
Vatan için f iste her şeye rağmen 
dünyada kuvf et ve tesirini 
kaybetmiyen yegane cümle ! 

Gazi Hazretlerı ve Teıf it 
Rü~tü bey Ankara'yı 

var~ılar 

Nüıha11 Her yerde 3 kuruıtur. 
CÜMHURIYET; EMECE HAK, DEGERE HORRIYETffGETİRİR 

S a h 1 b 1 ve B a f m u h a r r ı r ı 
MüstecaplıoA-lu Esaf Adil 

PAZARTESİ 9 TEMMUZ 1934 GÜNLÜK'"SİYASİ GAZETE 

Hususi İdare · j Gazi Hz. 
lerin yükü Ankara'ya döndü 

Demokraıi dünya üzerin· ı ANKAKA, 8 (A.A) 
de ilk i!An edildiği günden· Relslcümhur Hazretleri dün 
beri hususi idareler büyük saat 18 de Yalova'dan Muı
bir münakaşa mevzuu ola la Derince'ye çıkmıılar ve 
gelmiş, lehinde oll\nlar ka- oradan hususi trenle Ankara'
dar, aleyhinde de bulunan- ya hareket ve bu sabah ıeh 
lar görülmüştür. rimize muvasalat buyurdu-

Burada hususi id81'enin )ar. 
bir tekıimiıl tarihçesini ya- Hariciye vekili Tevfik Rüı
pacak değiliz. Çünkü bugü- tü beyefendi de Gazi Haz
nün mevzuu mahalli idare retlerinin refakatlerinde An 
hüriyetinin ilgası değil, bi- kara'ya avdet ettiler. 

lııkis inkişarıdır. Şükrü Kaya ve lb-
Bizim hususi idare siste- rahim Tali beyler 

mimizi, hiç bir mukayese Edirne'de 
yapmadan tek başına mü-
talaa edersek, inkıldbın altı EDİRNE, 8 (A.A) - Da-

hiliye vekıli Şükrü Kaya 
bey refakatinde ikinci umum 

B. M. M. Reisi 
Kazım Paşa istan

bul'da 
IST AN BUL, 7 (S.~.) 

Büyük Millet meclisi Rebi 
Kazım Paıa Hazretleri mec 

müfettiı İbrahim Tali bey Kazım Paşa 

Türk heyeti 
iran topraklarında sami

miyetle karşılandı. 
İNAKO, 8 (A.A) - İran 

Şehlnoahı Hazretleri İran 
topraklarına girerken ken· 
dilerine refakat eden Türk 
heyetinin de İnako'ya kadar 
gelmesini arzu buyurdukla
rından heyet lnako'ya gel· 
mit ve çok dostane tezahü
ratla karı•' anmııtır. Heyet 
ıerefine ferik Şah Bahtı haz · 
retleri tarafından bir ziya -
fet verilmiı ve iki millet 
arasındaki dostluğu tebarÜL 
ettiren çok samlnıi nutuklar 
teati edtlmlttlr. 

Tarama komisyonu 

Hariciye nazırı M· Bartuya göre 

Fransız Siyaseti 
Her nerede olursa olsun sulh 
imkanlarını ve zamanlarını 

aramaktadır. 
PARlS 7 ( AA) -Hav.ıı 

ajansı bildiriyor: 

1 

Meclis hariciye encümeni 
dün M.Bartu'nun mühim i
zahatını dinlemlttlr. Harici

ye nazırı, son Alman hadi-

gelmemlt olduğunu söyle-
ınlttir. 

Aynı tarihte yaptığı 

daveti kabu ederek Lon • 
dra'ya gideceğini bildirmiıtir. 

M. Bartu Londrada M. 
Mac Donalt ile görütmlye· 
cektlr Ancak mumaile} hten 
çok dostane bir mektuµ al
mıftır ki baılıca nazırlarla 

yapacağı konuımalar bu 
mektuptan mülhem olacak
tır. 

Birinci YIL - SAYI : 203 

Buğdayı 
koruma 

Kanunu hakkında 

1 
Vilayetin bir tamimi 

Buğdayı koruına kanunu. 
nun tatbikatında bazı gllç• 
lüklere uğradığı ve bu yüz• 

, dton bir çok vatandaılaran 
müıtekl vaziyete düttiiklert 
görülmektedir. 

Hem bu gllçlük'erl gider
mek. hüm kam nun taıbi· 
kinde halkıır.ıza düıen va
zifeleri bir defa daha habr 
!atmak için vl lyet n.aka· 
mınca umumi bir ta'l'ılye 
ve tamim hazırlatmııtır. 

Bu tamimin ihtiva ettlfl 
umumi eraıları aıağaya ay• 
nen derç ediyoruz: 

prensibinden yalnız birine, 
halkçılık prensibine daya
nan bu teşkilattan ne bek
lenecileceğini ve onun nasıl 
olması lAzım geleceğini ta
yin edebıliriz. 

Halbuki bugünkü vaziyetle 
huıusi idareler hükilmetin 
sadece bir tahsil şubesini 
andırmaktad ı·. 

olduğu halde bugün ıehri · )lain yaz tatilini geçirmek 
mize gelmiftir. Şükrü Kaya l 

üzere bu sabah stanbula 
bey vilayet hududunda vali, 
müfettiılik erkanı C. H. F geldi. istasyonda vilayet 
reisi tarafından istikbal edil- erkanı tarafından karıılandı. 
miı ve ıehir methalinde Ve bir polis müfrezeıl ta
rüesayi memurin, belediye raf ndan selamlandı. 

reisl,muhtelif halk ve esnaf 24 Temmuz için 
Şiddetli, idari bir mura- lar teıkilatları, mektepliler 

İSTANBUL, ( S . Ş ) 

Gizli emlaki meydana çı -
karmak için tarama komis
yonları yakında Anadolu'ya 
gidiyorlar. 

Yüksek ziraat ens

seleri münaaebetile Fransa 

aleyhine yapılan neırlyatı mü 

nakaıadan imtina eylediğini 

tasrih ettikten sonra,Franaa

nın harici siyasetini heyeti 
umumiye itibarile §öyle tav 

sif etmlıtır: Her nerede 

olursa olsun sulh im -

kanlarını ve zamanlarını a
ramak. Bu siyaset milletler 
cemiyetine ukı sıkıya bağ

lıdır. 

Müteakiben M. Bartu 
Romanya ve Yugoılavya'ya titüsünde 

ANKARA, (S Ş) - Yük- yaptığı ziyaretlerin, evvelce kaba, her vekdletin bütçe ve asker, jandarma, polis İSTANBUL, 8 (A.Aı -
f d k 1 24 Temmuz Lozan gu"nu"nu" sek zira t t'tu"süne bu Lehistan veÇekoslavakya'ya 

yaptığı ziyaretleri gibi bun

la.-:n da Franıa'nın milletler 

Nihayet M Bartu Londra 
müz •kerelerinden hemen bir 
netice beklenmemesi l iizım

geldiğinl ehemmiyetle kay

detrr it ve her halde bu 
müzakerelerin hiç olmazsa 

esas sulh ıartlarının taazzu 
ettiren itilafın tarslnine mün 
cer olacağını ıöylemlttir . 

Hükiimetlmlzln halkçı bir 
hükümet olduğunu ve daima 
halka doğru siyaıet ve pren• 
ıibini tak•be'mekte bulundu· 
ğunu ve bllhaaaa köylü mlla
tahsilın mahsulAtına bllyllk 
ehemmiyet atfederek köy· 
lünün mahıulit ve hı.yvana• 
tının para etmesini temin 
etmeğe azami gayret etliif 
her vesile ile görülllyor • 
Mesela : Hayvanlar 'l'er,UI 
kanunu köylilye ve kllylll· 
nün kendi mümenlllerlne 
pek büyük emniyet ve ili· 
mat göıtermlttir. Bu kanun 
köyler halkına demek isti -
yorki , "Devlet buyurufuna 
itaat mecburidir Hayvanlar 
vergiye tabidir. Verı'ye ta
bi hayvanlarınızı dotru 
olarak kendi ıeçllmlt heyet• 
lerlnize zamanında kaydetti· 
rlniz. Fakat doğru kaydetti· 
rlp ettirmediğiniz! Devlet 
memurları te1killtımla kon· 
trol ettlrecefim. Dofru yaz. 
dırmıyanlardan ceza 'alaca
ğım .• Kanunun ıu buyrufu
nu yukarıda söyledifiml:ı: 
tekilde köyler halka tama -

üzerinde yaptığı emrivakiler tara ın an arşı anmıştır a enı ı 

umumi meclis ve encümeni Şehir baştan baıa donan- tesit için ünlver~ite konfe- sene beıl kız olmak üzere 
hükilmet tasavvurlarına ,emirle. mıı ve müteaddit tak raus salonunda büyük mera- 150 bedava yatı talebesi 

Encümen M. Bartuyu 
tebrik etmiotir. 

rine vasıtalık eden bir idare : _ıa_r .. ıa_s_ü_sl_e_n_m_iı_t_ir_. _____ s_i_m_yapılacaktır. alınacaktır. _ 

heyeıi mevkiine düşürmüştür. I Akdenı·z 1. ~ = 

Biz, hususi idare sistemi- 1 skan kan unu Kaçakçıl<t r 
cemiyeti çerçeveıinde itti 
faklarını tanin ve teyit ey
lediğini gösternıi§tir. 

