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Üniversite 

Hazretleri Te~riz~en Ta~
rana ~are~et ettiler. 

Fransa 

Bu akma konferansı ~ürosu 
eylUl~e toplanaca~. 

Londra, 11 (A.A.) - Sil
ı\hları bırakma konferansı 
reisi konferans bürosunun 
gelecek eylı.1lde içtimaa 
devam edilmesine karar 
vermiştir. 

Birlik 2 5 yaşına kadar olan 
25 1 gençleri bir araya toplıyacak 
bir Moskovo, 1 l(A .A.)-Merkezi 

Alman ordusu 
Berlin, 1 J (A.A.) - Milli 

MüJufaa nazırı bu sene A.1-
mıın ordusunun son bahar 
menevralarını zapmamasına 

karar vermi tir. 

icra 1'omilesi bir dahiliye halk 
komiserliği ihdas etmiştir. 
Bü komiserlik ihtil t'il ve de-
"iP.tin emniyetini temin sosy
list umum mülkiyetini him
aye, nüfus kayıtlarını icra 
ve hudutların ınuhafozasile 
mükellef olacaktır· 

Dahiliye 

Avusturya 
Başvekili italyaya gidecek 
Mussolini ile görüşecek. 

Roma, ı ı (A.A) - ~1atbuat 

Avusturya Başvekilinin tem
muz sonunda İtalyaya gele
ceği ve Mussolini ile görüşe-
cı>ğini vazm aktedır. 

Kütahya 
Halkevi prağr
amlı çalışıyor. 

Kütahya, ıo (AA.) 
llolkevi komitelerinin intılı
apları bitmiştir. Şubeler 

toplanarak fnnliyet progro_ 
mını tespitle meşguldürler. 

Ş ~?ıirler komitesinin içtima· 
ındı:ı, şehre beş kilometre 
mesaftıde Zigora köJ ünün 
nümune köyü olarak alınm
asına kıırar verilmiştir. 

Her cuma köycüler şube
si mensupları bu köye gi-
derf'k, köylünün istekl .. rini 
yakından nldkndar olocaklnr 
ve aynı zamandn terl ı p edi
lecr.k heyetler s.k sık g .. çen 
serıe olduğu gibi bu sene 
de köylerı <lolaşncuktır. 

Lehislanda vaziy, ti şüpheli 
görüı~nler sürülüyor 

Varşova, ıo (A.A) - Yarı 
resmi bir surette bildirild
iğine nazaran faaliyetleri 
umumi asayiş için tehlikeli 
görülen 2 ı O kişi yakında 

Bereza kartuşka tecrit ka
mpınu gönderilecektir. Bu
nlar arasında 130. Ükran
yalı 40 milli radikal ve ko· 
münist bulunmaktadır. 

-Londra Görüşmeleri 
İngiliz ve franslz nazırları iki tarafı alaka~ar edıı 
bütün meseleleri teUi~ ve noktai nazar teati ettiler. 

Lond.·a, 10 (A.A.) - Dün 1 Salı günü sabahı hariciye 
öğleden sonra yopılan Fra- ve bariye nezaretlerinde t.e_ 
nsız- ingiliz görüşmeleri ne- krar görüşmeler yapılacak-
ticesinde hariciye nezareti tır. 

bir tebliğ neşretmiştir. Royter Ajansının haber al-
Tebliğde, M. Bartu M. Pi. dığına göre M. Pietri Sir 

etrinin yanlarındı M. Gor- Eyers Monsel ile görüşmele· 
bin ve Leger ve M. Maıiğ. rine devam için Londrada 
li ile hariciye nezaretine ge- b~r müddet daha kalacak 
!dikleri, orada Sir Eyreı 
Monsel, Sir Vonstart ve Lo
rt Stanhop tarafından karş. 
ılandıkları, gayet samimi 
bir görüşme yapıldığı, gör
üşme eıınasında her iki me-
mleketi müteknbilen 
alAkadar eden Avrupa 
meseleleri etrafında noktai 
nazarlar teati edildiği bildi
rilmektedir. 

Öğleden sonra nazırlar 
arnsında noktai nnzar teat
isine devam edilmiş, bir tar· 
aftan da M. Pietri ile Sir Ey. 
reı Monsel bahriye nezaret
inde 1935 deniz konferansı 

hazırlıklarını gözden geçir
mek üzere buluşmuşlardır. 

ve M. Bartu evelce de ma -
10.m olduğu üzere bugin 
öğleden sonra Pari&& dönec
ektir. 

Londra, 10 (A.A) - Dün 
akşam Fransız sefrethaneıi
nde bir ziyafdt verilmitlir. 
Ziyafette M. Bartu, M. Pıetri, 
M. Baldvin, Sir Con Simon, 
Sir Van Sittart, Lort Stahop, 
M. Artür Henderson, Sir Ey· 
res Monıel ve Sir Oıten Çem. 
berlayın bulunmutlardır. 

Londra, 10 (A.A.) - Roy
ter Ajansının haber aldığına 
göre, dünkü lngiliz - Fran111 
görüşmeleri esnasında mev
zulardan birisi, Fransızlarla 

( Devamı ikinci sayfada ) 

Almanyada nelar oluyor? -
Çelik Migferliler 
Teşkilatı da Dağıtlldı .. 
A!manya~a yalmz ordu ve polis üniforma taşıya~ilecek. 

Almanya~a yetmiş kadarıkomünist tev~if edil~i. 

