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c:rcr:ıv.ı:AR. TESİDEN 1\1.!AADA FI:ER. G-ÜN SAEAFI:LAR.I ÇIK.AR.. 

Sahip H başmuharriri: Bilecik mı busu Hı 
Umum Nesriyat Müdürü: Kenan Emin 

IDARB IANE5I. Balıkcsır Şahmehmet skağı dairei ı 
mah u a TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: 
Türkdılı ABUNA ŞERAITl:seneliği 1000, altıaylığı 
600,kuruştur.Nu hası ".geçmiş nüshalan 25kuruştur 

Şehinşah Hz. Ün istanbuldan Müfarekat Ettiler. 

Büyük Mi af irim iz 
Dün Ege vapuru ile memreketine gitmek üzere T ra~zo
na ~areket ettıler ve ~üyük meras · mle uğurlandılar. 

1 tnnhul, 1 (A.A) lron vkiini teşrıf buyurmu lqrrJır. 
S hin ohı H.z. bugu~ ~ğle - Bıırndıı yııpılan otış tnlim -
den evci nnıver ıt yı zıyarı't lerıni tı:ıkip hu) urnn iki ıl~v-
ve b zı imtıhanlnrı tokip et r isi av lı-tt" <,,:nml eav:ı 
tıler. ( nivcr-sıt<'ye ~e!isle. - kndnr hir g ·zir ti ynpmısl.ar 
rınde oldugu gı i d<lnush>ri- ve f'skud r uz ırdc n Dol-
nde de gt'çtığı yollnrın imti- ma ahçc nrayına n'>dct 
dndınc o biriken holk sny~ı etmislı•rrlır. Gece Dolm:ı-
ve sev~ı t zohür::ıt ndn bu- bahçe snrnyın lo ehir ah 
lundular. OğlNlen sonra lfazretlninın memlekfltım zj 

hinsnh Hz. Reısicümhur zivaretleri snfnhntına a·ı ola_ 
Hz ıle K dıko) une ~ C işler rak hazırlanmış olan fılmi 
ve oradan !\foltcpe ntıs nıe- ( Oevamı kinci ı.ayıf de ) 

Elazize girdi, ~alk m ser
retle bayram yapt1. 

fitiz z 2 (A A) Dun 
ilk t~t nın !; u ı) on gırmeısı 

c \ l ) ı h U )' k l Z3 h Ur t 
y pim t r B tun El.izız 

h lkı ve hı umum etraf köy 
lul 1r ônlerınd<ı şehir h ndo-

~u ve d 1 ul zurn. ler o1du

ğu h ldA ı~t iyonn ~~lmiş-

lPrdır. Tr n h lkını \'O:;;kon 
m · rr t a\ nzeleri nrns nJn 
ıh ar rd 1 n tak n altından 

r k ı ta ıyon hın sı 

durmu tur Kurh n 

l r k lm . hatipler h~ lk n 

ınınn t ' ukr nlnr nı nl-
k sl r 1f nı! ı sôyl rn s 

1 r fır H 1 i yeı t ı a-
f ı nd n n r n ıııuh n r .. 1C'r11 

mfit nhhıtl r s r fıne halk 

C\J ılo unıl } etıni kı<> 

lik h r zivnf •t ' rilm ... tir 
Bu m ıt '"'une knuş n El
ızız h !kın n m t ',. 

ükr nl:ırı hl\ u 1 rirnıze t ·l 

ıl arzt dılm '-t"r. 
b nası onundekı 

Peianıız . Suriç şeref ıne 
bir zi,af et ver~i. 

}:;tonbul 2 ( ~ A ) Ih-
. ı> ,. b 

sV kıl }ı;lll t " ıZ. U 

•un ı tanb t;ovyetlerjn 
B lın b 1ynk çıl ğ n tayi-
olunan '1 ::-iurı~· rcıfın hir 
oğ'h yemeı-:ı ,ermiştır. Yr
ın kte mn hıın vr ~1. Suriı: 
i llari" y' Ve kılı Tcıvfik 
Ru,_tti beyefendı hazır 
bulunmu rdır 

E naf 
Ban~ası te~ı~at1. 

Mufettışl r t elk kleri hakkında 
hır er rapor hazırladılar. 

Jslnrılıul. 1 (A A.) - lstn
nbul E rıaf Hıınk ı rnuam<;-

!il.tını te kJk etmek ti zere 

hukfımet~·e m ·mur edilen 

mti kiyA 'a ·muf ttişi Tevfık 

T.1l.1t lı(lıvle iktı nt \ ı k.ilPlİ 
" kr ·dı iı;;lcrr muduı ti Cem ıl 

Z yn h<'y y ıptıkl rı tetkik 

J ·rın "Onuna g ·lmis bulun 
makl rl r. 

