
htandaşrar arasındaki yaşayi:ş 
ve düşünüş farklarını azaltma
dıkça sınıflaşmanın önüne 

e-eçilemez 

Yunan - Bulgar hududunda 
yine komıteciler hadise 

çıkardılar. 

Nüahası Her yerde 3 kuruştur 
CÜMHURIYET; EMECE HAK,tDEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esaf /idil 
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Halkçılıkta 
Maal'if 

Bunca tetkikler. projeler. 
miltehauıs raporları ve mat
bııat ıiltunlarında ileri sü· 
rülen bütün fikirler Türk 
Cllmhuriyetinin halkçı ma
arif sistemine bir türlü vu
zııh veremedi. Memleket; it 
kanunundan mahrum bir ilk 
tahsil mPcburiyeti kanunu; 

ancak paralı vatandaılara 
yarıyan orta tahsil ve niha· 

yet bir fikir aristokrasisi 
elinden halu kurtarılamıyan 

ünlvenile karşısında bulun 

duruldukça. bizde "hakiki 
halk güz ideler .i nin yHi>ti· 
rilmesine imkan olmıyacak
tır. 

Halkçılık, halkın iktidar 
mevkiine fiilen getirilmesi 
demektir. Halkcılıkta maarif 

ise bu ülküyü tahakkuk et
tirecek olan "halktan güzi 
deler" yetııttren bir sisteme 
bağlıdır 

Bugün, içtımai kıymet ve 
ehliyetlere verdiğimiz mana 
bakımından dedet otorite · 
sine iftirak ancak oı ta ve 

· yüksek tahııl ile mümkün-
dür . 

Diğe r taraftan iln i müşa
hedelerle varılmış lıir hakı· 

kat vardır ki, hemen bütı ! n 

hakıki güzideler ya çiftçi 

ve köylü veya orta hal'i 

şehir çccukları arasından 

yetiımek tedir. Çünkü bu 
fakir ve çiftçi sınıfının ço · 

cukları her türlü sıın'i 
ih !imamlardan mahrum, 
hayatın bütün acılarile 

kartı karşıya mücade-

le ede ede büyür ve 
yaşama, yükselme hakkını 

bizzat iktisap eder. Eğer böy
le enerjik ve z'nde bir züm 

reye, onu iktidara namzet 
kılan tah!tl imkanını ve·, 

mezsek, güziclei<"r diy~ iş 

batına geçecek o!anlar bü -

yük ş•hirlerin ve zengin n· 
fının, suıı'i olarak y<:tiştiril 
miş vehayalla mücadelt 
kabiliyetini ikti!ap t>tmenıiş 

fakat sevki tali ve hatta 
mecburiyeti~ okumuş 
çocuklarından ibaret 
caktır. 

o 1an 
kala-

Bu güngü maarif sisle -
minin halkçı esaslardan 

mahrum oluşu yüzündendir 
ki ne enerjiler . ne zekalar 
sönüp gitmektedir . Sokak
larda. dağ başlar nda . l<öy

lerde · tahsilden mahrum 

Avare dolaıan vatan çocuk
larının içinde birer"Mustafa 
Kemal. olmıya kim bilir ne 
kadar namzet vardır . 

İnkilap, kökçü bir hamle 
ile maarifi mutlaka halkçı

laştırmalı ve hakiki "halk 
ırüzideleri " yetiımesine bu 
suretle imkan vermelidir. 

Takas 

_!Qyük millet meclisinde T ı·akya 

1 t a a Unı m"'ı Y ahudi'lt ri hakkında 
• Avusturya'da yine bombalar patlatılıyor· 

Başvekilin Odasında s m e p ş u vek~~~~~~·r:t:~j~~ar,!:!n 
siyasetimizden bahsetti te~:!k~:.~:·~:r~I .y~rlerden Bomba Bulundu. 

- --- - -
Meclis Milli Müdaafa Vekaletini takdir etti ve 

100 kadar Yahudi 11111 İstan · 
bul'a geldiğini haber aldım 
Baı Vekalete vukubulan ti· 
kayetlerde bazı Ya hudi'ler 
hususi ve mahalli tazyikler 
teairile yHlerini terke mec
bur olı'!uklarını bildirmekte· 

dirler. Hadisenin hakıki ma 
hiyetlni tetkik ettiriyorum. 
Fakat Cümhuriyel kanun· 

Viyana belediye dairesini 
yaktılar, demi ı·yolu ve köp

yeni kanunlar mü:zakerssini bitirdi. rüler tahrip edildi. 
ltt~clis ii~·iiı1rii t•)11laııııı<t yılııı<t ıliiıı 

ııilı<t)-~l vt~ı·tli. 

VİYANA 5 (AA.) - Ae
lediye daireıinden dün 
çıkan yangında, dairenin 

Bomba patlamamııtır. 
Patlamıyacağına dair de 

bombaya bağlı bir klğıtta 

ANKARA, 4 ( A A. ) 
Bü}iik Mi let Meclisi bugün 
saat 14 de r< is l\ii>im l'a-
şa Ha zre~lerinin reis' iğin de 
top ,anmış ve iki celse akte. 
dilmittir. Birinci cel$cde Ha-
k mler hanunu ceu} a nü
ieallik olup encümenden 

gelen 88 incı ın:\dde ıle dıger 

iki madde ve evkaf umum 
müdürlüğünün 1927 i.enesi büt-

çe kanununun beşinci mad
desi hükmünün de;işlir ime

sine, yapı ve yollar ka•ıunu
na bir madde i'iivesine, İ• 
parta vilayeti hurn•i idare
si tarafından yapılacak is· 
tikraza vilayetler hususi irla. 
relerinin borç 1 arıra ve 934 
mali senesi bütçelerine, 
Maarif Vekaletine bağiı l 
mektep ve müe.s, se erde 

kullanı 1 acak yebırncı devlet 1 

tebasından rr:uallirr ,mütehas.' 

s s ve U>blarr, ceıa nrnhl<e
meleri :nulü kan11nunun ba. 
zı maddelerinin c'eglftirıl 
mesine, polisin va:tife ve sa 
lahiyetlerine hudutta zulıur 

' 

Milli Müdafaa Vekili Zekai fü·y 

eden ıhtilafların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye 
cümhuriyeli ile Sns}alisl 
Sovyel cü rıılıuriyetleri ıtli
hadı aıasında 6 aguslos 928 

de akt.:dilen ıııukavelena

menin yeniden altı ay teıı·. 

didi hakkındaki protoko'un 
1 

t a s d i k i ne. Suriye'deki 
Türk'lere ait en. lak ile Tür 

kiyede'ki ~uriye'lilere ait 
emlake dair protokolun altı 

ay daha temdıdine dair ka 
nuıı layihaları müzakere ve 
kabul edildi 

İkinci celsede c e l s e 
açılışını müteakip re • 
is Kazim Paşa Hazretleri 

Kastamoni mebusu Muhtar 
b yin vefat ettiğini meclisi 

aliye haber vermiş ve tek
lifleri üzerine merhumun 
hatıras na hü?meten bir da 
kika siikiıt edildi. llum:n 
mü~eakip Tekirdağ mebusu 
Cemil bey, Giresun ve Oi. 
yarbekir n'cLusları İhıaıı 

Meclis reisi Kazım Paşa 

vakıtası ve müessesatında 
yapılan tatbikatta ve geçil 
resimlerinde ordumuzun ba-

bazı kolaylıklar gösterilmesi-
ne, arazi yergisi kanununun 
2 inci maddesine,tahsili em . 

val kanununa bir madde 

ili\ ve ine, 2502 numaralı ka · 

nunun 3 ücü maddesinin de 

ği§tirilmesiııe dair kanun 

layihaları miizakere ve ka 

bul edilmit ve perşembe gü
nü saat 15 de toplanmak 
üzere celse tatil edi!di . 

ANKAR\, 5 (A.A ) -

Büyük mi let meclisi bugün 
saat l 4 de reis Kazım paşa 

hazretlerinin rdsliğinde iki 
else aktetmiştir Birinci cel 

sede 1337-38-39 seneleri ha· 
z'ne hesabı katilerine, 1580 
numaralı belediye kanuııu-

!arı mugayir teşeblıüs1 erin 

kanunun aiiır l·ükümlerine 
ıığmıyacağını hatırlatmak 

ta isteri r. Bu beyanatım 

§ikayel sahiplerine de ce 
vaptır. Şikayet sahiplerinin 
adlıyeye müracaatla hakları
nı aramaların ve müteca 
vizlerin takıl etmele ı ;ni 
tavsiye ederim. 

SAVAŞÇI G~ 1 

Cümhuriyette seviye! Viyalladan bir görünüş 
GıirJıiıjıimıi:ıi ve /ıildirjimi . 
· I 1· k 1 .. · lçı kısmen yanmı,tır Yan· izahat bulunmaktadır. 

::ı Sil' amıwıa ıı::ıı11 ö.: ı Bombaya bag"lı olan k" 
11 'k gının bir suikast eseri o • a-u ı n ·ııııı.: Ut' prensibiıııi:dir B k 

duğu tahm.;n ediliyor. ğıtta aıve ilin ıahsına alt Tf'nkit lıi:im fwlemimi::.-
den, ayıplcımnk mnksadilc 
de!JİI, vıicıimıi:; yelersı: doğ . 

rııllıııok ar:ıısilc ılökrilıır. 

Bizde yerı;i ne iklısadi, 
ııe a/ılıiki nede içtimai sı-
111flar ifşekkııl c lmemişlir. 
/Jıı norııırıl lıir cemı -
yelle /ıir ııoks:ınlılrnıı . 
dır. yr;f;srı bir fu:ilc 1 midir; 
llcıııı111 mıinukaş.ısıııı sırmı 
gelince yrıpıırı:: 

VIYANA 5 ıA.A.) -Tel. bir kaç satır vardır Bundan 
Başvekile tehdit yollu ıöyle 

siz dairesinde patlıyan bir 

bomba, mühim haseratı mu· 
cip ohn uıtur. 