Almanyada bir amele nUmayi§i 
Berlin, JO (A.A) - Sab

ık çelikmiğCer teşkiltıtı ol
an Nazi muhnripleri cemiy
eti de hücum kıtaları gibi J 8 
ağastosa kadar mezuniyete 
sevkedilmiş ve cemiyet men_ 
suplarının bu müddet zarfı
nda üniformalı geymeleri 
menedilmiştir. Bu ııuretle 

yeni bir emir verilinciye 
kadnr Almanya<la yalnız or
du, polis ve hususi kıtaat 

üniformaları görülecektir. 
Berlin, tO (A .A.) ·- Al-

manyanın muhtelif yerlnin-
70 kadar komünist tevkil ol
un muş ve müteaddit veııaik 

yukalanmıştır. 

PariıJ, 10 (A.A.) - M. 
Hessin eveli:i gün Königııp. 
rt le söylemiş olduğu nutuk 
Paris gazeteleri taralından 
hemen hemen tamamAn ikt
ibas edilmiş ise de bu h11-
ıusta uzun uzadıya mütala. 
serdedenler yoktur. 

Müthiş Bir Keşif!. 
Viyana1 10 (A.A.) - Av· 

usturyada Nazilerin tethit 
hareketi devam etmektedir. 
Viyana yakınında bir Nui 
gazinonun kumar salonu
na bomba koyarken tevkif 
edilmiştir. Karjntiyede bir 
jandarma devriyesine hile-
um eden, jandarmalardan 
birini ağır surette yarelıyan 

üç Nazi tevkif edilmiştir. 

Maruf ~ir do~tor düşman tayarelerini ~üşürece~ ve 
sila~lanm im~a edece~ bir şua ~ulduğunu söylüyor. 

Nevyork, 1 J (A.A.)- ~1aruf ni bir öldürücü şua 
Fahri doktor Nikola 1'esla keşfettiğini bildirmiş -
78 ci doğum yılı münaseb- tir. Doktor keşfini Cen
etile beyanatında düşman evrede siltıhaızlanma kon
tayarelerini düşürecek ve feransına tevdi etmek tasav
silAhlarını imha edecek ye- vurund.adır. 

Londra, 10 (A.A.) - 0Av
am lr.amarHında Almanyad
aki son hAdiseler dolayııile 
( 1'ıvamı ikinci 11yfadı ) 
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V 
. . . 1 aran u u u ç ... 

::-on cC'\alıa son re~ahım! . 

« ... Biribirimizle anlaş 

amıyacağız, ikı gözüm ... Ar
adaki koca U\!Urum kapnna
car~a hımzemivor . )) 

' w 

« ... Zaten, ben. ~ôyledL 
lderinizi kabul etmiyorum .. 
Etmiyeceğim de ... » diyor
sunuz tlostum •.. 

Zaten, benim böyle bir, 
fikrim yoktu ... Sizi, iki 
tarafı makine sesli yolunuz
dan döndürmek azminde 
değildim ... Çünki, siz, ha
yat programınızı çizmiş bir 
gençsiniz ... 

Maksadım, sadece. şıırın 
esasını anlatmaktı . . . Ve 
bu fikrimi de, diğer iki ma
kalemde, etraflıca izah edebi
ldiğime kaniim ... 

Fakat, cevabınızda, yine 
anlamamakta veya öyle oö
rünmekte ısrar ediyorsun~z .. 

Nitekim, şaırı, modaya 
göre elbise diken terziye be
nzetişinizi, yine tekrarlıyor_ 
sunuz ... llalhuki, bunun 
olamıyacağını, açık bir 
lisanla anlatmıştım ... 

O terzi ışını olarak 
kaba bir teıpih yapmışıınız. 

« ... Yeni edebiyatla siz, 
abacı ile en son moda kos. 
tüm diken iki adam gibisi
niz ... » 

Burada ya fikir veya mii
retti p hatası var ... İkisinden 
biri muhakkak ... 

Çünkj alt tarafta da: 
« .•. Siz, bir abacın:n müş

terisisiniz .. Yeni cereyanları 
sevenlerse goU diken bir tc· 
rziye müşteridir, anlatabil
dimmi? .. » 

Hayır. delikanlım, hayır 
anlatamadınız. 

Neden mi? 
Çünkü birincide, ben aba

cı oluyorum, ikincı de ise 
abacıya müşteri •.. Garip de
ğil mi? .. 

«Prasacının; bahçıvana 
praea satma11rn Kabilinden .. 

Neyse, geçelim şimdi ce
vabına: 

1 - ikinci makalemde de 
ıöylediğim gibi, şair terziye, 
abacıya benzetilemez!.. 

2 - Terzi veya abacı, 
seneden seneye değişen mo
daya göre elbise dikerler .. 

Halbuki. aşk, zamanla 
kaybolan bir nesne değildir 
ki, şair, onu bırakarak kari 

' 
in isteğine göre - söyle -
mi~ti m, fakat, yine tekrora 
mecbur kalıyorum - ynzs
ın ... Tıpkı bir gazete mu
harriri gibi. . 

Şairliğin, en mühim vnsfı 
duyabilmek ve duyurabilm 
ek, değil midir. 

3- Beni abacıya henzeti
şinizin doğru olduğunu, bir 
an İçin, kabul edelim ... Bir 
abacı,.muhafazakArların, ha 
hadan nasıl gördü ise öyle 
hareket etmek istiyenlerin 
zevklerine cevap verir .. 

