
Menıletet işlerin~e. herkesi ehliyetine 
göre vazifelendirmek cümhuriyetin 

faziletidir. 
• 

' 

Nüıhası Her yerde 3 kuruştur. 

PAZARTESİ 2 TEMMUZ 1634 

CÜMHURlYET; EMECE HAK, DEGERE~,HÜRRIYETj:GETiRiR 

GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esat Adil 

Birinci YIL YAYI: 197 

-------WGZM 
Şehinşah Hz. Başvekil 

İsmet Paşa 
Almanya'da Karışıklık 
Hitler, hücum ~ıtaatı (r~anı~ar~iye reisini ~izzat tev~lf 

etti. 

Ölüm~e maneviyat bozukluğunun tesiri. 
jstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Profe.or

lerinden Dr. A. Süheyl Bey tarafından 
llekimlor hastalarındaki . hekimin hu yanlış fıkırlerle 

"stanbul'lular parlak bir fe-
ner alayı yaptılar 

Sinemacıları 
diler 

dinle-

Naziler ile hücum kıtaları 
ve ordu arasında anlaşama -

mazlık var. 

manevi bozukluğun mevcudi-'ı mücadele etmesi esastır. LA
yetinden dolayı hazan yerin- kin sözlerinin ve şahııoıD 
de telAş gösterirler ve sırf ' ılerecei tesiri her zaman haa· 

bu maksatla hastalarının talor üzerinde bir olamaz. 
İSTANBUL, ı ıA.A.) - günü Dolma bahçe sarayında 

istirahatla geçirmişlerdir. 
ran Şehinıahı Hazretlerinin 
ereflne dün gece bir fener 
layı yapılmııtır. Dedizde 
apılım hu alay lstanbul'un 
ek az gördüi{ü derecede 
arlak ve eğlenceli olmıır 
ur. Fener alayı lstanbul'un 
iklet merkezi Riyascticüm · 
ur sarayının önüne tesadüf 
diyordu. Burada harp ge -
mılerinden batka Eğe. Ber
tin, İzmir vapurları demir 
lemiıti. Battan başa Jonan-

ıı, birer ziya tufanı haline 
gelmitti. Halkı getiren va
urlardan mu:emne haydınlatıl· 
mıt •ı ·-ıi m.htaplar, hava 
fifE. •lıyor; vapurdaki 
halk ı • ..nı.J.ı arasında 
hep bi aiızdan c~:. riyet 
mal'fını o~Jıyorlardt ~u e.ğ .. 
lence get ~SJ. . t on ıkı
ye kadar ({eMttf' etti ve saat 
on ikiye doğru vapurlar ha
reket mevkilerine döndüler. 

IST ANBUL, 1 (A.A.) -
İran Şehintahı Hz. dünkü 

Yunanistan'ın zeytin 
·acatı da son sene 

maktadır. 927 de 

k milyon drahmi 
8 14 7 ton zeytin 

KAHİRE, 1 (A.A)- lran 
Şehinşahı Hazretlerinin Tür
kive'yi ziyareti Mısır'da ı·ok 
m;ıhabbetkar ak'sler tevlit 

etmiştir. 

<iazi Hnzretlerile S~hinşalı 
hazretleti arasındaki muka
veleler bn iki kardaş milleti 
ve büyük reirleri bir birle
rine bağlıyan do,tluğun tak
viyesinin bütün şark için 
ç~k ehemmiyetlı neticeleri 
itibarile muasır h ii kiımet 

ahnfılinde ve efkılrı umu
. sinJe müsait ve kuv
"J; intibalar vucüda getir

~ir. 
iye edilen tayyare 

ANKARA, 1 (S.Ş.) 
Kayseri tayy.are fabrikamız
da imal edilerek Şehintah 
Hz. ne hediye edilen mek
tep tayyaresini tayyarecile
rimizden yüzhatı Enver bey 
Tahran'a götürecektir. 

enstitüsü tesisine karar 

verdi. 

Balkanlar'dan 200 
bin muhacır gelecek 

ıhraç etlen Yunanistan 
933 de 456 buçuk milyon 
drahmi kıymetinde 23198 ton 
zeytln:ı:ağı ihraç etmlttir. 

iST AN BUL, 1 (S.Ş) 
Önümüzdeki aylar içinde 
memleketimize Balkanlar
dan 20<) bin muhacir geleceği 
bildiriliyor. Yeni iskan ka
nunu mucıbince bu muha
cirlerin iskanları yapılacak
tır. 

Yunan zeytinyağlarını çe
ken baılıca memleketler 
İtalya, lngiltere, Amerika 
ve ~lısır'dır. 

Son zamanlarda Berezil
ye. ve Arjantin de takas 

suretile ı~ yapmağa başla

mıılardır. 

ismet Paşa Hz. 

İSTANBUL, I (S.Ş.) 
Batvekil ismet paıa Hz. 
Sinemacılar heyetini kabul 

etti. Sinemacıların şikayet· 

ferini dinledi. Dahiliye Veka 

!etine müracaatlarını tavsi
ye etti. 

BERLİN, 1 (5,Ş) - Hü
cum kıtaatı ile devlet ara
sındaki münazaa ve nifak 
ifinde mesul olanlara hiç 
bir suretle mtııamaha gös
terilmiyecektir. 

Hit1er bu hususta çok 
amansız hareket edeceğini 
ilan etmittir. 

BFRLlN, 1 (S.Ş) - Tev· 
kif edilen erkanı harbiye 

reisi Rön'ün halefi olanViktor. 
umumi harbe nt>fer olarak it· 
tirak etmifti. Biliıhara muh 
telif mevkiler ııaal etmlı 

ve aıkeri bir iktidar göste
rerek dikkati cı!lbelmltti. 

Bugün böyle bir zamanda 
hücum kıtalarının erkanı 

harbiye reisliğini deruhte 
etmesi şahsına v:rilen ehem
miyeti gösteriyor. 

BERLİN, 1 (S.Ş.) 
Mesai M. Seldte, çelik miğ
ferlilerin reisi sıfatil~ beya
natında, Şansöyle Hitler'le 
mülakatının iktidar m~\'ki-

lur. Açıkça söylemek liızım 
gelirse Almanya'nın dahili 
vaziyeti, iktısadi , siyasi 
ve mali çöküntüsü Avrupa 
için eyi alametlerdir. 
BEHLİN, 1 ( A. A. ) 

Matbuat mümessillerini ka
bul eden Prusya baş ve. 

kilı ~1. Ggring hücum kıtua_ 

tı idaresini hareketini tak

bih bu kıt'anın irtica ile oı

kı bir alaka muhafaza etti· 
ğini ve bir ihtilal çıkarmağa 
teşebbüs ettiğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Bazı kimseler ikinci 
bir inkıldp yapııbilecekrini 
zannetmişlerdir. Bunlar bu 
hatalarını pek pahalı ödeye
ceklerdir. Münih'te fesat ha
relceti ile alil.kadar olan Hit

lerci Milis kumandanlarından 
yeJi kişi kurşuna dızilmiş

lerdir. Aralarında Konsperi
dı'de vardır. Pain'de ölmüş
tür. 

maneviyatını yübeltıneği 

bir vuzi(o addederler. 

Filhakika esaslı vazifele
rinden biri de bu<lur. Bunu 

ynpahilen hekim tedavisinde 1 

daha çok muvnftık olmuştur. 
Buna dair misaller sayılamı

calc kadar roktur.~leselıı. biz 

Elaziz'e tren vardı 
ELAZiZ, 1 (A.A.) - Tren 1 

Elazize girdi. Cümhuriyetin 1 

bu feyizli nimetine kavuıan 

Elaziz halkı sevinç içinde· 

dir. On binlerce köylü ve 

şehirli halk istasyon civarın

da davulla~11,· .. zurna ça-

Mılislerin en . büyük rei -
inde bulunan '"kanın muh- si sıfatile M. Hitler hücum 

bir hasta görürüz, manevi
yatı hastalık dolayısile fev

lc1lıl.de sarsılmıştır. Rahatsız 

lığını tedwi için gelen ve 
hastalıkla mli<·adele eden 

hekime, beyhude zahmet 

eJip durmayın. ben bu has
talı le tan kurtulmam der. Ve 

biz bu gibi hastalardan çok 
korkarız. Ekseriya inzarla

rım bizzat kendileri korlar. 

Bütün tedaviye rağmen bu 
hasta ölecek ağır bir hasta. 

lığı olmadığı halde kurtu· 

lamaz. Jl,stalığı esnasında 

ben artık öleceğim, ne yap. 
sanız iayda etmez diye acı 

acı gülen hastanın akıbeti 
eyi olmaz. Eğer bu hastaları 

cidden telkinimiz altında bu

lundurur da hu sakim fıkir. 
!erinden kendilerini vazgeçı-

telif temayülatı hakkında 
' ... , 1nu• 

larak bayram' )aı-:naktadır· 
kıtalarının yeni ErkAnıhar· 

· .. nev...:ut ihli:.11
, tı' J.~cnen mü- 1 b' ıyesıne bütün hücum kıt-

nakaıa etmenin doğru olmı- 1 aları reislerinden ve efradın
yacağı kanaatına vardığını 

r~hilirsPI< nnl:ırı 

kurtarırız. 

ekseriya 

lar. 
İlk tren bugün merasimle 

istasyona gelecektir. 

