
1 

' 1 

' ' ' ' 

Sovyet Rusya· da bulunan f a~rettin Pa.şa 
as~eri ~eyetimizle beraber av~et ettı. 
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.... PAZAR7TESI 17 EYLÜL 1934 

İzmir 9 EylCıl sergisi 
kapandı 

S011 gece bir çaYziyafeti verildi 
- - 300 b" ·geçti 

Sergiyi gezenler ını 
IZMIR. l:i (A A. ı 
Beynelmilel dör

d· Utıcü hmir pana· 

~lrı diln kapandı. 
urayı açık bulun 

duğu müddetçe 300 

hırı k• . 
• lft gezmiştir. 

tzmir'dcn bir görünü~ 

şünnek bile baılı başına bir 

zevktir. Vali paşa bir kaç 

defa alkışlanan nutl.unu"Şa· 

-
ismet Paşa 

İş bankası sergisirıi 
gezdi 

bTANBUL 16 (S . .Ş) 
lstanbul'da bul•nan Kaşve
kil İsmet Paşa Hazretleri 
Galatasaray'da bir müdc'et
tenberi açık bLdunan İş 
bankası sergisini :ziyaret 

etmişlerdir. 

Maliye vekaleti elek

trik şirketini dava etti 
iSTANBUL, 16 (S.Ş.} 

Elektrik t 'rket inin ithal <:ili 

ği bir malın kambiyo mura

kabe heyetinden aldı ~ ı de· 
vizinde 11 bin liralık bir 
fark hulmuş ve Maliye Ve

IZMIR 16 (S.Ş) 26 Ağuı · 
~~ıta açılan beynelmilel dör· 
b Uncii 9 Eyliıl panayırı on 
e, llÜrıden fazla bir müddet 

~llrfırıda açık bulunduktan 
fai gibi cünbüşlü olmanızı kaleli şirket aleyhine dava 

~d~i~l e~r'..'.i~m:'.,:•:,;' s~ö~z:,::I e:;:r:_::l e:...,:h:.:it:;i.:_r:;_ mi;..ş t_i r_._-:a:ç~m-• ş_t_ı r_._ - ·· -··. --· ---'0rıra nihayet dün akşam sa· 
at lam 24 te kapandı. Bu 
lll .. 
urıas~betle pan;ı.yır gazino· 

Yeni tapu 
suııu . 
tııite: taraçannr'a sergı ko · Teşkilt projesi 

•rııııı ı .tarafından panafyıl~ ANKARA 16 (S Ş) 
erıne bir çay ziya e ı 

"'•ilın· · g b Tapu umum müdürhığü ta I ıştır Saat 1 da aş· . t 
•Yaıı :ziyafatte vali Kazım rafından hazırlanan yenı a· 

P ''~ b 1 il pu teşkilat projesinı tetkik S • ! e~iye re isi ehçet 
lllilı b b k -d" l . etmek üzere tapu umum ey, an a mu ur erı 

lla:ıete ·1 d mu··du·· rü Cemal Beyin riyase· ı·ı cı er ve bir çok avet· 
1 
er haz ı r bulunmuılardır. ti altında teşekkül eden komi-

t Evvela Paşanın etrafında syon dün sabah ilk topla.n· 

h
optanan neıell bir halka tısını akdetmiştir. Komıs· 
al· d b 1 111 e ıkt11adi hasbihaller yon meclisin içlimaa a~ a· 

~•ı>ılnıı,, davetlilere pasla- masından evvel tetkikatını 
'it Ve saire lkra m edilmiş bitirecek ve proje önümüz· 

"e burıu müteakip ,·ali Ka· deki içtima devreıınde mec· 

80 Z C a Ada'da 
Bir avukatın evinde 

bu!unan plan 

i~T\\BlL , ı6. (SŞ) 
Bozca Ada'.la avukat ::-;okrat 

adında birinin evinde bir 

plan bulunmuştur l'lllndn 

kırın zı bir ok Yunanistan -

dan l~zıne yolıle: İstıınbul'a, 
oradan da Ankar ı ı 'ya uzan . 

maktadır 

Ezine müddeiumumiMi bu 

i ş le m esg- ul~ür . l ~ta nlıul 'ıl a 
da ta lüikat tamik ed ilmek

t edir. 
:Zırıı p tı·se arzedilecektir. Kars , aşa söz alarak bir nu· k 
tıık · Artvin ve Malatya vilayet ca tır. 

ıradetmi9tir. Vali paşa d k Sicil muhafaza memurla~ı-
Pa !erinde önümüz e i teşrini · 
y 

11•Yırın İdtihdaf ettiği ga· I ayından itibaren tpu si· na azami 35, aıgari 30 lil'a 
e ile va 1 ı· · ya evve 1 maa• verilecek ve yanlaru.ı k rı an ne ıcenın • cil muhafza tetkılatı yapı a· • 
•tılıxını bilh b - t· b - · da birer de muavin ıle lü-tirdıkııt asfa le aruz e caktır . Bu suretle u uç vı· 

en b k m b k zumu kadar katip bulundu · 
1 sonra aş a me la· yetimizin mühim ir no · 
~ketı 1 kt 
. erde kuru 1 an sergi 1 er ·~~~d~a~ı:e~la~f~ı_:e:d::,:l~lm~i!.ş _o~l::a~:_r_u_a_c_a-:-'r-::-__ _ 
•çın t ~anı 

Komiteci Mihailof 
il anı bir sene çalıııldı-
1 ırıı , halbuki bazı formalite 
_,'~ dolayısile bizim ancak 
"Ott b I e.y evvel faaliyete aş· 

Vekili 
Celal Bey Maliye Ve 
kil ile İstn bul' a geldiler 
1 İSTANllUL, 16 (S ") 

1 
İktısat Veki li Celal bey 
beraberinde Maliye Vekili 
Fuat bey olduğu halde dün 

lktı s al V<-kili Cclii l bey 
sabah Ankaraya ge ldiler ·Ak· 
şam geç vakit Ankara'dan 
müteveccihen lstanl ul 'a ha· 
re ket et ınişlerd ir. 

Celal Beyin beyanatı 
İSTANBUL, 16 (S.Ş.) -

İzmir'de bir müddet letki 

kattan sonı'a İstanbul a ha· 

ket eden İktısat Vekili Ce
lal bey beyanatında, izmir'
de bazı tüccarların dütük 

fiatlarla satış yaptıkları hak· 

kındaki mest'le tahakkuk 

edivor Vataııda~İarımı z ın 

para kazaı .,,alıı. ını arzu ede

riz .\ne tk bu müstahPil 
aleyhıne olmamak lazımdır. 
Olduğu takdirde durdurmak 
mecburiyetinde kalacağız. 

Dıı ticaretimizi monopulize 
etmeyi düşünmiyotl'z ele 

miştir . 

Bulgarlar 
Varna' da Türk Mahallesini aını, bulunduğumuzu, bi

llaeıı 1 a eyh Amerika'lı ve Av· 
•ııp ·ı . a ı bir çok dostlarımı11n 
'ltirak · k" d ki e ım an bulama ı a 

Mt•mleketimiz<· gelmiş 
olması muhtemt•l 

ıbrahim Tali beyin beyanatı. 
1 

Kundakladı:ar 
Türk yavruları alevler 

içinde can verdi 
İSTANBUL, 16 (S . Ş.) 

••rıı b <I ' lından sonraki seneler· 
~ bu imkanı kendilerine 

htedebilmek için birinci 
Paıı 
k •Yır kapanır kapanrraz 
iııciıi için faaliyete geçile· 

Cel· . 
sıııı söyledi. Ka21m paşa 

'ii:zij ile devl\m ederk•n bu 
•er · R•nin mesut tecellilerin-

(s ş ) - kurtulmağa muvaffak ol· 
iSTANBUL, 16 . Mıhailof ile 

M
ihallof'un hudutlarım,ız · muş ve sonra 

1 evlenmiştir· 
dan geçerek Kırklare ine, ANKARA, 16 (S.Ş) 
iltica ettiği haberi Edirne Makedonya komitesi reisi 
de de ıayi olmuştur İvan Mihailof'un hududu 

Milletler 
Cemiyetinde 

Ekalliyetler müza

keresi 
CENEVRE, iti ( S.Ş ı -

Milletler meclisi umumi he 
y~ ti dün toplanmıştır. Bu 
toplantıda Fransız, İngiliz 
hariciye nazırlar ile ita! yan 
murahhası baron Aloizi söz 
almıılar ve Lehistan ~ arici· 
ye nazırının ekalliye.tler hak 
kındaki nutkuna cevap ver· 
mişlerdir Fransız ve İngıliz 
hariciye nazırları ekalliyet 
mukavelesinin bir taraflı 

olmadığını binaenaleyh bir 
tarafın bunu feıhedemiyece· 
ğini söylemişlerdir . 

İtalyan murahhası Lehis 
tan'ın talebi muahedelerin 
tadili demek olduğunu söy· 
liyerek demiştir ki 

"ltalya muahedelerde ted 
ricen ve ahvalin icabına 

göre değişiklik yapılmaaına 
daima taraftar olmuştur.Fa

kat bunun kanuni yollarla 
yapılacağı kanaatindedir 
Mevcut taahhütler, yeni ıti 

laflar aktedilinciye kadar 
meriyette kalacaktır.,, 

Umumi fikir, üç devlet 
murahhasının Lehistan 'ın 
t eklifini gürültüsüzce geri 
alması için imkiın hazırladık

ları merkezindedir . Fakat Leh 
lı a riciye nazırı nol.tai naza· 
rını değiştirmeğe ıebep gör· 
memişlir 

Yarşova'da Pat ajansı uzun 
bir teblığ ne,rederek <kaili · 
yeller mukavelesinin bazı 

devletlere kartı siyasi mak· 
sallarla kullanıldığını , Lehis
tan'ın kendi tebaasına ka 
nunu esasi ile hukuk müsa· 
vatı verdığini •öylen ekte · ı 

dir. 
Leh gazeteleri hariciye 

nazırının beyanatını tasvip 
ediyorlar ve: " Böyle bir 
mukavele ile Lehislan'ın 

hukuku hükümranisi tahdit 
edilemez. Başkaları bizim 
dahili i \l '! rimize kar ·\an az,. 

diyorlar. 

Milletler cemiyetine 

kabu 1 ediliyor. 
CENEVRE, i5 (A.A) 

Milletler Cemiyelinin yarından sonrı~i 
top ! anıısında Sovyellsr resmen cemiyete 

~a~uı edı le cet 

S a h 1 b l ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıojtlu Es at Adil 

Birinci YIL - SAYI : 260 

İngiliz Matbuatı 
3 ()0 binden biraz 

nüfusu olan Zürieh'te 
fazla 
yedi 

tane yevmi gazete intişn 

elmektedır Bunlardan 
Neue Zürkher Zeitung 
ga.ı:elesi günde üç defa çı· 

kar. Nüfusu Zürich'inkine 
nazaran 25 misli fazla olan 

Londra'da 12 tane yevmi ga 
zete vardır Hemen meçhul 
gibi olan bir Komünist gaze 
tesi ile yalnız mali m~haflli, 
yahut spor mehafilini tem 
sil eden üç dört gazete bun· 
lardiln ayrıdır . !2 tane yev 
mi gazeteden 9 u gece yarı· 
ıından sonra basılarak sa 
hahları intişar eder. Diğer 
3 gazete öğlen sonra intiıar 
eder Londra'Ja hakiki ma
nasile akşam gazetesi yok
tur . Öğleden sonra intiıar 
eden üç gazete ceman 
l. 750 000 nüsha basarlar 
ve bu nüshaların hemen hep. 

si Londra tehir mıntakuın · 
1 d:ı. satılır. Sabahları intişar 

bu vasfı haiz alan yegane 
bir gaute olup dljier vilavıet 

gazeteleri bu derect deııldır . 