Alınan malumata nazaran 

bu defa doğrudan doğruya 

Ba~vekil M. Dolfüs tehdit 
edilınit ve Viyana'daki ça-
lııma odasının masası

na bir bomba bırakılmııtır. 

hitap edılmektedir: 

"lıte bu, bu dereceye ka • 

dar muhitinize sokulabtle-
ceğlmizi gösterir. Bomba 
patlıyacak değildir .• 

Baıvekil, garbi Avustur
ya'da Felkırç'te, taraflarına 

hitaben nutuk ıöylemek il:ı:e

(Devamı ikir:ci sayfada) 

f sın et Paşa bir nutkunda 
Fakat bngıin, itıki/ıip w 

vaşııwı en rlıe•ıııııiyı ili bir 
ıııcsdı si olar,ık !Jörılıifiıi 
ınıi: halk ııc 111ıinevııa gıi· 

idamların devamı asabiyet uyandırdı. 
kını ve talimi terbiye.<i için 
yerinde sarf edilen emekle

rin muvaffak olduğu muh

terem Başvekilimİzin muh
telif vesilelerle ve stayişle 
vaki beyanatınclan da anlı\· 
~ılmış olduğunr'an Milli Mü
dafaa Veki'ıletine Büyük Mil
let m~c isinin takdir ve te
şekkürünün iblağını tahtı ka
rara alınması hakk nda müt
terekcn verdikleri l~krir o
kunmuş ve alkışlanmış, müt
lefikan kabul edildıkten son· 
ra Milli müdafaa Vekili Ze
kai beyefendi kür.üye ge 1 miş 

v<: şu beyanatta bulunmuştur. 

nun 19 uncu maddesinin 
beıinci fıkrasının değiştiril

mesine 1934 ıeneıi muvaze-

BaşKumandan Hitler'i 
nei umumiye kanununı n 18 
inci madde•ile milli m(ida
faa vekaletine ,·erilen tnhsi· 

:ir/da ayrılııjına dcıkıırıa
caıJı: 

Bı·ı.im ı;c:di!Ji111 1111'111/e
ketlı r Pe lı1111ılı!iım nıi!lı ile 
rin /11ç birisiıııfr halkın t·ıı 

aşafiı ue en yııkıırı tabaka 

Tehdit Ediyiyor. 
Hitler, asilerin takiplerinin 
nihayet bulmuş olduğunu 

ilan etmekle beraber .. 

•atın 1935 senesinde v-.ilecet 

Erkiinıharbiye reisi Fevzi Pa~a 
tahsisatın 2424 Nolu kanun 
daki gösterilen tahsisat sa
liihiyetile lıirleıtirilmesine, 
deniz yolları ve Akay işlet
melerile fabrika ve hava 
teşkilatına, devlet davaları

nı takib~ memur avukatlara. 
Edirne posta ve telgraf sa· 
bık ba, müddrü Sabri be 

yin affına. mübadil 
Melek ve Fazilet ha-
nımlara tah~is ve temlik 
edilmiı olan evin istimi.iki 
için kendilerine 2500 lira 
üzerinde bono verilmesine, 
4 şahsın ölüm cezasına çarp 
tırılmasına kazanç vergisi 
kanunun 41 ve 46 ıncı mad· 
delerine hükümler ilavesine 

lrırıııı/ııi;i iıısrınlar ııra.~111 
c/rı, lıi:ılekı /;ada feri ve 
bdri: bir ılıişıi111iş. rlııyıış ı•c 

ynşoyı~ fıırkıııcı rcıs/1111111 llERLIN 5 (A.A.) Baş- Nasyonal sosyalist olmıyan 
ma:. vt kil M. Hitler aıaj!ıdaki menabinden ıöylendlifine gö-

.1/esl'iıi lıir ,llııcar köylıısıi beyannameyi neıretmlftir" re Röhnn'ün suikast teıebbii· 
ile l'n yıiksl'ir bir .l!u<'ar "Röhnn isyanını b~stırmak sünü Hıtler'e haber veren 
mıineııııcı i ar11sı11ıla o lwdar için alınan tedbirler, 1 tem· suikHtçılarla önceden temas 

mıişluek bafjlar llt' ılıişıi- muz sabahı nihayet bul- eden Goebels olmuıtur. Ne
miş birllıji 1111rdırki, milli nıuıtur. Her kim her hangi zaret altında bulundurulanla

vıı/ırlı.·/i . if~ıde.ll'lıciireıı her 1 bir niyetle olvrsa olsun ken 1 rın lçersinde sab•k kayıerln 
lıııııyı bır/ıkrı lıalka kulcıy diliğinden bu hareketle oğlu Prens Oğüıt Vilhelm 
cıı ıışılumıık VI' 01111 l•ııııa alakadar cezri bir harekete de vardır. Sabık veliaht 
iııııııdır11111kta lılçbir qııçlıu/el tevessül ederse mahakimi · j · • ·t 

1 
. . / _ ' · . I ıse svıçre ye gı m ıtır. 

rmt un mıı _. adlı yeye teslim olunacaktır " R . . h 
il Ilı ı • / · -d S · i , . eısıcum ur Hindenburg a ıı fi ıı. e, , rmaıı ı a.ır M. Hıtler bu kararı ile ı . . . . • 

lıırındııki bir köylıı vıılc11ı 30 Haziran hadiselerini ta- l ıhtılalı bastırmaga muvaffak 
daşla. bir l!alıkesir'll ve bir mamen kapanmıı telekki olduklarından dolayı, Hıtler, 
İslu11/ıııl11 volanı/aş arasın etliğini göstermektedir. ı Goering'e tebrik telgraflan 
dn. ılıişıill':ş, ıluyıış 111• ııa LONDRA 5 (A \ ) _ 1 göndermlttir. Von Papen 
şııyıs bak11ııuıılıuı Jıeu.ıe" 0 1. T 1 'f' B 1·' · hala filen mevkuf bulun 

• •· ey ı e gra ın er in mu- maktadır. 
lıe111c11 hiç bir mıiııuselıcl habirinden: 
ııoklıır. Al B k·ı· M H . , , man aıve ı ı . il-

ı~taııbııl l ıııııı, Simıw lıııa ler'ı"n h- ı d -· . : . ucum .. ıtaatını agıt-
y11klaşlırmanı11 zılınlzet ılı mak h d k· t d L • • . . . . ususun a ı e avırı 

barıte hır tek ımlanılaş tıpı tahmin edildiğinden çok 
yaratmanın bıı_qriııkıi şart. daha •ı'dd ılı ı t lk· 
l / l ·ı· f .. k' , e omuı ur . ı 
ıır c a 11 rııı c ;ııııııı 1111 ol ·· y·· ki 1 · ·d d'ldı· . uç uz ı nın ı am e ı gi 
mrmımı, ıklısıııli , içtimai. 1 ·· - k . . . . ve y ne uç yuze ya ın tev-
ha/111 sıııası bıt telılıkeden k'f t ld • ı · ı a ya '>I ıgı zanno unu· 
hrışkıı blrşry deı/ilıllr. ra, . yor. 
Jıalk ile. köylıi ile ınıineıı 

MENDEK, 4 ( A.A ) -
M.Hıtler Relslcümhura, va
tani hıyanet müerlmlerlne 
yapılan hareket hakkında 
izahat vermlıtir, Relılcüm· 
hur kendisine ve vatanın 
mühim sarnntılarına maruz: 
kalmasına manJ olduğundan 
dolayı teıekkür etmlttlr. 

Suiistimali tütünüze
rinde de yapılmış 

ISTA, "BL.;J 5 r s.::;; )- Ta
kas suiistırnıılilı· rıınşgul ı.u 
luıı1n nıüfcttişlcr kPrestc Ü· 

zerındc _v.ıpılan sıııislımal<l,,n 
başka hjr ole tütün İİZPrİnı• 
yapılmış ~ıııigtjmal~ ıll'slres 
olmuştur 

ve Kii.zim Pa,aların ve Beyazit 
1 mebusu Halit beyin İran Şe 
himahı A!ahazreti Huma
yu un Türkiye'ye t.!şrifleri 
münasebetile n.uhtelif yer· 
!erde büyük Gazi'nin ve 
Başvekil Paşa Hauellerinin 
hu:ı:urile Karadeniz ve ha-

) üksek heylinizin izhar 
buyurduğu yüksek tak . 
diri ordunun zaditan rın 
ve kahraman efradının büyük 

meclisin ne kadar rr. u!ıab
betle ve ne kadar takdir'e 
muhafaza ve himaye elti· 

ğini yüksek tezahürü ola· 
rak telakki ederim. Müdafaai 
Mi liye vekaletini ve veka 
!etin mesai.inde tqkilatına 

başlıca mühim amil olan bü
yiik erkanıharbiye yüksek 
kumanda heyetini ve zabi

tan heyetini muvaffak eden 

daima yüksek heyetinizin 
lıüyük tetvikleri ve takdir . 
feri ol muştur Bu teşvik ve 

takdir ordunun kahraman 
efradına, zabitanına 'e yük
sek kumanda heyetine bü
yük erkanıharbiye arz ede· 
ceğıın fÜphesiz bu takdir
ler ordunun mesais;ni art· 
tıracak ve vatanı müdafaa 
etmek hususundaki yüksek 
kudret ve kabıliyetini çoğal

tacaktır. " Alkışlar " 
Bundan sonra vergi 

bakayasının tasfiye -
sinde m ü k e 1 1 e fi e r ce 

Sümerbank'ın bazı ıer· 
mayesinin fazlalaş 

tırılmasına . merinos 
koyunlarının yetiftirilmeıine 
paıııuk yetistirllme ve öğ

retilmesine , belediye, 
ye muteallik ahkamı cezal-
(Oevamı ikinci sayfada) 

' 
ııer gıı:idefrr cırasıııda bir 
irtibat s111ıfı yara'acıığı:. 
yah11l kökçıi VI' ateşli 
lıamlelı rle halk ııe köylıiyıi 
mullaka ııe mııllaka 11111-
nevver vatandaş seviyesine 
yıikselleme:sck bile yaklaş· 
tırııcaı/ı:. 

Kafa ile bellen arasında-

ki lııı nyrılık biiyle devanı 
eılip gidemez. Çıinkıi lnkc
lıip VI' cıinı/ııırlyl'i ı:e lıal
kın 11ede ııııi11r>uver gıl:ide
ler/n malıdır. U. ancak /ıer 
bakımdan fikri ve maddi 
bir birlik ıır:dnıesl /azını 
yelen Tıirk ıııllletlnindir 

LONDRA.4(A A.)-Royter 
den : ajansının Berlln rnuha· 

birin. 