Zaro ağanın kalbi 
müzeye konacak 
İSTANBUL, 1 (SŞ) - 157 

yatında vefat ettiğini bildir
diğim Zaro ağanın cesedine 

otopsi yapıldı. Ciğerlerinde 

tübekülos basilleri bulundu. 

Bir buçuk asırlık kalbi sıhhi 

müzeye konacaktır. Cesedi 
Eyübe defn~dıldi. 

Para cezası 
ANKARA, l(S.Ş.ı Mektum 

nüfuslar hakkında hazırla
nan kanun layihasına göre 
ölüm ve doğum vakalarını 
vaktında bıldirmiyenler pa
ra ce:ıası göreceklerdir 

dan koruma, itaat ve 
Diğer taraftan ekseriya 

söylemiıtir. 
BERLIN, 3o (A .A )-Roy-· bildkaydu şart inzibat iste_ 

diğini, hnttı hareketleri umu

öyle ağır vakalara tesadüf 

ederiz ki onlara hastalıkla- 1 

rının vahameti çok ~iddi 

bir surette bizi mücadele 

ettirmeğe sebep olduğu hal

de hastaların maneviyatının 

bozulmamış bulunması bu 

çok büyük tehlikelerden ken-

ter ajansının istihbaratına 

nazaran, Nasyonal sosyalist 
fırkasının bazı şubelerinde 

isyan çıktığı ~iva vetleri dön
mektedir. 

M. Göring'in evi zabıtanın 
nezareti altındadır. Tilgerton 
mahallesi M. Göring.in hu 

susi Polis memurları tarafın
dan muhafaza edilmektedir. 
Bu hlldiselerin menıei, Mü· 
nih ıehridir. 

"Bu haberi teyit edecek 
mahiyette timdıye kadar 
Berlin'den baıka bir haber 
alınamamıttır." 

LONDRA. 1 (~.Ş.) 

Sunday Times Almanya'nın 
iktısadi müşkülatına tahsis 

ettiği bir makalesinde diyor 
ki; Almanya'nın bu gün ge
çirmekte olduğu buhranın 

ne netice vereceğini kimse 

tahmin edemez Bu buhran 
izale edilinceye kadar llit
ler rejiminin endiıeli daki 
kalar geçirmesi muhtemel-

dir. Diğer taraftan buhranın 
sağa doğru kuvvetli bir 
temayülle halledilmesi de 

mumkündür. Hitler rejimi· 

nin büyük mütkülat ıçinde 

kıvrandığı ıüpheden vareste 
bulunduğuna göre her fey 
kabildir. 

Sundan Referee gazetesine 
göre Almanya'da iktısadi ra

hatsızlık ve siyasi kıırıtıklık 

vahim neticeler tevl t edebi
lecek derecede ciddidir Hit
ler politikasının giditine gö
re Almanya'nın bu mütl.ül 
vaziyetini memnuniyetıe 

karşılıyabiliriz. Bugünkü 
şerait içinde nazi hüküme 
tinin vaziyetini kolay· 
laıtıracak bir şey yap-
mak affedilmez bir hata o· 

mi olmıyan hücum kıtaları 

reislerile siyasi rüesanın 

derhal ve bıld meıhamet 

fırkadan tardedilmelerinin 
hücum kıtalarını Berlin'dı; 

mulıte~em bir tarzda yerle~

miş olan ve ziyafetlerine 
ayda otuz bin mark sarfe- 1 
dilen umumi karargdhın der
hal ilga edı lmesini emret. ı 
miştir. 

Münib, 30 (A.A.) Alman! 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Milli sosyalist fırkasının 

bir tebliğine nazaran bazı 

anasır aylardanberi 
milisleri ıle dı.ıvletin 

Hitler 
milli 

sosyalist fırlcası arasında 

disini kurtarır. J 

Tababette böyle hayret J 

olun .. cak vakalar vardır. 

Zıra hasta nikbindir. Bed

bin olan hastalardan ~iyede 

tedaviden müstefit olurlar. 

Etrafında telıiş gösteren he
kimlerP: Doktor mernk et

me ben bu hastalıktan öl
mem. ben hayatımda neler 

geı·irdim, bundan hiı· ölür. 

müyüm, diye bizi teselliye 

kalkarlar ve kurtulurlar. 
Tedavide de ekReriya bu te
sirlerin müsbet ve menfi 

hakimiyeti pek ehemmiyet
lidir. Bir hasta aldığı ılAç 

onu yazan hekimin kımdi 

ihtilılf \'ıkarmıya ı·alı~ıyorl
urdı. Milislerin hariciye 

reisi M. Rohın llilerin ma
lümatı olmaksızın ceneral 

Sehlejeher ile münasebet 
tesis etmek suretile 13erlin 

için pek ziyade antıpatik bir 
r zannınca ~ahsiyeti derecesi. 

şahsiyetten isti a.te et-. . ne göre itimat ederse fazla 
mıştır. Hitler Bir sistem . .. .. . 
dahilinde tevlit edilen hddis· tesır gofrudr · itimat göster-

. . . . ~mezse oy a görmez. Onun 
eler iız~rıne Munıhe hıderek . . .11 .. . . . ıçın ı • ca ıtımnt hastanın 
bazılarının tevkıfını emret ş- 1 . eyı o masında en büyük 
tır. Prusya baş ve - . . 

k ·ı· ,,.. · B 1. d ı amıldır ve bu amili de he-
ı ı uoerıng er ın e aynı . . . 

suretle hareket ederek bil- kıme olan ıtımadı doğurur. 
hassa bu siyasi kas\ın mu- Aceba maneviyatı bozuk bir 
reten müttefıklerini tevkif insanın çağırdığı hekime iti-
ettirmeğe davet etmiştir. madı yok mudur? itimadı 

iSTANBUL, 1 (8 Ş,) şüphesiz vardır. Ltlkin ma-
Muhtelif Avn:pa paytahtla- neviyntı fenn halde bozulmuş
rından Almanya'da karıtık- tur. Bunda da bir çolı: hasta-
lıklar çıktığına dair haber !arın ölümleri ve bunların 

ler geliyor. yakından ve uzaktan tanı-

BERLiN, l(S. Ş.) Nazi dık olmahrı ve yahut pek 
matbuat kaleminden bildi sevdiği bir insanın ölümü i-
riliyor : le ona kavuşmak iştiyakı bü· 

Hıtler münih tayyare kıta·. yük bir tesir yapar. işttı has-
(Devamı ikinci sayfada) tanan itimadını lcazanmak için 

Amma bu tesiri behemehal 
icra etmelidir. Zira bu ıuret
ı~ maneviyatı yükselen in
sanlar kurtulur. Ameliyatlar
,\u, ulak tefek müdahaleler
le de hazan sebepli veya 
HebPpeiz düşünceler netice 
üzerıne az çok müessir olur. 
Bu kcyfıyet hastanın lı.endi 
makul gördüğü düşüncele
ridir. Sonra hastanın etrafın· 
dakiler hastalığın tehlikesi
ne ekseriya vakıf olnbiliree 
de türlü hal ve harelı:etleri
lo hastaya bunu hissettirir
ler ve hasta da bu sefer 
korku ile maneviyatını da
ha ziyade bozar. Onun için 
ağır hastaların etrafındakile

rin maneviyatının kuvvetlen-
0mesi hastayı kurtarmak için 
çok ümitlınhş olur ve bunun 
semereli neticeleri görülür. 

Hastalık insanlara ıomaD 

zamnn arız olur ve sağlılı. 
hastalığa nazaran çolı. u
mnn sürer. İşte bu sağlalda 
geçen devrede insanlar TU
kuu hazan melhuz arızı ve 
hastalıklara kareı ne lı.adar 
çok met:n davranırlarsa akı
lıetiııdun o kadar çabuk ha
lns olurlar Meselıi bir in
san ufuk bir hesap dolayi
sile hen gnliba hastalanıyo
rum der ve hastıt olur. Di
ğer maneviyatı düzgün bir 
k ım Re de bu ufak haıtalılt 
sebebi karşısında sen haa
talnnacaksın, bile dese, bir 
şey olmam cevabını verir, 
ve bir ~ey de olma:ı. 