Makedonya' da 

görüyoruz. 
mizdo başlıca iki aksakl ı k ı 

misakı 1 Talimat Vilayetlere Yalralandı ~ ve 2amanlarının her tarafta 
Mumaileyh sulh imkan 

iht ıaı teşkilatı lağv. 
eaildi 

1 - Karar ve icrada sa
lı\hiyet tahditleri; 

Hangi devletler taraf- Gönderildi - 1 annılma11 tezını tekrarlı-
ANKARA, 8 (8.Ş.) Beyoğlu'nda on beş yarak Sovyet Rusya ve 

SOFYA, 8 •A.A) - Make
donya ihtilal teıkilatı gru
bu bütiln kadrolarını lağv 
ettığlni ve azaunı Bulgaris
tan'ın halis vatandaıları ol· 
mağa davet ettiğini bildir-

2 -Hizmetlerin, gelir ile 
mütenasip olmaması; 

tardır- Ecnebi gaze· Yeni iskan kanununun tat- buçuk kilo Eroin diğer alakadar memleketler 

t 1 ·n · t ı biki için Dahiliye Vekile- .. • • le yapılmakta 0 an müzake-
Bunların birincisi rejimin ve 

teşkildtı esasi yenin prenıip · 
!erile tatbikatı arasındaki bir 
tenakustan ileri gelmektedir. 
Bunun düıeltilmesi veya 
prensibin vakıaya, zaruret
lere göre doğrultulması IA
zımdır. Yani Türk cümhuri
yetinin mahalli idarelere ta
nıdığı hakların ö!rüsü ve 
bu sistemin nazariyeai açık
ça belli olmalıdır. 

e erı neşrıya ' unce hazırlanan talimatna- Mus ~ dt:re edıldı relerı bu teze b ,., ı 
IST AN BUL 8 ( S.Ş) Ak- 1 me vilayetlere tamimen İSTANBUL ( S ş ) a,. amıı ve 

deniz misakı etrafında Av- gönderilmiştir 
• 8 · · - izahat verilecek derecaye mittir. 

Zabıta Beyoğlu'nda eroin 
rupa matbuatının nefriyatı 

hararetlenmittir. Bu mevzu ı 
iş Kanunu layihası 

yine talik edildi. 
İSTANBUL 8 ( S.Ş) -

kaçakçılıtı yapan yeni bir 

ıebekeyl daha meydana 

çıkarmıf ve on bet buçuk 

Hususi idarelerce ~örü
len hizmelerin gelir ile mü
tenasıp olmaması günün en 
hararetli meselelerindendir. 

Maarif, yol, ıihhııt işlerini 
ele alarak hOktlmetle hususi 
iderelerin, gördükleri hiz
metleri kurşılaştırırsak, ak
ııaklığın neden ileri geldiği
ni anlarız. 

ilk mektepler. bütün yol
lar 'l'e köprüler, hususi ida
relerin kadrosu içindedir. 

üzerinde yazı yazan gazete· 

ler Fransa'nın misalca taraf

tar bulunduğunu, İngiltere-

nin de bu fikri eyi nazarla 

kartıladığını kaydetrnekte 
ve yalnız İtalya'nın vaziyeti

nin belli olmadığını ilave 

eylemektedirler. 

Trakya'lı 

Yahudiler yerlerine 
dönüyorlar 

İSTANBUL, 8 (A.A) -

Trakya'dan İstanbul'a gelen 

Yahudi'ler tekrar yerlerine 
dönmek için hazırlıklara 

baılamışlar ve bir kısmı 

Meclisin bu içtima devresine kilo eroin müsadere eyle. 
yetiıtırilemiyen it kanununun 
gelecek içtima devresinde B. 
Millet Meclisinde müzakere 
ve intaç edileceği çok muh
temel görülmektedir. 

mittir. 

Kaçakçılardan üç kiti tev 
kif edilmlı ve ıebekenin 

diğer efradı hakkında tah· 

SAVAŞ: Zavallı layiha, kikatın tamlkine baılanmıı· 
zavallı Türk tıçlsi! tır. 

=--

Amisterdam'da karga-
şalık oldu. 

Askeı•i kıtaat ve zabıta Sos
ı yalist fırkasından vesikalar 

ııTahıisi varidat» sistemin- dün sabah İstanbul'dan ayrıl- AMİSTE-
den mahrum. hükumet. emri- 1 mıılar. 

elde etti. 

ne gelirinin mühim hır kıs. ---------·---ı RDAM, 8 
mını bağışlamış vaziyetinde icalıına göre hususi idare (A.A) - Ş· 
bulunan hususi idarelerin sisteminin mahiyetini binna- ehrin ıark 

1 · t ·r · d k kısmında bu bir de bu kadar ağır yük e- zarı ye arı ve tayın e ere 
riııe ilAve olarıık bütçelerin- kaideleştirmek. sonra ıalaha. sabah yeni-
de görülen muhtelit düyun tı bu k1ideye uygun olarak den karga -
fasılları, hizmetlerdeki istık- takibetmek ldzınıdır. şalıklar ol-
rarsızlığın 'l'e müsbet iş gö- mu§tur Hü· 
rememenin sebeplerini gös. Ancak bu suretle vıl.kıla. kümet askeri 
terir bir iki küçük misaldir. rı, kontrol altında bulundu- kıtaatıkullan 

Mahalli ihtiyaçları ya - racak olan bir kaidenin, bir 
kından takdir etmek halkı . · d' 'd' k' 

mıya mec· Amisterdam'dan bir görünüş 

k d. · ı ' tenazarıyenın mevcu ıyetı ır ı, 
en ı ış arın! görmeğe alış.• ·ı 

tırmak hü . - .. . . "k nakuslarıı karşı koyabı ır. 
, rrıyet reıımını go -

!eştirmek gibi kuvvetli delil
erle muhafazası ve inkişafı 
arzu edilen hususi idareler 
•isteminin bugünkü verimi 
nazari faydalarına göre çok 
aşağıdır. 

Onun bilhassa içtimai ve 
iktı11di verimini artırmak 

· iciıı her ,eyden evnl çekin-

Biz, husuai idarelerin yü. 

künün azaltılmasını değil, o
na bu yükü taş;ma kudreti

ni verecek olan kendi gelir 

kaynaklarından istiCade yo· 
1 u n da k i saldhiyet ve 
hürriyetinin artırılmasını te
menni ediyoruz. 

bur kalmıştır. Zabıta müs- 1 Kaılf Yeni Zelantda 
takil ıosyalist fırkasının mer- hazırlıkları bitince kutba 
kezinde taharriyat yapmıt 1 giceceğinl ıöylemlıtır. 

::m~::ir . çok vesikalar elde Hındistanda JapoB sermayesi 
Meşhur kaşif KALKôTE, 1 <A Al -

yeni zefant'ta Burada Hint ve Japon ser . 
LONDRA, (A.Al - Meı- mayelerile bir dokuma fab

hur kaıif Sir Hubert dün 
tayyareılle yeni Zelando 
hareket etmiıtır. Oradaki 

rikaaı tesis olunmaktadır.Bu 

fabrikada Japonya'den gel!· 
rllecek ıunl ipek tpllfi ıle 

Edirne Valisi Yunan takımı 

1 
Vekalet emrine mi 

alındı? 
ANKARA, 8 ıs Ş)-Edir 

ne valisi Ôzdemir Salim 
beyin vekalet emrine alındığı 

söylenmektedir. 

İsparta'da 
zelzele 

Bazı duvarlar yıkıl
dı ise de insan ve 
mal zayiatı olmadı. 
İSPARTA, 7 Dün ge-

ce ıaat 24 te ıehrimlzde 
oldukça kuvvetli bir zelzc'e 

Galatasarayı yendi 
İSTAN I UL, 7 ( S.Ş ) -

Dün Galatasarayın yıldö

nümü münasebetile yapılan 

ıenliklere bu kulübümüzün 
bütün ıubelerinde çalııan 
gençler iftirak etmiılerdir . 

Bu ıııünaıebetle Gala tasa· 
ray kulübünün Yunanistan' 
dan davet ettiği Panatina
lkos takımı ile de bir {ut
bol maçı yapılm•ıt•r. 

Maç, 1-2 Galatasarayın 
aleyhine neticelenmlttlr. 

Önümüzdeki pazar günü 
Yunan futbol tak ı mı Beıik 
taı takımı ile bir müsabaka 
yapacaktır. 

olmuıtur · Zelzele garptan ı-z:-el:-e-h:-a-l_k_ı _t_e_la_t_v_e_k_o_r-ku_y_a_ 

gelmiıtir. Nüfus ve ı&irece düıürmüı ve bazı mahalle-
zayiat olmamııtır. Bazı·bah- ll'rde halk sokaklara kaç-
çeduvarları yıkılmııtır .. Zel mııtır. 

Alman fada 
idam edilenler pek fazla. 

Münih'te 122, Berlin'de 73, Breslav'da 53 
kişi 

LONDRA 7 ( A.A )-Dey. ı ler hüküınetinln vaziyeti cld. 
li Telgraf'ın Berlin muha- di olabilir. 

biri blldiriyor: idam edilenlerin lııteıl, 
Reisicümhurun müzahere. gittikçe artan rakamlar 

tine mazhar olan M. Fon göstermektedir. Resn•en 46 

Papen, Röhnn tarafından idam blldirllıyor. Fakat Res
idare edilen suikastçıların 

1 
mi 11fatı olmıyan kimseler 

idamları esnasında öl.türü· Münih'te 122, Berlin'de 73. 
len katibi Fon Boıe ile mal Breılav'da 54, Drasden'de 
yetinin tevkifi hakkında tah- 5 ve Stulgraltau bir idam 
kikat yap:lmasını lıtemlttlr yapıldığını ıöylemektedirler 

Eter reisicumhur Marqal Bu listeler içinde ezcüm-
Hindenburı, Fon Pa en'ln le 

men anlar ve dofru 
hareket ederlerse birgün ıre
llr ki, devlet memurlara va· 
11taaıle yoklama ve sonrada 

ceza almak meıele•I kendi
liğinden kalkar. Çünkll her 

hayvan sahibi vergiye tabi 
hayvanlarını dofru olarak 

yazdırmakta devam edince 
devlet memurları .da yokla. 

ınalarda gizli bırakılmıı 
hayvan bulamıyacaklardar. 

Demek oluyorkl cezalar 

doğru hareket etmlyenler 
içindir. Buğday kanunu da 
tamamen buğdayı eken ve 
biçen köylünün menfaatine
dir. 

