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Elaz·z attı Bitti Ve ilk Tren Dün Şehre Girdi .. 

anyada Bir İh ti 1 a 1 Yapılmak Elaziz Türk -İran Dostluğu. 
i s t e n d i Ve O e r h a 1 Bastırıldı. 

IMilali yapmak istiyenler H'tler ~ücum kıtalannm reisleridir. Birçak kimseler ~urşuna 
dizimi. Başvekil muavini Yon Papen de tevkif edildi, fakat sonra saıbest buak,ldı. 

Almanya-A~usturya h1:1dudu kapandı. 
Barlın 30 (A A.) Royt- ! Bunlar hu hatalarını pek anaeır aylardnnberi lljtler 

tor ajansının istıhbaratınrı na- pahalı ödiyeceklerdir. Mü- milisleri ile devletin milli 
zaran. nasyonnl sosy~list ı nihte fesat hareketi ile aL sosyalist fı rkası tı ras nda 
fırka ının bazı şubelerınde nk:ıd 1r olan H i tlerı·i mılis ibtiltr çıkarmıya \0al ısıyorl -
jsyan ~·ıktıJı rıvayotlori kumandanlnrınJan yedi kişi ardı. Milislerin hariciye 
dönmektedır. kurşuna dizilmişlerdir. Ara- reisi M. Rohın Bilerin mn-

i\1 . Göeringin evi zabıta- larında Konsperidi de vard· lumatı olmaksızın ceneral 
nın nezareti alt nJadı r . Ti- ır. Poin de ölmüştür. Milis- Sehlejeher ile münasebet 
ı (l'c rtı•n mnhnllesi M. Göe- le rin en büyük reısı tesiı etmek surdile Berlin 
r~ngin huf4usi memurla.rı E11fatile M. Hıtler hücum için pek ziyade antipatik bir 
tarafından muhofoza cJıl- kı tu larının yeni erkAm har_ şahıiyetten istifade et-
mektedir. Bu tı:ıdiselerin biyesıne bütün hürum kıtaları miştir. Hitler Bir sistem 
menşei, Miınih ş hridir. reisle rinden ve efradmdan dahilinde tevlit edilen bA.dis-

Anadolu Ajansının notu· itaa t ve bila eler üzerine Munihe hiderek 
Bu haberi teyit e !e - k::ıyılü şart irızibot ia- bazllarının tevkifini emretmiş-

cek ma hiyette şimdiye ka- terliğini hattı hareketleri- tir. Prusya başve -
dnr Berlindcn başka bir nin olamıyan hücum kıtaları kili Göering Berl inde aynı 
ha ber alınmamıştır, re.isleri ile siyasi rüesa suretle hareket ederek bil-

Berlin, t (A.A.) _ Math- derhal ve bilA 1ne- has1& bu siyasi kastın mu-
uat mümessillerini kabul ed- rhamet fırkadan tardedil- reten müttefıklerini tevkif 
en Prusya başvekilı M. Go· eceklerd ir. Hücum kıtalarıoı ettirmeğe daTet etmiştir . 
r in~ hücum kıtaatı idaresinin Berlinde muhteşem bir Londra, 1 (A. A.) - Ro. 

' hareket ini t k p bu k ıttı of. tarzda yerle~miş olan ve yter ajansının Berlinden bil-
1!1 i r tİC"n ilf' ı kı bir aiti- ziyc.ıfet lerine ayda otuz dirdiğioe göre tevkif edi-
ka mu lı fı:rza ttiJinı ve bi r bin mark Hrfedilen umumi lfllD baıvekil muavini Von 
ihtil ıl \' t karmoğa tcşebbıi~ karargii hın derhal ilga Papen isticvaptan sonra 
ctmis old uğunu söylemiş ve edilmesini emretmiotir. ıP.rbest bırakılmı~tır. 
demiştir ki: Münib, 30 (A.A.) - Alman Viyana, 1 (A .A ) - Alman-

B k. ı ,· ~tı' hbarat bürosu bildiriyor: ,,anın Avu•turyo. hududu - azı ·ı mse er "' J .., 

ikıııci hır in k ıl ip yapabı le- ~1 illi sosyalist fırkasının tamamile kapatılmıştır. Al· 
ceklcrini znnnı>tmişlud i r . hı r tebl iğıne nazaran bazı ( Devamt üçüncü sayfada ) 
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i s t a n b u ld a Büyük ı Ödemiş 
Bir Fener Alayı Vaplldı. Hafü ordumu~a hlr .tayare 

1 
~ ~. Lı H ti . . -

11 
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1 
b 1 daha hedıye adıyor 

.,euınşau azre erınrn şere erme yapı an u ener Ankara, ı < AA. > -

alayı l· stan~uıun pek az gördüg· Ü derecede parlak ol~u. ÖJemi ' esnafları aralo rın-u da mühim bir toplantı 
yaparak havalarım ı za bir 
tayare ihdu ctmrğe karor ve
rmi~tir. Bu tııyarenin bcdcl ı 
şu sıırf'tte temin edilecektir: 
ö .iemiş berberleri. kundu
racıları ve urğancı lrırı bir 
gündeliklerini. kas ı plar da 
her giin k"gecekleri ko 
yun, kuzu, keçi ve oğ -
laklardan birer ve s • ğır 

lardan iki~er kuruş ta
yare cemiyetine verecekler-
dir. Hamiyetli ü .lcınişlil-
ler şimdiye kadar biri 

• k 'n ala\ )aııı J ıızı> : .. ıaııbuluıı gor.llnlı~u ÔJemiş, dığeri Ad ·~ğıda 
istanbul. 1 {AA ) - İrıın zı~a . tur~nlık halıne ~el • ı üçüncüsünde ÜJemiş tüt -

Şehinş::ıh ı Hazretleri Jün kıi mıştır 1 11 1 getiren va- Jüneüleri isimlerile - ordu. 
~iı~ıü Dol mohnh~·e sa rnyında pu rlnr mükP.mn_ıel aydın.la- muza üç tayare hediye 
ıstı rnhatle ge~·irm işle rdir. tılm ış ren~lı mehtopıar etmitlerdir. Hu son ka-

lstunhul 1 (A A ) _ 1· hava fısı:ıklerı atılıyor va • rarla alınncak tayarc Od-
• . r3 n . } lk h b' w d 

Bayram yapıyor, ~alk se
vinç içindedir. 

İlk tren dün merasimle El3ziz 
istasiyona girdi 

Elhiz, 1 (A.A .) - Treıı 
Elazize g irdi. Cümhuriyc
in bu feyizli nimetine 
ko \'uşan Jfülziz halkı se· 
vinç içindedir. On binler
ce koylu ve şeh irl i ha
lk istasiyon civarında 

davullar ve zurnalar çalarak 
bayrıım yapmaktadırlar. ilk 

tren bügüo merasimle ist
asiyona gelmiştir. 

