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Nüıhaıı Her yerde 3 kuruıtur. 
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Müstecaplıoğlu Esat ffdi/ 

SALI lOTEM~M:::;U~Z~l~9~3~4------------------------------C3-İİİİıİıl-0-•·-·-::N" ..... I....iiiiiıııi-0-m··-:K:.iiiiiiiôU$Ş-.;mim·m-y-;:;.;;..A.m:;S.-İo...iC3-İİiiiiİOıı=..A.•-:.:;Zm~;;;;;,'TıİİOııi~İiiiiÔııı--........ -----------------------B-irmlnmcmlmY-IL;... __ s_A_Y_I_:_2_04,... .. 

Kabinede değişiklikler 

Maarif Vekili istifa etti. 
Aydın Mebusu Zeynelabidin Bey 

Maarif Vekili Oldu. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü beyin de 

istifa edeceği söyleniyor . 
ANKARA, 9 (A.A)-Ma· nelabidin bey sabık Bursa 

arif vekili Hikmet bey ta
rihi tetkiklerle me~gul ol
mak üzere istifa etmiş, ye 
rine Aydın mebusu Zeyne 
labidin bey tayin edilmiş 
ve bu tayin tasdiki aliye 
iktiran eylemiıtir. 

Yeni vekil bey vazifeeine 
baılamııtır. 

ÜiT.\NI t.:ı., 9 (S.Ş)- Kn-
bineda bazı değişiklikl e r olaca. 
ğı ve maarif vekili Hikmet 
beyden başka har iciye veki· 
li Tevfik Rüştü beyinde isVf,, 
edeceğı •srarla söylenıııekte; 

valisidir. 
Z ıynelabidin bey bir kaç ' 

fu kat bu ~ay ia n ın ne der ece- flıliilli~:.:..::ıı~~..:;ı;.~ 
ye kadar doğru oldui·ıı . .. _ .. _. 
kesdirilemeıııektedir. Hik- Hikmet ve Tevfık Ruştu beyler 1 ay evvel Bursa valılıgınden 
met beyin yerine maarif vekili olan Aydın mebusu Zey Aydın mebusluğuna seçilmişti 

Zimmetlerine para geçir
diklerinden 

Tahir bey ve arka
daşları mahkOm 

oldular. 
ADANA, 9 (A.A.) - Ağır 

ceza mahkemesi vazifelerin 

de suliıtlmal ve zimmetlerine 
para geçirmekten ıuçlu ve 
mevkuf zabıt katipleri Azmi 
İsmet efendiler ve gayri mev

kuf ıabık sulh hakimi Tahir 
beyin mahkemelerini bitir
miı; Azmi ve Ahmet efendi· 
ler be!er sene on birer ay 
ve onbeıer gün, Tahir bey

de bet sene on ay hapis ve 

zimmetl.,rine geçirdikleri pa
raların birer misli cezalarile 
kendilerinden tahsiline ka
rar verilmiştir 

il~ ma~tep muallimleri 
Maaşları muntazam 

alacaklar 
ANKARA. 9 (S Ş ) - Hu-

ıuıi muhasebelerin 

vaziyetlerinin islahı 

mali 
için 

Büyük Millet Meclisinin ıon 

celsesinde verilen bazı ka·

rarlara tevfiknn ilk mektep 

9 Eylül sergisi 
Serginin bu sene eyi olması

na çalışılıyor. 

lzmirdcn bir görünüş 
İZMiR, 9 (S.Ş) - 9 Eylıil ; piyanko tertip etmi~tir. Bu 

sergisi komiteıi çalışmalarına : piyankoya bir de ev konmuş. 
deyam etmektedir. · 

tur. 

Nasyonal sosyalistlik ve hücum kıtaları 

lhtiıaı Hitler'i sarstı 
- -

fak at Yon Papen canlanmış ve harekete geçmek üzeredir 
Alman ihtilalile alakalı sosyalistliğe şiddetle hücum 

şeflerin ve teşkildtu ait Av . etm i ştir. 

rupa gazeteler inde görülen Diğer taraftan bu toplantı· 
yazıları ve son ajans haber- ya riyaset eden komünist 
!erini toplu olarak bir aradu teşk;ldtçısı Krumbeyn demh· 
ne rediyoruz. tirki : 

BERLIN, 8 \A.A)- Baş - - cNevyork nazileri cuma 
vekil muavini ~1. Fon Papen günü bir toplantı yapacak· 
günün siyasi meseleler hak. lard .r; zab;ta kordonunu kı· 
k ı nda reisicüınhurla mült\ rarak bunları •zelım.» 
katta bulunmak üzere dün 
akşam Nödek'e hareket eL 
miştir. 

PARiS, 8 (A.A)- Berlin· 
den bildirilt!iğine göre, si
yasi mehalılde M \'on Pa
P ·n"in reısıcümhuru ziyare· 
tına ittifak!• büyiık bir eh um 
miy ıti atfedilınektedır. 

llıtler hllkumeti nin vnzi -

1 

Almanya'da ~ücum kıtaatı
nın tar ~çesi ve teşkila~ı 

"New Freia Presse"den 
Nasyonal Sosyalbt hücıım 

kıtaatı S.A. fırkanın en eı-
ki ve esaslı bir teıkilatıdır 
Resmen teıekkül tarihi 3 
ağustos 1921 dir. Bazı latl-

ycti soıı hadiseler yüzünden halelerden ıonra 1930 eylu· 
umumiyetle sarsılm ı ş gözük- lündenberi bugünkü ehem
mPkted ı r. Burıılon böyle Na. miyetini iktisap etmit bulu· 
zı d kt . tö r liıf:ü ı iin h: ngi nuyordu. S.A. nın ani te
esa• d.ıh li · ıılı> h ı küııı •ll r tekkülünden n.aktal: F.ıka 
C • $ı •U ,), v rıl ulm k~..! '· nın içllma salcı untıı ve İÇ• 

lkı gürı<lenbı · rı re~mı ze / tlmalarının himayesi ve pro• 
vut ile • 'azı fı rkası rüesa81 \ pa· d "d' " J -gan a ı ı. vonra arı mu-
hücum kıtala r ının emniyetini 

1 

dafaa sporları ve talimleri 
lr.azonıııağa ~·alı~maktudırlar. yapılmağa baılandı. SA kı· 

tlEH.Ll. ', 8 (AA) Havas taatı Roehm'ün kendi ifa· 
nj :ı nsı bildiriyor: desine göre: Nasyonal Soı· 

Alııınn ın~tbu ıtı, Fon Salay- yaliıt Fırkasının irade ve 
şer'ın Fransa ile münasehet- fikirlerinin alemdan idi.S.A· 
lerJe bulunduğu meselesine Hizmeti gönüllü hizmet O• 

tekrar isrnrla "'det ctmt k· lup mensuplarının adedi 
tedır. Ccızetelnin bu efkdrı 1 Nasyonel Soıynlist mahafi· 
umuıniyeyi oyalamak te~eb- linin itarına göre takriben 
büsüoe bu kadar üıııitsizce 2 milyon idi. .S A. 7 ana 
sarılmalarının sebebi vazı- gruba ayrılmıştı: 
yetin ~ok nazik olarak de· ı _ İnci ana grup. ıarkl 
vam etmesidir. Prusya " Jeneral Litzman 

Propoğunda nazırı M. (,()· 2 _ Pomedanya, M. Luy 
belsin de vaziyetı , umumj. ken, Schleswig, Macklen
yetle zannedılJiği gibi o ka- burg, 

dar kuvvetli değiLiır. 3-BranılJmburg,M Heineı 
Umumiyetle zannedııdiği. M. Silizya, Garbi Pruıya, 

ne ~öre Başvekil muavini 4 _ Sakıunya ,M.Fon Kil 
~I. Fon l'npen maruz kaldığı 
şüpheleri üzerinden ntmağa 
azmetmi ; tir. M. Fon Pupeni'n 
bugün Almanya'nın yegtlne 
otoritesi olan Reisicümlıur 

Mare~al llinderburg ile Hayş· 
Yere istinaden vaıiyetin 

nydinlanmasını tesri edeceği 
söylenmektedir. 

BERLIN, 8 (A.A.) - Alman 
Ajansı bildiriyor: 

Almanya'nın vuiyeti ve 
devlet aleyhinde suikastın 
bastırılması hakkında ynlan 
neşriyatta bulunan Ü\' bü
yük lsviçre gazeteHinin altı 
ay müddetle Alıııanya'ya 
girmesi menedilmiştir. 