Hayvanlar vergldnde her 
hayvan sahibi doğru hare. 
ket eder etmez derhal fay
dasını daha o gün ıörilr ve 

kendi nefesinde bunu hlsae

der. Fakat bufday kanunu
nun köylüye iaydaları daha 
umumi ve daha ziyade da
ğınıktır. Fakat daha çok 
menfaatlidlr.Bu·kanun, TOrk 
hudut ' arı dııından içeri buf· 
day, un, ve undan yapılmaı 
bir çok maddelerin girme. 
ılnl güçleıt rlyor. Bü· 
yük ıehlrlerde earfedl-
len bu albi maddeler 

pek çok paraya balif olu· 
yor.Bu para tamamen mem· 
leketlmlzde bt•fday eken 
ve biçen köylültrin eline 
seçecektir. Butday para 
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Gazetecili~ ve sulh 
"The Times,. ten 

Carnegie beynelmilel sulh 
mükafatı heyeti Dr. Butler' 
in ıerefine gazeteciler tara· 
fından bir ziyafet verilmiı· 

tir. Misafirler meyanında 

bulunan M. Eden demiıtır 

ki: "Silahsızlanma konferan· 
sının karanlık gün erinde bu
lunduğumuz miiıküllt ne ka
dH büyük olursa olsun 
Amerika ve İngiltere müte
MNıaları arasındaki daimi ve 
yakın mesaiyi görmek bizim 
için bir teselli menbaı o ı. 
muıtur. Avrupa'nın bugünkü 
Va'ziyetini bir çok kimseler 
endlte i'e görüyorlar. Benim 
kanaatimce bu günkü müı
liOIAtı 1914 ün arifesindeki 
müıkülii.t ile mukaseye et

mefe meyyal olanlar mühim 
bir notayı gozlerlnden kaçı· 
nyorlar: O da, bugünkü dka 
l'tumumlyenln uyanıklığıdır .. 

Ateıler içinde yanarak 
hastalığın bütü ıztırahnı 
çektikten sonra eyilı~ımeğe 

yUz tutan bir adam yeni has· 
talanmağa haılıyan bir 
adamdan çok daha eyidir.,, 

($Etti R !_E YH .. l 'f ETTE). 
1 1 

1 Sikayetler ve dilekler 1 
Balcı, Gönen 'in garbı cenu. -, 1-

Köy Tetk~leri : 

Balcı 

Kazalara telefon mu~ave
resi başladı. 

Telefonla konuşma 
ücretleri nedir? 
Posta telgraf ve telefon 

müdüriyetinden öğrendiği

mize göre bir temmuz 934 
tarihinden ıtibaren Balya, 
Havran, Edremit arasında 

telefon mu ha verelerine baş

lanmıştır. Telefon muhavere 
ücretl~ri şu şekildıı tespit 
edilmiştir: 

Balya ile Balıkesir ara
sında davetiyeli 40, daveti
yesiz 25 kuruş Balıkesir • 
Havran ve Balıkesir Edre·· 
mit aras nda da davAtiyeli 
55, davetiyesiz;40 kuruştur. 

Gelenler, gidenler: 
Akşamki Ankara trenile 

üç mebusumuz gelmiştir. 
Bunlar; Yürük İbrahim, Meh
met Cavit, Mehmet Pertev 
beylerdir. 

Poliste: 
-- ----

Karı kavgası oldu. birbir -
!erini dövdüler. 

Cumartesi günü saat 17 
sıralarında Selimiye mahal· 
lesinden Emrullah luzı Saki· 
ne ve aynı mahklleden ib
rabim kızı !lafız Esma ha· 
nım aralarında zuhur eden 
münazaa noticesiııde yekdi
ğerini darp ve cerh ettik
lerinden tahkikata eçilmi~ · 
tir. ----Kıza bir haydut hücum etmiş! 

llıcakpınar karyesinden 
Mehmet oğlu Hamit isminde 

biri Osmanköy nahiyesinin 
Çukurlar karyesinden Ali 
oğlu A.bduliah'ın kızı Ayşe'nin 

kızlığını bozmak istemiş ve 
zorle sürükliyerelı: ka<•ırmış

tır. Vaziyet anlaşılınca der
hal liamit yakayı ele ver
miş ve adliyeye teslim edil
miştir. 

Erdek'te 
Spor faaliyetleri: 

ERDEK, 7 ( R. Ş ) -
Erdek ldmanocoğı ile fede
re olmıyan Erdek spor 
kulüplerinin yekvücut olafaK 

aynı gaye va maksa lıı toplu 
bir surette çalışmak ve iler
lemek üzere 5 · 7 • 934 gü· 
nü akşamı saı.ıt 21 de spor 
kulübü mahfelinde her iki 
kulüp gençliği umumı kon
grasını aktederek birleşmiştir. 

Kongra saat tam 21 de 
spor kulübü umum kaptanı 
'.\luammer Sevinç beyin kısa 
bir hitabesile açılmıştır. 

Kongra reisliğine Ferhat 
bey seçilmiş ise de mumaileyh 
Bandırma mıntakası ikinci 
reisi Reşat beyi vekil koy· 
muştr. Kdtipliklere de ko • 

cabaş oğlu Niyazı ve sandık 
emini Ali beyler seçilmişler
dir. 

Koagra iki saat kadar 
devam ettıKteo sonra 

bi inde ve bir buçuk saat Bir okurumuz yazıyor: 
yakınında, O\ nyn korşı bir iz mir · Kasaba t"mdidi de-
sırt eteğindedir. Meyvalı mlryolunun Devlet Demiryol-
M eyvasız ağaçları pek çok !arına geçmesi ıöyle böyle 
olup manzarası güzel, suyu bir ay oluyor Eski ecnebi tir· 
bol ve ho§tur. Köylülerin ketin bize bıraktığı hediye. 
orakla uğraştıkları ve köy- !erden - amma kötülerinden· 
de tek tük insanlarla kurşı- biri de lisan iti olacak, Tren 
la ~tığımız bir zaman . . köy- biletlerinin arkasındaki torih 
lü ziraatlo me gul, bol mik- Fransızca yaz lı. j 
tarda buğday, arpa, yulaf, Tıirk eline geçmiş bu 
mısır, bakla eküp; tütün, lunan bu hattı<ı biletlerinde 
koza. meyva gibi işler de ya· 
pıyor. 

Köyde bir kahve, bakkal
lıkla uğraşan bir berber ve 
bir nalbandı da vardır. Yeni 
tamir gören oldukça büyük 
vo süslü bir camilt,ri mev
cuttur Köyde önümüzdeki 
senelerde sırtlara muntaz11m 
bir şelıildo bağ yapacııkları 
ve bu işe Cümhuriytt Ilolk 
Fırkıısı Gönen idare heyeti 
Reisi avukat KAzım bey <le 
çubulı: temin etmek suretile 
yardım edeceğı konuşulmuş

tur. 

hala Temmuz yerine Juillet: 
demekte mana var mı bıl • 
mem? 

SAV AŞ . Eski tirketten 
kaldığı için Devlet Demir· 
yollarının bir kusuru olma· 
sa gerek . Çünkü bunun de
ğlımesinin ön vazifeden bi
lineceğine şüphe etmiyoruz. 

Eski şirkete niçin ıikayet 
etmedik. Ve niçin ses çıkar· 
mndık?ası 1 mesele burada 

j Şeiı-Fıkralar 1 

ismi: Erdek İdman ocağı , Köylü her nekadar dere 
forması ise . a~ğiştirilerek suyu içersede. suyu ldtiftir. 

Kara Osman oğlu Yakup 
paşa, İzmir'e vali olduğu za. 
man tebrike gelen vilılyet 

dünkü ek~presle yeni vazi-
. . . sarı siyah olmasına karar Çeşmelerini mektep binasının erkllnı ve memleket oyanı 

fesine gıtmıştır. 
müştür. Gelenler ve gidenler tanı- verilmiştir. yanı başına getireceklerııir. 

1 ütün inhisarlar mütettiş- dıkları tarafından karşılıın- Bilılhare namzetler gösle· Mektep binasını ikiye a. 

Encümen azasından uvukat 
Rıfat bey de Ankara' dan dön-

pa~anın odasında otururlar
ken tuhaflık :ve dalkovuklu. 

liğioe tnyin edilen Şevkı bey mış ve uğurlanmıştır. rilerck yeni heyeti idareye yırmıık lazım. Eski mektep, ğıle maruf biri de tebrilı:e 
gelır. 

Dr.Butler verdiği cevapta 
ıu, sözleri söylemlıtir: "Efkarı 
umumiye hakikati oğrenme
dikçe hüküm vermez. ve bu 
takdirde dünyanın büyük 
bir kısmı mantıktan ziyade 
hi11iyat ile zevk ve idare 
olunur. 

---------------: aşağıda isimleri yazılı zevat yeni mektep... Çocukların 
t Almanyc·ı'da ı"dam edı"lenler seçilmişlerdir. teneffüsüne yarı yacak büyük 
1 Fahri reis: Belediye reisi bir bahçesi de vıır. Bina ol-

Vali paşa ile misafırler, 

o vnktin adedince, «Müslim 
kaldıran» denilen ve odanın Hi11lyat ile idarenin vara

cağı gaye idareden elde e
dilecek gayeden çok farklı
dır. Dünyanın bir çok yer 
lerlnde matbuatın serbeıtisi 
l<almamıştır. Efkarı umumi
yeye yaklaımak için kapı
lar kapanmııtır. Bir misal 
almak lazım gelirse son bir 
kaç ay zarfında Venedlk'· 
teki Alman - ltalyan Hükümet 
Reislerinin mülakatından 
'baıka sair mühim ve mani
dar vakayi de geçmlıtır . Bu 
m'ıilakatta neler cereyane tti
ğlnl ısdrenme lı: için Alm n 
veya İtalyan matl uatını 
tetk k etmek Leyhudedir. 

Fakat Amarika'r>ın yevmi 
""gazetelerini karı•tıracak olur
salC bu mülakat hakl<ında 
Almanya'da ve ltalya'dakln 
den daha doğru malumat 
almak kabildir.,, 

mıyacak tamamen satılmıf 
-0lacaktır. Malının para et· 
tiğini ve ıatıldığıoı gören 
köylü ertesi send daha zi· 

yade ekecek ve daha temiz 
çıkannağa çalııacak,buğday 
mahsulü eyileştlkçe ve da 
ha ~mlz çıkarıldıkça Türk 
hudcıtları dıtında daha çok 
miiıteri bulacak ve daha 
ziyade para edecektir. 

