
En büyü~ ~ahraman, bir milleti hürri
Y tle terbiye etmenin ve yü~selt

menin yolunu ilen~ir . 

~ehinşah Hazretleri Ege Vapurila 
T rabzona hareket 

etti , 

Nüıhası Her yerde 3 kuru§tur. 
CÔMHURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GE 1 IRIR 

S a h ı b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adil 
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1 
Hit!er vaziyete hakim oldu 

11 Meclis cumartesı gu- Karahan voıdaşa Kurşuna Dizilenler Onu Geçti 
.. t t•ı apacak zİ\afet verdi. nu a ı y · İSTANBUL. 2 ( s.ş ı 

- b t l'aşveki l İsmet Pa{a bugün Başvt•kilin m~cliste ('yana - Sovyet Rus}a'nın yeni An-
kara sefiri Karahan Yoldaşa . ta bulunması muhtemel. bir öğle ziyafeti vermiştir 

ANKARA, 2 ( S. Ş ) -
Büyük Millet Meclisinin cu· 
martesiye kadar müzakere
lere devam edeceği anlaııl
mıştır. 

ANKARA , 2 (AA)- Bü- İSTAN ·UL, 2 (A.A.) 

İki yüzden fazla ask~r şef~eri tevkif cdildı 
Hindenburg, Hitler'i cesaretinden dolayı tebrik etti. 

BERLIN , 2 (A.A.) Pa Münih'te milis kumanda- Bir sistem dahilinde tevlit 
zar günü Berlin'de kurıuna nı yüzbatı Rohnn'un en zf. edılen hadiseler üzerine M. 
dizilenlerin listesinde on ki· yade itimat ettiği yedi kişi Hitler Münih'e giderek, ha
şiniıı ismi vardır. Von Pa. tevkif olunmuştur. diseyle en ziyade methaldar 
pen'in en yakın meıai arka- BERLIN, 1 (S.Ş.) - Vis olan ve bazıları nefret edi
datı Von Bose bunla. Şansölye Von Papen'inde lecek bir vaziyette yalıala-
rın arasındadır . Bütün 

Seyahatın bir mektep ka· 
dar terbiye amili olduğunu 
herkes bilir. Çok ııez:en 
çok yaıar ıöz.ünde büyük 
bir hakikat hirresl ,,atdır. 
Seyahatın manevi faydaları 
ötedenberi malum olmakla 
beraber eğer son zamanlar• 
da her tarafta ıeyahatı teı· 
vik etmek hususunda büyük 
bir faaliyet görülüyorsa, bu· 
ı un batlıca sebebi de 1~ h· 

Yarından sonra sabah 
Ankara'ya dönecek olan 
baıvekil İsmet Paşanın Mec
liste mühim bazı beyanat
ta bulunması ihtimali var
dır. 

' yük Millet Meclisi bugün 
saat 15 de reis vekili Hasan 
beyın reisliğinde toplann:ış· 

tır. Evkaf umum müdürlü · 

ğünün 1930 mali senesi he

sabı katisi ve hakimler ka 
nun layiha•ının üç madde
sinden maada tütün mad 
deleri müzakere ,.e kabul 
etmiştir. 

Almanya' da iki } üzü müte-
ca viz hücüm kıtası re-

önce tevkif edi'diğl ve son- nan kumandanların azlini 
ı ra serbest bıra kıldığı 'öyle- ve derhal tevl<ı'fı'nı· emret- J 

niliyor. Şansölye llitler vazi- miştir. M. Hitler Prusya bar 
yetin hakiki hakimidir. Nas- vekıli M. Göring'i Berlin'de 
yora! sosyalist fırkasının de aynı ~uretle hareket ede
müfrit cenah'arı ezllmişt;r. 

sadi mülahazalardır. Bu teı
vik daha ziyade memleket 
içine yabancı seyyah arı ça-

isi tevkif edilmittir. 
BERLIN, 2 (A.A) - Re 

Bazı kanun layihaları en
cümenlerden meclise sevk 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 
şamba günü saat 14 de 
la nacaktır. 

çar 
top· 

isicümhur Mareıal Hinden
burg M. Hit 'er'e ve Gömbe 

rek, bılhaEsa bu siyasi sui-
BERLİN, 2 (S.Ş.) Şan kasttan müttefiklerini tev-

ıölye Hitler yanında Dr kif ettirmeğe davet etmit· 

= --

Büyük Misafirimiz 
Şehinşah hazretleri Trab -

zona hareket ettiler. 
1 

Top~ane rı~tımın~an ~üyük ~ir teşyi merasimi yapıldı. 
1 

şe birer telgraf çekerek 
hiyanetı vataniye tahrikat, 
karıısında gösterdiği azim 1 
ve cesaretten dolayı M. Hit
leri ve enerjik icraatından 
dolayı M. Gömböt'ü tebrik 
etmittlr. 

Goebbe!s olduğu halde 
Mün•hten tayyare ile Berli
n'e döndü 

PARIS, 2 (S.Ş) Hin-

BERLİN, 2 (A.A) 

denburg'un mutemedi olan 
Von Şehitte tevkif edilmit 
tir . Bu tevkif Von Papen'ın 

Al- son şiddetli tenkitlerile ala-
man istihbarat bürosu reı kadar addolunuyor. 
men bildirıyor. Temizleme MÜNİH, 30 ( A.A.) -
hareketi dün bitmiftir. Bu -

vadide bundan sonra b:ııka Alman ordusu 

tir. 

M. Hıtler bundan ıonra 

ıv. ünih'te toplanan Milis kı 
talarına bir nutuk ıöyliye· 

ISTANBUL, ı (A.A.) 1 buat cemiyeti Purk otelinde 
lran Şehinıahı Hazretleri bu lron gazetecileri şerefine 
gün öğleden evvel üniversi- dün bir ziyafet vermiştir. 

Baş vı:kil ismet Paşa Hz 
bugün lstanbul'da sovyetle
r!n Berlin büyük e'ç.liğine 

tayin olunan M. Suriç ıerP 
fine bir öğle yemeği ver
miıtir. Yemekte madam v~ 
M Suriç ile hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü beyefendi ha
zır bulunmuşlardır . 

Bir te~zip 

icraat yapılmıyaca ktır 
BERLIN, 1 (A .A) - Roy 

ter bildiriyol'; Hinderburg'un arka- 1 

rek, Milis'te itaatsiz, mariz 
temuyülutı ve lnzı battan 
mahrum bütün unsurları 

imha edeceğini ve her türlü 

yeni bir ihtilal teıebbüsünü 
bastıracağını beyan eyle
mi§tir. 

ıERLIN, 1 (AA) -Al
ın n istihbarat bürosu bıldi· 

teyi z iyaret ve bazı imtihan- Ziyafet ('Ok r~rhk ve 
ları takibeıti!er. Üniversi· 
leye g~liılerınde olduğu gi
bi dönüşlerinde de geçtiği 
yolların imtidadınca biriken 
halk saygı ve sevgi tezahü
ratında bulundular. Öğleden 
sonra Şehin ,ah Hazretleri, 
Reisicümhur Hazretleri Ka· 
dıköyüne geçmişler ve ora
Jan Mdltepe atış mektebini 
letrif buyurmuşlardır. Bura
da yapılan atış talimlerini 
takip buyuran iki devlet 
reisi avd<!tte Çamlıca ya 
kadar bir gezinti yapmıtlar 
ve Üsküdar üzerinden Dol
mabahçe' ye avdet buyurmuş
lardır . Gece Do lmatahçe 
sarayında Şehinşah Hazret 
leri memleketimizi ziya
retleri safhatına ait o1arak 
hazırlanmış olan fılimi sey

ANKARA, 2 ı A.A,) 
Hücum kıtaatı rüesasın 

dan olup tevkif ediln- iş bu
lunan yedi mühim ıahsiyet 
kurıuna dizilmiıtir. Bunlar 
dan üçü \lünih, diğerleri 
Berlin, tlılezya ve Pome
ranya teşkilatına mensup 
idiler Dün ak11m irat ey
lediği nutukta M. Göring 
ezcümle inkılii bı mütezarrır 

etmek ve hükumeti devir
mek üzere bir plan teıtip 
edil mit olduğunu söylem iştir. 
Hücum kıtaatının efradı iğ

fal edilmiştir. Bu hareketin 
başında sabık başvt kil M. 
Şlayter bulumakta idı 

aında riyor: 

Sabık ordu nazarı Von 
.. ilaner hücum kıtaat ida
resinin devlete muhaıım 

mehafilile ve < cnebi dev
letlerle münasebatta bulun
duğu ve bu müna~ebat dev

leti tehlikeye düıürecek mahi 
yette olduğu için, bugün 
kendisinin tevkifine tevessül 
edilmi§tir. Mumaileyh bu 
karara silahla mukavemet 
etmek istedığinden teati edi
len atef neticesinde kedisi 
ve zevcesi ölmütlerdir. 

retmişlerdir. 

lsr ANBUL, 2 (A.A) -
Şehintah Hazretleri bu gün 
saat 16 da memleketimızden 
ayrılacaklardır. Şehinşah 

Hazretleri · ı raboznn'a kadar 
Eğe vapuru ile seyahat ede
cek! ... ve oradan otomobil
le İran'a geçeceklerdir. 
İSTANBUL , 2 (-.:.Ş) 

Büyük misafirimiz Şehin{ah 
Hazretleri bugün Trabozon'a 
müteveccihen İstanbul ' da ıı 
hareket etmiılerdir Topha
ne rıhtımında fevkalade 1 
teıyi merasimi yapılmıı, Ga
zi ve Başvekilimiz vapura 
kadar misafirimizi teşyi et
mişlerdir. 

