
~n~ara' ~a tôplanacak olan ~alkan ko~fe
ransı e~seriyet olma~ıgından gerı 

kalıyor, 

Nüıhuı Her yerde 3 kuruş tur 

.. SALI 11 EYLÜL 1934 

İzmir Kurtuluş 
Bayramına 

-
Birçok vi!ayetlerden .binlerce 

kişi iştirak ettı. 
g 1%\liH, 9 (AA) -

Ryhll kurtuluş 
ibayramına iştird k • 
çıo Ankara halkavi 
az llarından bir grup 
~,un buray1 gelın ı ş 
.. d ba ş ta v.ıli olmak 
~zıre beleıliyP, hı l k 

rk1s , h ılk e vi r a isı 
he kala ~ al ı k bir 

llkl ı ka ş lanmıs -t • 
r, Avnı tren'• 

Ad . 
d an 1 ve Konya'· 

anda bır heyet 
gelınj ş tir. 

• 

lJ~AK , 9 (A ~) -
9 llyl lıi kurtuluş 
'.ınyramına iştirtlk 
•ı·in 7t)0 ü Afyon'ılaıı 
ve 650 si burad •n 
olmak üzere 1350 
kıı ı ljk bir koC·le iz 
ınır · e gitm i ştir iz mir panayır civarından bir goı ü n i•ş 

Kar mı. 
zarar mı? 

İzmir panayırı işin
den dolayı ihtilaf 

IZMIR 
çıktı 

10 S. Ş. l -
İzmir defterdarılığı beledi -

iz mir 
Su şirketi 

Halktan 200 binli
ra fazla para almış 

IZMIR, 10 (S Ş) Su 
ıirket i hesaplarını tetkik 

eden komi syon vazifesini 

yeden pana yır itinden d ola- bitirerek ra p ) runu nafia ve

Yı 50 bin lira üzerinden kaletin e gönderdi. 

kazanç ve r gısı istemittir. lzmir'in istirdadındanberi 
Defterdarlık belediyenin zarar ettiğini iddia eyllyen 
50 bin lira kazandığını tah· tirketin bilakis kazançta ol 

llıin etmektedir. duğu ve bu temettüden hü-

Halbuki belediye bu iş- kümele verme~i icap eden 

ten 12 bin lira zarar etti - hissenin yüz elli bin lira 
Rlni ileri sürüyor. Esasen tuttuğu anlaıılmııtır 

duhuliyelerden bir kuruş re · 928 senesinden beri tarife-
•irn verildiğini de !öylü- sini d ~ ğiılirmiyerek metre 
Yor, ihtilafın halli için çalı· mikap başına ıki kurut ol· 
tılrnaktadır. mak üzere halktan fazla 

Halit Ziya bey alınan paraların yekünu da 
ANKARA, 10 (S.Ş) iki yüz bin küsur lirayı bul-

Gazi enstitüsü müdürü Ha- maktadır Komisiyon rapo· 
lil Ziya bey sıhhi sebepler· runda lu paranın da halka 

den dolayı is ti fa et m i!.:şt::;i r:.:.· _ _:_::ia::d::e:sı::.· n:.:,i~i..:.s_t e_m:......:iı_ti_r_. --::;-;:::;:-::-

Su, havag•1zı 
Şirketleri 

Saatlerin müşteri -
lerine mal olmasına 
tarafdar değiller 
ANKARA, IO( S·Ş) - lla 

• 1 . . a g z ı ve su saat erının 

Balk•ın 
Kongrası 

Toplanamıyaca kmt? 
İSTANBUL. 10 (S.Ş) 

Banlkan konğrası reisi Trab· 

zon mebusu Hasan bey 

8.,lkan kongra~ı hakkında 
ki beyenatında de.niştir ki: 

B~lkan kongrası 

lantısı için şimdiye 
henüz Yunanlılardan 

top
kadar 
başka 

hi ç bir devletten cevap gel

m~miıtlr . Bu vaziyet karşı 

sında Balkan kongrasının 

bu sene tehir edilmesi mec 
buriyeti vardır 

Harici~e ve~ili T evlik Rüştü ~ey 
Cenevre'ye ır.urasalet etti 

CÜMHIJRIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

S a ti i y i ve B a f m u h a r r ı r ı 

Miıstecapl ı o~lu Esal lfdi/ 
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Dersler Birer Saatten !Muhlis bey Almanya'da 
5 Saat Oldu. Fındık g!:~rik••1 "' Muazzam İçtima 

Muallim kadrolarında değişik- ' 
yoktr.ır. 

ANKARA , 10 (A.A.) -
Maari( Vekaletinden bize 1 

verilen malumata g ö r e 
1934-1935 ders yılı eylülün 
birinde başlamıştır . Sınıf 

ikmal imtihanları ~ylül c!ev
resi lise ve orta kısım me. 
zuniyet imtih o nları ile m<'c· 
cani leylilik ve Avrupa mü· 
sabaka imtihanları bu ay 
içind" yapılacaktır. Lise ve· 
Orıamekteplerde derslere bi

rinci te şrinin beı ' nde baıla

nacaktır Günde beı saat 

ders okutulacaktır. Derslere 

devanı müddeti bir saate çı· 
karılmıştır Bu sebeple her 

dersin muallımine talebesi · 
ni müzakere etmek ve tale
benin vazifelerindeki nok
sanlarını kendılerine izah 
için fazla vakit verilmiştir. 

Geçen sene vekil muallim· 
!erle idare edilen derslere 
bu sene yüksek muallim 
mektebinden mezv n olan 18, 
Gazi terbiye enstitüsü orta 
muallım kısmından mezun 
30. muallimlık için lazım 

• 

olan kanuni evsafı haiz 
namzetlerden beş Avrupa'c'a 
tahsilini bitirip gelenlerden 
bir hanım ye bey ol n ak 
üzere yeniden ~rta tedrisat 
kadro•una 54 muallim ilave 
edilmiıtir Her mektebin 
kadrosu eski kadrosudur. 
Muallim ve mektep idaresi 
bunlardan başka dt ğitıklik 
beklememelidir 

ilk mektep muallim
lerinden hiç biri açık-

ta kalmıyacak 
ANKARA. 10 (S.Ş) Ma 

arif vekaleti bütçe darlığı 
yüzünden açıkla kalan 241 
ilk mektep mua 11iminin ye
n'den tayinleri i1e meıgul· 
dür Bu muallimlerin hepi 
de münhallere yer:eıtirilecek. j 
hiç bir i k mektep muallimi 
açıkta kalmıyacaktır. 

Ergani tahvili e i ta
mamen satıldı. 

CEYHA:'\, 9 (A A) Bıı · 
raya gönderılen Ergani da
hıli ıstıkraz ı nın C lrr1İp tah
' i llı ' rİ tamam~n sn tılm ~t ı r. 

lzmir Piyasasında 
Üzüm, palamut, bakla fiat
Iaı·1nda yükselme var·. İnciı· 

pjyas•ısı duı·gunduı· 
İZMIR ı o (5. Ş.) 

Türkofis İzmir ıubesinin 
hazırladığı haftalık bir ra

Selanik civarında mahsul 
doludan zarar görmüıtür. 

Tselya ha valisinde de ku-
pora göre üzüm fıatleri raklık yüzünden tütün mah
yükselmektedir. Piyllsa sağ- sulü az olmuıtur Rekolte 
lam ve normaldir. Bir haf- noksandır. 
ta içinde borsada 1 7 ,Ü77 
çuval üzum satılmıştır . Li
manımızdan yapılan ihracat 
miktarı 939 443 kilodur. 

Geçen hafta ile bu hafta 
arasındaki ihracat farkı le · 
he olarak 138,7:-13 kilodur. 

incirler, layık olduğu 

fiatı bulamamııtır . Süzme 
mal azami 13 kuruta sa 
tılmaktadır. Borsada son 
haftada 8448 çuval incir 
satılmış ve 627 468 kilo 
incir ihraç olunmuştur. Pa
lamut piyasasında son gün
lerde göze çarpan bir ha
hareket vardır 195 · 450 
kurut arasında 1929 kental 
palamut satılmıştır. İhracat 
165 ,800 kilodur 

Bakla: Alıcı çoktur, mev
cut mal piyasada azdır. 

Bu hafta 1200 çuval mu 
amele olmuttur. 

Yunanistan'ın tütün 
vaziyeti 

Türkofis müdürlüğüne ge· 

Yumurta nizamna
mesi yapıldı 

Türkofis yumurta tlcare· 
tini tanzim etmek ve ihra· 
catını arttırmak maksadile 
bir yumurta nizamnamesi 
yapmıştır. Nizamname Sam · 
sun yumurta kongraaındaki 
esaslar dairesinde Yllpılmış
tır. 

Nizamname mucibince yu

murta ihraca1ı kontrol edi · ı 
lecektir Bundan başka yu 
murta ihraç edecek iskele - 1 
ler tayin edilmittlr. 

Yumurta nizamnamesi ik. 
tısat vl'kaleti tarafından dev 
let ıuraoına lf6nderilmişt ' r. 

İzmir Şubesi Çar
şamba günü açılacak 

IZMİR. 1 O ı S . Ş) Dıı 

• 

Muhlis bey 

Nürenberg'te yapılan heyecan
lı toplantıda 180.000 Nazi şe
file 800,000 halk hazır bulundu 
Hitler 21.000 bayrak taşıyan bir milyon 
kişiye ateşli bir nutuk söyledi «Biz ne bir 
fırkayız, ne bir teşkilat; biz Alman mille· 

tinin ta kendisiyiz! 1 dedi 
NÜRENBERG , 9 (A.A l talar omuzda toz içinde 

Alman istihbarat bürosu ilerliyorlar Kırmızı renkte 
bildiriyor: ve üzerinde baltalı haç ta· 

Milli so, yal ist şefle r i n i n ' Jyan 2 1 bin bayrak taşı· 
t oplantı s ı d ün akşam sa a t yorlar M, Hitler projektör. 
18 de yapılmıştır . Boz üni· lerin göz kamaıtırıcı zi
fo rmalı 180 b in ki şi ha11 r vası altında geliyor , 
bulunu yor Aıim s ,ı lı ad a ılerl iyor ve tribüne yavaı 
yükselen tribün batı tara f ın- yavaş çıkıyor . Şimdi pro · 
da ku rulmuş. Ak şam karan jektör:er hafif bir ziya ile, 
lı ~ ı yavaş ya vaş o rt a lı ğa bayrakların kızıl dalgalarını 

GIH.ESUN, 9 (A .\) - Ş ı· h· 
rimizde bul un n zi r .1n t v .. k li 
Muhlis bey fa ı d . k fubrıko 

s ı nı gpzm is ve f"brik ulor 
lııkkınıl :ı mu l ııın a t alm !sl ır . 