Şehir ve kasabalar halkı 
ıia bujday ve un ticareti 
).'ilzünden derece derece 
mü•tefit olacak:ardır. Su 

helde gerek köylü ve ge
rekse tehir ve kasabalı her 
fert du~y kanunun tama -
~ı tatbikine yatdım etme· 
$. ve herkeı bizzat 
hileye kaçmamağa (ferdi ve 
içtimai menfaatleri iktızaıı 
olarak/ mecburdur. Üç b't 
kuruı vergi verece$im diye 
lıileye aapmağa çalııanlar 
hem kendisıne hem de bu. 
tun halka zarar vermeğe 
çalıııyor demektir. 

Binaenaleyh halkfl hü
kumetlmlzın halka doğru 
sırasetini teshil edelim. 

Mnıanyurdu riyasetinden: 
Bugün saat (21) de bü

tiln Yurtlu arkadaılar n U· 

mumi toplantıya ıebııeluı 

j pek fazla 8alıı.hattin bey, reis: Tüccar- dukça güzeldir. Mektep oL 
(Üst tarafı birinci sayfada) BERLİN, 7 ( A.A. ) - dan Halil oğlu Eehmi, reis duğu hakla dı:ıba ziyade is-
başv~kili Fon Kahr'in sabık M Lutze'nin milli şosyalist vekilı: Hususi muha • ldhı cihetine gidecekleri de 
Rayttag azasından 8 kiti· hücum kıtaası erkanı harbi · seb.ı memuru İsmail bey, anlaşılmaktadır. 
nin ve bir ceneralın isimle- 1 ye reisliğine tayini münasc- 1 aza: ıKocabaş Of'.lu Niyaz bey Balcı köyüne bir muallim 
ri vardır 1 betile propağanda nazır r M. t aza, mahkeme başkAtibi H.f verilel'ek olursa onor dakika 

Gayri reımi bir listenin ı' Cöbels mumalle}he şu tel· 1 zı bey. umumi kdtip: Avu- uzaklıkta dere köy, Ekşi· 
daha hazırlanmaıı da muh· grafı göndermlttir. kat Ferhat hey, l'mumi ida· dor "i 11 de talebe geleceği 
temeldir •Asil vazifen, muanzları· re miidürü; Nüfus memuru ve: bu suretle üç kcy birden 

Kurşuni ordunun yeni mızın husumetlerini milli lhrahim bey, müfettiş, vilı1- muhakkak istifade ~deceği 
erlı:ılnı harbiye reisi .\!. Lu. sosyallstllğe ve hücum kıta· yet encümen azasından Ham- ve katıılir. 
ize isyanın liderlere inhisar atımıza tevcih etmemelerine di bey. muhasip: andık 

· k l 3 4 sene evvel tüıün para 
ettığini bildirmiştir. dl kat etmek o acaktır . Hü emini Ali bey. veznedar: 

FLE"SBUR( • 7 ( cum kıtaatı k• yaparken sağılır hayvijnları " ,, A.A) _ mız namus ar Foto Ali bey. 
Milli sosyalist kongresinde M. ve lekeılz kalmıılardır. Se Yeni idue heyetine mu- pek çokınu~ .. , Şimdi uzalmış. 
Hitler'in mümessili heyeti nin emrin altında Hıtler'in vaffakıyetler dileriz. Balcı tütünü meşhurdur . 
vükelaya memur nazır M. kendilerine verecefıi vazıreyi ~ .. • • Köyde arazisiz zürra da var. 
Rudolf Hess JO Haziran hndi- ceıaretle ve fedakarane ifa Cuma gunkı denız Kümes hsyvanları hol Odun 
selerine temas etmiştir. edeceklerdir. yarışları ihtiy.,çını gidermek için 

Nazır hakettikleri ölü- BERLIN, 7 ( A.A.) r Erdek İdman ocağının korusu da var. 
mün kan do"ku"lmeıı'ne manı' Baıvektl M. Hitler Alman . d . .. te• 'k 40 ınevı m enız yuzme .vı. 400 kudar koyunu, 
olduğunu teyit etmı·a, husu ya'nın Türkiye ıefiri M. Fon .. lı k 1 6 7 934 l ıl , muı 01 a .n. arı · - arı sığırı olduğu ve bu a edi 
si kıtaalın 'edakıırlarını mLt· Roıenberg'i kabul ederek h' 1 t b b l t 

,, v ın· ıın ı ; arcn aş am ı ş ır. c:oğaltmat için yeniden ter-
h t · h" k 1 uzan bir mülakatta bulun- C b 1 k 1 , • .. .. e mış. ucum ıtu arınn umu şa a ıı ozamız ıman tıbat aldıkları gorülmu'itıır. 
muka t d l k muıtur. · • "' h l' b f f veme e en ere arşı MÜNİH 7 (A·A) Alman 

1 

reısı .• e met A ı . ey tara ın- Köyün ileri g-elenlerinden 
şiddetli tedbirler alınacağını . tlhb t b'· bl'ğ dl ılan yarıı müsabakaları tan· muhtar Recep efendi Sevkı 
b'ld' · ıs ara urosu te ı e • . . . • ' • 1 ırmıştır yor: f zım eılılerolı: denrıo ,~nman- Vacip, Halil efendilerin 

PARIS, 7 ( A.A) Havas M. Bartu'nun yakında Lon- dralor konmu. tur. konuşma ve ya~nyışları ka 
, \jınsı bildiriyor: dra'ya edeceği seyahatını ::ıaat 16 do sahili doldu· sabalıl:ır gihir!ir. 

Berlin'den bildirıldlğine mevzubahseden Doyçe Zei . ran iizlıır e balkın merek 85 ya ında bir kaı· er-
göre eski nazll'lardan Travı. A h !tında 1 tung lmanya'nın bu ziya· ve eyecanı 0 yarış ra k ki 90 d bir kadın 
ranuı 30 haziran hadlseıin ' b 1 e e ya~ın a 

retten endiıeye düımesi için nş anmıştır. (8efer'ın annesi ) olduğuna 
de ölenler arasındadır. Söy- hiçbir ıebep mevcut olma- . llk .. y~rış 50 metr mes8.i'e görQ köy baya su <'ihetile 
lendiğine göre M. Fon Pa- dı~ını yazmaktadır Fransız ıle kuçukler arasında yapıl- k 'd' 
Pe • k d 1 d . . ço ey ı ı r. 

n mesaı ar a a§ arın an matbuatı bir lngiliz . Fran· mıştır. Bu yarış cıdden çolt ,.. 
1

.. 
1 

.. k 
bazılarının ölümüne sebep 1 1. ki. l noy u ıır ço konu~ur. sız mukavelesinin sulhu da- eğ ence ı ve zev ı o muştur. y 

1 
., . 

Olan ı'craat hakk d M h b uşayış arı eyıuır. 
ın a . a eyi lr surette tt'min ede- Birinci Ali. ikinci Bas.an . . 

ortasına kadar uzanan be· 
şer metrelik çubuklarla 
marpuçları yine o nispette 
uzun bulunan Nargile içer
lermiş 

flerif, pn~anın eteğini öpüp
te • adaptan oldugu üzere. 
arka arka geri \'ekilmekte 
iken çubuklardan birinin 
üzerine bastığı gibi e<çahıdiye 
kırar. Herif, bu lı:a.ı:adan pelı: 

ziyade mahçup olup çubuğu 
düzelteyim derken eteği nar
gilenin birine ilişüp devri· 
lir. 

• Adamcağaz daha ziyade 
1 tela'i edip nargileyi kaldır
r ınağa çalıştığı bir aıroda 

hir \'UbuJun lülesini daha 
kırar, büsbütün şaşırup oda. 
nın ortasında fırıl fırıl dön. 
dükçe çubukların lülderini 
kırıp geçirir. 

Pa a herifin heyecanını 

defi n telı1şını tı>skin için: 
- Efen(li sen zab met etme, 

otur, uşaklar ğclir düzeltirler, 
deyince. :ıdamcağaz iki ta
rafına bakındıktan sonra 
bir temenna edüp. 

...,. Hica ederim, efendim . 
biraz daha müsade buyu
run. 'unda topu topu ikı lü
le kalmış, onları da kırayım 
da öyle oturayım demiş. 

Hitler'den izahat istemlı ve ceğini ehemmiyetle kaydet- ff•ndiler gelmiştir. Ko.y tem~z ~e kald rımlor 
kendilerine kartı tevcih o- tikleri bir sırada, Avrupa'ya Bunu müteakip 1 OO metre la doşenmıştır · !:!ize gelen eserler: 

lunan hlyeneti vataniye cür- 1 ait meselelerin Alman meta · sürat yarışına bn~lanmış ve k Göncln"in B eln giıdzel 70 ~vli ı Azerbaycan 
münü ispat eden vesika gö1. libatını kabul ve teslim et- bu yarışta da gecen sene öyü o an a cı, iğer ya ın 
terilmesınde ısrar eylemJıtır. meden halledtlemı·.,eceg·ın· ı'kı' kiiy ı'le beraber ıOO- mecmuası: 

J Türkiye yiızme ikinciliğini 
BERLIN 7 ( A.A )- Eski dyeonktubra. ıka ıöyliyecek birşey kazanan Şakir bey birinci, 150 çocuğu mektebe gönde- Azerbeycan'lılar tarafından 

komünist rüesasından Hona- rilecektir. ınuntazamıınneşredılen buTürk-
tın, hapishanedeki hu"creıln· Fransız h . i Mehmet bey ıle ikinci gelmiş- 1 u" 30 arıc ye nazırı Köyliı, bü)üklerınden mek- ı· mecmuanın uncu 
de kendisini asmııtır. Mu- bunu günün birinde nazarı tir. Proğramın 3 üncü nu- s . b' .. d 

ı h merasını teşkil eden 400 met tep işinin hallini ehemmiyetle ayısı zengın ır mun cr~-
mai ey Ray tag yangını dikkate almak mecburiye· riPa ediyorlar. catla çıkmıştır. Okurlara sag· 
hadisesinden 11onra kaçmıt tinde kalacaktır. re süratte birinci İrf n, ikin. Gönen: tık voririz. 
fakat sonradan tekrar yaka- I Alman milli sosya- ci Şükrü beyler gelmiştir Tekin 
lanmıftı. list kongresine ve- 1 100 motre kurbalama ı-arı-

PARİS, 7 ( A.A. ) Ha. •1 . h t şında ~nkir bey hirinci,Mustafa 
vas Ajansından: ;ı en ıza a bey ikinciliği kazanmıştır. 