Bazı insanlar sari haala· 
lılı:lnrden hastalık dereeeıin
de bir vehim ile lcorkar. Ek
serıya da bunların bu has
talıklara, tutuldulı.lnrı teııa

ılüfi olmıyarak vakidir. LA· 
kin diğer biri esbabına te· 
ves~ül ile beraber ben bu 
hastalığa yakalanmam der 
ve hasta da olmaz. Bir ada
mın hikayesini söylerler, ha 
zat hayatında çiçek a9ı11 

dahil olduğu halde hiç bir 
aşı yaptırmamış ve kendi

sini hiç te vikaye etmezmi . 
ilana hu hastalıkların 

hiç bir:si gelemez dü. 
~üncesi hakim imiş. Sırf 

bu dıi ıincesi, belki de tesa
düf sevkıle bu gibi hasta

lıklara duçar olmamış. Biz 
şimdi böyle esassız bir te

vekkülü doğru bulmuyoruz. 
Hu bütün hakikatlere müna

fıdir. insanlar hastalıklara 

d\lçar olmamanın vasıtaları
nı bulmalıdır ve bunu da 

aramalıılır. Buna lı.orku Amil 
n)~a bile her hastalığı meta_ 

netle karşılamak, ben buna 
da geı·iştiririm diye kaTvetll 

lıir maneviyata sahip olmak 
çok lAzımdır. Yalnız haıta• 

lık değil hastaların fena dü· 
şünceleri de kendilerini teh
likeye sürülcler. 

:\taneviyatının lı.uvTetlen

mesi sağ olanlara hasta ol
mamak, hasta olanlara da 
ölmeleri ve ölmezlerse bile 
hastalıklarının sürat!!' ile l .. . re. 
me~esı ıçın pek lbımdır. Zi· 
ra ınsan ümidi münakj\ ldtı 
mu ölüm kapıda bekler~ 

P' 
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YDA RI ($f.HI R YE ,, ••. Jl Yl!:lTl!i) 
1 Kepsüt'e bir tenezzüh Bandırma ' Ayv<ı lık'ta 

Sıııdırg·ı Belediyesi 
s o 

Arnavııtluk'ıın cevabı 
«Donanmanın tazyikı altında 

görüşemeyiz» di)'orlar •. - -İtaly an'ların beş harp sefinesi hala Draç · 
tadırArnavutluk Balkan misakına girecek 

PARiS 1 (S.Şı -Tiran'dan 
biJ.liriliyor: ltalyan sefıri 1-la
ric.y nazırını ziyaret ederek 

iki memleket arasında mu· 
allakta kalmış olan mesele
lerin ve bilhassa ltalyan 
istikrazlarınıo faizlerini tedi
ye meselesinin halli i ~ in der
hal müzııkerata'başlanmasını 
istemiştir. Arnavutluk hükıl· 

Arnavutluk bir denız nüma
yişınin ilk tesirleri zail ol
m<ıdan tazyik altında müza
kerata girişmek niyetinde 
değıldir, Diğer taraftan alınan 
mevsuk hıl berlere göre Ar
navutluk ilk fırsatta Balkan 
misakına girmek için zemin 
hazırl~maktadır. 

ISTANBUL. 1 ( 8.~ ı - 25 
meti, İtalya yeniden miiza- harp sefınesi nrlen ibaret bir 
kerata giri§meğe ama<le bu- İtalyan filosunun Arnavutluk 
lunduğunu, bununla beraber hükılmetini haberdar etmeğe 
bu müzakeratın daha sakin lüzum görmeden Draç lima
bir zamana talıkini tercih n ; nı ziyareti siyasi bir nü
ettiğini bildirmiştir. İtalyan mayiş mahiyetini kaybetmiş 
sefirinin ısrarına rağmen değildir. Bu filoya mensup 
Arnavutluk hükumeti noktaj hes harp sefın ~ si hala Draç 
nazarını deği~tirmiş değildir. limanında d~mirli bulunmak· 
florada mevcut kanaate göre tadır. 

Heyecanlı ifşaat 
•P<"'4<· - ----

Hadise karşısında 
Fransız matbuatı 

ne diyor? 

Vali bey, Şükrü Naili Pa· mıntaka şampi - 1 M k - t ı 
şa ve Fırka Rerisi Tevfik ae-ru cese nası 

yonluğu k ld l?ikret bey dün saat on ye- BANDIRMA, 1 (S.Ş) ÇI arı 1 

dide Kebsüde gitmişler ve Bandırma mıntakaıının AYVALIK, 30 (S Ş.) 
gece ge{' vakıt dönmüşler- Geçenlerde ansızın orta 
dir. şampiyonluk maçlarına baş · dan kaybolan h~nuz 14 

Poliste: 
8irgün evvel saat 21 rad 

delerinde örtülü çarşıda a ş· 

çı İbrahim'in dükkanında as-

lan Bursa'nın Sultan Alaut

tin mahallesinden olup de 
miryolunda amelelik eden 
Salih oğlu Hüseyin 

son derece Harhoş olark 

kahveci Maharrem'e hakaret 

ettiğinden şikdyet üzerine 
yakalanmı~t.r . 

l:j Dün gece saat 23 sırala
r ı nda Martlı mahallesinde 
malim Cafer oğlu Acem AIL. 

nin :ırabasına rvkiben ilyaı
lar mezarlığı civarma giden 

Oruçgazi mahallesinden bak

kal deli lbrahim oğlu Emin 
ve aynı mahalleden Nezir 
oğlu yemi~ci Elmas arab'lcı 
Ali'nin üzerine hücumla 
silılh ve bıçakla tehdit 
ederek on 
mışlardır. 

lanmışt r. 

!ıra parasını çal. 
Hırs ı zlar yaka-

-

landı. Erdek'in ve a lay İd- yaşlarında iki Çocuğun Ku
man Yurdu'nun itlirak etme· yulara düşmüı olaması fÜp· 

' mesile Gönen ve Bandırma 
da m •· vcut iki kulübün ara-
sında seçme üsulile yapı l dı. 

Birinci maç Gönen sahasın· 
da Bandırma Birlik ve Gö-
nen takımları arasında ge 
çen cuma yapıldı ve Gönen 
3-0 gibi bir farkla rak ı bini 
mağlup etti. 

Son maç Gönen İdman 
Yurdu ve Bandırma İdman 
Yurdu takımları arasında 
bu cuma yapıldı. Bütün kari
lerin hatırında olsa gerektir; 
geçen sene bu iki takım bir 
türlü sahada karıılaıamadı. 
Her iki takım kuvvetinden 
emin olarak birbirlerine 
meydan okud-u. fıte bir se
nelik bir dedikoduyu 1 ,5 
saatlik bir maç hitama er· 
dirdi. Bununla beraber şim
diye kadar sahada bir türlü 
1 ,5 saat esnasında gürültü 
yapmadan oyunu hitama 
erdirmeyen bu iki takım, 

Bandırma halkına zevkli bir 

hesi üzerine Ayvalık kasa 
basın n Fet!ıiye mahallesi 
kenarında ve bir tütün fi
danlığı içinde kain takriben 
l:> metre derinliğindeki bir 
kuyuya düştüğü kasketınin 

su üzerinde görünmesile ka
naat hasıl olmuı ve görüle
mlyen naıın çıkarılması için 
cümhuriyet müddeiumurni
liği tarafından görülen lü
zum üzerine Ayvalık beledi
yesının külli dir para mu· 
kabili satın aldığı itfaiye 
motör ve mürettebatıle üç 

gün humalı bir gayretle çalıııl

mıı, bir türlü kuyunun suyu 
aktarılıpta naıın bulunup 
çıkarılmasına muvaffak olu
namam ı ş ve nihayet Ayva. 
lık da irei belediyesi buna 
imkan olmadığ ı meal •nde 
cümhuriyet müddeiumu . 
miliğ İ makamına bir raı:or 
varmiştir. Mütecaviz tarif ve 

tayin olunmalıdır 
PARİS 30 ( A.A) Paris 

Soir gazetesi, Almanya'nın 
kimya ve mikrop hazırlıkları 
hakhında çok müheyyiç iffa· 
atta bulunarak diyor ki; 

PARIS, 1 (S.Ş)- Fransız 
efkarı umumiyesi Almanya
nın siyaıi vaziyetinin bir 

takım cezri tedbirleri ica· 1 
bettlrtecek bir halde olduğu-

İhitsas Mahkemesinde: 
spor günü yaıattılar. Bunun
la anlaıılıyor ki sporcuları 
hırçınlığa sevkeden oyun 
tarzı değil, hakemin idaresiz. 

liğidir. Bu maçta kavga değil, 

Fennin son icat ettiği böyle 
bir vesaitle ve bunca mesa
iye rağmen muvaffak oluna 
mıyan bu iş nihayet iki çatal 
ağaç üzerine uzatılan üçün
cü bir ağaçla bir dolap vü
cuda getir iliyor. Dalkıran 

Mehmet ağanın idaresinde 
çalışaı> dört vatanda~ın dört 
teneke ile motörün üç gün 
de aktaramadığı su, üç saat 
zarfında aktarılıyor ve bin
netice kuyun ~ bir köşesine 
sıkııan maı,. "" cocuğun na
fi meydana çıkıyor ve bu 
sayede çekilip yukarı alı-

"Bundan böyle hiç bir mil
letin lnfirata yanavmasına 
imkan yoktur ve İngiltere 
de bu l:alim zaruretten aza

de değildir. Mıitecaviz ta
yin ve tavsif olunmalıdır ve 

bütün milletler mütecavize 
kartı bitaraflıklarından vaz. 
geçmelidirler. Bu fikir ilk 
defa olarak dünkü Taymh 
gazetesinde tleri sürülmekte 
dir. Mezkur gazete Lokarno 
itilafla.rının hava hücumları
na dair olan ahkamının der
hal tecdidini istemektedir. n 

nu çoktan takdir etmiş ve 

yeni hadiselerin zuhurunu 
1 

bekler bulunmuıtu.Fakat ak· 

sülii mellerin bu derece seri 

ve sert olacağı tahmin edil-
mi yordu. 

