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Macaristan Avusturya hududu da tahşidat yapıyor . 
• Avusturya Hür Ve Müstakil 9Ey01 Afgan-İran 
Bir A 1 m a n O ev 1 e ti O 1 ac a k ı r .» 

Avusturyı Raisicümhuru Oolfusun vasiyetini harfiyen icra edeceğiz, diyor. Avustu
ya kabinesini' es~i maıril nazın teşkil etti. Stharberg yine başvekil muavinidir. 

Macaristan hudutta tahşidat mı yapıyor?. 
Viyana, 30 (AA) - Mü

teveffa M. Dolfusun cenaze 
meraeiminde Reisicümhur 
M. Milda irat ettiği nutukta 
deoıiıtir ki: 1 

- M. Dolfuıun vasiyetini 
hufiyen icra edeceğiz. Av
sturyanın dilediği gibi en 
sağ'lam içtimai esaalar üz. 
erine müeS1es hür ve mü
stakil bir Alman devleti 
olacaktır. Mütevelfanın arzu· 
ları bizim de arzularım -
JZdır. Bizi artık hiç bir 
tey ayırmıyacaktır. 

Bu ıözlerden sonra Reiıi
cümhur cinayeti cihan vic
dani huzurunda telin etmit 
ve kendisi,prenı Stharenberg 
~e M. Rayter vo beled. 
ıye reiıi müteffanın eserini 
takip ve Avuıturyanın is· 
tiklAlini muhafazaya ant ic
mi terdir. 

Viyana, 29 (A.A.) - M. 
DolCaıun cenaze meraeimi 
dün Viyana kilisesinde on 
bin kitinin iştirakile yapılm
ıştır. Kardinal mateveffanın 
yüksek meziyetlerini methü 
sena ettikten sonra tı -
p1u Hazreti İM gibi yalnız 
olduğunu söylemit ve dökü
len kanının boşa gitmediiini 
ve Avuıturyada sükunetin 
avdetinl' hldim olacağını ifo
ve etmiştir. 

Viyana, 29 (A.A.) - Pr_ 
enı Seteahrenberg Belediye 
salonunda bir nutuk yöyliye
rek Dolfusun eserine devam 
etmeğe yemin etmiş ve de
miştir ki: 

- Senin ölümün müc -
adeleyi kazandırmış ve Av
usturyanın iıtikl~lini, aürr_ 
iyetini temin etmiıtir. 

Viyana, 29 (AA.)- Gra
tzdan bildirildiğine göre 
dün akşam saat 19 raddel· 
erinde M. Dolluıun hatıras-
ını taziz için koşu 

sahasında yapılan 
meraaimi müteakıp ıehrin 

muhtelif yerlerinde birden. 
bire silAhlar patlamıotır. 

Me11le tahkik edildikte 
Nazilerin meydan okumala. 
rına tahammül edemiyen 
Sützkop ef radıoın kendileri
ne h4kim olamıyarak bele
diye bahçesindeki hıtlkın 
üıerine ateş Açtıkları anlaşı
lmı tır. Şaşkına dönen ahali 
her tarafa kacışmağa başla
mıştır. Opera caddesinden ge
çenlerden bir kişi telef olmuş 
iki kişi de ağır yaralanmıı
tır. 

Gratz şehrinde son dere
cede bir heyacan hakimdir. 
Yeni hAJiıeler çıkmaaından 
endişe edilmektedir. 

Viyana, 30 (A.A.) - Yeni 

kabine teşekkül etmiştir. Eski 
maarif n::ızırı Ba9vekil, Milli 
Müdofaa Mtı:ırıC ve Adliye 
nazırı olmuştur. Preno Stabr
mberg yine Başvekil mu. 
avinliğini muhofaza etmek
tedir. Aynı zamanda emniy_ 
eti umumiye işilerini tedvir 
edecektir. 

Viyana, 29 (A A.) - İns
burg emniyet müdürünün 
son Viyana hAdiselAri 
üzerine Tiyrol halkı ve Hei· 
mvuehrlentbim ve Heim 
vehrler Sosyaliıtlere karşı 
galeyanı gelerek bunların 
aleyhinde doğrudan doğr-

uya harekete geçmiş-
lerdir. lfususi haberlere 
göre milli sosyalistler 
son üç gün içinde iki yüz 
ölü, birçok yaralı ve yüzl
erce eair vermiştir. 

Viyana 29 (A.A.) - Dok
tor Rintenin sıhhi Ghvali 
vahametini muhafaza etme
kte ise de kendiHi iptidai 
bir ıorğuya çekilmiştir. 
Önceden tahmin olunduğun
dan da ziyade suçlu bulu. 
nduğu tebeyyün etmiştir. 

Viyana, 29 f A.A.] - Obser
vatore Popana gazetesi mü 
dürünün imzası altında bir 
makale neşretmektedir. 

Mumaileyh bu makalesin. 
de şiddetle Nar.ilerin aleyhi. 
nde bulunmakta ve şöyle 
demektedir: 

«Nazi barbarlığının uyan
dırmış olduğu nefret had
den aşırıdır ve bunun uzak 
ve yakın bütün Amil mesu. 
ulleri vicdani umumi mahke
mesinin huzuruna cıkmıştır.» 

Viyana, 29 (A.A.) _ Yarı 
~e~mi Vayner Tzaytungun 
ıstıhbaratma göre, M. Dollu
ıun öldürüldüğü gün, da
ha saat ılokuzden itibaren 
M. ~abih ile Franldort yeni 
kabıneye dahil olmak üzere 
tayyare ile Viyanaya hare_ 
kote hazır bulunuyorlardı. 

Viyana, 29 (A.A..) _ Ba
vyo~ada müesseı Avusturya 
teşkılAtı azası dün gece yu
karı Avusturyada Kire <>'vali 
gümrük binaaına hucum 
etmişlerdir. Avusturya jand
arması bunlara karşı ateş 
açmışlardır. Jandarmalardan 
biri telef, muavin polisler_ 
den biri de yaralanmıştır. 

Paris, 29 (A.A.)- Muhte
lif meoıleketlP.r gazeteleri 
M. Von Papenin Viyana el
çiliğine tayinini pek okadar 
endişesiz karşılamıyorlar. 

Eks.,laiyor gazetesi di-
yor ki: 

«Doğrudan doğruya yapı· 
lagelmekte olan icraat yeri
ne, diplomasi faaliyeti kaim 

olmaktadır. Ve bu faaliyetin 
itiraf edilmiyen hedefı ay
nıdır, yani Avut11turynnın Al
manyaya ilhakıdır.» 

Prag gazetelerinden biri 
diyor ki: 

«Avusturya istikMli bakı· 
mınden Vön Papenin tayini 
Bavyera hududunda J 0,000 
lefronerin bulunmasından 
daha tehlikelidir.» 