Halbuki, simdiye kadarki 
muhtelıf yazılarımda, hjç 
bir zaman, eskileri istiyen
lerin, Oivan edebiyatının al
çak tavanlı odaıında bağdaş 
kurup oturmaktan ve orada 
tespih çekerek, bir 
bakış için feryat etmekten 
zevk alanların nrzularına 
cevap vermiş değilim ... 

4 - Bir abacıya müşteri 
olduğumu kabul edelim.. yi
ne, ben. hiç bir yazımda, 
eskileri hıısretle ıınmamışım· 
dır ... 

Profesörler cemiyetininin 
tertibi ile dnn Türkiye cüm-
huriyeti sefıri llamdi bey 
ve Avusturya Bnşvekili Dr. 
DoHCussün huzurlnrile Anton 
llanakın hatırası tesit edıl

miştir. Ak::ıdemi Hcktörü 
profesör Dr.Behrens mütev
effanın sanat sahasındaki 
ırndretinılen ve j nsan olaru k 
haiz olduğu meziyetlerinden 
bahs~tmiş ve <> büyük bir 
sanatkar, harikcılar yarat:ın 
bir döhi idı. Onun azim 
ve iradesi tak:ıtı beşerin fe
vkine çıkıyordu, demiştir. 

Profesör Dr. llolzmeister 
bu Avusturyalı sanntklirın 
Türkiye için tarihi ve şere
fli hir vazifönin i(asına 

mazhar olmasında JDnİ icra 
kuvetleri kahramanları polis 
ve jandarma namına dikilecek 
emniyet .abidesinin kendis 
tarafından yapılmasında, 

sabık Viyana sefıri Hamdi 
beyin himmetleri amil oldu_ 
ğunu bildirmiştir. Bu abide
de «eski ve yeni Türkiye» 
ye ait tunç Cıgürler bu ka
rarnameleri temsil etmekte 
dir. Bunların taşıdıkları sil
öhlar da semboliktir. flnn. 
akın kendi tahirile «bunlar 
bir milletin mazi ve istikb
alinin mümessilleri olarak 
her taarruzu def ve emniyeti 
tekeffül etmektedirler.» Sef-
ir Hamdi bey abideyi devlet 
namına kabul etmiştir. Mer
atimde sanatkJl.rların dul 
zevcesi, çiftçi olan oğlu ve 
gelini de hazır bulunmuşL 
ur. 

Başvekil Dr. Dollfuss iki 
tunç st:ıtüden başka çok 

i
l kı:ıraktor ifade8ilc ufki hır 

vaziyette sıralanmış olarak 
görünü) ördu. un ve arka 
cepheleri tezyin eden relief-
1 ere ait projt>ksioıılu resim
ler dahi gösterildi. Ön tar
aftaki rclıfler polis vu jan -
darma faalıvetıni ve arka 

J 

taruftaki relifıcr sulh ve se
lametin, maddi ve manevi 
kültürün fl yiz ve semerele
rini tasvir ·ve temsil etmek
tedir . 

Çok müessir ve manalı 
ol:ın hu tesit merasimi ikj 
devasa tunç fıgürün ayakla. 
rı ucundn cereyan etmiştir 
İçtima salonunda birçok 
sanatkt\rlar ve f!anat tahsıl 

eden takeheler ve sanat üJ
omosı hazır bulunuvordu . 

J 

Profesör Behrens, lfanak·n 
volkanık tabiatını gayet gü
zel kelimelerle tasvir ve 
ıfade ettikten sonra hazurun 
llunakın son ve natamam 
eserinde bu ifadenin delilini 
gördü· Figürlerin büyüklü
ğü hergün görülen şeyler
den değildi. Fıgurlerd~kı 

ayağın bir parmağı birbu
çuk karıştır. Figürler duvar 
plastiği olarak düşünülmüş 

olduğundan bunları tamamen 
çevrelemek kabı! değildi. Bu· 
yüksek relıf kompozisyonu 
bir igtişoşe htlkim bir va_ 
ziyetı temsil eJiyor. Görü
nüş, tel'!İr ve temsil çok 
güzeldir. 

Kuvvetli adele!ere malik 
dev vücutlar ve karakteris . 
tik baslar hazurunlo birlikte 
Cotograf çekmek i~·in zaman 
kuvvetli ziyalar ak -
sottirilmek suretilc açık al-

entereısan olan, umumi vazi. 
yet ve tesisatı gösteren jips 
modeli de gözden geçirmiş 

tın rengi iktisap ediyor ve 
derin bir tosir husule getir-
iyordu. 

s==============::=ı=========-=-

Şu halde, teşpihiniz, üzeri-
nde durulamıyacak kadar 
köhne ve çürüktür ... 

«Siz bütün yazılarınızda 
aşkın pjsikolojisini ve felse
fesini yapıyorsunuz. Unut
mamanız ldzımdır ki mevzu 
umuz «aşksız şiir olur mu 
olmaz mı~.» meselesidir.)) 
diye bana ihtarda bulunu_ 
yorsunuz .. 

Zaten ben cevaplarımda, 
«aşksız şiir olur mu, olmoz 
mı~» cümlesi etrcı f,nJu 
bir pervane gibi dolaştım. 
Ve düşüncelerimi iepat jçjn 
de boş bir balon mevkiine 
diişemezdim. 

flulasa her iki makalede 
de hiç bir zaman düsturdan 
ayrılmadım. 

ne~elim .. . 
cİlhamj Bekir ... • 

Bıı imzayı bazı mecmuahır _ 
da gördüm. Fakat, b11 isimde 
bir şair tanımıyorum . 