Maarif 
Ve~aletin in bir te~ Jiöi. 

Orfamektep muallimi olmak 
istiyenlerden aranılan evsaf. 

Ankara, J ( A. A.)- Maarif 
Vekd let i nılcn : Orta 

mekteplerde mualJimlik eL 
mek istiyen yüksek mektep 

mezunlarından Maaril Vek:1-
letine müracaat etmiş olan 
ların ist ida larına ce,·abım 
tebliğ olunur: 

1 - Yüksek mekte p me· 
zunlarından orta mektepler
de muallimlik yapmak için 
vekalete miiracaat edenlerin 
20-30 temmuzda İstanbul 
üniversitesinde imtihanları-

nın icrası takarrür etmiştir. 
Bunlardan son on ~e-
ne irinde eılobiyat ve 
fen fakült.Pl11r inden mezun 
olmuş bulunanlar imtihana 
tabi değ:ldir. Bu fakülteler
den on Sf\ ne vo daha evol 
n eşet edip te muollimJiğe 
intisap etmi ve yahut bir 
müddet t-ı lim hizmetinde 
bulunduktan son ra en nz 

on senedc>nber i muall imlik 
me c:leğinden ay rılm ış bulu
nanhır ıiiğer yüksek mektep 
mezunl:ırı g ibi imtihana gir_ 
mek m~l' Luriyetind eıl ir. 

2 - imtihanlar toliplerin 
müracnatlarına göm Tiirk~~r. . 

tarih. coğrafya , yurt bilgisi. 

f~n bilgisi, biyoloji, riyaziye 
zümrcl ·r inJen yapılacakt ı r . 

İmtihana g ireceklerin iti· 
zım gelen vesikolarile 17 
temmuza kadar İstanbul 
Üniversite kıltib i ıımumiliğ_ 
ine ınüral'aat etmeleri laıı . 

ımd1r. 

Ş hl·n ahı ıJ tJ · · ılUrduk ı ıu · ep ır agız an emııJtn dördüncii tayaresi . ş ı nzre e r ııı ın şer· · ·· ı ·· 
r l 

. Gti ın lıurıyet marşını soyu - olacaktır. v ld 
C IOC tUn gPc·e hı r fönera l- l 11 - ı .. TLJ BŞ: ------, 

1 }•orlnrc ı 1u Pg ence ~ ce r 
ay ı ynpı m 8tı r Oen zde yopıl k 1 '. ı t . it etmiıtir. c;azi Ilı . ile İran 1 'lengin . fakir, kadw, .. yarısı na acar uevuın e tı 1 
an bu ulay lst onbulu rı pek _. t .k. ~ehintah Ih . arasınıiak i 1 erkek lwldsa hiçbir kim-

.. . - . ve sııa o rı ı ı ye 1 J d. . . l ·ı ·ı · l . 1 '•·z duuu de 1 mükAleme bu iki kımleş se \eli. lSllll 1l a ıa ımuw 
u . gor r- reeeuo k d deYllm etti Ve saat 

l k wl ı · 1 8 ar milletin ve büyük reislerin i 1 şefkatli lıimayesinden 
pur a ve og ence ı o - .k . doö-rıı vaııurl:lr Ma- 1 l f 1 , ı on 1 ıye :- ' biribirlerine baS?lıyan dostlu u:.ak sayama:. 1u şe kat 
muştur. '· e:ıcra ayı Is -. reket 'mevkilerine döndiiln. ... 1 1 

b l ki k 
ğun takviyesinin btitiın ~urk yurdurwn yardım eline 1 

tan u un Si et mer. zı Şeh·ınşa~. H~ıretıe.rı·nı·n meml- 1 - - l . . l l l için çok ehemmivetli netice- yunun nrınc e 11111 ı aç 
riyasoticürnhur sarayının M ., 1 ı b.l ~ · · · t 
onnne t e Utluf odiyordu. eketimızı zıyaretı va ısır. leri itibarile Mısır hüküm· 1 OLU l ece!/Wll:l llflU fllQ_ 1 
Burnd.ı hnrp g-em il~rind cıı 1 Kohirr . 1 (ı\ . A . ) - İran et mehafelindc ve tıfkftrı 1 mahyı:. 1 
başka E~t>, İ zmir, B'lrt in l Ş~hi ıı~u h ı IIz, nin Türkiy· umumiyesinde mıısait ve ku - 1 Seneleraevel kurulmuş 1 

1 
t . M d k vve•lı· ı'ntı'balar , u·· c·ude get- 1 olan lblu hay1r OCUfftna il vapurla rı Jemi rlem i~t i . Ba ş· eyi zıyare ı · ısır a ço • 

bb k A k. 1 J • • t' 1 a.:a o 
tanba ıı donanmış birer ınuhıı et ur a ıs er tev ırmı~ ır. - ------------

Tahran sefirimizin beyanatı. 

Türkiye - lıan dostluğu m~azi Asyaya politikasını 
ta~tim edecek esash vasıtalardan ~iridir. 

Tahran seCırimiz llüsrev 
bey 11 Deutches No.chrichten
burö,, gazetesine şu beyon· 
atta bulunmuştur: 

- Bundan dört sene eve! 
Türk iye tarafın dan 'rahrana 
s·~fı r t ayi n edıldiğim zaman 
kurt iht1Itli yatıştırılmıştı . 

Türkiye Reisicümhuru be_ 
ni ve ik~ devletin menafiini 
gözeten bir antant imktı.nla
rını aramak için Şehinşflh 
fJ azretlorile şahsen görüş. 
meğe memur etmişti. 

Bu antanttan maksat ik i 
millet arasındaki dostluğun 

takviyesi suretile eski hudut 
ihtilılflar ı nı bertaraf etmekti. 

Şeh inşah Hazret leri Tür
kiye Reisicümhurunun bir 
dostu ve büyük bir takd i rkar ı 

oldukları için bu vazıfemin 

ifası gayet kolay oldu. 
Tahranda kaldığım dört 

seneden sonra büyük. bir 
memnuniyetle müşahede ett
im ki kürt meselesi tama
mile bertaraf olmuştur. 

Hudut ihtilafları da aynı su· 
retle halledilmiştir Bugün 
bir Türk - lran komisyonu 

1 

itildfm tayin ettiği nokta_ 
larda hudutları tashih etme_ 
kle meşguldür. 

Şimdi hududun iki tara
fında sulh ve sukunet hü
kümfermadır. Tebrizden Tr· 
bzona giden ve bugüne 
kadar atıl bir vaziyette 
duran ticaret yolu tekr-
ar bey nelm il el ticarete n<,·
ıl maktadır. 