1932 ıenesi Kii.nunuevve • 
linde Hitler ile nokta! nazar 
ihtilafından dolayı fırka 
katibi umumillğinden oyrıl 
mıı olan Gregor Straıer'ln 
de kurıuna dizildiil teeyyilt 
(Devamı ikinci eayfada ) 
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Amerikada
1 

Grevciler arasında ~arp 
tehlikesi var! 

San Fransisko, 5 (AA) 
Haftalardanberi süren ve 
27 .000 rıhtım l§çhini iısiz 
vaziyette bırakan grevin 
önüne geçmek için Kalifor -

niya hükumeti ile belediye 
lerln ve Amerik_a hükume · 
tinin sarf ettikleri gayret' ere 
rağmen, vaziyet gittikçe da
ha vahim olmak istidadını 

göstermektedir. 

San Fransisko sanayı ce
miyeti, grevcilerin tertip 
ettikleri liman ablukasını 

yarmağa hazırlandığını bil
dirmiştir. Bu karar, hakiki 
bir harp tehlikesi göster
mektedir. 

Çünkü, rıhtım işçileri 

ablukanın ayrılmasına ka -
tiyen müsaade etmiyecek
lerini bildirmişlerdir. Diğer 

taraftan polis greve iştirak 
etmiyen işçiler tarafından 

boıaltılan eşyaları naklecen 
kamyonları muhafaza altın
da bulundurmak ve nakli · 
yatı temin etmek için bü
tün vasıtaları kullanmağa 

karar vermiştir. 

Grevcilerle polisler arasın 

v"A 'l(~~EJtl il !E ,,U .. J\~"~!:lfj:) 
o 1 Çok elemli bir

1 
Ankara treni j dava_ Vaziyeti 

Mak Donald ölüm haberi ·ı Bir kaza yüzünden iki Bu yaz sıcak olmı-
, saat geç geldi 'yacak deniyor amma 

Kanada'ya gidiyor. 
LONDRA, 4 (A.A.)- Bao

vekil M. Mak Donald bir 
müddet Loısimouth'da kal-

Evelsi gün itiltİğimiz acıklı 
bir haber hepimizi derin bir 
teessüre düşürmüıtü Müste
caplıoğlu Refik beyin bir 
ameliyat neticesi öldü~ü 

bildiriliyordu . Ailesinin bu 

1 Ankara Kütahya. Balı ·ı Amerika ve.\vrupa gazetelerı 
1 kesir treni dün akvam tam oldukça mühim bir hey'et 
1 iki buçuk saat teahhurla gel· haberi verdiler· 

dıktan sonra mezuniyetinin 
mütebaki kısmını geçirmek 
üzere Kanada'ya gid cektlr. 

I miştir.Bu geçilıme ~alık nda 
1 

Bu yaz oldukça soğuk 
edineb :ld ğimiz kısa malu. günler ge~ireceğiz. Çünkü 

felaket haberi karşısında mat şudur: 
k b Tren Esk şehir'd• n har<'- 1 

urz ılc Güneş arasından geç
mekte olan bir yıldız bulutu 
vardır. '" """" - kapılacağı Lüyü ıztıra ı kot ettikten sonra Gökç kıs k 

Birer ateş parçası olan 
bu toz bulutu güneşin hara. 
retinin dünyamıza gelmesine 

'k 11men mani olduğundan buyaz 
az çok soğuk geçecektir. 

Japon kabl·nes"ını"n mün·kün olduğu kadar te-
istasyonuna giderk•n kaza / bir etmek için sükutü ter -

"ıst"ıfası sebepler"ın il ·· bir adamı ç • g"nemııtir. - clh etmlıtık . Fakat dün 
b • · Bu yüzden iki buçuk sa-den iri maalesef bu felaket yıldırım 

atlık bir gecikme olmuştnr. TOKYO, 4 (A..A) - Birçok sür'atile her tarafta duyul- ____ _ 

yüksek rütbeli bahriye zabit du. y , S'hh M" ~· . . 
leri, bahriye büyük erkAnı· Merhumu Balıkes i rde her- 1 8n\ \ at ,UuUruffiUZ 
harbiyesine h ita ben bir malı • kes tan r ve severdi, gençti Sıhhat müdürümüz Os -
zar imz1layıp göndermişler neı'esi , güzel sesi , giızel man Oğuz beyin Edirne sı
Te bunda, deniz kuvvııtleri- tavurları ile arkadaşl " rı ara- hhat müdürlüğüne tayin 
nin müs~valını lemin ı~·ın sında iyi bir mevki tut- edildiğini yazmıştık . 
Vaşington muahedesinin fes- muştu . Osman Oğuz beyin yeri
hini ve kuvvetli bir kabine- Bilhassa memleket •PO - 1 ne İzmir Sıhhat müdürü 
nin iş başına gelmesini iste- runa hizmeti dokunmuştu · Yunus Vasfi heyin tayin 
mişlerdir. Bu hususta sporcu arkadaş · edildiğini duyduk. 

Yunan hududunda 

komitacılarla mü -

sademe 
İST ANBUL, 5 ( S Ş. ) 

Bir Bulgar çetesi Yunan hu· 
dudunu geçti. Yunan hudut 
muhafızlarlle müsademeye 
tutuştu ve kaçmağa mecbur 
oldu. 

Amerika' da 

larının teessürü payansızdır. Yeni müdürümüzün bir 
öıümüne sebep olan hasta. kaç güne kadar gelmes! 
Jığının •ne olduğu henüz beldenmektedir. 
kat,i olarak öğrenilemedi. j ,._ _ 1 

Yalnız kafa tasından ame· İhitsas Mahkemesinde: , 
liyat yapıldığı ve ameliya
tın maalesef muvaffakıyet · 

sizlikle neticelendiği anla
tılıyor . z .. vallı genç! zavallı 
Refik! 

Elemli "ailesine, ağabeysi 

Muzaffer beye, Bat muhar· 
rlrimiz Esat Adil beye ve ' 

Evind~ k'1çak lülün tutul 
mnktan >uı·lu ve 'apılan 1 

Torıhte bitın buz devri de 
böyle bır bulut sebebile ol
muştur . 

Bu lıa berin ne dereceye 
kodar doğru olduğu a~ikar
dır. Biz burada sıcaktan ter 
dökmekteyiz. 

E,·velsi gün serpen yağ
mur birnz ümit vnirken 
birdenbire Jindi. Dünkü sı

caktan :ımanalla h diyecq'.(i· 
miz geldi Gelinde siz bu ha
bere inanın bakalım' 

Gardenparti 
Gecesi neşeli geçti 

1 limayeietfal mcnfaatına 

kız ortaınektebi bahçesinde 
tertibedilen gardenparti 

sabuha kadar devam gece 
etmiştir. 

da vukubulan ilk çarpışma- Hitler aleyhinde nü-
bütün Müsteca bi aile•ine 
samimi teessür ve taziyet
lerimizi sunarken, merhu
mun aziz hatırasını da say · 
gı ile anarız. 

muhakemesinde 

bPş ay hapse m a h k ı'ı m 
edilen Dursunbey kazasının 
Cebeci mahal\e•inden Meh
met kız ı Zeynep hanım 

hakkındaki hüküm temyiz 
nıahke nesince bozulmuş ol· 
duğundan bug(in yeniden 

yapılmış ve Zeynep hanım •n 
akl ı nda noksanl k bulundu
ğu iddia dilmesi üzerine 
mahkemece sevkedildiği 
l<tanbul lı bı adli müessese-

\'ali bey ve bir ı·ok gü
zide aile garılenpartiye gel
m i~ v ~ eğlenmıştir. da silahlar kullanılmış ve mayişler. 

polis gaz istimal etmiştir. NBVYOK, 4 (A.A) - llavaB 
Polislerden ve grevciler- ajansı bildiyor: 

den yaralananlar olmuştur. Amerikan muhelıf şehir-
ilk itarette müdahale et- !erinde bilhassa Klevelad ile 

mek üzere liman civarında ŞikogoJa Hıtler aleyhtarı 
milli muhafaza kıtaları ~u- numayişler yap lmıştır. 

ı-~~-~~-~~----ı 
lunmaktadır. Yardımcı polis gelmektey-

Amerika'nın Mılvoki ıeh- ke ·ı de, grev sirayet ederek. 
rinde 20 000 kitinin grev tamamen yeni hareketler 
yaptığı ve elektrik kumpan- meydan almıştı r. 

yasını tahrip etmeye giriş- Grevcilerle döğüş saatlerce 
tikleri haber verilmektedir. devam etmiştir. 

Polis, hortumla su sıkmış Gene bir demiryolu kum-
ve göz yafartıcı gaz bomba- panyasına yapılan grevde, 
ları kullanmıvtır. hatlardan biri dinamitle tah · 

Mevcut polis kafi gelmi rip edılmitlir. 
yerek diğer mıntakalarclan Bütün nakliyat, felce uğ-
yardımcı istenmiştir. ramııtır 

Refi~in ölümü 
Bütün idman yurt

luları dağladı. 
İdman yurdu reisliğinden 

aldığımız bir mektupta , JJ 
man yurdunun çok eski ve 
değerli bir sporı:usu olan 
Refıkin ölümünJen duyduk
ları derin ve şıfasız elemi, 
bütün yurtlulor n~mın a izhar 
etmekte ve muhterem aile · 
sine arkadaşlarının taziyet
lerini sunmaktad ı r. ---

since yap lan muayenesinde 
yaşının iledeıne,inden dola-

yı melekatı akliyesinde bir 
n o k s a n 1 ı k görülmekle 
beraber ehliyeti ceza iyeyi 
selbedecck şekilde marazi 
ve akli bir maluliyeti bu
lunm ıdığı bihlirilrr. iş oldu -
ğundan yaptığ suçu bilerek 
itlediği mahkemece k obul 
edildiği cihetle yine eskisi 
gibi bet ay müddetle hap
sine ve 25 lira para ceza-

Muallim me~ina geie- : 
ce~ tale~eler. ı 

İdamların devamı asabiyet 
idman birlitinin kadirşinaslı!ı sil , cezaland,rılmasına ka -

Dünkü nüshamızda Mu -
allim mektebi ve lisesine 
Bursa ve İzmir lise ve mu
allim mektebinoen 250 ka -
dar talebenin tatili geçir
mek üzere gelec~ğini yaz
mıştık. Mektebin susuzluğu
nu göz önünde tutan mek 
tep idaresi vekaletin dikkat 
nazırını celbetmiş, mektep 
müdürü Emin bey de bu 
husus için lstanhul'a gitmiş
tir. O talebenin buraya gel
mesi değil, burada kalacak 
olan talebelerin baıka bir 
mektebe gitmesi kuvvetli· 

uyandırdı. 
Taziye 

İdman yurdunun, kıymetli 
elemanlarından R· fık beyin 

(Üst tarafı birinci sayfr<la) 

et ııektedır. Bu hafla i\inde 
başka ıdam hükümleri tat
bik edilmesine intizar olu -
nuyor. Tevkif edilmiş olan 
::OO kurşuni gömlekli husu
si mahkemeye verilmiştir. 

