ıı i ııdf•n 

,=====::::=:=:=::~::==-===.:::====;========::=:==::::::'\ ·-----------------z···:·• 
r l Muhterem llalıkesir 

Bu kere lıtanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en n Üf-

1. ülpe•ent bey ,.e ha
nım efendileri mem
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 

1 muvafık yeni ta~ka· 

1 

!ar imal edilclijii gibi 
eEki t~pka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

Ahalisine Müjde. 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumat-lar ve elbi-
seler üzerinde olan 
bi 'umum lekeler bet 
t!akika gibi p~k kısa 

bir zamanda çıka rılır. 

Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmal<ta ol 
mduğunu muhtue ha· 
lkımıza tebş ır ederim. 

Ü OTEL VE GAZİNOSU H 
rı . •• 
•• Şeref Bey ldaresınde • n ll:ılıkı·:-iı·iıı lıeı· lıu·ıı~la ('il • ,1 ıııiikl'ııııııı>I oıı·litlir. ~ 

~ Konfor. T emiz:i~, Servislerinde~i lJ 
~ı nHa~et ve ciddiyet, emniyet 5• 
•• 

1 
••• 

Balıkı·sir 1\ln· nıiı )oluııurı 00+ 63 - Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın l• 
00 + 67 1-.iloııwtrı•leı·i arasıııd<ıki kısıı.ııı ıanıiri doğruluğuna kafidir. •• 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün nıisalirlerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir-

şartııaıııe \'A kPşifııarııt si rıı u t' i h i rı t' ,. l~ " 
~·apılınak ''" 27 - e~ lı'ıl _ 934 tarilıiııe ıııii~a- Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında H TEMAŞA Gazinosunda 
dif Perşembe giiııii ~aat orıheştc ilıale ı·tlilnıek ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Ztki •• 
üzere yirnıi ~iiıı ıııiitldPtlP Vf' kapalı zarf ıısıılile. .1 = Güzel Sesli Bir Radyo 
ıııiinaka8a\e 'az t•tlilnıistir. 'raıııiratı ııu•lılıuse · •.::::=====~::;;;;:;:::;;===============:.:::===- H . ~ 

· · __ _ H Sclıriıı, lstaııbul \I' ızıııiriıı biitiin !.(azt'tı•lt>ri 
ııiıı lwdPli k<'~fi 7520 lira 99 kuruşlu•" J1~1·(1Ck M<t I tf · · 

~liinak ısa,a: li,aLıtı fpııııht•si bas ıııi"ılıPıı- Dr. M. Ali .. .. •• ıııevcuıtur i 
tlislikee tasdik etlil~ıılt-riıı istir;iki ıııe:uli\etl<'t'i !\'Iİİ<IİİJ•lılğllll(leJI r. Balıkesirin en eyi tanınmıf bir oturma ve 

· • · ~kııılı•kı~t lıa~ıalıa- • d 
ilt~ calısacnklar, rhli\el yesikası '" tiı·aı·•·t n•-i- Eı·dı•k :-ıra ılt-ğirııı • ııll·ı· ıııe,kiiııdt· nı:ıa halı~e !:•-•••••-,;;!~:,~~~----••••:.ııı 
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~::~•i ı'.'.:~:~,.~1d::::,'~:; 1 ~~:~~ı~ ı~;i' :11 :ı:~\\ 1' ~»~:~ 1 1 :1~i~'.~~~~ ~oğuk luğu hası : ılıkla• ı 1 ~ 1:·;1
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.rr~~ ı:i· ~ ı liHIHi!!trliHil;ftl ~· IH{tlt!f.WHH !Hi IBtt:•ı 
di~liğe ihraz Pdilıııiş lıul11.ıı:ıı·<1ktır. 'fallp olaııla- ıııiitt·lıaı;;~ı~ı. kiiLiik lıa ··ap lıağ \(' (;i'ıııdoğılıı kiiyii Calaıııan~oz !~·": Tu·· R K MAHSU Lu·· =ı 

b ·ı ·1 1 1 .. 1 l'I ı · Haıtalıırır.ıs aat üçte 1 llH'\· kiiııdı• 12 afra!' hir Z('\Iİrılik jırsirı ııar.ı \l'\<I 
r•ıı u ves::ıı11. ı e ıcra )eı· 'ırzı e V«'C ı ıucııl\ ıııs- · 1 • • • • • : • •• • .. • 

1 .. ı . 1 1 ' 1 •1 • 1 hükümel caddesinde mu-

1
, 2 llil'I ll'l'lljl (a.;fı\I' lıoıın~tı\ l:ı oılı·ıııııt·k UZt'l't' 

ıetıııuc l«'nııııatı ııı11,a11.11.aıe 111a11. mz 'ın;ı ıııc11.- ı . l -· · · · · .... 
1 