Matbuat cemiyeti · ı 
nin ziyafeti 1 

İSfA~BI L.2(S,Ş) ~la::_ 

9 EYlul 
Panayırına iştirak 

çok 
İSTANBl l L, 2 (S!).) - 9 

Eylul beynelmikl f,mir pa
nayırına, lstanbul'Jan işti-
ıı.k edec~k ınai!azalar ve 

~ıüıısseeeler ı·oktu r. Pana
yıra iştirak ede?ek mü ~ 
seseler haftaya lstonbul tı · 
<ıaret ve senayı odasında 
bir toplantı yapacaklardır 

samimi olnıu~. ve \'akıt ga

zetesi ba~muharriri Mehmet 

Asım boy bir nutuk irat 
ederek İıan'lı meslektaşla-
rımızı matbuatımız 

selftmlamıştır. 
namına 

İcra vekilleri heyetinden : 
bizi tebeddülat olacağı hak· 
kındaki şayialar her türlü 
asıl ve esastan aridir A nado
lu ajansı bu ıayiaları tek
zibe mezundur. 

- Elaziz Sevinç İçinde 
Gclt'n tı·enin küşat rt'smi 
büyük tt•zahüratla yapıldı. 
ELAZİZ , 2 (A.A ) Dün hatipler halkın minnet ve 

ilk trenin istasyc na girn efi şükranlarını alkışlar ara•m
dolayısi e bü)ük tezahüre.! da söylemişlerdir. Bel<diye 

1 
Bu"tu" n Elaz 'z tarafından nafıa mühendislerile yapılmııtır. 

müteahhitler şerefine Halkhalkı ve bılumum etraf köy-
evi salonunda yetmiş kitlik 

lüler önlerinde şehir bar.do- bir ziyafet verilnıiştir Bu 

su ve davul zurnalar olduğu mesut güne kavuşan Elaziz 
halde ista•yona gelmiş ' erdır. halkının minnet ve şükran
Tren halkın coşkun meserret ları büyüklerimize tel yazı
avazelt'ri arasında ihzar e- sı ile arzedilmiştir. İstasyon 
dilen tak n altınc.lan geçerek binası önündeki takın üze
istasyon bit'ası önünde dur- rinde Kardef lran'a doğru 
muştur l\urbanlar kesilmiş, yazılı levhası yazılı idi· 

Yunanistan 

LONDRA, 1 A.A , Roy
ter ajansı :er:in'den i•tihbarl 
ediyor : 

Geceleyin hücum kıtaa· 

tının kendi aleyhine reisleri 
tarafından seferber edildiği 
ni haber alır almaz, M Hit 
ler sabahın saat dördünde 
Münih'e gitmişti. Hu sırada 
dahiliye nazırı bizzat, Mü
ııih polis müdürü ile hücum 
kıtaatı reisini te' kif etmiş 
ve bunların apoletleri Aaş 
vekil tarafından kendi elile 

· k sökü!müştür Müt .. akıben 
iki milyon ilo pa- M. Hitler yatmakta olduğu 

BERLlN, 1 (S Ş) - Vol · 
kiseher Beobnehter bugiin 
kü sayıYınılu R ıyi:ver baş
kumıındHnı Ccnerul Blom · 
lierg"ın bir makalesini yuz
maktn,lır Cenerul ıliyor k" 

- Ordu tamamen d de
tin rmrindedır. :Sıldhı tnşı-

Mareşal Hindenhurg 
mak ,-e mılletin hu.lutsuz 
emniyı tine mnzlıar olmak 
hokkını on.ı veren devlettir. 
Alman ordusu Alman mille
tinin rönesans tim<nli olan 
nazi aramasını ç~lık miğfe
rinde ve ünıforınosınıla şe_ 
refl,, taşımuktP olup büyük 
şefı llinderburg'un ve kenıli 

saflarından '·'ı kan Şansölye 
H . tler'ın arknsından gitmek
tedir. 

Kayseri' de 
Gençlik hareketi 

kuvvetlidir. 
KA YSEHI, 1 (A.A) - Kay

serı'ıle gençlik horekPtlt ri 
•·u·· nelen "Üne artmaktadır. 

muk ithal edecek odada yüzbaşı Rohnn'u tev-
lzmir, 2 (S Ş) - Ankara kif etmiştir. 

TürkoCis riyasotinJen: Oda- Rohnn bu muameleyi pro-

Mareşal Hindenburg 
hasta mı? 

,.. " 
Erl'İyiş spor kulülıü n'1mıle 

ya gelen bir t alır irattu, hn· / testo etmiştir Hücum kıtaatı 
riçten Yunanistan

11
'u khonktken d. reislerinden Heines ıle daha ba

janla uirt l'ek ma or a ın a 
·d ·ı·" k' zı şahıiıetler suikat tertiba enı ıyor ı: 

Yunan hiikum~tinin 16 tında alakadar görünerek 

1:; te~rı'nı'saniye tevkif olunmuş 1 ardır Tahtı mayıstan ~ , 

PARIS, 1 (A.A) - Ber
lin'den bildirildıı~ ne göre si
yasi mı hafıl de . mc~hur ope· 
ratör Sorbruk'un alelacel!l 
Nödelı.'te bulunan Rcisicüm· 
hurun n~zdıne ı·ıığırılmı~ ol. 
duğu rivayı · ti dolaşmnktn.lır . 

Fılhakika Sorbruk Berlin'den 
Nödek'e hareket etmiştir . 

PARIS, ı (A A. \ Eski 
Alman başvekili ceneral Fon 
Ş layşerin Berlin civarıııdaki 

bir sanatoryumda l.ıuııCn 

tevkif e<li ırken ö dürülmüf 

olduğu teeyyüt dmektedir. 
Ceneral mukavemette bu· 

lunduğuııdan, kendisini tev
kife memur edilenler tara
fından öldürülmüttür. 

LONDRA, l (A.A) -
Alman sefareti hükumetin 
Berlinde ve bütün Alman

yada vaziyete ~a~im oldu- 1 
ğunu tebliğ etmııtır 

Gazetelere göre Almanya'da 
vukubulan hadiselerin kar
ıılığı büyük ihtiyat ve her 
halde mütezayit bir teyak
kuzu icap ettirmektedir. 

KOPENHAC, 2 (A.A) 
Dün kece Almanya'dan ge-

1 
len dört otomobilden birinde 
eski Alman veliahtının bu
lunduğu söylen! mektedlr 

PARIS, 2 <A.A) Pariı 
matbuatı Almanya hadise 
!erini uzun uzadıya nıevzu
bahs etmektedir' 

bir spor kııliı lıü daha te~.,~

kül etmis ve nıznmnaınesı. 

ni vılt\yeie vermiştir Bu 
nunl .. iki spor kuliibıi vucu
da ~elmi · oluyor Balkcvi 

Eerciyiş dnğ na ı·ı kılmuk 

için bir seyahat t .. rtip et
mektcılır Ru ~eyuhattu. Er· 

ciyi~'ın tam zirvesine karla r 
ı·ıkılncaktır. Bir hafta kadar 
süreı·ek olo.n bu seyahate 
her vı•r.len iştirıik cdilmrsi 
için propıganda ,·o ne~riy•t 
yapılm,kl ı l·r . Bu ::le ıığ: 
raşan komite fani yetını 
oünden güne arttırnıoktndır. 

kadar harİ\'len kontenjanla 

ithaline karar vardığı pamuk 
mildarın ı n 2,226,093 kilo ol
dnğu Atirıu ateşeliğimizden 

bildı r ilmektedir. 