.lütün İngiltere'de efkarı umu· 
miyeyi hazırlıyan ve tem· 
sil eden Londra matbuatı· 
dır. Bu husuıta Londra mal· 
buatının oynadıjiı rol, Av
rupa'nın herhanırl yüksek 
bir devletindeki matbuatın 
oynadığı rolden daha yük. 
ksek derecededir 

Londra'nın sabah gaze· 
leleri erken baskıları, nak 
liyat ve sevkıyattaki sürat! 
sayeıinde Brıtanya ada11nın 
umum nüfusunun 3/5 ne 
. okuyucular daha kahvaltı
sını ederken-yetiflirllir .. Lo
ndra'nın sabah gazetelerin
den bazıları Londra'dan 
batka Mancheıler ve Glas · 
gow'da da ayrıca oralara 
mahsus nüıhalar neıreder

ler ki bu nüıhaların muhte· 
viyatı. hassaten mahalli olan 
kısımlardan maadasında • 

eden 9 gazete ceman on Londra'da intııar eden nüs
milyon nüsha basar, yani hanın muhteviyatı ile tama· 
dünyanın en büyük şehrınin men tetabukeder.FakatLondra 

nüfus miktarından haylı matbuatının bu hudutsuz ve 
fazla adette nüsha ba.ar 1 k sarsı maz ha imlyeti , ıiya-
Bu.ndan anlatılır ki Londra set bakımından . bir Auru
gazetelerinln büyük bir kıs pa'lı müıahldln farz ve ka
mı harice ve başlıca İngilte. bul edebileceği kadar . bü
re 'deki eyaletlere , nisbeten yük değildır. Sebebi ise İn· 
küçük bir kısım Gal mem giliz'lerin kendilerine mah-
le1<etine ve hundan daha sus kırıtikçi bir hal sahibi 
az bir kmm İ•koçya 'ya gi· olmalarıdır. Burada gazete 
der Demiryolları muvasala· okuyucusu kendi siyasi ka· 
sının m ü k e m m e 1 i· naatlerini tem•il ve müda· 
yeli Londra ile Gla.< ow ve f d 1 ı k ti " aa e en gaze ey a yen 
Edinburg ara.ondaki mesa 

tercih etmez ve hele bir 
feyi takrı ben 8 saate ındir-

inllhap glinünde kendi ıi· 
mfştir. Buna rağrr en Londra 

yui kanaatini izhar ve re· 
gazateleri · çok n.ükemmel 
bir şekilde inlirar eden ve yini ita etmek icap edince 

· ı · l her oün okud•ıAu gazetenin vı ayet gazete eri derece ve " 
nasihat ve ta \Siyesine müfseviyesin:l<n ı:ek yukarıya 
tekir ve U.bi kalmaz Yüz 

çıkmış olan· lskoçya gaze binlerce insanlar vardır ki 
leleri ile rekabet edememek· seneludenberi muhafazakar 
tedirler . İngiltere'de dJha f ·k · k tli b· 

ı ır ve anaa ır ırazete 

takriben bir düzüne kadar okurlar da y ine kendi intl• 
vilayetgazeteleri inlişar eder hap re) ferini Liı.bour par· 
ki bunlar yüksek fikirler neı· tisine verirler. 

den birinin de bu harabelu 
Yerı d ne 52 metre murabbaın· 

aki bu geniş sahanın rr a · 
tııııreye çevrildığini işaret 
ederek dedi ki: 

En salahiyettar merci muza iltica ettiği hakkında 
olan umumi müfettiş İbra· resmi malümat yoktur Ec
him Teli b~y şu beyanatla nebi ajanslardan biri böyle 
bulundular. bir haber vermiılir. Bunun 

_ iki üç gündür bazı üzerine Edirne ve Kırklareli 
müsellah Bulgarlar hudut · vilayetlerinden malümat is· 

)arımıza iltica etmekte idi· lenmiştir. 

Bulgar 'ların Türk unsuru 

aleyhinde caniyane tecev[iz. 
leri ve zulümleri günden 
güne artıyor. Bulgari•lan'· 

dan toprağımıza kaçan 

Türk muhacirlerinin verdik· 

leri haberlere göre Yama'· 

nın Deniz köyünde Türk 

mahallesi Bulgarlar tara 
fından muhtelif yerl e re kun 

daklar konmak suretile kı:s 
ten yakılmıştır . Aıe,in an

sızın genişleme•ile birçok 
evlerde eşyalar kamilen 

S ıvyel Rusya'nın milletler 
cemiyetine kabulü v,; kon· 
sey au seçilmeıi için lazım 
olan sülüsanı ekseriyet le· 
min edildi. Dün yaptığı 
toplantıdan sonra konsey 
neşrettiği bir tebliğde deni 
liyor ki, millet kendisine 
verdiği salahiyete tevfıkan 

retmektedir ve baskı adet· Esasen yevmi gzetelera 
feri de haylı yüksek ve zen· içinde sarahat ve vüııuh ile 
gindir. Bunlardan biri olan 'i"nuayyen bir fırkanın ıiya· 
Mancheıter Gardian gazele- •elini takip eden. ancak bir 
si, rağbet ve itibar ve siyaıi kısım vardır. İnglltere'de cld
nüfuz bakımından en eski di gazeteler ile Populer ıa· 
ve en mühim Londra gaze· zeteleri kariler bizzat ken· 
lelerinden geri kalmaz ve dileri tefrik ve tasnlp eder
onlarla aynı seviyede tulu fer. Fakat bu tasnif, mutla 
lur Mamafih bu gazete vi· ka muıtyyen bir siyasetin 

17ı_a_y_e_ı _g;;.a_z_e_ı_e_le_r_i __ a:..:r:..:a:.:•::ın::.d:a:_~~(~Devaını ikinci sayfada) 

- Ba:ıı kusurlar ı mız varra 

llrkııdaılarımızın bunu bize 

ba~ıtlıyacağından eminim. 

"•ıı ki lyırımızın bundan sonr~ 
~laklığını şimdiden du 

F'ahrettin 
Paşa 

Askeri heyetimizle 

avdet ettiler-
lsT ANBUL . 16 S.Ş.) 

a,. ın"dd 'd b u ettenberi Rusya a 
ulunan Fahretlin paşa ri 

Yasetindeki askeri heyeti· 
lltiz i<'ldiler ve parlak me· 
•asimle karıılandı'ar. F~h
reıt · 
Ru ın ;aıa d.~slumu.~ S~vyel 

ıya nın goıterdigı yuksek 
111 • k a a ve samimi misaflr-
llf'rırerlıkten, Kızıl Ordudan 
"e çalııkan Rus milletinden 
•ita Yit le be.•etli. 

ler. Bunun üzerine Bulgar iSTANBUL, 16 (S.~) 
hükumetinin hudutlarda La · Son günler zarfında Bul ga
zı takayyüdatta bulunduğ.u rislan'dan bazı Makedonı a' 

.... 1 u···tür Dün de bır lılar hudutlarımı>& ilt fca 
goru m , · 1 ı 
karı kocandan mürekkep ediyorlar Dün Kırk are i 

iki kiti h d 1 b . kadınla bir hududumuzu geç· u ut arına ır 

erkek gelmiş 
geçmişlerdir. 

ve hududu 

Bunlar fazla yorgun ol 

yanmış ve mini mini birçok 
yavrular a evler içinrle can 
vermi~lerdir . 

Sovyet Rusya'yı milletlerce
j miyetine kabulü heyeti umu-

miye tarafından tasvip 
/ edildıği andan itibaren da

imi aza olarak tayin edt·r 
Ko'lsey içlimar'a Rusya ' nın 

( Devamı ikinci sayfada ) 
mittir. Fakat çok yorgun 
ve bitkin bir halde olduk 
)arından kendilerini henüz 
isticvap edemedik, o cihet: 
le hüviyetleri lı~nüz katı 
surette malum değildir Tah· 

kikat yapılmaktadır. 

duklarını söyliyerek ifade y tt ' 
vermek ist c rnemiş 1 erd r Bu ,. ur aş • 
adam hakiki hüviyetıni sak- . • 

iltica eden karı kocanın 
Mihailof ile zevcesi oln ası 
çok muhtemeldir. . 

Mı hailofun zevcesı ge· 

ld • ir muci· çen sene a ıgı em . 
bince Mıhailof'un muhalı· 
fi olan diğer Mak.,donya 
komi!eıi reısı Poniça'yı 
Viyana'da öldürmüflÜ Bu 
katilden sonra o valdt genç 
bir kız: olan şimdiki Madam 
Mihailof Viyana'dan kaçıp 

lamaktadır Ka". ~ora gün· Defterlercle Adın yoksa 
!erce ormanlar ıçında kal 
mışlar ve dağları aşmış ar· 

dır. 
Bu adamın Makedonya 

komitesi reisi İvan Mihailof 

01ma~ı çok ihtimal dahilin 
drdır. Hükumet tahkıkatla 
meşguldür. Vaziyetin yar n 
tebellür edeceği ve bu adam· 
la karısınuı hakiki fahsiye 
tinin tespit olunacağı k uv· 
vetle tahmin edilmektedir. 

Belediyeye Yazdır. 
intihtıp . ı"rı. rl 

leni • ıfmtnı ,.e 
i'lnüınüz,f., o nı•ok 

ıtıraz ıl nlt• nııı P z 

rj ns ı lmı ~ t ı r !:;\iınJıye k ı.lor ,)efter
numıırnnı aramadı i~t:n enir ııt. 

dört giin ılaha \"ur Ondan sonra 

lsmını bulam azsan hemen Bcleıliyı•de intihap en
eıımenine git Suna çok kolııylılı: gôstıırilel'ektir 

Belediye intih • lı . nJn rey atmak her medenı aıla
m n hakkı olduğu kaılıır vnlfeıidir d~. 

M. Titülesko 
M. Mussoliniyi ziyaret edecek 

M. Mııs olini 
!sTA , 'BL L, 16 (::;:) ) 

Homıınya hnriciye nazırı .\! 

Tıtüleılı:o f Pşrınievveldtı Ro· 

ma'ya giderek İtalyan bıı 
veikli :'lf Nııssolinı'yi zıynret 

M. Titülesko 
odocektir. Romanya hükume· 
ti, ltalya siyasetine dönmek 
!!İyelindeıiir. M. Titüleıko. 
ltıılya ıle küçüle itildf dev
letlerinin arasını bulmaj\'a 
~alı makt!ldır. 