Fransa'nın Bertin sefareti FL NSBURG, 7( A.A ) 800 metre mukavemete 
Milli Sosyalist kong~esinde 

dün ıu tekzibi neıretmi,tir. ,. kacak bulunmadı& nd , M. Hitler'in mümessili heyeti ' ' · ,.,ı an 
Fransa'nın .30 haziran va· vükelaya memur nazır M. kimse iştirAk itnıemi~tir. 

kayiinde methaldar oldu~u- Rudol Hess 30 Hl\ziran ha · 100 m tre sırt iistü ynrış,n. 
na dair ecnebi bir ajans diselerine temas etmiıtlr. da birinci Hasan ikinci Ah-
tarafından netredilen ve Ber- Nazır hakettlkleri ölü met beyler gtılmi~tir. 
lın matbuatı tarafından mün kan dökülmesine mani l 500 metre mukavemette 
heyecanlı bir ifadeyle lkti- olduğunu teyit etmiı husuıi Şakir liey serbest yüz • 
bas olunan telgraf meselesi kıtaat n fedakarlıklarını met- mesinde geçen seneye 
kakkında bir ıullle ceveben hetmif. hücum kıtalarına nazaran çok üstün bir dcre
ıefaret bııtüp bunlann birer mukaotemet edenlere karıı, 

1 
cede yüksek bir muvnftakı· 

ret ol ftdcletlı tedbirler al1MÇAj111ı 1 yet gösterurtk birinciliği 

200 metre sürat 
geı· olmasına binaen 
ıııamı~tır. 

vaktın 

yapıla. 

Yarışlar İl\' buçuk s:ıat 
devam etmiştir, 

iki hnfta sonra Bandırma 
gençliğı ile kazamızda mın
taka birincilikleri inn edi
lr celı:tır 

Bu müsabakaya limanı-

mızı şereflendiren deniıaltı 

geoıılerımizin genç ve kıy

metli bahrJyelileri de iştirılk 
edeoelı:lerdir 

Yeni bir kon
ferans 

K.AUNAZ. 8 (A.A) 
Üç baltık devleti arasında 
ınıntakavi bir ltilaf:aktı için 
E•tonya Letonya ve Litv· 
anya müme•alllerl arasında 
bugün iptidai bir konferans 
toplanmıştır. 

1. rınıla dc\'nmlı ı·nl •malnrı 
muhit üzerinde pek giızel 
tesir uyand.rmış ve seyırcı 

kre neşeli ve heyecanlı i:ıir 

T ankitler : 
Allo Allo ! 

1934 
İsim de dahil; kitapta mo· 

da dütkünlüğii var. Bu eyi 
veya fena. Nurullah Ata'ya 
sorun. 

Fakat bu moda, aıağı yu· 
karı bir ıene evvelki 
moda, zira lisan A·nupa'dan 
yeni dönen bazı çıtkırıldım 

dilini taııyor. Şu: Baıım fa. 
lige oldu monıer! Yahut; ti· 

mendifer bugün röterle gel· 
dl; gibilerden Meseli: Melodi 
melankoli, daü111la, tomlı. 

tan . megafon. afor • 
diyon, kafeıantan, veıalre 

gibi kelimeler kitapta bulu. 
nanlardandır. 

Genç ıalr arkadaılarım bu 
ıatırlarıma gücenmeıinler; 
samimi söylüyorum: Dil in· 
kılii.bı yapıldığı sırada ya· 
hancı dili lisana ıokmağa 

çalııanlarla, harp unasında 
dütmanı huduttan içeri koy. 
mak isti yenler araaında ba • 
riz bir fark göremem. Bu 
ecnebi kelimeler kitabı da. 
ha zevkle okumama mani 
oldu doğrusu 

.. 
.. * 

Her iki genç te, bütün Is· 
rarlarına raamen Nazım Hık
met' ın tesirindedirler. Yalnız 
nazım bakımından değil; 
ıilr baılığından bile göriiliiyor 
Nazım'ın kitapları olsaydı da 
gösterseydim. Mamafih is
terlerse gösteririm. 

Bunlar kabahat mı~ Atla. 
Şahsiyet sahibi olmak için 
bence her halde, ilk devre· 

!eri birinin tesiri altında ge• 

çirmek lazım.Nazım da bat· 
ta olarak. hangi pir veya 
muharrir böyle bir devre 
geçlrmemlıtir ki. 

Hiçbiri. Mesele sor.radan 
ıahsiyetl bulabilmektir. 

..... 
* 

Muıtafa Niyazin'in "Kafa
mın cazı.,• Anadolu. ve hep
sinin üstiinde •Ayrılık. mu· 
vaffak olmağa çok yakındır. 
Sonrada "Gurur. ile "Dauı· 
sıla. ıelir. Miimtaz Zekin'ln 
he en güzeli"blr ocak çök
tü. olmak iizere • 12 de .. 
Arzular. "Hayta adaları ve 
Dada,, , "Transatlantik,. bir· 
birini kovalar. Bunlar da 
muvaffak olmağa yakındır. 

Niçin, "yakındır!. diyo
rum. Çünkü serbest nazım 

bence çok zordur. Kolay 
görünür. Bilyilk,küçük ıatır

ları çaprazlamakla bir iı 

olmaz. Ôyle olsaydı ı.u ka· 
dar mukallit Edebiyatta birer 
Nazim Hikmet keıilirdi 

Maalesef bizde çok alda
nanlar vardır. 

Gençlerin hoıuma giden 
bir cepheleri var: Kadın 

aıkını bir tarafa atmıı ol· 
dukları onlar için büyük 
bir kazançtır. Bu eyi yola 
bir tey daha katmalarmı 
tavsiye edeceğim: 

Kendilerinden az bahset· 
mek. Nazımın serbest vez 
nini beğenen gençler onun 
bence kuaurlarını almamağa 
çalıımalıdırlar. Netekinı mu· 
vaffak olduklarını yazdığını 
şiirleri hep bu ,ekildedir. 

Hayal. aıka dökülme yo
lunun patikaaı .ayılır. Bu 
gün hayale dalan;yarın pek 
ala aıık olabilir. Serbeıt 
nazım aık kalıbına girebi· 
lir . 

Gençler lisan itinde hiç ol 
mazıa bizler elele verelıırı· 
ki sırtımız yere gelmesin. 

Benden her iki doıta d 
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A 

İran matbuatı 
Türkiye'daRhüyük bir mu
habbetle ~ahsediyorlar 

TAHRA!'\, (A.A) - İran 
merkezinin bütün gazeteleri, 
Şehinşah hazretlerine karşı 
Türk milleti ve hükumeti 
tarafından gösterilen semi. 
mi ve kalbi tezahürattan 
dolayı teşekkür ve minnet· 
tarlık hislerini bildiren ha 
raretli malı:aleler neşretmek· 
tedirler. 

ccBugün Türkiye ve İran 
!ki kardeş gibi ilerlemektedir. 
istikbalde de el ele yürüye· 
ceklerdir. lier iki milletin 
de bu dostluğa ihtiyacı var_ 
dır. Her ilı:i millet kalplerin· 
den doğan bu hararetli ve 
samimi doatluk hissiyatının 

lı:iymetini bilmelidirler. Şe
hinşah hazretlerile Gazi haz_ 

retleri tarafınJan yaratılan 
Tiirk-İran müoasebatı, tabii 
münasebat hududunu geçe· 
rek büyük bir kuvvet teş· 

kil eylemektedir. 

Türlı:'ler bilmelidirler ki, 
• onlar kendilerine ne dirler 

se, lranh'lar da Türklere onu 

dilemektedirler. Türkiye-lran 
ın bütün kalbi ve bütün 
kuvvetile adım adım kendi. 
sinin yanında yürüyeceğini 

bilmelidir-.» 

İran guıet ı diğer şark mjl. 
letlerinede kendi menfaatlerini 

daha eyi koruma için bu sağ_ 

lam ve mukaddes zencir; 
bailanmaları tomenoisini iz· 

har ederek makalesini bitir· 
melı:tedir. 

Cihıın gazetesi diyor ki: 

«Şebin ah llazretlı'rine ya· 
pılan tezahürat. müşterek 
düşmanların entriklarına rağ 

men Türk ve İran milletle
rinin hiç bir zaman birbir
lerini sevmekten fariğ olma
dıklarını göstermektedir. Şe· 
hin~al Hazretlerinin cülus

M. Makdonald'ın 
Rahatsızlığı İngiltere' de 

endişe uyandırdı. 

y 

lngiliz kabinesinin değişmesi ihtimalinden 
bahsediliyor 

LO~DRA, (A.A) - M. nın taleplerile kendi düşün
Makdonald'ın sıhhi vaziyeti celerini telif etmek müşkü. 
bir takım endişeler tevlit lAtı da inzimam etmiştir. 
etmektedir. Te§rİnievvelde Bittabi henüz takarrur et
Londra'ya avdetinde tekrar miş bir şey yoktur. Her şey 

l 1 M Makdonal' dm istirahati hükumetin idaresini e e a a· 'ı 
esnasında vereceği karara 

bileceğinden şüphe edilmek- ı ve gaybubeti esnasında ge-
tedir. çireceği tehavvülata bağlı· 

M. Makdonald uzun sene. ~ uır. 

Dünya üzerinde siyasi va iktısadi hare~etler 
Fransa'da vergiler 

"Tehe Times" ten 
Mebuılar meclisi dGn hü· 

kiimetin mali lıliı.hat proje· 
ılnl müzakere etti. Kanuna 
ilaveler yapılmaması hak 
kındakl karara rağmen bazı 
tekliflerin kabülüne imkan 
görülmektedir. 