Bundan 2.976,09J kilosu 
p3 muk ipliği f..ıbrikatörleri- ı 

ne haiz oldukları iğ nisbe
tinde tevzi edılec~k ve mü
tebaki 250.000 kilosu pa· 
muk ithal eJen tüccara 
taksim olunacaktır. 

tevkife alınan reislerden 
Rohnn Henes ve Ernest M. 
Göering tarafından Prusya 
devlet ıurası azalığından 
azledilmiılerdir. 

BERLIN, l (S. Ş.) - Fü -
Çelik Migferliler 

n T 
Ercıyiş seyııhatının emmuz 
eonlarıno. doğru yap iması 
düstinülmokte isede, henüz 
ka;i bir karar verilmiş de
~ildir. 

15 Ağustosa kadar sana
yicilere ı ,835.257 ve tüc
carlııra da 150,000 kilo tev
zi edilecektir. Ancak altı 

ay içinde ithal edilecek olan 

hurin emri üzerine ceneral 
Göring "Rayıler" büyük 
erkanı harbive heyetini Ber
lin'e davet etmiıtir. Erka
nı harbiyeden mühim bazı 

simalar tevkif edilmitlerdir 

işbu 3,226,093 kilo pamu 
ğun yüzde ;~5 mıktarı Mı· 

Aıı'ılan alın•c.ıktır. Aldka 
darlara malumat verilmesi. 

Hitler ~u teşkilatı dadağ.tmak n yetindedir 
BERLIN,2 (S.Ş) - Rayt- i 

ner zabitleri siyasette hiç 

bir değitiklik kabul etmiye-

ceklerini ve maraıal Hin 
denburgla Şansölye Hitlerin 
emirlerine inkıyat edecekle- ı 

rini bildirmişlerdir. Nasyonal 

1 

ıoıyaliotler memleketin bii · 
tün büyük sanayii üzerinde 

kontrollarını Eıkı ıurette tat· 
bik ettiklerinden umumi ta
tili iıgal tehlikesine ihtimal 
verilmiyor. 

Hükumet çelik miğferliler 
teıkilatına mensup olanların 
temmuz içinde üniforma ta
tımalarını menetmittlr. Bu 
teşkilatın da tamamen dağı
tılması düıünülüyor. 

ğırmak ve memleket içinde 
bir taraftan diğer tarafa 
hareket faaliyetini arttırmak 
gayesini tukibetmektir. Mil· 
!etler bozulan iktııadi mü· 
vazenelerini az çok düzel
tebilmek için memleketle
rinde turizm hareketlerini 
geniıletnıekte menfaat o 1du· 
ğunu eyice anlamıılardır. 

insanlar yalnız zaruri olan 
ihtiyaçları için para aarfet
mezler. Zevk ve keyif için 
sarfolunan paralar, parası 

olunların bütçe'erinde haylı 
mühim yer tutar. Pariı, Fran· 
sa için büyük bir ııelir 
mevzudur Franaa'nıa lükı 

eıyası, Fransız 1ervetlnln 
baılıca kaynaklarından bi· 
rint teıkil eder. Bütün dün
yayı sarmıı olan buhran 
seyahat cereyanlarını da 
azaltınca her memleket onu . 
kolay! ıtırmak için ted'blr 
almakta gecikmedı, Parfı 

şehri bile bu sentı bir bay
ram seriıini teıla ederek 
yabancılara daha çok, daha 
genit eğl<'nce mevzuları ha· 
zırladı. 

Seyahatı teıvik huıuıunda 

daha müeuir, daha p•lkolo
jik mahiyetteki tedbirler al
makta italyanlar da ileri ııtt
miılerdir. ltalyanlar her ıe. 
ne büyük ıehirlerlnin bir 
kaçırda ıerg ler, panayırlar 
açarlar. Buralarını :ıiyaret 
edecek olanlara ltalyan 
trenlerinde yüzde yetmiıe 

kadar tenzilat yaparlar. Bu 
ıuretle zaten itlemekte o1an 
trenler, koridorlarına kadar 
yol (ular ile dolar ve mem
leket içine akın akın yaban
cı seyyah kafileleri taıır. 

Geçen sene umumi buhrana 
rağmen İtalyan timediferle
rinin bütçesi varidat fazla
sile kapanmıttır. 

Kar yalnız bundan ibaret 
değildir. Memlekete ııiren 
yabancı ötelde oturacak 
lokar.tada yemek yiyecek, 
gezecek ve nihayet gider
ken bir hatıra olsun ala
caktır . Bunlar bir memle· 
ketin iktisadi muvazenelin• 
de resmen yer tqtmJyan, 
rakamı belli olmıyan ka-
zançlardır . Fakat az bir 
müddet sonra faydaları do
layı•iyle meydana çıkar. 
Memleket içinde it ve ka· 
zanç hacmı geniıler. Mem
leketi tanımaktan ve onun 
rejimi ve faaliyeti hakkında 
yabancıları tenvir etmek
ten doğan mırnevi faydalar 
da ayrıdır. inkılap memle
ketleri bilhana bu noktaya 
da çok ehemmiyet vermek· 
tedirler 

Bizim devlet nakliyat 
müesaeselerine de bu yeni 
zihniyetin girmıı olduiunu 
memnuniyetle görüyoruz:. 

Devlet demlryolları tara 
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YDA ·1(ş1e1H11 R Vf. ~tn.A ve11r1F.)1 
1 Fırka reisimiz Daimi encümende 1 Havran' da 1 

Yine ormanlarımız 
Zaman gazetesinin 30 ha

ziran 934 tarihli nüshasında 
"Bulgar ormanları. baılıklı 

hususi bir yazı okuduk. ıS o 

Atina'da 
Hiı· daı·hei hiikılıııet 

şt•hbiis (\dil ti i. 
((' -

Hükumet şiddetli tedbirler aldı, 
ordu harekette hazır... 1 

Atina'dan bir manzara 

ATINA,2(S.Ş) Dün ge~e 
Atina'da bir darbei hükumet 
teıebbüsü vukul ulacağına 
dair ıayialar çıkmıftır. Dar
bei hükumeti ceneral Plaa
tras taraftarı bazı küçük 
rütbeli zabita111n hazırladık
ları söylen mittir . 

TefikFikret bey An
kara'ya gidiyor 

Bugünkü Kütat ya trenile 
Fırka reisimiz Tevfik Fik
ret b~y Ankara'ya gidecek 
tir Fikret beyin bu seya
hati hususi ve ıahsidir. 

•• : -?; 

C. H. F. 
İdare heyeti 

Cümhuriyet Halk Fırk•sı 
vilayet idare heyeti dün 
Fikret beyin reisliğile top 
lanmış, Fırkaya ait bazı lf· 

leri görüşmüf, llalkevi'nin 
bütçesini tasdik etmi•tir. 

Vilayet daimi encümeni 
dün öğleden sonra Vali Sa
lim beyin rt-isliğile toplan
mış, hususi idareye ait iıleri 

görüşmüştür. 

Mithat Kemal Bey 
Edrcrıı it Kaymakamı ~lit-

at Kem•.\ h ' y dün Eılro
ıniı'teıı ehrıırıize gelmiştir. 

Yırmi gün mı zuniy• lı olan 
\lıthat Kemnl lı~y Lugün 
An karı.'ya gid•('P k tir 

.... ,~ .. ..-. 
Havran Na~iye Müdürü 
üsmnnköy Nahıye Mudü

riı Avni bey. münhal bulu· 
n~n llauan nahiye müdür -
lüğüne tayin edilmiş ve ya
nı vuzifesını> başlamıştır. 

Muhafız 
Bisikletçileri Gar

zan'da 
GARZAN, 1 (AA) 

Muhafız Gücü bisikletçileri 
!::>iirt't•n buraya geldiler. 
Uzaktan atlılar karşıladılar. 

Şehir methalinde kayma
kam, şube reisi, kaza erka· 
nı tarafından istikbal edil
diler. 

llııı·s«t'tl<t )-t~ı·li mı•Jlaı· 
st1'rgisi ııçılclı. 

BURSA, 2 (A.A ) 
- Bursa beşinci yer
li mallar sergisi dün 

Bu ıayiaları duyan hüku
met derhal ciddi tedbirler 
alım ıştır. Başvekil M. Çal
daris Harbiye ve Bahriye 
Nazırlarını nezdine çağıra· 
rak kendilerile kısa bir mü
zakerede bulunmuıtur Na
zırlar ordu ve donanmanın 

böyle bir harekete ittirak 
etmiyeceğıni te"'in eylerr.iı· 

Ceııeral M. Kondilis 
saat on beşte Tayya· 

Atına, Pire ve Selanik'te or-
re sineması bin;,sın 

]erdir. 
Bu müzakereden sonra 

tiddetli tedbirler alınmııtır 

fından tertip edilen ucuz 
tarifeli tenezzüh trenlerınin 

hem halka hizmet ve hem
de müessesenin bütçesine 
yardım hususunda faydalı 

bir tetebbüs olduğuna fÜp· 
he edilmez. Yolcu tarife
lerinde umumiyetle yapıla
cak tenzilatın da hareketi 
artırmak suretila karıılık 
bulacağı ümit olunabilir. 