Mancester Guardiyan ya, 
zıyor: 

«Umumi düşünce Alman
yanm A vusturyanın Alman_ 
ya.ya ilhakı İçin komplolar 
yapmaktan fariğ olmıyacağı 
~uretindedir. 

ltalyan matbuatına gelin. 
ce, hunlar da tamamile Al
manya aleyhine kıyam etm
işlerdir. M. Von Papenin ta. 
yinini şiddetle takbih etme
kte ve muma1leyhin Amcri
kadaki bayağı nevinden pr
gramlarını hatırlatmaktadır. 
Faıla olorak hıılyan gazete
leri ortaya ıöyle bir nazar
iye alıyorlar: Eğer Berlin 
hükO.meti nezdinde diploma_ 
ıi tarikile bir teşebbüste 

bulunacak olursa, İtalya bu ı 
teşebbüse iştirak etmiyecek_ 
tir. Filhakika Romadıı böy
le bir teşebbüsün Avustury_ 
anın vekayiinin ltıılya, Fra· 
nsa ve İngilterede uyandır
mış olduğu aksülAmelin ma
nevi kuvvet ve ehemmiyeti
ni zAfa düşüreceği mütale
ası ıerdedilmek.tedir. 

Peşte, 29 (A.A.) - Eks
eriya mevıuk haberler olan 
mehafilden öğrenildiğine gö
re, Macarlar Avusturya 
hududunda askeri t.Abşidat 

yapmaktadırlar. 

Doğruluğunu tahkik imk4nı 
bulunmıyan bu tedbirin 
tamamıle ihtiyati mahiyette 
olduğu beyan edilmektedir. 

Peşte, 30 (A.A.) - Ek-
seriya mevsuk haberler 
alan mehaCilden bildi· 
rildiğine göre Macarlar 
Avusturya hududunda aske
ri tahşidat yapmaktııdırlar. 

Roma, 29 (A.A.} - Hav
as muhabirinden: 

ltalyan matbuatı, Dolfusun 
lı.atli münaselıetile Almanya
yu hücum etmekte berdev
amdır. 

Gazeteler her vakitkinden 
ziyade uyanık bulunmıya 

lüzum gösteriyorlar. 
Lavoro Faşista gazetesi 

katoliklere vo olehlmum 
A •usturya vatanperverlerine 
müracaatla Hitlerin mtmes
silinin ziyancılıktan ibaret 
vazifesini akim bırakmıları
m ve nazi kucağına dü~~
emelerini d\leıaektedir. 

Panay1r bizzat Başvekili
miz taraf mdan açılacak. 

Vı büyük merasim yapılacak. 
İzmir, 30 !Hususi} - Be

ynelmilel dokuz Eylül pana
yırı :!ö Ağustosta büyük 
mer11simle açılacaktır. Mera
eimle Boşvekil ismet Pı.ışa 
Hazre tlorı riyaset edecek 
ve panayırın küşadını bizzat 
yapacaklardır. 

Sovyet Rusyadan manda 
lngilt re ve Yugoslavya hü
kumetleri de panayıra ge
niş mikyasta iştirak edecek
lerini bildirmişlerdir. 

Avrupanın muhtelif yer. 
lerinden ve memleketin her 
tarnf ndnn hergün panayır 

komitesine yeni yeni teklif_ 
ler ve müracaatlar yapılma· 
ktadır. Bütün hu müracaatl
ardan vo tekliflerden anlaş-

-
Hudut ihtilatı ~ü~Ometimizin hakemliği ile hallediliyor. 
Sef ırler Hariciya Vekilimizin riyasetin~e toplanddar. 

Ankara, 3o (A.A.) - Bu
gün öğleden sonrn Afgan 
ve iron hüyük elçilerinin 
Hariciye Vekili dok tor Tev-
fik Rüştü hPyefendi nezdin
de topland kJorı ve iki doet 
hiıkfiınetın cümhuriyet hü. 
11metinin hakemliğine tevdi 

cttıği Afgan-İran hudut ihtil
afı ışının konutul·lufu hnber 
alınmıştır. 

uııa ff klkevınin seyahati 

Hariciye Vekilimız Tcyfık RUıtU ~y 

Muğla, 29 (A.A.) - Halk . 
cvj reisinin riyasetinde tem
sil ve musıki kollorı ve di
ğer komitelere mensup zev
vatton mürekep heyet bugün 
Fettı:yeye hareket etmişler
dir. Konoa harabelerini tet
kik ve ziyaretten sonra Fc
tbiyede konser, kanferans ve 1 

temsil verecek, Bodrum ve 
Mildsn geçecektir. 

ıldığına göre panayır bü - N f 
yük bir rağbet görecPktir. a 1 

löycOlük tatkikati __ M. Kalenin 
Estonya hariciye nazırını 

kabul etti. 
Kayseri, 29 {A.A.) - Kö Ye~ilimiz dün aksam An-

ycülük tetkil ~tı yopmak 

üzere turneye çıkan Gazi karaya ~ôndü. 
lisesi talebesinden beş elendi 

Ankaro, 30 (A.A..) - Bir 
bugün burayn gelmişleı dir._ hnfrndanberi İzmir, Balıke-

Recime Faşista gazetesi, 
başvekil Bitlerin A vusturyn. 
dalr.i nazilorin hezimeti 
üzerine vaziyetinin güçleşe
ceğini ynzmailtadır. 

Koriera Pnduııno ile diğer 
bazı gazeteler herhangi bir 
diplomatik teşebbüsün aley
hinde bulunuyorlar. Buular 
ezcümle diyorlar ki: 

«Bazı anlarda sulhu kur
taracak olan top ateşidir.» 

Homa, 30 {A.A.) - Havas 
ajansından: 

Messogere gazetesinin hu 
gütı neşrettiği makaleye Ro· 
mo mohnfilinde büyük bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Doğrudan doğruya M. Mus
soliniden mülhem olduğu 

söylenen bir makalede hu
lhnten deniliyor ki: 

- ltalya diğer devletlerin 
Berlin nezdindl:j yapabilecek
leri siyasi teşebbüsatn işti
rak etmiyccektir. Çünkü 
Alman hiik<lnıı•tinin vaitlerı 

ekseriya tutulmamıştır. 

Londra, 30 (A.A.) - Ha 
riciye Naz rı söylediği bır 
nutukta M. Dolfusun katl
ine temasla ve demiştir ki: 

sir ve Bandırma şimendifer 
müesseselerinin teftiş etmek 
üzere kısa bir seyahatte 
bulunan Nafıa Vekili Ali 
bey dün akşam Ankaraya 
gelmiştir. 