NEVYORK, 8 (A.AJ - Es· 
ki Rnyştnf( komiinıst mebus· 
larından Munzenberg, burada 
15,000 kişinin önünde söy
lediği bir nutukta milli 

linger, 
5- M.Steinhoff, Wllrtten 

berg. Baden, Heıen, Thllrln 
gen, 

6 - M. Lutze, 
Almanya, 

7 - Bavyera M. 
idhuber. 

Sebne-

Ana gruplar, tali ırupla· 
ra ve tali gruplar bölııklere 
ilah ayrılmııtı . 

S .A.'nın en büyiik tefi 
Hltler'dir. SS denilen muba 
faza kıtaatı da SA'ya men -
ıuptur. Baıkaca 1 ve 2 nu· 
maralı S·A ihtiyat ıımflan 
ve Naıyonal Soıyaliat oto
mobil kıtaatı da S A. •ya. 
mensuptur. 

Sergi mahallinin olduğu ye· 
re yapılacak 'olan büyük 1-::=:::::::::::"~=-==-'!:.-=====~~=~:'""'."=----- ...._...._~~-~-= 

Nasyonal sosyı'ist hücuı 
kıtaatı er~inıhaı~iyı sı
~ık reisi Rot hm kimdir 7 havuza başlanmıştır. 

Bu seneki ser~i yeri pnrk Resmi makamlara gönderilen mektuplar 

haline konmuş olduğundan Esk·ı Harflerle 
pavyonlar bahçeler arasına 
kurulacaktır. 

b~i!~;eıa;~nani~~~~a;·~~\:: ----- -- - Olmıyacak 
yaparak ziyaretçiler mese- B k·ı t' b ld • • 
lesini görüşmüştür. aşve a e ın u yo a tamımı 

Panayırı ziyaret edenlere ANKARA, 9 ( A A. ) - m e k t e d 1 r. 
feYkalAde kolaylık göster- Baı vekaletten tebliğ olun-

M e z. 

mak için Taziyet alınmıştır. muıtur: 
Belediye mönıkön mer· Bazı kimıelerln reami 

tebe ma1rafların azlığına ca· makamlara ve 
Iıımalı:.tadır, huflerle Tuılı 

kür harflerle gerek Baıve
kalet makamına ve gerek 
zevata ıönderilecek yazıla· 
rın okunmadan yırtılıp atı
laaiı herke1Ç4 bilinmek 

"Pestar Llod"den 
Akim bırakılan lhtılll ba 

reketınin batı Ernıt Roehaa 
Naayonal Soıyallat hareke· 
tinin en ileri gelen muha· 
rlplerlndendir. 28 tep-lnlaanl 
1887 de Manıb'te dotmu1-
tur. 1906 da orduya muvaz. 
zaf hizmetle glrmlı ve har. 
bi umumide müteatdit de
falar yaralanmıı ve harpten 
ıonra "Bund Reichıkrlep 
flaııe" denilen muhartpı. 
birllilnl kurmuttur. Hftltır 
Naıyonal SolJldııt ......... 



...... ..-........... sAYFA: 2 ______ ...., ______ ....,.. ______________ _,,,....,...._..,.. ____ .._SAVAŞ~-----......... ~---------...... ----~----....... --------...... rEMMUZ 10--------
Soy adı kanununda neler var. 

Soy adı lı:anunu vilA.yete re üzerine cümlıuriyet müd-
tobliğ edilmiştir. deiumumisi, memnuiyete uy· 

Bu lı:anuna nazaran, her gun olmıyarak soy adı kul
Türk öz adından başka !ananların bu adı derhal 
soy adını da taşımağa mec- değiştirmelerini ve tarihte 
burdur. Söyleyişte, yazışta, ün almış olanlara ilişik an
imzada öz ad önde, soy latan adlar.o, hilAfını iddia 
adı sonda kullanılır. Rütbo ile, kullanılmamasını mahke
ve memuriyet, aşiret ve medcn istiyebilirler. Kanun· 

( $ f. it il R ,il le ,, El AY le T ır it )1.( ~i~iyetler ve dilekler!-
Daimi encümen~e Havran'da Acıklı Bir Kaza İstanbul telefonu 

Kitaplar ve tenkitler 

inkılap yolu 
Türk Dili neşriyatından 
1934 

Vilayet daimi encümeni 
dün öğleden sonra Vali Sa· 
lim beyin relsliğile toplan· 
mıt hususi idareye ait itleri 
görüımüttür. 

Dün bir okurumuzdan 
şu dileği aldık: 

Sahife 48 
R. Gökalp "İnkılap yolu. 

nda ferağat ve fedakirlık 
hislerile dolu bir yürek çarp· 
tırıyor. 

- ... ~+· -

Gelenler, gidenler: 
yabancı ırk ve millet la tayin edilen ünvanlar malı· 

Bir baba üç yaşındaki 
Oğlunu vurdu 
Suclu Tevkif edildi 

Vilayetimizin hemen he· 
men bütün kazalarına, dün
kü Savaş' ın verdiği haberle 
telefon etmek kabil oldu 
demektir. 

Şair , idealist bir muallim 
tipi almıf. Eserinde kah· 
raman budur, itte: 

isimlerile umumi edeplere fuzdur. 

uygnn olmıyan veya iğrenç Bu kanunun neşri tarihin· 
ve gülünç olan soy adları den itibaren iki yıl içinde 
kullanılamaz. gerelı: soy adı olmıyanlar ve 

Soy adı seçme vazifesi gerekse soy adlarını değiş. 
ve hakkı evlilik birliğinin tirmek istiyenler taşıyacak 
reisi olan kocaya aittir. !arı adı hükumetin tayin 
Evliliğin feshini veya bo· edeceği şekle nüfus kütük_ 

Mebus Mehmet Cavit bey 
Burhaniye'ye, Ziraat müdü
rü Hüdayi bey Bandırma'ya 
gitmittir. 

, 
HAVRAN, 8 ( S.) ) 

Havran'a bağlı Kalabak 1-.ö. 
yündcr. Mehmet oğlu Osman 
ailesile birlikte, öğle yeme
ğini yedikten sonra toplu 
bir halde otururlarken feci 
bir hadise olmuştur. 

bancasını gösterirken taban· 
ca birdenbire ateş almış ve 

üç yaşlarında üvey oğlu Os-
rnan' ı alnından vurarak iil_ 
dürrnüıtür. 

Bursa'ya da telefon edile· 
rek bu civar bir ağla örül 
müş oluyor. 

Bursa ile İs•anbul arasın
da telefon kurmak güç ol

/ masa gerek Ve bu dileği
miz yapılırsa herhalde çok 

Erğun, idealist bir mu• 
allim tipidir. 

Şair, bize Erugn'un ağzı 
dan güzel ve tesirli ıeyler 
do dınletebiliyer. Hatti hiı· 
lerin termometre!İ hazan 
haylı yükseliyor. Bu mevzu 
çok dokunulmuı bir mevzu· 
dur. Reıat • 'uri beyin eser· 
!erinde, Acımak'ta, Yetil 
gece'de, Bir köy hoca11'nda 
bu ergun tipini hatırlata• 

cak tipler yok değildir. Yal· 
nız bununla "tesir altındadır. 
dernek istemiyorum. Çünkll 
bu en klaeik bir tenkit li.
kırdısıdır. 

Nevrozin Celal sahibi Ce
lal bey dün şehrimize gel-

şanm a hallerinde çocuk, 1 · · ·ı k b'l 
erıne geçırı me üzere ı -

anasına tevdi edilmiş olsa dirirler Bu iş için verile _ 
bile babasının seçtiği veya cek her neyi evrak pul res_ 
~t!Çdceği adı alır. Koca ölmüş minden muaftır. 

1 

Orman müdürümüz değişti 
1 

Balıkesir orman müdürü 
Sabri bey Kütahya orman 
müdürlüğüne tayin edilmif· 
tir. Sabri beyin yeni vazi
fesi terfidir ve asli maaşına 
beş lira zam yapılmıştır 

miştir . 