Zamanımızın lktısat umde 
!erinden biri de kazancı az 
ve pahalı muamelede değil, 
çok \'e ucuz muaıııelede ara
maktır. Memleketin ahı ve- 1 
riı ve ıı sahilsında bu umde 
ne kadar ııenlı yer bulur 
ve ne kadar dikkatle tatbik 
olursa, iktısadi havatımız • 
da ondan o kadar çok isti-
fade eder 

(Hakimiyeti milliye] 

Zeki Mesut 

du her ihtimale kartı hazır 

bulundurulmuştur. Keza kı 
taat kumandanları askerin 

başında bulunmaları emrini 
almııtır. 

Bu sabah şehrin her tara 

fında sükunet hüküm sürü· 
yordu. Diğer şehirlerde de ay
nı hal mütahede o 1 unmuştur. 

Dünkü ıayıaları teyit ede

cek hiçbir hadise vukubul
rnamııtır. 

Söyleni ldiğine göre böyle 

bir darbei hükumet hazır

landise bile hükumet tara-

fından alınan 

sinde mevkii 

tedabir &aYt· 

tatbika kon-
masına imkan bulunamamış
tır. 

Hükümet taraitarı matbu 
at bugün şiddetli makaleler 
yazarak bu ıayiaları çıka

ranları ve bilhassa muhalif· 

da vali Fazlı bey ta 
rafından açılmıştır. 

Sergiye 34 muhtelif sanat ve istihsal erbabı iştirak et 
m;ştir. 

• 

Italya'da 
Bütçe açığı 

ROM.A, 1 (A A) - llüt
çenin 2900 mılyonluk açı-

gını kapatmak maksadile, 

379 miıyon liret kıymetinde 
hazine bonosunun tedavü 'e 

çıkarılması kabine tarafın

dan tasvip olunmuşlLr. 

• 
Isveç 

Mallarımıza konten 
jan tahdidi koymı

yacak 
İST ANBUL, 2 (S.Ş. \ -

İsveç hükuırelile yapılan 

Klering itilafına göre İsveç 
hükumeti mallarımıza hiç 
bir kontenjan tahdidi kay
mıyacaktır. 

Hükumelimizle İsveç hü-
leri tenkit ediyorlar. kiımel\ arasında haziranın 

ATİNA, 1 (S.Ş)- Harbiye 19 nda Ankarada bir ticari 

nazırı ceneral Kondılis deve· I iti'afname aktolunmuştur. 
ran eden şayıaları tekzip. 

bunların muha if'er tarafın
dan ortaya atıldığını beyan 
etmiştir. 

Bu itılafname dünden itiba
ren rr.eri} el mevkiine gir· 
mi~tir. Bu husmla malumat 
almak istiyenler Tiirkofis 

1 Bir kişi (;!dü
rüldü. 

HANRAN, 2 (S Ş) - Bu. 
rada Kü~·ükdere köylü izzet 
rfen•li isminıle birisi öldürul. 
rnliştllr Cioayüt çifte ile yapıl-1 
m ~ maktul bir tarln içinde ı 
bulunmu~lur. 

Bulgar kral'ının mıntaka 
sını eyi muhafaza eden or · 
man muhafız'arına kendi 
elife nişan takmak suretıle 

ormanlara verdıği ehemmi 
yet ve mılleti nnzarınca te
barüz ettirdiği kıymete ra~-
men bu yazıda Bulgnrya or 
manlarının 25 senede üçte 
Lirini kaybettiğini l:ildiri
yor. Resmi istatistik'e istinat 

M ıznunen Solak zuıle flu 
seyin bey ve daha ıki ki~i 

ı.,vkif edilmiştir. 

Bandırma belediy reisi Ka
şif bey gel~i. 

BA:'\DIRMA, ( S.Ş ) 
On gün evel sehrin ve 

belediyenin mühim Lazı 

işlerini halletmek için An
kara'ya giden Kaşif bey bu
gün gelmiştir. Ve kendisine 
gaybubiyeti esnasında Dok
tor İsmail bey vekalet et
miştir. 1\aşif bey Ankara
dan çok eyi intibalarla gel
mııtir Kendisine helediye 
ve mem'eket işinde büyük 
!erimiz tarafından bir çvk 
müsbet vaatlerde bulunul· 
muştur. 

Amerika 
-

· Yeni donanma yap-
tırıyor. 

VAŞİNGTON. 2 (A.A) 
l lususi tezgahlarla devlet 
tezgahları dört kravezör 
14 torpito ve altı tahtelba
hir inşaatı için münakasava 
konulmuıtur 

•:--~-.-

Yunan hududunda 
Bulgar komitacıla
rile bir müsademe 

oldu. 
İS l".~NBUL, 2 ( s.ş) 

Drarna'dan Selanik yolile 
gelen bir habere göre, Tır
nova'da hudutta bir müsa -

deme olmuştur. Bu müsade
me Bulgar askerleri tarafın. 

dan sıkıştırılan bir çetenin 
Yunan topraklarına girece

ği sırada olmuş komitacılar 

bır askeri yJra 1 adıktan son· 
ra ormanlara doğru kaçmış· 
lardır . Bulgar askeri çeteyi 
ta l..ibet mektedi r. 

Yunan hükumeti hudut 
muhafızlarına uyanık dav
ranma1arını tekit r ttmiştir. 

müdürlüğüne 

melidirlt-r. 
müracaat el· 

eden bu mulumat hiç şüp· 
hesiz doğ,udur. Bizce ıayanı 
ehemmiyet olan nokta Bul-

,gar hükumetinin muttali oldu 
\ ğu ıu neticeden süratle ha 

rekete gelmesi ve adi ted
birler almasıdır. Maliye na
zırının bizzat meıgul olması, 
verılen ehemmiyetin azame· 
tini takdıre kafidir. Bulgar 
topraklarını gezenler M. Her
yo'yu tasdikte geçikmezler. 
Hulgarya ormanlarını tetkik 
eden mütehassıslarımız or 
mancılık tera kkıyatının en 
yüksek kademesinde lıulmuı
lar ve bizim çok geri kaldı· 
ğımız• acı acı idrak etmiş
lerdir. Ormanlarımızın vazi
yetinden bahsedecek deği

liz. Bunu herkes biliyor. 
Yalnız Ziraat Vekilimizin 
daha ne zaman harekete 
geçeceğini öğrenmek isteriz. 
Ormanlarımızın bugünkü 
hali Ziraat Vekilimizi hare· 
kete hetirmeğe kafi değilse 
o baıka .. Fakat biz öyle 
biliyoruzki çok elim bir va· 
ziyetteyiz. Bulgar'lar gıbi 

muntazam orman istatistik
lerimiz olsa, elde edilecek 
neticenin yüreklerimizi sız

latıcı bir şekil arzedeceği 

muhakkaktır. Muntazam teş
kilat ve şiddetli bir kanun 
snhibi olan Bulgar orman 
ları 25 senede üçte birini 

kaybederse 285 tarihli ni 
zamname ile yok denecek 1 

kadar az teşkilata malik o
lan ormanlarımızın ne va 
zıyete düşlüğü meydana çı 

kar. Hükumetimiz n verdiği 

eh mmiyete rağmen Ziraat 
Vekaletimizin yeni kanunu 
çıkarmakta ağır davranması 

garip olduğu derecede acık
lıdır. 

Nafia ve İktısat vekilleri· 
mizin az zamanda meydana 
getirdikleri eserler meydan· 
dadır.Yüksek Meclis ve hü 
kiımetimiz eyi goruş ve 
kıymetli düşünüşlerin hak
kını veriyor, ve onu takdir 
ve tasdikte geçikmiyer. 

Hal böyle iken alakadar 
vekaletin tereddüdüne r.asıl 

1 ~ı-ıı Fıkralar 
B r ,\şık ıle ma9uka ara

sında 

- Elmasım nıı·in buknder 
katı yüreklilik edıyorsun. 

- l\atılık elmasın tabiatı 

iktizos ndnn değil mıdir ya' 

** Ben senin iı· · n r yır 

cayır yanayım ,Jn, sen bana 
lıukodnr so[(uk durasın ha! 

Eyi yu ''tel Bukldar 
atPŞ üzerine ben de soğuk 
durmozsum büsbütün yunup 
kul olursun 

**-.,, 
- Söyle bakayım, kiiı·ük 

lıon rn' cıSuvmek>ı Cılinin müs. 
toklıcli nedir' 

- Kocaya vornııık. efen
dını. 