Uzun zamandnnberi zaten 
iki dAvlel, bu eski t icaret 
yolunun uçılmaı:ı ı nı şiddetle 
temonni ed iyorlardı . bu yolu 
tanzim etmek i{'İn ikj millet 
to son zıımanlarda kendi 

Kimya 
Ve mihop ~ar~ir 

Almanya hazırlık mı yapıyor? 
Paris, 29 (A.A) -- Par

ris Soir gazetesi, Almany
an1n kimya ve mikrop 
hazırladıkları hakkın<la çok 
müeyyit iC:ıaata bulunarak 
diyor ki: 

Bundan böyle hi~~bir mi -
lletin iofıratta yanaşmaeına 
imkan yokt.ur. Ve 

İngiltere de bu zalim zar-
uretten azade Jeğildir. 
Mütecaviz tarif ve tayin 

olunmaktadır ve bütün mil
letler mütecavize karşı 
bitaraClıklarında11 vazgeçebil
melidirler. Bu fikir ilk defa 

olarak dünkü Tuymis gaze
t~sinde ileri ~ürülmekteılir . 
Mezkur gazete; Lokarno iti
lA.fıarının hava hücumlarına 
dair olan ahkAmının derhal 
tecdidini istemektedir. 

Tahran SPfırım i z Husrev bey 

taraflarına bunun en son 
teknik kaidelere göre \anzi· 
mi için Jaz ı mgelen herşeyi 

yapmışlardı. Şehinşah 'Haz

retlerinin bu tarıkle seya_ 
hat etmeleri, kendilerinin 

( Devamı ıkinci sayifede) 

Yunan 
Zabitleri bir ta~libi hüku

met mi hız1rladı? 
YUDIR HOkOmatı tıdılrllJ ıldı. 

lstanbul, J (Muhabirimi -
zden) - Atinndan haber ve-
rilniğine göre 

Sabık diktatör ceneral 
Plastıras taraftarlarından olan 
kü<,~ük zabitlerin dünkü cu-

ma günü Atinada bir taklibi 
hükumet için hazırlık yaptık 
ları şayiaları çıkmış ve bu 
sebeple hükfimetç·e fevka

l~de tedbirler alınarak. asayi. 
şın haleldar olmaması temin 
olunmuştur. 

Para siyaseti 
Fıransız Hariciyı Nazınnın 

bayan atı. 
Paris, 29 (A.A) _ Mebu

san meclisinde vergiler ıs· 
in hatı kan ununun müzakere-

si esnasında eski maliye 
nazırı M. Reynaudnun para· 

nın kıymetten dütür~ 

ülmesi meselesini mevzu 

bahsetmesi üzerine maliye 
nazırı M. Germain Martın 
demişti r ki: 

Mebusan meclisi tatilden 
döner dönmez kaha eyi bir 
para siyaseti hakkında müsa _ 
kereyi kabul ediyorum. 

Benim fıkrimce parayı kı

ymetten düşürmek ne.kadar 

ağır bir hata olamaz. Şayet 

Fransa para karışıklıklarına 

düşerse bu her halde kend
isi icin eyi olmaı. 



SIHHAT BAHSİ -
Verem her şeklinde eyi olabilir? 

Yazan: İstanbul üniversitesi fen fakül
tesi profesorlerinden Dr. A. Süheyl 

Verem deyince Qerkcs ko· elorde girip neticesi görülen 
rkar ve artık o hnstanm 11fuk defek tezRhürlerle her. 
ne de olsa hıitün tedaviye aber ekseriya bir ey bulu. 
rağmen eyi olımyocağı kann- nmaz, zira ehemmiyetsiz bir 
ati hdkimdir. N" kadar tc ıfo . sebepten dot,muş olabilir. 
vi edilirse edilsin çok uz_ gğer uf ak bir ı§ey varsa bu 
ak olmıyan bir zamanda devrede kısa bir tedavi ve 
öleceği kanaati maalesd istirahat ile önü alınır. 
halkımızda pflk umumidir . Lakin bu devre farkolunma. 
Liikin hu yanlış düşünce dan ge~·erse rahatsızlık daha 
karşısında hakikat hiç bir ehemmiyetleşebilir. Kendisi. 
zaman hö1le değildir. Va_ nıle bir az c-ayrı tabiilik hi-
ktinde müracaat eden hasta- s::ıcden hastalar behemehal 
lar ve hatta biraz zam- bir hekirııin tetkikinden geç-
anını bilmiyerek veya ih- melidir. Hastalığın meydana 
mal ile ge<,:iren hastaların t,•ıkmasını beklemek ekseriya 
tiile ekseriya hazan kısa insanları fena bir vaz-
ve hazan uzun bir zaman iyet karşısında bıraka-
mücadeleden sonra eyi oL bılir. Hem kendilerini ve 
duklarını görüyoruz. flasta- hem de hekimi çok düşündü-
ların tedaviye koştukları ı ürler. Dediğim gibi müracaat 
zaman ne kadar erken ise zamanı ne kadar kısa olur-
tedavi müddetleri de 0 ka_ sa tedavi müddeti de o ka-
dar k~sa olm~o!u~. Geç ge- dar kııahr. • : • : .J 

lenlerın tedavileri muhte- Verem hastalığını ta bi-
lif tedavi mür.adeleleri için dayetinde bulabilmek bu 
artar. gün rontken şuaı kar~ısın-

Veremden eyi olanlar iki da tamamen mümkün ol. 
kışımdır: bir kısmı tedavi maktadır. Elimizde bulun-
eıoasında yapılan ihtimam an bu pek mühim teşhis 
ve dikkati tedavileri hitam usulünden hastalar iatikbal-
bulduktan !!Onra da gösteri- leri için büyük istifade ed-
rler. Binaenaleyh tedavinin erler. 
verdiği mesut netice uzun Buraya kadar olan söz-
seneler devam eder ve bu lerim hep hasta olan ve 
hastalığın ulak ehemmiyetli hastalığın ilk arAzını göst-
veya ehemmiyetsiz tezahür teren hastalara mahsustur. 
ve nüksleri görülmez. Mutat Bir memlekette kendilerini 
~·alışmalarını ihtiyatı elden sağlam tellikki eden has-
bırakmıyarak idame ettirirler. talar şahsi sıhhatlarile daha 
Diğer bir kısım hastaların I yakından alt\kadar olar-
eyi olduktan sonra eyi olan ak uluorta yaşamağı terk 
ve kıswen uyuyan rahatsız- ile ve her verhile yo 
tıldarını tamamen bertaraf rgunluk, sui istimal, iş-
olmuş ~addile eskisi O'ibi .,0 _ ret vesnir iptildlnrdan ke-
yri m~ntazam ve gayri ~u- ndilerini kurtarmağa dik-

kat edenler ve akıl ve vafık bir surttte hayat sür-
idrak.ini evvelô bulunmaz meğe başlarlar. Eski sui 
bir servet olan kendi istimaller, fazla yorğunluklar, 

· sıhhatini koruma~a hasrede-ışret ve aiğara iptiltHarı 
ve saire olanca manasile nler ne kadar çoğal-
hüküm sürer ve bir müddet mış ise bir memlekette 

sonra hastalığın mahiyeti 

yine kendisini göstererek 
eskisinden daha Cazla ve 
daha ehemmiyetli bir surette 
ha~talanırlar. 