Aynı köyden Halil oğlu 
Kamil yanlarına gel miş ve 
Osman'dan tabancasını satın 
almak istemiştir . Osman ta 

Yaka mahalline gelen, 

Müddeiumumi, Doktor ve 

nahiye müdürü hadiseyi tah-

kik ettikten sonra 

tevkif etmişlerdir. 

suçluyu 

1 
güzel olacaktır . Acele bir 
it vukuunda telgrafa lüzum 
kalrnıyacak, t lefonla halle
debileceğiz 

ve karısı evlenmiş olursa 
Soy adını seçme işlerinde 

veyahut koca akıl hastalığı ~nkacak ihtilafları halletmek 
ve akıl zayıflığı sebebile 

Te kendilerinden soy adı vasiyet altında bulunuyor ve 
evlilikte devam ediyorsa bu seçmiyenlerle anası babası 
hak ve vazife karınındır. belli olmıyıın çocuklara ı·.d 
Kocanın vefatile karısı ev- takmak ve bir adın kanunun 
lenmiş veya koca evvelki fık- istediği şekilde uygun olup 

rada zikredilen sebeplerle olmadığı hakkında karar 
vasiyet altına ve evlilik te vermek salAhiycti, ana kü_ 
zeval bulmuş ise bu hak tüğünün bulunduğu yerin 
ve vazife çocuğun baba büyük mülkiye memuruna 
cihetinden olan kan kısımla- aittir. 

rından en yakın erkeğe ve 
bunların en yaşlısına, yok 
ise vasiye aittir. 

Mümeyyiz olan reşit. soy 
adını seçmekte serbesttir. 
Akı 1 hastalığı ve 
akıl zayıflığı dolayısile ve
sayet altına alınmış olan 
reşidin adını babası, yok 
iae anası, bu da yok ıse 
vaıisi seçer. 

En büyük mülkiye me 
murunun vereceği müzekke-

Kanunun tayin eylediği 
zaman içinde soy 
adını memurlara 
bildirmiyenlerden beş lira
dan on beş liraya kadar ve 
bu iş için hükumetçe verile_ 
cek vazifede ihmali görülen 
muhtarlar ve ihtiyar heyet· 

!eri azasının her birinden 
ve belediyelercememur edi
lenlerden on liradan elli 
liraya k11dar hafif para ce .. 
zası alınır. 

Sabri beyin yer ıne de 
Samsun orman müdürü Ce
mal bey getirilrniıtir. 

Lağvedildi 
Balıkesir merkez orman 

muamelat memurluğu lağ

vedilmiş bulunmaktadır. 

Ban~ırma trenı ucuzladı 
Bandırma ile Balıkesir ve 

İzmir arasında itliyen Dev
let Demiryolları ücretleri 
yarı yarıya dütrnüştür 

Bandırma'dan Manisa'ya 
kadar olan istasyon ücretle 
rindeki tenzilat yüzde elli· 
dir. Tenzilatlı tarife 15 tem
muzdan itibaren baılıyacak
tır. 

Buna nazaran Ban<lırma 

ile Balıkesir arasında şu 

ücretle &eyahat edebilece· 
ğiz demektir. 

Birinci mevki 240, ikinci 
mevki 180 ve üçüncü mev
ki 114 kuru~tur. 

Nasyonal Sosyalist hücum 
kıtaatı yeni er~anı harbiye 

reisi lutze 
"Pcster Lloyd. dan Köy kitabı 

Viktor Lutze 28 kıl.nunu-
Vali Salim beyin gazete· 

evvel 1890 da Müoster aya- mizde tefrika edilen bu çok 
!etinde değmu~ ve tahsilini degerli eseri bir haftaya 
ikmalden sonra post::ı idare. karlar kitap halinde çıkacak-
ıine muldzimeten memur 

Garip bir kaza 
bir belediye azasını 

kuyuya attılar . 
Gôı ' CN, 9 (S Ş) - Beledı

ye aztılurınılan bakkal 11.ısaa 
Basri bey bir gezinti esna
sında tanınm,yan üç ~'ocuk 
tarafın.lan kuyuya atılmıştır. 

Kuyu susuz olduğıından
kendisine bir şey olmam ı ş 

fakat kuyudan ~·ıkamıyaca

<•ını anlayınca «(.;an kuıta-
" ) . ran yok mu . » ılıye 

bağırmış ve oradıın 

seçilmiştir. 

Olümle ~iten bir kaza 
Tabanca İle oynarken ken-

disini yaralı yan, Sındırgı 
bususl muh asebe memu-
runun sek z yaşındaki oğlu 

dün momleket hustahanosin
de ölmüştür. 

jandarma tarafından kurta
rılm . ştır. 

Bu ışın niçin ve 
kimin tarafından yapıldığı 

malum olamam ı ~tır. 

\'akanın ceryan ettiği yer 
«Şeftali sokağrn namile a_ 
nılmaktadır. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
- Bu sene memleketi-

mizde 24 eylülde topla-
nacak olan Parlernen-
tolar konferansı :- a Beyne!- 1 
milel birl•ğe dahil kırk gu
rupla henüz birliğe dahil ol
rnıyan yirmi üç parlamento 
heyetini davet ettik. Mem
nuniyetle geleceklerine dair 

Savaş: bu işi posta mü
dürlüğünden sorduk. Posta 
müdürü bey bize dedi ki: 

1 lat tamirine başlanır· 
ken bu da olacaktır. Fakat 
halihazırda müdüriyeti umu
miye bir şey söylemiş 

veya yazmıt değildir. 

Maamafih İzmir - Bursa 
hattı yapılırken burası da 
olmuş bir hale gelecektir. 
Hepimiz de bu hattın yapıl-1 
rnasına intizar edebiliriz. 

Spor: 

Cirit rekoru kirıldı 
44,38 metredir. 

Son yapılan atletizm mü 
sabakalarında cirit geri kal. 
mıştı. 

Geri kalan bu müsabaka
ya dün akşam üstü Ali Hik· 
met Paıa stadyomunda saat 
altıda baılandı ve çok eyi 
bir netice elde edildi idman 
Birliğinden Melih Niyazi bey 
44,38 metre atarak birinci, 
Yurttan Mustl\fa bey 34,60 
ile ikinci ve Güçten İbrahim 
bey de üçuncü olmuştur. 

Gökalp bir muallim nam• 
zedidir. ihtimal eserdeki 
Ergun, Gökalp'ın ta ken· 
disidir. ~air dostumu tebrik 
edemiyeceğirn. Çünkü ese
rini umumiyetle beğenmedim 
Yalnız takdir ettiğim yer 
leri yok değil. 

Bazı muhavereler varki 
çok tabii. 

Akış ta üstat bir kalem 
kadar muvaffakıyetle bqa· 
rılmıştır. Sonra benim göre• 
bildiğim bir hata daha; doı· 
turnun nazmı teknik bakı· 
mından hatalıdır. Kafiye 
falsoları yapıyor. Yukarıda 
söylediğim gibi yalnız meclt 
!erin akııı güzeldir. Eseri ı 
rükliyebiliyor. Yine bazı 

yerlerinde tair coıuyor, lıte 
eserin bu duyularak yazıl• 
dığı parçalar en güzel yer 
leridir. Sonundaki ıerbeıt 
nazım da takvime benzetif 
eyi. Bilhassa kelimeleri ona 
kuvvet verebiliyor . Gök• 
alp bana öyle geliyor ki 
serbest nazımda heceden 
daha çok muvaffak olabile
cektir. Dostuma bir de ıer 
best nazım yazmağı tecrübe 
etmesini tavsiye ederim. 

dıktan sonra Roehm onun
la münasebata giri§erek Ba· 
vira Reichawehr ordu•u ile 
Nasyonal Sosyalist fırkası 
arasında tefriki mesai vücu· 
da getirmiıtır. Kendisinin 
ittlrak ettiği 1923 de teırini· 
ıani Münih hadiselerinden 
sonra hapse girmiı ve 1934 
de fırkanın Relchstag mebu 
su olmuıtur. O zaman ken· 
disi Sa'nın teıkil\t iti ile meı· 
gul olmuıtur. 1928 de Roehm 
ile Hitler arasındaki dostane 
münasebata bir az soğukluk 
arız olmuştur. Bunun üzeri· 
ne Roehm Bolivya'ya git
miı ve orada talim terbiye 
zabiti olarak çalışmıttır. 1930 
da kendisi tekrar Hitler'in 
yanında ve teşkilatı yeniler 
tiren Sağ hücum kıtaatının ' 
batında görülmüıtür. Sa'nın 
erkanı harbiye reisı olarak 
30 kanunusani 1933 deki 
rejim tebeddülatına nafiz 
bir surette iştirak etmiştir. 

tır. 
edilmiş ve 1 teşrinievvel !--------------· 

Hovans Papazyan efendi
nin riyasetinde bulunan bu 
he)'et te Aram Geseryan 
Sarkes Kınacıyan, Sisakı 
Ağartmacıyan, Garpis Ar· 
zuyan, Aris İnciyan, Ke· 
gork Halhasyan ve Leon 
Zevor efendilerdir· 

peyder pey cevaplar almak
tayız Evvelki sene birlikten 
ayrılamış olan İtalyanlar 
ve şimdiye kadar konferansa 
hiç iştirak etmemiş olan 
lranlılarla Amerika. İsveç, 
Yugoslavya, Mısır, İspanyol 
guruplarının geleceklerini bil
dirdiler Kıymetli misafir
leri rn i z i ç i n d e v l e t 
demir ve deniz yol -
larında yüzde elli tenzilat 
yapıl nııştır. Murahhas heyet
leri listelerinden anladığımıza 

Melih Niyazi beyin kır· 
dığı mıntaka rekoru Balıke
sir sporu için eyi bir dere
cedir. Zira İzmir gibi bir 
mıntakanın rekoru 35,5 
metredir. Aramızda aşağı 

yukarı 9 metre vardır. 