~azım Hikmeti karışdır

ığınız suale evelki yozım. 

da cevap verdiğim ırrn .. 
geçiyorum. 

Yine kaha bir tnbir kulla
narak diyorsunuz ki: 

« Fabrika henzetişin izden 
bir şey anladınısa arap 

• 1 l -acayıp. _ o ayım .. 
O kadar vaz h bir pJrçanın 

anlaşılmamnsı hayret, ma
mafi ben size izah edoyim: 

Hemen her şiirinizde pis
ton, turbin kelimeleri geçi 
yordu ... Zannedersem. hun
ların sebebini sormuştum .. . 

Cevap olarak bana: 
«-Mevzuubash yazımda pis

ton makineyi ve makine de
vrini remzeder ... » 

Demiştiniz, yani makine-

den şiir çıkarmak fıkrinde

sınız ... 
Ben de, makineden şiir do 

ğmıyacoğını canlı olarak 
anlatabilmek için sütunum
da bir fabrika şohı i kurmu. 
ştum ... 

Yazınıza devam: 
« ... Aşklarınız, oyi fılitre 

edilmiş bir kaynak suyu ka
dar temiz olabilir.)> 

« . .. aldkadar etmez beni 
bunlar .. » demişken. alt ta
rafta bu kat'! sözünüzü nak 
zeJecek bir tereddüt göste
rıyorsunuz: 

« ... kalbim var; gönlüm, 
yiizündP. ergenlik çıkan 20 
yaşında ki genç yüreklnden 
daha hararetlı ve canlıdır ... » 

Aşki yazanlar için: 
« ... Hemen hemen aynı şe· 

yi tekrarlamaktan ba kn ne
yaptılar ... » diyorsunuz .. bu
nun cevabını ben değil , he
pimizin üstadı sayılan Köp
rülü zade M.Fuot bey versin: 

«... Biz!m şairlerimiz, ı'l.şık 

olacr.ık ko.dar derin ve s:ım
imi bir ruha malik oJmodı

kları kin ı.1şık olumıyorlar. 

fakat aşka özeniyorlar; bü 
tün cinsi ve şehvani temay
üllerini aşk perdesi altında 

örtmek istiyorlur.» 
« L.ık in, heyat! çok baya· 

ğı bir zevk perestliğ'in çap
kın, kiistah, im·ıh trrennü
ınlerini aşkın llihuti harimi
ne sokmak cinayetini hangi 
sanat dşıkı irtikfi p edebil· 
i r .. » 

Aşkın yaşadığını ve yaşa
şadı kça aynı terü tazeliği 
muhafoza edeceğini uzun 

' 
uzallıyo diğer makalelerimde 
izah etmiştim .. 

Evet, dostum, tornistan 
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Buğday Z e y t i n S i n e ğ i i 1 e 
Mübayaası başladı. M Ü c ad e 1 e Başladı. 

Ziraat bankası yeniden müba
yaaya başlamış bnlunuyor. 

· Zırnat bankası şehrimızde 
yeniden buğday miibayaası
na başlamıştır. 

Banka, şimdiye kadar hü
kumetın kabul ettiğı fınt üz
erinden yon i beş, beş buçuk 
kuruşt n epi buğday satın 

almışt r . Bankan n bir mem_ 
uru buğday mübııyııası işi 

ile meşgul olmaktadır. 

Mah~emelerin yaz tatili. 
Mahkemelerin yaz fatıli 

20 temmuzda başlıyacaktır. 
Şehrimizdeki mahkemeler 
ellerınde bulunon müstacel 
dov ları tatile kadar bitirm
ek için uğraşmaktadırlar. 

Bir ölüm cezası. 
grdek kazus nın Yukarı-

yapıcı köyünden Hüseyin 
oğlu l\h·lı medi üzerinde hu 
lunduğu parasını almak üz
ere birlıkte yemt=ık yimek 
bııhapesile bir bostana göt
ürüp kendisine yardım eden 
iki arkadaşın sopa ile ansı
zın ensesine vurarak serse_ 
mlettikten sonra bıonğını 

göğsüne saplayıp öldüren 
hu köyden J 300 doğumlu 

Mehmet oğlu kara Hasan 
hakkında Bandırma nğır ce
za mo.h kem •s nce yapılan 
muhakeme neticesinde hükm
odıJmiş olan öliim cezası 

Btiyiik Mıllot ~1e<'lisi tnraCı· 

ndan tasdik olunmuştur. 

Gönende ~ir ~aça~çı tutuf du 
Gönen. p1uhabir mizden)

Tırnıvn mahallesinden Süley
man oğlu Hüseyin isminde 
bir nra bacının kaçakçılık 

yaptığı anlaşılarak tutulmu
ştur Arabacı Hiiseyin tutu
lduğu vakit arabasında üç 
kilo tütün bulunmuş, 

tütün ve araba müsadere 
olunmuştu:-

Kaçakçı ihtisas mahkem
esinde muhakeme edilmek 
üzere Balıkesire gönderilm
iştir. 

yok... Ben yıne aynı fıkir
dcyim. Siz ne derseniz Je_ 
yınız: 

«Sanatın :ınası asktır!..>> 

Siir Samimi aşkın bir 
nağmesidir .. . 