Sosyalistler de kendi nam
larına bir layiha haaırlamıı· 
!ardır. Bu liı.ylhaya nazaran 
vergi iıliı.hatı kisvesi altın
da vaıi mikyasta millileıtır
me çareleri aranıyor .Bunun

la beraber bu layihanın mec· 
listen geçmesine ihtimal yok
tur. 

konserler yüzde 2.5 diğer 
konserler yüzde 8, l•oks 
maçları yüzde 7 1-2, güref 
maçları ve boğa döğüıleri 

yüzde 30 resme tabidir, 
Bugünkü maliye kanunla

rı bir sürü istisnı:.lar ve 
tadillerle doludur Vergi ve 
renler sayasız sınıflara ay 
rılmıttır. 

Vergi kanunlarım tanzim 
ıçln yapılan bir tetkikte 
aört yüzden fazla vergi 
muafiyP.tl ve yahut tenzilat 
görülmüttür. Salahiyettar 
makamların verdiği malu
mata göre Fransa'da harp · 
ten evvel 1ah11 baıına vasa· 
ti olarak 130 frank (bugün
kü para ile 650) düıüyor 
muf, halbuki bugün her 
Fransız vasati olarak 1,500 
frank vergi veriyor. 

M Jacc;uier bu mütalaa-

:······~·:·········································· • Savaıı n • •Yazan: ı 
.: Kü~ük : Tesadüf İH1k•yec1: 
: Hikayesi: • ı .......................................•.. : ........ . 

Çırağan devrini getirdi yede konacaktı. Muayyen bir 
Sunduğun piyale Uilcmi nedir? .. ı hl d b . . .. . zumreye n ıar e en u 
Lebınde tıtreyen curaı bade _ 
Gonca gül üstünde jalemi nedir? ' musabaka umuma teımll 

- Bravo ! Yaıa!.. edilince Vedat Hicri derhal 
- Bir dane daha isteriz ı Nermin hanımı amca11 

bir dane daha meıhur ıair ve romancı Diln· 
- Kendi tiirlerinlzden : dar Baha beye takdim etti: 

olsun Nermin hanım . - Amuram Dündar Baha, 
Nermin İımet yapmacık -Arkadaıım Nermin lamel 

b. t 1 k - Nermin ismet mı? ır avur a ö sürdü , sesini 
akort etti özür diledi . te
vazu gösterdi : 

- Rica ederim efendim. 
Benim ~iirlerim bunların ya· 
nında sıfırdır. 

- Olsun, biz sizden isti · 

yoruz . 1 
- Te~~zu~ ~ırakın. 
- Ôho, oho ... Diye· 

rek okumaya baı adı : 
Göz~erin sü1-~len deni~ gibidir\! 
Engmden muJdeler getırir bana 

1 Dudakların solan beniz gibidirı 
Bülbüle dert yanar gönülden 

- Evet amuca. bir tanı
ııklık mı yoksa? 

- Hayır . muhayyelemln 
kızının ismi de böyle idi. 

Genç kadın kızarır gibi 
oldu Fakat Vedat bir ıey 
anlamamııtı bile Bunu Ner• 
min hanımla kalemi oyna· 
tan benden baıka az çok da 
a ıı• ca bey biliyordu • 

Nihayet ıllr okumak 

lerdenberi büyük mPS~İ ear- Mamafih M. Makdonald'ın 
fetmektedir. idari işlere in- tasavvuratı hakkında bizzat 

Meclisin maliye encümeni 
namına M.Jacquier tarafın
dan hazırlanan hükl'lmet 
projesi isli.hat ihtiyacı üze · 
rinde tlddetle israr etmit ve 
M.Germaln-Martin'in tatbi
kini muvafık gördüğü çare· 
lerl tenkit eylemiıtır. Bu 

1 k 
)arını mec' ise arzederken yana ... 

vergi erin arııık tarzı fU • 
nunla aabittır:HükO.met va hükumet projesindeki gaye- Nermin ismet t o p . 

sırası Nermin hanıma gel· 
dl. kalkarak kendine gilzel 
bir ıüs verdi ve güzel bir 
fİirlni okudu. 

giliz siyasi vaziyetinin karar· kabinede bir takım endişe
sızlığından mütevellit endi· 1 ler hissedilmektedir. Filha
şeler de inzimam etmiştir. kilı:a kabine reisinin çekil. 
Bu endişeler bizzat İngiliz mesilc hükumetin vasfı da 
kabinesinin teşekkülü ile df"ğişecektir. Halbuki bükü· 

ridatını 128 muhtelif sınıfa nin vergi yollarını değ; ıtir Jantının en gözde misafiri 
ayırarak bunları ayrı yol- mek değil, bu günki siste idi. Ona herkes ıair hanım 

de alAkadardır. Keza bey- met bugün böyle bir şeye 
nelmilel ı'lhada arkadaşları- haz ı rlanmış değildir. 

!ardan istifa etmektedir. mi basitleıtirmek olduğunu der ve her fırsatta bir tilr ' 
Bundan baıka vergi namını bildirdi. Eh~mmiycteiz meb- okuması istenirdi Edebiyata! 
anlam•yacak bir çok varidat liı.ğlar getiren bazı vergıleri çok merakı vardı • İmzası 
menbaları da vardır , kaldırmak ve diğer1 erinl de altında çıkan bazı flirleri 

28 vergi "Katogorl,, sin· I tenzil veya tevhit etmekle c dden güzeldi de • 

Feı·ı·a şehri 
meydana çıkarıldı. 

Madam Küri 
Arzusu üzerine tanl tanasızca gömüldü 

den kırk ıekizl 39 milyon 1 hükômet iki milyar frank Masasında otururken genç 
frank temin etmekte ve kadar zarar görecektir. Fa- bir de !kanlının kendisine 
mütabaki 80 kategori ancak kat diğer vergilerin verim 1 dikkatli dikkatli baktığım 
bir buçuk milyon frank !erini arttırarak 600.00l) 000 gördü . Hafif tebessümü 
getirmektedir. Ayni mal frank ve verginin kaça
ekseriya bir çok ayrı vergi· mak yollarını kapamak su 
!ere tabidir. Bazan da aynı retile 1. 300. OOU. 000 frank 

MOSKOVA, 7 (A A. ) 

1 
PARiS 7 ( AA )-Arzu· Ertoslop mütehassısları uzun 

araıtırmalrrdan sonra İran· ı su veçhile Madam Küri'nin 
Türkistan hududunda eski ! tetfini merasimi tantanasız 
fariıllerin payitahtı olan Fer· ve her türlü resmi mahiyet· 
ra ıehrini meydana çakar· ı ten iı.rl olarak yapılmııtır. 

vergiler muhtelif dereceler temin edi1ebilir. 
de tatbik olunmaktadır. 

ispirto üç ayrı yergiye 

mıılardır . ~iadam Küri, Raria'e ya-
tabidir Eğlence yerleri ver
gisi namı altında tlyatro'ar 
yüzde 2, muzik holler y(iz. 
de 10, Devlet himayesinde 

Torpito denize 
rım saat mesafede bulunan 

in- So kabristanına defnedilme· 
dirildi sini istemlıtı. Mezarı, dtiz 

CENEVRE, 8 (A:A) - bir taıtan ibarettir. Bu ta· at ll,30 dan birkaç dakika 
1600 Tonluk bir ltalyan ıın üzerlndeıu lsımler okun- evvel niı.ıı getirilmlftlr Naı 

maktadır. ile beraber müteveffanın iki 
torpito muhribi dün denize kızı da gelmittlr. 
indirilmiftlr . Madam Küri Kler Depuy· Bundan baıka Küri aile-

F ra nsa ve İngiltere 1 )'i, 1832-1897, sinin bütün efradile birçok 
Pi yer K üri, 1850-1906. resmi ve ilmi mehafile men. 

arasında l Ôjen Küri, 1827-1910 sup zevat gelmişlerdir. Bun-

LONDRA, 8 (A.A) - t Makb~.rln . etrafıtnıırmmac>nzaanr dlardban her biri Iahtin önün-
Franıa hariciye ve bahriye ı aıının uzerıne e lr ııtf teıkil eden aile · 
nazırları ile lngiltere hariciye 1 kırmızı güller çevrelemtk· nln önünden gelmiıler ve 

tedir Makber açılmıı ve mez - ı ı nazırı M. Eden ara~ında arın uzer ne gü koy. 
tabut mezara indirilınittlr. muılardır. 

müzakerelere pazartesi günü 
Saat 11 de cenaze arabası Merasim öğle vakti hitam 

Mali ıslahat bütçeyi teva I 
zün ettirmek içim yapılma· 
11 lazım gelen itlerden biri· 
dir. Hükumet bütçeyi teva· 
zün ettirdiğini ıubat niho.ye 
tinde bıldirdi. O zamandan-

onunla tanıfmak vesile ini 
teıkil etti . 

Ben Vedat Hicri . 
taktirkar karilninlzı'en. 

-Teıekkü~ ederim efen· 
dim . 

Bilseniz hanımefendi, 

türlerlnizdı.. ne k dar gü el 
bir incelık ve temizlık var. 
Du:laklan:ıızdan dökülen 
her mısra b r g ene n kalbine 
süzülü;> akq or. 

- Edebiyat meraklısı • 
sınız galiba. 
~ Ev"t efendim . Sh:in 

gibi güzellt>r elinde olan 
neye merak edilmez ki • 

Liıtü'klı aınız. 

- Lütüfkiı.rlık dellil , 
haklkatçılık adece. 

• 

Epeyce alkıı topladı. Bl
rlnciliği kazanan seçilecekti. 
Nermin hanımda herkesin 
nazarını çeken bir sıkıntılık 

vardı. Vedat buna hayret 
ediyordu. ller cemiyetin bQJ. 
bülünün burada neden dili 
tutuldu? İkidebir: 

-Gidelim Vedat bey,utanı
yorum; diyordu. 