Figaro gazetesi diyor ki ; 

Almanya'nın Prusya Ran · 

perinin bir Almanya'sı oldu
ğu ve Hitler'in bir esirden 

ibarat bulunduğu yolunda- 1 
kı hakikat son hadiselerle 
bir dera daha iıpat edilmiş 

1 oluyor 

Esrar satmak ve esrar al· 

mağa vasıta olmaktanan 
suçlu Biga'lı Ali 

oğlu İbrahim hı kk nda yapı · 
lan duruıma sonunda, suçu 

sah t olduğundan bir 

sene müddetle hapsine ve 

200 lira ağır para cezasile 

mahkumıyetine karar veril-
miftir. 

Avusturya 
Alman hududunu 

kapattı 

en ufak bir incitmeyi bile spor· 
J cular hatrına getirmeden 

oyun oynadılar ... 

Oyunun hakemi İstanbul 
Beıiktaı kulübünden Ha•an 
bey idi. Ve bu oyun için 
getirilmitti. 

Gönen takınıı : 

\uri 'ii)· a ı: 
.\ ha: et ııu slafa Ke nı aı 

Urhan Fı:o r ı t Yıı /ı)'A ı ~ mail ı~m ai J 

Beyler. 

Bandırma takımı : 
sıı ri 

Ya~ıı• T;ıh s in 

nıyor . 

Bir sabah kahvenin Önün· 
de konuımakta olanlardan 
birisi soruyor: Sındırgı bele 
diyesi lağv mı ediliyormuı? 
Doğru veya eğri böyle bir 
ıayıa varmıf. Fakat ben bu· 
na ihtimal vermemekle be · 
raber ıöyle bir mütalaa yü
rüttüm: 

Kırk kırkbeı senelik Öm· 
rü olan Sındırgı be!ediyesi 
bu müddet zarfında hepsini 
kağıt paraya çevirmek ıar
tile halktan hemen takriben 
(350) bin lira tahsil et mit· 
tir Bu (350) bin liraya 
mukabil memleketimizde 
göze batacak hiç bir şey gö
rünmiyor. Tabii bir ıehir 
hayatıdır; kaldırım, tenvirat, 
sokakları süpürme işleri ya
pılmamış değildir. Lakin ne 
olursa olsun büyük inkıli.p
çılarımızın devlet rejiminde 
vücuda getirdikleri canlı eser 
ler karşısında belediyeci liği· 

mizden beklenen umumi hiz 
metler tam manasila yapıla 
mıyor . 

Sındırgı kasaba merkezi 
nin (2200) küsur nüfusu var. 
Bu kadar az nüfusu ihtiva 
eden bir şehirde za \ııta me
murları,katip, veznedar, reis, 
odacı ve müteaddit süpürge 
ve fenercilerile tam teıki
latlı bir belediye senelik 
maaşların tutarı olan dörtbin 
lirayı verdikten sonra elinde 
umumi hizmetlere sarf ede
cek mühim bir para kalmı· 
yorki... 

Yirmi otuz kör fenerle, iki 
lüks lambasile bir kasaba
nın tenviratının tamam ol 
duğu tabiatile söylenemez .. 

Elli senedir belediyemiz 
istimlak ettiği mahallere üç 
dört dükkandan baıka göze 
görünür hiç bir varlık gös· 
terememiy:ir ve bundan 
sonra dıo varlık göstermesi
n<t meıddi imkan yoktur . ... 

dırgı kasabası halkının be
lediye borcu için çektikleri 
sıkını pek fazla dır .. 

Sındırgı gibi bugüne ka . 
dar hiç varlık gösterememlı 
ve göstermesine maddi 
imkan tasavvur edilmt'yen 
küçük kasabalardaki bele
diye teıkilatları yerlerini 
daha pratik ve masrafsız te
ıekküllere terk elle halkın 
menfaatine daha uygun ola 
cağı, kanaatinde bulunanla
rımız pek çoktur· 

Biz madem ki muasır mil· 
!etlerle ayak uydurmak mec
buriye!ineyiz. Fırsat dGt· 
tükçe her teıkilatımız, her 
hareketimiz onların makul 
gidiılerine uyacaktır, uyma· 
lıdır .. Aurupa'da b.,lediyeler 
hükumete çok büyük müza
haret eden yüksek manalı 
te§kilattır. Bizde maale&ef 
henüz belediyecilik garplılar 
derecesine gelmemiıtır . Ne 
ise, büyük ıehir beleaiyele
rinin çok kısa zamanda her 
türlü teıkilat ve manasile 
Avrupa belediyeleri dere
cesine yükseleceğine ima· 
nımız kavidir 

Yalnız Sındırgı gibi ( 480) 
evden ibaret küçük bir ka· 
sabada müstahdemin aylı
ğından baıka belli batlı bir 
iı görmesine imkan olmı
yan teıekküller bugünkü 
gördükleri iptidai vazifeleri 
daha ucuz it gören tetek· 
küllere bıraksa acaba eyi 
olmaz mı? diyorlar. 

1 - Memleketimizde la 
ğım yok. Her evde hala 
kuyuları var. 
larda taaffün 

Yazın sıcak. 

tahammülün 
fevkine çıkıyor. 

2 - Memleketin ortaıından 
geçen dereye akıtılan hala
ların ne vaziyet arzettığlni 
anlatıı.mam. 

3 Su derdi.. En iptidai 
zamanlarda bile ıular bu 
günkü Sındırgı'ya gelen ıu

lardan daha müsait tartla 
geliyordu. 

4 Çıkmaz ıokaklarda 

ve birçok yerlerdekı hoıa 
git mi yen manzaralar .. say· 
makla bitmiyen ihtiyaçlar. 

1\ lm<ınya'da K•t ı·ışıklı k 
(Üst tarafı birinci sayfcda) ı ler ihtilal hareketlerinden 
alına fu emri vermitlir; haberdar olur olumaz gece 

Raytber bizim aleyhimiz- yarısı derhal tayyare ile Mil
de ordu bizim aleyhimizde- nih'e gitmit rüesayı tevkif 
dir.Bu fesat tohumunu saçan-

VİYANA, 1 (A.A} - Al
manyanın Avusturya hudu
du tamamile kapatılmştır. 
Almanyadan ~elen trenin 

tamamen 1.ostur yolundan 
hududa inmek me.·buriye
tinde· 

Sud i Sal;J. b att ı ıı Hııseyin 
Fmııı Rabmı Husn u Ahmet ~itı.!!la fa 

Beylerden mürekkepti ... 

Parayı Bandırma kazana

rak rüzgarı arkalarına aldı· 
lar. İlk akına Gönen'lller 
baıladı . Daha ilk dakikada 
topu kapan Bandırma'lılar 1 

Gönen kalesine indiler. Yavaş 
yavaş Gönen kalesinde oy- j 
nanmağa ba,lıyan topu Ban· 
dırma 'lar bir türlü ağlara 1 

takamıyordu Bandırma'nın 

sol açığı çok fırsatlar kaçı. 

rıyor ve arkadaılarını hak. 
lı olarak sinirlendiriyordu. 

Bu kabil malzemei fenni· 
yenin , bu hadise gibi vahim 
ve lüzumlu olan zamanda 
istifade edebilmek için ehil 
ellere tevdii icabetse gerek
tir. 