Uoniıl orkestra!nndan - sa
zından demiyelim yükselen 
nağmeleri şiirin kor gibi ya_ 
nan duJakJurındtın İçmeliy

iz, aziz dostum .. 

Dikkat ettiniz mi, bilmem 
Ben hor makalemde, şiir 

in hakiki cephesini t0tkik 
ettim .. 

Bır mefkure. bir ideal ic;;. 
in yazılan manzumeleri, mti
no knşamızın paravanası ar_ 
dınu rır1attım .. 

(Me · Te) 
NOT: 
« Siirde aşk bulunmalıd

ır» dedığ:m için, gönliımde, 
bir kadının veya bir genç 
kız n yaldızlı portresini tas
ıJığımı zannetmeyiniz... ~in

yır!. Böyle bir düşünceye 

saplanmayınız, dostlarım. 

M. 1'. 

-
Müca~ele üç kaza memuru tarahn~an idare ediliyor. 

Erdek Zeytinliklcrıne bir bıkı:,: 

Erdek, (~uhabirimizden) - Kazamız dahilindeki zeytin 
sineği ile mücadeleye başlanmıştır. 

Müradele Bandırma, Susığırlık ve Erdek ziraat fen me· 
murları taraf ndan idare edilmektedir. Vilayet ziraat müdü· 
rü llüdai bey ae mücadeleye nazaret etmektedir. 

Z 1ytin sineği ile geçen senelerde de mücadele yapılmış 
ve eyi neticeler alınmıştı. Bu seneki mücadtileden de eyi 
bir 1nctice alınacağı tahmin edilmektedir. 

Londra görlişmeleri 
(Üst tarafı birinci sayfada) nacaktır. Bir taraftan hari

Rusların müstakbel muave-
net projesi olmuştur. 

BHgünkü teklıf edilen hat
lar üzerinde tahakkuk ettiği 

takdirde böyle bir misak 
A lmonyayı da içine alacak 
ve Almanyanın milletler ce· 
miyetine avdeti ile Sovyet 
Rusyonın milletler cemiyeti_ 
ne girmesi fırsatlarını hazır

lıyehilecektir. 

Diğer taraftan M. Pietri 
Sir Eyres Monsel ile yapmış 
olduğu görüşmelerde Alma
nyanın da 1935 deniz konfer 
ansına iştirak meselesini 
mevzubahs etmiştır. 

Londra, IO (A.A )-Fransız_ 
larla lngılizler arasındaki 
dünkii müzakereler saat J 3 u 
kadar sürmüştür. Bu müza_ 
kerelere öğleden sonra deva 
m edilmiştir. 

Londra, 10 (A.A.)- M. Bar. 
tu Pietri sir john Simon Ye 
Lord Tyell bugün öğle yem 
eğini DoWing Street de ~1. 
Bartu ile beraber yemişlerdir. 

Londra, 10 (A.A.)- Resmi 
mükalemeler başladıktan so
nra cereyan eden nim resmi 
ınünaknşato istinadan mem
nuiyetinin sahasını genişl

ettiğini zasettirecek sebep
ler vardır . 

M. Bartu dün akşam 

Fransız sefaretinde verilen 
ziyafette lta1ya seCıri M. Gr-
andi ile görüşmüştür. Müktl-
1 ımfm]n bahri meselelerle 
tt·mas ettiği söylenmektedir. 

Fransız hariciye nazırı sa
bahl"'yin M. Henderson ile 

r.iye nazırları hariciye nn
a~etinde Avrupa meseleleri 
hakkında no)ttai nazar 
teati ederlerken diğer tar
aftan da Fransız bahriye 
nazarı M. Pietri ile Sir 
Bolton Eyres Monsel b•h· 
riye nazaretinde deniz kon
ferasının ihzarı hakkında 
görüşmüşlerdir. 

Londra. JI (A.A.J- Fran
sız ve lngiliz nazırlarının 
müzakereleri hakkında bir 
tebliğ neşredilmiştir. Bu 
teblığe nazaran müzaker~-

lerin mevzuu bilhaHa Fran
sanın ııarki Avrupada daha 
şümullü ve mütekalıilen 

sililhları bırakma kon-
feransının istiklAli ve Y35 
doniı konferansınm ihzarı 

meseleleri teşkil etmiştir. 

Bu son noktada müzakerata 
devam kostile Fransız bah
riye nazırı Londradaki ika
metini temdit edecektir. 

Londra, 11 (A A.) - Faan· 
sa Hariciye nazırı dün &k
şam Londrayı terketmiş ve 
hareketinden evel Londra 

müzakerelerinden pek ziya
de memnun olduğunu ve 
Avrupa vaziyeti hakkında 

İngiliz hariciye nazırile hem 
fıkir bulunduğunu söylemiş · 

tir. 

almanyada 
Neler oluyor 

silahlnrı bırakma k\lnfercınsı_ ( Üst tarafı birin&..~i sayfada) 
nı yeniden canlandırmak için hükumetin Lokarna muahe
ne gibi te !ahir ittihazı fay_ desinin tahmil atmekte old
dalı ola.cağını münakaşa et-

uğu taahhütlere riayet edip 
miştir. Öyle yemeğinde M. 

etmemiş olduğu tarzında bir 
Raldvin ile mumaileyhi şid-
detle nldkadar eden İngilte_ mebus tarafından sorulan 
renin havai müdafaası mes- bir suale cevaben Sir John 
efesinin tetkik olunacağı za- Simon Lokarna muahedenam-
nedilmektedir. esinin aktini icabetmiş olan 