Bunda eyı olan hasta
ların kendilerini koruma
mamaları ve kayıtsız ya
şamaları Amil olur. Bu 
gibi mübalatsızlığı yapmı
yan hastalar kendilerine 
yapılan tedavilerin günb
egün eyiliğini ve güzel 
neticelerini ehle ederler. 

Hit,· bir veremli hast-
alığın ~ekli ne olur::ıa ol
sun ölmeğe mahkum de
ğildir. Netice ölüme mtı· 
hküm zannile bir kö ·e-
da öksürüğünün tedavisi 
ve ateşin düşülmesile ik. 
tifa edilen hastaların boz
an uzun mücadele ve mu-
htelif tedavi tatbikinden 
sonra yavaş yavaş düzel-
meğe başladıkları ve ni
hayet eyi olanlar da az 
değildir. 

Veremliler tam zamanında '1e 
kenılisinde gayri tabii bir 
hal meselıi çabuk yorulma, 
kesilme, zayıriama. ~·alı~moğıı 
isteksizlik. baz.ın harır ateş, 
iştihasızhk, hazmı bazı boz_ 
ukluklnr hissedin<'e her ha
n,g-i malfım bir hastalığı olsa 
bile ciğerlerini ve dolayısile 
bütün uzuvlarını hdzik bir h
ekime göıtermelidir. Çok 
defa bu gibi hallerde bozan 
ahıtalığa müstait olan kims. 

vereme tutulanlar o kadar 
azalmıştır. Bazan insanın 

kendi sıhhatine pek çok gü
venerek kendisini hiç hasta
lanmaz telfikki ederek o gü_ 
nkü sıkletine, kuvvetine 
ve zindeliğine aldananltlrın 

hepsi değilse bile ~·oğu yanı. 
lır. Evet bu ~ibi beden 

v 

dirilikleri büyük bir servet-
tir. Lakin onun hüsnü isti
mali ve tenbiyesi şarttır . 

Akıllı bir insan bile eline 
geçen serveti birden yok 
etmek istemezken bütün ser_ 
vetlerin fevkinde bulunan 
sı bhat!ni birden nasıl yok 
yere imha eder. İnsan vü
cudu hastalıklara kor ·ı mu
kavemet göstorir ve bu mu
vazenesinin bozulmaması 

bizi her an maruz kaldığı

mız verem gibi bazı hastalı. 

kların yeniden uyanmama
smda tlmildir. İ~te gayrı 
muntazam hayat ve yaşayış 
ekseriya bu muvazen-
eyi bozar. Miivazene-
tle bozultın<'a vücudun hasta
lıaa karşı koyan unsurları 

r, " 
mukavemetini knybeıler. \ ' ii. 
cudumuz bizi ya:atoçak her 
türlii muknvcmeto maliktir. 
elverir ki bu mukavemeti 
azaltmaktan korkmalıdır. İn
sanı hastalıktan _ziyade ken
di ihmali ademe sürükler. Çok 
defa insan ölumünde ilmil 
olan hastalıktan ziyade ke
ndi ihmalidir. 

Onun ıçın sıhhatin ve 
dolnyısile bunun bahşettiği 

• 
Türk - Iran 
Dostluğu 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
İranın garba bu tarikle bağ. 
!anması hususunda atfettik_ 
leri ehemmiyeti bariz bir 
şekilde gösterir. 

İranda bulunduğum mü- , 
ddet zarfında Şeb in şah Haz
retlerinin, dirayet ve nüfuzu 
na.zarı sayesinde İranın ta
mamen inkişnf ettiğini 
müşahede ettim. 

Bu inkişaf milli faaliyetin 
her sahasına şamildir, vasi 
bir yenilik ve yeniden tesis 
programını ihtiva etmek -
tedir. 

Eski bir zabit olan Hus -
rev lıey, İran ordusunda, 
bahriyesinde ve tayareci -
liğinde vukubulıın terakikiya
tın ne kadar va!li olduğunu 
müşahede etmiştir. lran bu 
gün talim, terbiye ve teçhi
zat cihetinden asri bir ord-
uya maliktir. . 
, · Bugün Türkiye gibi, Iran 
da tamamıle bir !lulb politi
kası takip etmektedir. 

~ehinşah Hazretlerinin Tü
rkiye seyahati ve iki mi
llet arasında bir dostluk 
muahedesi akti, merkezi 
Asyada sulh politikası-
nı tahkim edecek en 
esaslı vasıtalardan biridir. 

zevkiıı idamesini ihmal ve 
bunun vücutta yaptığı mu
kavemetsizliği kıranlar ke
ndi hayatlarına büyük bir 
kaet yapını~ olurlar, bu mu_ 
kavemetin kırıldığını hisset
miyenlerde hastalık ekseriya 
baş ucunda bekler. 

Bunu da duymıyanlar ve
ya duymak istemiyenlerde 
haatalık baş gösterir. Bun
ların hepsi kendi vücutları-
nı idare ed<'cf k aklı Mlimin 
avdetile bertaraf olabilir. 
Onun için verem oldum 
diye korkarak geri kalan 
maneviyatını da bozanlar 
ve nevmidiye düşenler 

derhal kendilerini vakit 
kaybetmeden tedaviye koşma
lıdır. Ruhi ahvali düzelir 
ve bu rahatsızlık onlara 
artık hayatta sıhhatin ka
drini bildirir. Hastalar ma
neviyatını bozmıyarak ve 
hastalığın i'3miuden korkmı
yarak kendilerini muntozam 
tedavi ettirmenin yolanu 
bilmelidir. Zira pek çok 
müşahedeler eyi olmaz 
zannolunan bazı ver6m vaka
ların ın bile zamanla dü -
reldiklerini, hele mebdede 
olanların kısa bir zaman 
zarfında eski çalışmalarına 
avdet ettikleri ve tamamen 
eyi oldukları görülmüştür. 

Fennin bugiinkü terakki
lerinden zamanında istifade 
etmesini bilmelidir. Hasta 
olmak istemiyenler de ya
şadığımız yirminci asırda 

haetalıklardan her türlü vi
kaye usullerinin mevcut ol
duğunu bilmeli ve hastaL 
ığı mucip olacak sebeplerden 
tamamen uzaklaşmalıdır. 