LONDRA, 4 (A.A)-- Roy· 
ter ajansının Berlin muha
biri bildiriyor : 

Alman başvakil muavini 
Yon Papen bugünkü kabine 
içtimaında istifasını vermiş
tir . istifası henüz kabul 
edimemiştir . 

DANZiG. 4 (A.A}-Dan
zig'te oturmakta olan ş~rki 
Prusya hücum kıtaatı ku
mandanı M Schoene bir 
nutuk söyliyerek. Hitlera 
sadık kalmanın lüzumundan 
bahsetmiş ve mumaileyhin 
dürüst hareket etmekte ol 
duğunu ilave ederek, aksi 
mütaleada bulunanları he
men vazife1erini bırakcnağa 
davet etmiştir. 

BERLIN, 4 (S.Ş) - Şan
sölye Hitler , Reisicumhı.:r 

Mareşal Hindenbur'gu siyasi 
vaziyetten haberdar eltiklen 
sonra tayyareyle Neudeck'ten 
döndü . Vis Şansölye, Yon 
Papen'le uzun b'r mülakatta 
bulundu Söylendiğine göre 
M. Papen siyasi hayattan 
kati surette çekilmeğe ka -
rar vermiştir. 

Eyi malümat alan maha- öliımünü teesılirle duyduk. 
filden bildirildiğine göre sa - Siyah . beyazlı birlikliler, 
bık Kronprens ile biraderi sarı _ kırmızı kardeşlerinin 
Prens Ogüst Oiyom üç gün kaygu va ac.larını bölüşür; 
içinde Alman topraklarını gen~ ölüye rahmet dilerler. 
terketmeğe davet edilmittir. Siyah - beyaz 

ViYANA, 4 (A.A) - Ha- Diğer Sporcular 
vas ajan~ından: Arkada~larının ölüm ha· 

Berlin'den Telgraf gaze berile diğer bütün Sporcu 
tesine bildirildiğine göre, gençler gibi İdmangücü, 
hararetli bir mülakat esna Kolordu sporcuları da bu de
sında Alman ordusu başku- rin arkada§ yasına İftiralı 
mandam Ceneral Friç, eğer ettiklerini ve taziyetlerini 
muhakemesiz idamların der- bildirmitlerdir. 
hal durdurulmasını emret- 1-----~::-------

Milli müdaföa nazırı cene· 
mezse, M. Hitler'i tevkifle ral Blomberg başvekile ka-
tehdit etmittir. Yine bu ha- bine ve ıır,fo namrna teşekkür 
bere nazaran M. Hitler bila 

etmiş ve cesurane hareketi 
hara M. Goering'le uzun ile Alman milletini dahili 
bir müzakerede bulunmuı bir hurpten kurtarmış oldu-
ve bu müzakereden sonra 1 

ğunu beyan ey emiştir. 
M. Goering Ceneral Friç'i Kabine de,•lctin müdaCaai 
görmek istemif ise de ceneral me~runsı kanununu kabul 
kendisini kabul etmemiıtir. rtmiştir. Bittahi mukabiline 

BEHLİN , 4 ( A .\)- Alınan şiimulü olan bu kanun bir 
ajnnsı bildiriyor maddeden ibarettir Bu mad· 

Kabinenin dünkü toplan- de şudur. 
tısında M. Hitler devletin «Suikastı ve lı iyancti va-
emniyetine karşı yapılan su· 
ikastı ve suikastın tenkilini 
anlatmıştır. 

Başvekil seri bir h:ırek11 

tin zaruretini ehemmiyetle 
kayd~tmi~ ve böyle hareket 
Pdilmemiş olaydı. binlerce 
kişinin hayatı mohvolurdu 
demiştir, 

tan iyeyi tenkil için 30 ha
ziran, 1 Temmcz ve :·! 1'em
muzdn ittihaz olunan tedbir
ler, devletin m~şru müdııfaa<1 
tedbirleri olmuk itibarile 
meri ve kanuniılir ıı 

Adliye naz ı rı söz alarak 
hiyaneti vatnniye tehlikesi 
knrş111n<la alınan tedbirlerin 

rar ve ·i
1 mitti:.;r·~====-=::::-;;::d:--i-r. ____ ~-------

yal~ız kanunı ,,, ;-iı fakat A vustu ı·ya 
bir devlet nJaını için vazife 

olduğunu söylemiştir. llaşvekili teh-
Kabine keza devlet ile 

1 

fırkanın birliği kıınıınunu 1 dit altıı1da 
tadil eden kanunu da kabul 

(Ütt tarafıbirinci sayfaca) 
-,tmiştir. Vaktile lloss ve K " rt tayyareyle gitmiştir. en 
Ro"hnn bu kanun mucibince disi sıkı bir muhafaza altın-
nozır o'muşlıırılı . Bundan dadır. 
lıöyle milli sosyalist lıücum En son suikast hareketle
kıtaları erkanı harbiye rPi- ri aşağı ı\vusturya'da Hil
sinin mutlak sürette kabine tenberg civarında deırıiryo-
azası olmnsına lüzum yok - )unıın tahribi suretinde te-

tllr. celli etmiştir 
BERLİN, 4 (A A.) - Ka- Ayrıca bir dam ryolu köp· 

bine içtimaından son - rüsü berhava edilmi§tir. 
ra neşrolunan resmi teblilt Bir evde bir bomba pat-
30 hazirandan beri siyasi lamış ve gene Viyana civa 
vaziyeti örten esrar perdesi· rında bir köyde bir diğer 

ni kaldırmııtır. bomba infilak etmi~tir . 
Rayşver mümessili Cene- İSTANBUL, 5 (S.Ş.) -

ral Fon Blonberg ba~vekili Viyanada adliye sarayı• da 
icabeden harekette bulun- müthiş bir makinalı bomba 
muş olduğundan dolayı teb- patladı Bina mühim hasua 
rik ettiğinden bugünden iti- uğradı. Bir çol< ölü ve yera
baren Hitler'in Rayşver na- lı vardır Bombanın infilakı 
mına idarei hükümet edece- bir panik uyandırdı. Zabita 
ceğine hükmolunabilinir. bu maşin enfernali şiddetle 

Milli sosyalist h\:cum kı- araştırmaktadıa. 
taları tamamile ortadan ! ___ . _____ ---· 
kalkmazlarsa hile bundan BERLİN, 4 (AA) Ka· 
sonra çok ehemmiyetsiz bir 
rol oynıyacaldardır. Bunun
la beraber liitler'i iktidara 
getiren ve onu şimdiye ka 

1 

1 

1 

bine intihabat kanunu tadı! 

eden bir layiha kal:.ı 1 <i

miştir. Bu tadi'ata göre mil 
li sosyalist Rayştağ grubun
dan ayrı 1 acak veya tardolu
nacak bir mebus millet ve-

d"r . ~~ada tut~n ~'.ili sosya- i 
listlıgın esaslı amılı ortadan 
kalkmış olcaktır. 1 killiğlni kaybetmektedir. 

1 1 

· 1 Si~ayetler ve dile~ler I _ 

Birlik 
Bergamı'ya mı gidiyor? 
İclmanbirllğinin genç bir 

kadro ile bir hafta 

sonra Rergama'ya giderek 
hem bir ziyaret hem de bir 
maç yapmak istediğini duy 
duk. Bergama'ya Altayla 
uyuşulamadığı takdirde bir 
hafta sonra gidileceği tahmin 
edilmektedir. 

Kolordu ile İdmanyurdu 
~arşılaşıyor . 

1 1 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

İstasyon caddesi fevalade 
tozludur Orada gezmek ya· 
hut Halkevl, belediye bah
çelerinde oturmak mütema
diyen toz yutmak neticesi
ne doğurvyor. 

Perşembe ve pazar akoa· 
mı be raları kalabalık çok 
oluyor. 1 'eledi yenin hiç 
olmazsa cuma günleri yabıl
dığı gibi bu günlerde de bu 
caddeyi sulaması mümkün 
değil midir? 

SAV AŞ: Okurumuzun bu 
dileğine bi zde katılır ve 
mümkün o1duğu takdirde 
belediyemizin bunu eslrge
miyeceğlni umarız . 

Bugün öğleden sonra Ali !~====~----:;-~ 
H kmet Paşa stadyomunda 
Kolordu ile İdmanyurdu lik 
maçlarından geri kalan ma
çı yepacaklardır. 

Her iki takım da tam kad
ro ile olduğu için bu maç 
haylı zevkli ve heyecanlı 

olacak diyebiliriz. 

Birlik - Kolordu anlaşaına
mazlığı. 

Evvelce yapılan Birlik -
Kolordu maçında kaleci Rüş· 
tü yüzünden çıkan Birliğin 
itirazı son safhaya girmiş

tir. Mıntakadan sorulan bu 
meseleye futbol heyetinin 
bir karar vermesi söylen 
miştir. 

Futbol heyetinin verece
ği k :ı rarın Birliğin leyhinde 
olduğu görülmektedir. 

Jlamafih neticeye ihtiyatla 
intizar edilmekte gerektir. 

-· ::ıa.. - -

Altay geliyor mu1 
İzmir Altay kulübü hu-

susi bir şekilde Balıkesir'e 

gelmek istedıgiai yaz'1lıştır. 

,\ lakadarlar bu arzuyu ye 
rine getirmek için gönüllü
dürler. 

ldmanbirliğinin bu da veli 
kabul etmesi ihtimali söyle-

1 

niyor. Bu lıal tahakkuk eder
se bir haftaya ka far İzmir
Balıkesir karıılaşmasını sey - 1 

•edeceğiz demektir. 1 -·-
İdmangüeü 
Kongrası 

IJınangücü Jiin ge(·e fev· 
kalnde toplantısını yapmıştır. 
Bu toplantıda yeni heyeti 
iJurc seçilnıi~lir. Bu sevme
ye göre idarede •peyco değL 
şiklik olmuştur. 