Lodra, • I O(A A) - Dün menaCiin bir güna tebedd -
lngiliz hükumeti tarafından tile maruz kalmamış olduğ-
verilen pek samimi öğle unu şöylemit ve demiştir ki: 
ziyafetinden sonra F:-ansız - Her halde altına imza-
ve İngiliz nazırları ile mızı koymuş olduğumuz bu 
yüksek memurları arasında 1 vesikadaki imzamızın şerefi
görüşmelerP. tekrar başla- ni ~orumamız icabeder. 
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,. • • ı ~e~muaıa,... 1 ımı~~~~8alkesirin Şifa Kaynağı !l~!.!~91 
A ı m a n _!i_a d ı s e 1 e r ı ı Tuı~~:ıiK':!;!~~::. Cem- :i O A G I L I C A S I i!! 
Ecnebi Matbuat. 

Hitltr hücum kıtalarının tarihi. Roehm kimdir, Lutze kimdir?. Ankarada «Türkiye Kim- ~=-~ ~-=-ı 
Roelım kimdir? !erinin tilemdarı idi. S. A. = 

y~Grler Cemiyeti Mecmuası» ~~ r 
«Pester Lloyd)) den: hizmeti gönüllü hizmet olup d·ı t. . f ı= il 1 t f . ·r h l n a 

mensuplarının adedi Nasyo- a 1 e ıır mecmua ~.n ı~ar ~ avasının, suyunun e a etı ve Şl a assa arını ., 
Akim bırakılan ihti- t ğ b 1 t r Turkıye - l k ~· 

nal Sosvalist mehafıllnin işa- e _me e ıış amış 1
• • • :::::::~ fevkaladeJiiYi romatizma, kum ve Löbrek hasta ı · -141 hareketınin başı " kımyagarler cemıyetı taraf- =.s ~ . ... . . 

Ernest Roehm nasyonal rına göre takriben 2 mi1y- ından çıkarılmakt.a olan hu --=~ )arına ka:oşı da nafı oldugu herkesçe nıa~um bulu- ~ı 
.1 . on jJi. S A. 7 ana grubıı y D G L 

sosyalist hareketinin en ı erı ~ecm~a Y.alnız kımyeg_Arle- 1 nan ıneşhur B A L A A l - l 
gelen muhurip1erindedir. 28 ayrılmıştır: rı değıl kımyanın tntbıko.tı- ~ i 
Teşrinisani 1887 de :\tünih- 1-Birinci ana grup şarki ndan istıfııde e~e~ ilimler· =l J C A S J bu kcru idarei hususiyecc ~ 
te doğmuştur. 1609 da ord- Prusyo: jenaral Litzman den olan sanayı ıle tababet, ~ . • • . . ~ 
ya muvazzaf hizmetle girm iş 2 - Pome•lanya: M. Lu- eczacılık ve saire ilim şube- . ] t~.nnr edıln~ış, 1ıanımfor ıçın de ~yrıca tenez- ~'i!S 
ve harbi umumide mütead- ken, Schleswig, Macklenburg, lerinde çalışıınları da alAk- =~ zuh yerlerı y<ıpılmış ve arzu edılen derecede J!!!S 
dit defalar yaralanmı~ ve 3 - Dranılanhurg. M. alandıracak bir hüviyet taş- ~---.: fenni ve sıhhi hir ha.le getirilmiştir. Gerek Bal.ıke- 'rl 

ımaktadırlar. =J sir ve gerek Ba ya ı e o an ~'O arı a otomo H ve 
harpten sonra «Bunt Reich- Heines. Sılizyıı , Carbi Pru - J l l il d l ) ~ 
skriegsflagge» denilen mu- sya, Mecmuanın ilk sayısında =-
haripler birbirliğini kurmu- 4 - Soksunya, M. Fon bulunan başlıca yaz ı lar şu- =~ kamyonların kolaylıkla gidip gt•lmesiue müsait bir ... 
ştur. Hitler Nasyonal SOSJ8 Killing~r. nlardır: ~. şııkle konulmuştur. Yeni rııiist('cir tara rıııdaıı ıa. ;: ' 

5 - M. Steinhotr, württ- i 
list hareketinin i<loresini uh· Necmettin beyin (süt yağ- == __ -= ZlllHıelen tefri~atı YUJ>Ihlı!'ı o.ribi arzu edenlrre kar- _ 
d enberg, Baden , liesan, Thü_ ...., "' ~ ~ ., 

esine aldıktan sonra Roe- ringen, larında (( endısler» ve yeni s::='~ vola ve vatak ta temin olunmuştur. E~babı istira- ~~ 
~:ere~leBa:ı·~=as~:~:~swe~i~ 6 - ~!. Lü•ze. Aşağı AL tahlil sistemleri), Dr. HAdi =, iıati haz;rlanan vil:ivetiıııizin lıulıiricik ~ j FA rJ : 

Müştak beyin (şuai tahlıl -~ .1., ""/ .. ,. 
Ordusu ile Nas,'onal Sosya- manya, lA b k . e ~~ J 

J 7 - Bavvon M. Sahneid· ve quarz ilm adının ımy ~~=:= K A y N A G mn bu kere c .. ok temiz ve ~ list fırkası arasır.dıı teşriki " vi muayonelerde ehemmi-
huber . 