Mevsim tebeddüllerinde 
vüeudu eyi sakınmak, işret 
ve sigarayı bırakmak, ma
nasız yorgunluklar ve sui is
ti mallerden pek ifratkAranc 
sporlardan. ve manasız ~üne
şte kalmnktan tevakki etme
k.le heraber hayatın icaba
tından olan teessürlere de 
çok üziilmemeğe gayret et
meğe alışmak vücudün hast· 
alığa karşı müdafaa silah. 
alarıDl çoğaltan en büyük <i.m
illerdendir. 
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Bir vaka :A·V~evsiminde Değiliz! 
Bir ara~ıcı şehir dışmda 
iki ~işi taraf m~an soyul~u 

Dün gece İlyaslar mezarlığı 
civarında bir vaka olmuştur. 
vaka şu<lur:Orucgazi mahalle
sinden bakkal Deli İbrahim 
oğlu Emin ile aynı ma. 
halleden arnavut Aziz oğlıı 
yemişçi Elmas Martlı ma
hallesinden Çakır oğlu Alinin 
arabasına binerek şehir dı -
:?ında gezmeğe çıkmışlar, 
araba Ilyaslar mezarlığı 
civarına geldiği vakit Elmas 
bıçağını Emin <le tabancasını 
çekerek Alinin üzerine hü_ 
cum etmişler ve zorla elin
den on lirasını almışlar -
dır. 

Arabacı Alinin şikAyeti 
üzerine iki zorba dün 
yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

~e~rimizde yeni bir ~i~iş 
yurdu açıhyor. 

işittiğimize göre pek ya
kında şehrimizde «Yeni yurt» 
naınile yeni bir dikiş ve 
biçki yurdu a\~ılacaktır. Yur
dun açılması etrafında ha

Avcılığıri:memnu ~ulun~uğu bu mevsim~e bazı ~imsel
erin avlandıkları anfaşllıyor. Nazan di~~ati celbe~erizj 

Avcılardan 

Avcılık ağustos iptidasına 
kadar kanunen memnudur. 
Bazı zevatın avcılık ve kulüp 
nizamnamelerine riayetsizlik 
göstererek avcılık etmekte 
olduklar• nnlaşılmnktadır. 

Avcılığın memnu olduğu 

hu mevsimde avcıların silfih 
vtı av köpr. klerj ve avları 
hazine namına zapt ve mü
sadere edilmesi kanunun 
emri iktizasındandır. 

Zabıta, bihimum köy muh-

bir grııp 

halle bekı; ileri ağustostan 
eni avcı l ığı menetmek 

vo hazine namına silAh -

tarını ve köpeklerini mü
sadere etmekle mükellef -
dirler. 

Esasen av<'ılık tezkeresi 
almak: mecburiyetinde olan 

avcıların tezkere almaksızın 

avlanmo.ları caiz değildir. 

Alfıkadar mQkamların na. 
zarı dikkatini ehemmi_ 

tar ve korucuları ve ma- yetle 
========~====,============= 

celbederiz. 

Fransa 
zırlık yapılmaktadır. 

T
. " .

11
• • L • • Amerika 

ur" mı ı tiyatro ueyetmm I .. . ·ı 
temsilleri ··A~ca~lınm. ~,ma~ta · 1srar 

· . ediyör, · H .. 

ile İngiltere arasmda bir 
anlaşma « Türk milli tiyatro »he. 

yeti ilk temsilini şehir sine
masında muvaffakıyetle ver. 
miştir. 

Temsiller rağbet görmek. 
tedir. Bu akşam Mahmut 
Yesari heyin « ~:>? Aranıyor» 
isimli dört perdelik vod v i 1 i 
oynanacaktır. 

Şar~oş olmuş ve .. 
Burs:ının Sultan Aldettin 

mahallesinden Salih oğlu 

Hüseyin i~minde biri hak· 
kında zabıtaca tahkikat ya-

pilmaktadır. Zabıta raporu
na göre Hüseyin bir gün eveJ 
sarhoş bir halde Maharre
min örtülü çarşıdaki kahve
sine giderek tecavüz&.tı li
saniyede bulunmuştur. 

Dün~e ~öyün~e kaza ne -
ticesinde öldü. 

Bandırma, ( Muhabiri ... 
mizden ) - Manyas nahiye
sinin Dümbe köyünde bir 

kaza olmuş yirmi altı 
yaşında bir kadın kaza 

neticesinde . ölmüştür. ,fH-

dise hakkında elde 
ettiğim malümata göre 

Dümbe köyünden Hasan 
oğlu Osman tarlasında isti-

rahat ettiği bir sırada ta -
bancasını karıştırırken ta · 

banca a~eş almı~ ve taban

(·adan ~·ıkon kurııun nynı 

köyden Hatice hanı -

mın karnına saplanmış 

zo.vallı kadın aldığı yar. 

anın tesirile derhal ölmü~
tür. 

Katil hadiseyi müteakıp 
yakalanmıştır. llıidise ha
kkında tahkikat yapılmak
tadır, 

Amerika bir nota verdi 
Vaşington. 29 (A.A.) 

h iik.fı met ınünak-

alelere moraloryom kon- 1 
ulduğunu bildiren Alman ı 
notasına cevabını Alman ma
slahatgüzarına vermjstir. 

Amerika notasında ezciimle 
·unlar soylenoıektedir: 

Amerilrn hükılmeti Almo. 
nyanın üzerine yüklenen ma
li müşküllerden haberdardır. 
Fakat Amerika Alnıanyanın 
bugün içinde bulunduğu 
vaziyetten llitler re.ıı mının 
takip ettiği siyaset dolayısi
le büyük bir mikyasta me
sut olduğu kanaatindedir. 

«Alman hükumeti bu si
yasetin dünyanın muhtelif 
yerlerinde ticari ihtildflar 
ve Aloıanyanın münakaleler 
hususunduki kabiliyetinin 
ozalması şeklinde tezahür 
eden bir muhalefet çıkardı-

Roma, 29 (A.A.)- Lav
aro Facista gazetesi lngilte
renin hnva müdafaası ve 
Fransa ile İngiltere arasında 
askeri bir anlaşma iht imal -
teri hakkındu Fransız ve 
İngiliz gazetelerinin neşri
yatını mevzuu bahsederek 
lngilterenin denizden mii<la
faası gayri kfifi olduğundan 
lngil iz gaye~inin Avrupa 
kıtnsı üzerinde hava mer. 
kezler i elde etmek olduğu 
nu yazmaktadır. 