Yeni jiare heyeti şöyle 
dir: Heis Ş •vki, k ıltip ti1mi, 

muhasipYc voznedar kırtasıyeci 
trikotaj Ka iri .• \z~l:ır: Mah
keme hoşkntibi F .ıik, :::ıü

leymun beyler 
1'.mi idare lıoyetine mu· 

vafrakıyetlrr dileriz. 

Birli~ birinci ve i~inci 
takımları ~arşılaşacak 
Evvelsi günkü nüshamız

da Birl ·k ikinci takımının 
ağabeylerini samimi lıir ma
ça davet ettiiiin yazmıştık 

Dükü nüshamızda ko)'a 
madığırnız Birlik kaptan u
mumisi Şevkı beyin ınektu · 
bunda bu ..ta vele memnuni
yet ve sevinçle iştirak ı·dil

diğini taşıyan satırlar bizi de 
memnun etti. Şevkı bey bi
ze gön derdiği bu mektupta 
genç takııninın bu şekilde 

bir davetine sevindiğini kay 
ve kuvvetli bir şekilde çı

karak şuurlu bir oy unla 
kendilerini yenmelerini te 
mennı ve bundan iftihar du
yacak'arını ilave etmektedir 

Maç kararlaıınıttır. 

B. Millet 
Meclisinde. 
(Üst tarafı birillci sayfada) 
ye hakkındakı kanunun ba -
zı maddelerinin muadil ka
nunda değiıiklik yapılmasına 
gizli nüfusların yazımına, 

dahiliye vekaleti merkez 
teıkilatı ve vazifeleri hakkın· 
daki kanunun bazı ml\dde
lerinin tadiline, 2458 No lu 
kanunun birinci madde•inin 
tadiline, vakfi akarlara ve 
posta kanunun tadiline dair 
kanun layihaları ve mazba
taları muzakere ve kabul, 
arzuhal encümeninin iki va-
zifesi muhtelif encümen 
lere havale edilmittir. 

İkinci celsede bagvelıil 
i sınet paşa Hz. kürsiye 
gelmiş v e hükumetin 
icrai ve umumi siyaseti 
hakkında beyanatta bulun
muş Ye meclisi 2o:; reyle ve 
mevcudün lttifakile hükü
mete itimatlarını beyan et
mi§, şiddetli ve sürekli 
alkıılanmııtır. Bunu mütea
kip baıvekil İsmet Pata 
hazretleri tekrar künlye 
gelmiı ve demitlirki: 

- Çetin itleri baıArmak için 
sizin kıymetli teveccühünüz 
kuvvetlerin en batındadır 

en e•aslısıdır. Her güçlüğü 

kolaylaştıran büyük kuvvet
tir Başvekil paıa hazretleri 
sürekli ve tiddetli surette 
alkışlanmııtır. f undan son
ra TE>kirdağı mebusu Cemil 
beyin meclisin 1 teırini ra
ni 934 de toplanmak üzeı e 
tatıl etmesi hah kındaki tak· 
rİri okunmuı ve l<abul edil
miştir. Bunun üzer ine reis 
Kazım pafa hazret1eri Cemil 
beyefendinin şimdi kabu 1 
buyurduğu o uz takriri mı·ci -
hince meclis bugün üçün
cü içtima senesine nihayet 
verecektir. Arkadııılarımız 

:levrei intihabiyelerine gide
rek lazım gelen tetkikatı 

tatil müddeti zarfında yapa
cakl rdır. :-lihhat ve selamet· 
le gitmenizi ve yine sihhat 
ve selametle avdet ederek 
memlekete büyük hizmetler 
yapmanJZı temenni ederim 
de mittir. 

Vekili.er on güne ka

dar lzmir'e geliyor 
IZMIR 5 (S.Ş.) - Nafia 

Vekili Ali beyle birlikte 
ndliye vekili Sarç oğlu Şük· 
rü beyin de on güne kadar 
İzmir'e hareket edecekleri 
haber alınmıştır. 

Bugün saat üçle yapılacak 

tır. 

Talebeler ~amptan ~öndüler 
Muallim mektebi ve lise• 

den askeri kampa iştirak 
eden efendılerin askeri imti· 
hanları Jün bitmiş ve talebe 
kamptan avdet elmiş bulun· 
maktadır. 

:;\imdi ıle evci talebeler 
meınleketlerinr. velileri net.· 
dine gitmekJedir. 
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fi:;o~iıl:"""!!·ı;ı y~<~t ~ü;z;e~ı·;i n;c~l-:-r.::...·=~sr:İ~):r <::•~s::-ıw~'."v'"'"".e:-:-i k:-· _tı_s:-'•:-d_i:-h'.'77."a_ı·:-e_k-:'.e:--tl-:e:--r---:: 1 YENİ ADAM 
fransa -lngiltere ticareti italya'nın Adriatik filosu Yunanistan'la ~ekoslo- Sahrayıkebir'~e Avrupa'lı Almanya'da vergi islahatı. Yeni Adam, 27 inci ıayısı çok ırüzel bir ıekll· 

"Manchester Guardian. dan "Prolya. dan Vakya arasında emtaa ffiÜ· esirler. R':%~huc ~~:;~er ~e~!:~~:; 
İngiltere ile Fransa arasın· Yirmi parçadan mürekkep 

j Ad · tik birinci badele mu·zakeresı', "Corriere della Sera. dan ~füsteşarı Reinhardt elyevm daki ticaret muahedesi mü· talya'nın rıa 
zakeratının muvaffakıyetli filosunun ansızın Draç'a Bir kaç senedenberi, Sah· hazırlanmakta olan nasyonal 
b geldiği Tiran'dan bildirilmek- «Türkische post» don lrayıkebir'de bazı kabileler sosyalist vergi islıı.hat plllnı 

lr neticeye vardığı resmen f ld k Atina'<lan bildirildiğine tarafından esir edilmit olan hakkında Münih'tekı Alman 

de çıkmııtır.Abdülfeyyaz Tevfik beyin arziyat derslerl,lmıa. 
il Hakkı beyin içtlmalya

0

t ve terbiye dersleri, Heykeltraı 
Zühtü beyin Sanat tarihinin 1 inci dersi bu sayıda baıla· 
mııtır · Ayrıca resim, heykel, mimari edebiyat, tetkik ve 
tenkıtlervardır. Yenl Adam'ı tavsiye ederiz. 

il i.n edilmiştir Bu anlatma tedlr. Siyasi meha l e pe 
iki memleket arasındaki ta· derin tesir bırakan bu ha göre, Çekoslovak şekeri mu· bir İspanyol zabiti eıaretten Hukuk Akademisinde beyana· 
rlfe 1 arbine nihayet vere- diseye M. Barthou'nun Bel- kabilinde Yunan tülünü al · karmağa muvaffak olmuı,ve tta bulunmuştur. Bu plıtnın 

k b - mak i· ·i n Yunan b!lnkusı ile 1 b.. ·· k b" k b enenin ce>.i 'çin memnuniyetle te- grat z!yaretlne aroı ir nu- ' spanya'nın lfnı mllstemle- uyu ır ısmı u s ıı müzakeratta bulunmak üzere b h d k b \ 

Erdek ııııı lıııüdürlü 
ğündeıı 

llkkı edilmlıtir . Jngiltere'nin mayi§ nazarlle bakılmakta- kesine salimen vasıl olmuı· son o arın o onun a ıne 
G l 1 k · · b Çekoslovak murahhaıları Yu. · · l kt B 193 1 de altın mikyasını ter dır. azete er n e serıs ı u t gırmış o aco ır. una naza-

h d ı 1 , ş k" nanistan'o ırelmişlerdir. ur. t k · · ı "hd ketmesinden itibaren iki 1\ lseyl ta ya nın ar ı o İki sene evvel Azana ka ran ar ı yenı vergı er ı es 
memleketin ticari münase- Avrupa'da ve bilhaua Yu- y • ı~ 1 k b edilmiyecek ve mevcut ver· 

Unanlstan a arıcı 1 inesi ve hAuatan hava it· hatları muntazaman azalma· goslavya·Arnavutluk itilafın , giler arttırılmıyoc .ıktır. Yal-
d A 1 k't leri nazırı, ıahra'da bulunan ğa baılamııtır. Bunun sebe- an sonra rnavut u a Aline' tlen bıldirildığine gö- nız iktısadi ida renin doj!'ur· 
sukuta uğrıyan nüfuzunu I y · 'd Avrupa'lı esirler hakkında d ğ l d l ·1 ·ı bi k11men para piyasasında re e yevm unanıston a u u zaruret er o ayısı e ı . 

ki vaziyet, kıanıen de hıma· yükseltmek için uğraıtığına bulunan arı kovanı adedi mal umat alınmasını Kuman· tihaz edilecek bazı tedbirler 
ye tarifesinin tatb ikinden delil olarak gösterilmektedir 400 bin ve bunların sene,•i dan Martlnez Eıteve'e tek· bu kay ı tlardan istisna edile. 
sonra Fransa'nın ihracat Belgrat'da bu hadisenin has.lalı vasati olarak 4 mil- lif etmlıtır. Kumandan Mar· cektir. Vergiler yekdiğerile 

Erdek lıuduılu Fat\a llh'Ykiiııdt> Yuııanlı Van
gı·l G ızlt•ri oğlu Xikoİaki'deıı metruk. ( 17230.~I 
ll.) ve (.J65 a~aç) ı ınulıte'i (5,000 beş bin lira 
eski satı hPdelli lıir kıla Zt>~ tiııliğiıı mülkiyeti; 
bedeli ııakten nı.' a g.ıyri mubadil bonosi~·le de
fa ten ve pPşiııe11 iidl1 ıııııpk üzere 2-7-934 tarilıin 
den bil i tıbar ~ irmi ~iiıı ıııüddNle aleni müzave-