Bununla beraber Gönen'in 
genç takımı canla baıla oy
nıyor ve münferit olarak 
Band rma kalesine hücum
lar yapıyor. Fakat semeresiz 
25 inci dakikada sağ açık
tan gelen topu sontrafor 
Hüsnü ani olarak kaleye 
gönderiyor ve kalecinin yat
mas:na bile meydan bırak
mıyan top ağlara takılıyor. 
Hakem çok güzel idare edi
yor ve en ufak bir sızı ltıya 

. t.sabamız halkı çok azlık 
ve çok fakirdir .. Belediyenin 
(7000) liralık bütçesinin nıs
fından fazlası bin müıkülat· 
la ancak toplanır. Çünkü 
dul ve yetimler de dahil ol 
mak üzere ( 480) evden iba 
ret olan kasabamızdaki be- ı 
her eve vasati olarak (15) 
şer lira belediye mükellefi 
yeti düıüyor. İçtimai ya~a 
Ylf itibarile bir evin mensup 
olduğu cemiyet hesabına ver 
meğe mecbur olduğu para 
yalnız belediye parasından 
ibaret değildir . Belki bu 
para daha mübrem 
tekalif vermeğe mecbur olan 
vatandaılarımızın hele Sın· 

Bütün bunları yapmak, 
şehre r ugün değl'se beı ıe
ne sonra elektrik yaptırmak 

on binlerce liraya mütevakkıf 

ettirmif, hücum kıtaatı erlara asla merhamet etmi-
yeceğiz. ikanı harbiye reisi Rön'ü oda-

Von Papen 
ed.ldi 

tahliye 

Hitle~ bundan sonra hü- aında kendi tevkif etmiıtir. 
LONDRA, 1 ( A.A.) 

Royter ajansı Bcrlinden bil

dirdiğine göre tevkif edilen 
Ba~vekil muavini Voon Pa
Pen isticvaptan sonra serbest, 
bırakılmıştır. 1 

cum kıtatından bazılarının 
apuletlerini kendi elile sök
müıtür, 

1 Rüeıanın tamamen gayri 

ahlaki ve müfsit bir vazi· 

yette bulunduğu ilan edil-
BERLİN, 1 (S. Ş.ı Hit· miıtir. 
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iKa nunla ı a göre ~öylünün, ~öy heyetinin i şleri l 

(20 - Nümune) 
Nüfus tezkeresi alınması için 
müracaat edildiğinden bahse

derek bir çocujtun kaydedileceği 
mektep idaresine verilecek ilmü. 
haber: 

Köyümüz halkından . . . . oğlu . . . . do· 
ğumlu · . . . çocuğun nüfus kütüğüne kaydı 
yapılmıı ve tarafımızdan ait olduğu nüfuı da

iresine verilen ilmühaberle nüfus cüzdanı almağa 
teıebbüı edllmiı olduğundan bu ilmühaber .. 
mektep başmuııllimliğine verildi: 

(21 - Nümune) 
Mekteplere verilecek varislik 

ve vasilik ilmühaberi; 
Küyümüz halkından iken . . Tarihinde 

öle11 ••.. nln oğlu .... doğumlu . . vasi· 
liğe lllilhtaç bir yağla olduğundan ve validesi 
· · · · lı..nımtn (yahut vasisi kim olacaksa onun 
ismi Ya~acaktır) vasiliğini yapabileceğini 
bildıren ühaberdir: 

12'2~ Numune) 

Diğer vasilik ilmühaberi: 
Köyümüz ahallsinden olup . . . . . tarihinde 

ölen , . . . . kızı ( veya oğlu ) her nekadar 
rüıte eritmit i&ede ne kendini ne mallarını i· 
dare edemiyecek derecede aklı yerinde olma· 
dığından ve dayısı , ..... ( yeyahut kim vasi 
olacaksa onun ismi ) vasiliğini kabul elt ğini 
ve bu zatın vasiliği hakkile yapecağını bildiren 
lmübaberdir. 

[23 - Numune] 
Memleket haricine çıkacak 
çocukların velilerinin izni 
olduğuna dair ilmühaberdir 

Köyümüzün .. . .. No: lu evinde oturan 

. . . nin oğlu ..... doğumlu . . . · . · · · 
memlekete gitmek üzere pasaport alacağından 
kendisinın bu ıeyaha tına ana ve babasının razı 

olduklarını bildiren ilmühaberdir. (Ana ve ha· 
banın imzalarile alınacak muvafakat kağıdını 

muhtarlar muhafaza etmelidirler) 
Muvafakat kağıdının örneği : 
Oğlumuz .... doğumlu .... nın tahsil 

için (veyahut seyahat için) Ecnebi memleketine 
gitmesine razı olduğumuzu bildiren muvaffakat 
kağadıdır: 

[ 24 - Nümunc ] 
Pek fakir olan bir kimsenin 
muhakeme masrafından affı 
hakkında ilmühaberdir : 

Köyümüzün . . . . . No : lu evinde oturan 
. • . . kadının oğlu .... aleyhine açtığı nafaka 

davasının masraflarını vermekten aciz ve fa · 
kir olduğunu bildiren ilmühaberdir : 

( 25 - Niimune ) 
Kefalet kağıtlarının tasdiki-
ne dair : 

Bu kefaletnamenin altında imzası bulunan 
. . . . . ağanın köyümüzde oturmakta olduğu 
ve emlak sahiplerinden olup kefaleti n ı uteber 
ve imza kenditine ait bulunduğunu tasdik olu-
nur: 

Muhtar Aza Aza ___ ...;.._ Aza Aza 
( 26 Numune ) 

Satılan hayvanlarırı ilmüha
beridir : 

Köyümüzün . . . No : lu evinde oturan 
.... ağa . . . renkte buzağılı ineği ile .... 
damızlık koyununu ... oğlu . . .... . . tari· 
hınde sattığı lastik olunur . 

( 27 - Nümune ) 
Karı ve kocadan birinin ölümü ha
linde nüfus cüzdanlarının tashihi 
için nüfus idarelerine verilecek il
mühaberdir · 

Köyümüzün falan sokağında .. No : lu 
hanede oturmakta iken . . . tarihinde ölen 
. . . ağanın karısı · . · . . hanım nüfus cüzda
nındaki eski kaydının tashihini istediğinden 
bu ilmühaber verilmiştir : 

[ 28 - Nümune ] 
Mahpuslarla görüşmek için ilmühaber : 

meydan bırakmıyor Top 
yine 13andırma'ıılarda . 

Bandırma'lılar bugün cid· 
den teknik ve şuurlu oynı· 
yor. Mütemadi akınlar ya
pılıyor ve Gönen aleyhine 
kornerler oluyor. Netice de 
ğişmiyor. 35 inci dakıka Gö
nen aleyhine bir favl ce· 
zası veriliyor. Oldukça uzak 
olan bu cezayı Rahmi çok 
isabetli bir vuruıla kaleye 
sokuyor ve haitaymın sonu
na kadar netice değiımiyerek 
2-0Bandırma lehine bitiyor. 

İkinci hafta yıııı baıladığı 
zaman rüzgar Gönen'lilerin 
lehinde ve bir parça da rüz
garın arıt ğı görülüyor. Gö 
nen takımı ümitle oyuna 
başlıyor \"e süratle Bandır
ma kalesine İniyor. Bugün 
müstesna oyunlarından bi· 
rını oynıyan Bandırma ta
kımı bir türlü Gönen mu
hacimlerini yaklaıtırmıyor 

Huna rağmen Gönen foru 
ı kaleye kadar sokulmakta 

ve kale önünde fuzu!i pas
lar yapmakta adeta inat 
ediyor. Bu devrede hakimi
yeti hiç birisi de tamamile 
ele alamadı. Muhtelif anlar
da hazan Gönen hazan da 
IJandırma'lılar oyuna hakim 
oldular. 

Halbuki daha yüz sene 
geçse bu itlerı baıarmak 

Sındırgı belediyuinln ıene 
de tahsil edilen (5000) kü
lirasile imkanı yoktur. 

Bu işleri baıarmakta hiç 
bir ferdin kabahatı yok.An· 

Dakikalar ilerliyor Gönen 
gol çıkaramıyor Bandırma 
müda(aasında da rüzgar tld· 
detli estiğinden ve aleyhle
rinde olduğundan yorgunluk 
baı göstermeğe baıladı. Oyu. 
nun neticesine bir dakika 
kala Bandırma kaleıi öniin
de bir kargaıalık oldu. Ban
dırma'nın beı müdafii de bu 
radan topu uzaklatlırma

ğa uğraıırken top mar
kasız ve serbest bir va
ziyette k: .Jan açık İsmail be · 
ye geliyor . Hiç ümit edil· 
miyen bir dakikada Gönen· 
liler yegane gollerini kay 
dedlyor ve oyun bir dakika 
sonra 2 · 1 Bandırma'lıların 
galibiyeti ile neticeleniyor .. 

Hücum hattının gol c-•lrara· 
mamasının eıbabı ise, Gö · 
nen'deki maçta kolundan 
sakatlanan ve Gönen takı
mının en eyi oyuncusu olan 
İsmail beyin çekingen oyna
ması ve oyuna müeuir ola 
maması, sol açıklarının da 
isabetsiz oyunudır. Maha· 
za bugünkü oyunu ile cid · 
den Gönen takımını binleri 
bulan sahadaki seyirciler 
candan takdir ve tebrik et 
miılerdir. 