-·-
Bütün bunlarla beraber 

"İnkılap yolu. okunabilecek 
bir eserdir. Bir muallim 
namzedi tarafından yu:ıl

mas· eseri kıymetlendirmek· 

1 Kanunusani 1933 de 
Roehrn Reichs kabin esinin 

nezaret makamına geçmişti. 

Roehrn naıyonal sosyalist 

hareketinin radikal cenahı
na mensup idi. Roehm'ün 

Hitler ile münasebatı hemen 

daima gergindi. Zira Ro 

ehm iptidadanberi siyasi 

Hitler'ln yanında kendisine 

askeri bir lider rolü yap 

mak i terdi. Hoehm herkes· 

çe malum olan gayri tabii 

temayülatı dolayisile bir çok 

husumetlere de maruz kal

mııtı. Riech propağanda na -

zırı Dr. Gobbels'e karıı a

çıkça muhasım vaziyetinde 
idi. Hükümet dahilindaki 
mevkii aylardanberi sarul
mıttı. 

Paskalyadan beri Roehm 
ekseriya mezuniyetle bulu
nuyor ve mezuniyetini ec
nebi memleketlerde geçlri· 
onlu 

191 2 de 55 inci piyade ala
yında asker olmuş ve har-
biumumiye iştirdk ederek 
harbin başlangıcından niha_ 
yetine kadar daima cephe
de, nerede bir buhranlı vazi-
yet hadis olmuşsa orada 1 

bulunmuş ve bir gozunu 

Şehinşah Hz. 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
büyük Gaziye hürmet ve 
selamlarının iblağını beyan 

kaybetmiş ve harpten sonra 
kıt.ısile cepheden dönünce de 
yine kıtnsında kalarak 1919 

ve Türkiye'de hakkında gös 
terilen muhabbet ve sami
miyet ve misafirperverlikten 
mahzuzlyetlerini teyiden ifa

l de buyurdular. 

1 
da gözünden maluliyeti dola. 
yısile ordudan ihraç edilmiş , 
ve daha i 922 de Na.syonal 1 

Sosvalist hareketleri ile te- 1 

masa girerek ona mensup 
olmuş ve Elberferld mınta
ka grubuna aza olmuştur. 
Bir sAne sonra S.A. müfre-

Ala Hazreti huma -
yun hareket buyurduktan 
sonra Ali Sait paıa ile Bu· 
raya gelmiı zevatın Şebin· 

şahın maiyet ve refakatların 
da bulunan Hariciye nazı -
rı ve cenareller ile ayırlı~
l:ırı çok samimi olmu§tur. 
Bundan sonra Ali Sait pa§a 
yan nda garbi Azerbaycan 
kuvvetleri kumandanı Şah 

Bahti ve diğer cenareller 
olduğu halde resmi selami 1 

ifa eden İran kıtaatını 1Plam· 
lamıt ve kıtaat zindebat di 
ye karıılıkta bulmuılardır 

Bu merasimi takiben heyet 
Maku'dan ayrılmış ve em
rileıker Şah Rahti hududa 
kadar refakat etmiştir. Ve 
hudut üzerinde heyetimizi 
se1 amlıyarak a}rılmııtır. 

Heyet dün akşam saat 

... 1 nC! 

göre bazı memleketlerin 
ayan ve mebusan reisleri de 

kezden verilen emir üzerine geleceklerdir . 
Oblast direktörleri (valiler) _.....,, -

Uulgaristan'da ya -
hancı dil konuşmak 

menedildi 
SOFYA, 8 ( S.Ş) -Mer- 1 

neşrettik~eri bir en:ıirnarnede I Jstanbul 
Bulgarca dan gayrı lisanların 
konuşulmasını menetrnekte , Brend ızi 
ve buna riayet etrniyenlerin 
cezalandırılacaklarını ihtar 
etmektedirler. Emirnamede 
şöyle deniliyor: "Memleke
timizde yaşıyan akalliyeller 
şimdiye katlar olduğu &ibi 
üvey baba muamelesi görmi
yeceklerdir. Fakat hüküme
tın haysiyeti noktas:ndan ı 
Bulgarca'dan gayrı lisanların 
konuşulmasını nıenediyorurn. 

Bu emrin tatbikına kaza 
oparvitelleri (kaymakamlar) 
memurdurlar . ., 

Bu emirnamenin neşrin
den sonra hl\rekete geçen 
alakadar memurlara halk 
da ittirak eyliyerek bazı 
yerlerde bilhassa köylerde 
taşkınlıklar olmuştur. Ta -
rnamile Türkler'le rneskün 
olan Deliorman ve Aydos 
taraflarındaki köyler bu em
rin tatbikına hedef olan 
yerlerdir. 

1 Arasında 18 kişilik 
yolcu Tayyareleri 
lşlenıeğe Başladı 
ISTANBUL. 9 ( S.Ş . l 

İstanbul ile Breııdizi arasın 
da itliyen hava postalarının 
tevsii tekarrür eylemiş ve 
bu havai hatta onsekizer 
kişilik büyük yolcu tayyare 
si tahsis olunmuştur. 

Bir memur rüşvet alırken 
va~alandı 

İZMİR~ 9 (S.Ş.) Milli 
emlak idaresinde bir rüşvet 
hadise>i meydana çıkarılmış
tır. Muamelat m~muru Ab
diilkerim efendi kontrol me· 
muru Ziya efendinin ev işi

ni görmek için yüz liralık 
rüşvet teklif etmiş, parayı 
alırken yakalanmııtır. 

zesi kumandanlığına tayin 
edflmiş Ruhr milli müdafaa 

mücadelesine i tirdk etmiş

tir. 1925 te Ruhr mıntakası 
hucüm kıtı.atına kuma~dan 
olmuş ve müteakıben hücum 
kıtaatının daha mafevk ma· 
kamlarında bulunduktan son_ 
r 1922 de Hanover'deki 9 
mumaralı S. A. hücum kıta
atı ana grubuna kumandan 
olmuş ve Hitler mevkii ikti
dara geçtikten az bir zaman 
sonra şubatta Hannover po· 
!is miıdürlüğüne ve bir kaç 
hafta sonra da Hannover 
ayaleti valiliğine getirilmiş 
ve şurayı devlete aza inti
hap olunmuştur. 

22 de Erzurum'a gelmiş ve 
Ali Sait Pata Erzincan'a. di
ğer zevat Trabzon'a hare· 
hareket etmişlerdir. ~eşme ~ele~iyesinin faaliyeti 

A bc.lülkadır efendi zabıta 
nezaretindedir. 

~"'=--

Afyon mahsulü pi
yasaya çıktı 

ZiLE, t (AA.) Yent 

afyon mahsulü piyasaya 
çıktı ve kilosu 6-5. 7 ·5 ara· 
sında satıldı. 

Buseneki mahsul 7·8 bin 
kilo tahmin edtlipr • 

Adliye tahkikatına baş 

layıcaktır. 

Altay 
Bergama geliş gi

dişleri 
Altayın Balıkesir'e gelmek 

tedir. 

Mustafa !Yiyazi 

1 
için teklifte bulunduğunu i Yahudi 
yazmıştık. Şimdilik bu ha· lı Meselesini tetkik içirJ 
vadis pek sessiz geçmekte- _ • 
dir. Birliklilerin dediklerine 3 m ufettış Ed rneye 
nazaran Bergarna'ya 3 ağus· 
tosta gidilecektir· 

Yunan futbol takımı 
Beşiktaşla berabe

re kaldı. 
İST ANBUL.9 ( A.A. ) -

Dün Yunan talumile Beşik· 
taş takımı arasında yapılan 

futbol maçında bir bire be· 
rabere kalınmııtır. 

Cim Londos 

gitti 
İSTANBLL, 9 (S.Ş)- Mül· 

kiye müfettişlerinden Mümtas 
Faik, Hayri ve İsmail Hakkı 
beyler Dahiliye Vekili Ş.Kaya 
beyin emrile Edirne'ye here· 
ket etmişlerdir. 