• • • 
deye koııulıııu~lıır. Yugoslavya hükümet maha- k ' ·· b" ki b J 

mallarından büyük bir kıs· yon 8
" ız yuz ın g. n tinez, yerli ahalln n yardı tevhit ve terkıp edilmek su-

fili arasında büyük rahatnz- olup bu hasılat n kıymeti 72 ınını teıkil eden"lüks emtaa . lık tevlı" t etmedig"i , çünkü mile bütün Cezayir sahrası- retile vergı adetleri o zultıla-
bin dr~hmi talım n e<lilmek-

ya yüksek gümrük reımi ltalya'nın k•raya asker çı nı gezmiı ve Niger'ln cıva· cak, bazı vergiler kaldırıla-" tedir. Bu hasılatın bir kısmı konulmasıdır. Fransa hükü - karmak kararı vermesine ecnebi memleketlere ihraç rına kadar dahil olmuıtur. cak ve baz ı vergilerin nispet-
meti d ~ hır çok mallar üze - ihtimal bulunmadığı kanaa- ediliyor. Bütün vaziyeti halcikaten leri indirilecektir. 

lhalPsi 21 Teııııııuz cum ırtPSİ güııü saaı 15 
tPdir. Ot>llali~P, pul, gazt'le ilfııı iicrPtİ \·e masa
rıfatı saire,.;j ıııiişteriye aittir. 

rine ithalat tahd1 datı koya- t ndedirler . Arnavutluk si- anladıktan sonra hükümete Vergi siyaseti ür esasa 

rak beynelmilel ticareti kı yasi vaziyetin henüz tama- 1 Yunanı'stan' .la sal.un sanyiı' bir takım maruzatta bulun- istinat etmektedır. Bunlar 

Taliplerin ~ PYıııi ıııezkt'ırda ~ iizdc ~edi bıı· 
çu ~ l>ı•pozit ııl:ıril<' Eıdek mali~ l'ı'ine ıııiiracaat-

racak karııık bir sistem çı· mile tebellür etmtıdlği, ve U U muıtur: da: lşsizliiin azaltılmas ı nı 
kardı ve geçen kanunsanide bazı hüyük devletlerin yar· 1 Yunanistan 'tin küçük nıa Sahra'da lıpanya ' 'ı esirle· istihdaf eden mücadele, o ile Ga'ıp aranıyor. 1 

Jarı il:in olııııur. J-1 

ithalat tahdidatırın bazı dı mına mazhar olacak baş· hiyette bir sabun sanayii hayatının inkişaf ve itifllsı , 
j rln mevcudiyeti muhakkak· 1 madelerinl nglltere ve sair ka bir hükümetin iktidar vard.r ki bazı nevilerden ilı:tıs1ıliyatta şahsi kıymetin Balkan harbinde stanbul' 

k 1 k tır. Bunların ekseriıl Afri· 1 ı memle et ere karı• müte a· mevkiine gelmesi muhtemel lıari c e muayyen bir miktar ve şahsi mesuliyotin teba. a muhacir olarak ge eıı b 1 f 1 d d ka'da Fransız sahrasında 1 tari e er en istifa e için 0 duğu yazılmaktadır. Bazı da ihracat yapar. Diğer ta- ı rüz ettirılmesi esaslar ı d ı r . Kırklareli'nde yukarı Kanara 
vaaıta olarak kullandı. Bi- gazetelerin noktai nazarla- raftan. Yunanistun bazı ıO· yerli kabileler tarafından İcrası mütessavver baz ı köyünden Ahmet oğlu Ha-
li.hare lngiltere hükümetince rına göre İngiltere Adrlatik bun nevil ı• r i ni <le hariçten muhafaza altındıı. bulunmak· tadildt Ye yenilıkler arasın- san'ın sekiz aylık Ahmet 
de mukabil tedbirler alın- denizıni İtalya için tabii bir ithal e<l er . 1932 senesinde tadır, ve bir çoğu ls"';,anyol da şunlarda vardır : Sanayi ilminde çocu~unu Kaaım 

ğ b 1 d Şı d" ·k · · 'd d zabitleri ve askerleridir. p 'd b"" "k )' ı ı ma a aı an 
1

• m ı 1 1 
lim an diye kabul Etmekte· Yun:ını~tan a imal e ilen ve ziraat işleri j ~·in t lı:ll.nu- aıa a. uyu lya e cam · t f b "b · t hdıd t 1 ı b "k 1921 ve 1924 senelerinde ğ b" t l "t ara ın u gı 1 

a a ı d"r talya'nın bundan faza çamaş ı r sa ununun mı tarı nuşanı 1935<len itibaren ye· ine u rıyan ır za ev a -
kaldırdığını haber alıyoruz . sına malik o lmas ı lngiltere' ' 22 .500 ton olup, kıymeti 1 her kes<;e malüm olan harp ni alınacak otomobiller se· lık olarak almııtır . Çocuğun ! 
Fransa ticaret nazırı mecli 000 d h lı: 1 te. Abdu lkerim'in kıtaatı d 

r<in \kdeniz'deki meviinin 246.50U. ra mi, oku 11 nelik kıız :ın~·ton tamamen anne ve babası hayatın an 
ıin tarife komisyanuna. bu istinatgahı olan Malta 'nın tuvalet sabununun mıktarı tarafından esir alınmıılar· tarh ve mahsup edilelıile. haber almak istiyorlar. Bı 
müzakerattan me ı, leketleri 1 k dır 

ehemmiyetini düşürecektir. da 450 ton o up ıynıeti eektir . Aynı veçhile husu•l tenlerin veya çocuğu nez. namına büyük istifadeler 1· 1 ı OOO . ı h ·d· ., Martinez'ln raporuna göre 
1 

· · t 
Bundan dolayı ngi tere, 13 500. ura mı ır. r.cne- .otomobiller <lahi vergiye ta- dinde a an zatın ınıanıye 

melhuz olduğunu bildirmiş· İtalya'nın Arnavutluk'daki bi memlekutlerine ihraç e<li· Umumi llarpte, Touareg bi hususi servet tohokku- namına adresini Kırklareli'n-
tir. ltllafname on beş gün len sabunlar 9 .272,450 drah - kabileleri tarafından ele d y 1 .onra Londra'da imzalana· mevkilnin tutulmasını iste- katından harİ\' tutulacakt ı r. e, eıi yurt gazetesıne 

d · k t " d 803 5 l geçirllmıı olan lıalyan ve b ı 1 caktır. imza işi bitinceye memekte lr. mı ıym 3 ın e, ' · on- Servetin kıymetlendirilmesi i dirme eri 
--"='\>\ -·· dur Alman esirleri de vardır . 

kadar mukavelenamenin b · ve tahukkuku i ş i yeni bir den muaf kazan~• ve ir .. t Palmyr' J8 peffOI U Oiğe r taraftan Yunanistan! Bu esirlerin para muka- 1 t b' t t 1 kt . k k muhteviyatı hakkında hiç U - usu e a ı u u ora ır . miktarı 1 O hın ınar i en 
1.042 060 drahmi kıymetin· bilinde kurtarılmasının ka- y · k t k bfr malumat verilmiyecek- 1 d enı azanc. ve ıra şimdi bu muaf mı tarı B 1 Un U ıl e 55.3 ton mutfuk ve "a· b•! laca. Martı"ne7 t r fı k <l .. k il r b tir u aıı aşmadan i•tifade • ' ı 0 gı ~ 8 a n· an unun a mu o c lrrc azı 3600 mark olarıık tespit 

d k ma•ır sabunu ve 227.580 \ dan ı"ddı"a edilmektedir ·· d t { 1 lı h e ece emtaa arasında bil ll drul'dan bil<lırılıliğine gö ' · mıısao a ve mua ıyet er a • edilmiştir. 
h k drahmi kıymetinde 26 ton 1 - · t 1 b · · assa pamu vardır. Şimdi- re l'.ılmyr l"ivarıııda. 40 y d • şı miı esavver o up unun Sanayi ve zıraat tesısut 

kokulu sabun ithal etmiştir 1 unan onanır asının zıya "k b' k ı. b ye kadar Fransa'ya yapılan metre <lerinliğiıı<lc petrol bu· •. • mı tarı : ır ı·ocu · uıı ası sermıyesi mevzuat ından o 
k lfo hesopcn, Yununiston'da · . 

pamu ihracatında 200,000 lunnıuştur . Başlan mı~ olun nüfus başına senevı 3 Klg t ıçın varidatın yllz<le 15 nis. lup ta usulen on sene kadar 
İngiliz llralık bir zarar var - tetkikatı <levanı e.ttirerek 1 re 1 pelinde iken 5 coculı: babası kullanılabilen C•)"8 İ\'İn de sabun düşmektedir. Bu su· • dı. Ticaret mukavelename- netico•lc bu yeni k e şfedilen retle diğ'er devletlerin sabun • Apoyev Matıni"den içın yüzde 100 e kadar aynı veçhile vergı muafıyeti 
sinin tatbikinden sonra, oto· monbalard an petrol \'ı kor- snrfıyatına nozaran Yunan is- lıktefrinln 8 inci Yunan artmulıtadır Bundan boşka buhşedilecektir. 
mobil ıanayii ile deri ve mak i ınk:lnları hnkk ı n ıla tan'ın mevkii en son da ge· donanmasının İskenderiye' bu kanunda evlılero bazı Başkac .1 1935 ilk hah -
kösele sanayii yüzde 25 nis· hükıl •nete bir r por verm ek lıyor . de bulunacağı, Atina'daki rüçhaniyetler bahşedılmek· rıııda işsizlik daha z.yn· 
pelinde bir istifade temin üzere lıük ılnıd\'tı hır kıımi- Yalnıı Macaristan , Rusya, Mıaır elçiliği tarafından ha- tedir. K11zanç ve irat lı:anu. de azalmı ş olursa işsiz· 

Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baklana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruttur. 

- •·-
Gazeteye i.it her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- -+--

AV AŞ Cumartesi ıriinlerl 
çıkmaz. 