. . 1 • 1 1 • • ayenehanesınde kabul ve saıılıktır. lıalr 2J ('\ lııl \13-! pazaı lt':0-1 gurııı ~:ı-
lup arıle Yl'\'llll lllCZ11.lll'l a \C \al\ll lllU:ı.\~4'11111- tec'avi eder. . • 
d 1 ... d ' . J .. . 'I' l f l 1 1 3 l 15 1Pd11'. 

e usu u aıı·sııı e eııcuııı<'ııı '' :l\e f' : z ama- ı 'I' ı· 1 . .. 1 ı · 1 ' 1 ·ı 1 ·ı ı.ı.t K u MAŞ l ARI N 1 
lı'ııııat alnıak islheıılerııı d:ılı:ı ('' "·I has ıııulıeıı- ı~ 

1 
, \I 1. : .. · 

1 
• ! . . .. s " ıp 1'1'111 'llZ( (' '('( 1 llll'llll. ( t'jlOZI o ar' {' ııtıt 

d. I' • ·· · 'j' ı j • • .. a v a ş r,•'L l'11. . l l\'t'SllH' llllll':t('a<ll arı. ~ 
ıs ıge ,e~ a f•ııcıııııcııı 'ı a~ t•l "a ı•ııııır<• ıı ura· j · • 

CJ3l clıııelt'l'İ il:\ıı olıılııııur. B<tlıkC'siı· \ 'ila '-'eli it 
·' gf 

F:tlıl'ik:ılaıııı ~;ıltıklaı ı l'iaıı:ııı ıhılıa ııı·ıız 

M:tzamızdan temin edeceksiniz. B•tlıkesir Vilaycı llıa iıııi 
Eııcüıııeı1 iıı<le11 

llıea - Burlıaııi'c volıııııııı 94 - 96 kiloıııel-. . 
relt•ı·i ara!'ırıdaki kı~nıııı laıııir:ııı esas\ı si sarı-

• • 1 

ıı:uııP Vt' kcsfııaıı111~i nıııeilıiııcc \:ıııılıııak '" 2"i-• • 
eyliıl - 934: tarihin<' ıııi'ısadif IH'Ş<'ııılH' ~üııii saat 
oııh··~le ilıalı• l'dilıııt'k iizer P ~ irıııi 1-(İİıı ıııiiud<'tlc 
'" kapalı zaı·r usulil(• ıııiiııak:ı~a~a ktıı ıııuşlur. 

1 
Taıııiratı e~a8veııiıı hed,·li kı sfi 5-154 lira 28 
1-.ıırtı~Lıır. . • 1 

~liiııat.a ... :l\a lhak:ıtı fı•ııııİ\rsi has ıııiilıı·ııdis-. . . . 
li'-.~e tas lik edilrııleriıı iştir:lki ııll'sııliy,•tlı·ı·i ile 
ı~alı ,aejkl,ır ehi i vcl \' t•:-ikası "' tiearl't 'e~i kası 
i·h· ,;z eılrııl<'r ı.,;hııl olıııı:ıl'ak ,,. hu Yl'sikııl<ır 
'l'\'llli ilıalPdeıı laak::ıl sf•kiz 1-\İİıı <'\ 'Pl has ıııÜ-. ' . 
lırıı lisliğı• ihraz ı•dilıııi~ lııı!uııacaktır. 

Talip ohıııhııılaı ııı hu \ı·saik ih• lll'r:ılıer 'iiz-
dı- \ı•dilııwu'-. ııishl'tirıd<' tı•ıııiııatı ıııu\;tkkaıe . . 
ııı . ıklııız H'.'a ıııt·ktııplarilı· ~ı·\mi ııll'zkı'ırda \f' 

,· aktı ıııııay~t·ııiııdc ıı~ulii tl:ı re~ ; ı,d<' ı ııeiirnPni 
\"il;i,etf', fazla ıııaltı ı.al alıııak islİ\l'ı,lı·riıı daha 
eYvt:I h ;ş ıııiilıeııd;~ıiğc Vl'~a eııcİııııeııi Yil:i~el 
kalcıııiııc ıııiira4':ıal rtnwlcri ilfırı olııııur. -----
ll•1lık<\siı· VilaJ·<'t 

D•t i ıııi t~neiiıııer1iııdeıı 
Vil:'ıy.-L a~· gır depol:ınııdaki daıııızlık :ı~gırlar 

i•·i ıı ııır' kii ııı ii rıakasa nı nız H' ııı udık ı i lt•ıııdit . . 
cılildiği haldı· kuru ..:ayır otııııa vaz Pdil<'ıı pe~ 

haddi l:i~ ik göriiıııııPdiğiııtll'ıı H' ~ ulaf iı;iıı t:ılıp 

zıılıur Plıııeıırn~iııdcıı ~-ı-t·~ :ı·ıt-\134 ıarilıiıı<' ka
dar biı· :l\ z ırrıııd:ı ilıalr ı·di!ııu·k İİZ«'I'<' ııazarlıı:;ta 

• • 
hırakılıııısıır. • 
Talip olaıılarııı ~ iizdr ~t·tlilıu~uk ııi~lıPliııtlt• tt•-

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGl 450 " 
3 A YLIGI 240 ,, 

Abone ücretleri laksitc 
lıaglanahilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruttur . 