- Aman Nermin hanım. 
Şairlerin utanması gülünç ol
maz mı? Bılhaua sizin ka
zanmak ihtimaliniz fazla. 

İstemiyorum.Ben Amcanı
za bırakıyorum. Amca bey 
köıede köbeyinl oynatarak 
gülüyordu. Sıra nam müıte
arların söylenıneıine geldi. 
Dündar Baha beyle Hayati 
Necip bey müıtear isimler· 
d., müsavi id ler. Dündar 
bey. "B r da ne de canlı müı· 
tearım var Bu itibarla 
ben kazanmıı oluyorum.de· 
dl. Her kes: "bu ne demek, 
kim bu canlı müst•·ar. diye 
gülme ıle karıtık i.flar ıa· 
vurdu O da istifini bozma· 
dan Nermin lımet,,, dedi. 
Bütün gözler genç kadına 

baktı. Genç kadın ellertle 
ylızünü kapıyarak Vedat 
beyin ko\Jarına dütdll. 

baılanacaktır. 
larından ve Gazi Hazretleri- ı-......:.-.----------1 gelmit ve içinden hatsız he- bulmıııtur. 

sapsız çelenkler, çiçek de- , 
metler ı , sade surette tanzim 

beri bir buçuk milyar frank 
lık bir açık olduğu meyda
na çıktı. Gelecek sene yapı 
lacak tasarrufun sarfıyatı 
dört milyar frank azaltacıığı 
ümit ediliyor. Fakat IP35 
sened nihayetinde önüne 
geçilenıiyecek yeni masraflar 
dolaylsile yine iki mllyar 
franklık bir açık o!acaktır 
Buna da tükretmek liı.z ı dır; 
çünkü timdiye kadar alınan 
tedbirler ve ilerisi için dü· 
tünü'en çareler olmasa bu 
açık altı milyarı bulabilirdi. Üç gün ıonre ( .... )gaze 

lesi muharrirlerinden Yalçın 
beyin düğününde edebiyat 
mfüabakası yapıhrak eğle· 
niliyordu. Ziyafete Nermin 
hanım ve Vedat Heri bey
de davetli idi . Müstear im. 
:r.a ile yazı rekoru kıran 
muharrir seçiliyordu. Şiirler 
okundu, ikralar ani tıldı. 

Seyircilerin: 

Bravo Üstat. ıeılerl nin iktiılıır mevkiine geldik
lerindenberi iki devlet arasın
daki münosobetler günden 
güne eyileşerek lııi gün bo
zulmıyacak derecede kuvvet 
kespetmiştir. Şehinşah haz
retler iain dedikleri gibi, bun· 

~ ~n böyle Türkiye İrani ler 
ıçın ikinci bir vatandır. Her 

iki millet eCraJı kendi saa
detini diğerinin saadetini te· 
min etmekle arayal'aktır. Bu· 
günkü ve istikbaldeki nesiL 
!erin saadetlerini ebedi su-
retto temin için , iki milletin 
bundan böyle el ele vererek 
iki reisin çizdiği yoldan yü· 
rüyeceklerine eminiz. 

• edilmit büketler çıkarılmıı· ı 1 k e 1 tır . Bunların birçoğu ecnebi J yu•• •• d , .. 
memleketlorden gönderilmit· ı · z u a am 
tirMezarlıkta Madam Kürı' . - Nerede ? • 

[ odayı çınlatırken Nermin 
ismet dışarı fırlamak fır
satını buldu .... 

Bu suretle genç kadınla 

bu muharririn arasında aır 

olarak kalan bu hlm mese
lesi bir tesadüfle çözülmGı 
ve sizce de bilinmlt oldu. 
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SEV GtM VE IZTTRABIM - -

Yazan: 

Mükerrem Kamıl 

nln bütün mesai arkadatla- \ a...._ 
rı hazır bulunmuılardır. Sa- ... -

=~7"--.":"'"-..... :"'...,.._::;;:::::::=====::==-====:::.. Namımüsteiı.rlar 
ömrumun karanlığına karŞı renkten, gezmek mi? Doktor yüzüme adeta yal y ____ .,.... _______ ...., ____ ...,.....,_,,... ..... __ 

arabbi; bu ne talisizlik? Kimi b ışıktan, sesten nt>fret ediyorum. varırcasına bakıyor. ve Of geçen ömrümün yaıatıcı bir kuv· 
seversem ölecek mi? b el Yine çok dütüncelisin kızım vetl, ir ayar.ağı olacaktı. Ben ve ba-

- Her zaman olduğu gibi efendim. - Ben de çıkamam biliyorsunuz Bağlandığım, teselli bulduğum her baın günd n gilne ihtiyarladıkça onun 
Babama du cevabı veren doktora baba diyorum. Mehtapta gezmekten ıey, içime yalnız hicran bırakaraK 3lli - bir filiz gibi yük•elen genç omuzların· 

h h 1 nlp gidecek mi? d 1 
hayretle bakıyorum iç O§ anmam. Doktor Semih bey kıp G an teıel i bulacaktık. Perran'la. Nihan 

meydana 

- Ne münasebet? diye onu bozaca

Fakat bize sık sık geliyor, onun geldi : ğım dakikada babam sıhhatim üzerin 
il geceler salonda oturma mecburi- · de doktorla içli bir konuıma açıyor. 

kırmızı kesiliyor. Ve bet dakika sonra öğsümü hıçkırıklar tıl<ıyor. Onun onun kanatları altında yetiıecek birer 
evine gı't k . . Ü d d beyaz karyolagının demirlerine daya· çiçek oia"ııklardı . Ah, halbuki timdi. me ıçın m saa e alırken U· • 

dalılarının titrediklni zannediyorum. nan batımda bııgece bütün dünyanın .O ölecek, o ölüyor. Bu ne acı ıey ye-

~ 

• • 
yesi, matemi, felaketi kaynıyor. rabbi. Bu ne tnlialzlik. Ben saadet .ne· 

- Çetinde mi ölecek? dır hiç duymıyacak mıyım? 
Ben düıünülmek, rikkatle, merha- Bu korkunun yarattığı buhran için· yetinde kaldığım için sıkılıyorum. Ba· 

bam bu ıencl çok takdir ediyor . Hat· 
ta çok sevdiğini zannediyorum. 

Yabancı bulmağa ahı tığı için hemen 
sözü onlara getirir. Ozaman hararetli 
hararetli konuıuruz. 13abam Çetin'i çok 
seviyor, Fakat .Semih bey varsa Nihan 
yoksa Nihan diyor Bana gelince .. Bana 
gelince . Ben onların üçünün de delisi -
ylm 

1 metle dütünülmek istemiyorum. Fakat 
bütün ~aadeti benden ı baret olan zaval· 
lı babacığımın bu solgun kızı düıünmek 

hakkı değil mi? 

S.ıbaha çok az var. Çetfn'im; benim 
kıymetli yavrum çok hasta. Baı ucun· 
da nöbet bekllyen kadınları zorla gön· 
derdim. Yapyalnız onun hırıltılarını, ne 
feslerini dinliyorum. Ateıler içinde ya· 
nan güzel baıını ellerim severken, göz
lerimin yaıı dinmiyor. 

de onun yorgıınlartna'kapanıyorum.Her Ağlıya ağlıya dudaklarımdan d6-
gün saçlarımı, yüzümü, el ' erı mı okııyan kulen bu kırık tikayet duvarlarda sö 
bu küçük elleri, t.u ateıli parmakları n erken tekrar yavrumun ellerine kapanı· 
birer birer öpüyorum. Çenemlıı altını yorum . 
koklıya koklıya öpmekten hoşlanan 
bu ıtteıten kavrulmuı dudakları tekrar 
çeneme sürüyorum. 

Dıırıda çok güzel bir mehtap var. 
Evin kenarında o hiç bitmiyen ezeli 
akı ile ıüzülen dere gümüş ıııklar için 
de yıkanıyor. Karııki tepeye kadar U· 

zanan tarlalar, ajiaçlar derin bir sülıôn 
içinde gecenin kalbini dinliyorlar Ba
bam iri gözlükleri arkasından vakıt va· 
kıt bu parlak günıüt geceyi sey redi· 
yor. Oh; ben bu mehtaptan ne kadar 
nefret ediyorum Nt> güııeı doğsun, nf'· ; 

de yıldıılarla ay aecey 1 ayd ırılıııııı. Ben 

Mehtabın güzelliği, ııığa koıan gece 
böcekleri, pervaneler gibi insanları da 
kendine çekmek istiyor, Babam: 

- Ben bu menhus romatızmadan 
gece gezintilerine gelemem. İsterseniz 
ılz çıkın çocuklar diyor. 

Mehtapta gezmek için çıkmak mı? 
Aman yarabbi, babam bunuyor mu 
acaba'' 

Gözlerimden senelerin arkasına gö. 
mü1müt uzun tiir, sevgi ve heyecan 
dolu mehtap gezlntilerlnln rüyası ge
çiyor. Bu hayııl olan rabıtanın matemi 
kalbimde acı acı yanarken mehtapta 

Üç gündür dalgın yatan yavrumu ö 'üm 
alıverecek diye ödüm kopuyor. Doktor 
da benim kadar üzgün. Hatta bu gece 
evine bile gitmedi. Salonda bir di
vana uzanıverdi 

Evde herkes uyuyor. Ben bu ateı· 
ler içinde yanan yavruyu beklerken 0 

nun Ağrıdağları'nda kanım döken ıehlt 
babasını, onun arlıuır.dnn ocak batın· 
da alevlere derdini söyliye ıöyliye ölen 

Yerem ann.Unl dütllnllyorum. 

Omuzlarımdan sarsan kollardan kur· 
tu!unca fBtkın tatlım etrafırra bakıyo 
rum 

..... Yetitir Gülseren hanım Kendi 
nlzl çok harap ediyorsunuz. 