-·-edecektir. İngi ' tere kömür •er t ıı yın olunmuştur . j l'olonvn Ye hazı 13alkan nunun yeoi tarifesi yüzdtı 8 li"e karşı sıgorta vergi· 
• ı her verilmiıtir. Mısır'daki b S A V A Ş 

sanayiinln de bu itilaf dan ı ı·ng'ıltere'nı'n b'ıtaraflı'· tek- b'a':ıvn· laetıllüa'fhia OAzvrsuapbau'dna •anru,··ı.ryuastı J Yunan'lıları se'ilmlamak için nispeti ile başlamakta ve sinin uza ltılacağı vo lı ıı ınt• 
yüksek menfaat temin ede ft • • yüzde J5 nispeti ilo bitmek- yanda İ[ tidu çocuklarının iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
ceğl ümit edilmektedir d j göstermektedirler. Yunan harbiye nazırı M tedır . Eskı tarıfe ise yüzde at.lcıli fazl .t ol:ın işçilerin milliye caddesinde Hususi daire 

S 'd----·~- 1 lıf i esassız ır . yı bitaraf yapma_k_h_u_su-s-un--- Hacıklryakos dahi Averof ıo nispPti ıle boşlar ve ve wüteakıben sıra ıle <laha 
uı ye e maıısu at az. "Prager Pre&se"d~n da İngiltere tarafından tek- zırhlısı ile mezkür donanma yüzde 40 ta biterdi. Ol çocuk sahibi iıcilerin bu Telgraf adresi : Balıkesir -
« Türkische Post>ı <lan 21 Haziranda, Londra'dan lif edilmiş olan plAnı tetkik ile oraya gidecektir Atına Yeni tarifenin mezkur vergidun kurtar ı lacağı mu. ______ s __ Av .... A;;.;ı;S ___ _ 

Berut'ılan lıildirildiğine .,aö . bildırildiğine göre, lngiltere ' edeceği hakkındaki rivayeti ve Kavala'yi ziyaret makıa- nispetlerinde gözetıl.: rek karrerdir. söz söylemiş ve 1934 ıene-
1 B k B "k ·ı · h" b" ı d si vergi tahıi\11.tının, tahak-.., • · ·· b" t• · 1 tekzip i e üyü ritanya' dile Mahruse vapuru ile ıe mı yas: veraı erın ıç ır Bun ar an maada mü~te. re .• ,uryu nın en muo ıt sa· 1 hariciye nezare ı ıayı o an: n kukat ve tahminleri bir kaç 

hası addedilen lfovrıın'Ja,bu ve güya ceneral Weygand nın hiç blr vakit böyle bir yahat edecek olan Fual'a suretle kazanç v.ıiratlın üçte şar R~inhardt vergi habıla. yüz milyon rayşmark aıaca-
sone mahsulat hi\- memnu ı ın Londra'da bulunduğu sı; teklif yapmadığını be yunan donanmaaı refakat birinden fazla olmamasıdır. tının inkişaf cde~eği huk- ğını ümit ettiğini bildirmiş
;n~iy~e~t~b~u~h~~~· ~<l~e~ğ~i~ld~i~r·;..._.,.....;.:,:ra~d;a::..,:B~e;l~çi~k;a;...;.v~e.-wH...Oo.ll.a_n~d•a ... •y~a•n".""'e~t·m·e~k-te~d_ı_r~·--_,.,...,.._,,....,e9d~e.ce•k•t~ir._....., ..... ~ooww:-_.w:-..,..~Y•a_In_ı_z~ş-im~d~iy~e'"'.""k_a_d~aw:-r-ve_r~g~i-- kınd,~a"'""p•e•k..,._n_ı·k_b_i ... n...,.t•a~r-zd_a,,..._ı_ır_ . ..,......,..,,_..,......,....,....,....,,.. __ 

Ayrılık .. Ağrıdağları'nda döğüoen O, nastl oha benden sonra birini kar111ında babam hangi fikrinde 11rar Rir zamanlar kendime ait kllçllkler 
Roman Tefrikamız: 19 

SEVGİM VE IZTIRABlM 
Yazan: 

MLk rrem Kamil 
Yekdiğerini çı 'dırasıya seven me · 

~ut bir çiftin eseriyim Annem bir yuva 
~aadetınln. bir karı koca merbutiyeti
nin ne demek olduğunu öyle kudret 
le ifade etmiş ki 

Onun ölümile hayatını, bütün emel· 
1 

!erini bana bağ:ıyan babam, a
sil bir kadın ıefkati ve ihtimamı ile 
beni yetitlştirmeğe çalıştı: 

Mesut çocukluğum,şen serazat geçen 
liıe tahsilim. Hocalarımın ve arkadaı l arı 
mm kuvvetli sevgilerile geçen ı:enç kız· 
lığım . 

Ona. o ismini bile ağzıma alamadı 
ııım o kalpslze tesadüfüm.Hiç bir tebes· 
•üme. hiç bir bakışa dönmiyen başımın 
onun mağrur alnı karıınnda eğilişi · 
Onun alakasına candan kendimi vtri
tlm . Yollarımı kanatlarile selamlıyan 
co,kun tayyareci Dönüıümü çılgın 

bir hasretle bekliyen merbut adam · 
Nioan gecemiz . . Nışandan sonra 

daha çok atetlenen bir st'vginin kuca · 
ğında geçen geri gelmez günler. 

kahraman. Sonra. öldü diye a) !arca severek beni aldatmadı. Stvgisl bfn~en etmiıtir ki? dütünmüıtüm . Batımda ipek ve tül 
tuttuğum matem. Hatıralarına hayatı • evvel yafBdığı ve benden sonra elinde lcabeden yerlere haberler verildi. çağlıyanı,yeııllf, beyaz limon çfçtkle • 
mı vererek ölümü beklediğim ıztırap olmıyarak nü':settlği için hayallmde Bu günlerde annesiz. babasız kalmıı, rinl taıırken masum duvağımın etekleri 
gec •leri. Ve nihayet kadınlığımda ne onu affediyorum. bilhassa babacığ . nı Ağrıdağlarında kay- hayalımde o kadar uzayorduki .. Onun 
varsa hepılni kökünden kıran o zalim Kalbim onu haklı çıkarmağa çalı· betm•t çocuklardan bir kaçını bekli· uçlarını kaldıracak kıvırcık batlı, melek 
mektup. ıırken,mantıkım ısyan ediyor f;kilerlm· yorum. gibi giizel yavrular görüyordum. 

Demek ki Leni •evmemlfti, hem hiç le hislerimin bu karıılıklı, ıonu gelmez Ah benim hayatımı altüat eden ve· Aşkımı çlğnlyen o kalpsiz beni bu 
sevmemişti . Beni aldatmııtı · Unutmak çarpıımaları arasında öyle hırpa 1andım fasız adam! Bir [Ölge gibi rul uma böy· annelik aıkına da hasret bıraktı. 
için beninıle oyalanmıflı diye inliye, ki le na11l ıokLJ!abildin? Na11l mağrur ve Halbuki timdi •. Benim olmıyan bu 
inliye hastalandığım o karanlık gün . · Artık babam da anladı ki benim bir her kedn ırüzel bulclu/iu bir genç kız kimıeılz küçöğü bağrıma basarken 
işte ondan rnnra geçen iki uzun baıkası ile evlenmeme imkan yoktur. bir köylü kadını gibi muti ve sadakat- kalbimden aıcak bir anne ıevglsinln 
ıztırap senesi · O öİseydi · Keıke onun lstekıiz bir evlilik hayatını zorla ıiürıik il sana böyle ba~land . ? yükseldiğini, sevincin ve lam! olmıyan 
matemi ile inliye inliye ben de ölsey • !emektense, bir ihtiyar ~ız olarak öl- Nasıl izzeti nefsimin, kalbimin daha .. bir çok hinin gözlerimi yaılarla 
dim diyen kalbimi, vicdanımın susturan meğl tercih edeceğim. intikamını bir baıka ekeğin hayat na doldurduğunu görüyorum. 
sesi. Hayır , hakiki sevgi menfaatten karııarak, meıut olmakla almıyorum. Perran, benim ilk yavrum . Onun Şimdi yeni bir teı .. bbüsüm var. 
uzak olandır . insan uzaktan da · hiç 1 d d masum batı llzerlne ıöz veriyorum: oya anacağım üml i ile buna babam a * 
bir ümidi olmadığı ha 'de sevmesini bil- Onu kendi evladım gibi bafrıma 

ses çıkarmadı . Onu iknaa çalııırken: Am b ·· 1 
melidir. - an, u ne guze fey canım basacağ m , onu en eyi bir genç kız - Babacığım diyordum. Zel'ginsln z. B · · b b k b" 1 O, yaııyor. O, bu topraklarda dola- u ne cıcı e e oy e. olarak yetııtıreceğlm , onu ırüldiirmek 
şıyor. Bu havada, bu rüzglrlerde onun Bn serveti iki kırık hayat, iki yorgun Bütün ev halkı etrafımızı alıyor. için ben de güleceğim. Gönliimdekl ök· 
da nefesleri var değil mi ? Bu bana baı ne yapacak? Niçin onun'a bir kaç Kollarımda dört, beı aylık tombul, me- süzlük artık bir daha bat kaldıramıya· 
kafi .. zavallıyı sevindlrmiı olmıyalım? lek gibi güzel penbe bebeğe bakıyor!ar. cak * *. 

Onun mesut olduğunu , onun bir Evimiz çok müsait. Bir kaç bebek Yuvanın ilk kuıu geldi. Hazırladığım Evin içinde Perran'ı ıevmlyen yok. 
1 aık, kadınla hayatın ze.,klerine kandı· pek ali. barındırabiliriz. Onlara anne ilimlerden birini derhal onun gül pen· Babam bile banyosu baıında onu zevk· 
ğını bi lmek kalbimi de,lzzeti nefsimi de olurum.Onların itlerile uğratırken, ben, besi kulağına f111ldıyorum: , le seyretmekten kendini alamıyor. 
yakıyor, harap ediyor. Fakat onu fena silkinemediğlm 1 u hayat ac111nı unutmuı -Perran, Perran Bu ıes bütün hiz· Baba diyorum Size kitaplarınızı, 
örmek istemiyorum. O gözümde yıkı · olurum metçilerln ağzında bir kaç defa dolaıı· çiçeklerinizi ihmal ettirecek hiç bir kuv· 

f,,.,a ben dinini . mliliyetlni kaybetmit Ha bam, bu itin, bu mernliyetin pek yor. Onun ipek gibi yumuıak yanakla- vet tasavvur etmezdim. Halbuki bu 
bir müte•eddi gibi sürüneceğim sanı· de hafif bir ıey olmadığını ileri •ürü· rını , minik dudaklarını içimden gelen küçük mahlük onları size çok defa U• 

yorum, yor. Fakat benim yalvuan bakıılarım bir muhabbetle öpüyorum , nutturuyor, 
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-~ G • lfı 

Bu kere İstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vil
li tarafından en .. 1üşk ü 1 pefent 

beyvehanımefendiler i meffnun -....n---;.: 

edecek tanda ~er nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 

mektedir. İpekli, yünlü kumaı
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bi l ü ınum lekeler bet dakika 
gibi pek kısa bir zamanda 1 