Muhli~ bey ~ re fın e beledi
ye to r:ıf n lun dun ahnm 
bir zıyafc t v r r ilm iş, ~·p o r 
kulübü de bir ~a r ıl enparti 
tertip ctn ı şlir. çökmel<te ve güne ş mil li 

İktısat vekaleti Trak- sosyalist kartalı n ın ü ı.er inden 

ayd ı nlatıyorlar . Manzara 
hakika ten muhteşem, M. 
Ley trübüne çıkıyor ve M. 
H ti r'e diyor ki: 

, • . , batmak t ecl ı r. S ı ı ası ıdlı r 
ya da bır peynırcıllk gece ve güncüz 180 hususi 

kooperatifi teşkil trenle ge<i rılmişlerdir . 12 

ediyor kişilik sınıflar lıa lınd eçan 

İSTANEUL, 10 (S Ş) -
İktısat Vekıli Cdal ley 
Trakya'da peyniı cilık ifleri. 
ni tetkike lktıs ı l Vekaleti 
kimyagerlerinc'en Halit beyi 
memur etmiştir . Ayrıca 'e· 
kal et b ir ı eyni ı c ı ik J oor e . 
ratifi teşkılinin imkanlaı ını 

tetkike batlamıştır 

İ8TA ı' BllL . 10 (~ !;;') -
Ediroe'de (Peynir satı~ koo 
kProtıfi ı tı t<·klıül e.l iyor. 
Kooperutıf peyn irlı rin fenli i 
suretle yap iması için kd. 

J bırler almıştır . 

Resmi binaların inşa 
ve tamiri işleri 

ANKARA, 10 (S.Ş) 

2443 numaralı kanunla res
mi binaların inşası ve ida · 
releri ve murakabe!eri Na· 
fıa vekaletinin Hzife•i ara · 
•ına girmiştir. Nöfia Vüa 
Jeti bu gibi binaların inıa 

tamirlerinin ne rnre1 le ya
pılacağını , bu işlerin ne su
retle idare edileceğini ve bu 
hususla takibi icap eden 
ıdari usulleri göster ir bir 
talimatname ~azıı an . ıı1 ı r. 

Esnaf bankası tah
kikatı 

İSTANBUL, 10 ( S . Ş . ) 
Ad liyeye intikal etmiş olan 
esnaf bankası tahkikatına 

devam edilmektedir. Bu hu 
husta mülkiye müfe ttl~ · 

Tevfik Talat beyden isteni
len rapor da dün {?lm ' ,t ir . 

Afyonlarımız 

Köylüye yeni tohum
lar tevzi edilecek 
İSTANBUL . JO (S.Ş) 

Anadolu'nun muhtelif mınta 
kalarında yeniden 1580 af 
yon tohumu nümuneleri ge 
tiril e rek Y eşılköy toht m ı s 

lii.h enstitüsüne gönderi mit· 
tir. 

Bu tohumlar ıslahhanede 
tetkik edil mit ve en yüksek 
dereceli morfini havi olan 
ları, memleketimi1in muh 
telif istihsa i mıntn l<alaıında 
sureti husu•iyede hazırlan . 

mış olan tarlala rda yetı ıt i ril 

mek üzere dığerlerindt'n tel 
rlk erlilmiştir Bunla r bır 
müddet sonra mii•tah<illere 
tevzi edilecel.tır. 

İran'dan getirilmiş olan af. 
yon mütehassı•ı Ali Ha ydar 
bey , içme afyonu, toplama 

usullerini müstahsillere göster 
1 

miştir. Gelecek sene bu usul 
taammüm edecek ve af)'On 
!arımız şarka rekabet dere
cesıne yükselmiş olacaktır . 

Maarif müdürleri ara
sında değişiklikler 
ANKARA, lll (S . Ş . ) 

Maarif müdürlükleri ara
sında yen iden 1. D zı değişı k. 
likler yapılacaktır. Değiıiklik 
listesi ey 1 ül nihayetinde , 
k~ l rt kespedecektlr. 

Muallimler 

" Führer'iın , burada na
hi ye reisinden en küçük le· 
şekkül şefine varıncıya kac!ar 
.:OO bin siyasi reis toplam· 
yor. !lu ~00 binden başka 
yüreklerile bizimle beraber 
olan 800 bin ki~i vardır. Bu 
800 bin kişi fırkanın ~iyasi 

erkanı harbiyesini teşkil et. 
mektetedir ,, 

Müteheyyiç, ayakta cu
ran M. Hıtler bu takdim· 
den sonra muazzam halk 
kütlesine hitap ederek de
mi ştir ki: 

Bundan bir sene 
e vvel aynı toplantıyı yap· 
mıştık, fakat o zaman siyasi 
reislerin adedi ancak 100 
bindi Bütün Alman mille
tine şamil hareketimizin 
ülküsü uğrunda sarfettiği

nız yorulmaz gayretlerden 
dola · ı sizi re teıt-kkür ede· 
rim . Bunca mesai . fedakar
lık ve sefa ' et paha. ına 
kazanılan neticeleri eldtn 
kaçırrrak bir cina yet olur. 
Bazıları bir fırka olduğu. 

muzu, diğer bazıları da bir 
te~kilat olduğumuw söyli
yorlar. Biz ne birisi ne de 
ötekisiyiz. 

Biz bütün .Alman milleti
nin ta kendisiyiz. İdare 
edenler, idare ettiklerini ili· 

la unutmamalıdırlar. 
Gelecek 12 ay içinde da

ha eyi olmağa çalıtacağımı
za ve mücadele senelerinde 
b ze rehper olan sadakat • 
itaat, inzibat fedakarlık ve 

( Devamı ikinci sayfada ) 

Gümrüklerde 
Muayene teşkilatı 
kuvvetlendirilecek 

f ı atları h1kkında nafıa vekA
leı in,~e sorulan suullerin cP

vnpları gelmektedir !;> rket 
ler !(Önderdi !eri mektup
larda hava gJz ı ve su saat. 
leri nin ıle elektrik saatlnı 
g. bi sahipl ıı rine mal eJilme· 
sırı~ taraftar olmadıkların ı , 
8n .. tıerin lı irolarını ucuzlnt· 
ın ık sureti le miişterilerinin 
!•hine lı1re ket edeceklerini 
b ı l.\ı r nıi~le r · l ı r. 

4000 havoııu zı, 10,000 
ı • loktrjk sa tlerinılen aydn 
25oO l ı rayo yak n yalnız ki 
ra bedelı almakta olan An· 
k_ııra h lvagaz ı ve elektr ik 
~ırket ı nio de saatlerin mü§· 
terılere mal edılmcsine ta
r.ıCt1r olmadığı sö1lenmek
ted ı r. Bununla beraber ra
kalet, soat kiralarının indi· 
rilıneıi hakkındaki tflklifleri 
doğru bulmamaktadır. 

Maliye meslek mek- len malümata göre Yuna -

tebine gir~cekler nistan'ın 933. 9J4 tütün rekol· 
tesi 30 milyon ok kadır llu 

ANKARA, 10 ,S Ş) Ma 

ticaret ofisi İzmir ıubesinin 
küıat resmi çarşa nba günü 
yapılacaktır İktısat vekili 
Celal beyin açılma merasi
minde bulunmak üzere salı 

günü akşamı şehrimize gel · 
mesi bekleniyor. 

Esnaf Bankası yine 
toplanamadı· 

Mecburi hizmet te•ıhhüdün
de bulunmıyııc•tk 

İSTA \Bl L. 10 (S .S ı - 1 allinı mektepl e rinıle ki ıncı " 

ANKARA, lll (S.Ş) 

Gümrükler vekaleti tetkila· 

l ı na ait proje esaslarının 

mühim kısımları hazırlan· 

mıştır . Bütçe tasar • ufatı nok

tasından gümrüklerde mühim 

rleğitiklikler o'mıyacak; yal

nız en mübrem kıaım l arda 

Öğrenildiğine göre hal-

liye meslek ınektebine gir 

mek için vi layetlerde yapı· 

lan imtihan evrakları gelmif• 

tetkike başlanmıştır Kaza· 

nanlar eylül sonuna doğru 
ilan edilecektir. 

kın , yapılmış mukJ,·eleler 

icabı olsn bile. ıslismar 
edilmesine mii:ınu,le edilmi 

yecektir. 

nun 27 milyon okkası ma • 
yıs ayı nihayetine kadar sa 
tılmıı bulunuyordu 

Tütün fiatları da memnu· 
niyete ıayan bir halde geç
miştir. 12 milyon okka tü
tün stoku vardır ve peyder
pey satılmaktadır 

Yeni sene tütün mahsulü 
mayıs ve haziran aylarında 
havaların eyi gitmesinden 
verimli yetitmiıtir. Yalnız 

bTANBUL, 10 (S. Ş)-Es 
naf bankası heyeti umumi
yesi geç<n ayın on birinde 
bir içtima yapacaktı Fakat 
ekseriyet olmadığından bu 
içtima düne bırakılmıştı. iç. 
tima dün de ekseriyetin 
yo1duğundan yapılamamış

tır ve bir ay sonraya bıra· 

kılmııtır 

.\ı· ık yor bulunaıııaılı/'tı '' i· buri hizmet i k-ıld ı ra ruk m 
hetle . son seneler le \luollim 

mekt~plerinden n ıe zun olan 
bazı K~nı·lne \' , ızifo vrrile

ınem " ktı! ve bunlar mektebe 

g ;rerken birer taahlıutname 

ve rıliklerinılen b aşka bir 
iş te yrıp1mamaktadırlar . 

Maarif vek ı\leti hu lıu~u s u 

nazarı dikkate almış ve mu 

zunları h J sk~ j y~ pm u ktn 

sorbost lı r.ık n ış tır 

Uğrenildiğın e göre, hun

dan sonra muallım mektebi

ne gır~ nlerde n ıl " ıııu .. yyen 

b ı r müddet ıo e<' buri hizmet 

göreceklerine ılııir hir ıaalı 

hutna ne alınııııyıı.caktır . 

' 
muameleleri pratıkleıtirici, 

basitleıtirici teşkilat yapıla

caktır. Bilhassa mua yene 

teşkilatı muhakkak surette 

kuvvetlendirilecektir 
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Vergi bakayasının af 
kanunu hakkında 

Vilayet daimi encümeni hadisesi 
dün vali beyin riya1< lir d., mu-

Londra İntibaları 1 tat içtimaını yapmış ı e vi · 
layet itleri hakkında &.arar· 

Değil yalnız burada, bü
tün sokakların evleri aynı 
Fakat şehirlerin mühim bir 
kıamında orada oturanlar da 
aynı mealek sahipleri. l'l.e . 
aela bir aokak doktorlar 
ıokiı; o sokakta dolı torda ıı 
baıka kimse yok. Diğer bir 
ıokak bankalar rnkağı; oı a 
da yalnız bankalar var. Bir 
diğeri diıçiler , diğeri avu
katlar.. Bu tehirlerin diier 
noktalarında bankaların, 

doktorların, büyük mazaların 
ıı. vukatların,bulunma ıınaır a ııl, 
olmıyor. Fakat büyük bir 
ekıerlyeti orada, kendi ma· 
hallesinde, kendi sokağır.da 

toplanmıf. 

Bize, Avrupa memleket 
!erinin diğerlerine yabo ncı 
olan ıeylerden biride ecza· 
cıların yalnız i laçla meşgul 
olmayup mazalarında daha 
bir çok ıeyler utmalarıdır 
Kırtaaiyeye ait bir çok 
ff'yler bulundurmalıla bera· 
ber kadın erkek temizliğine 
ait her dürlü tuvalet leva 
zımı, hatta ayak kabı bo 
yasını bile orada bulursunuz 
Galiba lngiliz'ler onu da tu 
valetıen sayıyorlar. Falıat 

bilhaasa fotoğraf makinası 

ve filmi satan, filim banyo 
eden burada yalnız 

eczacılardır. Zannederim 
hazır ilacın en küçük şey

lere kadar uzanması yÜLÜn· 
den eczacılar hemen hemf'n 
bir satıcı haline gelmi~ l er. 