SAYFA: 2 

İzmir görüşleri: /il 
Spor ve müsamere 
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lzmlr'in kalabalığı eksil 
miyor. Caddeler 9 eylulün 
aynı kalabalığı altında in· 
liyor. Bugün bir kaç arka
dat lzmlr sporunu görmek 
için .ıadyoma iniyoı uz. Akın 
fazla. Saha kalabalık Gü
nü geçmit maçın tafsilatını 
verecek değilim Zaten ev· 
velkl yazılarımda da böyle 
yaptım . Gördüğümü, 

duyduğumu yazdım . Ôyle 
yapacağım. Ankaragücü . Al· 
tay maçı var 

I/ ~ 111 llt il ı~ ,-,-,-~ ,, 1111 , ,,. ,~ 1r1r ı~)\ Viyana mektubu: ~ !~ lf. 11 
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lngiliz Matbuatı 
(Üst tarafı birinci sayfada~ 
bir gazeteye bariz bir rerı 
verip vermediğine delalet 
etmez. Mesela Labour par· 
tisinin mut lak organı sayılan 
Da il y Herald gazetesi Popu· 
1 er gazeteler arasındadır. l u 
tasnifin daha ziyade gaze\t· 
n n haiz olduğu ve teııııil 
ettiği ve karilerinde ele mtf' 
cudlyetini farz ve kabul ef' 
!edili fikri seviyeye uygun 
olaı ak yapılıı ası umumiyet· 
le mutattır. llu l:akıırd•0 

ciddi gazetelerin İngilt•r' 
haricinde hemen hiç berııtrı 
yok gıbidir. • alnız Tiıtı 11 İki musevi ve bir kaç 

Tark kadın erkeği arasın
dayım. 

Yanımda bir de Ankara'lı 
ıporcu var. Dert yanıyor: 

- Geldiğimize pişman 
olduk. Çok yorgunuz. Fazla 
kalabalık Yer yok . Bize 
sporcu kard.,ılerimiz rnisa 
flrperverlik göstermedi Yor·[ 
ııun arııın sahaya çıktık 

Blrincı maçı kaybettik. 
Ben bu sözlere inanmıyo 

rum. Daha doğrusu inanmak 
istemiyorum. Kendi kan
dime 

- İzmir sporcuları böy1e 
olmaz, diyorum. Fakat. 

Top bir kaleye gidince 
yaıa, seıleri ve alkış kulak
larımı dolduruyor. Diğerinde 
ıe11izllk bu dolan kulakları
mı boıaltıyor. 

Hakeme acıyorum. Arka
datıma: 

- Bu hakem ecnebi mi? 
diyorum 

- Hayır, Türk. Göztepe'· 
den lsmail, devab ı veriyor . 

2 · 2 beraberlik golü 
atılınca yanımda oturan eyi 
giyinmif. ıaıı gözlü bir Mu· 
sevi bağırıyor· 

- Yasasın. bıravvo 

Ve bu kuvvetli çıkan iki 
kelimeyi yavaıça "Altay" ta
kip ediyor. 
Bu kelimelerinden peşin, şap· 
kanın havadan yere, yerden 
havaya çıkıp indiğini görüyo· 
rum Aynı zarr.anda da ba• 
ğırıyor: 

İzmir' in şerefi var. Ko
lay mı be .. İzmir' in şeı efini 
düıürür miyiz. 8aıkarn: a ve
rir miyiz 

Kafamda yine büyük bir 
nida ve istifham var. Keke· 
il yorum. 

- lzmir şneFi. Anka
ra'lı oyuncular. Bu bir Mu
sevi. Yatasın, varolaun kuv 
vetli çıkıyor. Altay yavaş 
Gülmekle karışık bır sinirli · 
lik altında susuyorum. Ha
keme hak vuriyorum. Ken
dimi onun yerine koyuyo
rumda" Ben olsam,oyunu der 
hal Altayın lehine çevlrir.ır, 
böyle gecikmem, diyorum .• 
Çünkü bu suretle aleyhime 
birkaç kelime noksan kul
landırmıı olurum . 

Bağırmalar bir birini ta 
kip ediyor l<oıuımaları gö
rüyorum. Topu görmüyo· 
rum. Miyop olduitum 
için diyeceğim Hayır Zira 
ıu kelime ııözlerlme hak 
veriyor: 

Kaleci görmıyor, ıut 
at! 

~ 
Bir gece evvel Halkevl 

dolup boıalmış. Konser var· 
dı. 

Bu gece de Himmet'in oğ
lu piyesi temsil edilecek Biz 
girmek istiyoruz. Fakat kar
ne yok. Çoktan davetlilere 
verilmiş Halkevl .. Hususi da
vetiye 

Dilden bu zıt kelimeleri 
·elımde oha derhal atarım. 

Karar verdim. Evime her 
ne suretle oluraa olsun gi· 
receğim. Ve girdim de. An
kara'lı ııençler llimmel'ın oğ . 

lunu oynıyacak. Adım batı 
ııördüğnm eibi ıatır batı da 

e e ıye ın 1 . a 1 encümeni VİYANA, ( S.Ş.) - M. kurtardılar. Milletler cemi 

b 1 k 
1 Vı!Ayet daıml encümeni dün Schuschnigg Avusturya'yı yetine müracaatta ı . u l unmuf 

aş ar en•• ' Cd vlı:alılde olarak Vali muavini Milletler Cemiyetinde tem· olsalar bile hiç bir semere 
Ekrem lıey i n riyasetinde top- sil etmek maksadtle dün, elde edemiyeceklerini bili· 

h
- -=-,- :-- /; d f b '/ • tandı , Rşoğ'ıduki kororları verdi. Cenevre'ye müteveccihen yorlardı Zira, Çin - Japon 

LJefflRe rt eTtn ŞU ay a l l gt• hareket etmi•tir mese!csi bize büyük bir der• rıj y ı•:, Jremit yolunda Derei vi- • 

l d l ran, İvrindi yolunıb K nılr, M. Schuschnigg Milletler vermiftir. 
eri gÖz ÖnÜn e tutma arz I k cem iyetinde bütün cihana İtalya hükümeti Dollfuss Susur u 'un Yııyoköy köyle. 

d hlt decek Ve D lr S ' " n hadı' sesirıden dolayı bir kaç 
l "'zlffl tr rile M Kemalpa,a yolundaki ap e 0 u su a • kurduğu prensipleri takip fırkayı Avusturya hududu-ür köprllnün esaslı tamir'ne; 

Iıılilıap etmek lıakkı 
Aıağıdaki tartları haiz her 

hemıeri belediye intihaba. 
tında rey verebilir : 

1 - Türk olmak . 
2 - intihap baılamadan 

evvel en az altı aydanbf!ri 
beldede ibamet etır ekte ol
duğunu vaaaik ile isbat et
mek.· 

3 - 18 Yatını bitir mi§ ol · 
mak. 

- Ağır hapis cezasına ma h 
kum olmamak. 

5 Hidematı ammeden 
memnu bulunmamak. 

6 - Hırsızlık, ı!olar.dırı· 

cılık. emnlyetı sui istimal, 
iflas gibi muhilli haysiyet 
suçlarla mahküm bult·nma
mak lazımdır. 

7 - Silah altında korıı-

mazlar. 

lıılilıap olrınıııa şıırlları 

Aıağıdaki ıartları haiz 
her hemtehri belediye mec
lisine aza intihap olunabi 

lır: 

1 Türk olmak. 
2 - İntihap baılamadan 

evvel en az altı aydanberi 
beldede ikamet etmekte ol
duğunu vesaik ile ;sbat et
mek . 

3 - Hidematı ammeden 
mahcur olmamak. 

4 25 Yatını bitlrmiı ol· 
mak. 

5 Türk'çe okur yazar 

olmak. 
6 - Ağır hapis, hidematı 

ammeden memnuiyet. hınız· 
lık, dolandırıcılık, emniyet 
sui i•timal, iflas gibi muhil
li haysiyet suçlarla mahküm 
bulunmamak. 

7 - Belediyeye a il bir 
işin muka\ili , muterredi ve
ya bunların l.efil ve ıerlki; 
ve yahut bu cihetlerden borç· 
lu bulunmamak lazımdır. 

8 Silah altında bulunan 
askerler. jandarmalar, zabit 

yazıyorum: Çok kalabalık 

salon. 
Himmet'in oğlu piyesı fe· 

na değil. Ankara temsili 

hakkındaki tenkitleri rr.uh · 
telif gazetelerde okuır. Uf· 

tum. Gördüm. Biraz sukutu 
hayale uAradım. 

Temsilde pek muvaHakı 
yat yoktu Ya onlar yanıl
mıı, yahut ta ben Mamafih 
onlar yanılmarr ııtır, ben 
yanılmııımdır. Tfırennim de 
bu Şu ıhtimal de var: An· 
kara'da temsil edenler bat 
ka olsa gerek. Aynı gençler 
olamaz. Veli, Muammer, 
bitaz da Hocayı temsil eden 
gençlerin bariz muvaffakı
yetaizliklerini zannet mi) o 
rum ki Fikirlerini yazan· 
lar göz yumarak alkıılaıın. 

Ve ummuyorum ki ben bu 
derece aldanayım. 

Dii!erleri hak kında fena 
deAil diyeceğim. Himmet 
ağa ile karısı yafalıldı. Zi. 
ba sesi güzel bir köylü 
kız. 

Neticeye bakarsak eyi bir 
gece eeçirdik Güldük, 
kısmen ağladık Müzikte 
coıtuk. Daha ne olıun. Bun
lar Şehir tiyatrom artistleri 

deiıil ya. Nihayet amatör. 
Pekala gfü:eldi itte! 

R. Gökalp 

' 

R 

Balıkesir belediye dairesı 

ler, polisler, askeri memur
lar belediyeye aza intılıap 

olunamazlar. 
«Manevrada talim i\in 

ihtiyat zabitanının silah al

tına alınması müstesnadır. 

d ·.- · s ·· l' ki' na sevkederek Avusturya Hastahane bahçe duvarları e ece .~ını oy ıyece ır. 
Müteveffa Dollfuss. tam istiklaline karşı büyük bir nın inşasına; Ovaköy pnna

y . r ı n ı n 26 "Y:ühle aç iması
na; llastahonenin 669 lıralılı: 

eczasının mübaynasına; ilk 
müt 'plerin büt~· edeki talısi. 

satile t&mirine; Kepsüt rr; ck
tebine 30.sıra yaptırılmasına ; 

Bii' ıdıç yolunda 11 - 19 
kıloıııctrenin Pilindirojinin Y" 
p . Jmasına; Atelye yanında 

silındiı lere hır gııroj yapıl
masınr; llısar ılıcasının mü· 
zayerle vazı n a 

Mu&llim ka~roları 
Bu senekı muallim kuıl-

rolarının nasıl olacağı ho
nuz belli değildir. Ma&rif 
iJ ıresi dahJ kadroyu tespit 
etmiş değıldir Birkaç güne 
k ıl .ır kadroların haz rlıına

c ığı ümit erlilmektedir. 
Bu seneki mual'im kadro 

IJrındıı bazı değişiklikler 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Son sınıf ikmal imtihanları 
Lise 'c muollinı mc ktebi 

ı 

bir sene evvel Milletler Ce- hizmette bulunmuşlur. gazetesi eski ve kib•' 
mi yetinde, Avusturya 'nın 
vaziyetine dair bir nutuk 
söylemişti. Milletler Cemi
li o esnada sempa isini M. 
Dollfuss' e göstermiş ve 
Avusturya istiklalinin Mil 
letler Cemiyeti ıçın bir 
prensip meselesi olduft nu 
teyit etmitli. 

M. Dolfu5', grçen •ene 
Londra'da aktedilen iktısat 

konferansında da Avustur· 
ya'nın iktısadi vaziyetini 
izah etmitti · Bu münase 
betle İtalya hükümeti de 
Avusturya'nın iktısadi buh· 

ranı hakkında bir muhtıı a 
vermitli· 

M. Schuschnigg, M. Dol· 
fuss'ün halefi bulunuyor. 
Schuschnigg'inne şerait içinde 
bu makama geldiği herkes
çe malümdur. 