Bu müfettişler, Yahudi'leri 
hicreto icbar eılen saik ve 
sebepleri ve methaldar olan
ları tespit edeceklerdir. Ya
hudiler ten ibir kısmı Trak· 
ya"ya dönmiye lıaşlamışlar 
sükun t bulmut görünmek
tedirler. 

istanbul'da Kara Ali 1 
ile güreşecek Bu 

Şifa 
Eczanesi 

ATİNA, 8 (S.Şı Ge -
çenlerde Nevyork'ta dünya 
"erbest güreş şampiyonu 

Braurning'i yenerek ikinci 
defa dünya ıarnpiyonluğunu 
kazanan Yunan güreşçisi 
Cim Londos, yakında Yu 
nanista'na dönecektir. Cim 
Londos :un.dünya fll"•Piyon· 
luğunu kazandıktan sonra 
güreşi terkedeceği söy 'eni 
yordu. Fakat bura gazetele
rine göre (:im Londos İstan
bul'a giderek Türkiye şam
piyonu Kara Ali ile güreıe· 

Zıyi mühür 
Tatbik mührümü zayi et

tim yenisini alacatımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 
Balıkesir merkez jandar• 

ma bölüğü 160 numaralı ef 
radından Niksar kasaba11nıo 
Abdaldamı köyünden Ha• 

cektir. 

ÇEŞME, 9 (A.A.) - Ala
çatı nahiye merkezinde be
lediye tarafından fenni bir 
mezarlık. bir beton köprü, 
bir aile parkı yapılmış ve 
bir ta~uk iltayonu kurulmuı, ............... ___________________ ~_;__~---~~~ ıan otlu Ali 

dam11 lık da var ve aygır sa
tın alınmıştır Bu sene de ço -
cuk bahçesi yapılacak. spor 
sahası yeri satın alınacaktır 
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Amerika·Sovyet ademi tecavüz misakı 

Litvinof Yoldaş 
Bu haberin asılsız olduğunu 

söylüyor. 
MOSKOVA 9 (S.Ş) - Bazı ..., 

Amerikan gazetelerinin Sov· IP.ll!;_;l~3 
yet Rusya ile Amerika 
araıında bir ademi tecavüz 
misakı yolunda Sovyet ha· 
riciye komiseri Litvino{ yold 

aşın teşebbüste bulunluduğunu 

fakat bu teşebbüsün Ame
rıkaca kabul edılmediğini 
yazmaktadır !ar 

Litvinof yoldaş J>u neşri. 
yat hakkında demiştir ki: 

- Taraf;nıdan yapılmış 
böyle bir teşebbüs olmadığı 
gibi Amerika ile bir ademi· 
tecavüz misakı yapmaya 
şimdilik sebepte yoktur. 
Aamerika gazetelerinin bu 

Litvinof Yoldaş 
haberi tamamen asılsızdır. 

_.,. 

Fransız hariciye nazırı 
- - -

Kalabalı~ Bir heyetle londra'ya gitti 

t 

Londra'nın parlamento binası 

LONDRA, 9 
T 1 (S.Ş) - Fran 

sız hariciye 
nazırı M. Bartu 
refakatinde F

ransız bahriye 
nazırı ve bir 
çok denız ve 

kara kuman. 
Janlarile bari. 
ciye şefleri ol-

g-ün l.on•Jra'y·1 g 0 lmis v0 kıır1 lan~mbiır 
duğu halde bu 

LONDRA. 9 ( A.A . ) - sek bir rakam hususunda 
Siyasi mahafil ve matbuat, ısrar etmesine ihtimal veri. 
bahriye konferansı hususun· lem ezdi. Binaenaleyh İta!· 

D 
y 

o 

Selanik'i 
tahkim .. 

~ehrin etrafında müs 

tahkem garnizon 

yapılıyor 
ATİNA, 8 (S.Ş.) - ) una 

nistan'ın müdafaası meseleıi, 
bütün siyasi f ı r k a 1 a r ı 

§iddetle itgal etmekte devam 
ediyor. Beynelmilel siyasi 
vaziyetteki müphemiyet de 
bu alakayı tiddetlendirmek· 
tedir. Bilhassa Selanik feh· 
rinin müstacelen tahkimi 
zaruri görülmektedir. Sela
nik ıehri etrafında vasi bir 
istihkamet ıebekesini muh 
tevi bir müstahkem garni -
zon teıkil edilecektir. 

Dünya üzerinde siyasi ve i~tısadi hareketler ı :·;:::,~~·:······.:······:··················:y.~~:~·:··: 
R d h.k. 1. 18. I 'k A 'k 1 • : HK:.çük. : Sonmıyen ateş :ttık&yecı : 

omanya a u ume ın sa- ır eşı merı ada ışsızler ı : •• ~.~.e:!! ................................ : ........ : 
'8.hı' et L UR c,Popolo d'ltalia>>dan 1 - Sarı saçlarınız ruha -Hımm. Sizler, hele SeJ. J AIR U Birleşik Amerika'nın iş akan bir su fakat kuvvetini ma öksüz ha.. Kudretim 

((Neue Freie Presse• den b~rosu _tarafından ~azılan ı güneıten alan bir su. Si~e olaa da gülsem· 
Bükreş'ten bildirildiğine hır teblığe nezerıın, Bırleşik hayran olmamak elde değıl. • "• 

göre, hükumet meclise bir Ş t il h d T k k k Amerı.'ka'de.ki. işs .. ıderin a. dedi I u a ya ut plyang. o _enen - a ta ta .! 
Meclisin tatili esnasında lıı:a- o~ mılyon ıkı yuz yetmış üç fey. ne . il ~r çe ımsız ve - ızım, oı aka ım be • 
konun 14yihesi vererek bunda k d 1 ı K k b 1 l 

bındir. akaı değıl mı? ki Selma hanım gelmlıtır. rarnameler isdarı suretile ida. 
rei umuru basitleştirip ko- 1933 senesinde, neşredilen -Niçin öyle Cahit bey? Küçük pençereden bakb: 
layleştırmak, bütçede tetki- iijtatistiğe göre, o sene zar. -Tabii değil mi? Çünkü -Evet Selma hanım dedi 
kat ve tıldilat yapmak, Ro - tındaki İşsizler mikderının sizin gibi güzel ve genç bir Selma odaya doktorla bir· 
manyı'nın tediye plançosun· on üç milyon altı yüz yet- kadına ·gücenmeyin amma· likte girdi. ihtiyar hastaya 
da aktivite temin etmek ve miş üç bin olduğu anlaşıl- Hidayet bey gibi moruk ve doktoru, ve aıığı olan Cahlt 
zirai mahsulAtı kıymetlendir- mıştır. biçimsiz bir ihtiyarına Üf- beyi taktım etti. 
mek hususunda bir takım mesi, koca olmaaı tezat de. 

tedbirler ittihazı için hüku- Roosevelt'in radyo ile Ame- ğil midir? • 
mete salıibiyet verilmektedir. 1 Bu sözler, daldan dala 

Başkaca, mezkOr Iılyihada ri~a halkına hitabı konan ve bir kelebf'k yahut - İıtemiyorum. Doktor· 
bu kararnamelerin 15 kanun da sende biribirlnizln olun. 
evvele kadar tasdik edilmek ccMenchester Guardiomı dan bir arı ruhu taııyan Selma. 

Amerika Cümhur Reı'sı' 1 nın hoıuna gitti Gururla ı İki vucut bir birine bak· 
üze.re Meclise verilmesi ve ı dı. Dudakların arasında eeen 
aksi takdirde mekur tarihte Roosevolt , dün akşam rııd- dolu bir tebessüm dudakla-

! d ·· h' b' k tebessüm rüzgan kilitlen· hühüm ve meriyetleri zai yo a mu ım ır nutu irat rını genç adama uzatmak 
olacağı kayıtlıdır. etmiştir. Bu nutuk son ha- vesilesini teıkil etti. İki genç mek isteyen ıehevl dudakla· 

l'mumi bir hayret ve is- hardaki siyasi intihabat için ra mütemadiyen anahtar uy-
. d ' bir hiyaneti akıllarına bile duruyordu. tiğrapla karşılanan bu layi- şım ıden yapılmış bir ha. 
1 k getirmeden, saçlarını okıa- D k h haya muhalif mohafılde şid- zır ı tır. Mebuslar meclisinin o tor adaya yaklat· 

detle hücum edilmektedir. kaffesi ve ayan meclisinin de dıkça kendilerinden geçiren tı. Nabzını tutdu. tanslyo· 

- Hidayet bey, doktorunuz 
geldi efendim. 