Erzurumda arpa mahsurn 
Erzurum, 29 (A.A.} _ .Bu 

gün ilk upa mahsulü piya· 
saya r.ıkmış ve kilosu 80 ku_ 
ruşa satılmıştır. 

Moskova, 30 (A.A .)-Bıto. 
ny.:ı ilericiye nazırı M.KaleniD 
tarafından kabul edilmiıtir. 
M. Motof da nazır şeref ine 
bir ziyafet vermiş ve bü
tün hükQme\ erkAnı hazır 

bulunmuştur. 

Moskovn, 29 (A A.) -
Sovyet Rusyayı reamen zi
yaret etmek üzere buraya 
gele Eetonya Hariciye Nazı· 
rt şerefine dün akşam Litvinol 
büyük bir ziyafet vermiştir. 

~--· ---

-Doluı c·eıur bir vatanper
ver ve temiz kalpli bir hük
umet adamı idi. Ölümü ken
di memleketi için güçlük 
ile doldururlar bir boşluk 
bırakmıştır. 

Anarırtılardı Mebmettik Abıdeııi 

Belgrat, 29 {AA.) - Yu· 
goılavyn matbuntı, A vustu
uryadaki ıuika tın Almanyn 
tarafından mürettep olduğu
nu ispata cahşmakta ve bu 
işi başarmak için M. Ritelini 
intihap ettiğini söyf,.mekte
dir. Fılhakiku M. Rıntelin 
Nasyonal sosyalızme pek 
(D.,vamı ikinci sayfada ) 

~= 
Arı burnundaki Mehmet- s 

çik. abidesi zi •aret edilmiş- PO C 
tir. lstnnbuldan gitlen hP.yet~ 
cıvardan da iltihak edenlen
rle muazzam bir kafile te
şekkül etmiş ve bu Reneki 
merasim her senekinden 
daha parlak ve hazin olmuş_ 
tur. 

Şehitlikte çok mütevazı 

ve fakat o nispette heybetli 
ve vakur bir manzara ile 
yiikselen Memotçik abidesi 
etrafında şehitlerın hatırası 

göz yaşları orasında taziz 
edilmiştir. 

Kafilemiz Mos~ovaya var· 
dı ve eyi karşıland1. 

Moskova, 30 (A.A.)- Tü-
rkiye sporcuları buroya 
gelmiş ve Hariciye Ko· 
misl\rliğinin bir mümeeeili 

ile muhtelif spor teşekküll

eri tarafından istikbal ediL 
mitlerdir. 
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Maarif bahsı: Yunan ,. ........................ .,. ........................•.........•...........•... 

Zümre Mektepleri. 
İ ŞEHIAVE MULHAKATTA 
.............................................................................. 

T ayıracilıri B~krııten s.on- Orta Vil~yetin Nüfusu. Zümre me~tcplarini gündüz mektepleri ra Bef gradı zıyarat ettıler. . . 
b·ıç·ım'ınden ayırm11yal·ıml eeıgraı, 30 ~A .. A) - 1

•
4 Mı~tapler 1 tesnmevalde 

!:J • Yunan tayarecısı resmi hır . 
Öniimüzdeki ders yılı ba- erişte ve koskosu, yatak ve ziyarette bulunmak üzere tednsıta ~aıhyor 

şında yeni bir örnek olarak yorğanı i e köyden göç eden Bükı eşten buraya geldiler. ' 
açılacak «Zümre mekteple- çocuklar.o; eski köhn Jikle_ Maarif VekAletinden yapı-
rh>ni her kafadan yükselen ri andıran türlü tür]ü boyalı 1 A •k lan tebligata göre lise 

d 1 11 1 · m er 1 a Te Orta mekteplerle muallim IJir görüşle düşünme en gör~n.üş eri mu~ im erı uz_nn 
evel; en verimli yandan göz yotıştırmeğe hır başlangıç j mektepleri ağustosun yirm-
önünde bulundurmak daha mt olacaktır? Mektep dilince ı • IA , 

1 
isinde açılarak talebe kayıt 

f d l d De Olursa l ithalat Ve lhracltç' ara ve kabulüne başlanacaktır. ay a ı tr. Her öncülük alan i k duyğu ter_ 
olsun «zümre» adını verdi· biye ve bilgi derlemedir. k 1 1 k . t · 933_934 ders yılı mezuniyet 
ğimiz bu biçim mektepler- Yoksa. mektep lokantoc lığı 8 IJ ' gos anyor. imtihanları başlıyacak 20 
den birkaç tanesini kurmak veyö han odacılığı değildir. eylülde bitecek, sınıf ikmal 
üzereyiz. 

Diyorlar ki, «zümre mek
tepleri» yeni birşey değil. . 
ınış ... 

Bski yatı mekteplerinin 
başka bir kalıba girmiş ve 
adını değiıtirmiş bir göre
ne~i imiş .. 

Bizdeki pürüzlü işlerin he
pıinde de böyle göreneklere 
bir bağlılık hiç bir iş yapa
mamak korkusUe bir ayrı
lamamazlı k vardır. 
Şimdiye kadar yatı mek-

teplerinden eyi bir son al
mamıt bulunuyoruz. VilAye-
timiıin birçok yerlerinde 
dama taşı gibi ocak değiş

tiren bu kılık mekteplerin 
verdiği meyvanın hiçliği 
gözlerimizin önünde duru-
yor. Yılda on binlerce lira
yı boğazlarından geçiren 
yatı mekteplerinin verimini 
düşünecek olursak maarif 
yaşayışımızda bu türlü me
ktepçilıği bir daha yoklama 
etmemek için içimizden bir 
baz duyarız. Sütten ağzı 
yananın ayram üfleyerek 
içmesi gibi dünkü ve bugü
kü sürati ile yatı mekteple_ 
rinde hiçbir faide görmiyen 
viJAyetimizin buna benziyen 
herhangi bir biçime boyun 
eğmemesini biıtün gönlüm
üzle istiyoruz. «Zümre nıe_ 

ktebi». Belki ilk duyğu gö
rüşü ile hemen yapılması 
ve açılması köylerimiz için 
uygun görülen bir varlıktır. 
Fakat köy yaşayışına uyd
urma alanındaki yaı lış ve 
nıeyva vermez duruşunu 

çok düşünmek zorluğunda-
yız. 