Bir bostancı ıle çırağı arasında 
Ç rak - U;t:ı, lıostona bir 

ökuzle bı'r avukat "lrllll', " . 
ne yapnyırn"' 

Beslancı öküz dursun da 

avukatı çıkar 

- Nıçin:• 

Ulan' ökllz yalnız 

mahsulü yer, avukat ise son

ra bostanı de zapleder. 

mana vereceğimizi bilemi

yoruz. Bt-lki de bilmediği· 
miz sebep1er vardır. Orma· 
nın kıymet ve ehemmiyeti· 
ni takdir eden ve vilayeti. 
miz ormanlarile yakından 

alakadar olan yüksek düşü· 
nüşlü kıymetli valimiz Salim 

beyefendi Bulgar maliye na
zırının bugün1erde ittihaz 

ettiği tedbiri daha evvel 
dütünmÜf ve bir temim ile 
devair ve müessesata bu se
ne maden kömürü ıarf ve 

istih lakini emrü la vsiye et· 

mekle beraber maden kö

mürcülerile ıle temas ettire· 
rek ucuz kömür tedarik edil· 
meıini temin etmi•tir. 

Muhterem valimiz şu kıy· 

metli harekeli ile bu sen° 
hektarlarca ormanı kesiln ek 
ten kurtarıyor. Diğer vila 

yetlerimiz de, vil:lyetimize 
imtisalen maden kömzrü sar
fiyatını temin ederlerse bin· 

!erce hektar ormanlarımız 
korunulmuş oluyor demektri. 
Alakadar makamatın birıey 

yııpm'l.dığına ve yapamadı· 

ğına nazaran himmet ve 
gayret yüksek idarecilerimize 
kalıyor Burada muhterem 
Valimize şükranlarımızı arz 
ederken artık bunc'an sonra 
olsun Ziraat Vekaletinin de 
harekete gelmesini canda n 
c!ileriz. 

s. x. 

-------------------, Yazan: TefrikaNo: 37 
Balıkesir valiıi 
SALIM 

.. davadan dolayı bidayeten, ilirazen, 
temyizen muhakeme ve muhasamaya tebliğ ve 
tebellüğa işhad ve istişhada tahlif ve istihlafa 
ve reddi yemine ve imzasile her nevi (Vrak 
ve layihalar tanzim ve itasına ve mukabil da
va ikamesine ve ferağına ve ilamların tenfizini 

davasından dolayı bidayeten, itirazen, temyizen 
muhakeme ve muhasamaya tebliğ ve tebellü· 
ğa işhad ve istişhadaya tahlif ve istihlafa, 
yemini reddine imzasile her nevi evrak ve 
layihalar tanzim ve itasına ilamatın tenfizini 
la1ebe ve haciz vaz ve fekkine ve icra mua

melelerini takibe ve elhasıl bu hususun mü
tevakkıf olduğu işlerin kaffesini son dereceye 
kadar ifaya tarafımdan akrabamdan 

f erağına ve ilamların tenfizini talebe ve haciz 
vaz ve fekkine ve icra muamelelerini takibe 
velhasıl bu hususun rı ütevakkıf olduğu iş -
!erin ki\ffesini son dereceye kadar ifaya tara-

1 K Ö Y K i"r A B 1 
IKanunlara göre ~öylünün, ~öy ~ayetinin işleri 

. . . . . . suçundan dolayı . . Hapishanesin· 
de yatmakta olan ..... nın akrabasından olan 
köyümüz halkından .... nın mahpus ile gö 
rüıtürülmeılne müsade edilrresi için ilnıüha
het'dir : 

[ 29 - Numune 1 
Köy bekçisi için mazbata: 

Köyümüzde bekçilik yaprakla iktn geç•n 
!erde ölen . . . nın yerine köyümüzde oturan 
... ağanın köy bekçisi olarak tayini münasip 
rörülmüttür. . .. ağa şimdiye kadar eyi huy
lu tanınmıı ve hiç bir fena hareketi görülme· 
mit adamlardan olduğundan halıkırda kanri 
muamelenin yapılması için mazbatadır: 

[30 -Nümunej 
Akrabadan vekıl edilecekler 
hakkında vekalet kağıdı: 

.•... mahkemesinin ... No: lu dosya
ılle . . . . . ağa, tarafından aleyhime açılan 

talebe ve haciz vaz "e fekkine ''e icra rr.ua· 
melelerini takibe ve elhaııl bu hususun müte· 
vakkıf olduğı. işlerin cümlesini son dereceye 
kadar ifaya tarafımdan akrabamdan . 
köyünde oturan . , nı vekil nasp ve tayin 
eyledim 

[ 31- Nünıune ] 

10 
kuruşluk 

pul 

V ckaletnamenin altına 
yazılacak şerh: 

Müekkil . . . .. nin akrabasından ..... 
yi tevkil eylediğine dair olan yukarıdaki ve· 
kaletname altına yazılan imzayi huzurumuz
da yazdığı tasdik olunur· 

Muhtar Aza Aza Aza Az,ı 

[ 32- Nümune 

. . . . . . . . köyde 
Diger vekaletname örnegi: 

. No : lu evde otu· 
ran . . . . . ağa aleyhine açacağım , .. 

köyde mukim vekil nasp ve tayin 
eylerim : 

l 33 Nünıune ) 

10 
kuruşluk 

pul 

Altına yazılacak şerh 

Yukarıda yazılı imza müvekkil . . . . nin 
olup huzurumuzda bu vekaletnameyi imza ede
rek . . ağayı vekil tayin ettiği tasdik kılınd ı : 

Muhtar Aza Aza Aza A,a 

[ 34 Nümune 
Diger vekiiletııaıne : 

. . . . . . mahkemesinin No : lu dosya. ıle 
tarafından açılan .... davasından dola 

yi bedenen, itirazen, muhakeme ve muhasa
maya teblığ ye tebellüğe işhad vt' istişh a da 

tahlif ve istihlafa ve yemini reddine ve im-
zasile her nevi evrak ve layihalar tanzim ve 
itasına mukabil dava ikamesine ve davadan 

fı:ndan mahalde mukim baronun . . . 
numarasında kayıtlı avukat beyi vekil 
nasp ve tayin eyledim : 

[35 Nüınunej 

lll 
kuruşluk 

pul 

,\)tına yazılacak şerh: 

Yukarıda yazılı imza müvekkil .... nin 
olup huzurumuzda yazdığı ve avukat 
beyi vekil tayin ettiği tasdik olunur. 
Muhtar Aza Aza Aza Aza 

[36 Nüınune) 

. . . . . oturan 

Dava açmak ıçın veka
letname örnegi: 

. aleyhine açacağım 

.. davası için bedenen , itirazen, temyizen 
muhakeme ve muhasamaya, tebliğ ve tebellü· 
ğa, iıhad ve istithada ve istihlô.fa imzasile her 
nevi evrak ve layihalar tanzim ve ita· 
sına ilamatın tenhzini tı>.lebe ve haciz ve fek· 
kine ve icra muamelelerini takibe ve elhasıl 
bu hususun mütevakkıf olduğu mlamelô.tın 

kaffesini son dereceye kadar ifaya tarafımdan 
mahalde oturan .... avukat , . 

beyi vekil naıp ve tayin eyledim. 
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ı'-•::.•.::ii.:.:••y_Y'::.·•.::ü;::.ze~ı-·i_n_dc_· _s-:-,i~y<_ıs_i \ Tt• iktıs<ıcli lıııı·cketlcı·: ı Balıkesir Askerlik Şu-
Von Papen ve hücumleri I lngilte~e'de. bir .se~:,li~ CÜ· italy~~~~.!~~!~~~e!!!' IBelgrat'ta ~um's~a~ mıh- : besinden : 