Bandırma takımını ıampi· 
yonluğundan dolayı tebrik 
ederiz . 
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"Reichspost. ılan 

Haziran ortasında, kendi
lerine muavenet edilen işsiz· 

!erin adedi 265 869 dur 31 
mayıs'da yaf ılan tadada na· 
zaran, itsizlerln miktarı 

7700 kiti a:ı:almıttır. Geçen 
senenin aynı ayında işsizler 

miktarının azalııı 7 .300 idi· 

cak ıehrin varidatı masrafı
nı zor koruduğundan umu 
mi itlere para artmıyor. 

Maksat anlatıldıktan sonra 
halkın verdiği paralar umu 
mi menfaatlere sarf edile
miyerek yalnız memur ay· 
lıklarına verileceğine bu 
faydasız teıkila~ı, (480) ha
neli ve (2200ı küsur nüfus
lu Sındırgı'dan kaldırmalı ... 
Deniyor. 

Burasını tanıyanlar mese· 
la yedi sekiz senedir hiç bir 
değiıik:ik, yenilik görmemiş
lerdir. Bu neden? .. Belediye· 
mizin .varidatı olmadığından. 

Kafası yerindt: belediye 
teıkılatının bir memlekete 
olan yüksek faydalarım tak· 
dir eden bir vatandaşın yü· 
reğini sızlatacak olan Sın
dırğı'nın umumi vaziyeti 
hariçten uzun vadeli bir pa· 
ra bulmadıkça katiyen dü · 
zelem i yecek .. 

"L'İndepeııdance Rouma ine. 

den 
Küçük İtilaf devletlerinin 

konseyi devletler arasında ki 
mühim ahval ve şerait için· 
de Bükreı'te toplanıyor. Al
manya'nın günden güne da
ha z:yade tebellür eden ta
arruza geçici vaziyeti karıı
sınd!l Avrupa devletleri ha· 
rici siyasetlerine yeni bir 
istikamet vermek mecburi 
yetinde kalmıılardır. Sovyet 
Rusya diğer burjua devlet
lere karşı takibetmt·kte ol
duğu tecrit siyasetinden 
vazgeçerek ve bilhassa bu
günlerde Berlin'den icra edi
len tesir ve tazyik üzerine 
Birleıık Amerika devletleri 
hükumetile ve sair Avrupa 
devletlerile münasel:ata gi· 
riımekle, statu quo tarafta
rı olan zümreye girmiştir. 

Diğer taraftan, anglo·saxon' 
lar dahi statu quo'nun mü 
dafaasına doğru tedricen, fa
kat katiyetle temayül etmek 
te olduklarını ispat etmişler. 
dir. 

M. Barthou'unn say ve 
gayreti neticesinde Cenevre'
de elde edilen anlaşma, yep· 
yeni bir Fransız·lngiliz-Ame· 
rikan münasebatının küşat 

devresine girildiğini bildir· 

Kanaatimize göre bura- 1 mekledir . 
dan ya belediyeyi kaldırıp Son günlerde Rom:ı'da, 
belediyemiz yoktur diyece- İtalya, Avusturya ve Maca
ğiz.kl ne kadar kahran böy· ristan arasında aktolunan 
le söylesek buna imkan ı muahede hiç bir fayda tevlit 

yoktur. ı etmemiştir. Avrupa'da umumi 
Veyahut belediyeler ban siyas-tte bir değiıiklik yok-

kasından para almak için tur; vaziyet fcnal~şmış, fa. 

icabeden makamlara müra- kat eyileımemittir. Bilhassa 
caat ederek : ( l) liiğam, (2) 
su. (3) elektrik, ( 4) harita 
itlerini mutlaka başarmalı-
yız .. 

Bu itler için kasabamıza 
azami (20) bin lira lazım

dır.Ne olursa olsun köyleri
le beraber (35) bin nüfusu 

ihtiva eden Sındırgı kazası 

bu iti başarmalıdır ve bu 
uğurda el birliğile çalıtma
lıyız Kasabamızın bugünkü 
manzarası hepimizin yüzü 
nü kızartacak kadar çirkin· 
dır. 

Bol su , güzel ha va ve 
ağaçları, çamla ri' e lsviçre 
manzarasını andıran ve ta. 
biatın büyük lutuflar bahşet· 
tiği memleketimize bizler de 
('.!O) bin liralik bir suni var· 
lık göstermezsek yaşama· 

malıyız . · · 
Sındırgı: Çavdar oglu 

Şükrü Mehmet 

merkezi Avrupa'da vaziyet 

oldukça karışıktır; üstelik 
Hitlerizm Dollfuss kabinesi· 
ne karşı bildiğimiz tethişçi 

mücadelesini devam ettirmek 
tedir 

Acaba bu hal devam eder· 
ken Hitler . Mussolini müla
katı istenilen neticeyi vere
bilir mi? Acaba naziler, si· 
yasi sahada yalnız kalmıya 

mecbur edilmek tehlikesi kar
şısında Avusturya'yı rahat 
bırakacaklar mı ? Bıraka bil
diklerini fanedeliın; o vakit 
ümitleri boşa çıkan nazi or
dularını nasıl tatmin edecek
lerdir ? Hücum bölüklerinin 
emellerini bu sefer nerde ta 
hakkuk ettireceklerdir ? 

Anlatılıyor ki, Küçük İti· 

laf devletleri için bugün dün
den ziyade miiteyakkız ve 
enerjik davranmak ilk hayat 
şartıdır. Zira, merkezi Av. 

rupa'da sulhu temin edecek, 
onu muhafaza edecek kuv
vet Küçük İtilaf devletleri
dir. Küçük İtilaf bugün bü· 
yük blr devlet ehemmiyeti
ni ihraz etmittir. Her siyasi 
buluımada büyük devlet 
muamelesi görmekte ve ken· 
disine büyük devletlere has 
bir kıymet ve hürmet payı 
ayrıldığı göze çarpmaktadır. 

Devletler arasında mahalli 
gruplaıma hareketleri geçen· 
!erde tiddetli tenkide maruz 
kalıyordu. Milletler Cemiye
ti, prensiplerine aykırı bul· 
muyordu. Bugün ise, mesele 
değişmiştir. Devletler arasın· 
da mahalli birleımeler, dost 
luklar, hatta ittifaklar yapıl
maktadır. Bu fikir, sulhun 
temini hususunda, artık 

hayatiyetini bir çok dev
letlere ispat etmiş oluyor 
ki, bu suretle gün gt>çtikçe 
taraftar kazanıyor. Balkan 
Paktı, ve buna benzer bir 
çok mahalli gruplar, blok
lar, hep bu fikrin tabii 
mahsulleridir. Senelerden
beri ileri sürmüı olduğu

müz tez parlak bir zafer 
kazanmıştır. 

Bu ise, Küçük İtilaf'a 
müstakbel hattı hareketinde 
yeni bir kuvvet ve ilham 
kaynağıdır . Aynı kuvvetle 
ve müttehit görüşle hareket 
edildikte, Merkezi Avrupa 
sulhu bozulamaz. Dahilden, 
hariçten, bu İtilafı bozmak 
için yapılan müteaddit te · 
şebbüsler semere vermemiı · 
tir. Neticede. Küçük İtilaf 
:lüşmanları artık anlamalı· 

dırlar ki. bu itilafın günden· 
güne daha kuvvetli ve da
ha verimli olmasına taham
mül zamanı gelmiştir. ... 
Macar maliye nazırı lon

dra 'da. 
"Neue Züricher Zeitung. dan 

Budapeıte'den bildirildiği 

ne göre Maliye nazırı İmre· 
dy, bugün öyleden evvel 
mali müzakerat için Londra
ya gltmittir. Mumaileyh 
Londra'da vaktile Milletler 
Cemiyetinin kefaletile yapıl
mış olan istikrazın mı.: amele· 
sini tecdit ve Macar hazine 
bonolarının faızlerlni tenklı 

imkanları etrafında konuıa· 
caktır. 

İngiliz alacaklılar hazine 
bonoları faizlerinin yüzde 
2,5 ğa indirilmesine muvafa 
kat etmiılerdir. Diğer ala
caklılardan da böylece mu
vafakatlarının iıtihsaline 

gayret olunacaktır. 

arasın~a ticari münase~et 
"Türkiıche Poıt. dan 

Az zaman evvel, Bulga

rlatan'la Yugoslavya araıın· 

da aktedilen ticaret muka· 
veleslnln bu iki memleket 
arasındaki ticari faaliyeti 
canlandıracak mehiyette ol
duğu anleıılıyor. Son sene· 
lerde bu iki memleketin 
ticari münasebetlerine göz 
gezdirmek faydaaız defildir. 