Vaşington, 30 (A.A.) imtihanları ile kabul imtih-
Çocuk köyünden getird ği H.ozvelt tarafından açılması-

yiyeceg- i, içeceği ve O'İyece- anları 22 eylulde başlıyac-
- n na müsaade edilen 2 ci ak 29 da bitecek, ecnebi 
ği ile ki>y yaşayışına uyğun· ithalat ve ihracat 
lug-unu kaçırmıyacakmış. memleketlere gönderilecek 

bankası Sovyet Rusya müs- talebe ı""in ya la k .. Ne güzel lakırdı. Bu bi- v P1 ca musa-
tesna olmak ÜzPre herhanı?i b k · tı'h l r 22 1 :\ld zim kafamızda çok yer edi. v 

8 11 ım an a 1 ey lı e 
bir devletle yapacakları mu- b l acak ve 25 e Juld 

Yorsa ana, baba oca~ından aş ıy Y e 6 amele için Amerikalı ithaldt b't L l li '" .. aldığımız çocuğu bir k ışla- ı eca., ey meccanı musa-
ve ihracatçılarla fabrıketor_ b k · fh la 30 J "l ya doldurmakta ve o yaşa_ a a ım ı an rı ey u · 
lara kredi kolaylıkları yap. d yapılacaktır Mektepler 

yışı vermekte ne gibi bir e · -
eyilik vardır. mağa başlamıştır. ee teşrinievelde deslere baş. 

Biz muallımlerin mektep Hillliahmarin yardıılan !anacaktır. --

işlerini eyice yapabilmesi Ankara, 29 (A.A.)- Hilali Cemal Ley Kahı' ra elçilı'g ... ·ı 
için kendi çoluk çocuk dü- abmer cemiyeti umumi mer- U 
şüncelerini çok görürken kezı Afyon Karahisar maden batkitibi oldu. 
onları birkaç köy çocuğıı- suyu membaında tabii soda V 
nun yime, içme, giyme ve istıbsali ıçın icap eden 
yatma kayguları altında ez- ilmi ve fenni tesisat yap
mek en büyük Ticdan ağır- mıştır. 

lığıdır. O zaman «zümre me. Yine cemiyet amumt me· 
ktebi,, terbiye ve adam et· rkeıi Hodeydede umumi ha-
meği bir yana bırakan, yal- rpte kalmış 37 eairimizi 
nız yedirme ve yatırma iş- bu defa lstanbula getirmiı 
leri ile uğroşAn bir kışla ve kendilerinin köylerine 
yaşayışından hiçte ileri ge- kadar bütün masrafiarını 
çcmez. işte doğruluğuna in temin etmek ~uretj)e sn-
nndığımız bu görüşleri katmıştır. 

göz önünde tutarak bu sene Sof yada IHkifıt 
açacağımız zümre mekteple- Sofya, 29 (A.A.) - Bul-
rine eyi bir yoJ vermek iç gar Ajanıı bidırıyor: Zabıta 
in uygun olan iki düşünce - ıiün hır takım bınalarda ta 
yi yazmadan geçemiyeceğim: harriyat yapmış ve birçok 
mektepçı likte; ilk mektep kimseleri tevkıf etmittir. 
çocuğunu ana, baba ocağın- Makedonya ihLıldh komıtesile 
dan uzaklaştıımamak bir ınüoasebatta bulunan Ckat-
temeldir. Köy ~orkkJarını rof da mevkuClar arasındadır. 
köy ya9ayışından ayırmak 

istiyorsak - doğrusu da bu
dur- onları mektebin bulu-
nduğu köye getirmeği ve 
akşam paydoslarında yi-
ne köyüne götürmeği neden 
uygun bulmuyoruz?. 

Maarif Vekt\letinin ilk 
düşünceside bu değil midi:1• 

allımini; yatı mekteplerinin 
yülıdettığı o büyük yük
ten kurtarmak gibi çok 
yerinde bir güzellıği vard
ır. Zümre mektebine bağlı 

u~· dört köy i~:in 20 - 30 ~·o
cuğu kucağına alabılebek 

büyükçe bir iki odalı evler 
yapmak her köy için çok 
kolay bir iştir. 

Köy çocuğu kendi 
e-. ının bir benzeri ol-

Hariciye Vek4leti memur
larından bemıehrimiz Cemal 
beyin Kahire elçiliği başkA_ 

tipliğine tayin edildığini öğ
rendık. 

Kıymetli hemşehrimize ye
ni vazifesinde muvaffakıyet 
dıleris . 

Cevdet Nasuhi bayin 
tatkıkatı 

ıiraat bankası idare mec
lisi azasından Cevdet Nasu. 
hi bey dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir.Aynı zamuıııla 

kooperatifçilık cemiyeti aıa· 
sıncıan bulunan Cevdet N ... 
suhi bey Jün ziraat banka
sı müdüru İsmaıl beyle hır· 
lıkte Çağış ve Bjgadıç nahı
yelerine giderek buralarda
ki zirai kredi kooperatiflorL 
ni tetkik etmi~tır. 

CevdeL Na&uhi b? şehrı 
mizde birkaç gün kalacak 
ve Çanakkaleye geçecektır. 

Daimi ıncümındı 
Daiwi Vıldyet Encümeni 

dün vali oeyın riyasetinde 
toplanarak bıriken işlerı 

muzakere etmiş ve ıcabeden 
kararları almıştır. 

Viliyati11iz~ı erkekten dıhı tık kadın nr~tr. lill
yıtimizin nüfusu 477,380 Mr. 

Memleketin her tarafında ol
duğu gibi vilAyf timizde de 
gizli nüfmı taramasına te9r_ 
inevele kadar devam edile
cektir. 

Şimdiye kadar yapılan tar . 
amada gizli olarnk 36, 103 
doğum, 30,626 ölüm, 10,382 
evltmme vukuatı tespit eılil. 

klerme teecm yttpılınıştır. 
Son tutulan istatiıtiğe göre 

Vil4yetimizin umum nüfus 
mikdarı 477,3s0 dir. Bu mi· 
ktarın 244, 12 si kadın 

ı33,368 erkektir. 
Şu halde vil4yetimizde 

kadın ııifua erkak&en çok 
miştir. Bunların nüfus kütü. dem~ktir. 

Viyana 
Hadiseleri 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
mütemayil olduğu gibi, dığ. 
.-r taraftan Almanyada uzun 
zamandır M. Musoıioi ile 
münasebette bulunan muma
ıleyhin bu hareketine lüzu
mu hahkında ve bir müsl
lflh müdahalenin önüne ge
{'miye muvuffak olacağını 
ümit etmekte idi. 

Berlin, 29 (A.A.) - Hav 
as muhabirinden: · 

Şef örler hakkmda tıbkikat 
yıpıhyor. 

Belediyece Hamit oğlu 
Sabri, Aziz oğlu Niyezi, 
Süleyman oğlu Ahmet ve 
i vrintJ il ili Hacı Hafız oğlu 
İsmail isminde dirt şotôr 
hakkında tahkika, yapılmıt· 
tır. Bu şoföılerin belediyen
in te ıı biha.tı hil4lına olarak 
kamyonlarına fazla müşteri 

ve eşya aldıkları anlaşıhnn. 

kt:ıdır. 