ğını ~tiphesız biliyor. Ame
rikn A lmanynnın tediye 
hususunda bütün guyretini 
sarreıleceğine istinat etmek
tedir . Mor~toryom beynelmi_ 
}P;l t icaret ve maliyenin 
pnr~·alanma~ını erttıra -
cak ve dünya iktısadi müşkü

llerinin halli İçin yapılacak 

beynelmilel teşriki mesaiyi 
korkuta<·aktır. 

tt-~~~~~~~~~~~~~ 

1 S.ehir Sinemasında 1 
~ 2 :f e~DJz g34 pazartesi akşamı saat 9.30 ~a 1 
~ Türk Milli Tiyatrosu ~ 
1 .r TAIL\FIND.\N ~ 

~ ~ ~ 1'? ?· ARANIYOR ~ 
1 Vodbil 4 Perde 1 
~ Yaı;ın: }f.\IDll'T YES.\H I ~ 1 Ayrıca büyük varyete 1 
f;:: Fiatla~·: .\tevkii nwlı~n~ 5o, hir'iııci nw\'kj 1 
{j; 40, ikinci 30, balkon 25, lo<'alar iü0 -200 1 
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« Alloll Allol! 1934 » 
Şiir yazan ve edebiya~a 

delice tlşık olan her gen~ı~ 
en büyük emeli, gecele~ını 
fed.a ettiği. saatlerce iizerıno 
göz yaşı ,iöktüğü yazıların.ı, 
kendi imzasını taşıyın hır 
kitap içinde görmektir .. 

Her genç şairin kalbınde 
şahlanan bu arzu. 00~· bir 

k maddi ve manevı zor-ço . . 
luklara göğüs germ.ıye ıc-
bar eder. lfattll, sonunda 
açlık, sef alot bile olsa, bir 

·r 0 emelinin tahakkuku 
şaı , 
için her ~·nreye baş. vurur .. 

Maalesef münekkıt geçı
nenlerimiz. gençlarin sık sık 
kitap neşrettiklerini gördük_ 

edebiyatımızın çocukların 
çe, d b' 
1. de kaldığından, ve e e ı_ 

e ın 1. d 
yatımızın gençlerin e ın en 
kurtulmasından dem vurup 

dururlar. . 
Söyledikleri doğru k~lahbı-

1. f kat biz madem ı er 
ır, a . . 'd t 
e in temelını yenı en a ı -

ş Y her işin başlangı-
yoruz ve 

d 
Siirin de gençler 

cın ayız. •., •A 

eli1lde kalmasını tabıı gör-

meliyiz .. 
Bırakın gençler i11tedi~le_ 

. . yapsınlar ... yalnız, um-
rını .. 1 itleri cılızlaşmasın ve o me_ 
. Onlar !lncak bu şe-sm ... 

kilde güzel, olğun m~yva 

verebilirler· · 
şair ve Hangi büyük 

ı'lk muharririn eseri ço
değildir cukça "e gülünç 

kjl.. 

** !< Allol!! Allo!!! 1934 » ... 
İşte. iki gencin müşterek 
neşrettikleri bir kitap •.. 

Oostum Mustafa Niyazi 
ve arkadaşı Mümtaz Zekin
in ilk eserlerinde ne derece 
muvarfak olduklarını anlata
cak değilim ... Zaten. ilk es. 
er de muvaffakıyet aramak. 
..,.ülünç olur. Çünkü, eserde o 
kusur ve acemilik olacağı 

tabiidir. 
Güzel Ye cazip bir ka. 

pak j~·inde on altı serbest 
vezin şıırı toplıyan bu f'S

erde ilk nazarı dikkati ce
lbeden şey, her ik: gencin 
de arijinal görünmek mera
kıdır. 

Şair bu isteğini şöyle 

anlatıyor: 
• • UPn ı l<•rını kı. turLııı sc·<l-

eri) le drılu 

hır ııfı\k ol un mı<r:ılar ... 
\ ,. pl:ik uıısral1tra ı:ırbırı 

SP~fPI"I \ ıır:;uıı .. 
Rcu i terıuı ki. mı ralarııııla. 

bilmem kaç bin ;nn. 
ve bılıııeıu kaı; lıııı tcııııl:ıto 

ıı~ırfıı; ı nılıı hır ııı,t < ııı 

vur:>.1111 •. > 

(larip bir arzu deiil mi?. 
Doğrusunu söylemek !Azım 

gelirHe, buraılıı genç· şairin 
emeli vazıh olarak ıınlaşıl

mıyor .. 
Ne bkim şiir istiyor:. 
Yoksa, bunları sırf oriji-

nallik için mi bu şekilde 
1 ·ı 

sıra u.mış .. 
Dedik ya, her yerde bit 

yenilik, bir başkalık, garip 
bir arzu seziyoruz . 

Oi<,er h!r şiirde de: 
t°' 
saıırlarııııtla . bır halli' : ok ıır. • ... • 1 

na talı~a ;ı ~ ka flatı'. .. • ·ı 

Diyor.. . 
Hastalığı çiğneyıp geı;e- 1 

lim, lAkin a~ksız şiir olmnz, 
bence .. Zaten şiirin mayası 

aşk değil midir:1
• • • 

. «Beyaz gölgeler» şaırı, 

J1tab1nın ba!ilanğıcmda: 
61111111 lıayaıııııı oıılar verir ıle 

d 1 tıı~ıı n~arım. 
ı:ıı ın ar ı · • 
" 

0 nıaııa, oksılz kalırılı 

1 
d eş'arım .. . • 

l ayır, osturn, ha1ır, satır-

Kitaplar: 

- -Türklüğün kl klıri 
Ve 

Yayıhşı 
A. Avni Ali Cendar beyin 

Türk Socirlogi tetkiklerinin 

birinci ı:ıayısı olan bu eser 

«Türk>) adının menşei hak

kındaki nazariyeleruon başl

ıyarak, Türk ırkının büyü

klüğünü, yayılışını, Anadolu 

Türk ve Türkmenlerini, Tü_ 

rk kelimelerinin bölüntüle -

rini, Türk aşiretlorinin yerl · 

eştikleri yerlere ı.ıit verdik

leri isimleri ve bu Türk 

aşiret eı:;amisinin dil tatkik
atındaki mu vafrakıyeti ~·ok 

derin ve çok esaslı bir sur

ette anlaşılmaktadır. 

Milli kütüphanemize değ
erli bir eser kazandıran mu. 

harriri tebrik eder ve kari

lerimize bu kitaptan bir _ 

er tane edinmelerini tavsiye 

ederiz, İıatı (60) kuruştur. 
~ 

Almanya da . 
ihtilal 
( Ü starafı birinci sayfada ) 

manyadan gelen trenler ta 

mamen boştur yolcular hu

dude inmek mecburiyetinde. 
dir. 

larında bir kadının çıplak 

hayoli bir peri gibi ılo

laşmalıdır ... Aşk şiiri yaratır. 
Bu bahse, başka bir 

yazımızda yine avdet eder-
ız .. . 

Her iki gençin, ahenge 
çok ehemmiyet verdiklerini 
anlıyoruz .. Nazım Hikmet
in çığırından gidenlere ba. 
kacak olursak, ekserisi, 
ahenkli, rakseder gibi yü
rüyebilmek için her şeyi 
tekmelıyorlar ve bozan da 
adımlarını şaşırıyor ve bir 
çoğu da düşüyor ... 