Avusturya hükümeli şim- bir ananeyi mU 
di kendi istiklali için lazım hafaz etmesi itibarıle dt' 
gelen teminatı milletler ce· ğil, aynı zamanda her giiP 
mi yetinden istiyecektir. ifa ettiği kıymt>tli hizrıı• 1 ' 
İhtimal ki M. Schuschnigg ler dolayısile de her lngılll 

de gurur ve iftihe.r hislt11 

milletler cemiyeti kür· 
• uyandırmag· a layık bir gı· 

süsünde Almanya nın t 
zetedir. Times gazetesin. 

aleyhinde bir hitabede 1 bağlı ve sadık binlerce kar 
bulunmıyacaktır. Bununla d p' 

vardır ki uzun· seneler e 
beraber 25 temmuz hadise- beri fikri gıdalarının en bii' 
si hakhında Avusturya'da yük kısmını bu menbad•0 

yapılan tahkikatın neticele- alırlar. Bu gazetenin itit>111 

rini m ılletler bemiyeti aza- İngiltere haricinde de ht 
!arına bildirecektir l'u su- men hemen hudutsuzdur 

1 
retle bütün milletler, Lu ha- Ttmes'in bu hususi \ 
dise karşısında Reich'.n me- mümtaz mevkıi bir ar• 1 ~. 
suliyetini tafsile tıle anlıya- sarsılır gibi oldu Yani vı 
caklardır. tile müteveffa Lord No( 

hcliffe gazetenin aksyoll ~ 
M. Schuschnigg dün Viya 1 a• 

na'dan hareket ederk~n halk rını tamamen satın a a~d1 
gazeteyi bir çok ah va 

tarafından heyecan ile teşyi ıahsi ve ekseriya da reııll' 
olunmuştur . Bundan anlaşı· siz bir politikanın aleti yar 
lıyor ki son zamanlarda mıflı. Mumaileyh vefatırı0'. 
Alman gazetelerinin iddia· sonra gazetenin timdıki ~ 
ları veçlıile Avusturya'dald hipleri ve bu meyanda , 
Nazi'lerin kuvvetli l:uluduk mes gazetesine yüz serıt! 

9 - llütün devlet memur 
!arı ve belediye memur ve 
müstahdemleri da lrei memu· 
riyet ı eri dahilinde belediye 
meclisince aza intihap olu 

namazlar. 
Cet11dll'fe i/ira: lıakkı 

intihap cetvelinde hüvi
yetleri yazılı olmıyanlar ya 

hut yanlıı veya mükerrer 
yazılı olanlar defterin asılı 

kaldığı altı gün içerlsince 
intihap encümenine müra· 
caat ederek yanlıılığın dü
zeltilmesini iıtiyebilirler . 

son sınır ilı.mdl imtihanları 
ı devam etmektedir . Dün de 
riyazıye imtıhanı yapılmış-

Gerek mütevt:ffa Dollfuss 
ve gerekse Schuschnigg 
Avusturya 'nın isi iki alini her 
türlü tecavüze karşı mu1'a
faza ve müdafaa ettiler 
Avusturya·nın devlet adam
ları bu cidal sahasında mil-

ları doğru değildir. mütecaviz bir müddettir ''r 
Cıhan harbinde öleo as hip olan bir aileye meli'~· 

kerler abidesinin kü~at me- olan John Walter araları . 
rasımı yarın Viyana'da da şu müteahhit mahiyeti~ 

İntihap encümeninin ver

diği kararın kendilerine teb
liit tarihinden itibaren üç 1 

gün içerisinde intihap en· 
cümeni kararile beraber as· 
)iye mahkemesine gidt bitir
ler. Asliye mahkemesinin 
kararı katidir. 

Nahiye 
müdürleri 

Merkeze bağlı nahiye mü 
dürleri vılayetçe sa 1 ı gü
nü merkezde içtima için ça
ğırılmııtır. Bu toplantıda vi
layet köy yatı rr.ekteplerl 
hakkında görütü 1eceklir. 

Seyfi Bey 
Vilayet Nafia başmühen· 

disi Seyfi beyin Nafia mü 

fettlti olduğunu evvelce 
yazmııtık. Seyfı ~ey bugün 

Ankara'ya gidecektir Eyi 
yolculuklar ve yeni vazife. 
sinde muvaffakıyetler di 
!eriz. 

Naci Bey 
Necatı bey nıuall m mtkte . 

bi ve lisesi riy,,ziye mual 

limi Naci bey dünkü trenle 

lstanbul'a gitmiştir . Bir har
ta sonra dönecektir. 

Milletlt1'r 
Cemiyt•tindc 

( l'st tar" fı hırİnt'İ s 'ıyfJda ) 
<abulü için reye müracaat 

edildiği zaman 13 azadan 
onu evet demiıler. Panama 

Portekiz ve Arjantin mü•· 
tenklf kalmıılardır. lleyeli 

umumiyenln çarıamba gü 
nü yapacağı toplanııta Sov
yet Rusya resmen milletler 
cemiyetine kabul eclilecek· 
tir. 

Sualleri vekılletttn gelen !etler cemiyetinden hiç bir büyük tezahürat ile yapıla- deki kararı verdiler: ,~i~~ 
ve tahriri yapılan bu imli- yardım islemediler ve ken- caktır. :-:;enliklere bugünden darlar sahip oldukları 11,~ 

tır. 

1 9 1 b · · !erini baıka birisine aatıll. 
hana iseden ta e e gırmış, di kendilerine vatanlarını batlanmışlır. u• 
dördü muvaffolı. olmu':. beşi _,...----------·---------------- istediklerinde, bu_ satıt ııı, ~ 
olamamı~t r. 

ÜV(lköy 
Partayırı 

Hay,· anotıo Jı~sı~ı k zuhu
ru yüzünden O'·aköyll pa
nay.rının geri b.rakıldığını 

yuz n.ştık . Hastalık zail ol
duğundan mHlı.ür panayır 
26 bylıilde a ı·ıl.ıcalı.tır . 

Tak~ir e~ilen valiler. 
Bazı valıl~r vilılyotlerinde 

göoterdilı:leri funliyet ve ı· a
lışkanlılı: ve buhuYus yol. 
ziraat ve sihhat işlerindeki 

faaliyetleri doloyısile Heyeti 
Vekile taroCınclan takdir ve 
telırik ~dilmişlerdir. 

Hukılmet memurlarına 

karşı izhar olunan takdir ve 
memnuniyet, Cıimhuriyet 

idaresinin vasfını gö;termek
tedir. 

Bu evsaf. Sııltanııt Jevri 
nin idaresine ı·ok aykırıdır. 
~.ıltanat devrinin büyük me· 
murları , hükumetten hıı· bir 
manevi tnhrık gö medılı.le· 
rindı n doh yı. vnzıfelerine 
la ayt ve yilılycllcrınin ıh

tiyacııtını teminden uz ılı 
bulunuyor ve yaln ı z (idarei 
maslahat) tabirile vakit ge
çiriyorlardı ve memleketi 
uçuruma sevkediyorlardı. 

Radyo 
17 EYLÜL PAZARTESi 
İSTANBUL, 
Fransızca ders. 19 konferans 

l9,30Tiirk musiki neşriyatı: (Ek
rem, Ruşen, Cevdel, Kemani 
Cevdet, Şeref, lbrahim beyler 
ve Vecihe, Belma hanımlar).21,20 
ajans ve borsa 21,10 Bedriye 
Rasim hanımın iştirakile tango 
ve caz orkestrası. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
Cazbant. 20 Müsahabe. 21.10 

Neşeli sözler. 21 ,45 Feriedliıı 

idaresinde opera orkeslrası 

23 haberler. 23,20 kurina takımı 
24 Fransızca konferans , 24,20 
Bachmen salon orkesıra'1. 

Harp teçhizatı ima 1 ;:,~:~~ ::c:~sma~~gi~:~;~· 
sek beı makamının ıa ı ~O 

d 
• rinin huzurile tqtl dl 

e en Sanayi edecek bir komite tarafıO r' 
tasvip edildiği takdirde 1' , 

k d k 
edilebilir) Bu karar ile Tiıl'1 

Tasavvurnn {ev ın e yükse gazetesi vakıf bir haYıl 

l 
müessesesi mahiyetini al~e 

kazanc ar ve her hangi bir kazanÇ J4 

Yüksek mali kudretleri ı kadar olan seneler zarfında menfaat kasti tali dere''ıı 
ve çok nüfuz!~ siyasi mü· İngiltere harp sanayii Fir- kalmıştır. Ciddi gazelt ;I 
nasebetleı i olan harp sanayi ması Vickers, M. Carsc'nin sırasına Morning Post 1 Daily Telgraph gaze,elt 1 . 
sindiİ<alarının, milletlerin şirketinden bu patenteleri ıı' 

dahilc'ir Bunlardan biri~ 1 leslihat müsabakasında ve kullanmak rul . satını almış l el ngillere'nin büyük gıız " 
Lundan mütevellit harp teh- ve bu suretle Japonya, Jll' 

Hollanda, Avusturya ve Is· lerinin en eskisidir ve "' 
lıkesinde ilk m eda mernli k • 

panya sılah ve mühimmat hafazakar fır anın erı 01 
yelleri iddiası, beynelmilEI taki sağ cenahını temsil t 
sulh ve müsalemet propa fabrikaları da bu patente· ~I 

!erin istimali hakkını ka Umumi} elle mutedil pıu ıt' 
ganda n şriyatında ekseriya zanmışlardır. fazakar ve harici siyatl f 
tekrar edilir. Am<rika Hir Amerikan şirketine ruh hemen daima hüküıl'1

1 
!eşik devletleri ayan meclisi sat ücreti olmak ü~ere tutan Times gazetuine r~, 
bu ittihamın Amerikan teç· Vickers firmaundan 441l,(IOO zaran Morning Post ılJ, 
hizalı harbiye sanayiine de lira, bir ispanya firmasın 1 kati mar.ada bir P' rti s:, 
recei taallükunu tetkik et- dan 204,000 lira, bır Hol le&idir. Her ne kadar m~~I 
mek üzere bir tah~ ikat ko · landa firmasır.dan 42,00 viya tının zengıfl; 
misyonu teşkil etmiştir Bu lira ve bir Japon fabrika · ve bilhassa ec0'ıı 
komisyon Elecric lloat sından da 38,000 lira ve· istihbarat servisi ilibıı';, 
Company şir~etinin umu- rilmiştir. Times gazetesinin rrerlt /1 
mi müdürü M. Hards Amerika şirketinin gizli sine tamamen erişemrz~.1 t 

> acentelerinden biri Fransız Morning Rost gazetesi ffl1·1 Carse'yi iaticevap etti. hu 1 < 
mühendisi M. Michael Cle- liz'cede nümune o 8 

, islicevapta hayret uyandın· ' 
cı bir takım ifşaatla beynel· menceau idi, yani nıethur lisan ile çok güzel ve rıı 
milel harp sayinin iş ve «Kaplan)) George Cleınen· kemmel yazar. canlı ıı 

ceau'nun oğlu.. heyecanlıdır. Da'ly 'f',.1 menfaatleri nasıl rüyet ve 
ki 

Esrarengiı Yunanlı Sir graph gazete. i de aynı ,, 
lemin ettı eri meydana çık- ,, 