"N;~~c~ü~~~::k~eit:::v:n ;~:~t~:·,:;::;:v::y:t~ ;;:,~: fUm ISfaflSflQI Canony City vilayetinde SUl&fl SBrglSI l 1 _ 330 Oouumhı ve bunlarla muanıeleye 
y p M ret ve faaliyetinden mahrum "Manchester Guardian.dan idama mahkum olanlar için "Prolya.den b. f d 'lk l'l I 
b:r:'d:~e~a~~::~ ~:~:ersi;: edilmesinin doğru olmıyaca· 1932 senesinin cürümler tatbik eC:ilmekte olan elek- Belgrat'ta, 22 haziran cu· 1 ta ı e ra ın 1 . ve son yoklama a1rı~a .1 temmuz 

birliğinin ı 4 üncü yıl dönü· ğını, büyük adamların pro· istatistiği neşredilmiştır. Ya- trik iskemlesi kaldırılmııtır. ma gününden itibaren, Yu- ı 91$4 deıı İtihareıı 11alıkflsir'de kırıcı Kolordu 
mü münasebetile bir nutuk pağında ile yaratılamıyaca- rım milyona yakın cürümler 13undan böyle hükmü infaz nanistan mahsulatını teıhir hast:ılıaııesi biasıııda h : ışlaııacak ve 9-8-~3' 
irat ederek, muhafazakarlar ğını izah ettikten sonrn, arasında vesaiti nakliyenin zehırli gaz vasıtasile yapıla- ı etmek _üzere hazırla: ı de bilecektir. llf'r köv \e mahalleden ıııuayı·ııtye 
muhafiline irtica damgası iht ilalin ilerde alacağı tekil caktır. nan sergı açılmııtır. lluser k. 1 . -· . ' . 1 il • 

h 1 ı ve bi ha ~ sa otomobil kaza gi Belgrad'ın tic•ri ve ıiya· · 1111 f'l'lll ~elecegırıı han ,vazıları cep cehe erı vurmağa çalııan ihtilalci ve ına iyette meşgu 0 an Bu ölüm vasıtası evvela 
nasyonal sosyalistlerin dik- cereyanlara geçerek: !arının mahkemelere düşürdü , hayvanlarda tecrübe edilmit si mahafilinin nazarı dikkati· kö_\ ve ıııafıalle•·p gfüıdt>rilıııiştir. Bu cı•lp Ct-lYelle.. 

kati celbedecek bir şiddet- ihtilali tamamlıyacak ikin ğü mücrimlerin adedi umum ve mükemmel Lir alet ol· ni celbetmektedir. il ı·i.•.ıin allırıda lı.aııgi köy VPya nı~halleııin ha. ııg.i 
le aleyhinde bulunmuştur ci bir delgaya ait bahis ve I cürüm mikdatının yarısını duğu tespit edilmiştir. Serginin açılma merasi .ı I I I _ f d h 

b minde, Kral Aleksandr Paz- gunue µt' ecf'gı ~·azı il il'. Buna gore e ra 111 1 tı-Bu nukun neşr ve tamimi iddialar nihayet ulmak is1e · bulmaktadır Canony City hapisaneıin- 1 f . • 
Re .ıch propagand· nazareıı· B f k . 1 d 1. 1 d retleri ile ticaret ve sanayı' '.·ar ıe.vetırıdı>ıı bir zatııı r .. fakatinde ve la\ •. ·ın • miyor. u i ır er e mesu ı · Bu istatisti ğ e nazaran bir e Kel ly namında bir mah-
tarafından men olunmuıtur. yetsiz oynayan bir kimsenin sene zarfında 265 ,673 şosa küm bu vasıta ile dün idam nazırı M. Demetroviç ve edilen !-(İİlldP :\skı•rlik rıwclisine getirmeleri IA-
Memnuiyetin sebebi, başve- ikinci bir dalgayı uçuncü edilmittir hariciye nazırı vekili M. zııııdır. 

kazası olmuştur. Akıl ve 
kil muavininin ten - bir dalganın takibedebileceği _ e Yuriç ve daha bir çok me \ I JI .1 . h 
k 1 1 .. b l l d •uurla hareket edildig"i tak- y 

1 1 
buılar ve ayan azaları·, Yu- 2 - )a H'l Celve erini alaıı 1 ıtı.var eyet-ıt ere karıı ça ışan mu- ni ve giyotun a tası a tııı a • 1, f L J, 

cadele hakkında propağan- bırakacağını unut ı ı ı aması la dirde bu kazaların miktarı ugos avya 111811Rlfl U3 ~an nanistan'ın Belgrat sefiri l('l'İ ('Pl\ellPl'dı• ~azılı Ol:ın f\fradı 1..öy veya ıııa. 
da nazırı Dr. Goebbels'in zımdır, dedikten sonra "Al bir haylı azalmış olacaktır. mİSo~lfll tasti~i. M. Mella ve kor diploma- lıallf'riııde İSt>lı•r kt'ndilPriııi, dı·ğil İ~elf'r ana, ba-
aleyhinde bulunmuş olması- manya marksizmin proğra· İstatistiğin bir diğ• r cephesi tikten bir çok ~evat ile tica· ba, kardeş \ P,"3 Jıısıııılarıııı davetten hal_\erdar 
dır. mını tatbik etmek sçin b ir "Proiya. den. rat ve sanayi teıkilatları 

de maza ve evlerden eşya (H ·ı T . eıııwleri. 
Von Papen bu nutkunda antl-marksist ihtila li yaıamış ususı - imes.gazetesı- mümessilleri hazır l ulunnıut 

çalan hırsızların yüzde 33 v d b 1 d 3 o· 1 1 ,. k be A'man ihtilalınin hedeflerini mıdır ? .. sualini sormq, ve nin iyana ' an istih arına ar ır. ' - - ığı•ı• ~ıı lt' ere mensup \'fl 13 at ŞU • 
izah ederek demiştir li: sözüne devamla, milli hare- ünün yaşı on altıdan aıağı göre, Yugos:avya Kralı Bal- llu münaseb~tle, Belgrat ıııiz ııııııtakasındıı ıııuvakkaten il ukiııı \·abanCJ 

Bizim itilalimiz gibi tari ket neticeye erme' i ve gay- olan çocuk l arın yüzde 22 kan misakını Yugoslavya ticaret odası reiıi bir nutuk • 
hi bir ehem mi yet ve 'üsat ri kabili taarruz bir devlet sini de ı6 ile 21 yaş arasın- kanunu esasisinın 65 ınc1 irat eımiı, ticaret nazırı da efradıııda i ~ hıı m iiddl't zarfıııda meclise gelerf'L 
taki tasfiye, temizlik dava kuvveti ile zapt ve teshir 

1 

daki gençlerin teşkil ettiğini maddesine tevfikan tasdik bu serginin Yunanistan ve yoklanıal.ırıııı yaptırıııaları icabı•dt>r. 
ve ameliyesinin, kirli teres- - y ı ·kı d. .. v · 1 1 r · • M( 1 M • edil mit kuvvvetli b r içtiıııaı gösteriyor. Bu rakkamlar etmittir. Bu maddenin hük· ugos avya 1 ısa ı munase - ı 1'1'11, y:ı ıaııcı WI' lleıt'rlll yem lıU US IU\'I• 
südat dahi husule getireceği l 1 b ı· · · k ' f h' 

bünye yaratılma ıdır. Aman· işsizlik sene1erinin doğurdu- müne göre, beylelmilel d- e ının ın •ta ına ızmet .vrt ciizıl.ınile birlikte -,"elı•ct'kleri ilan oluııur. 
tabiidir. Ve bu hal elyevm d ği · - 1 · t• '·' ya'nın ne vakit sükünet bu- ğu ocı bir ihtardır. yai mahiyett ·• bulunan mu- e ece nı soy emıı ır. 
alman matbuatında noksan Y f d h 

lacağını kimse bilmediği için ahedelerin tasdiki için me- unan se iri a i ıııüza-
olan açık ve erkekçe bir ~ k d 1 kt 1 

bo•lukta e <e n bir rüzgar ol - · 1 b 1 \'er ere e ı me e o an yeni münakaıa ve tenkidi isti! - • uıan mec ısinin rey h d 
Erdek Mit !müdürlüğünden 

ması caiz deg"ildir. Alman M K ı A 'k mesine lüzum yoktur. ticaret mua e esinin çok 
zam eder. Bunun için hukü- f eynes lfl m'f I 8 b d 1 1 milletin;n muvaffakiyeti ve , ~ müsait ir tarz a i er emek-
metin bizzat müdahalesi ve b 1 

istikbali fırka ile devlet ara- c· L • • · • te u unduğunu ve yeni ya· 
işlerı hakiki mecraya sevket umııur re ısını zyaretı pılacak muahedenin iki mem-

. 1 l· M-f 't sındaki ikilig"ı • i7 a 'e için Balkan konf ıansı'n~a mu· mesı azımge ır. u rı ve "M h G d d j a • leketin iklı•adı" mu-nasel et-
i .. d k f 1 memnuniyet bahş bir h~I anc ester uar ian" an li 
uzumun a pe aza gay · k lerı·nı·n inkı' •afı ve t"ra'kı"sı'-

b 1 b l lngilız iktısatçılarından Z d·ı 1, ı ı • ' • 
retli genç ihtila'cıların mür- çaresi u unup u unamıya - Mr. J. M. Keynes Amerika 1 8 ere e 1 ecel\ mese 6 8( ne hizmet edeceğıni beyan . 
leci parolası il e zamanın ica· cağı sualine bağlıdır, demiş-
bettirdiği vazifelere tamanıi- tir. Von Papen nutkunu, 
le ıarı 1 mış ve hasrıvücul d- birbirine karşı kardeş nıu 

1 
mi< olan milli kuvvetleri de habeti ve saygı ile vatan· 

Cümhuı- reisi Mr. Roosevelt' 

in yeni pl rl nında mühim bir 

ro! oynamıştır. Rolün tesi 
rile Amerika· hükümeti kıs -

"Proiya. dan 
Balkan konferansı Yunan 

azasından M. Spiropulos, 

Bulgar Balkan milli grupuna 
müracaatla, İstanl:.ııl'c'a top
lanacak olan Balkan konfe

r.\nsı'nda müzakere edilecek 

ekalliyet meseleleri hakkında 

Bulgar nokta( nazarının ne
den ibaret bulunduğunun 

tespitile gönderilmesini rica 
etmişti·, Bulgar milli grupu 

ey lemıştir. 