Bilmiyorum, bu adamlar 
hürriyeti nasıl anlıyorlar . 

Fakat her halde evini kom
fUnunkinden ne alçak ne 
yüksek ne güzel ne çirkin 
yapamamak, oturacağın '° 
kağı mesleğinin intihabına 

bırakmak pek hürriyetin 
klasik manasına girec., k şey 
değil. Bunu kendilerint 
söylediğim zaman onlar da 
böyle bir şeyin mvzubahs 
edilmesine hayret ediyorlar. 
Ç jnkü senelerın yerleştirdiği 1 
bir adetle bunu okadar ta. 
bii buluyorlarkı, değil mü· 
nakaıa etmek,aksini dütün· 
mek bile hatırlarına gel 
mi yor vıı 

Yukarıda kendisinden bah· 
&ettiğim arkadaıtan pua r tü · 
nü buluımak üzere rendevu 
almııtım. Çünkü burada ye
di milyon halkın doldurup 
taştığı, iki katlı tramvayla

rın, otobüslerin birbirinin 
üstüne binercesine ve Pari· 
sin daha senelerce tanımı 

yacağı gidüp geln e, pa.ar 
günü menbaı kuruyan lU 

gibi çekilüp kayboluyor. 
Adeta büyük bir felaketten 
sonra lerkedilmit bir ıe· 

hirki sokaklar ıp ıssız ka· 
lıyor. Gezmeğe gelen ecne· 
bi için ölü ve can sıkıcı bir 
gün. Pazar günü ya herkes 
büyük tehirlerin dumanlı 

havasından uzalda§mak için 
kırlara, kü · ülı: tehirlere gi 
diyorlar; yahutda evinde ka 
lıyor. Tam bir istirahat ve 
Allah günü. Fransızların 

büyük bir ekseriyeti haki 
katan koyu katolik ve lam 
gavurdur. Lakin burada bu 
herifler onlara rahmet oku 
luyorlar. Sabahleyin kilise· 
ye gittikleri gibi öğll'df!n 

sonra da bir boy oraya 
düoüyorlar. Pazar ~ünü İn 
giliz radyo istasyonları Jin i 
prkılar ve ayinlerdf!n gay· 
ri bir fey vermiyor. Nıtekim 
bunun için pazar günleri 

S!lkı Şüx rü l lar ittihaz etmitllr. Bu n:e
Lüksemburg radyosu İngi· yanda Ayvalık Altınova 
lizce netriyatt a bulunuyor- yolu Kangal zadelere yüzde 
muş Bütün sinema lar, kah· 1 27,70 tenzi atla ihale edil . 
veler, harar, tiyatrolar mittir 
kapalı. Yalnız Londra'da 
u:ı:un mücadeleden sonra 
sinema ve tiyatrolar ö~le· 
den sonra beıten itibaren 
açabilmek hakkını almıt· 
lar. Pazardan pazara çılıan 
bir gazeteden gayri hiç bir 
ra:ı:ete çıkmıyor Bı:ı:de Böy· 
le bir günden istifade edüp 
öğleden ıonra" Pritt müze · 
um.u koıarak ziyaretten 
ıonra " ı ayt park" ı gezmek 
ve gece de lstanbul 'da ge · 
çP-n bir filmi görmek üure 
sinemaya gitme~e 

verdik. 
karar 

"Hayt park •. ! Kaca Ha· 
mit'ın bin defa terennüm 
ettiği "Hayt pHk • llangi 
Türk genci onu hatır lam~ z. 
Hu uçıuz bucaksız yem ye· 
şil çimenlerin arasında . her 
ağacın dibinde uzanmış ıki 

gölge görünüyor. Bastığım 

her adımda, buradan sene · 
lerce evvel geçen ve bize 
muayyen devrin en olgun 
ve dolgun eserlerini veren 
gö ı geyle yan yana yüriidü· 

ğümü zannediyordum . Belki 
Hamit le buradan şu dar, 
küçük, çalııllı yoldan şu gc·z 
alıcı suya doğru içinde bin 
bir fırtınanın koptuğu unn 
gölge•ini sürükleyüp ~ölür
dü. Belki ıu mermer köprü 
nün, koyu renkli ağaçların 

süslediği, soğuk , kenarına 

dayanup kür.,:.lerin çırpınıp 
kanatladığı kayıkların alıı

şııu ıeyretti. 

Şunu itiraf edeyim ki bu
rada ben parkın güzelliğin · 

dan ziyade Hdmit'in tiirlui· 
ni duydum. Çünkü hakilıat
te ne şu uzanan yem ye
til merafelerde, re dar yol
ların kenarlarında biı b,.ini 
kavlıyan ağ ıçlar da, ne de 
içinde ,.)Jı yeıilli donlarile 
yüzlerce yumurcağın koıu

şup cir.t oynadığı gölümsü 
suda Hamit'in hatıralarından 
gayri hiç bir şiir bulama
dım. Her köıeıinde bir çif· 
tin kaynaşup yallığı bu kos 
kocaman park; hislerden ve 
tiir zevkirden ziyade kcca 
şehirlerin koku 'u pis dı• ma· 

nından, imanın tıkanan ve 
l "miz hava arıyan bunalmış 
ciğerlerini kabartıyor. Ar
kadaıım beni bir müddet 
Hamit'le beraber bıraktık 

lan sonra parkın diğer ucun· 
daki konferansçıların yanına 
götürdü. Parkın bu lıumın · 

da bütün bir yolun kenarın· 
da, öbek, öbek halk kütlele · 
ri top!anmıf, merdivenden ya 
pılmıı kürsüler üzerine çıkan 
hatipleri dinliyor. Muhtelif 
fiıcirlerl müdafaa eden bu 
onlarca hatibin her birinin 
etrafında büyük yahut kü
çük mikyasta inıan halka 
ları var. 

Her biri durmadan söz 
söyliyor. Biri bitirip inince 
yerine aynı fikri müdafaa 
eden diğeri çıkıyor. Her 
birinin ynnında bayrağı, lev
hası asılı. Orada bakıyonu
nuz bir hatıp alkışlanıyor, 

dığcr tarafta birine wal 
sual üzer.ne iıahat istiyor· 
lar. Bir üçüncü, bir dinleyici 
i le münakaıa ediyor. lngi 
lizce öğrenmek için doğru 
su bundan daha eyi, daha 
faydalı bir vasıta olamaz. 
Biz sıra sıra hepsini birer 

Yen , defterdarımız 
Vilayetimizin yeni def

terdarı Behc e<t bey c' üıı 
'ehriml <e gelmiş, vazifesine 
batlamııtır. Kendılerfre mu· 
vaffakıyet temenni ederi:ı:, 

Ihsan Abidin bey 
Eıki müsteıarlaı dan lhean 

Abidin bey dün sehrimize 
ııelmit ve zeytincilik hak· 
kında tetkıkatıa lulur ır.ak 
üzere Edremit ve Apalık 
kazalarına gitn.iflir. 

Zeytincilik ~ongrası 
Edremit ve Ayvalık mın 

takasında bir zeytincilik 
mütehass , sının tellıilıat yap
makta olduğunu evvelce 
yazmııtık. Mütehaısıs ra~o

runun vilayet makamına 

gelmesini müteakip vali be

yin zeytincilik hakkında 

faydalı kararlar alır.ak üze
re Edremit'te bir zeytincilık 
kongrasını içtimaa davet 
edeceğini haber aldık Ha
yırlı karar'ar ve muvaffa. 
kıyellrr temenni ed.,riz. 

-
İhitsas mahkemesinde: 

Edremit'in 1 larr.di bey 
nahiyesinin Hıdırlar köyün 
c'en tütün kaçakçılığından 

suçlu ve ihtiyar heyeti aza
sından Ali oğlu Muslafa'nın 
bir sene n.üddetle hapsine 
v.. 15 lira hafif para ceza· 
sile mahkumiyetine karar 
verilmiştir 

defa ziyaret ellik. Arlıada
tım bana mevzuları tercüme 
ediyordu. Burada herıeyden 
bahsediliyor . Bakın şuracla 

bir zenci dindaşımız i~lami· 
yelten bahsediyor ve b ı r 

dinleyicinin ısrarla sordu!'u 
dört karı almanın tarihi 
sebeplerini izah edip l ugün 
islam memleketlerinin bü
yük bir ekserinde lralklı· 
ğını anlatıyor. Diğer taraf· 
tan guslün faydalarını, bu
günkü sıhhi kaidelerıle 

olan mutabakatını kuran<'an 
arapça okuyup İngilizce 
izah ediy ır Şurada bir Sos
yalist yanındaki kızıl bay
rağın gölgesinde, sosyalistlığin 
hasayısını kapitalistliğin ezi
ci ve öldürücü darbelerini 
izah ediyor Kabine reisi Mak 
Donald'ın dönek siyasetinden . 
Baldvin'in yalancı. sinsi. ve 
halk kültlesini aldatan ma· 
rlfetlerini birer birer sayıyor. 
Diğer tarafta İngiltere't!e 
yeni tü-eyen Faıistliğin fay · 
daları anlatılıyor. Bir diğe
ri Yahudilerin Almanya'da 
uğradıkları mezalimi sayıp 

dölıerek bütün dünyaya 
bunlar için tedbirler alınma· 
•mı teklif edıliycr. Ne lile· 
yim, daha onlarca hatip Hı 
risliyanlıktan, Buda dınin· 

den, ağaç, hayvan sevgisin · 
den her biri bir filıir için 
muhtelif kürsülerde saatler 
ce izahat veriyorlar İtilti 
ğime göre geçen sene ( üm· 
huriyet meydanında Türk 
arkadatlar da burada Türk 

cümhuriyelinin tarihi, onun 
son on sened ! geçirdiği dev
reler ve yaptığı yenilikler 

ıu'ı:kında konfero.nslar tertip 
edip oldukça alkı, topla
mıılar. 

Failleri yakalandı 
Üç hafta evvel 

da dükkanında 

Pamukçu 
öldürülen 

İsrr.ail efendinin katilleri 
olduğu anlaıılan Girewnun 
Hıdırlalı köyünden koca 
Mustafa, kard Hüseyin, mu. 
hiddin ve Konakpınarı 'ndan 

Mehmet Ali yakalanarak 
ıehrirnize gelirilmif ve ad
li yeye teslim edilmişlerdir, 

Dün müddei umumi mua 
vini Hilmi bey vaka ma 
hallinde tahkilıatta bulun. 
mak ih:ere Pamukçu'ya 
mlştlr 

git. 

lzmir'den dönenler 
9 Eylul lzm ir kuıtuluş 

bayramında bulunmak ve İz. 
mir boyn~lmil-1 serınsını 
gezm ek ıiz e re c umarte~i gün· 
kü t en nüh trenile İznıir'e 

!!iden ş~ hrimiz halkınd ıı n 

bir k ı smı Junkü tr~nlo dön . 
mü !j l, • r ılır. 