--+-

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüjiüne 
müracaat edilmelidir . 

- + -

' 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

---
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesır Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi : Balıkesir -
SAVAŞ 

DOKTOR 

Mehmet Şakir 
Hıırg-un lıaşt.ıı l• r . ııı "a3l 

2 dı• , akşuma k:ı 1 •r kabul 
eıl r 

Belediye Ri~·asct i ıt«lt•ıı ~ 
~1ıtt EN LÜKS İNGİLİZ KUMAŞLARI DA 1 93-! Sı·ıwsi ıaııl.ifat H' lt ' ıt\iı·:ıt \' ı · ı·µ;i~i ıalıak-• 

Mevcuttur ı 
lıll ~l\ ıcltı'. Bu :1\ ııı i<'iııcle ıı ı iikı•llcf hu H'. l'ı.?:İııiıı 

ııısrıı'ıı iid · ·ıııt•zs;~ ~ ii.zılt> oıı l:.tlı~ili 1'111\al ka1111- = Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 1 

kukalı iciıı ıııiikt>lh~fleriııiıı hiriııeiıı taksiti E, -. . 

ııuııa lt'' l'ıkaıı l:ılısil olıııı:wağı lwlı•ıli.\l• kaııııııu- lif her cinsi mükemmel ve fiatlannda 11 
_ı ... ıı_ıı_ı _ı_ı ___ , _iıı_<·_i _ı_ıı_at_k_h_·~_· i_ıı_ı·_i:-_· ı_iı_ı:ı_d_e_ıı_il_:'ı_ıı_o_lı_ı_ıı_ıı_ı'. = büyük tenzilat yapılmıştır. 1 
Bltllk(•siı· lleledive 1 Bıııı:ı ıııiiıııasil yiiıılii ıııaıııolut-, ıoplul-joı'j,·t 

R • ı"' • • ~ 1-.ıııorıları d:ılıa Ul'UZ tı•ıııiıı l'lnu·k i~iıı c•s ığıııdcıı ,_ 
Belediye \t•rgı '<' l't'siııılı·riıH' hiı· ıııaddı· iki- 1 

Yl'siıı<• daiı· (~251 ) ııı.ıııaralı k:ııııııı ıııiieihiııcı· ~ 
iıııli~azlı ı·lı•ktrik şirketlrı·iııiıı gı·ıiı t • t · ı ~l< ı i ıııazoı, 1 

Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 
teşrifleri kafidir. 

TA VSANLILl ZADE FAHRi 
• 

Fantazi Manifatura Ve 

bakıır.ı y,• moıiiı·h•ı·iııdt>ıı alıııacak i:-ıilıl:ik l'f•snıi ili'- ~ 
lı ·ı· 1-.iltı\'al saat lıa~ıııa ~, irıııi P:ıra lıt>:-:tlıile ~iı·- ~ 
kt·tçe Plekııik ıııiiŞlt'rilt · riııdeıı D- TPııııız .!);)-! 1 
Larilıirıdeıı itilıaı·t·ıı tahsil olııı.up lwletliyı·~<· it'- lit 

ı'İ lı·cl'ğiııdı·rı keyfı~ı·t ıııııuııııııı ııı:ılııııııı olıııak il Kumaş Mazası 
ıi1.1~ ·ı~ il:iıı oluııuı-. = Kuva~i Milliye Caddesi No: 52 
"'' l ı kt•si r Bc-1(1'<1 İ)' t1' ~tH+JiHf™ıtotstıt~ .. •ıtt&•~ ••~••"-~'if 

llt.•isl iğ;i ıı<lt•ıı ıı,, 1 ık esir lt()ğ·ıııı1 \'C , 

llalkın ~ ııi i\lı;ii \l' tartıl:ıı·ı ııt·uz \t' :-;ıgl.ıııı 

olarJk lı'ıııirı «' lt•lıilııH'sİ rıı .k.;adıll' ikıısaı \t'k:i-
leli Cl'lil ı ·~iııt•ı : kaııtar Hl kııru daııt'li iilf't'h.ll'riıı 

' 
milli lıiı· ıııiiessPs de yaptırılıııası ıı ı uıal'ık giil'iill'
n•k ctık uı·uz ı ııı . ıletlildıı:ti lıildirilııll''-.tı d ı r. 