Alman matbuatı Avustur- o 
yada vaziyetin salah bu l- züm hu11zhğ1. 
maktan uzak olduğunu iepn- liacıishak mahalleıinden 
ta çalışmaktadır. Gazetelorin topa) Mehmet iıminde bir 
iıldıa ettiklerine göre, oroda 

tek arabacı dün bağlardan 
halA kanlı kavgalar devam 1 üzüm çalarken korucular ta
etmekte ve hükumeti hazıra 
erkAnı arasında vahim re- 1 rafından görülerek tutulnıu-
k..ıbetler hadis olmaktadır. ' ştur. Hırsız arabacı hakkın· 

(;ene prens Sthrenbergin da tahkikat yapılmaktadır. 
son nutkunu tefıir eden Al- hassa AYusturya hükömet 
man matbuatı, Avusturya kıtaatı · Alilerin Klangefur 
hükumetinin, başvekil Dol· ve Bayburg kasabalarını ıs
fosun matemli siyasetini tirdat ettikten sonra yeniden 
gıitmek istemesi keyfiyetini sükun hasıl olmuştur. 
esefle karşılıyorlar. Cuma gecesi ile cumartesi 

Belgrat, 29 (A.A.) - Dü- gi.ınü bütün gece ve bütün giia 
ndenberi Avusturysdan ka- 700 den fHla Nazi Avustur
~un 700 den fazla milli so- yodan kaçıp Yugoslavyaya 
syolist Yugoslnvyaya geçmiş-1 iltica etmişlerdir. Bunların 
Jer ve hepsi tutulmuılardır. 1 ekserisi 18 ile 20 yaı ara 
İtalya kuvvetlerinin Avuıtu- sında müselllh delikanlılar-
rya topraklarına girdiği ha_ dır. 

berinin yanlış olduğu an- Bunların elinden ıilAhlar~ 
laşıldığından ıiyasi mebafil- mı alan Yugoılavya hudut 
de sükü.net avdet etmiştir. muhafızları, şimdiye kadar 

Belgrat, 29 (A.A ) - ltal- yirmi tüfek bir mitralyöz 
y.ın ordusunun Avusturya ve 30 rovelver toplamıtlar.-
hududunu aşmış olduğunu dır. Mültecilerin hepıi de 
bıldiren haberlerin aslı olm- hapsedilmişlerdir. HükOmet 
adığı anlatıldığından, Yugos bunlar hakkında henüz bir 
lavya siyasi mehafı linde bil- karar • lmış değıldir. 

<'Zümre mektepleri>mi şi
mdiye kadar hiç yoklamıy
on bir örnek olarak göster
mek istiyenlere çok aldan 
dıklarını ve bunun bir ad 
deniştirme işindttn başka 
hirşey olmadıJını ve en so 
nunda yatı mekteplerinin 
kayğulu duruşlarından daha 
acıklılarla kartılaşacağını 
söylemek ve şimdiden kest
irmek hiç te gü~· değildir. 
Yntı mekteplerıni elinde çe
virmiş. n birçok muallim 
arkadaşların saklı defterler
ini karıştıracak olursak, ne 
gülünç yaşayış uymalarını 

ne soytarıca alış veriş hes_ 
aplarını görmüş olacağız. 
Arttırma ve azaltmn kAğıtl

arı ıle bakkal, papuççu, ka
sap kavğalarını gece uykul
arında snyıklıyan k:ıç tane 
yatı mektebi muallimimiz 
vardır. 

Köy odasına iki öğün so. 
fra taşıyan her köy; kendi 
çocuklarını birçok hava zo
rluklarına alışkın olan yaT
rularını ortalak mektebine 
getirıp, götürmekten hiçte 
çekinmez. Burada köy çoc
uklarının küçüklüğü ince 
duyğularımızı gıcıklarsn ona 
da derman bulınuk. kolaydır. 

Şehir ve kasaba çocuğunu 
yedi yaşını bitirnıce alırken, 
köy yavrusunu biraz büyü
kçe olarak dokuz. on yaşın
da mektebe yazmakta çeki
nHecok. hıçhir şoy yoktur. 

.rn burada yıne köylü 
tarafından gönderılocek v~ 

.ı rnolerinin yerinı tutacak 
huy ve gıdışi belli kı.tdınla
rın elinde una, baba ocağının 
ayrılık acılarını duymıyacak

tır . Bu gıdişlo hem çocuk 
ve hem de zümre mektebi 
muullimi tek yoldan kayğu
suzca okutmu ve adam etme 

'#~~w~~~~~~ 

Jandarma alay mulhık1. 1 
Münhal bulunan vilrly ·t ~ s h • s• 1 n d 

«Zümre mektebi» işte bu 
uyku kaçıran i:~lerdt:n kurt
araca kmıt. Hangi kurtuluş. 

Bu seferki i~ ağız gürül
tüsünden çıkmış, yumruğa 
belki de bezuya geçmiş bulu
nacaktır. Tarhana11, bulğuru, 

İkinci düşunce: Zümre 
mektebi uzakça bulunan 
köyler irin yatı kaylığına 

biraz daha ana, baba oc
ağı ılıklığını vermektedir. 
İzmir vil~veti df" hu bulu-,, 
şu kendisine iş olarak alm
ıştır. 

Ztimre mektebinin bulun
duğu yerde her köyün ka
ndı ~·ocuğu için bir evi 
olacak ve o ev çocuğun 

köy ya ayışın n bt.nzeri bu
lunacijktır. Evın, yeme, i~·

me \'e atma beraberlikliği 
her köyden gelecek iş bi. 
lir kaıiınl1:tru verilecektir. 
Bunno; zumre mektebi mu 

ışıni seve seve görmüş ve 
yapmış bulumıcaktır. Bu iki 
rnektepçilık örneğı de bugün 
kü yaşayışımıza uyğundur. 

Köylüyü okutma yollarında 

karışık dikenli işlerl{j değil, 

başarılması koluy -.o faydalı 
olanlarla uğraşmak en bü
yük: ülküdür. «Zümre mek_ 
tepleri~ni yatı ınekt pleri kı
lığına sokarak mualliml .. re 
ytlkletmekten sakınmalıyız. 

Çünku. alacağtm z meyvanın 
hozuklıığu ve çürüklüğü pek 
nçıktır. Zümre mekteklerini 
gündüz mektepleri biçimin
den ayırmayalım. 