Bir Yunan alayının 
nümayişi 

üçte biri ılk teşrinde yeni rüzgarın, buıesine buselerini nun fazlalığı onu deıhetle 
Faşİ ti ere karşı den !ntihap edil e ceklerdır. kattılar Ve o vaziyette da· sarstı . Gözler, Selman n 

Bütün mühim radyo istes· ~ikaların geçtiğinden haber· mavi gözlerine takılınca 
ATfNA, 8 ( S·Ş ) Sela

nik'ten Atina gazetelerine 
bildirildiğine göre, Yunan 
efkarı umumiyesini dikta
törlüğe alııtırmak için dün 

bir Yunan alayı tarafından 
nümayif tarzında bir geçit 
resmi yapılmııtır. Bugün 
Atina'da aynı maksatla bir 
batarya top tarafından ge· 
çit resmi yapılacaktır. Har
biye nazırı ceneral Kondili· 

sin taraftarları, halkın res
mi geçit yapan askeri alkış· 
lamak suretile, diktatörlü. 
ğe taraftar olduğunu iddia 

etmektedirler. Hükümet ma· 

hafili bu geçit resimlerinin 
mutat askeri talimlerinden 
ibaret bulunduğunu söyle· 
mektedir. 

Komünistve Sosya

listlerin tek cephesi 
PARIS, 9 (SŞ) - Fuşıts 

tehlikesine karşı birleşmiş 
olan Fransız komünist ve 
sosyalistleri, tek cephe nü
mayişlerine başlam.şlıırdır. 

Nümayişler tamamen ha
dıses·z geı·nıiş ve on bınler. 
ce milis nümayişlere iştirdk 
etmiştir. 

RusSovyet 
Birliği kongrası 

MOSKUVA. 9 (8 Ş)- ~ter
kez komitesi, Rus Sovyet 
cümhuriyetleri birliği komi· 
tesinin 15 eylulJo toplanma· 
sına karar vermiştir. --Bir Bulgar 

yonlerı bu mü ıasebetle bir- siz yaıadılar . hain ve vahtı bir sevinç fev 
merkeze bağlanm , ştır: Dın- •. varesini zaptedemedi. Ruh. 
leyicilerin adedi elli, altmış Hidayet bey yatakta bir ıuz diyebilinecek kadar ken-
milyondan eksik olmadığı sağa, bir sola dönüyor ken- dinden geçkin Selma burada 
muhakkaktır. dlsini avutmağa çalııan dal. kendini topladı, belki, se· 

Yeni İcraatı müdafaa eder· kavuklarının yalanlarını hay- vinç belki kederden, iki 
ken, her dinleyıciye on beş ran hayran dinliyordu: damla yaf gözlerde ölürken 
ay evvelkine nazaran daha - Beyefendi, Hanımefen - yataktan gelen derin bir 
eyi bir V•Zİyett olup olma di size ilaç alma.• a ve ora- hırıltı ona cevap verdi: 
dığı ve şahsi hürriyetırıin dan da doktoru görmeğe Ôlüyorum,sen dit! bir 
azalıp azalmadığını kenJı gittiler. yılansın, beni öldürdün, 61-
lı:endıne sormasını tavsıye - istemiyorum. Ne dok- düreceğin gençlere acırım 
etti. Memleketin iktısadi va- tor, ne ilaç ve ne de .. Şey. dedi. 
ziyetini hulilsa etti ve bu Evet ve ne de Selmayı. Ben Evde hummalı bir faaliyet 
günkü şeraitin, proğramı- sadece bir§ey istiyorum: ô!. vardı. Selma hanım odasın· 
nın tatbikinden evvelkı za. mek . Gömülmek. da hiç kimseyi kabul etml
manlara kıyasen çok dııha Aman beyciğim Biz · den oturuyor, belki yeni a· 
eyi olduğunu bildirdi Kendi leri öksüz bırakmağa vicda. 
siyrsetinin aleyhinde olan· nınız nasıl razı oluyor. 

!arın şahıslıırınıı mııhsus si. ı------------
yael ve mail imtiyazlar is-

tıklarının planını kuruyordu. 
Hidayet beyin ölüm döıefln 

Bombalar devam Türkünü ötdürdüler teyenıer olduğunu ilııve etti, 
daki iptidai müzakerelerin ya'nın kararı.vaziyeti değiş· ve siyasetinin faşizm veya 
uğradığı vahim müşkülatın tırmiftir ve şimdi 35 bin ediyor SOFYA. 8 (3 Ş.) - Var· komünizme doğru gittiği şa-

lektif ticarete müncer oldu
ğunu kabul etmiyor. Hoo· 
sevelt hakkında memlekette 
büyük bir sevgi ve muhab
bet besleniyor. Gelecek in
ti habatta bir de~işiklik ola. 
cıığı muhtemel dı·ğıldir. 

de •öylediği söz yalan de
ğildi. Sema'da erkekleri hı. 
tlrmek için yaratılmıı bir 
kaua vı..rdı Ve erkek hın· 
cı bir türlü bitmlyodu . t · ı · t 1 k · ı t hl'k · 1 vı·YANA ( na'da çıkan "Çerno More., yialarını oiddetle redJetti . sebeplerini büyük bir nisbet onı a o u gemı er e ı esı , 8 A.A ) - ı > 

h k. b 1 k d Eğ A t , ht 1 f k gazetesinde okunduğuna gö· Cümhurreı'si tarafından Hanım efendi. Atafı 
buyurun. Merhum yıkandı. 
Diye duyduğu sese tabii bir 

dahl·'ınde ltalya'ya yu"klemek a ım u unma ta ır. er I vus urya nın mu e i no d 
re temmuzun ördüncü gü- · • ı k Roma fikrinde ısrar ederse talarında bombalar patla- ıra, o ıman nut un bazı kı. 

temayülünü göstermektedir. nü akpmı Popovo'ya tabi sımları muhalifelrinın der-
M . p t t . d' lngiltere ve Fransa için bu mıştır. Yalnız maddi zarar Haydar ko"yü ken .lrında Alı' • Sayaşın Taknımı· • cevap verdi: 

Yor ki·.· tonilato miktarından daha oğlu Ömer adlı bir Türk'ün Atefi ıöndürmeyln. Su 
ornıng os gaze esı ı· vardır . hal şu tarzda cevap verme- 1 ' 1 

!erine müsaittir: Ocretleriıı TEMMUZ 1 aıağı bir azami had kabul cenazesi bulunmuıtur. Naaı ısınsın. Yeni aıığım gelecek. " ngiltere ve Jaµonya ı G d • arttırı)d,ğından bahsettiği ıa· lQ etmeğe bittabi imkan yok- an l üzerinde görülen izler ôme· 1 Siz itinize bakın , dedi. Sön-
harp gemi'eri için azami tur. Amarika ve Japonya'ya r'in vaki olan hücuma kerıı man meveddı gıdaiyo fiatları- Salı miyen ateı belki bir hayat 

Stl'rahata çekı'lı'yor kendini tiddetle müdafaa " olarak 25 bini kabule ama da bo'·yle bir teklı'fte bulu I nın dııha fazlıı arttığını da Gün do"umu: 

1 
so··ndu"ru·cekti. 

de bulunuyorlardı. · 1 ilAve edebilirdi. Yüzbinlerce YIL·. 
1934 

Zeva~i 4,48. ı 
nulamaz .. KARAŞEHIR,9 ( S Ş) _ ettiği ve kurlu mıya muvaf. E _ Dııarıdaki hıçkırıklara 

Diğer taraftan Amarika · fak olamadıg'ından, Bulgar amelenin tekrar iş bulduk- zanı 9, 6 k • 
1 

l Söylendiğine göre ltalya· Bu sene de bütün Hindis- l d b h dT k REllİYÜLEVEL 28 arııan ugu tu u hava oda· 
bahriye mahafili bu hususla nın bahriye projesinin eti- tan'da propağanda yapmı• gazetesinin kullandığı tabir arlın ank da 88 fı ır en, on 1 ya girerken sanki bir neıe 

• mucibince. vahıiyane bir mi yon a ar nü usun hlllll t· . d 
müttefik olmasalar bile Amel cesi §U olacaktır ki, büyük olan Gandi çok yorulmuı ol. ld 

1 
işsiz olduğu da zikredilebi- Kasaba minnet edeceg'ine, ge ırıyor u. Selma dudak-

.k h··k· · d'" d'' t devletler takriben IS sene d • d surette ö ürü düğünü anlat. !arına sürdüğü allık ve pod· rı a u umetınin ıger or ugun an temmuz nihaye- maktodırlar. Umer öldürül· lirdi. Netice itibarile bugü. kes budunu kebap et! 
devletin teıkil edecekleri müddetle muazzam gemiler tinde istirahat devresine gi- d .. kt b nün teşkilıitlı mesaisi Roo- I I ranın yaraıup yaraımadı4J. 

h k d d h "k . d ki d' k u en sonra ir hendeğe ----------- na bakıyor aynaya Jıoz ve-
_

c_e_p":::'.e~~a~r~ıı~s~ın,;,;;,;a;...;;=a==a...:.y:u:::· :=J:n:şa:::'.e:'.::e:ce'.'"""~e~r~ı~r~·...,....,.....,.._ __ ~r~e~ce;;,;,t~ir~ ....................... _.....,,,_ ...... :a~tı~lm::,:,::ıı~t~ır~.~-..... ...,.,...,._...,,._:.,:s!ev~e~l:tJp~l~an~ı~n~ın~. ~l~ıa~k~i!k~i~k~o-~1- ı 
. _ ,_,.. .. """..,......,,.,.....,.,...,._ ...... _,!r~iy~o~r~d~u~ ....... _,,,_,._.,_,..,.,.....,. 