1 
ll;ılkııı ilılı~:ıeııı:ı ~iir~ sipaı·i~ yı·rilııwk H'. f:

aılar lıakkıııda izalı:ıl alııııııak i'ızrrt• ı·~ııaf \(' 
tiieeaı·ııı lwkdi\t'\I' ıııiil'aı·a:ıılal'ı il:\ıı ohıııur . . . 
B<t lıkcsi r İrılıist.ıı·J,, ı· 

B<t ş !\ıl iitl ii r 1 iiğ ii ıı(I t• ıı 

c:c)(•, ıık ll<tkıııı ~"' 
~ 

1 \"il;'ı\ı•ıiıı ıııı · rkı·z ,,. ıııiillıakaıı, :-clıir 
'e kil.deri al

0

ı,ılisiııdP11 ıııiiraeaat l'dı·ıı ~ehı:lt': ili 
talıii \I' ıııiis'-.iil:iılı IH•ı· ıır\i doi:tııııılaı·ıııı '" n~·, . . 
lıııııuııı kadııı aıı11·li\allaı·ıııı ıııiiessı•:-wde ıııt'<'t':ı· 

neıı yapar. Cnt'ıık ıfrı~iirııwk lı·lılikı·siııdı• l11ılt 1 ' 
ııaııları da kt·zali'-. llll'('l'<111t•ıı ~aıırar:ık ll'ılaı i «'dl'(· 

Siit ı•ııı·ukları \I' ıki \asıı a kadar 01:111 . . . 
kiiı·iik lı:ı~ıa \:l\ı·uları dalıi ıııiir,~ı·sPdı· \aıır• 1 • . . . 
rak lıpı· zarıı:ııı 1111·ı·1 .. ıııı·ıı IPd:I\ ı ı·ıll'r. 

ıııirıatı 1111nak~ate nıakhuz '''~a ııwktupları ,,. 
tiı·areı odası' esika~ilr birlikle f'ıwiiıııeııi ı il:'ı~ «'- 1 
te ıııiir:ıraatları ilan olunur. 

. \ılıı·:--: .Uu:-.ıafaf.ıkilı 

ııı:ılı:ıllı·:-iııtlı· l\:ın·:--i 

lır~· ıiirl11~s;ı·i,aı·ııul:ı. 

Kcpsiiı iıılıis:ıl'IHr nıı·ıııuri~ l'Li aıııhaı lanııra 

nıP\ı•ııt. 111iidıit·ti kaııııııiyr~iııi ikrııül Plıııiş \J31 
SPn<'si ıııalısuliinden 4\J41 Kilo t.iilüııler 1.9. 934 
tarilıirıdeıı 20.~).934 larilıine katlar Yirmi µ;Ün 

;) Siiı t'IH'ııkl:ırıııııı l·:ıkıııı ıarzları lı:ık~ııı 
da ıııi'ısı:ık!ll'İ \:ıliılt-11'1'1' \t' µ;l'lıı lik t'sııasııııl:ı 
vııkuıı 111Pllı11°t. ;ırızalara karsı.t : ıtlıiki l:izıııı !!cl1''

1 

N EYROZi N 
CELAL 

Diş ağrılarını süratle keser 

4••······················· • • . . 
nıiiddrılı· ıııiizaH•deYr cık:ırılııııs olduğıındaıı • • 

Yoksu/laı·ı yediren. 
geydiren ve hern1a
nada qözeten Ynk-

. .. " " ( 

talip olanların ıııüddeli zarfıııtla Kqısiit ııı<'ıııııı·i-

'cliıııizP ıııiiraeaatları. 
• 

sul/ar Birliğine seve Şehir Sinemasından: 
seve yardım ediniz. • Bazı tadilat haıebile sinemamızın 8 eylulden itibaren 

l'oksııllurı Gö::elml' : J - 4 gün kapalı kalacajiını muhterem mütterileriınize 
!Jirli[ji i arzoıyleriz. 

• ••••••••••••••••••••••••• 

" . . .... ,, 
tı·da'i Y ı' lı·dbirlt•ıiıı alııııııasıııı da gPlıl'lt•rf' 0~ • 
ı·eı ıııek ii:t.l'l'l' ıkrsll'r \ t•rilir. 

• [ti 
4 Ciiııılıııri\l'liıııiziıı l\alıkl'sir\· halısctllr • • 1 

hu f:ı~ılalı n· lı:·~ ırlı ıııi'ıt · ~se~rdrıı ıııııhtı·ı·cıı 
lıalkııııızııı is ı ifad(•\ c· kosııı:ıları il:iıı olu1111r. . . 

Neşriyat mü<lürü: ESAT ADIL 
Vilayel Matbaası Balıkeılr 