Basil Zecharoff bu genç çhile, fakat biraz sola " 
tı. M. Carse ifadesinde, ' 

1 f mühendis hakkında M. temayil muhafazakar ,,1 bi hassa muayyen irmanla- r 

1 d k il k 1 Carse'e yazdığı bır mektup- gazete sayılır ve bir '/ 
rınaraarın a aıle uteı i /,, 

ta şöyle idarei kelaın et· Jt~ 
edip birbiri le bağ' anarak k ı o mlştir: Genç C emenceau Bu me tupta şöy e f 
tahtelbahir satı•ları için koy. A 'I k b ·~ • sizin fırmasız için çok kıy· yor: << miraı ı izıw ..,ı 
dukları mali ve siyasi tuzak- f'f'' 

metli hizmetler ifa etmek mamızla Armstrong 1 
1 !arı anlattı M Carsc'nin ı' 

te ve benim. idarem altında sından tahtelbahir ill .ı 
idaresindeki firma tahtelba - el" başlıca Amerika işini gözet· müsabakasına iştirak 
hir inşasında mütehasus . k d s·pl me le ir,,, mizi talep etmıştir. 1 

1> 
bir firmadır ~e anlaşıldı&ına hk k k ırtı Ta i al omisyonunun her Jı .. lde bizim alabl 
göre bu firma öyle paten k 1 d k h JI' 

müza ere erin e "ço ma . liğimiz için bizim firl'ııl 
lelere sahiptir ki, tahtell:a· k ti b' kt 

rem" ayı 1 ır me up dan biraz yüksek fial ..ı 
hir inşaatında kendis inden okunmuştur ki, bu mektup f'" 
müstağni kalın~mıyor. M. 1917 de Ch"r'es Claven melerini Armstong 

1 ~1 

Carse'nin şirketi kartel ah- isminde yüksek rütbeli bir sından talep edeceği~tıl 
kamı veçhile rakiplerile lngiliz bahriye mütekait za· çen sene beş tahte f 

iti'aflara giritiyor ve sipa- biti ve timdı Vickers firma· siparişinin bize verilJll;ıı 
sınında direktörü olan zat, temin eden AmiraJl

1 

rişi kendisi almasa bile . 1ıt yine mühim faydalar elde Amerikan ıırketinln direk dostum bana bu 1 

diyor . 1916 dan 1927 ye , törlerinden birine yazmııtır. yardım edecektir .• 
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.A M ERİ K A 
Alas~aıfa 72 tayyare meydanı, 6 ~üyük tay~are limanı 

yaptı . 
kuvvetleri top anmııtır ' 

PArtS, ı6(SŞ) Ame-
rika lükümeli uzak şark 
taki ıaziyeti büyük bir dik· 
katıe tap kip ediyor. Ame· 

rika. icabında Çin'de açık 
kapı politikasını müdafaa 
etrııık için hazırlık yap· 
llıdtadır. 

Siblrya ve Mançurı ye 
yakın olan" Alaska·da ancak 
6() bin n'ifus olduğu ha de 
Amerika burada 7 l. tayyare 
meydanı ve 6 büyük tay

limanı vücuda getıryare 
mittir 

Bundan başka 1471) lngi 
liz mili uzunluğunda şi 
mendifer hattı yapılmııtır: 
Amerika harbiye nezaretı 
Alaska iç·n yeni tahsisat 

istemittir · 
Amerika'nın 

bu faaliyeti 
memnuniyetle takip 

Alaskadaki 
Moskova'da 

edil· 

SAVAŞ~....,.,.,_!!!'ll!"!.....,~~.,........--......-----..--........ --~~------....-----~ SAYFA: 3 

jDünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketleri 
~ -

.. Parı ser Tagblatt., dan 
Ci~an har~inin rakamlarla Alman ırkmın tasfiyesi Japon gazeteciligi 

'tf aJesı' 'i li Popolo d'İtalia. dan 
U Alman ırkının tasfiyesi 

.. l'uri ser ragehlatt,,dan 
Harbin başlangıcında mer

kezi devletlerin 1211 milyonu 
karşısında itilaf devletlerinin 
278 milyon insanı bulunu 

yordu . 
1918 de bir milyar 344 

milyon nüfuslu 25 devlet 

Almanya 'ya karşı hali harp· ı 
te bulunuyordu· 

Almanya'da 13.25 milyon 
asker harp hizmetine alın 
mı tı Avusturya'da 9 milyon 
Fr!nsa'da 7.9 milyon, bü.yük 
Britanya'da 8,3 milyon, !tal 
ya'da 5,2 milyon, Romanya' 
da 1 milyon Belçika'daU,4 
milyon, Rusya'dR 10 milyon 
Türkiye ;le Bulgaristan'da 
ceman 2,5 milycn, itilafın 
küçük devletlerinde ceman 11 
milyon asker harp hizmeti· 

ne alınmıştır. 

yeni fenni ve ilmi vesait ile 
yapılacaktır . Alman ırkı 

bozuktur, dejenere olmuş· 

tur. Almanya.da neşredilen 
son istatistikler dahi bu 
noktai nazarımızı ispat et 
mektedir . 

1931 senesinde, Alman 

tımarhanelerinde dimaği has 
talığa müptela olanların 

adedi iki yüz yirn i bin ki
şiyi tecavüz etmıştir. Deli
le r. aptallar, ahmaklar ve 
sar' aya müptela olanlar kı
sım kısım ayrılmışlardır. 

Son zamanlarda Alman · 

"Japan 1934.. ismindeki 
muvaffakiyetlı kitabı ile 
çal:iuk şöhret sahıbi olan 
gazeteci Maurice Lachin, 
lıaflalık mecmua olan Je 
suis Partont'da Japon gaze
teciliği hakkında dikkate 
şayan malümat vermekte 
ve ezcümle şunları yazmak· 
tadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savatı'n : A k A t .. .. : Yazan : 
: Küçük : Ş Il rellOJ'U : Mümtaz: 
:Hikayesi : : Zeki : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Me - Te beye 300 sene sonra 
1 !inde kesilmiı kızıl konfet· 

Juel Kalpa apartımanının 
350 inci katından yeni sev· 
gilısine göz kırptı Mendil 
salladı. 

* 
Juel Panama şehrinin 

havai parklarında yeni sev· 
gilisı ile baş baıa. Ate! gül 
ilerin kızgın kokusu Jut'I 
Nima'nın ellerini avuçları· 

na aldı. Ona 20 inci aHa 
ait bir aşk masalı söyledi 

•• 

Juel , Amralya kıtasının 

Pani şehrinin Sanut kasaba
sında doğdu . Babası (hava 
parkı) nın direktörlerinden 

dir. 
il 

!er serpti. 

Juel sevgililerinin ittira
kile bir kongra aktetti. Ga
zeteler bundan "Bir kalp 
kongrası" diye bah•etıller 
Kongra reisi, palp doktoru 
Juel Ansanbile'yl afk ıark ı 
.ıle açtı. Marş çalarken her 
kes ayağa kalktı. 

Binanın 500 üncü katının 
bayrak direğine beyaz ipek 
üzerine kırn ızı filoıtan örü· 
lü kalp işaretli resmi hay

ra ğı çektiler. 
Juel atıklarının bir liste

sini yaptı Her birile (1) 
dakikasını geçirecejiini 
vadetti. Sözden dönülmiye· 
ceğine aşkın büyüklüğü 

üzerine antlar içildi. 

. · u yüzden Japonya ile 
ıhtlilf çıkması ihtimaline 
ka-,, evvelce Havay adala 
rııda tedbirler alınmıştı 
ŞtJıd; de Alaska yarımada 
•ııda rnühim askeri hazırlık 
Y?pılınaktadır. Burası her 
ıftinıale kartı üssülhareke 
~hne konmuıtur Burada 
~ilhassa mühim tayyare l mektedir 

Alman ordusunun kuvve
ti ı ağustos 1914 te 3,9 
milyon, 6 eylul 1916 da 8,2 
milyon, 11 teırinüani 1918 
de 8 milyona baliğ idi . 

ya'nın akıl hastalığı müle· 
hassısı Prof. Osterman 'ın 

neşrettıği kita l:a nazaran 
Almanya'da dimağ ha•talı· 

ğına Müptela olanların ade· 
di altı yüz bin kişiyi bul 
muştur. Bu gibi hastalar 
için Almanya'da yüz elli 
timarhane mevcuttur. l' u 
müesseseler için her sen <
yüz yetmiş milyon mark 
sarf edilmektedir. 

Japonya'da gazeteci küçük 
bir kral gibi dilediği tarzda 
ve kendi keyf ve hevesıne 
tabi olarak hareket edebilir 
O istediği gibi Nazırlara ve 
yüksek n.emurlara küfür 
edebilir. O, içtimai ~· ayt ve 
kavaidin fevkına çıkabilir 

ve her yere girebilir. Na
muslu adamların yüzlerini 
kızartan ve elleri ile taı'a 
rını dövdüren ahvale o, ya
ni gazeteci perva•ızca ba
kabilir. O bir nevi gaz<'leci· 
lik muafiyet ve m1<6uniyeli· 
nin himaye!! altındadır ve 
bu himaye onu fanilerin ha 
yatı fevkına yükselmiştir. 

Juel babasına hiç benze· 
medi. Pek yaramaz çıktı. 
işe evvP.la n ahalle kızların
dan baıladı. Yaka değiştirir 
gibi sevgili değııtirdi Kalp 
donjuanlığı onun için tenef· 
füs, uyumak gibi tabii bir 
it ha ıne girdi. Kadınlar 

onu bir portmen. bir esans 
şişesi, bir karmen tüpü gibi 
yanından ayırınad lar. 

Kongra azaları, yedek ol 
sun, fahri olsun, batka hiç 
bir azanın aralarına alına· 

mıyacağıra dair maddeler 
tertip ettiler. Azadan bir 
genç kız rozet yapılmaunı 

teklif etti. Bu azanın bir
birini tanıyabilmesi içindi. 
Şekil üzerinde Juel yazılı 
kızıl bir kalp olarak kabul 

edildı 

Buğday mı, 
Silah mı? 

Amerika dal 

Anıerika'nın Çin'e 
Verdiği dolarlar 

ne oldu? 
VAŞiNGTON 15 (A.A) 

Sii·h ' hk. a ıatışı hakkında ta ı-

ka.t Yapan Ayan komisyo 
llunda reis Ayandan M. 
Ry., Birleş;k A!llerika'nın 1 

Çin'e Amerika buğdayı satın 
a.lrnaıı için on ~ilyon ve 
ilanı k · · u alması için yırmı 

lllilyon dolu verdiğini söy 
lem· . · k , 1 ttır. Bu suretle, Amerı· 

a daki fazla buğdayı sat 
llıak ve Çin'deki milyonlarca 
açı beslemek ümidıle Ame· 
rika ticaretine yeni bir hız 
Verilın· t· ış ır 

1\1. Rye, resmi Japon rna· 
~afiJinin, bu kararın haki 

atte Amerika'dan muhım 
l'tıat ve tayyare satın almak 
için kullanıldığır ı söy:ed k 
lerın· il. . . ı ave e' mıştır. 