Roman Tefrikamız: 22 Kollarımdan Perran'ı kaparcasına Geçen gece elektriği söndürmüı, !erinden bahsediyor. 
alıyor. Onun alııık parmakları penbe pencere kenarında dereyi seyrediyor
yavruyu kurularken podra kutusunu dum. Bu akan sular benim büyük sır· 
yetiştiriyorum. rımı en son zerrelerine kadar tanımış 

gelen bütün hadiselerde füphesiz mağdur 
lan kadındır. Kadına merhametsiz, za. 
lim, hıyanet diyorlar. Fakat ben iddia 
ederim ki kadın rengini erkekten alı
yor. Onun fenalıkları yüzüne vura vura 
bir gün o da kararmıı, düımüı görü· 
nüyor. 

SEVGİM VE IZTIRABIM 
Yazan: 

Mükerrem Kamıl 

Çıplak kollarım suda. Perran'ın be. 
beği ile beraber banyosunu yapı)orum. 
Nihan havlularına sarılı. Uykuya hazır· 
!anıyor. Büyük hastalıktan kurtulan 
Çetin'im henüz daha eski kuvyetini 
bulmadı. 

- Bir kerre daha Perran , diyorum. 
Söyle bakayım: Anne. 

- An ne .. 

Ah benim canım 
Perran söylüyor. 

Cicim. 

Doktor Perran'ı geydirdikten sonra ve saklamıılardı. Hu serin gölgelerde 
karyolasına bırakıyor. Onun minik el- onunla geçen ne mesut gecelerimiz var-
lerini . çukur çenesini hafifçe öpüyor. dı Baıımı derin bir inamı ve kudretli 

Çetin'in yanına gittiğimiz zaman bir sevgi ilo dayadığım 
0 

göğsün altın· 
doktora olan borcumu tekrar hatırlıyo· ı da çarpan kalp demek yalPndı. O mad· 
rum. Onun yavrumu kurtarmak için yap· di bir incizapla bana ellerini uzatmıı, 
tığı f edakiirlıklar hiç unutulur mu? Gece bir sinir sarasından ba§ka bir ıey ol mı· 
gündüz hastanın başında ne üzüntülü yan hislerini, ilahi bir sevgi diye bana 
saatler geçirdi. Ona bir çok ıey soru uzatmııtı. Ve timdi bir genç kızın ha-
yor, oyuncaklarını karııtırıycır. yatına, hayaline ettiği fenalıktan haber-

Çetin, doktoru öyle çok seviyor ki.. sizce mesut yatıyordu. 

• • (Ben mesudum, sen de aaadetıni ara) 
Günler, avlar bir rüzgar gibi. Çocuk- derken nasıl kalemi bıı ağırlık altında 

larımın büyümelerine mukabil doktorun bükülmemiı, kırılmamııt'. Okadar dal
hali beni çok müteessir ediyor. Zavallı mııtım ki yanıma yaklaıan ayak sesle· 
kalp ağrısını açtığı gündenberi içime it rlne döndüğüm zaman doktorun kum. 
liyen bir dert oldu. Onun ümitsiz sevgisi raf batını güç fark edebildim. 

Perran'd kalın bir erkek sesi cevap karıısında neler çekeçeğinı tahmin edi- - Yine karanlıkla mı konuıuyorsu· 
veriyor: yorun . Fakat bir çare bulamadıktan nuz, Gülseren hanım' 

Ağabey•de kızım. Yerimden kalk· sonra bu tahmin neye yarar? Hislerimden, düıünütlerimden her 
madan doktoru selamlıyorum. Q, Per· Dotor gı'.ıya beni ~eviyor. Eğer ha· kese hesap vermek hoıuma gitmez. 
ran'ınhazırlanmı~ çamaıırlarına baka- yatla sevgi denen şey varsa, yalancı bir Soğuk bir sesi~: 
rak konuıuyor. / mefhumdan ibaret değilse, benim bu - Biraz hava almak istemiıtim di-

- Çetin nasıl Gülseren hanım; Ni· yelsli baı•m, çocuklar arasında müte· ye cevap veriyorum. 
han uyudu mu? madi didinmelerle geçen bu gençliğim Doktor bir koltuğa düıer gibi otu-

Çetin bugün tamamile eyi dok· / ona nasıl bir ideal olabilir? Aklıma sığ. ruyor Ve karanlığın, senlzliğin yarat-
tor bey. Nihan da tabii uykuda. dramıyorum. tığı cüret içinde bana hialerlnden, emel· 

- Ben de bir yaralıdan batka bir 
ıey değilim, Semih bey. Diyorum . Artık 
hayatta inanacağım bir fey kalmadı. 
Kalbimi her duyguya çoktan kapadım . 

O, beni sanacak ne varsa söyliyor. 
Fakat içimdeki, daha okadar canlı, 

okadar keıkin hatlarla yaııyor ki .. Onu 
henüz çlğneyüp bir baıka sevgiye cevap 
vermeme imkan yok. 

•• • 

Hayatı. faciaları karııtırın; etekleri 
çamurlanan kadınlarda muhakkak erktk 
tekmesinin izleri vardır. Kadın parmafı 
ile sürünen erkekler de var Fakat bu 
okadar az ki mevzubahı etmefe bile 
değmez Sevgiyi yalan kabul eden ben, ken

di hislerime, kalbimin bu lüzumsuz ve. 
f Hayatımın hikayeıini, 0 pek feci al· asına ıaııyorum. Acaba hayatla böyle d 
hakiki bir sevginin yeri var mı? anıı hikayesini düıünüyorum. Aidatı!· 

dığımı gördüğüm zaman hislerimle hare-
0 kalı,sizin arkasından bu suali kaç ket etseydim, belki timdi çok mühlik, ,.

0
k 

defa, kaç defa sordum. h b k " 
a,ın ir adın olacak, etrafıma felAketle, 

evgiye yalan diyeyim. Peki.. Fakat saçacaktım G k lb 
· ururumu ve a imin !n-arada böyle benim gibi hisai kan olarak tıkamını on h i ı · · 

1 ı un eme ns erını yere vura 
damar arına geçirenlere ne diyelim? rak almak ki' ı k F k • 

zev ı o aca tı. a at bir 
Onu hala niçin unutamıyorum? Bu dakika bile b • k h 

. . · u yuz ızart·cı areke 1 akla ıığacak bır ıey değıl. Hayatta ni- / ıendelemedim Fa ·ı t' l t e 
. zı e ın ıaraı m k ıanlısının ihanetine uğrıyan yalnız ben - vetlerin" •arılarak fikri . az UV• 

miyim? İlk kadın, o zavallı Havva bile, ileri tuttum. Ve her e . mı, mantıkımı 
aldanmamıı mı idi? Ve erkekler ne ma. yine temiz . d fk yın fevkında onu 

• Yıneaa e atı· d ğ a hirene bir manevra ile bu hıyaneli 0 lü bularak i 
1 

1 ve o ru s &• 

zavallı kadının üzerine yüklediler. llün. kendim' 
1 

ç nd lc;in takdir etmekten 
ı a ama ım yanın kurulduğu gündenberi devam ede. ' 
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:_-_.,::•e~o s E H i .R ·D~:~·:! ~ M A H F E L 8' ~~-_=. ~e~:::~::~::df:::~:~k~~;:u~ ,---._, i-:".'--!!!!!!!.--'A-.. ~~~::~:~~~:~er:i:~::::~~1;: 
"' O# edecek tarzda her nevi ve çıkarılır. Ayrıca kola ve =• Sinemasında Si.NEM' ASINDA , modaya muvafık yeni şapkalar 

14 8 ·Temmuz 934 -Pazar akşamı: Saat 9 ~a n ! 1 ::a~:d~~:~i b~:bih:;;i ::~i:~: 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halkımıza tebıir 
ederim. 