Belediye cezaları: 
\ 'ıcJaniye maholle•inuen 

lbroh im oğlu llü,nü sah ' pli 
turlaJ.ın badem toplamııkıa 

iken cürmümeşhut hJlindc 
b .. le · lıye kır z ·ıb ı tas ı nc.ı yıı· 

k v l.ının ~t ı r. 

s H~y karyesinden ~1eh-

met oğlu İbrahim Ovacık 
kary.ıs ı n len llasan oğlu 

N y .• r,,'ııırı dört oıl c t boyu· 
nunu ç·alm ı ~, ve beleJiye 
kır z~b . ta~ın c ı şüpheli ı.iÖ· 

rüldıiğündcn yakalanmış ve 
koyunların slhipleri bele 
diyeyc mür ıraat etmi~. hır

s z Mehmet oğlu İLrnlı i m 
koyunlarla tı~raber cümhu 
riyet n ii ı hl ei unıum i liğine 
tesliın rıl ı lmiştir . 

~ İzmirl e r ma hallr s inılen 
Ahmet {'Uvuş oğlu ~ükrii 
mezbuh ı hari ı ·i manda ke 
sip sucuk ynptığındrn bele 
<liye zabıta ınemurlarını ·a 

yetmiş kilo miktJ rında su
cuğu yakalannı -; ve baytor 
raporile usulü dairesinde 
imha eJilmislir, 

Dün vakasız geçti 
Yirmi dört saat zarfında 

şehrimizde kayda değer bir 
hııJi8e olmamışLr. 

Almanya'da 
Muazzıtm 
• 

içtima 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

tevazu prensiplerinı daima 
daha ziyade yüksekte tuta
cağımıza yemin ediyoruz. 
Böyle prensiplere istinat eden 
bir millet haricin mi• · iyetıle 
imha olunamıı:z Mılletimiz 

sulh ve muslihane çalışma 

için herkese elini uzatıyor. 

Fakat ondan hürriyeti, hu 
kuk rnüsavatını esirgemek 
istiyenlere kartı kendis 'ni 

miidafaa edecektir. l'izim 
hareketimiz milletimize bü· 

yüklüğünü. hüıriyetini ve 
tabii refahını iade edecek 

tir." 

BERLİN, 9 (A.A.) - M -
Hıtler Nürenberg'de neşre1-
liği yeni bir beyann•mede 
ileride başlıca vazifeEin n 
fırkayı ve teıkilii.tlarını te
mizlemek olduğunu bildir · 
mişlir 

Şimdiye kadar yapılan 

tensıkatıa iki buçuk milyon 
olan fırl<a azası 700 bine 
indirılmiştir. Bilhassa eski 
komüni!t aza fırka teşkilat 
farından uzakla§tırılmııtır. 

Samimi bir maç 
GÖNEN 9 (S.Ş) Gönen 

kurtuluş günü olan 6-9 934 
akıamı B tlıkesir ldmangüçü 
takımı gelmi§ ve bayram 
gecesini neşe ve zevkle ge 
çirmişlerdi. 

7.9.934 cuma günü yapı· 
lan maç 4 4 berabere kal 
mak suretile neticelenmiş Vf! 
iki taraf oyundan ston dere· 
ce memnun kalmıştır. İki 
kom~u memleket gençlerinin 
tamımasına vesile olan bu 
maça yü:ı:lerce kadın ve er 
kek iştirak etmiş, çok neıeli 
bir gün geçirmltlerd .r. 

Ankaragücü 
llmir Allınordu kulübüne 

O - 5 gibi bıiyük bir farkla 
yeoılen Ankaragücü sporcu
ları dünkü akşam trenile 
lzmir'Jen İstanbul'a geçmiş · 
ferdir. 

Tayin ve teıf iler 
Vilayet Encümeni ikinci 

katipliğine Mazhar üçüncü 
katipliğine Zekai beyltr Mu· 
hasebei hususiye katiplil-le
rine Hayati Raci ve Sab
ri beyler tayin edılmişt i r . 

Küçük habrler: 

Hilaliahmeı· 
Zile sel felaketzede
lerine üç bin lira gön· 

derdi 
;t,ILE, 9 (A .A) - 17 ağus 

tosta burad:ı olan büyük 
sel folukdzpd .. l e rinıl <' n 

y1rıiımıı muhtu{' olanlara 
duğılılmak uzere hilüliahmer 
umumi nıerkezin ı len 3000 
lira gönd ' rilmi ·tir. 

Kastamoni yol faali· 
yeti 

KASTAMONI. 9 (A. \ ı -

\'ılftyct yoll rı llzıırin<lc 'on 
bahar masa işinJ e 12 yol 

uzerinıle 43 Lin amele \'U· 

1 şı r . l~cakt ı r 

Çankırı'da yağmurlar 
ÇA:\l,fHI, !J (A A) A ı r 

haftııdanbttrı Jevom otınelt. 

te olan ~iJdetli sıcuklar bu· 
gün Jrğı~miş, ve fay.1 •. .Iı 
y .. ğmurlar yoğm ş ve ·ııhir 

i{·in<leki {'UY taşmış, ve bir 
l!Ü •üJHn on davar "ÖIÜr-

"' mu~1ür. 

Çeşmede zelzele oldu 
t,:E:;i\IE, 9 AA) Dün 

( Dünkü nüshadan mabat) kibrit, kav, çakmak resim· 
Kasaba ve köyleri tah· !erinde ve bunların tazminat 

rir görmemiş olduğu halde mahiyetind~ld zam psra 
hususi tadilat görmü§ arazi cezalarından olan borçlarındall 
tadil görü§lerin tabi tutulduğu vergilerin a.ıllarına ait borç
ahkama tabi tutularak 1933 farını itbu kanunun mer'i· 
sonuna kadar terkinden iıti· yeti tarihi olan ı 2 - 7 934 
fade edeırez. Cföütamın tarihine kadar ödiyerek 
yani kasala \'e ~ Ö}Ün yalnız zam cezalarına borÇ" 

ilahi' olduğu ahkama tabi ları kalmıt olan müke!lef-
olur . ferin işbu ceza borçları af· 

,\l/ıncı macldeııi11 ıkinri fedilr. 
fıkrasına ıwwrıuı işbu kant>nun meriyeli 

Hına ve emlak vergisi tarihinde yukarıda yazıb 
baka yasının suret lahsıl ve vergi ve resim· erin asıl ve 

affa tabi k111mları: zam cezalarından borçlıı 
1929 mali yılı sonuna olanlar işbıı boaçlarırbP 

kadar [emlak ve bina] ver· verginin aslına ait miktarı' 
gilerile munzam kesirlerin nın yarı11nı veya daha fal 
den borçlu bul nan far bu fasını 1934 mali yılı sonun• 
borçlarır.ın yüzde jtOJ mı kadar verenlerin misil ve 
H 34 mali yılı içinde ve teehhur zamlarile para ceza• 
yahut yüzde [75] fiti 1935 farının asıllarından vaki 
mali yılı nihayetine kadar tediyatları nisbetindeki rnılı:· 
ödiyenlerin geri kalan tarı affedilir. 
borçları affedilir. C Mükellefiyeti aıke· 

l'edinci ıııad,ll•ye ıııı:urıııı riyesini yapmak içln sililı 
hayvanlar vergisi laka ya- altına çağırılıın eınan erbabı 
sının sureti tahsil ve d!a !terki ticaret ettiğine c'air 
tabi kısımları hakkında: beyanname vermemit olı• 

A Hayvanlar vergisin· dahil filen silah altınd• 
de 1340. 1931 senelerine bulundukları müddete ali 
ait olarak yalnız misil cezala· kazanç vergi•i ve ke•ri muıı' 
rından borçlu olan mük( llef zamlarından 1933 mali yılı 
ferin bu borçları affedil- sonuna kadar her hangi bir 
miştir. suretle lahalıkuk ettirilıuil 

B - yine 1240. 1931 olan mezkur vergi lorçl••' 
senelerine ait olarak hay affedilir. 
vanlar vergisinin aslile ~e•· /Jokıızııncıı ıııadıkye 1111· 

ri munzam ve misıl ctza· :rırıııı; 

!arından borçlu olan mü· 1 J 929 ırali yılı ııi· 
kellefler işbu borçla hayeline kadar tahakklllı 
rından verginin aslile mun ettirilmif veraset ve intık•I 
z' n kesirlerine 1aal iık eden vergilerinin teehhur ve mıııl 
miktarın yüzde 70 şini 1934 cezalarınclan henüz 1ah•il 
mali yılı içinde nalıtt n ver- edilmemif olanları affedil· 
dikleri halde geri kalan miştir 

yüzde j30I nisbet ndeki 2 1929 mali yılı ıo• 

verginin asli le kesri mun- nuna kadar tahaklıı k etti· 
zamına ait borç'arile m sil ri!mi~ veraset ve inttkal 
cezalarının tamamı affedi· vergisinin valıli geltn t?k· 
lir. sitlerini henüz vermiyenlet' 

7 - Keza hayvanlar ver· bu borçlarını 1934 mali yı· 

gisinden .1340 ila 193 1 se- lından itibaren iki ser.ede•• 
nelerine ait o1arak yalnız iki musavi taksitte verec.,lı' 
verginin aslile munzam ke ferdir. 
sirlerinden borçlu olup misil 3 - Yukarıda iki numar• 
cezasından borcu olmıyan 

mükellefler işbu lorçlarının 
yüzde 75 ini 1934 mali 
yılı içinde verdikleri halde 
geri kalan yüzde 25 nis
betinde borçları affedilir . 

8 7 Fıl<rasında yazılı 

olduğu surette borçlu olan 
mükellefler bu borçlarının 
yüzde 85 ini 1935 mali yılı 

sonuna kadar yani iki sene 
zarfında ödedikleri takdirde 
gerı kalan yüzde 15 nisbe· 
tindeki borçları affedılir. 

ile gösterilen vergiden borÇ 
lu olanlar bu borçlarını• 
yüzde (75) tini 1934 mali 
yılı içinde naklen öderlertl 
Mütebaki yüzde (25 ı borÇ' 
ları affolunur. 
Oıırıııcıı maddesiııt ııawrııfl 
Müsaade ' e terlı ini• re'•' 
istifade şartları: 

g.·cc saat 1 .30 <la buruJa 
batıılon doğuya Joğru uzun 
süren şj , lJeıli bir harcketı 

arz olmu~tur, r.ayı~t yok-

' Seki:iııci ıııaddeslııc ııa:arwı 

3,4,6,7,8,9 uncu madde 
ferde yazılı müsaade ve af• 
lard<ın istifade ec'ebiln e~ 
için borçlular tarafınd•
ver.fec• k paraların md ad 
dema yapılmış bir hacif 
muamelesinin salış safha•• 
nın ikmal edilmiş olma11ıı 

dan ve kesbi katiyet etıtlil 
hapis kararıııın infazınd•
evvel verilmiş olmau W 
zımdır. 

tur. 

Kayseri'de yeni yollar 
KA ysımi. 9 (A.A) - ı. 

tasyondoo şthre kadar olun 

22 metre geni~liğinıle bir 

suvarinin K. yapılmasnn 

bu~lanın ~tır Hu yol d..ı bu. 
yük (; ııı ııin is mile ~ereflc

necckti r . 

Büyük kurtur . c ı nın Cıım

huriyet bayrnmınJ :ı ı : ıımhu. 

rıyeı meydanına <lıkilecek 

olan heykelinin kaidelerinin 
yap ı lmasına boşlonmıştır. 

i Savaşın l akv1mi : 
1 EYLÜL 1 1 1 () 
1 SALI 1 

i
l Gün dogıımu. ı 

Zevali 5,43 

l
e YIL: 1934Ezani 11,12 ı' 

CEMAZEL AHIR 2 

' ' il Erkek şahsına . Kadın ı 

' 

milletine müessirdir. 