1 So kişilik bir kafile 
~onıanya'ya iltica 

etti 
ATiNA 16 (S.Ş.) - Bük 

ret'ten bildirildiğine göre Rul· 
llllristan Türkleri görrrekte 
oldukları taı.yıklere daya 
1111 "lladıklarından Dobriça
Yil ilticaya devam etmekte
dir 

Bir kaç gün evvel yeni 
den 150 ki tiden mürekk< P 

~ kafile iltica el ti ve za· 

Senedenberi Lond Canıro 

se·nin tasarruf ur.dadır Mu
llla.ileyh bu gazeteyi eski 
•a.hibi Lord Buruham 'dan 
satın almııtır. Yeni idare 
altında Telegraph gazetesi 
emniyetli ve enteresan bir 
havadi• gazetesi olmuştur 
Bu gazete her şeyden ev· 
Ve( lngiliz orta sınıfına hi
tap eder. 

Timeı'in ve Morning Po · 
st'un siyasi nüfuzları şüphe· 
1 " büyüktür.Daily Telegra· 
Ph'ın kendi karilerini ne de· 
roceye kadar nüfuzu altına 
alabildiği hakkında bir hü· 
kürn vermek güç ise de her 
halde bu üç ciddi gazetenin 
nüfuz ve ehemmiyeti. nisbe 
len mutevazi olan baskı 
adetlerinin delalet ettiğinden 
Pek çok fazladır. Baskı adet
leri ı.e: 

Grev ve 
Komünistler 
PROVIDENCE, 15(A.Al

Vali son dokumacılık gre· ı 
vindeki iğtişaılarC:rn mesu 
sıfatile bütün komünist le. 

rin tevkifini polise emret. ı 
miş ve asayişi mııhafa_za ıçın 
!:iOO kişilik bir ask~rı kıta 
talebetmiştir Amerıka Re-
. .. huru M Rozvelt ken· 
ıscum 

disine telfonla verdiği cevap. 
. t lüzum gösterirse ta vazıye 

federal askeri kıtaların mu· 

t hazır olduklarını avene e 
bildirmiştir. 

Parlamentolar kon· 
fer ansı 

BELGRAT, 16 (A.A) 
Beynelmilel doku~uncu par. 
larnentolar ticare.t konfe· 

bugün merasımle açıl
ransı 

dı. . ? 
Yine bir su1kast mı. 
VİYANA, 16(A.A) Po-

t. ı"stasyonda yine bir bom . 
ıs . !:> . • 
ba bulmuşll!r. Yenı ır nazı 

bb .. .. duöu zan 
suik st tcşe usu -O .. ·ı 

olunmaktadır. 

llıların yiyecekleri ve pa· 
va V 1· 
raları yoktur. Stlistire a ': 
si kendilerine t'rıak tevzı 

. t' Tu··rk konsoloshane 
etmış ır. I 
si bu mesele ile memul o . 
maktadır. Bunların masraf 
(arını Türk hükumeti yapa· 
rak kendılerini Türkiye'ye 
nakledecektir 

Sovyet Rusya, Avrupa ve 
sulh 

Almanya için zayiatı en 
çoı. olan zaman cihan har· 
binin ilk haftaları ve 1918 
in ilkbahar taarruzu idi. llu 
taarruz,mart.haziran zarfın· 
da ı 14,251 olüye ve 73,470 
gaip ve esire ve 500,0CO 

yaralıya malolmuştur. 
Fransız'lar da en ağır za· 

yiata aynı veçhile harbin 

ilk aylarında ve sonra Ver 
dun m ıharebesinde şubattan 
ha~iran 1916 ya kadar olan 
zaman zarfında maruz kal· 
mışlar ve hatla bu sırada 
Fransız'ların zayiatı hewen 
hemen Alman'ların zayiatın 
dan ziyade o'muttur. Niha· 
yet Fransız'ların mart-hazi

ran 1918 ilkbahar taarru
zunda 167.000 ölü ve 266,00U 
yaralı zayiatı olmuştur . 

lngiliz'ler için !"omn e mu· 
harebesi en çok zayiata se
bep olmuştur lngiliz'ler bu 
muharebede 150,000 ölü 
ve 318,UOO yaralı vermi~ler- . 

dir 
Harbin umum zayiatı Al

manya için l,d08/>45 

ölü ve 4,247, 143 yaralıya 
baliğ olmuştur . Bu miktara 
daha 14,00U renkli müstem· 
leke askeri ilave edilmek 

lazımdır. 
İngiltere'nin uğradığı ölüm 

. 1 mecmuu 869,000, 
zayıa ı 

F 'nın 1 354,UUO. ltal-ransa 1 

yanın 600,000 Romanya._ 
nın 159 .0IJ ), Belçika'nın 

115,0UU dir. 
Harbin vukuu ve cereya· 

nı esnasında Alman'lar ta 
rafından 200 muhtelif mer· 

imal edilmiştir. 
Bir devletin yalnız başı- mi nevi 

d b ld lJunlardan 170 i yt'ni ima-
na kendısıni idare e e ı ı 
• . ak iki memleket lattandır Harl)in sonuna 
gı ve anc d h d 
arasında muharebe yapıl . ı· doğru mermi i zarı ay a 
ğı devirler artık . ge~m.'.ş- 11 milyona baliğ olmuştu. 
lir. Eğer bu gün bır buyuk Seferberlik mukaveleleri 
dev'el harbe girerse diğer ne göre her gün 1 :WU tane 
!erini de çekip sürükl~r: tüfeğin orduya teslimi lazım 
Sovyet Rusya mütecavızı I . l d h 

fi geliyordu. Bu ı ıtıya a a 
tarif ederek iki tara 1 

1 kt . ,·ık muharebelerde sarfedil· 
ademi tecavüz paki arı a 1 

suretile kendl•ini emniyet mitti. fhlahara ayda 250,0CO 
altına almakla eyi yaptı. tüfek imal edılmişlir. 
Bu paktlar diğer milletlerin Yeniden makineli tüfekler 
yani Almanya. l•alya , ve imali ayda 200 adet itiLa 
lngiltere'nin de Avrupa da rile başlamış ve teslimat 
girişmeleri lazım . gelen miktarı 1S17 iptida•ında 
yolu gö•termek,tedır.d h·ı· ayda 70dll e çıkmııtı. 1918 

Sovyct Rusya nın a 1 1 t k ı· t senesinde ise ay ı tes ıma 
. t mülahaıaları ve sıyasc d k ' ı 13,0UO e baliğ olmuıtu. 

Japonya ile arasın a ı zı• - 1917 de yeniden hafif 

diye t ve ihtilafın sev. k. v.e 30Ci0 ·d' top imalatı ayda 1 1• 

Sıhhiye nezareti bu me 
sele hakkında tetkikalla 
bulunmasını Prof. Brugger'e 
teklif etmiş ve mumaileyh 
dimaği hastalığa tutulanla
rın, söylenilen rakamdan 
daha fazla olduğunu lesbit 

Onun bu kudretinde } al
nız bir zayıf nokta vardır. 

Her kudret sahihi hüküm
dar gibi o da bütçesini mü· 
tevazin tutmak mecburiye· 
tindedir. İşte bu mesele, 
onun en nazik ve can ala
cak noktasıdır Üniversiteyi 
yakında ikmal elmiş ve 
Tokyo'nun büyük gazt:lele 

Ju el'in sevgilileri o kadar 
çoğaldı ki . Kadınlar, genç 
kızlar enternasyonal lisanile: 

1 
Seni bir manikiır takımı 

Bir çift ipekli çorap 
İpeklı kor"a kadar seviyoruz. 

etmiştir. 

Nazizim acal a bütün Al-

man milletine kısırlaştırrra r :nin birinde meslek haya· 
kanununu kabul ettirecek tına alışmış olen bir gaze
mi? Yoksa bu kanun bir teci ayda 50 yen kazanır. 
paçavra halinde mi kala- Eğer istidadı varoa 100 yen 

cak? kazanabilecek vaziyet ıkti 
Prof. Fetscher, Almanya· sap eder Bu miktar maaf

daki doksan beş vili'I.} ele \ la o b irkaç sene çalışır . Son
bu mesele hakkında birer ra ayda 150 yen kazanını 
tamim göndermiştir· ya başlayınca mesut kimse· 

Halkın, malüllere tatbik lerden sayılır. Eğer oı u tali 

edilecek olan k!'ırlaştır başmuharrirliğe 1 ac' ar yük· 
ma kanununu kabul edip sel tirse aylık kazanc. 25ılyer.e 
etmiyeceklerini şehremın 1 e· kadar çıkabilir. Bürokrat'lar 
rinden sormuştur. ile mukayesece o kendhinı 
Dokıan beş vılayetin on mümtaz adJedebilir,zira evv

ikisi bu suale karıı cevap elce Japonya'da yalnız istihkar 
vermeğe tenezz ü 1 bile € tme- edılen gazetecilik " mı tı, 
miş ve yedi vilayet bu me gazetelerın büyük ticari te · 
sele hakkında hiç bir cevap 1 şebbiisler sırasına giı d ı gı ve 
veremiyeceğini bıldirmişlir. sayelerinde Karrier yapı lab ı l
On yedi vilayet tecrübe su- 1 diği gündenberi son derece 
retile b u pren•ipi kabul ede itibarlı bir meslektir Bun· 
ceğini, elli üç vilayetle bu dan mada eC(er Japon gaze· 
kanuna muhalif olduğunu tecisi guet ~ sahıbi tarafın 
b,yan etmiştir Bunlar me- dan muhabirlik ve Eııquet 

yanında yalnız yedi vilAyd için harice gönderilirse had · 
kısırlaştırma kanu:.unu mu· dı züinde hasis ve tamakar 
vafık bulnıuştur . olan gazete sahibi herr en 

-- he.u n müsrif denecek bir 

Ya~mura kaı şı sigortalı 
tenezzü~ler 

.. Paı iscr rageblatı,. lan 
Hollanda Demiryolları 

idaresi 
leri için 
bir nevi 
tedbırler 

tenezzüh gezinti· 
yağmura karşı 

sigorla}ı andırır 

almı~tır Yani 
te .ıezzühlere iştirak edenler 
mahalli maksuda kadar e· 
fer ücretlerini herhalde ken· 
dıleri ödiyecekler , fa kal gi· 
dilen mahalde yağmur ya· 
ğacak olursa ır.,n, tenezzü· 
he iştirak edenleri ücrt't•iz 
olarAk getirecektir. 

milyona baliğ idi 
El bombası aylık imala 

tının en çok olduğu zaman 
1916 17 kışı olup 9 mılyon 
idi. Cephemize ceman ye· 
kun 300 milyon el bombau 
sev kedilmiıtir. 

miras yedi halini alır. Bu · 
nun için hari~te buluı an Ja 

ponya'lı bir gazete mu"a· 
hirinin memlekete gt ri ça· 
ğırı ' ınası her ne kadar ter· 

fian dahi olsa· bir nevı su
i<ut sayılır. 

Yunannista ' nın nüfusu ~at
~ın~a bir istatisti~ 

"Apoye\· ınalini,, dt.•n: 

Yunanista'nın nüfusu Hl28de 

6 .204 631:1 olduğu halde!932de 

6,548 460 a çıkmıştır. Eski 
Yunanistan'da 1 674.7 O ve 

·n~alyı.'da 51401'0 lonien 
adalarında 220 .800, Siklet 
adalarında 138 020,Mora'da 
J.099,630, Makedonya'da 
1 517 21 O, Eµir'de 331 61 O, 
Girit'te 408,860, Garbi Trak
ya da 321.8.0 kişidir. 

1928 senesinde Atina şeh · 

rinin nüfusu 459 .21 1 iken 
ıimdi 47 1, 150 dir 

Diye aparlımanının önün-
de aşk ıarkıları ~öyledi'er. 