çıkarılır . A > rıca kola ve 

I"' Sint•masında ı SINEMAS/ıVDA "'= 

C 4. Temmuz 934-çarşam~a akşamı: Saat 9 da q ~i 

I~ A N A 1 z T R A B 1 1 4 - Temmuz - U4 ~arıamDa itibaren i'İ .i T•rıısil ı•dı• ıılı·ı·: I CENNET PERİSİ ~; 
f ;~~~ ~~~~AND ~airaııe '(' lıissi f..;rrlı · riıı ('il f('\ kal:tcl!'s i ~ ==g GASTON DUBOSC • =.===. 

i§.~ ANTOMIN ARTAUD siıu•ıııa\;ı aliııdı. 11111111 d ; ı Mal l'ı·l 1-iıı e 111: 1 1-ıı ı da ~= 
~ SAMSON FA YNSILER • i - u ah.sa;ıı • la11 iıilıart> ıı ~ü ·· rcl'k ... i .. iz . --
~ Bu filim şim diye kadar gördüğüniiz en kuvvt't'i ' ' · ~ 

~~ ve en müheyyiç r .ı imlerd"n daha kuvvetli. daha mü- Mevsı'mi. n en lo"ks ve en ~a"ane tı· ıı·m ı· d ı r ~~ d heyyiç ve daha çok hazin ve müe sirdir Aynı za · y il • ~ 
~ manda çok edebi ve çok his8'dir. l>u fıllmi ht"rke · ~ 
~ sin ve bilha~sa evlat sahibi olan bütün 11nnne ve ha- Gennet perisiııde: Onun bakir bu sesi bir genci ~ 
1 baların muhakkak ğörmeler i l a zımı'ır ıamimiy<t l e f · ölüme mahküm ettı. Fakat gençlerin a~kı batı l an- r 

~~ tavsiyeederiz. )ı analara esir olamazdı. İtte ; Havana adasının ilk meh- ~ 
=~ Ayrıca , filim konser ve dünya ha vadısleri f 1 taplı gecelt'ri böyle bir aşkın en yüksek tece 'li) a lına ~ 
'=!!.~ . ~uvare 9,30 d.a cuma m.ati~amız 

0
2 ,39,, dadır .. , · . emsalsiz bir saha olr' v. ~§ 

a11ıiiii~iiiiı~ıııııııııııiiiiiiijiiııijiiiiliiiııiiiilliiiiıııı11ııııııııııııııı11111ıııııııııııııı1ıııı1ııııııııınıııı ~ ıı11~1111iıiiiim1111iiiiiiiiiiiiıı111ııııı11ıi1111111111ıı1111111111ıı1111111111i ı il1iii1iiiıı1111111111ıiiiliiiiiiiiı111ıııiiii~i111111111ıiıiiiiiiiiiiiı1i 

imal e2 ildi[ti gibi eı ki ıapk a. 

lar da yeni bir hale geliri(. 

elbise ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılma kta olduAunu 
muhterem halkımıza teb~ir 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

KOLA Y ~ K.A 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER ÇEŞİT KORDELA 
T__. ÜKS JY.t:EŞİ N 
L U KS AST ,· R 
KADIN KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİSE ÜTÜSÜ 

Kuruş 
3 

15 
18 
1.0 
10 
20 
10 
35 
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DC tfrr: ~ ~ : J .. •• eınaşa - tf 1 ~ • • • it~ N. . --.;. : nada gazeten Ynk-
ı •• • Moda Çeşıtlerını Takip Eden Ve Ucuz it~ M. ıyazı ~- :su/far Birliğine seve 
c • n • ~ .ıc. i seve yardım ediniz. 

Fiatla Satan Yegane Maza r. tC ~ ·~ darı mada lıer gun 1ı : Bılıyı , 
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tf ttC eylPdiği 1500 lil'ayi_,ad( • :--iııde ödeıııedeıı \ı·fatp~f ı•dİği ,,. \ Pl' <'~ ( l t·ı·iolaıı '. 
N Balıkesirin en eyi tanınmış bir oturma ve • • . ı 1 
M dinlenme yeridir. t• oğtılları "tısıafa Ye izzet ı•fcııuilı • n• { P \a~i 0!:111 i l ılı . ıı· i.ı l' ill'Iİt'('~İııd<" dt' 
M tC horı; ü<lcıııııedigi eilıell(• haıık:ıı111za ipolt•h. Pdil ı ı ı i~ l11ıl1111 :ı ıı sığ ı· ~ 11111 1 · .. _____________ ..., _________ _ 
"'•-•-•--••a ••-a•••••••••- rııalıall ı• :;iıı(' kığlı Gökııwıı ~il'tliği ııaııı ıııalıaldı' lııılıııı:ı1 1 .J O diiııiiııı S('lızr 

H 1 k • E k f" halıcı•,ilı· 2 ıo-:1- ıliiııiiııı ııH•ı·asıııa :2280 ııııııı:ıı·;ı!ı h.:ııı1111 ; 1 I«'\ fik:ııı i(·ı·a 
·ı ı T (~sır \' ··ı · < ' I dail'e"i ııı:ırifPlile kıvııwılt•ı·i ıaJ..dir oltıııar: ı k t a ı·il ıi il:'ıı : ı ıı d: :ıı iıilı<H'rıı -1- :> 

l\liitl ii r lii o·iiııdt•ıı: giin ıııiiddeıı(~ :11:1"- • :ır·t ırııı ı ~a ı·ıkarılıııı~ l ıı·. 
BalıkPsir\le Yakı EYkaf;ı ait s, ~;), -ı. 7. -I s, !i2, .~IPzh.ı'ır nıiitldt•liıı lıit:ıııııııcl:'. l:ıh.d i l' olııııaıı kı~'. ıııı : ıl(•riıı .. zii1. ık ~ l'lı ıı i~ : 
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)ü, , U, , ,, , , ), l, _, :1, (, -V, , . . _ . . ' . , . 
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Zıraaı ıaıı"as ı ııa ıııııl'aı·aaı <tı'ı ı arı o ııııuı·. 

Kan t'1>i • 
.J.0 

681 )) 

iı·aıı oıı giiıı ıı ı iiddrıle ıııüza\ı·dl',t' (' ı k:ıı·ılııııs-
. · • · · ' Takdir olııııaıı kı~ rıwl. 

ııı·. llıalesi 15 - 7 - 9J -t paz :ı ı· ,...,"İİııii saat 1.) dt\ J.ı·ı · ;ı K . Döıı ii ıı ı 
İ<'ra rdilP1'('ği11dP11 talitı olaıılarııı ttalıJ..ı :-iı· E\- -

Uiü kaf nıiidiirıve1i11P ıııiiracaaılal'ı ilaıı olııııur. 
' 10~1 
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llıt lı k(~si ı· :\ sk(• ı·I Satı ıı 
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Ciıı~i 

St'bZI' halw ı si 
~foı a 
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)) 

~· knvll. nrt vı' r ıl,·n ıı.t,s r u 
lı:ı tl u n :ın l ışıl m ı~ l ı r 

Üğip ı \ı•ıısoıır~ ~aal 14dı·ıı l ti~a 1-aıhıı· dalı ili 
lıa .-l < ılı~lar ıııua~eııesi ( Hoktor . \lııııeı 

Emiıı lu'y) 
P.\Z.\H GC'~l . EBİ: 

Ü:i;lr,lt-ıı ~oııı ·a saat 1 f) dı·ıı 1 ı; ~ a kadar 
k11lak, lıtıı·ıııı, lıogaz lıası:ılıklaı·ı ııııı:ı~t'

ııcsi (l>oklol' \!Pııııwl lüiıııil h('~ ) 

P.\ZABTESI GC~LEHİ: 
ügf(·ıleıı l'\'\t'I saat 10 daıı 12 ~(' k.adar 
dalıili lı:ıst:ılıklar ıııııa~t>llP~İ (Doktor .\lı

ıııel Eıııiıı be~ ) 
S.\LI nf' \LEHİ: 

Üğh•<lı•ıı I'\ H·I ~aaı 1 O darı 1 ~ ~ t• kadar 
dahili hastalıklar itıtıa~t·ıwsi (OoJ..lor Ah
ıııı>l Eıııiıı he~) 

c: .\HS.\~fB.\ nf'~LEBİ: 
' üglt>dı•ıı soııra s<1at 15 d1;>11 16 ~:ı kadar 

ılalıili lıaslalıklar ıııua~(·rıesi (f)ııJ..tor lla
·~:ııı Hail' 111·>) 

PEHSE~IBE t~l" ı ' LEHİ: 
" 

f>glt·tl('ll soııra saaı 15 dt•ıı 16 ~a kadar 
cildi~ı> 'ı' l11·vliye lıasıalıklal'l ıııuayPııı>sı 

(Boktor 'ı~~lıııwı .\li lıı·~) 

v 

g 
ri 

et 

d 
la 
d 
sa 
ra 
ri 

" 

di 
tiı 
ar 
ik 
bi 
rı , 
m 

Edreınit'lt>ki ve ı•iyarıııılaki kazaııııı 934 ~<'- tns "m e vki ı ndr "gündoğ ıı su o n lı :ışı feytjıı ıl n rı lıtbr: 
: ·ı . . . .. 1. ı-.·ı ~ . " ı r \ kora ~l e hmet iken şimıl ı ev- '.lfo,t ıı fa Ye 11.ı sa n ve N J ıın e -
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~İİllİİ olan 27 -7-!I:),! ('lllll ; ll'l('~İ g(iııii :;,ı : ı115 dı• ~İll\<lj ll o l.ıka'l ı )l!'fı m c t tar- ı l a o s ur . ıl ı • numla r.na ka-

Uıı kuyd•n ne s bepln kon 
•h ğu unlos lmadıg n ı l a n melı· 
d ı \'ll1.

1

ınn n ı z nr:ı n n1ü r ur 1 

za ın nıı:ı ıır~ r nm ·~ 11! .. n hu 
k ı ' lırı rı f ı ııd i l <'ğı VP hu 
b ·ı rt " lıi r i ldj ,ıs ı olnn Yarsa 
Ü\' ay za rfı nd a Topu ıııü ı liirlü

ğiine ıııürac aatl a rı il ı1n olunur. 
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' . , . ' . .. lasİIA malıılııt knv•len 10 dö y ı tl ı ı k ı· ıı llo s:ı n lıi s " e?in : n 
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