------------

1 1929 senesi nihayelıne 

1 

kadar müddete ait kazanç 
ve muamele ve 1629 numa· 

ralı kanun mucibince alınan 
eğlence ve hususi istihlak, 
1924 ila 1929 senelerine ait 
damga, oyun aleti, oyun 
kağıdı, sigara kağıdı, klbit 
kav, çakmak vetgi ve re. 
simlerinden ve tazn inal 
mahiyetindeki zam cezaları 
nın sureli tahsili ve affa 
bi kısımları: 

A 1929 mali yılı 

ta· 

ha yetine kadar olan müddete 

ait olan kazanç ve muamele 
vergilerile 1629 numaralı 

kanıma göre alınan eğ· 

lence ve hususi istihlak ver· 
gi lerinden ve bu vergilerin 
zam cezalarından borçlu 
olupla vergilerin asıllarına 

ait borçlarını itbu kanunun 
m~r'iFti tarihine kadar 
tediyf' ederek halen yalnız 
zam cezalarında borçları 

kalan mükelleflerin borçları 
affedilir. 

B 1924 · 19:!9 senele-
rine ait damga, oyua alatı. 
oyun kağıdı, sigara lıağıdı, 

1'.! im·i 11wrldtsi11e nawrı111 

iltizam bedelinden veY' 
vergi borcı ndan hazine n•· 
mına tefevvı·z edilen gaY11 

menkullerin iades': 

Gerek iltizam ırerek kefl' 
!et suretile ihale aıarı "e 
sair iltizam 1 edelleriı dt' 
veya vergiden olan borçlar•' 
dan dolayı emvali gaYr' 
menkuleleri hazine namı~' 
lefevvuz edilmiı olan borç 

!ular tefevvuza sebep ol•~ 
iltizam bedelinden veY' 
vergiden olan borçlarııı 1' 
asılla ını naklen ve taıfl 

,. 
men öiedikleri takdirdr. (il" 

iz vesaire aranmak11zın "'~ 
feragat harcı kendilerine alt 

,,,ı 

mak üzere mezkür ıı•ı 

menkuller kendileri"e ıııJ' 
edilir. 

Oıı ıl urdıi 11 cı i 11 ıııd ıJ.:sifl 
Jl(I :11 l'ı. il . 

Mamulatını harice 



EYLÜL 11 ~------------....,...------------~--~·------- -<SAVAŞ)oo-""""""'"""""".--------~----------------~------....,...-- SAYFA: 3 

A 
J 

A 
N 

s 
Tevfik 

Rüştü bey 
Cenevre'ye vardı. 
CENEVRE, 10 (S.Ş) -

Hariciye vekili Tevfık Rüştü 
bey Yunan hariciye nazı
rı M Maksimos ile birlikte 
gelmiılerdir, 

Sumer bank 
Heyeti Moskova'da 

MOSKU\'A, 9 (" A) - Su 
iller bankası iJure mecli
ıi reisi Aııw, ve umum 
tnüdürii Nurullah Eset bey
ler yanlarında mütehassıs
lar olduğu ha!Je Türk ost
roi şirketıle temasta bulun 
nıak üzere buraya gelnıış
t ir. __ ...... 

Sovyet Rusy<t 
"1,Jletıer cemiyetinde 
ekseriyet elde etti 
<.:E.'\RVRE, 9 (AA) - Sov

yet H.usya'nın mılletler ee. 

llliyctıne alınması ve l\on-
8~yde daimi azalığa s• \'İL 
llleMı etrafında muhtelıf dev. 
letJ.,r heyeti mura hhasaları 
Urasındu geçen müzakere
lı·r hazaran Sovyet Rusya'
nın cemiyete girme~i i\·İn 

iılzını gelen sülüeanı ekseri
)'etı temin crlebdmiştir Da
ııııj azalık İ\·in lılzım · gelen 

İttifakı drada şimdiye kadar 
ıı:ıuar z bulunan heyeti mu

ralıhaeaların istinkı'\fları su· 
retıle temin tdilmiş ııibi<lır. 

Yunan Reisicümhu 
ru kim olacak 

hTA"IBTL 10 (S Ş) 
M. Çaldaris M. Metaksas'la 
Cü

0

mhur Riyaseti intıhabı 
ltıeaelesinde M. Zaimis'in 
namzetliği için mutabık kal

lrııtlardır. 

y 

o 

Bir vapuı·da 
250 kişi yandı 
NEVYORK lO l S.Ş) İçin\ 

de çıkan yangın net!cesinde 
tamamen yanan Morrokastl 
vapurunun teknesi imdadına 
giden vapurlar tarafından 
sahile kadar götürülmüftür. 

içinde bulunan yolcu ve 
tayfalardan 360 kişi kurta
rılmıt· 250 kiti de yanmış 

ve ya 'ıut d~nize atlı yarak bo 

ğulmuolardır. 
Yangının vapurun kütüp· 

hanesine düşen yıldırımdan 
çıktığı tekzip edilmiştir. 

Vapurda vangın çıktıkthn 
sonra denize atlıyan yo'cu 
!ardan on befi, altı 1&at yüz
dükten sonra Nev Jersey'e 
gelmeğe muvaffak olmuılar· 

dır 

Küba'da yine isyan 
HAVANA, 9 (A.A) 

Adanın ıark kısmında 
bir ısyan tesebbüsü esnasında 
birçok kimseler yaralan 

mıştır 

Yeni harp gemileri 
TOKYO, 9 (A.A) - Yarı 

re•mi R•nJO aja'lıının ha
b~r aldığına g >re Sovyetler, 

Vladivostuk'ta dört denizaltı 
gemisi yapmaktadırlar. Bu 
limanda 26 harp gemısı 

tahşit edilmit bulunmatadır 

İsp:tnya'da umumi 
grev 1 

MADRİT !O ( S.Ş) Bu-
rada ilan edilen umumi gre_I 

vin hedefi siyasidir. Grev- / 
ciler, l urada toplanan Ka- · 

ta!onya emlak sahiplerinin 

kongrasını protesto etmek 

ve aynı zamanda hukllm.,u 
devirmek istiyorlar Dün za

bıta ile grevciler arasında 

vukubulan mi.isademelerde 
3 kiti ölmüs, 7 kiti yaralan 

mıştır. 

Ni.s çocuk eşyası ser·ı Bulgaristan'da hu· 
gısine iştirak ede~ . bubatın ıslahı 

• ISTANBUL, 10 (S.Ş.) -
ceğız 1 "b · t ıa H· Dev et tecru e ıs asyon 

ANKARA, 10 \5.Ş ~ - . _ı- rında yetittirirmit olan buğ 
llıayei Etfal cemiyetı reısı day ve çavdardan bu sene 
Fuat bey, lstanbuı'a hareket köylüye tohumluk dağıtıl 
etu Oradan Tekirdağına masına karar verilmittir. 

llidecektir. Bu toı,umları köylüler ken· 
Bu sene kanun aylarır.da di tohumlarile değiş tokuş 

Nis'te yaplacak çocuk eıya · edeceklerinden parasız al
ı sergiıine husufİ surette mıt olacaklardır. Seçme to-

1ttirak edilmeai muhtemeldir. humlardan alınacak rekol· 
teler Bulgar hudutlarının 

"ttıkleri sabit olan müeue· 
•eler tahakkuk ettirilen ve 

henüz tahsil edilmiyen vergi 
"e cezalar: 

Mülga lb6) numaralı mu
aırıele vergi kanununun ye· 

dıncj maddesi mucibince 

lrıanıulatını harice ihraç et 
likleri sabit olan müessese· 
lere 'h 1 .. ı racal miktar arı ıçın 

Yedinci maddede gösterilen 
kayt ve şarta ademi riayet· 
le · 

h 
rınden ıahakkuk ettirilen ve 
en· uz tahsil olunmıyan ver 

g· 1 ve cezalar bir defaya 
ltıahsus olmak üzere af
r edilir. 

(JnJr~iııci 111wldl•: 

1 
Muhtelıf kanunlarla devlet 

a acaklılarına mahsubu tec-
"iz d'I 1 l e ı en hazıne tahvi · 
eri hakkındaki hükümler 

muhafaza edilmittir 

h· Bu kanun 12 7-934 tari
tnden .. b I ıcı aren muteberdir 

h ~AH: Mali yıl tabiri 
\zıran iptidasından 

nlha ti mayıs 
Ye ne kadardır. 

- SON 

dıt piyaaalarında revacını 

geniıletecektir 

İsveç Veliahtı 
iSTA:\Bl L. 10 (S ~) 

İsver velıalıtı tf~rinievYelJe 
l •taobuı'tt geltı"uktır Müşa
rıleyh ı;uzı H ızretlerioi zi 

yaret edecektır. Bu ziyaret 
resmi mahiyette obcakt.r. 

Parlamentolar Kon
ferası hazırlıkları 
ı::;TANBIL, 10 (S 9J- ~elı-

rimjz.le Yıldız Sarayında 
topla~acak olan parlamen 
tolar konferansı hazırlıkları 
epiyce ilerlemiştir. ;akın 
zamanda bütün tertıbnt n 
ikmal edilmesi ümit edilmek 

tedir. ---
Türkiye - ırak 

"El Mokaııanı., dan 
Türkiye hudut komisyonu 

reisi Mardin Valisi Talat bey 
Musul'c!an dönerken aşağı
daki beyannatta bulunmuştur: 

"lrak'ta yaptığım seyahat, 

bende eyi tesirler hasıl et-' 
miştlr. Ziyadesile memnu
num. Türkiye ile Irak arsın· 
daki münasebetler samimi 

ve dostanedir" 

~-=-------------~---------------------fDünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketleri 

Amerika Reisicüm~urunun 
Devil's lake

1

de Irat ettiği 
Nutuk 

"New York Timcs,, den 
Aşağıya dercettiğimiz nu

tuk Reisicümhur Mr. Roose
velt'in Devil's Lake cıva· 

rında elli millik bir otomo· 
bil gezintisinden avdetincle 
gıiyri resmi mahiyetteki be 
yaoatını ihtiva etmektedir. 

"Bugiin pek mesut oldu
ğumu iddia edemem, çükü 
bir senedenberi itilmekte ve 
okumakta olduğum hakikat 
leri biı az evvel kendi gözle· 
rimle görmüş bulunuyorum 
Buraya gelmekten maksa

dım, vazife baıına ııeçtlğim 
tarihten itiberen beni ve 
benimle beraber daha birçok 
kimseleri endiıeye sevkeden 
vaziyeti yakinen görebil -

mektir. 
Maatteessüf gördüğüm va· 

ziyet mühim bir mesele teş
kil ediyor. Bu meselenin 
sıreti hallini biliyoruz iddi
asile sizi aldatmağa kalkııa
cak değilım. Ben samimi ol· 
mak isterim ve bütün sami 
miyetle size şunu söyliyebi
lirim: Eğer bu müıkül ne· 
seleyi halletmek imkanı var· 
sa bi1 de halledecaAiz. Yol 

da bazı İfaretlere rastladım: 

"Bize bira verdiniz; timdi de 
su verınız" diyorlar. Bira 
meselesi kolaydı. Nihayet 
insan elile kati bir kontrole 
tabi bir şeydır. Bu tamam!· 
le halkın arzusuna tabi bir 
şeydi. Halk bira istediğini 

isbat edince biraya kavuıtu. 
Fakat burada su mese'esl

ne gelince, karımıza kii 

büyük mani çıkıyor: Evvela 

tabiat kuvvetlerile çarpııı . 
yorsunuz ve saniyen iman 

bugünkü inkitaf merhalesin
d' b~ kuvvetlerı katlyet e 
kontrol edebilmek iktidarına 
malik değildir. 