Bu cümle; 1 u sade, l-u basit cümle 
yıllardanberl içimde biriken acıları 
birden tnımyor. Söylenmeğe baılıyorvm. 

- Bilmeninlz, doktor l:ey bu kü
çükleri ne kadar seviyorum. Çetin için l 
ne yüksek bir gayem ne zengin emel. 
lerim vardı. Onu lıt diğlm gibi büyü 
tecek, yetııtlrecektlm. O. benim tallılr; 

Doktor ıöylıyor: 
- Üzülmeyiniz Gü!.er<n hanım. 

Çetin mutla1< kurtulacak Onu yaıatmak 
•çin. Sızln bu mütlılt Azabın12a nl~a
yet vermek için fer.nln lütiln kuc'retı 
pi kullanacağım. 

Pu valt, bu söz bana bir keygam• 
her mucizesi gibi geliyor, Ve ona mu
kabele edecek bir tek kelime bulama· 
dan ındece ağlıya ağlıya ellerine ıan
lıyorum : 

- Doktor; çocuğumu kurtarınız .. 

• • • 
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Sinemasında Sİı'VEMASINDA -~ 
~ 8 . T ammuz 934 -Pazar a~şamı: Saat 9 da ~= 
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f ,~\ ,~:~~ ~~~~· . CE~ .. ET PERİSİ ,; 
• .1 . P . . \l'lJu.\T ~ 
~ Filiıııi ıııtl\affall.ıY,.lh• de,aııı <>drePklir. f 
~ Hilber ANXY O"'l>IL\ bu filiıııiı ı de sizi Bu C(>nıı..ı gibi lı:ı;·ikııl:hJe filinıi giiriiııiiz ~ 
~çok gli~diirP<•ek '~' rj:dı>ııdirec~~tir. Biitiin ,e hu fırs:ııı kaçırnıa~·ırı ız. ~ 
;a cscrlerıııde ıııtnaffak olan bu şırırı kızın hu 

1 
llPr giiıı ıııalıft•I halıçesiıı<h~ iııc·p saz. ~-

~ est•rrİrıİ görrııck fırsalİııide l.açırıııa~· ııırz. AYRICA: D iiııya lıavadisindP 1 ürk-Hus futb ol ma{·ırıı ~= 
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Bu kere lstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vıl. 
li tarafından en mütkülpesent ro:--~ı 

beyvehanımefendileri memnun ~.....:.. 

edecek tarzda her nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski ıapka· 
lar da yeni bir hale getiril· 

Müjde. 

mektedtr. ipekli, yGnlQ kumat
lar ve elbiıeler üzerinde olan 
btlümum lekeler bet Jakika 
gibi pek kııa bir zamanda 
çıkanlır. Ayrıca kola ve 
elbise ütüıü de pek ehnın 

fiatla yapılmakta olduiunu 
muhterem halkımıza tebtlr 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

KOLA Y .AX.A 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER. ÇEŞİT KOR.DELA 
LÜKS 1'1.I:EŞİN 
LUK.S ASTAR. 
KADIN KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİSE ÜTÜSÜ 

Kuruş 
3 

15 
1.B 
1.0 
1.0 
20 
10 
35 

Kuvayi /ı1illiye caddesinde Ziraat bankası karşısında 
ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki 
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1 ~ D' u k. . '! Yoksulları yediren, 

M l k t · • J u '111 • • E S I! ~ lŞ ne ımı : geydiren ve herma-

exxx:ı::::o::r.cr:::z:...-:::::::a 

Temaşa a 
. n 

OTEL VE GAZiNOSU ıı 

Şeref Bey idaresinde ij 
Balıkı·~iriıı her lıususla t•ıı 

rıılil.erıııııt·I oli•lid i r. 

Konfor. Temiz'i~I Servislerin~e~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

• • i 

em e e ımızae .rıer ır.ıevsımın n on il ~ : d .. t v k 
~ ~ M N • . ~: na a goze en ro -
il~ • ıyazı ~~= su/lar8irliğineseve 
I} 1~ ~ i seve yardım ediniz. 

I~ ·" llaslasıııırı cuıı~~- ~ i Yoksulları ~ôzelme 
ı~ daıı rııada lıer unıı ,~ : Hiliğı 
~ o •••••••••••••••••••••••• 

iE ~· saaı !l daıı ı 7 ) ·e ı 1 

it~ il.ad .ı r . . \~ı·ılarda 'il :. DOKTOR 1 ~ /ıPCf•lı_~ri l..ahırl \ 'P '"1 
il ~ ırılovı rılrr. iı !Mehmet $aki 
İ I·~ Balıkesir K. li Bergün hastalarını saat 
~ ~ 2 don akşama krıdar kaba 

'f, mllye C. No ed~r. 

Moda Çeşitlerini Takip Eden Ve Ucuz 

Fiatla Satan Yegane Maza 

TAVŞAl~tlLlllNll ZAl>IS 

FAHRİ 
ı~ · Adı·es: Mustafarakih 

Gı·rf·k Mı:mJ .. keı halkının, Fantazi Manifatura Ve Kumaş 
gerek bütün mi safi,. le r imiz in li ;;.. 

1 
1 
-b~e.;.v_t_fı r•b•e•ı;; i•c i-'· .. a r .. ıı_ı d .. a •. 

• umumJtakdirini cf'bf'fmiştir. mt ~ ı~.<~~ı;@:.Cr~, ~~ : · 

1 Mazasını 1
1

anıyınız. • 
TEMAŞA Gazinosunda , , · - --

6. 1 S ı· B' R d ı · Kuvayi Milliye Caddesi No: s2 Jit Belediye Dispanserinde 

+ 
+ • • 

uze es ı ır a YD •• , Muayene Günleri 
Şelıriıı, isıaıılnıl \e ızıııirirı hiitiiıı ~azı'lt>lt•ri H ••ıtt:!lidl:!l•l!&•BBMEB•IJ~&liil!t.!l.ttli.illtli!lt•llltlf 

t 
+ 

ııwv<'u 1t11r A cr.\t.\ BTESi GCNLERI 
+ 
• • 

~ ~ 1 il\ ÜirleJ 0 ıısoııı·2 saat 14dt·ıı l 6va il.adar dahili Balıkeairin en eyi tanınmıt bir oturma ~ f fr ı" ' • 

dinlenme yeridir. f lıaıitalıklar rııua~'PIJt•si ( Doktor .\lııııet 

nx::x::z::::zznzue S Q N Erııirı ht·y) 

• + 
+ 

•• 
Bıtlıkesiı· Askt'ri Satın 

Alma Kt•nıisyonıından: 
Edremit'teki ,·r charıııdaki il.azaııın 934 si'· 

ııesi ihtiyacı içiıı ~ iiz hin kilo sı~ıı· f'Iİ kapalı zarf 
niulilt> satın alıııaeaklır. E'saf ve şeraitini ~iir
mek istiyeıılrr her . ~iirı ,,, ta ip olanı rı ·• itıa~ 

günli olan 2 7 -7 -9 3 4 cıırııa rtrsi ~ii ıı ü saa 11 5 de 
Edrenıit'te Askeri alıııı salıııı 1..onıisyoııuııa ıııiir· 

acaatları il:\rı oluıııır. 4-1 

Bandırma asliye huku~ hakimliğinden: 
Bandırma'nın Pata mes ltğlne muhakemece karar . 

clt mahallesinden Salih kızı verilmit ve muhakemede ,. 
Emine hanıma: 9.9.934 tarihine mliıadff 

Zevciniz Kirazlı karyeain· pazar günü ıaat 9 a talik kı- ,· 

d O 1 Abd il h 
lınmıı olduAundan yevm ve 

en aman oğ u u a · . ı 
1 vaktı mezkürda ya bizzat . 

tarafından aleyhinize ikame veya tarafınızdan musaddak 1 

olunan bofllnma davasının vekaleti haiz bir vekil gön · 1 

icra kılınmakta olan muha. dermedlilnlz takdirde mu- 1 

kemeılnde, ilanen teblııat hakemenln gıyaben rüye -
lcra11na raAmen gelmedlAI- tine devam olunacağı tebliğ 
nlzclen hakkınızda gıyap makamına kaim olmak üze
kararı ittihaz ve lllnen teb- re ılln olunur. 

S.\ÜL\~f YE ~IK 
ipek çoraplar 

ERKEK 
K 

~ ---:~ı 
A rf o 

ı\tl 

() 

ŞAPKALAR! 

1 

1 N 

D 

A 

[l!H.11[ ~$@!] 

935 KADIN Modelleri 

\
1 t~ en yeııi çeşitler 

KADRi Tuhafiyeci 

P.\ZAH (~f"~tERİ: 
Ü~le,lı•rı sonra saaı ı 5 dı·ıı 1 G ~ a kadar 
kulak, lı111·1111, lıoğaz lıasıalıl..ları ıııuaye

m·~i (Doktor l'PıııııPL Kamil he~) 
PAZAHTESİ Gf~LEHİ: 

Öğledf'n ,.,,eı saat 10 daıı 12 ye kadar 
dahili lıastalıklar ııınayeııcsi (Hokıor Ah
ıııet Eıııiıı lwy) 

SALI GÜNLERİ: 
Öğledt•ıı t'''d sa:ıı 10 dan 12 ~t' kaJ;ır 
<lalıili hastalıkla r nıua~· cııesi (Doktor . .\lı-
1111•! Eıııin hı~~) 

C .\HS .\~IB.\ Cf'XLEBİ: 
· Ü~lt•dPıı soııra saat 15 dt·ıı 16 ~a kadar 
· dalıili lıa~ıalıil.lar rı11ıa~·t>ııeı-ıi (H,.ktor Ha

san ~laif lwy) 
PEHSEllBE ~;('~' LEBI: 

• 

Ü~lı•dµıı sorıra saal 15 dPıı 16 Ja kadar 
eildi~t> Ye hı~vli~·e hastalıkl:ın mnayen.-si 
(!)ok.lor llelııııt>t Ali bey) 

Netriyat müdarü: ESAT AplL 

vııa,..,ı Matbauı 

c 