EnlPğiıı :ı ağı ~alı ıııaııaflt'Sİ Kaııo'a cadde

siııdı• -!ti lira Pski kiralı S:ıj:(ır Tooloğo'daıı nıflt

l'lık :iş:ıra ııu1 rlıuıı k:irgir lıir hap ıııağazalıııı lıir 
seıwlik i<'.ırı, hiriııcisı Jll'Şiıı üı; tal..siu .. alııınıak 

ii1..er<' satıl kıır. İlıal<' 7-7-934 euıııart•·sı giırıü 
saat 15 ıeJir. Alıcılarııı ~-üıtfo ~·edi buçu~ de

pozi1oıarilt' .\fofi~·e dairesine ıııiiracaatları. 

Himayei etfalin 2 l-25-28-3 

bir ricası i kat etmek istemeleri kar- dışlar huzuruna çıkmak. cid
ş•sında nasyonal ile muhafa- di adamların vücuda getir-
zakar kuvvetler arasında dikleri eserler i yıkmamak, ı 

yenilik gaye v·• hedefi uğu- ve nazariyatçı müteassıpları 
runda mutabakatı !amme susturmak, c!avet ve temen
lahtında aktedilmiş olan 30 nisile bitirmiştir. 

men kurtulmak için tekrar 

yüksek mikdarda sarfiyatta 

bulunmak siyasetine dönmüı

lür. 

Cemiyetimiz tnruf ı ndon ya
kındıı menıleket ı m z fakir ço· 
c uklarının RÜnnc tleriııin yaptı·ı 
rılınosı arzu edilmektedir 
Bu hayırlı i~in ku,·veJen 1 
file çıkarılması irin ıcabe

den muuvenetlerin mühim 1 

VENİ ADAM 
Yeni Adam çıktı. Bu 27 ıncı saısiyle birinci cildini ik

maletmi~ oluyor. 27 ıncı sayısının mündcrecatı muhtelif 
ilim ve ıanat makaleloıri, dünya haberleri, halk üoiveraitesi 
dersleri vardır. Mutlaka okumalısınız 

ikincikanun 1933 ittifakına ~O Haziran tarıhli "Pers 
itaret etmek icabediyor ter Lloyd,. dahi aynı havd-

Bugünkü mesele rejime im- disi vermekte Ye fazla ola
an edenlerle iman etmiyen- rak : 

Mr. Roosevelt halkın ıhti

yaçlarını tehvin için önü

müzdeki bir kaç ay zarfın 
da sarfedilmek üzere dört 

bunların tespitini azalarından 
M. Yenof, Panakof. Pet!.of 

ve Siskofa havale etmiştir. 
Balkan konferansı'nın İstan 
bul'da toplanmasından evvel 
muhtelıf milli grupların mu
rahhasları ;Selanik'de topla
nacaklard r. 

bir kısımının İlk lşıi: '--------------------·------
Dikiş YurJunun Jeruhte et- ı 

leri ayırt etmektir. Müteaddit Von Papen'in nutkunun 
fırkalar sistemi yerine ikame hülasasını neşreden "Frank-

milyar dolar tahsis 
tir. 

etmiş- Mete 
edilmiş olan tekparti sistemi in· furter Zeitung-" un müsade
kılabın emniyeti istihsal edil nı re edıldiğin ve tuna rağ

ceyı• ve yeni güzideler fa men nutkun muhteviyatının 
aliyete geçinceye kadar mu· malum olduğunu, Von Pa
hih olabilir. Zira, anti libe- pen'in nutkunun bidayetin
ral inkişafın mantığı: hih ve de Hitler ile olan bağlılığını 
serbest bir milli 1 irliği illi teyit ettiğini, iktısadi ve nü
zam eder. ve bu birliğin fus politikasına ait vakıa ve 
mil etin gönüllü olarak iltiha- havadislerin meydana ç ı k a r 

Mr. Roosevelt, M. Key 

nes'in ziyaretinden evvel ik ı 

tısaden kalkınma için sıkı 

bir tasarruf ve mü~azeneli 

bir bütçenin kati surette I 
lazım olduğu kanaatinde idi, 
bugün bu noktai nazarı de
ğişmiştir. 

halya'da işsizlik 
"Neue züricher zeitunğ" den 

m • ş hulua,luğunu şükranlıı 
kayde liyor uz. \lıitebıılti · 
masra fın temini • çıo ııı e wlo- r 
ketım zJe ilk defa olarak 5-
temıııuz 934 tarihine nıüsa. 
dif pa~embe akşaıııı kız or· 
ta mektebi bolı\· esindo veri . 
lecek gnrd.,n pnrtıyi lütfen 
teşrıf huyurulması sııretile 

fJkirlerimıze yardımda bulu
nulmtısı muhterem halkımız
dan ehemmiyetle rica ve da
vetıvolcr ı n bezzazlar i\·indo 

1 fiirk Mıl l i T yatrosuj «Me-
te »yi üç tablosu ı•oksan ol· 
makla beraber kuHetle eah
suhneye koydu. Biı, gençle
rin eseri sahneye noksnn ko
yuşunu, ıloğrudan doğruya 

voktı n darl ğına hamletmek 
mcchuriy~tındoyiz . Çünkü 3 
perde ile bir tabloyu sana\ 

Şahıslar üıerinde durarak 
kritik yapmak mümkio 

değildir. Anadolu'da 16 ay

danberi vıırlık gösteren genç. 

ler Balıkeeir'in bedii ihtiya

cını doyuruyor. 27 kişilik 

kodro ile en mühim eeerlf'fi 
sabnoya koymak kudretini 

haiz oldulı:larını {Mete) ile 
bizlere ispat ettiler. 

kı ile vücut bulması ica- dığı büyük içtimai mesele 
heder. !erin ancak mülkiyetin m:ıh. 

Baıvekil muavini kilise fuz tutularak mesuliyet al 
akaidinin yenıleş irilmesine tına alınması suretile halle
temasla, istikbalde de bir dilebileceğini, aksi takdirde, 
güzideler zümresinin Lulu yani kolektif mesuliyetsizli-

gın hakim bir prensip mev
kiine çıkarılması ıle bu işle
rin hallolu n ~mıyacağını da 
söy ' ediğini bildirmektedir. 

Milano'dan bi l dirildiğine 

göıe mayıs nihayetinde İtal
ya'da 941 257 işsiz sayılmış 
tır. Bundan evvelki ;ıy ilü 
mukayese edı'ince, işsizlerin 

adedi 54.291 azalmıştır. 

('erçevesi dahilinde ve \'Ok 
büyük bir kuvvetle par\·ala
oırcasına temsil eden genç

! ler herhalde diğer tablolar 
1 da sahnoya koymaktan kaç-

ma~if ıturnl'ı Yırcalı zad•ı ili! 1 

mi bey.len tedarik edilebile
cP,~i arz olur,ur. 

Bu alı:şam A .. Yelı:tanın. [Dam

ğa] ı . nı ve yakında da Ertut· 

rul Mübsin beyin bir iki eaer

lerıle Leblebici Horhor opt• 
retini sahneya koyacaktır. 

Roman Tefrikamız: 16 

SEVGİM VE lZTIRABlM 
Ya-zan: 

Muk~rrem Kam . ı 
Ey meçhul ıehit O meçhul şehit ki 

ne üzerinde ağlanacak bir taş, ne top
raklarında dinlecek bir izi var. Arzın 
herhangi bir köşesinde ktndiliğinden 
yetişmiş bir kızıl çiçek görürseniz onu 

hürmetle selamlaytnız 
'1 1 O meçhul şehidin kanı ı.e su anan 

toprağın üstünde bir busedir. Onda gö
mülmüş ne hatıralar, ne hayaller, ne 
yarım kalmış saadetler. ne yıkılan ocak

lar vardır 
Aıker dönüyor. 
Yarın, öbür gün gökleri süsliyen l..a 

natlılar da dönecekler. Men it ktt şenlik 
yapacak. Genç kızlar oynıyacaklar. Ço
cuklar çırpınacaklar. Anneler, :zevceler 

· secdeye kapanacaklar. Hen de, ben de 
Allahım gözlerimin yaşı , kalbimin 
k l nı ile uyuıturan bu şenliğe karışa 
eağım 

Vatanın kurtuluşu dakikasında şah
si fellketlerin yeri olurmu?Ben de gön
lümün müebbet ölüm(i içinde muzaf-

fer orduyu, muzaffer tayyarecileri se
lamlamak için yollara düşeceğim . 