Demiray 

jandarmnalay kumandanlğı e ır ınemas a 
mülhaklığına birınci mülitz 1 
ım Kemal bey tayin edılm -
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iştir Kemal bey Çanakk it- emmuz 8 1 80 iti lr8ft 

1::bag;~:~ş~ır~eni vahzıf<~ 1 ÇİNGANELER KRALI 
Sultançayırı ~öyü allı 1 

Sul~~ı~~~.~ İSIİ?~~·ün.Ien ~ 
gazetemıze yazılıyor: 1 

Köyümüzde yüze yakın fit 
mektep çoğına girmiş çocuk " 
vnrdır. Ru çocuklar mektep- f 
sizlik sebebile tahsilden ~ t 
mahrum bulunm.ıktadırl a r. 

A.ldkadar makqmJan bu 
sP.ne köyümüze bir muallim 
verilmesini istiyoruz. Esnsen 
köyümuzdc mektep iı;in d 
verişli bir bina da mevcut
tur. 

Bu ıuretJe köyümüz ihya 
edilmit olacaktıı. 

Temsil edenler: 

Jose Mojika 
Rosıta Moreno 

Bu filimde istediğiniz her şeyi bulac.aksı
mz. Cok latif ve cazibelidir, nıuhLeşenı ve .. 
gönül okşayan sahneler, aşk, şiir,musiki ve 
JOSE MOJf kANIN billur sesi sizi teshir ede
cektir. A~rrıca dünya havadisleri 

Suvare 9,30 cuma nıatinaıuız 2,30 dadır. 
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Sıhhat bahsi: 

lüzumsuz güneş banyısu
nun f eli~etlari. 

Yazan: i. üniversitesi doç -
entJerinden Dr. A. SÜHEYL 

Bizim memlekette güneş 

banyoları mektepliler ve 
gımç kızl11:- arasında adeta 
bir moda hükmünü almıştır. 
Kendi bünyelerinin muka. 
vemet derecelerini bilmeden 
atıldıkları bu tehlike hazan 
lena neticler vermektedir. 
Güneş banyosu diye bir us
ulü sıhhi vardır. Fakat bun
un ilk çıktığı ıamanlardaki 
genişliği kalmamıştır. Şim· 

di daha mahdut bir sahaya 
inhisar etmektedir. Zira 
şimdiye kadar güneş ban
yosu yüzünden görülen feL 
Aketler pek çoktur. Aklına 
gelen güneş banyosu yapıv. 
or. Görülen en büyük feld
ketlerden biri de böyle us
ulsüz güneş banyoları 

yapıldıktan akciğer vere 
minin başlamasıdır. Ha-
tta bışkıı lıir şekli marazive 
sebep oluyor. Yani başka 

uzuvlere intişara sebr>p 
oluyor. Güneş banyoıu, bir 
hekimin tavsiyesile Te gös
tereceği usulde yıpılmahdır. 
Nitekim hava pek sıcak ve 
sıcağın çok hüküm sürdüğü 
hir satte olmamak şertile sı 
rf güneşle vA on;n inikh 
eden şunile tedavi usulleri 
ve san toryomlar r ı1e~uttur. 
Burada güneşten sırf 'kıııt 
kemik tüberkülozü vakala
rda hekimin gösterdiii mü
ddet büyük istifadeler edil
mektedir. Bu bir usulü ted
avidir. z~vk için yapılmak
tadır. 

Denize girmenin ııhhi şa
raitinden biri de banyo es
nasında yorulmamak ve az
tımi yarım saatten Cazla kal
mamaktır. Deniz bonyoların· 

dan asıl edilecek istifade de 
budur. Yoksa ınatlerce de
nizde yorulup bu biinyevi 
mukavemetin azald ı ğı zama
nları da günAşin çok şiddet
li bir onındo kumlar üzerin. 
•le fena bir aksülamel yapa
rak geçirmek adeta büyiik 
bir tehlikeye atılmak de
mektir. Hele yorgun ik
en bu usulü tedaviden ço 
kinmek çok Jdzımdır. Zi
ra yorğunluk e8asında be 
den muk 11 vcmeti muvakkat 
bile olsa kırılmış demektir. 

Yazın güneşten istifade et-
mek İçin hnlıl elbi8eler 
giyinmek ve sabah serinli 
ğınde güne~te bir az yürü
mek maksadıı kMıdir Bun
dan edilecek istifade daha 
çoktur . insanı yormıyacak 
ve rahatsızlık vermiyecek. 
bir usul en tabii ve muvafık 
bir tarz ı hareket etmektir. 
Sırf zevk suretinde yap ılac 
ak banyoya g irip ~· ı k a rken 
ve g iyinirken güne~in 
vücude aksi killi ve ınuvnlı · 
ktır. Bu ufak tenbihten 
vücut büyük bir zindegi ''e 
ruhta büyük bjr şetaret hu
sule getirir. Bu gibi bany
?la.rdan edilecek en büyük 
ıstıfade do bu zindcg1 ,.e 
neşedir. 

....c-=n- =., i:l~ """="=',.....,,. 

Amerikada amele grHi 
San Fran.- isko. 29 (A.A.) -

Tnvoısut için yeniden sarf
edıl tın g ayretlere rağmen 
büyük Okyanusun btitün li
manlarında grev devam et_ 
m6ktedir. 

Viskonsindc zabıta ile bir 
fabrikaya tecavüz eden gr-
vcilor arasında vukua gelen 
bir müsademede bir kişi öl

müt 40 kiti yarnlanmıştır. 

TnRKD1L1 Sayfa: 3 ·-= Nasyonal Sosy lizm ~~~~= ~~~· ~~~· ~~~· ~~~·~~~~~~~~~~ 

Parçalanıyo"'mt? .. 1~ 1 DURSUNBEY PANAYIRI 
Sa~ı~ İngiliz dahiliye nazınnm bir yaz,sı. 

lngilterenin tabık dahihye 1 şekilleri ile birleşt i rilebile 
nazırı Sir llerbert Samuel cek vas ftadırlnr. Sağlam 

<(Pester Llnyd» n ı n 20 tem. bir Patriotisme, tadi l ve ta-
maz 934 tarihli sayısında nzim edilm iş bir içtimai 
nasyonel sosyalizm hakkın- tr rakki ile elele verebilir. 
da bir yazı neşretmiştir. FEı kat inürrit s;ekillerincle 
Sabık nazır diyor ki: bu kuvvetler gayri kahili hl-
Son sene içinde ve bilhassa vh ittir . Almanyada Hitler bu 
son haftalarda Almnnyada iki kuvveti hirbirile 
vukun gelen şeyler çok eh- birleştirmeyi tecriibe etti. 
emmiyetlidir Te bu, yalnız En ham Te sert 
Almanya için değil, bütün bir nn8yonalizm ipfol:ı i \d 
dünya için böyledir. Alman_ ve zayıf bir sosyalizm ile 
yada büyük ve yeni bir te- bağlıınarnk nasyonal sos 
crübo büyiik bir gayret ile yalizm vürude getirildi. 
takip ve tııtbik olunmuştur. Bu kombinezon hiç. bir 
Şimdi bu tecr iibenin hasıla vakit ne pol ı tika ile ne de 
ve neticesi tatbik olunnhil ir . iktısadi iı; lerle me,gul ol-** mayan milyonlarca insalar 