Juel onlara cludak ıek 

Yon Papen Viyana
1

ya avdet 
etmiyecektir. 

.,il Giornale d'lt;ılia ,. daıı 
Yon Papen'in Viyana'ya 

dönmiyeceği haberi teyit \ 
edilmektedir. Yon Papen I 
Viyana 'ya gelir gelmez has
ta olmuş ve mezuniyet ile 
Almanya'ya avdet etmiştir. \ 
Şimdi Yon Papen bu mezu 
niyetinin temdidini istemi§ 
ve Almanya hükümeli de 
bunu muvafık görmüştür 

Anlaşıldığına gör" Yon 
P.ıpen'in mezuniyeti sıhhi 

bir sebepten do(imamıştır 

Mumaileyh, uhdesine veri· 
len Viyana sefirliğini mU· 
vaffakıyetle ifa edemiyece 
ğini anladığı iıin bu vazi· 
feden affını rica etmitlir. 

Von Papen hasta dt>ğil
dır Geçen cuma ve cumar 
lesi günlerinde Baden Ba -
den'de yapılan at koşuları 
müsabakasında hazır bulun· 
muştur. 

Yon Papen'in Yiyana'ya 
avdet etmiyeceğini bütün 
Viyana gazeteleri dahi net 
r>lın 'ktedirler. Şu halde 
Yon Papen'in hastalığı. si· 
yasi bir hastalıktır. 

Radyo ve pı opağanda 
''l)r agcr Presse .. clt:n 

İngiliz gazete'erinin bildir· 
diğine göre Siemens firma· 
sı Alina.da 73 bin 111 aya 
malolacak bir telsiz istas· 
yonu kurmak teklifi ile Yu-
nan hükumetine mürac1<at 

Asırlardanberi gelen köh
ne selam '.şekli değiıtirildi 
Birbirini gören azalar ıağ 
ellerini kalplerinin üzerine 
koyacaklar ve derin bir 
"Ooh. diyerek iç çekecek
lerdir. Kongra reisine tesa
düf edenler sağ ellerinin iki 
parmağını dudağına götüre

cek ve "puk. diye ıea çı
karacaklardır . 

• 

Aşıkları liıt~ sırasile sırala 
rını savdılar Juel'in töhre· 
tini bir esanı kokusu gibi 
her kadın duydu. 

Kadınlar kalp biçiminde
ki kırmızı kağıtlara biraz 
esans dökerek adres yazdı· 
lar ve imza attılar. Fakat 
Juel bunu "maddei mahsu· 
guna" binaen kabul etmedi. 

ııı 

Juel bir gün IAmralya 
kalası umum ajamlarl di • 
rektörünün kız:nı ge~di. 
Kongra azaları köpürdüler. 
Fakat Juel •allamadı Ba· 
bası kızının bu muvaffaki 
yetim ajansları vutııoile bü. 
tün kıtaya ve yıldızlara 

bildirdi. ~ızına ve ona mil
yonlarca tebrik tel -
grafı ve haberi geldi. 

• * 
Amralya yıldızlardan ve 

kıtalardan yüz milyonlarca 

telgraf aldı. Diğer memle
ketler kendi kızlarını aşka 
talim ettirmelc için Juel'i 
davet ve angaje ediyorlar
dı. Amralya kıtası hüküme 
ti" Atık olmıyan harbe gide
mez. iş alamaz , avukat, ha
va müdürü, doktor olamaz. 
diye bir kanun çıkardı Juel 
bir 1 Her türlü kalp ve gö
nül ışleri limitet tlrketilkur· 
du Bütün dünyada ıubeler 
açtı ve açık göz müdürler 
yolladı. 

* • 

Foreign affair• mecmua 
•ının •on nüshuında Herald 
E. Scarbor oughı'in yazdığı· 
na göre Timesin takriben 

1 
200 bin . 

Morning Posl'un 150 bin 
Daily Telegraph'ın 3()1) bin· 1ı 

dir 

ilcasile bu siyasete gırıt~ış Harbin sonlarına doğrıı cep· 

Olması J·hu:nal dahi ' indeclır b 1 
hede 19,000 ağır top u u 

Fakat her ne saikle olursa d 1 •• 
... va· nuyordu. Yeni en agırn 

olsun, Rus diploma>ı<•~ın atıcı cihazlar imalatı 1917 
ziyeti bir iktidar ve kıyase \ d da 443 adette ve la 

h kik. b'r hedefın c ay 
tin ve a 1 1 k • bombal1<rı ıınala!ı da 

1917 de piyade mühim· 
mat !malalı 2340 milyon 

fiıeğe yakın lıarp cc phane 
adedi 110 milyona, barut 
imalatı 100 milyon kilo ve 
infilak maddeleri imalatı da 
235 milyon kilograma balığ 

olmuıtur. 

Pire'nin ise 1928 senesiı 

1 
de 266 9c O kiti iken şimdi 

251,6:19 dur . Alelümum Yu
nan şehirlerinin nüfusu2.060,. 

57\l olup tehirlerden hariç 
bulunan ahalinin miktarı 

etmiştir . 1 u para içın Yunan 
hükümetine kredi verilecek · 
lir Fakat esas şart olarak 
yük>ek ve büyük ses kud 
rctıı-i haiz olacak bu istas 
yon<lun irsalat ve neşriyat 
yapmak için Alman şirketi 
nin de hak ve salahiyeti 
olm, sı ileri sürülmektedir. 
Gazeteler lu teklifi tefsir 
ederken bu ticari plı\nın ar· 
kasında Alman Propaganda 
Nezaretinin bulundu~unu ve 
bu NeLaretin bu ıuretle 

Balkan·larda ve Şarkla yt'nl 
Almanya Propaga nduını 
yapmak için müsait bir i• 
tuyon kurmak istediğini 

Ertesi gün bütün gazete· 
ler ve ajans broıorları fU 
haberi verdi. [Atk antrenö
rü 1 Juel Neptün yıldızının 
teklifini kabul ederek dün 
bır posta balonile Yıldıza 

hareket etti. Gelen haber· 
\ere göre: Juel bir kadın 
kıtau tarafından ietikbal 
edilmiı askeri muzlka atk 
hava81 çalmıı bir genç kız 
tarafından çiçekle ve bütün 
Neptün kı.darının ıaçları

nı'1 bir tutaml\e örülü bir 
çelenk takdim edilmiı, bal
konlardan esanslar serpi\

~ittlr Kadınlar Jue\'i omuz
da taıımıılardır. 

dlr 

• 4,455 390 dır mevcudiyetini ııösterme te- gım ede ayda l 1 4 
1 
aynı ı;;en 

kaydetmektedirlt'r . 
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• 
Belediye intihap ı 
Encümeni Reisliğinden: 

.\zıt iııtilı<ıhınıı rey , · crı11iyelı<ı.k"ı 
())aıılıırııı 1rt• «lZit i11tihap t)ltıı111ııığ·,, sıt-
lalıiyeti lıtılıı111111lııı·ııı '')· ı·ı a)· rı yirıııi 
<tllı ııı<ıltitllt~ı1iıı (lct•tt•ı·leri Hüktlıııt•t 
ve Bt~Iedİ)' (' <l<tirelt·ı·i kııpılıırııııt ası
l<ıcıı ktı ı·. 

l)efterll•ı·ir1 15 Eylill 934 (~tıııı«ıı· -
tesi gii11ii11cltln itil>itı·en 20 ~)·1111 934 
Perşeınbe ~iiııii <tkşa1111 sa'' l ()il sekize 
kad<t ı· <tsılı Kitlacaktıı". Det"terlc 
rin <lsılı ka ((lığı ••Ilı ğiiıı ıııiidtlet 
zıtı•fınd<t isiınleri. hii\ıiyetleri clef 
terlere )·cınlış \' eyıı rııiikcı·rt•r vt~) ,,_ 
lıiç )'<tzıl111ıııı11ş c>lduğ·un«t d<tiı· ileı·i 
sürülec(•k itir<ızlaı· intihaıı Encüın(~
niııce dinleııüJ> işbu Eıırü111eı1 kıı ı·•lı·ile 
lazııı1 ~·t~leıı taslıilıitl )'ltpıl<tt.,<ığı, 20 
Eyltll 934 s<lil l 011 sekizdeıı S()Jıı·<• iti
r<lZ idd i<t sı (fi ıı lt•n ıııiyecceğ·i ,-e lıe r 
ıııiinte hil>in IJefıt•ıııelı<tl dfetcrflt•ki sı-
ı·ıtnııııı<tı·ıısını k<t)· ıt \'(•o nııın<tl"il ile -
intilıa l><t iştirak <~cte(•t•ği ilıin olıınıı ı·. 

, _ -

BİGADiÇ 
~-~ı 

ı Savaş 
Dönüş Panayırı 

Sındırgı panayırının hitamında 20-
9 - 934 perşembe günü açılacak 1 

5 gün devam edecektir 

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

llit lı kesi ı· ~ ecit l i 
\ılııctlliııı l\'lekıebi 
dii rl iiğ ii ıt(leıı: 

Erzakın cinsi 

EkııırJ.. 

l\o~ lifi Pi i 
Kil Zil )) 

Sı~ı r )) 

• 
Sadı• 'ağı . . 
Zı>' ıiıı Ya.\!ı . . . z.,, tin daıwsi 
Kul'u fa-.ııly<' 

Mt1 rciııwk 

.\olıııt 

Bezı•l ve• . 
Piriııl' . 
BP~ .ı Z pı>~ ııiı· 
Ka. ar • 
Soğ.ı 11 
P.ı tatı·~ 

Sckı•r 
• 
Sa lııı ıı 
"ak.ıı·ııa \l' kıısku~ 

irıııik 

~<'hl'i~ t
rn 
Sii ı 
Yo••u ı·t l"> 

Soda 
K::\\l~I . 
K u rıı iiz ii Ilı 
s;,alı t'riı.. 

İııcir 

Aıgari 

Kilo 

35000 
8000 
300() 
2f>OO 
3000 
l :ıOO 

700 
2500 

600 
800 
400 

.ıuoo 

1200 
500 

20l0 
7000 
3UUO 
1200 
2000 

200 
200 

1000 

1100 
200 
.ıoo 

100 
JOO 

Azami 
Kilo 

40000 
10000 

-1-000 
3fı00 

:3500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
500 

.:-ıooo 

ı:ıOO 

800 
~500 

~ouu 

4UOO 
1500 
2500 

300 
300 

1300 
fiOUO 
7000 
ı :~oo 

000 
500 
200 
500 

, 
• 

-~·ll.c'"' S E H 1 ~-:·;~ l;:V-.:. ,, 

Sint.•masınd<t 

I~ [ylUI 934 Pazar ~an itibaın 

ÇıLGıN UÇUŞ 

H .\HHİ KEt\U.-\1. 
BAH.B.\ H.\-GOTT~ 

Filiıııiıı ıııı'\zııu iı-ıııiııdPıı aıılsılrııakıadı" • 
Bu kuvvı·ıli macera \C ası.. fıl nıiııi hPı· lıa-• 
de ~öriiııüz. 