~~ 8 - Temmuz - 934 Pazar iti~aren ~ 

=~ EVLENDiRELİM Mİ? y ARA Ti LAN ASK~~ 
S!!!i!ff~ Temsil edenlrr: ~= 

u·-~,' .\ N NY O~ ORA 1 Her sıııı I' halk.lan gördüğü lıii~ i'ık. rağbet i"ızeriııf'~-=-~~ 
~ Cl'CIEN BAROL' 

-! CllALES L.\~IY (~ENNE1~ t>ERİSI -~= 

1 
.ı. P .. \rMo~T 

~ Filimi ıınıvaffaı.ıvelle de,aııı edecek.tir. ~ 
_. Dilber ANNY ONDlL\. bu filimiııdr sizi Bu CeııııPl gilıi lıa; · ikulade filimi ı.ıiirii ıı iiz ~ 
I ~ çok güldürecek '" eğku di recekı iı·. llü tün "" hu J'rr<tt'' k ""' rnıa" "'" • .., 

J eserlerinde nıuvafl'ak olan lıu şiriıı kızın bn llcr gliıı ınal;fel 1.;,;Jıccsiııde iııen s:ız. ~ 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

KOLA YAKA 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER. ÇEŞİT KOR..DELA 
LÜKS ::ıv.IEŞİN 
LUKS ASTAR. 
KADIN KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİSE ÜTÜSÜ 

Kuruş 
3 

15 
18 
10 
10 
20 
10 
35 

~] eserrini görmek fır.o;atiııide kaçırmayınız. AYRICA: Oünya lıava uisinde Türk-Hus fuıt.ol m a~·ı n ı ( 

;~~~~oo~~ıliiı~i~i~~i'~iiiiiifııi~~~lif 1J 11~iiılıiıiifü~ıliliiıii1Wı~r1iııiiiiiiOOım111111ı~ıiıiii~iıı11miiı~1 ~ _ _ _ 

... -----... ·---------------... :;;;;;;==;::;;==================== 
Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa z~kl 
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T •ı 111 • ~ @: Voksul/aı·ı yediren, : - emaşa ---- - 1. 1 Memleketimizde Her Mevsimin En Son 1 ~ Diş Hekimi ~ı; geydiren ve herma- 5 
!! Mı dı • • · . ~ • • ~ı ! nada gözeten Yok- ! 

• R o a Çeşıtlerını Takıp Edep Ve Ucuz 1 ~ M. Nıyazı ~=su/far Birliğine seve: 

" OTEL VE GAZiNOSU P Fiatla Satan Yegdne Maza ı~ ~ Haslasıııııı cuıııa- ~i seve :V:.~:~:: ~~::~~ i 
Şeref Bey idaresinde 1! 1rA'lf4~Al/i.ll/ llll il _,, "'llıı)I~ ~ ~ ~;~,',', ~· : :~;~)ıı~~ g~,~ j l!l •......•..•• ~ı~~ğ! •••••••• ! 

:ı ll ıı ,, 4~ ıı 19 111 111 ~1111 ,rıı~ 11 liıi li ~ kadar . .-\gı·ılarda ~ DOKTOR 
llalıkcsirin her lıususla cıı tf lif r it~ µ~;c<>IPri k.alıul ve ~ 

K f 
111Tüke'.nlı'ıkıt'lsotr.licllir:. J k' !i 1 F A H R ı· I ,~ '"'"'; c<ltır. i Mehmet Şakir 

on or. emız ı,, . ervıs erı~ue ı ı I · i l~ Balıkesir K. j ııergün hasıaıarını saat 

nezaket ve cıddıyet, emnıyet ll • ~ ~ 2 Jcn akşama kadar kabul 

t • ·:k mllye C. No ~ edtlr. . . 

' . Gerek M<'mlekel halkının, f Fantazi Manifatura Ve Kumaş ~ Adres: lluslafalakıh 

umumıtakdırını ccbetmıştir. ı . Mazasını Tanıyınız. 11 '~"'~.@~ro@U~§~I 1 bey türbesİcİ\"arında. , 

TEMAŞA Gazinosunda~" 1 1 
1 K ~ Balıkesir Elrki1t· ·ı Güzel Sesli Bir Radyo 1 uvayi MiHiye Caddesi No: 52 1 

~elıriıı, islaııbul 'e ıznıiriıı hiitliıı gazrlelı·ri !i =·-~--~~H!ilti!ill!iılt!itliıit~~§'.l!itlitiiitlifliıte•I Müdüı,.lüğÜtıdeıı: 
rııevcuttııı· tf 

ı. Balıkesirin en eyi tanmmıı bir oturma ve ı1 , n dinlenme yeridir. :ı .......................... -. 
··------------------------Erdek 
ğündeıı 

ııı <tlıııüdiirlü \ 

ErJek hududu Falya ıııevkiiııdt> Yunanlı \'an- ı 
gel Gazleri oğlu Nikolaki'dcn melrt'ık ( 17230.~J 
~1.) ve (365 ağac:) ı mulıte\İ (5,000 beş l.ıin lira 
eski satış bedelli bir kıla ze) linliğiıı nıiilkiyeti; 

bedeli naktcıı \eya gayri nıubadil boııosiylt:' dc
fateıı ve pe~iııeıı ödenmek üzere 2-7-934 tari lıiıı 
den hilitihar yirmi güıı müddrıle alcııi ıniiza~ e
drve koııulınuslur. . . 

İhalesi 21 Tcıııııııız eumartesi giiııii saat 15 
ıedir. Dellaliyr, pııl, gazete ilaıı ücrt>ti 'e nıasa- 1 

rıfa tı sa i resi nı ii şleri ye ailli r. 
1 

Tali pleriu yevnıi ıııezk(ırda ~ iizth' yedi bu· I 
cuk Oepozitolurile Erdek nıaliyesine ıniil'acaat-

ları ilaıı olu ııur. 4- 1 

VENİ ADAM 
Yeni Adam, 27 inci sayısı çok güzel bir şekil- j 

~ıkmııtır.Abdülfeyyaz Tevfik beyin arziyat dersleri,İsma
t..eyin içtimaiyat ve terbiye dersleri, Heykeltraı 

· • t tarihinin l inci dersi bu sayıda başla -
· ·ukel, mimari edebiyat, tetkik ve 

"· ~- ~ -··· ..... ~°:l)tı' ~ •• ' . '\: ... <ı 

SON 

M 
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fü~ı1EM~] 

ERKEK. 

K 

A • ı ıır 
D 

m 
ŞAPKALARI 

1 

m N 

S.\{a,..\M \'E SIK .. 935 KADIN Modelleri ipek çoraplar 

\
1 (~ eıı yeni çt•şitleı· 

KADRİ Tuhafiyeci 

ltJlıkesir'dc vakı Evkafa ait 8, 43, 4 7, 4s, 62, 
ti j 70, 73, 93, 105, 106, 112, 115, 117' 123, 
12 '125, 1-!5, 149, 150, 167, 186, 193, 198, 
20:.: 216, 4 ııuıııaralı diik.kanlarrıı 934 senesi 
ican on giiıı miiddctle ıııiizayedeye çıkarılmış

tır. İhalesi 15 - 7 - 934 pazar giiııii sa:ıt 13 de 
icra t•dilr('(·Ç.dndt>n talip <-!anların UalıkC'ı"İI' Ev
kaf ıııiidiirı~'eliııc ıııüracaatları il:iıı olunur. 

3 - 15 

B<tyr<1111ıç lıııyv <tıı sa lııı 

<tlına koıııisyonıındıı ıı: 

ı . Asgari irtifa 1 - 35 olaıı lwygir ilp as
gari irtifaı 1 - 35 olan katır dalıa fazla irtif'anı
d..ı bulunan be~' giı· ve katıl'larda alınacaktır. Pa
zarlık surellle satııı alınacaj!:ındaıı lıa~' \aıı !"ala
caklarııı 25 leınıııuz 934 tarilıiııdeıı itibaren on 
brs giiıı ici ııde lıPrgiiıı Bavraııııl''ta ha' vaıı sa-

.. • .. l-. • ,) • 

tııı alıııa konıisyonuııa hayvanı ile lwrauer mü-
racaat etmeleri il:\ıı olunur. 

4 - 3 

Neşriyat müdürü: ESA T ,\DiL 
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