Takriben bir seneden faz
la bu eyaletin ayan meclisi 
azaları şimali Dakota eyale
tınin üst taraflarındaki yük-ı 
sek hat meselesinden bana 

1 
bahsetmiılerdi O zamandan 
beri bu meseleyi tetkik et
mekteyim Missouri nehri 
üzerine bir bent yapalım 

demek kolaydır. Bunu ben 
de çok arzu ederim; fakat 
bir çok mühendislerimiz bu 
nehir üzerinde bir bent kur
mak için emniyetli bir nok
ta bulamadıklarını gelip 
bana söyleyince halkın ha 
yatına malolması muhtemel 

olan böyle bir bendin inta· 
sını benden talep edecek 

Japonya
1

da fırkalar ve gizlı Cemiyetler 
"El Mokattam., dan hükumeti teıkil etmektir. 

Japonya'da iki fırka mev· Japonya'nın deniz kuvvet-
cutlur. Buiki fırkanın proğ- !erinin, lngiltere'nın ve Bir
ramı ve prensipleri aynı· leıik Amerika'nın bahri kuv· 
dir Ancak bu iki fırkadan vetlerine müıavi olacak bir 
Tuyukay Fırkası Mıtşui ban· dereceye ç'ıkartılması için bir 
kasına ve Minsaito fırkası proğram tanzim edilecektir. 
ise Minsaito bankasına men· Bu ceıııiyet Japon sanayii 
suptur. Fırkalardan birire nin takviyesi ve bütün As 
muhafazakarlar fırka•ı,di&e· ya'ya intişarı arzusundadır 
rine abrar fırkası adını ver- Bu iki cemiyetin ne ga2e
mek doğru d~ğildir. Çünkü teleri ve ne de resmi bir 
bu iki fırka İmparatorluğa idareleri vardır; bütün ka
mensup milliyet\ 1 ve vatan· rarlarını gizlice ittihaz edi 
perverdlr. İkisi de aynı pren- yorlar. 

slpleri takip etmektedir. Bu iki cemiyetin dahili 
Umum Japon'lar bu iki proğramları. ııayet ıedit ve 

fırkanın bankalaıa n er:up korkunçtur. Efraltan Hri, ri· 
olduğunu açıkça ve çekinme- yaset tarafından bir işle tav· 
den ıöylerler Japon'lara zif olunursa, bu iti tam ma · 
göre bu tabii bir ıeydlr. La· nasile ifa etmeğe mecbur 
kin ordu, bankaların siyase- d lf t ur. a e mez veya muvaf 
te ve millet iılerine karıı- fak olamazsa hemen idam 
masına muhalif bulunmak olunur 
tadır. Ordu imparatora çok 
sadıktır; bütün nhi me\Cı;

diyetini ve hayatını impara
torluk uğruna feda etmeğe 
hazırdır. 

Japonya'da kan kardeşi 

namile şöhret almıı gizli 
bir cemiyet mevcuttur Bu 
bemiyetin büyük rül ünleri 
nüfuzlu kimselerdir. 

1932 senesinde kan kar 
deşi cemiyeti kararı ile Ja 
pon sabık Baıvekilı İnukay 
öldürülmü§Lür. Minsaito ban · 
kası Mü:lürü Baron Danu 
bu gizli cemiyet tarafından 

katledil rniıtir. 
imparatorun Saray Nazırı 

Prens Sa yoııci ve Londra 
muahedesini imza tcen Ba
ron :-lakaçuki . bu cemiyete 

mensup bazıları tarafıı ı'an 

bir suikasta uğralı! nıışlar

dır. Bunlar geçen temmuzda 

örfi mı.hkemeyı: tevdi edil· 
uııt1c:ı Ju 

Suçlulardan birisi umumi 
hayreti mucip olan bir cesa
ret ile muhakemede şu ce
vabı vermiştir: 

"Biz elimizdeki tayyare
lerle Tokyo'yu yıkacaktık. 

Lakin proğramımızı tatbik 
etmeden evvel hüküınet ha· 
berdar olmuı ve lazım olan 
tedbirleri almııtır. Bunun 
için muvaffak olamadık.,, 

Bu cemiyetin bazı efradı 

idama mahküm olmuıtur. 
Buna rağmen, cemiyf!t ter 
tip etliği esas prensiplerı 

tatbike devam ediyor. 

Bu cemiyetten maada,di 
ğer bir gizli cemiyet daha 
vardır. İsmi Kara Omacıdır. 
Bu cemiyet üniveuite t .. le
belerinden mürekkeptir. 
Hedefi, h Ü k ü m e t i 
elde etmek ve dıklatörlük 

- ---- -

Birleşi~ Ameri~a·da N.R A. 
<Mılli Kalkınma idaresi) 

ndeki tebeddül 
"Nevyork Times,.c!en 

N. R. A. nın fiat tayini 
tedbir'erinin daimi surette 

artan hoşnutsuzlul lara sebe
biyet verdiğine dair her gün 
yeni bir emare görüyoruz 
Jeneral Johnson iki ay ka

dar evvel bu tedbirleri pren· 
•İp itibarıle red ve inkar 
etmiş ve bunları ihti\ a eden 
hiç bir yeni kanun külliye· 
tının tasdii.. edil mi yeceğini 
bildirmitti. Fakat maattees

süf sanayiin yüzde doksanı 

tesçil edilmiş bulunuyordu. 

Bu işte timdiye kadar yapı 
lan en mühim tadilat, eya-

let ve b.,ledi- e ajas· 
ları. da da.h.l olılıah. 

üzere bilümum hükumet 
ajanlarına tayin edilen fiat
tan yüzde 15 kadar &fagı 
fiatlar üzerinde mubaayada 
bulunmalarına müsaadeedil
miş olmasıdır. Bu imtiyaz 
şimdi daha ziyac'e tqmil edi
lerek bu gibi ajanlara, pe

rakende otomobil satış ni 
zamnamesine muhalif ola 
rak, fabrikanın vazettiği da 
ha dun fiatlara otomobil 
mübayaa etmelerine müsa· 
ade olunmuştur. 

hiç bir ferdin mevcut ı---·----------1 
yete inanan bir kimseyim. 

olabileceğine kani değilim. 

Fiat tayini tedbir 1eri, ta· 
yin edilen fıatların mümkün 
olabildıği derecede dun ol 
duğu ta ~dirde ıayıı.nı ka 1 ul
d:ir Fakat bunu yapacRk 
o 'urlarsa, hükumet hesabına 
tenzilat lal ·p ettıkleri za
man pek dun bir fiat üze
rinde ısrar dmiş olacaktır 

Binaenaleyh bunu yapma 
mak için memlel.et halkını 

yüksek fiatla mübayaata 

mecbur ediyor. Muamelede 
yapılan bu gibi farkların 

halkın kendi mc nfaati lehi-

Uzerindekı mesuliyeti na· 4 Mayıs 1933 te de bı na 
zarı dikkate almağa mec müşabih bir mesele olmuş 
burum flöyle bir bent in- tu. Ve o zaman bir eyale-

tin bir kısmı dt'ğil, bütün 
Amerika mevzubahsti. O 

zaman Amerika halkından 

cesaret ve iman göstermele
rini istedim. Bu eya!.,tteki 

vaziyeti ıslah etmek hükü 

met için mümkün ise bunun 

yapılacağından şüphe etmt· 
yiniz. Sizi temin ederim, 
sizlerin refaha ~ avuşn anızı 

ben de sizin kadar candan 

temenni ediyorum. Aran •z· 
da geçirdiğim bugünü unut· 
mıyacağım İnşall h tabiat 
ta sizi unutmaz Biraz evvel 
kürsüye çıkark"n havada 
kara bir bulut gördüm Ken 
di kendime "belki yıığmn 

yağar.. diye ümitlendim; 
amma yağmadı.Binaeııaleyh 

şimdilik yalnız fU temen· 
n'de bulunabıliriz: İnıallah 
yakında bo1 yaı'tmura kavu-

şasının doğru bir şey ve sa
lim bir hareket olduğuna 

dair mühendislerımiz'n en 

sağlam teminatını almadıkça 

hiç bir fey yapamam. ili 
naeııaleyh netice şudur dost 

!arım: Bugün devlet hiz

metinde bulunan çok liya • 
katli ve iktidarlı mühendis· 

!erimiz bu meseleyi muhte 

telif cephelerden tetkik ede· 
rek bir çarei hal bulmak 

üzere sarfı gayret etmekte 
dir. Bu yaz mevsimi esna· 
sında mühendislerimiz ve 
ziraat mütehassıslarımız ta 
rafından yapılan tetkikler 
washigton'a avdetmi mütea 
kip tamamlancaktır. Bu mü· 
tehasnsların verecekleri hü· 
kümleri kabul etmiyecck 
kimse1erin noktai nazarlarını 
ayrıca müta'aa edeceğim. 
Biliyo,.unuz ki ben faali fUfUZ. 11 

ne telakki etmesini bekle 
mek biraz fazla değil midir? 

Fıat tayini tedbirlerine 

karşı açılan davanın gerek 
siyasi ve gerekse iktısadi is· 
tinatgahlarını bir çok kim-
&eler 
Bor ah 

gibi 

da 
ayan aza ı 

bilir llir çok 

münferit kun pan} alar mah
kemelerde hak kazaracak 

lar ümidile, konu1an narh 
!arı tanımamaktadırlar. Di
ğer taraftan l.oşnutrnıluğa 

sebebiyet veren muayyen 
fiat nizamnameleri değildir. 
Aynı zamanda münferit iş 

adamlarına vasi idari \e ka
nuni nlahlyetler veren sis
temdir. Fiatları tayın nizanı· 
namelerini hazırlıyan komıs
yonların &zıtları bir sanayi 
situbenin en ileri ııelen mü· 

:······~·:········································ · · •Savatın• o 1. • 1 • Yazan • 
: K~çük. : uanım a ev ruyamdır : Medı N : 
:Hıkayesı : ' • • 

··········································=·····~··: Onu, bir salonda tanıdım. içinde )'anan hudutsuz rı;.il-
Sevgilim , yağız bir İstanbul yon kilovatlık ışıktır. Göz 
kızıdır. Göğsü, bir körük !erimiz bu ışıktan aldığı 
gibi alev püskürür. Dudak· renklerle parlar. 
!arı alev nefesinden kı 

zarmış iki demir parçasıdır , 

sanki 

İnsana değince dağlıy~cak 
korku•u verir Ta canıma 
sokularak bir; 

- Canım!. 
ki çıldırırım. 

deyişi vardır 

Sevgilimin, daha çok sev
diğim kara rugan derıden 
koparılmış iki küçük yuvar 
!ağa benziyen ışıklı ve kara 
gözleridir 

Bils eniz bu siyah gözler 
adan,ı ne arzulu, ne ist .. kli 
süzer 

Gözleri karanlık ve dal
galı bir deniz gibi tutar, 
adamı. 