Bence bir serbest na
zımda ritim kAdar da inti
~am. topluluk bulunmalıdır ... 

Bazı, o şiirle hiçbir alt\
kası olmıyan bir mısra ile 
karşılaşıyoruz ve hayretle: 

- Acayipi1 •• Bu ne ar ı y
or burada/ .. Demekten ken
dimizi alamıyoruz. 

Hazan da rok ahenkli mıs
r3lar okuyoruz.. Mesela 
Mustafa Niyuzinin, başlıksız 

son şiiri çok hoşuma gitti. 
İşte lAletta.yin aldığım bir 
parça: 

« .. Alev solur 
«Ateş yaz ge<"eleri .. 

«Bir ıılev olur. 
«Yazın ~alaz geceleri .. 

« Ve geceler, camlara sürü- . 
len is ... 

«Geceler güzel. 
geceler pis .. 

«Allın haşlı 

'<Başaklar rüzgnr1ı:ı.ra 

«Baş eğmelidir. 
«~:unkü rüzgfirlor delidir. 

«Taşlı yollardan f!sen~ri.ııgt\rr 
<dana:ırr! .. > 

Kczrı ~fümtn z, kinin ~·ok 

g-üzcl ve ahenk i ~iirleri 
var .. Onun <dla,·::ıv ve nv)) ı 

~ " 
ahenk itibarile emı:rnlsi:ı: bir 
şiirJir .. 

Serbest nazımda, her iki 
~enç te muvaffakıyetli adım
lar atmışlardır. Kendilerini 
tebrik etmeyi bir borç sa-

yarız. 

(Me - Te) 

Ecnebi matbuatı: 

Von Papenin nutku 
Yon Papenin bu nutkunda muhafazakar ~ahafıie .irtica ~am
ga Ydrmağa çalışan ihlilalci nasyonal~stler~~ ~leyhın~e ~oyl~dı 

«Neue Zıiricher Z;,itun» edebılecegını ve gıyotın ıle 
tehditler savuran bir ada 

yazıyor: 

Reich başvekil muavını mın da daha eve) ken-
Von Papen pazar gunu di başını giyotin baltası 
Marburgda, Marbug C niver- altına bırakacağını . unutm- _ 
sitesile birliğin.n 13 üncü yıl aması lazımdır. De~ıkt~n son 
dönümü münasebetile bir ra: Almanya marksız~ı~ p~o-
nutuk irat ederek, muha_ gramını tatbik etme~ ıçın bır 
r.izakarlar mehafıline irtica anti marksist ihtilalı ya~amış 
damgası vnrmağa çalı~an mıdır. Sualini sormuş ve 
ihtil§.lci nasyonal sosyalıstL sözüne Jevamla milli hare-
erin dikkatini celbcdecek bir ket neticeye ermelı ve ga 
şiddetle aleyhinde bul~ıım- yri kabili taarruz bir devlet 

Bu nutkun neşır ve kuvveti ile zapt ve teshir ed. 
uştur. . . ~ 
t ımimİ Reich prapağanda ilmiş kuv,·etli bir ıçlım o ı 
nezareti tHnfından menol- bünye yaratı!mahdır. Alma-
unmuştur. Memnuiyetin se- nyanın ne vakit ı;iikl1n et 
bebi, Başvekil muavininin bulacağını kimse bilmediği 
tenkit.lere kar~ı açılan mü· için boşlukta esen bir rüz-
cadele hakkında propaganda gar olması caiz değildir. 
nazırı Dr. Goebbelsin aley- Alman milletinin muvaffa-

hinde bulunmuş olmas ıdır. kıyeti ve istikbali fırka 
\'on Pcıpen bu nutkun- ile devlet arasındaki 1kil ı ği 

da Alman ihtilfılinin hedeCle. izale için memnuniyetbahş 
rini izah ederek demiştir bir hal çaresi bulunup bu. 
ki: lunmıyacnğı sualine bağ-

B zim ıhtilalimiz gibi tari- lıd.r, demiştir. Von Papen 
hA bir ehmmiyet ve vi.isu- nutkunu, biribirine . karşı 
tt~ki tasfıye, temizlik dava kardeş muhabbeti ve sayğı 
ve ameliyesinin, kirli te.- ile vJ tandaşlar huzuruna 
ressübat dahi husule g~ı İ çıkmak. ciddi aılamların vü-
receğ1 tabiidir. Ve bu a cude getirdikleri eserleri yı . 
ıılyevm Alman matbuatında kmamak ve n.ızariyatçı mut 
noksan olan açık ve erk- aassıpları susturmak d vet 
ekçe bir münakaşa ve ten- ve temennisile bitirmiştir. 
kidi istilzam eder. Bunun «Pester Lloyıln dahı aynı 
ıçın hükumetin bi~zat m~: havad ı si vermekte ve fazla 
dahalesi ve iş\erı hakıkı olarak: 

mecraya sevketmo~i lfizım- Von Paper.in nutkunun 

, . -

Dotuzuneu oeuo 

~·Yf•: 3 

... .. . ........ 
' -

Mehfel Si em ası ' da 
1 Temmuz 934 ~azar akşamm~an itibaren 

İKİ FİL~I BİRDEN 

Ve Uçurum 
Ve 

Hayatını Kaza 
Herkesin lwcrpndicri ~t·\ları 'e ucurum ~ ~ ~ . . 

filiıninP ihlYe olarak lıa~·tnmı kazan fılinıi de 
konıılıııu~ıur. ~irıema nıera~lıları111 nıiijde _ 
lcı·iz. 

Bahcede ince saz. 
~ 

Meşru-
bat 5 kuruştur. 

r--Belediye Dispanserinde-
1 Muayene Günleri. 

Cumartesi günleri: Öğleden sonra saat 14 den 16 yn 1 
kadar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
Emin bey> 

Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak. burun, boğaz hastalıkları muayenesi (Doktor 
Mehmet Kt1 mil bey) 

1 Pazartesi giı nleri: Öğleden evel saat 10 dan 12 ye 
1 kadar dahi li hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
1 Emin bey) 
1 Salı günleri: öğleden evel saat 10 daa 12 ye kadar 
1 dahili hastalıkla r muayenesi (Doktor Ahmet Enıin hey] 
1 Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 1 1 kadar dahıli hastnl ıklur muayenesi <Dr. Ha san Raif lH'Y) 
1 Perşembe günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 yo 
1 kadnr cildiye ve hıwliye hastalı kları muayenesi { Dr. 
1 Mı·hmet Ali bey) 