Bulgaristan'ın Yugo!laya'
ya ihracatı: 
Sene Miktar 

1930 
1931 
1932 
1933 

Klg. 
8,663,815 

759,329 
1,711,265 

653,000 

Kıymet 

Leva 
29,617,8:!0 
6,335,234 
8,937,071 
1,646,000 

Bulgarista'ın Yugoslavya' 
dan ithalatı: 
Sene Miktar 

Klg. 
1930 ı0,426,322 

2,073,386 
1,337, 130 
ı ,011,000 

1931 

1932 
1933 

Kıymet 

Leva 
60,659,820 
16,304,260 

13, 164,5851 
8,098,000 

1933 senesine alt rakam
lar tahminidir. Kati rakam· 
!ar henüz elde edilmemiıtir 

Yukarıdaki statisliklere 
göre Bulgarlstan'ın dört se 
nelik ticaret blançosunun 
Yugoslavya'ya karıı pasif 
olduğu anlaıılır. 

•• o .. ~ ~ 

Yunanistan' ~a ticaret o~a
larının birleştirilmesi 

"Türkische poil" dan 

Atine ticaret odasının son 
içtimalarında, Yunan ticaret 

odalarının birleştirilmesi ta· 

karrur etmiıtir Bu birliğe 
Atine. Pire, Seli.nik. Kandi
ye, Midilli, Korfu, Alexan · 
dro, Volos ve Chioı ticaret 
odaları lttirik edecektir. 

Bundan mada, Patras 
ve Kalamatas tıcaret odala. 

rının teklifi üzerine 

ticaret için bir ıube 

olacaktır. 

harici 

tesis 

haf ya vilaYJer f ır~a mü
massilleri toplantısı 

«Corriero delle Sera>' dan 

ltalya faşist fırkası umumi 
kdtibi M. Stnraçe, Vildyetle
rin fırka mümessillıırini bu 
ayın sonunda Roma'da mü
him bir toplantıya dnvet et· 
miştir. Bu toplantı Littorio 
konağında olacaktır. 

sevincini tamamen duyamıyor. 

e<T imes»den 
l'aris'te, lngiliz· Amerikan 

matbuat cemiyetinin ziyafe· 
tinde, logiltere'nin Paris se
fıri Sir George Clerk, Fran· 
sa, İngiltere ve Amerika'nın 
demokrasi prensiplerine bağlı 
olduğuna ve bu pren
siplerin beşeriyeti yıikselte

cek en büyük sullı ve em. 
niyet ümitleri bulunduğuna 

işarstle demiştir ki: 
e<Lord d'Aberııon'a verı · 

len «sullı sefiri» ismi bugün 
İngiltare' nin hr rlıangi bir 
mümessiline Terilebilir. ı,,:ün
kü lngiltere'nin harici siya
seti e<Sullı temin etmek ve 
onu idame ettirmek» ~eklin
de hulasa edilebilir. Son on 
beş senenin bize verdiği 

dersler sulhu idame ettir
mek ve eyi bir hükumet ida· 
resi tesis etmenin ne kadar 
zor bir sanat olduğunu gös
terdi. Devamlı bir sulh te
minine muvaffak olursak 
bu zaferi şüplıesiz ki mat. 
buata borçlu olacağ.z ve 
eğer sulh siyaseti ifllls 

eder~e, yine matbuat mesu 
liyet hissesini kabul etmek j 
mecburiyetinde kalacaktır. ıı 

Mıscaunı;;f ini npırası 1 

«Corriere della Sera»den 
İtalya meşhur müsikişi

naslarındaıı M. ~laijcagni, 

yeni bir opera yazmıştır. 

Opera eski Roma imparator. 
larından Neron'un hayatını 

göstermektedir. Seno başın. 

da, Milnno'da, Scala tiyatro
sunda temsil edilecektir. 

-4lı-* ,, 

Ameri~a '~a ~evlet ~orçları 
«Reichspostı>tan 

Amerıka'nın umumi bor~·

ları yenı bir yükseklık reko· 

ru kazanmıştır. Bu borçların 
mikdarı 27,005.438 126 do

lara baliğ olmaktadır. (;eı·en 
sene agusto•daki bu borçlar 
26 596.701.648 dolur idi. 

Japonya'nın nüfusu fazla
laşıyor 

«Neue ~uru·her 1.eıtung>ıdan 

Tokio'Jan bıldirildiğine 

göre, Juponyn'nın bır sene 
zarfındaki nüfus tezayüdü 
bir milyonu mütecavızrlir. 
Resmi statistik dairesinin 
tebliğatınu göre, son sene 
içindeki tevelliidat adedi 
2121125, vefiyat adedi 
1193916 dır. 

ı 330 Hoğıımlıı ve bunlarla m ıameleye 
Labi Pfradın ilk 'ı~ soıı vok.lamalarına 1 temmuz 
934 den itihareıı Palıkesir'de İkinci Kolordu 
hastalı<1ııt.>si hiasıııda \ıa !anacak. ve 9-8-934 
de IJiteı•t'klil'. llcr k.iiy H' mahalleden muayeneye 
kinılı>riıı f.(ClPreğirıi Jıa, i yazılan celp cetvelleri 

küy 'e ınahallı•r(• giiııtlt>rilıııi tir. Bu eelp cetvelle_ 
riniıı altıııda lıarıı.:i kü\ vı>va mahallenin harıgi 

• • • 
giintle gelpı•"gi y:ızılıtlır. Buna ~ör<' efradın ihli-
~·ar Iıc,,eıindı•ıı lıir z.ıtrıı rı · fak.atiııde ve tayin 
edilen giirıdt> ;\skı·l'lik. ıııeclisiıu' getirmeleri lA-. ' 
zınıdır. 

1 ~ - lhtH'l cel\ı>llı•rirıi alan ihtiyar heyet-
lı•r·i l'etvellcnl!' ~azılı olan t'fradı köy veya ma-

l Iıallerirıdc bl'lı·r kendilerini, değil iseler ana, ba-
' ' ha, kardı•!i '"'"a hı:;ıııılarım da,etten haberdar . . 

..-ı ıııeleri. 

3 -- Diğc>r ~ıılıl'IPre ıııernsup re fakat şube
miz nıırıtakasırıda ııı11Yakl.ateıı ıı ukinı ,·abaneı 

• 
efr.ıdırıda i~lıu rııiiddPl zarfıııda meclise gelerek 
yoldamalarıııı ~ aptırınaları icalwder. 

y,,f'li, ~;ıhaııcı her rwferiıı yeııi ııüfus hih·i· 
H'l t•iizd:ıııilı> hil'likte gelecekleri Harı olunur. . . 

Himayei etfalin 
~ir ricası 

Cemıyetimiı tıırD fından yu. 
k.nda memleketim" fakir ço· 
ruklarının sünnetlerirıin ynptı· 
rılmas ı nrzu edilmektedır 
Bu hav:rlı isin kuvvııden 
file \' ka"rı!ma:ı İ\'ın icabe
den muavenetlerin mühim 
bir kısımının İlk 1 ·ık 
Diki~ ) urdun un Jnu hte et· 
mi~ bulunduğunu şıikranlıı 
kaydediyoruz. jfütebaki 
masrafın lemini için memle
ketimızde ilk defa olarak 5· 
temmuz 934 tarihine mü~a . 

,Jif perşembe akşamı kız or· 
ta mektebi bahçe•inde veri. 
IPcek gar.!"n purtıyı lütfen 
te~rif buyurulması suretile 
fakirlerimize yardımda bulu· 
nulması muhterem halkımız· 
dan ehıımmiyetle rica ve da· 
vetiyelerin b zzazlar i("ind0 
manifıturarı Yırcalı zade IJil
mi bey.len tedarik edilebile
ce~i arz olunur. 

Balıkesir Himayeielfal 
Cemiyeti rcisliıti 

~andırma ta~kikat Hakimli· 
ğinden 
Hamamlı' dan hacı Halil oğ

lu İsmail ağaya: 

Zevceniz Salur köyünden 
Naim kızı Fatma lıanım ta

rafından aleyhinize ikeme o· 
lunan bo anma Javasının cari 

muhakemesinde: ilanen tehli

ğat icrasına rağmen gelme
diğinizden hakkınızda gıyap 

kararı ittihaz ve yine ilAnen 
tebliğine mahkemece karar 
verilmiş o!JuğunJan Te mah
keme de 19-7-934 tarihine 
ınüsadif per~embe gıinü ıa • 
at l 4e talik kılınmış olduğun. 
dun yevm ve vakti mezkOr· 
da ya bizzat gelmediğiniz 

veya tarafınızdan musaddalı: 
vekllletnnmeyi hııiz bir ve
kil göndermediğiniı takdirde 
muhakemenin gıyaben rü -
yet olunacağı tebliğ oıakamı· 
na kaim olmak üııre illln o· 
lunur. 

E rd(' k Mit Imüdürlüğünden 
Er·dP!!iıı :ı!ia:::ı 'alı rııalıalll'"İ Karıo\·a cadde-. . . . 

siııdt~ -!ti lira esl-i kiralı Sağır Tooloğo'tlan met
rük. a~al'it Jllt'l'hıııı kiırı;ir hir hap mağazanın bir 
seıll'lrl- icarı. lıiri:ıcisi ıwsirı iiı• taksitte alınmak. 