- Biz kalsak daha doğrıı Gülserer. 
- Niçin baba ? 
- Fazla müteessir olacağımızı tah-

min ediyorum. 
- K·zını henüz tanımamış gibi ko

nuşuyorsun baba Zafer gününde Türk 
kızı evide kapanıp göz yaşı dökmez . 

Gideceğiz. 

Babam hayretle bakıyor Neşemin 

yaldızını dökmemek içın diılerimi sı 

kıyorum. Hatta gülüyorum. Şımdi ay
nanın karıısındayım. İnce,uzun bir boy, 
derin göz yaşlarının, uykusuz geçen 
ümitsizlik gecelerinin yorgunluğunu söy
liyen bir yüz. İsteksizlikle bükülmüş 

bir ağız ve ince çatık kaşları altında 

hayata hiç bir zaman cevabını almı

yacağı bir sorgu ile bakan bir çift me 
nekşe göz .. 

Şimdi gelişi güzel bırakılmış saçla 
rımda dolaşan esmer elleri yiııe arıyo 
rum O, bir yere çıkacağımız zaman 
hazırl ınışımı görmeği çok severdi. 
İşim bitince aşkının en can alıcı ateıi 
ile yüzüme bakar ve beni kollarına 

alırdı Bu hayal olan hatıra, ooh .. itte 
yine beni ağlatıyor . 

- Baba, beni kucaklamaz mısın? 
ı ha:zırım. 

Ko 1 larına kuş gibi atılıyoı t m. 
Bab,1, baba. Bana c.kadar acıma. 

Düşünki boynu bükülen Laılar ar.ı;ında 
kızın y•lnız değildir. Bu dakikada kim 
bi 1ir aynı ac ile kaç baş bükü1üyor,kaç 
göz ağlıyor? Bu aziz ölüyü kalbimde 
saklamannı bildiğim için ben okadar 
talisiz değilim. 

Sevgim ve ıztırabım bana kafi baba. 

-Zavallı kızım. Penim bir danecik 
Gülseren'im 

Ve yin çok eskiden olduğu gibi ba 
şım onun omuzlarında ya vat ya vaı be
raberce ağlaşıyoruz 

Büyük tayyare meydanı emsalsiz bir 
gün geçiriyor. 

Memleket .,alkı hep burada. Niha
yetsiz bir seviç içinde havd yollarından 
dönecek kahramanlar bekleniyor .. 

Kumandan çadırında bize ikram et
me le ıstiyor O eski çapkın bakışlı, mü· 
tehakkim gözleri bu gün karşımda ka
bahatlı gibi ürkek. O, kenJi kumanda: ı, 
kendi emri ile ölen sevgim için bana 

, borçl'ı gibi Fakat hayır. Bu ölümün 
günahını mürteci 1\ ürt'lerden baıka kime 
yükliyebilirim ~ 

Balıkesir Himayeietfal 
Cemiyeti reisliği mazlar ve çei:ınmczlerdi. 

Gaye tahakkuk etti . işte zafer .. 
- Ne düıünüyoraunuz Gülseren hanım? 

Dönecekleri kumandan bey. 
Kumandan erinde olmıyan Eualinin 

ağırlığı ile önüne bakıyor. Ben becerik· 
sizce gülümsem•ğe çalıııyorum lstiyo 
rum ki kederim, ümitsizliğim gizli Eev 
dalar gibi içimde yaıasın. Etrafa ondan 
bir ıey, hiç birıey sızmasın .. 

• 

Ufukta bir karaltı .• Gittikçe yakla 
şan gölgeler. Motör sesler>. 

Nihayt bulutlar arasından sema yol
cuları göründiiler. Yaklaşıyorlar. Kanat
larında kırmızı, l:ıeyaz kurceJalar qı n 
tayyareler şimdi büyük bir gürültü ile 
meydanda soluyorlar. 

Gözlerime ilk defa ilişen Metin'in 
okadar özlediğim ve ölümü ile matem 
tuttuğum hayalı oluyor. Bana doAru 
koşan adımlarına, açılan kollarına don
muı bir yüzle bakıyorum. 

- Ben sana muhakkak mesut ola
cağız, demem • ş miydim Gülıeren. lıte 
nihayf't muzaffer olatak döndüm. Kı.

natlarım kızıl kanlarla çiçeklendi. Ben 
zaferi kn:l renkle itledim. Senin bana 
hazırladığın çelenk nerede ? 

- Sen mialn Metin. ıen mlaln? Göz
lerime inanaa.yor-. Sen kaybolma-

1 

mıımı İdin, sen ölmemlı mi idin? 
Lakin ben bu sevince naııl dayana· 

cağım ? 
Babamın ıesile kendime ııellyorum: 
- Gülseren .. biraz ıu ltmn • 

miıln? 

- Niçin baba ? 

Sinir kolonya11nın tlddetll kokulu 
genzimi yakıyor. 

Ne oluyorum baba ? 

Hiç bir ıey kızım. Biraz fazla 
sarardın ihtimal baıın d6ndll- G~ti, 
geçti bir ıey kalmadı. 

Kumandan gözlerini yana çeYlrlyor. 
Öyle zannediyorum lıı bir kaç ay en .. ! 
gurur ve metanetle nltanlmnı ıeçtr~n 

bu zavallı genç kıza timdi blltlla kalbi 
ile acıyor. 

Ah,bu na11l hlı. bu nasıl 1erap ya. 
rebbı. 

Keıke o an içinde ölıeydlm. Keıke 
beni bu bayııınlıktan aydtmaaalardt. 

Uu ı•fll ömre dönlf ne acı, ne acı. 
Göründüler .. 

Bu ıeı me,danda top ııiirlemalnl aa· 
dırdı. Ufultu içinde kaynapn halk 1*
denblre auıtu• Bitla ılzlw ufultla. 

- Oh .. Oç .. Be,. 
Yedi. T ananlert •ıuırlar. 
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=4 Tarafından Şeytan Ve Uçurum ~ 

:~ DAMGA Hayatını Kazaıı ~ 1 

~ Herkesin beyendig"i Şeytan ve uçurum filimine ilave ~ ~ · f Piyes 5 perde olardk HAYATIN! KAZANfılimi de konu lmuştur _ i 
~ Yazan: Mehmut Yasari B. Sin~ma meraklılarını müjdeleriz _ ~ 

~~ Ayrıca büyük VARYETE Hahçedt• lwr~'İin inct• ! 
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Bu kere lstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü VıJ. 
li tarafından en mütkülpesent ~...._. 

ı beyvehanımefendileri merrnun ~->
edecek tarzda her nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eoki fa pka
la r da yeni bir ha le getiril-

Müjde. j 

mektedir. İpekli, yünlü kumaı· 
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bi lümum lekeler beı dakika I 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkarılır. Ayrıca kola ve 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halkımıza tebşir 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 
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~ ~LK IŞI'K Bİ'ÇKİ VE DİKİŞ, YURDU • • ~, llelediye Dispanserinde 
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Muhterem memleketlmiz halkının göılerdikleri- 1 M d Ç • J • • T k • Ed 1.1' 1 T Ilı!· \ ,_, , , . .- , .. , , · 
alaka ve yüksek maarifimi7İn teşvıkile YurC.mu- o a eşıt erını .1 a ıp En ye vcuz iti (.(. M.\B 11·, ~I (ıl .\LEIU 
zu Temmuz, Ağustos, Eylül ayları zarfında devam it 
ettireceğiz. Fiatla Satan Yegane Maza ~, ,. Öğleıkıı~Olll'2 saall4deıı16ya kadaı· d:.ıhili 

Her türlü ihtiyacı yakinen anlıyan sevgi!'. halkı'.1'1- I! lıa ·1 . lıklal' ıııuayPnPSİ ( Doktoı· .\ lııııf'1 
za bu cihetten teıekkür bir vecibedir. Temız ellerıle, 1 Si ' 
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zaman yaıatacaklarına ve ya- şayacağına eminiz. ! ~ . P.\Z . .\HTESI Ül.: ,\LEHI: 
Bizim usul diğer usullerden aykırı ve "Pariıin" en ,...,. ~. Üirlı•tlt'tı t'\\l' I ~acıt lü daıı 12 \t' katlar 
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