Dünycı da hal i faaliyette tarnlından kabul edildi. Bu 
iki büyük kuvvet (cereyan insrlar nutukların tehncü
\'e h· reket) va rJır. Ve bun_ münden sa hoş bir hale ge-
ların tesir ve nksi tesiri bi lerer ve telkin sanatiyle 
zim siy l1 setirı ı izi tayin eder. manyntize olarak nasyonal-
Bu kuvvetlerden biri Nasy- izmi sooyalizme bağlıyan 
onalezim tar;h kadar eski rabıtanın sahti olup 
olup aynı ırk mensuplarının, uzuri ve hakki olma -
yahut nynı memloket halkı· d ı ğını bilmediler . 
nın müşterek siyasetine da- Patriotisme sevkile ve iç-
yanıyor. Milliyetperverlik; timni memnuniyetsiliklerd -
sağlam V"J k ı ymetli bir Pa- on kur tulmak ümidile halk 
triotisms, yahut tecavüzkA- kütleleri bitlere koştular. 
roe bir Militerisme şeklini Bir müddet iç in parlak bir 
alabilir, ynhut ta iktısadi muvaffo k ı yet göründü. 
Autarkie olabilir. Kendini za- * * 
mın zaman muhtelit meml
eketlerde hisıettiren ve an
cak zamrınımızdıı kudret ve 
nüfuzunu dikkate şayan bir 
surette artt ı ran d iğer kuvvet 
ve cereynn ıla halk kiitle
lerioin muht~dil bir hay
at standıırına knvuşmnk için 
sorfettikleri, bu iki kuvvet 
ve cereyanda Amil olan se
sebepler : memnuniyetsizlik 
ha lkı bir memnuniyetsı zlık, 

fakrü znruretten \'e işsi-

zlikten doğan bir memnu
niyetsizlık ve tazyik eden 
muhittir. Bu iki hareket ve 

cereyanın hedef ve gayesi 
ise rahat ve huzur ve em
niyettir. Bu iki hareket ve 

cereyanda tnkip ve tatbik 
edilen metot nh v<1 ljn icnbı _ 
na göre ıct imai şeraiti ted
ricen tadılde muhtelif pr
utilt tedbirlerle fe nal ı klara 
karşı bırer birer taarruz· 
da Cerdi t~şebbüılerin tutbi· 
kilo hürrı yetın mu hafuzosın

du gönullü teşkjldtta 

yahut devletçe müdahalede, 
yahut her ikisinin iştirakinde 
mündemiçtir. Bu metot 
baznn sanayide devletçe ima
lfitta temerküz e ierek bizim 
lngilterede an lad ığımız ma

nada (Sosyalizm) toklıni :ılır, 
yahut tamam ı le (Komünizm 
şe kl indedir. Bu harokt tin 
şekli no olursa olsun mute
dil, yuhut müfrit , tatbiki 
kubil yııhut gayri kabil , eyi 
yahut ferıa - bir f'Sns hedefı 
vardı r : milyonlnrcn prole
tarya lehine nı ede11 i yeti. 
beşeri zektlya lAy ı k ola<'ak 
ve leyizlerinılen herkeıın 
istifad ıısi n i miımk iin k ı l a <'a k 
bir ş ekl e sokmak uğrunda 
modern cihanın mücade
lesi 

Bu iki cereyan vo hore
keti yekılığcrilo birleştir_ 
mek miimkiin olsaydı bunu~ 
nla cihana hükmedecek bir 
kuvvet meydana gelirdi. Ma
amafıh hu iki kuvvet mutedil 

Almanyadan başka hiç bir 
yerde hususi şe rait bu iki 
kuvvetli böyle büyük. bir 
hudut ye şiim\llile vo böyle 
bir kudretle inkişaf ettirm
emi§tir. 

Yüz seneden fıız]n bir pr
pegnndadan sonru Almanlar 
nihayet sıkıca bırleşmiş ve 
yüksek derecede va tenpar
vı:r hır millet olmuştu . Dö
rt st3nelık bir harpte Alma
nlar as kuri kubilıyet, mu
kavemet kudreti ve payele_ 
rino eriliilmez bir cesaret ve 
fedakdrlık hususlarında tar-
iha y~gane bir misal verm. 
işlerdir. Fakut netice tama
mi bir izcrıihllil oklu . Çünkü 
Alman adamları bir takım 

politika hatalarile askeri, 
iktısaJi ve manevi kuvvet
lerin Almanya aleyhine hir
leşmesıoo 8ebep oldular Ni
hayet iş teslimıyete, mcsul
iyet ve avo kıbın ın cebren 
ko.bülüne, kolf)nilerden fera
ğata, o vakit ıçin sılılhların

dan tecerrfülo, biituo eyale
tlerinin düşman tarafından 

işgaline müncer oldu. 
Bundan müternllit 
nlu;ülamel ı.·ok şedıt ve acı 
idi. Kaybolan prestij in tekrar 

ihyrısı ve milli itibarın iad
esi emel ol muştur, Aynı za-

zamon<la 6 milyon i şsiz Yar 
dı . Bunlara moınnun iyetbahş 

bir yardan >·ap ı lmı 

yordu.İstikbalA ait hir ümit 
ve teselli yok idi. Onıı sınıfa 

mensup halkın büyük: bir 

kısmı hemen bütün varlığı

nı lnflntion ile kayhPtmış-

ti . Vatanperverl ik en son 
hadde varmıştı. Hıtler gel
bu iki mefhumu birl eş t inli 

fakat şimdi zincir kopuyor. 

•• Sert haşin meı hametsiz, 
ri<'a Yo niyuz tanımıyan ik
tısu li lı n kikatle r Rİyn sileri11 

emirlerine ram olmnzlar. 
Tezahürat nutuk üzerine 

~ , .. 
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~u, hava v .. muhtelif nwyva ve ha~ ,·arıatl Phliyesile meşhur 
bulunan Balıkesir-Kiit:lhya şimendift'I' hauı iizPriıı<le Oursurıhey 

kaz.as111da ilk defa açılacak olan parıa~rır 1 O ağustos ~)34 cuma 
"iiııii başlıvarak. 14 a~ustos 934 salı ~liuli hitam hnla<'aktır. t) • <..: 

t - Panayır mahalli kasaba ı n şimalinde snz çnyırı mevk iinde olup mebzu 
len memba suyu ve hayvanatı eh ye için huduyi nabit mühim miktarda Te 

meccanen taze çayır bulunmaktadır 

2 - Eşyayi ticariye satı cılorı ve sanat erbabı için belediye tarafından 
sureti mıhsusuda ve mükemmel surette ihzar ve imal ett irilen binalarla açık 
olaı ok vorilecok olıın mahaller levknlAde ucuz ücretlerle. verilecektir. 