İl:h 1'1<'11: ıır \ r .\ llA r .\ OİSLEttl 

Yakında 

!----··~--------------··1 ·-----------------------•• • .. T -- ~ 
ıı emaşa ~ 
tf i~ 

8 OTEL VE GAZİNOSU ~ 
a Balıkt>~iriıı her lıu:,ıısta t>ll 

ıı ıııiikt>lllllH'I olt•lidir. 

n Konfor.Tem izli~! Servislerinde~i 
ı- .uı·ktı·biıııizin ilıli~ •wı i~iıı ~ı:ı) ıs !1:35 i!a- ıı neza~et ve ciddiyet, emniyet 

)t'siıw katla I' ) u karıda ci ıısi, aza ıııi 'e as/!~ıri ~ Gerek Memleket halkının. 
ıııikdarı .Yazılı olaıı 29 kalt·ııı ı·ı·zaı.. H' ~aıı·ı~ 1

1 
M gerek bütün misafirlerimizin 

lö-9-934 ıarilıiııdrıı itihar<'ıı yirıııi giiıı ıııiid- H umun1i takdirini celbetmiştir· 
detle n• ayrı a~ ı·ı ıııliııaka!'a~ a b.01111lıııu~tıır. M 

2 - Ekııwı. Et, Siiı \(~ Yoğuı·duıı ilıaldı·ı·ı :~ TEMAŞA Gazinosunda 
7-10-9 3 ~ Pazar saat 14: dP Sad(' ~a~ı, Zı·~ıi11 1 J• 
.'agı, z,.~ Liıı tlaıll'~i, b.ul'u rcıı~f', rnel'ciıı.c k, 110• j J Güzel Sesli Bir Radyo 
hııı, hezeh· ı· \e piriııcin iltaleleı·i 8-JO.\l:~.ı Pa- tf 
zal'l('Sİ saat 14 ı!P, diğerl~riı . İll dl' H-l0-!1:~4 Salı n ~C'lıriıı, isıaıılıııl V(' ızıııiriıı lıütiiıı gazt>teleri 
giiııii saat lJ ılı· ihalt>leı·ı ~apılaeub.ıı1" N ıııt>veııllıır 1 

3-Sart ııaıııder lu•l' giiıı ıııt•J..ıqılt• gi\ı·i'ılt•hi- tf • M Balı l ı eaırın en eyı tanınmıt bir oturma ve 
lir. İsteklilt·r ~ iizdı• 7 ,5 ııisheıiııdt' tlt'poziıolarile tf dinlenme yeridir. ' 

lligadıç Nahiye Merkt'zine 3 k'ı lometre 

mesafede simav çayı kenarında düz ve va.i bir ma· 
halde Balıkesir - Sındırgı , Dursunbey kazaları; Yağcılar, ! 

Konakpınarı, Kepsüt, Çorum, Gölcük Na~ iyeleri 
ortıuında açılacak bu panayırda her cimtt-n kasap
lık ve damızlık hayvan bulundurulacaktır . 

Abone licrclleri laksilc 
ba~lanabilir. 

.. 1 .. ._ _____ ..,_.., _______ ..,..,.:···-
-llltılelıer haııb.a ıııektıılnı da kahıl edılır- H·ı·a- •••••••••••••-•••-• •••-\ w•~•lHl~•~·--•~w~~--••• lırr ıııua~ ~ 1•11 güıı H' ~aa1t<' ııwJ..ıc·pır ııılitPşeJ..- 1 
kil ıııiiba~aa koıııis,\l.Jllllll<I ıııiiı·aeaal {'~ lt•ıtlC'lel'i. ~}.i{ 1u·. R K M AH su L u·· 

2 Mahaza halkın tehvini ihliyacı rıti lten:-
müle alınarak i<üıat edilen panayıra gelecek esnafa 
tevali edecek •eneler nazarı itibara alınarak azarr i 1 

te•hiliit gösterilmesi sureti katiyede kaıarlatlırı'rr If 
ve istlrahatları için de inzibati tedbirler a 1 ınmııtır 

3 - Yollar Mülhakata her türlü vesaiti nakliye 
ı mürür ve ubura müsaıt bir vaziyette ve Balıkesir'e 
ıosa ile bağlı olup hayvanatın yayılması için mer'a
ları ve içilecek suları mebzuldür 

4 Panayıra gelecek halkın her husu•ta mem· 
nun kalmaları noktai nazarından azami fedakarlıklar 
ihtiyar edilmiştir. 1 

'----------- _-- _.I 
Sittılık ıı Dr. M. Ali 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazJar g.,ri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 
1-0 kurutlur . 

- -+- -

Gazeteye ait her buıusla 
Nepiyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- -+- -

SAV AŞ Cumartesl günleri! 
çıkmaz. -·--

Balıkt~si r l)oğtııı1 \' (~ : 
(;ocıık ll<t kıııı l~vi 1 • • it 

1 Yil:'ıveliıı 1111•rkez \t' ıııiillıal\aıı, l-il'lıir 
ve kövleri al;:ılisiııdPıı ıııiirac:ıaı <'deıı !!t'lw.ll'ı iıı 
Lahii ~e ıııfü;J..iil:'ıtlı lıt>r ıw\ i doj;:uıııl:ırıı'ıı \t' all'-• . 
l11mu111 J..adırı aıı11·1i~allarıııı ıııii<'l'sı·st'df• ıı ı ı · c·(':ı-

ıtı • • tıl'll vaııar. Cocuı.. diiı-;iiı·ıııek ıf'lılikt'~iı.clc' lıu'u- • 

Yüniş, Karamürsel, Here~e. Süreyya Paşa 

KUMAŞLARINI 
F ;ıh I' i "a 1:ı1'111 :-' a 11 ı "hır 1 r i :ı 11 :ı il da l ı a 111' l I/. 
M:tzamızdan temin edeceksiniz. . , . it 

11a11ları da J..ı•z:ılib. llll'l'eaııı>ıı ~atırar:ıJ.. ıı•d:ı' i ı•df'ı'. I{ ~ 

2 Si'ıl çıwuJ..lal'I \I~ iki ~a~ıııa kadar ola11 ~ EN LÜKS İNGİLİZ KUMAŞLARI DA il 
ı.. n~~li b. ha~ıa ~ a "'ııln rı dahi ıııiit'~~l'i'('dl' ~ a ı ını- ~ Mevcuttur 1 
rak her zaıııaıı 111Pccane11 wda' i ı•der. ~ ~ 

.. · . . her cinsi mükemmel ve liatlartn a 
ı ı ı Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın :. 3 ~iil eıwuklaı·ıııııı lıtıkıııı ltıı·zları lı:ıJ.."111- d I"' 

da 111 11:-;ıakhrl \tılıdt>leı·t' \t' i!elıdık l'Stıasıııda ~ b .... k .
1

, 
1 'l "lttl ,ı 0 1 1 ı 1 a ı . . . m u11u tenzı at 11apı mıştır. il. Tarla · · 1

11., ıa:- a 1 - S A V A Ş \tıkıııı ııwllı111, aı·ızabra J..aı~ı 1.ı1lııkı lazıııı /!Plt·ıı !I J J it! 
llC'sİ l'İll, fr«'ll/.!İ. hPI- iDARE YERi : BalıkesirKuvvayi lt>da\İ \t' tt>dhiı·l~·ıiıı :ılııııııasıı ı d:ı /,!l'lıı·lt•ı'<' i\j:!- 1 Bıma ıııiiıııa!'il ,\İİııli'ı ıııaııto~ııJ.., ı oplıı~.!oı·jı·lı 
~oğ11J..l11~11 lıaslalıklaı ı milliye caddesinde Hususi daire l'l'llllt'k İİZC'rC dı'rslPI' \t'l'İliı'. ltt kııloııları d:ılıa ııc·uz 11•111111 ı•ı1111 · k ıc;ııı 
ıııiil<'lıa;ı-;ısı. l Telgraf adresi: Balıkesir - ı 4 Ciiııılııırİ\C'lİıııiziıı llalıJ..ı•siı'c• h.ılı~ı·llİitİ ll 

ittisalınde Ü\' dihii n, (,vliğe Ha.ıalannıs aat Ü"le s A v Aş hu fa~ tlalı \'(' lıa·~ ıl'lı ıııiiı·s~c'iH'tlt'ıı ııı11lılPl'l ' ;ll 1 MuMerem müşterilerimizin bir defa mazamıza ~ 
elverişli tarla satılıktır Ta. .,. \ m -,, 
ı i r olanlar ~ahin zade Nari I ::~:;:~:=~~=s~ad:uım:~ 

1 
lıalkııııızııt istil'atlt·~·· ko~ıııaları il:1ıı.~ılııı'.'."" l ~ teşrifleri kafidir. ~ 

_··f-ı nd-iy-e m-ü-rııt-:Jn-tlo-rı. _ _.!!.:l-:::te=ılav=l=_ed=er.:=_ ::::=:=--~-~ DOKTOR ı ı Btİr)l(lllİYC ))t•Iİl k())'ll 1 l, 

Yeni Adam - Mehmet Şakirı. p.,ıiı ı..iı.,ii~~.'.~;~~~:1.~~.·~~.~:~!,'..~.·~,~~1,, İ FaTnAtVaSz.Aı.NMLiaLlnZı·AfaDEtuFrAaHRIV. e 
Yeni Adamın 37' inci sayısı çıktı lçindekilt'r: İsmail · ~ 

Hakkı: Hüriyet davası batıldrrı ır:; Ve ılkrr.eklep mualli - llıor••un lı :ıalalnrııı ı saat I iıııifa ('\ lı•ıııl::'k lıukJ..ı 1 C'\ lt'ıl !l;~-1- laı·ilıiııclı il ıti- Sft K M 
minı ünıveuıteıe,ıirmek ıazım. 2 ,ıtııı~.k~ııınn ka.1:ır kalıuı hal'<'ıı ı;iı· a~ ıııiidtktlı• ll;i.ıza~<'dt·~ı· ı..onıııt1~ıuı" j! . um .. aş aza. Si 

Cami: Siyaset .aleminde olanlar . Abdillfeyaz, yıl dırı · ed r J ~ K M il dd N 5 2 
k G b h k z h M v h ,'."\al'ıl:ıı·ı. fi~ı·t>. ııı.ıwk_ YP taf~ilaı alıııaı... isti.' t'll- it uvayı ı ıye _ a esı o: _ >&.(• ma artı· ümüoka za" 1 iye, G tü: ıurıanatı, a · \ I \! 1 f f k' I - l.M•ııaılHtf~iiBiHftlffl•.,._.,.gltW:9HIHIHi~ı+'-,..,,. 

pet: Şiir aleyhinde Bedi Ziya: 1 alin icaplaıına uygun hır · l n•~: ' ıı...; a a a 1 1 lt>r lıeyl'lt ılıııyal'l~- ı· k:ıpt1!"tllııl:ıkı ıııezal m l'lıt m ' ~· ' ' 
vtedris tarzı İsmail Hakkı: Sait Çelebi "piyes" kıaa tetkik l ıııahallı·~iııdl' l\tırf'~İ ı _ · ı ·ı · 1 · ı· · J -l\Ll\lllaSı !iUl'l'ltııt• Yc' "ii\ 1 111\al' lt'\t'll lll('C' l!-01- - Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
e tenkitler ilim, teknik, sanat ve cemiyet haberleri ... Fi- hP\ tiirheSİCİHırııHltı. · · ' ' 
ati 10 kuruftur. [ · _ . 1 ili' ıııiirat•tıal t'Llltdl'l'İ il:)ll nlııııul', 1 Vilayet Matbaası Balıkeoir 

Hastahane yolun·l,ı aYu kat 
F.'llin \'o, lat bPyin h ınesi 