mesai vücude O'etirmiştir. Ke. yeti), Dr. Mecit İbrahim be -_-_-_-_: ıııu .. kenuıwl bir suretle a(.•ıltlıib ve fiatlarda. zam i~ o Ana gruplar, tali grupla- ._, ;= 
ndisinin iştirak ettiği 1923 

ra ve tali gruplar bölüklere yin (Ağır su), İsfen<lıyar Esat ~; ' .. ·apılmadıl!ı muhterem halkımıza nıenıııumyt1tle t, 

ili\hi ayr ı lmıştı . eyın even §_- o, rzo\,1nur ( 16 -12n ) '-selerinden sonra hapse gir- k kıymeti hakkında). Kerim u • 

Teşrinisani Münih hıidL b · (G nebatının yem ._, 1 
rn iş ve 

1924 
de fır k 

0 

n ın re- 1 c r~.i~.· ~ 
1 

~ ~~ :ı ;i:nü m ~
0

~~ ~! ~t~ O ın er beyin ( m 
11 

rle n s ~ı 10 
r ~n: §1 =ltİi'\\1Wı~1\~İlll'ı'11\1!1lilİİİiii\iiiiİİİiiiiiiiiiİİ ilii\i\iiiiirniiiii@İİill~iiiiİİiiiJJlliiiİ İiiiii~@İİi~iiiiiiİ , İİi~iiiiiiİİİi~iiii[İİİİiİ '. İliiiiii@iiiiiiiiiiilİiiiiiii~İİİİWiİI 

ichstag mebusu olmuştur. kıtta:ıtı da ~ A. ya mensuptur. da serbest karbondı~ksı~ı 1i1UUI 1111 U 
Oza~an kendisi S.A . nın teş- B k 1 2 1 1 tayini hakkında), cemıyetın B d k 1 
kildt işi ile meşgul o1muşt- sa: ~:t~yat vs~nıfların:;~aas~ ı çalışmasına ait habe~ler.. M ~ nisa _ an ırma ısmı y o c u 
ur. 1928 de Roehm yonııl Sosyalist otomobil Okurlarımıza tanıyı ede. W 

ile Hitler arnaındaki dosta- kıttaatı da S A. ya mensup- rız. 
ne münasehata bir az soğuk
luk arız olmu~tur. Bunun 

') 

üzerine Roehm Bolivyaya 
gitmiş ve orada talim ve te
rbiye ,zabit\ olarak çalışmış- 1 
tır. ] 930 da kendisi tekrar 
Hitlerin yanında ve teşkilf\
tı yenileştirilen S.A. hiicum 
kıtaııtının ba~ında görülmfüj· 

~ . 
tür. S.A. nın erktln• harbıye 

reisi olarak 30 kfinunusanı 

1933 deki rejim tebeddülfi
tına nafiz bir surette iştirak 
etmiştir. 

• 1 Kanunusani 1933 de Re
ohm Reichs kabinesinin ne-

zaret nıakamına geçmişti Ro

ehm Nasyonal Sosyalist ha

reketinin radikal cenahına 
menıup idi. Roehmün Hitler 

ile münasAbatı hemen daima 
gerginıli. Zira Roehm iptida_ 

danberi siyasi Hitlerin yanı

nda kendisine askeri bir li
der rolü yapmak isterdi. 

Roehm her kesçe 

malum olan gayri tabii tem

ayülıltı ılolayısile birçok 

husumetlere de maruz kal
mıştı. Riech propog~nda na

zırı Dr. Oobbelse karşı açık· 
ça muhasım •aziye~indc idi. 

Hükı1met dahilindeki mevkii 

aylardan bere sarsılmıştı. 
Pasüalyodan beri Roehm 

ekseriya mezuniyette bulu
nuyor vo mezuniyetini. ~cne
bi memleketlerde geçırıyor· 

du. 

H kılaatımn tarihçesi 
«N 6V Freia Presseden: 
Nıısyonal sosyalist hücum 

kıtaatı S.A. fırkanın en eski 
ve esash birteşkiltltidır. Ro· 
smen teşekkül tarihi 3 Ağ· 
usto 1921 dir. Bazı istiha· 
lelerden sonra 1930 Eylıil
denberi bugünkü:chemmiye. 
tini iktisap etmiş bıılunuyor· 
du. S.A nın asıl teşekkülün
den maksat: Fırkanın içtima 
salonunu ve jçtimalarının hi
mayesi ve propaganda idi 
Sonraları müdafaa sporları 
ve talimleri yapılmağa baş-
landı. S.A kıtaatı 

Roehmün kendi ifade 

~~l~l=e kimdir'! -~-~~-;o._n_-;0s_o_:;a-hı~-st-~:-~~-k:-t~ ücretlerinde yüzde 50 tenzilat. 
«Pes ter Lloyd » den: ile temasa girerek ons me-
\'ik tor Lutze 28 kdnunu- nsup olmuş ve elberferlb 

evel 1890 dn Münster eya- mıntaka gurupuna Aza olm
letinde doğmuş ve tahsilini uştur. Bir sene sonra S.A. 
ikmalden sonra posta idare· hücum müfrezesi kumanda
sine miil:ız i meten memur nlığırıa tayin edilmiş ve 
edilmiş ve 1 Teşrinievel Ruhr milli müdafaa mücade-
1912 de 55 inci piyade ala- lesine iştirak etmiştir. 1925 ne 
yında asker olmuş ve hrırhi Hanoverdeki 6 numaralı $. 
umumiye iştirnk ederek ha- A. hücum kıtaatı ana 
rhin başlanğıcından nihaye-

Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
müfettişliğinden: 

1-15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Ban
dırma - Manisa kısmı yolcu ücretlerinde yüzde 
elli tenzilat yapılacaktır. 