~ . 
iiı.ere saırlıkur. ~lıale 7-7-934 cumartesi günü 
saat 15 lf'dir .. \lırılarırı ,·iizde vcdi bucuk. de
po1.itolarilt> Maliyr (luiresiııe ıııü;·acaatla;ı, 

21-25-28-3 

Roman Tefrikamız: 15 . t 
SEVGİM VE IZTlRABIM 
' Yazan: 

Mükerrem Kamil 

peyğamberlerine verdiğin melekane 
sabırdan bana, bana da ver. Çilemi dol
dururken bari güler yüz gösterebileyim. 

- Gülseren, Nur'la mektuplaşıyor· 
sun değil mi? 

Şimdi yazamıyorum Sema. 
- O ne talili imif Darülfünun'da 

her ıeyden uzak, her kedere yabancı .. 
Yalnız işleri ve kitapları ile mefgul. 

Ümitsizlik damarlarına zehir gibi 
indikçe, hayalı ucu, bucağı a§ılmaz bir 
çöl gibi uzanır görüyorum. Öyle bir 
kum ve taı denizi ki .. Ne yürüyecek 
kuvvetim, ne sonunu görebilecek göz· 
lerim var. 

Dönecekler. Fakat benim hayal o1an 
sevrliğlm müebbeden dönmiyecek. Dön . . 
miyecek. Dönmiyecek .. 

Gözlerim yaılarla gazeteden çevrili
yor. Sema: 

- Ne oluyorsun Gülseren? 
Diye sordufu zaman : 

geçecekti Ne yazık, ne yazık ki bizi mü· 
ebbeden terkedenlerin arkanndan böyle 
çaresizlikle inlemekten batka elden bir 
fey gelmiyor. 

Alay dönüyor. 
Alay dönüyor. 
Her evde sevinç var. Sokaklar ka· 

!abalık, gürültü ile konuıan halk, bağ· 
rı~arak türküler söyliyen çocuklar ıen
lik yapıyorlar. Artık burada da duramı· 
yacağım. Tekrar evime. onun hatıraları 
ile bat bata çilemi doldurmak için yu· 
vama dönüyorum. 

Gülseren. 

Sema. d . A"I 1 m 
Zavallı kar eıım. g aşmıya ı . 

S bö le söylerken daha kuvvet· ema Y . . 
1 

. . 
le hıçkırıyordu. Onun mını m nı evıne 

1 k k lb. t kanıyor, konuıacak iler er en a ım ı d 
bir satırlık fikri becerüp çıkara~ıdy~r K~'.'1 

·b · sessız ı. o-
Onun da yuvası mezar gı 1 

• d b . 
·· tlerın e e 

şelerde, duvarlarda, masa us b' . 
k ·ı · timleri ızım raber ve ayrı çe ı mı§ re 

t . . ıa· kayt ve uzak bakıyor ma emımıze 
(ardı. Sema; kocasına ait hatıralar ara· 
sında dertli bir ömür sürüyordu. Anne~ 
ıi seccadesine kaJ'anarak Allaha el babğ 

1 d mekteple iken u 
ladığı zaman ar a, k 

. h .. 1 t e kahkahalardan ı· 
vazıyetı ta ayyu e E . • • 

rılacuk, genç kadın şiındi gözlermı yaş· 
!arla göklere kaldırarak dua ediyordu. 

Ben de, ben de onlarla beraber 
bu hayat boğuşmasının neticesini din· 

)erken: 
_ Allahım, Allahım,diyordum. Ejier 

e"er sesimi duyuyorsan varsan, a 

- Evet. Dofru 
Gözlerim uzaklara kayıyor. Onunla 

Haydarpafa garında öpüıürken nasıl 

gulümsiyordum. Ona verilecek ne bü· 
yük müjdem vardı. Evet müjdeyı yine 
verdim. Fakat arkasından elim ve pek 
feci şehadet haberı de yetiıti. 

Sema beni meıgul etmek için hep 
mektepten, talebelik hatıralarından, 

kendinden bahsediyor. Dul kalan za. 
vallı kadınlardan, boynu bükülen ıehit 
yavrucuklarından konuıurken gönlümün 
öksüzlüğüne ben de hazin hazin dalı-
yorum 

Acaba her hangi bir kadını 
tında benim bu sonsuz sevgim 
dul bırakan hadise var mıdır? 

haya. 
kadar 

Sema çok ince bir kadın. Münir'den 
mek•up aldığı zamanlar adeta kaba· 
hatlı gibi onu açık açık okutamıyor, 
benim felaketim karıııında o da kendi 

Günler geçiyor. Şarktan hep sevinç· 
li haberler alıyoruz. Dökülen kızıl kan· 
!ar, kızıl bayrağın şerefini koruyur. 
Bu da bir teselli . Helal olsun .. 

Ben nasıl olsa mahvoldum. Fakat 
Allahım daha çok yuva yıkılmadan, 
daha çok göz kapanmadan bu haileye 
nihayet ver. 

Bitsin, dinsin. İnsanların birbirini 
boğazladığı, bir hiç, bir menfaat uğ· 
runda döktüğü kanlann dehteti bitsin .. 
Dinsin .. 

Alay dönüyor . 
Alay dönüyor . 

• • * 

Küçük kasabada bu haber rüzgar 
gibi esdi. Herkesin sevinci karıuında 
bu ılık, bu müjdeci rüzgar benim kal· 
bimde fırtına, bora, kıyamet oldu 

Sevinç ve keder . ikisi de kudretli . 
Bu tezada bir genç kız gönlü nasıl göğ
üs verecek ! 

- Hiç diyorum; hiç .. Çok heytcan
landım. Fevzi paıa silah arkadaılarını 
selamlıyor. Kahraman ordunun gözle· 
rinden öpüyor Bu, bana çok dokundu. 

Sema da ağlıyor. ' 
-Yavrum, diyor Felaketini en ince 

noktalarına kadar duyuyorum. Fakat 
ifrata düşmemelisiniz. Eğer dökülen 
göz Yatları , çekilen ıztırap onu geri 
verseydi hepimiz seninle birleımez miy· 
dik? 

Ve annesi sonunu getiriyor• 
- Kızım, muharebede ölenler ıçın 

fanilik yoktur. Onlar aramızda bir tayf 
gibi yaşarlar. Eğer ağlarsan bu göz yaı· 
ları aranızda bir deniz olur da, sonra ya
nn ahrette de birbirinizi bulamazsınız. 

Bu mütevekkil cümle, bu sade kanaat 
bir kandil ziyası gibi ru1ıumun boşlukla
rını aydınlatıyor. 

-- Evet teyze, diyorum. Göz yaıla
rım onu bana iade edebilecek kuvvette 
olsaydı, ömrüm eonuna kadar ağlamakla 

• * 
- Baba, döndüler mi? 

Hayır kızım. 

Ne zaman dönecekler mit? 
- Yakında diyorlar. 
Onların döndüklerini bütün kal

bimle İstiyorum. Metin'ln ölümünden 
kim mesul olabilir? Bu onun ve benim 
talisizliğimiz. (Bir kader cilvesi) o kadar. 

Şar.ı< uyanı bir daha açılmamak 
üzere tarihe gömüldü. İstık!B.I harbinde 
kanını seve seve akıtan kahramanların 
yanına Ağrıdağı'ndan da bir kaç arka· 
daı yetişti. 

Ağrı dağları .. Hey .. Ağrı dağları. 
Sevdiğimin kanını size heli.! ediyo. 

rum. Bir ıartla . Artık bir daha geçit• 
!eriniz düıman uğrağı olmıyacak, olmı· 
yacak e mi? 

• 
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i Tarafından Şeytan Ve Uçurum , 

~' 7 7 7 ARANIYOR Hayatını Kazaıı ~~ . 
===~ Herkesin beyendiği Şeytan ve uçurum filimine ilave ~ 
===~ 'f-

~ Vodvil 4 perde olarak HAYATIN! KAZANfllimi de konulmuştur . . ~ 1 

-==-~ Sinema meraklılarını müjdeleriz 'f 

Bu kere İstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vil
li tarafından en mütkülpesent ,....-...._ 
beyvehanımefendileri memnun ~-:. 
edecek tarzda her nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski şapka
lar da yeni bir hale getiril-

mektedir. İpekli, yünlü kumllf· 
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bilumum lekeler bet Jaklka 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkarılır. Ayrıca kola ve 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılm" kta olduğunu 

muhterem halkımıza tebtir 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

Kuruş 
KOLA YAKA 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER. ÇEŞİT KORDELA 
LÜKS ıv.I:EŞİN 

3 
15 
1.B 
10 
1.0 
20 

LUKS ASTAR. 
KADIN KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİSE UTÜSÜ 

10 
35 
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