Beni saran re sarışın ne· 
de kumraldır. Kumral hul • 
ya, sarışın hasta. E5m,.rse 
arzulu ve hayat doludur. 
Kahverengi bir şey duyur
maz bana. 
İ 1<işer yeşil veya mavi bon

cuğa ben1.iyen gözlerden 
hoşlananlar bulunur, belki? 
Çıldırırım kara gözler~ 

Onunla kapısı aloııa açı· 

lan S<Byete balkonlarında 
geçmiş uzun bir maceramız 
vardır. 

Kafamın karanlıklarında 

pusu l..ur~n latıral"rı 

projoktör önü aydınlığın 
da SJyredıyorum. Arzulu 
bir geçmişin dau•sıla dolu 
hatıralarıdır, bunlar .. 

O, yüzümü s<.çlarının tel
leri gıdıklıyan ba ını göğ 

sümcen kaldırarak: 

- Canım, diyor 
unutacak mısın? 

Benı 

Onun, alev alev y,>nan 
başını avuçlarım içine ala 
rak unutmıyacağımı vade
..lt7orıium. 

Bu, vadimi hala tutuyo 
rum ve tutacağım. 

Kalbim, yalmz onun için 
çarpmaktadır. Ômrü baharım 
da "gönül fidanım,. lıir tek 
.ateş gonca verdi. 

Öyle tuhaf ve çocuk ar 
zularınıız vardır ki .. Mantık 
dizginine Loş veren yağız 

bir kısrak gibi gemi azı} a 
almış, koşar Ve aık k, nıçı· 
sı ahında ıahlanır; ağızı 

köpüklü yağız lıir kısrak 

gibi.. Öyle geceler hatırla
rım ki gözlerim kızıl iki 
ampul gibi kan çanağına 

donünceye kadar onu düşi'n· 
müşümdür. Öyle gecelerim 
vardır ki onu düşünürkt'n 

iki paket dokuz buçukluk 
tütüne kıymııımdır. Eevme 
kuvvetli şeydir, ve!Selam . 
Onu kanuna veya çerçiveye 
almak imkansızlığı ~.ar mn· 
da boyun eğmekten bafka 
elden ne gelir • O, benim 
alev rüyamdır. Arzu ve ih
tiras dolu alev rüyam .. 

Ben, aşkta ihtiras 'e arzu; 
isterim 1 ütün arzularını 

gö= bebeklerine doldurarak 
isteklı istekli Lak an kara 
gözlere çıldırırım 

Benim aşkım arzu ve ih
tiras dolu bir alev ı1'ıad ı 

Kalbim bu ar.ulu rÜ}adan 
aldığı kudretle göğ•iımde 
çarpan binlerce voltluk bir 
piston gibi ÇArpar. 

Aşk, kafa ampulümüzün 

O, yüreğimin duvarlarına 
asılı alev birer kartpostald•r. 

O, böyle arzuluve kostak 
bir delikanlı kadar, ı,te 

Hatıralar yılların ma ve
rasından gelen ve bizi geç· 
mişe çağıran arzu dolu cla
ussılalı birer sesdirler. 

Ben, onu arzulu bir da
ussıla şarkuı gibi iöyliyo· 
rum, hala: 

Sevgilimi, bir sosyetede 
tanıdım. Yıldızlı ııök dekor· 

ları altında geçen uzun bir 
gönül macaramız vardır. 

Aık, dudaklarımda bir kı· 
vılcım halinde doğdu ve 
dudaklarımdan inerek içim· 
de koca bir arzu yangını 
oldu. 

O benim içimde tutuıan 
böyle bir alev rüyadır, iıte: 

Radyo 

11 EYLÜL SALl 
İSlANBUL, 
Plak neşriyalı. 19 Mt'sut Ce

mil bey tarafından çocuklara ma· 
sal. l ':1,30 Türk musiki neşriyatı 

(Stüdyo saz heyeti ve Yaşar 
b y fmel, Mehlika, hanımlar). 
20.45 Müni; Nurettin bt'y Vf' ar· 
kad la ı. 21,:20 Ajans ve borsa 
haberleı i. 21.30 Cemal Reşit, 
L1şınskı, izzet Nezih, Mesut Ce-

il h"y l arafından oda musikisi 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
Radyo liyalrosu.22,35 haber

;cr. 22.55 Oda musikisi (flüt, 
ohove ve harpa aletlerile). 2·1 
Plak. 2~.20 .Dans musikisi. 

Açık Teşekkür 
Pederimiz çengel zade ha

cı Niyazi efendinin kısa bir 
ı.. •• t.D.l11Sı müteakıo aramız· 
dan ufül etmesi dolayısile 

teesürlerimize her suretle can
dan ittirak etmek nezaketin
de bulunan bilumum ahibba, 
akraba ve bildiklere ailemiz 
efradı namına teşekkür ede· 
rim. 

Merhumun oğlu 
1 drerrit ziraat fen memuru 

!Yuri Dündar 

Balı~esir İcra memur
luğun~an: 

Hacı İshak mahallesinden 
Salim oğullarından Sefer 
efendiye borçlu mezkür ma
halleden İbrahim oğlu Sab· 
ri efendinin haciz edilen 

akça çeşme mevkiindeki on 
üç dönüm tarlası açık artır
ma ile satılarak (350) adet 
\•arakai nakliye bedel ile 
Ahmet oğlu Niyazi efediye 
ihale edi imiş ise de mu mai -
leyha verilen mihil içinde 
ı hale bedelini vermem it ve 

ihalede feshedilmiş olduğun· 

dan artırma günü olmak 

üzere 26 9 19J4 tarihine 

tesadüf eden çartambe günü 

saat 16 olarak tayin cdilmiı· 
tir. O gün en çok artıranın 

üstüne ihale edilecektir.Al

mak ve şartnameyi görmek 

istiyf"nlerin !t34 - 140 dos
za nuwarasile Balıkesir ic· 
ra dairesine gelmeleri ilan 
olunur. 

~--~ . .· ' 

Bu gece 

Y t•ni Tüı•kiyt.ı. 

mes. illerinden terekkllp c t· 
tikçe, onların vazedec kini 

n'n'Tlıt. g<'ııiş halk tabaka
sının menfaatlerindt'n ziya 
de kendi memup oldukları 
sanayi in istıfac'e,ine yaı ıya

caktır N.R.A. idaresinın ek
linde yapılacak ht·rhaı gi bir 
tebeddüle lıu hakikatin na 
zarı itibara alınması lazım

dır. 

Ecz<tnesi 
\ f'ıöbetçidi r 
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llitlık("'s~r lıııJ·f<ı ı· ıııii
dii ı .. I iiğiiııcleıı: 

~=============~=========:==:::=-.. ----------·-------····--· ,,~ ~ ~"-----------------------·r. 

İkilıiıı IH·~yi"ız liralık > iik:-t>k ikraıııi~rlı Balı
k<',;İr ıra, ı aııal spı·ı.dsi :? l I·~' hll 9~.ı rurııa giiııii 

ı Muhterem llalıkesir 1 t! T enıaşa ~ 
1 Ahalisine Müjde. ı •• R 

• ( • t 

1 ıı . •• 
Bu keıe İ8tanbul· ~e~~:~:~l~rdv~ ' ~~~~ !.•. OTEL VE GAZ 1 N OSU ~ .. ~ ko~u <_:ınarr 111 •ı l-.iinde a<_:ılac:ıktır. Eı n·lrı• ıl~ıı 

edilrıı sergi ta l iıııalrı;ı1111•sirıdt>ki ~ı·r:ıit d:ıirı·~ir.dP 
lıay,:ırılarıııı ~Prgi'e k:n ı eııirnıı·I.. İ!'IİH•ı lı·-

dan celbine muvaffak • • .f 
ld ğ M .. .. v·1 B 1 R sel er üzerinde olan 

• , • 1 • 

riıı ı.-> t''lı'ıl H3.t ıarilıiııtlt>ıı iıilıan·ıı 18 E,ı.·ıı 
\l34 :ık~<;nırııa kadar lıı r gi"ııı lı:ı~ ı:ııı p;ızarı'rıda 

~ t:r:::'ndanu::un ü',: bi 'umum lekeler beş U Şeref Bey idaresinde 
' ülpe•ent bey ve ha- ı k"ka oı" bı" pek kısa H ' 

I 
" <a 1 ~ •t ll:ılıkı·:-iriıı lıı·r lııı·ıı~ıa ı·ıı 

Defa bir zamanda çıkarılır. t41 ıııİİkı•ııııııı•l oll'lidil'. nım efendileri mem 
nnu edecek tanda lliist>' iıı l'a' ııs lıaııııH.la k:" ı \I' k:ıhtıl IH'Yl'lirw . . . . 

ıııüraraalları itan olıırııır. 

Bıılıkesir t•rkck <•l'lct 
ıııekt('Jl ııı iidii ı· liiğ·ii ıı<I (~ n: 

her nevi ve modaya 
ı muvafık ·yeni fapka 

l 
lar imal edil..fiği gibi 
eEki fapka·la.r da ye 
ni bir hale getiril-

Deneyiniz 
:t:::ad~o~ae~e e~

1

:~:e ~J Konfor. T emiz'i~, Servislerinde~i a 
fiatla yapılmalcta ol •• ~ 
mduğunu muhtt re ha· ıı n 3Z3~et Ye ciddiyet, emniyet H,~ 
lkımıza tebş i r ederim. tfl ' 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

•• Gerek /vlemleket halkının.~ 
~1 gerek bütün rnisafirlerinıizin ... 
M umurni takdirini celbetmiştir·M 

Orlaııwklı>pleı·iıı talı•hp ka>I ıt> h.:ılıııl ıııtıa
nwlt•si 10 ı·~lıll H3.t tar i lıiıı<• h.adar dı·ı:ım t>dı -
.-rk, hurıd:.ırı soıır:ı l:iı•lıiı· ıalt•hl' alırıııııY:ıt·:ıkırr. . ' 

nrııı;lt>riıı hu ıarilıt' kadar ııı<·kıqı j . laı·plı·rirıl' 

.. ... 
Kuvay i /vlil/i ye caddesinde Ziraat bankası karşısında H TEMA~ .A Gazinosunda ~ 

1 
•• ...,, ·~ 

ıııiiracaatla ka~ ıt.ırıı ı ı ~:ıı · ıınıı:ılan111 dılı • riz. 

ıı,, l ık esi ı· .\fi ıı<ı 11 i ııı Mc k
((•l>i l\11İİdİİ rlüğ·ütl(l(lO 

1 ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Ztki •• •l 
l..;;;:::;;;;;==~~~====~========-====:::.I E . Güzel Sesli Bir Radyo ~ 

Lise , •• oı·taııu· h.tqılt>ı·ı· lı)li ıııel'r:ıııı olııı; k 
isti,t•rılt•riıı kalıulii ~:ırtl:ıı·ı \I' ıııii:- . h; . k:ı iııııilı:ııı-. . 
ları '1ektt~hiıııizlt' h.ız "' Prkrk. orı:ı ııwl-.tqılı•riıı
deıı ö~r<•ııilir. Kal • ııl ~;ıı·ılanrırrı lıir ~ıın·ıi dl' 
Bı•IPdi~e da " rı•si dtınuııı:ı a~ılıı ı ı~ırr · . . \l:'ıh.ad;,rl:ı

rııı hhıııı olan P\l'ak \\' \('•a ı l-.ı l.aıııilt>ıı ıııPkll'lıi

ıııizf ıııiiı'.ıe:rnıl.ıl'I. 