2 - Bu suretle Manisa - Bandırma kısmı 
istasiyonlarının yekdiğeri arasında seyahat 

tine kadar daima cephede gurubuna kumandan olmuş 
nerede bir buhranlı vaziyet ve Hiler mevkii iktidara 
hadis olmuşsa orndn bulun- geçtikten aı bir zaman 
muş ve bir gözünü kaybet- sonra Şubatta Hannonr. 
miş ve harpten sonra kıta- Polis müdürlüğüne ve bir 
~il~ cepheden dönüncPde yi. kaç hafta sonra da Hann· 
ne kıtasında kalarak 1919da over eyaleti valiliğine geti-

gözünden maıaıiyeti doı- rilmiş ve şurayı devlete aza edecek yolcular ve Manisa - Bandırma kıamı-
•yısiı. ordudan ihraç. •d- intihap olunmuştur. nın herhangi bir istasiyonundan Devlet Demir-

[
- Belediye Dispa._nser~nde-1 yolları şebekesinin herhangi bir istasiyonuna 

. fl!u~yene Gunlerı. ve müteakıben gidecek ve gelecek yolcular umartesı gunlerı: Öğleden sonra saat 14 den 16 ya 1 

1 
kad~r Jahill . hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 1 Manisa- Badırma kısmına ait seyahtaları için 
Emın hey> ı 
Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den .16 ya kadar yüzde elli tenzilatlı azimet bileti alacaklardır. 

ı kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesı <Doktor 

1 Mehmet .Ktı~iı h~y> • 3 - Nizamen nısıf ücrete tabi cocuklar da I Pazartesı gıınlerı: Ögleden evel saat 10 dan 12 ye , 

1 ka~ar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet bu tenzilattan istifade ederler. Başka suretle 
1 Emın bey) 1 
1 Salı günleri: öğleden evel saat 10 dan 12 ye kadar 1 fenzilatla se vehaf edenlere ayrıca tenzilat ya-
l Dahili hııstaliklar muayesi ( Doktor .\lımet Emin bey 1 " . • • • 
ı Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya ı pılmal Fvzla malumat ıcın ıstasıyonlara 
1 kadar dahili hastıı1ıklar muayenesi (Dr. Hasan Raif bey 1 • • ' 1 P~rşembe günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 1 müracaat edılmeSl mercudur. 
I kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi { Dr. 1 

·-~=!!!!~~----------------' • • Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir merkez kıtaatı i<;in aşağıda yazılı üç 
cins erzakın 28 - 7 • 934 cumartesi giinü saat 
onda almıi münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin ınezktir giin ve saatte Balıkesir as
keri satın alına komisyoımna müracaatları il3n 
olunur. 

Cinsi 
Patetes 

Mikdarı Kilo 
30,000 

3-133 
Balıkesir askeri satın alma 

komisyonundan: 
Su sığırlık kıtaatı için yirnıi bin kilo sığır eti 

ile yiiz altmış bin kilo odun ve ha)'Vauat için 
muk.tazi iki yüz bin kilo arpa ile iki yiiz bin ki
lo samanın ihalesi aleui münakasa ile yapılacak-
tır. Taliplerin 9-8-934 Jlerşembe giinii ~ aat on
da Balıkesir As. satın alma komisyonuna naü
racaatları. 

K. soğan 
11ercimek 

( 4-132) 

22,000 
15,000 

4 - 127 



11 temmuz 934 çarşam~a akşamm~an iti~aren 

BİR AŞK NAGMESİ 
Risar , Taberin 

Bu tanın mı" yüksek aı·ı istin çe' irdiğ'i 
çok giizel filmi görmeuizi tav iye ederiz. 
Mutena şarkıları Ye çok güzel mnsikisile 
herke i ıneftuu edtıcektir. 

Bu fılim; medeni insanların medeni gıdasıdır. 

Bu filimin şarkıları yıılnız odeon pldklnrındn tegn· 
nni edilmiştir. 

O • 4506; O • 4507 Numarolu pliikları orayın z. 

-
ZEİS 
f otograf ma~inef eri 

TCRK DİLİ 

__ , 
F 

AJ<°NELERİ 
1 1 

l)iinyada birirırili~i ka
zanan « ZElSiK ON » 
fotoğraf nıakinelrrinin 
934 otomatik rnodellP-

~ah Me~met ma~~umu Hüseyin Avni ticarethanesi 

rini makine, srlıpa \P 

çantanlarmı ((Ş.\ il M Ell 
MET MAIJl)(l~l(; ue -
SEYIN AV 'İ ticaret -
hanesirıdr aravmız. . 

,. .. Yurttaş! •••••••• , 
: Hilô.lialwu:ri unutma/ : 
: ıstırap çeken insanlara ~ 
: eyilik yard11n eden odur. : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Agf a f otograf makineleri 
nin Balık(ısirrlc yegt'uw sati · ~ cridiı·. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGH.\ F ~J.\Kİ~ELEHİ 
Yedi ynşınılıı bir çocuk t r ıf,nıJnn d3hi goyret 

koluylıkln kullanılır. 

12 TEM~1 UZ 

Balıkesir VilAye Matba&1mda baaılmııtır . 