-------------------------arılir. Müfrit ve lüzumundan hulılsasını neşreden «Frnn-
b l' ih kf ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
pek fazla g.ı~.ret ı. genç - urter z~itung» un mü a- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tillllcilerin mul'tecı parola- dere edildiğini ve buna rıığ- •.:.=: AV u KAT .=.=:ı 
sı ile zamanın icap ettir- men nntkun muhteviyatının 
diği vazifelere temamile s~- malum olduğunu Von Pape- :: •• 
rılmış ve hosrı vücut. otmış nin nutkunun bidayetinde :: H. Tevfik - Sadık :: 

tl d H' l . •• •• lan milli kuvve erı e ıt er ıle oh.ın bağlılığını teyit:: l>a va V ~kili :: 
~skat etmek istemeleri 

1
. ka ettiğini iktısndi ve nüfuz po. :: V { K :: 

rşısında nasyonal sosya ızm litikasına ait vakıa ve ha- :: l usu enan :: 
ile muhafaza~1~rk kg:v1:etl~; v~di~ler_in .meydana ~·•kardığı !!yazıhanesi hükOmet caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında !! 
arasmJa yenı 1 buyuk ıçtı~ni. ~eselelorin !! ~lerk..-ı v~ kazalartla ht>r nevi dava kabul :: 
hedefi uğrunda tamme ta. ancak mulkıyetın mahfuz :: .. . • T :: 

l ktedilmiş olan 30 tutularak mesuliyet altına :: v~ suratl•• nellCP.l~ndırı ır. :: 
htıma ıı 3 .. t'f k na 1 .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .a İkinci kanun 193 ıt . ı a ı a ınması suretile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· et etmek icap edıyor. halledilebilece2'ini, aksi tn-
ışar .. ., 

Bugünkü mesele, re.ıı~e kdirde. yani kolldktif mesu-
iman edenlerle iman etmı- liyetsizliğin hdkim bir 
yenleri ayırt etmektir. Mü.te- prP.nsip mevkiine ~·ıkarıl-
aJdit fırknlar sistemi yerın~ ması ile bu işlerin hallo-
ikame edilmiş olan tek part~ lunamıyacağını da söyle-
sistemi, inkılfibın emniyet~ dığini bilıiirmekteılir. 
istihsal edilinriye ve yenı • 1 == 
O'Üzideler faaliyete ge~·inciye 
kadar muhik olabilir. Zira 
anti liberal inkişafın mantığı 
hür ve serbest bir milli bir
ljaj iltizam eder ve bu bir
liğin. milletin gönüllü olarak 
iltihakı ile vücut bulması 
icap eder. 

Başvekil muavını kilise 
akaidinin yenileştirilmesine 
tc masla istikbalde de bir 
güzideler zümresinin buluna
cağını münevver ve müte
fekkir insanın hayati kndret 
ve faaliyetinden mahrum 
edilmesinin doğru 

~··· Yurttaş! ......... .. 
: Hilallahmui unutma! : • • : ısltrap çeken insanlara : 
: eyilik yardım eden odur. : 
•••••••••••••••••••••••••• , _ 

1 

B -ılıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

~lerkez kıtaatı it;in nıuktazi 150,000 kilo( yüz 
elli hin kilo ruuıı ihalesi kaı)alı zarf usnlii ilt} 16 
tcıumuz 934 pazrtPSİ glinii ~aat 10 <la yapılaca
ktır. TaliplN·in mezkt'11• giin Ye saatte Bahke ir 
.\s Sa . . \l. knıi~) oııuım miiracaatları ilan ohıuur. 
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FOTOGRAF. ~ 
MAKiNELERi 

~a~ Me~met ma~dumu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

olumıyncağını, büyük ada 
rnların propaganda ile ya
ratılrnıyacDğını izah ettik
ten sonra, ihtilalin ilerde 
alacağı ~ekil ve mahiyet
le meşgul ohn cereyıınlar:ı 

Agf a fotograf makineleri 

geçerek: 
lhtilfili tamamlıya<'ak ik

inci bir dalgaya ait bahis ve 

idılialar nihayet bulmak ist
emiyor. Hu fikirlerle mesu 
liyetsiz oynıyon bir kims 
enin ikinci bir dalgayı 

üçüncü bir dalganın takip 

ni ıı Ralı kr~irde ycgfıru· sa ı ı~ yeridir. 

1 
Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.\(~F.\ FOTOt~HA F ~l.\KİNELEHİ 

1 

Yedi yaşında bir ~~ocuk tarafınılan dahi gayet 

kolaylıkla kull:ınılır. 

·;~:=;;:~======================= 
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Aylık tenzilatlı bilet 
ihdas edildi. 

Devlet Demiryollan Yedinci 
işletme Müfettişliğinden: 

1 Temmuz 934 tarihinden itibaren 1 Eylül 
934 nihayetine kadar üç ay m-i!ddetle Devlet 
Demir yolları şebekesinin bütün lstasiyonların
dan 101 k ilometreden fazla mesafeye seyahat 
edecek yolculara gidip gelme bileti almak şar
tıle tenzilatlı aylık biletler satılacaktır. 

Tenzilat nisbetleri şunlardır: 
1- 100 Kilometreye kadar olan mesafe için ta

rif ei umumiye üzeri'nden tam ücret alınacaktır. 
2 - 101 den 300 kilometreye kadar olan me

safeler icin tarifei umumiye ücretinden yüzde 
50 tenzilat yapılacaktır. 

3 - 301 den fazla mesafeler içi'n de yüzde 66 
tenzilat yapılacaktır. 

4 - Bilet ücreti-gidiş dönüş olarak hesap ve 
tahsil edilecektir. 

5 - Bu tenzilatlı biletler bir ay için muteber 
olacaktır. 

6 - Eylül ayı içinde alınacak biletler Teşrini 
evvel ayında da muteber olabilcektir. 

7 - Bu biletler fotoğraflı olmak lazım geldi-
ğinden seyahat edecek muhterem yolcularımı
zın birer fotoğraflarını gişelerimize vermeleri 
lazımdır. Fazla malumat istiyen aziz yolcu
larımızın istasiyon ve gişe memurlarımıza mü
racaatlarırica olunur. 
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Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
7. ci işletme müfettişliğinden: 

Komisyonundan: 
B<dıkN.\İI' kıtaat lıayvaııal ı içiu nıuktazi beş 

~ iiz ~ iı·nıi ton kuru ol kapa lı zarf usuli le ihalesi 
icra edilecektir. Taliplc ri rı 934 sene~i temmuzun ihin olunur. 

f otograf ma~ineleri 

Gardenparti. 
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3 AVUKAT r; 
3 EMİN VEDAT E 
3 BALIKEs ln uüKüMET CADDESiNDE E 
3 

Ceza, ti~aret, hukuk, ihtisas, mahkemelerile E~~ 
divanıbarpleserde daTa deruhte eder 1 istişare yapar, 
fikir ver ir. 

~•z•~~~~~~~~~~~"~~:r~~ 

Balıkesir VilAyet Matbaasında basılmıştır. 