Dr. M. Ali 

ıwsi ı·İil, frpııgi. lıı·l

~oğ11khı~t1 lıast:ılıkLı · ı . ' 
ıı ı iı Ll'lı:ı ı..s ı ~ı. 

Hastalarır ıs aat üçte 
l...ı"' hükümet caddesinde mu-
1~ r<l ~ k Kil Zil Si \\1 el 1 1 ayenehanesinde kabul ve 

Mii<lii rlüğii11deı1 , .... te .... "a ... d-ed-er_. ---

rıııuıııı lıarplP Erdı•k isk"lı•sir ı dP lr:ılrrılrııı~ 1 s 
VP lliiklırtH'I iiııiiııdP kaı·a~:ı ı;ık:ırıılıııış ol:rn tek-
rıp ~aı·laı · ı \tııuıı~:ık ılı>ıııir 175. ~l;ıim<ılırı c (Ed· 

~ ' .. ,j 

r.·ıııit ) H' Lt·kı11• s ı <·l:ırı c·ı•lik 5 ·. ·":ıiııı:ılın·~· (Sa-
kız) 'apıır aıık:ızları 30. l·:~lt'ıl ~34 p:tz:ır gi"ıııii 
~a:ıt 15 tt• ilıal<' ı•dilrııı·k iizt• ı · 'irıııi giiıı ıııiid-. . 
dı•lll' aleııi rııiizaYPdt·\t' koııu : ııııı:-ııır. . ' . 

. \lıl'ılarııı tı ; ıh.it \P\a haııka 1111•1-.ı ıılıu iit· 'iiz . ' . 
lira tPıııiııatı 11111 ı akh.at<' ilt· 'ı· artıı·ıııa sartlarıııı 
i\trı•,,,,,,, •• ı ; ti-.. ·<· •·' ' ı iıı tlt· lıt•r I~ g.llltİİıı(Jt' l~l'tJtAk. . . ' 
ıııali.ıc~İrıt> ıııiir:ıe:ı:ııl:ıı·ı il:iıı oluııtıı'. 

-Balıkesiı· \ il<\~·(•ti ---1 
'"l"'it 1111 ııı ü(I üı· I iiğüııclt~ı1 

Mevkii 
Çakmak namı 
diğer eıkı 

kiremitlik 

Mikları 

dönüm Cinsi 
4 Tarla 

Hududu 
Gün doğusu dere, poyrazı 

Yidinli oğlu Melımet efendi, 
Gün batısı papuıcu kara İb-
rahim veresesi, kıblHı Sar 
faklarlı Mehmet Emin efen . 
di zevcesi Hafize he mm 
tarlaları 

Evnfı yukarıda yazılı tarla atalarından iı tıkaler. Ce
beci oğlu Kamil efndi ile hemıireleri Falıra ve Hasrbe ve 
Adile hanımların tasarruflarmc'a bulur c'uğı; 'nla{ı1an l:.u 
tarla senetsiz tasarrufa ta kıya.en mahall ine memur izam 
olunacağından tasarruf idd i asıı da lbulunanlar var.a on 
gi.in zarfın fa tapu dairesine ve onuncu günü keıif mahal 
line gelecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bandırma asliye ~u~u~ 
m~~kemesin~en : 

Bandırma asliye ~u~uk 
ma~kemesin~en: 
Edincik e,ki tütün inhisarı 

memuru Ali Riza beye: 

av aş 
Abone ücreti 
YILLlGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YL!Gl 240 • 

Abone iirretleri laksile 
haglanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

---+-

geçen nüshalar 
kuruttur. 

- ·•· -
Gazeteye ıiit her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelldlr . 

+ -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz . 

-·-
SAVAŞ 

DOKTOR 1 

tt ~l'lıri ıı . ı~ıaıılıtıl ı· ızıııiriıı lıi.ııiiıı g:ız IPlt·rı ~ .", ,, ııı · \l'tıl ııır· 
., j 

tlıılık(•siı· \"ilal("'ti -lleJ<•diy(• llİJ' as("'t ; ııtlt"'Jl ., Balıkesırin en eyi tanınmıf bir oturma ve ~ 
\) :~.t ~l'tll'Sİ lai11.İfal \I' ll'll\ ir:ıl vı · ı·,.,.ırisi ı:ılı:ıl-- i ft dınlenme yeridir. ~ ..................... __________ .._. ___ ..,,...,. 

kıı~:ılı iciıı ıııiikl'lll'l'll'riııiıı hiriı . t•irı ı:ık~iıi E - ......... _______ ..._ _____ .,. _______ ..,.., 
lı'ıl ;,, ırlı.ı· . Bıı :1\ ııı iciııdı~ ıııiikı·lll'f hır \l'l'!!iııirı ~IHtHiBiHiHifflitlt!itlil6iHf&iHi1R•lf1t•i 

ıı • ıııa tı·,· fık:ııı ı:ılısil olııııacağı hı•lt•di't' kaıııııııı-. . 
111111 11 ~ irıl'i ıııaılıh·:-iııt· j,ıiıı:•dt•ıı il<iıı olııııut·. 

Bcılık(•siı· Reletli)·t· ~ Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 1 
Rt·isliğiıı<t<·ıı = KUMA ş LA RI N 1 ~; 

Belı~di.'" \l'rgı \I' r·ı·siııılt-ı·iıw lıir ıııadılı• il:I- ~ ! 
\l'Sİlll' d:ıiı· (~251) ııuııı:ıı·,dı h.;.ıııııı ıt ı i"ıeilıiıll'l' !I F:ılırih.alal'ııı ~ .ı llıh.laı ı l'iall;ııı ıl:ılıa ııı·uz 1 
iıııli~azlı l'l,.ktrık şirh.t>llı·ı··ııiıı gı·ıiıı rd l ı r i ıııazoı, ~ M:1zamızdan temin edeceksiniz. 1 

h.ıh.ııı• . t ıı· ıııoliirh·ı·iıuleıı alıı ı :11·:ık İ:-tılıl:ih. l'l':-lllİ ht'- = EN Lu·· KS I'N.GI'LI'Z KUMASLARI DA ! 
lıt•r h.il ı l\al saal ha-.ııı:ı 'irıııi P;ıra lıt>~;thil<' sir·- Jll !!: . . . 1 - 1 kPll'(' l'lt•kııih. ıııiişıı·ı·ileriııdt•ıı n- Tı'lllll/, -\l:ı.ı Mevcuttur • ~ . ~ .) ~ 
ıarilıiııdı•rı iıih:ıı·ı·•ı talı~il olııı ıııı h<'ll'dİ,\' P,\f' "'- ~ 
rıtt·ı·ı•«ıııuı·ıı ""''"''' 111111111 ·1111 ıll'ıltıııııı olııı·ık. ı.tt Veni gelen Bursa ipekli çeşit!erimizın 1 
iizı'rcil:lıı oluıı~ıı·.' ' ' it her cinsi n1ükemmel ve fiatlannda 1 i: büyük tenzilat yapJ/mıştJr. ~ 

Bctllk(•sir B~lediy(• ~ Bııııa ıııiiıııasil ~ii11lii ıııaıııoluı.., ıoplııkjorjel 
l\("'İsli~;iııc(('U !tt ktılıtııl:ırı d;ılıa llt'llZ ll'lllİll ı·ııııt•k İ<'İrı 

llalkırı \t'llİ i\lı•ii \I' tartılan tll'tlZ \"(' s:ığLıııı = Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza ' 
olarak tı:ııı;iıı P IPlıilııH'si ııı . h.:-oadilı· ikıı~aı ,·ı·h.:1- it 1 
idi ı·Plil .. :-iııı·;; ka · ıar ,c kuru t1aııı·Ii i\lı·f'"ıı·r·iıı ~ teşrifleri ~afi~ir. 1 
ıııilli hiı· ıııiiı>.;.;p:; dl' ~:ıpıırı ' ıııası ııııııafık. giiriılt·- = 1 
l'f'" c;ok tll'tl'./,d ıııall'dildiği hildirilııwh.ıt'dir. ~ TA VSANLILI ZADE FAHRİ 1 

llalkın ilıl•~:tl'ıııa giirı· ~ipaı·i~ ıı•rilıı11•k \I' f.- ! • . . 1 
aıı,,r 1ıaı..kırıda iz;ılıaı aı ıııııak i "ızpn· , ~ıı:ır \(' 1 Fan tazı Manıf at ura Ve 1 
ıiiı·ı·ar·ııı tıdı·t1i.ıe~ı· ıııi"ıra,·aaııarı il:iıı oluııur. 11 Kumaş Mazası 1 

!: Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
llıı l tk(•si ... i 11 lı i S(l r lit.. ~iiıi:iHtH!ti!Hfifrii<tltiH!t~ltt~ ~1HtHi8fi!lflf 

Bit~ \tiiclii r liiğiiıı<l(•ıı Bit l ık ('Sİ ı· . \ ske r I Sit t ıı• 
Kepsiiı iıılıi~<tl'l:ır 1111•11111ri~ı·ıi :ııı . lı:trl:ıı·ıııt':ı 

ıııt'\I' ıl ıııiid lı:ıi kaııtı • ıiı<'~iııi ikııı:il t•lıııis D;) 1 . . 
sPııı•si 11ı:ılı:-uliiııtlP11 .ıu..ı ı Kilo ıi : ıiiı l{'r l .\l.!l3J 
ıarilıiııdı·ıı ~0.!l.!13.t ıarihiııı• kad:ıı· \İı·ıııi ı.:i"ııı . ' 
ıııiiıldı•ılı· rııi"ız:I\ c•dl"\l' <'lk:ırılıı.ıs cıldt1~11ııd:ırı . . .. " ' 

ıalip ol ıı . Lıı·m ıı.iiddt>ti zar fıııda Kc·p~iiı 11 1·11111rr-
~ t'liıııit.ı· rııi"ıraı·:ıaıl:ırı. 

ı\ l ııı<t li 11111 is ''()il ıı ıı<liı ıı • 
B . ılıkı·~iı· h.ıı:ııı ilıı 'acı iı·iıı (500) 1011 liıı~il 

ıııadı·ıı l..fııııiiri"ı :20-!L\ı0.ı ı·t;ııı;ırtP~İ ı,:iiııi"ı, ~:ı:ıl 
• 

orııl;ı a'.t'ııl rııııııak:ı~a 11:-;ulik ~:11111 :ılııwı«ı~I i'· Bandırma çınarlı mahalle 
den bahçıvan Hüseyin ağa 
sokağında mukim Erdek 
belediye tabibi sabıkı müte 
veffa Mehmet Ali bey keri 
mesi Metküre H. Tarafınız· 
dan Orhangazi karnba. ı n 

da mukim Ganime ve rüfe. 
kası aleyhlerine açılan vasi· 
nin iptali ve bilmukabele 
açılan musabihin teslimi da· 
va~ının gıyabınızda icra kı · 
lınan muhakemesinde: İddi 
anızın reddine ve vasiyetna 
mede yazdı musabihin Ga 

Bandırma inhi>arlar ida 
resi tarafından aleyhin 'ze 
açılan alacak da., asın ı n icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
sinde: İkametgahınızın meç
huliyetine binaen mahke · 
mece ilanen t< bliğat icrası 

!Mehmet Şakir ,-------------
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hulasasını natık başkatiplik 
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liğ makamına kaim olmak 
üzre keyfiyet ilan olunur 
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