3 - İlk defa olarak: kiişat edilecek olan panayır mahal linde satıcı Te alı
cıların istirahatleri için tertibatı lAzıme al ınmıt ve her surPtle ihtiyaçları te
min edılmekle beraber getirecekleri hayvan VA emtianın hüsnü muhafazası 
için muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmıştır. 

4 - İşbu panayırQ iştirak edecek olnn zevatı kirarnın kanuni rüsum ve 
vergiden başka hiçbir mnsrnl ihtiyar etmiyerek bilcümle işlerini kemali suhu

let -ye emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müstefit olacakları ilAn ola-

il 

~uı=r. =~~~~= 
~ M ~ ffil m:t l!!J ffil ffiJ ifil ~ (i.!J ll 
-------Daimi Vilayet encümeninden: 

ZEİS İKON 

Oiin,·a<ia birincili~i ka
zana·n « ZEISIKON » 
fotoğraf makinelPrinin 
934 otomatik morl~llP
rini makine, ~f'hpa v~ 

çantarılarmı uŞ~\ il ~1~11 
MET ~· AllBr~ır nu -
SEYJN A VNI ticaret -
hanesinde arayınız . 

nutuk lar ıı e sürüm ne ka
zanç no işe ve ne de ücret 
temin etmez. 

Almnny.ı da iıt i hoz edı l en 
s rt t eJ birler kısa bir on 
ı ç ın vli kııı kolaylıklrır bnh-

~e1deb i l ir . Fokat az zaman 
sonra işler yine berbat olur 
Fazla iş mevcut olsun ol
masın Cnz ıa iıçi istihdam 
etmesini i ş sohıbin e emre
tmekle ı sizliğe çııro bu 
lunınaz . ~tahrum iveti caız 

"' 
ol111yo.rı hrm nıanJe lcr it ha 
lini mı:metmekle paran ın 

k ıymeti daima muhafaza 
eıl ıl me z . Geçen sene Alma-
nyoda t i <" a r ıJ t eanlanm ı ş, 
imnlAt ma hsus derecede 
artmış v(ı i ~s zlik ar. ılmış 
mali vaziyeti dü z elmiş ve 
p Jra lukviye edilmiş olsaydı 
Yd nibuyet bütün memleket 

Azami miktarı 
Kilo 
17000 
25000 

kuru çayır otu 
yulaf 

Vilayet damızlık ayğırlarmın bir senelik iaşesi 
it;in baJfülaki ıuiktarda 'e şartnameleri mucib
iııce nıiiba~aa edile(•ek kuru çayır otu ve yulaf 
16 - a~ustos - 904 tarihine ıuüsadif perşembe 
giirıu saat onbeşt~ ihale edilmek üzere yirmi gün 
mliddetle alt·ni münak.~aya vazedilnıiştir. 

Talip olauların ticaret odası vesikasile yüzde 
yedihuçuk 1ti~pelin<le t.enııuatı muvakkate ma
kbuz veya mekt.ubile yevmi mezktirda ve 
vakti nıua~·yeninde ve ~eraiti öğrennıe.k istiye
ıılerin daha evel encümeni \İlİ)ete gelmeleri 
ilan olurıur. 

kakı ki bir ı elah snodete ka
vu9muş ve bunun tasiri 
memleketin hor tnrnlında 

rahat bir hayatın tecelısi ile 

hiscrli l mi ~ ol saydı rej ımın 

§imıl i içinde sars ıldığı buh
ran vukun gı.d mezd i. Fakat 

bu netice elde odilm iştir . 

Bu muvaffukıyets i zl ı kte di
ğer sebeplerin de tes iri 
olmuşt u r : birçok şuurlu protes 

tan ve Katolikler in hükume
tin dini sahadaki tetbı rl e ri 

kur ısında duydukla rı tere
ddüt ve end işe, Yahudi ale
yhtarlığının <luhil ve hariç-

teki aksi l('ls irleri. idnre me 
vki inıleki zevatın yekdiğe-

rine karşı du · dukla rı kin 

ve haset , istirkop ve k ıskn
nçl k ... 

Bunlar şimd ılık meyd anı 
nleni)·t te çıkan zftf mam
dalarından bir kaçıdır. Her 

hulda şu muhakkaktırki , bü_ 
tün dünyada nefretle kn rşı
lrınon son Alman hAdisoleri 

vahşiyane harek6t, toptan 
idamlar kuTvete delalet et
mP-yip şüphesiz daima zAfa 
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deldlet eden ahvaldir. 
Eo ziyade İçtimai terakki 

için aldkadar olan insanlar_ 
ı? Mi l itorisaıe için bir ıeyle
rı kalmas dahilde mukabil 
taahhüt ve yardım fıkri ha· 
r ice zı t olan ve harbi dütü
nen bir fı kir ile el ele -yerm
ez. Bir sahadaki terakki di-

ğer sahadaki aksülAmel ile 
birleşt i rilemez. ileri aynı ta
rak ki ve irtica hareketlerini 

birleşt irmek tecrübeıi daima 
nkim k lmağa mahkumdur. 

Bir rakor tınldı 
Berlin, 26 (AA.) - Alm -

an taynrecilorinden Ditmar 
hundan üç güo evel Volf 
Rit in rekorunu 360 kilome 
tre katetmek euretile kırm-

ıştır. Yelkenli tayare rekoru
nu yeniden kırmıştır. Falda 
yakınında kAin Veaerkuptan 

hareket etmit olan Ditmar 
6 saat 25 dakika sonra Çe. 
koslavııkyadan hareket nok . 
tasından 375 kilometre me
safede kara1a iamif\ir. 
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FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

Şah Mehmet mah~umu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

Agf af otograf makineleri 
ııin Bahkesirde yegane sati~ yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGll.ı\F ~IAKİNELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tıırafın,Jan <lo hi gayrot 

1 kolaylıkla kullanılır. 

Askeri Satın Alma 
Komsiyonundan: 

Bermağa k.ıtaatının ihtiyacı için muktazi beş 

1 

f Bandırmada Maarif Oteli 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 
Otelin mobilesi, lokan· 
ta11nın bütün takımları 
yenilenmif tir. 

Kontur.. Temizli~ .. 
ff erşey mütemmeldir. 
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