Bık rın f.1 li)etine bas
latl ğı anılan y. nı dokuz e 
n denb rı vap+ ğı hulun 

rııu mı 1. t n ıdori, hukuki k 

t il 1 i L ıı t ıı rı s ı f lı ı I ı 1ı n 

ıl rt r le r ' • h d • IJH 

mı m l.ıtla uıuk VP yuk.ıı _ 

d n ol.ık dar hususi ve 

r smi b teşmıl 
~uretıle -. p l ıı bu tetkı 

k tn ıı:;tı nt ed ,_. k r p )rl •rır 

surat e ıhzarı m ısın, f 

liyeÜc devJnı edılm kt dır 
HJpoı 1 rın b rkaç gun" ka
dur ıkınnl c lılmesi ı uht 
m ldjr. 

• 
lngiliz 

Kabınesinde değışiklık yapıldı 
Lon lrn, 30 ( A A ) 

'1 ::ı ıı naz r M fhtter-
ton nrkad n n urııun i 

rıca~ı zer 'c; zl rn 

y r ın k r) 

nı kabul ed rek m s 1i 
naz rl ğınılan ı:stıfu <. tmı .. tır 

Bu ı t fa uzı>rine knb rtf'-
de :ıs1ğı<lnki tehe ldul.ıtın 
ol ı ıgı z::ınnrılılrnekt ılır: 

~1ünakah1t nnzırı M Oli
( Devamı ikinci ~ayfada ) 

Mecliste 
Hakimler kanunu layi~ası 

müza~ ere e~ildi. 

Alm ıya a on Hadiseler Dola
yı ile İki Yüz Kişi T ev ki f Edildi. 

Ankarn. 2 (A.A ) Bü- Temizleme hareketi bitti. Mareşal Hındenburg 
vuk '.\111 t Jleeli~i hugtin gösterdig~ i azimden 
s:ıtıt !5 to reis vekili dolayı Hitlerı tebrik etti. 
Hasnn heyın reı:slığınde Bı;>rlın, 2 IA A 1 
toplnnm ~tır. i tihbarat bürosu resmen 

Alınan 

Evk11r umun mütlürl _ bildıriyor: 
uğunun ı 933 moH sene Temizleme hareketi <lün 
sı hesabı koti i ve htl- bitmiştir. Bu vadide bu-
kimler kanunu layıhasının ndan sonrn bo kn irroot 
üç maıl fesin 1 n maada yapılmıyarnktır. 
butün mal ieleri muznkc- Berlin, :! (A.A J Pnzar 
re ve kabul edilmiştir gtinü Berljncl~ kursunu 

Btı) ük \1ıllot ~!ccliısi çar - dizılPnlerin Jistesintle on 
:ınıbn g-tinu snot 14 te kişinin ismi vllrdır. Von Pa-
toplanarnktır penin en yakın mesai arkn_ 

-ıı:111111:mı:Ae11Cmı .. ..,.._- ı la ş ı \'on Bose bunların il ra-

Ve k İ lf B f ~eyetin~e değişi- !'ındadır. Bütiin Al_ 
m nynıla iki yüzü 

~'i~ nrevzu~ahs ~eğil~ir' mütl'caviz hüeum kıtası re-
Ankarn, 2 (AA,) _ İcra isi tevkif edilmiştir. 

Vekılleri hflyetinde bazı te- B •rlın, 2 (A A.)- Reieicü-
b ddülat olncoğı hakkında- mhur mareşal HindMburg 
ki şayialllr her turlü as.l ~1. liitlere ve Gömbese bi-
ve esa. tan nridir. Anadolu rer telgraf çekerek hiyancti 
ajansı bu şayialar. tokzihe me- vntnniy tahkikatı karşısın-
zundur. da göat€rdıği azim ve ceı:ıa 

C 
'----==-o-.==-=• retten dotıyı M. liitlni ve H F cnerjık icraatından dolayı 

• • • M. Göınhesu tebrik etmiştir. 

G 
J b L 

1
. P.ıris.2 (AA.) Pari mnt-

rupUnu8 Ugün U8Ş V8 11- buutı Almnnyn hıldıselNıni 
miz izahat verece~tir ~:uknte~~r.dıya mevzutıohs et 

Anknrn, 1 (Mabirırniz len) 
Yarın (bugün) i~·lım cdec k 
olnn Fırka Grupu, lrnn Şo
hinşahı Hozretlerınin seyah
ati ve ynpılan temoslnr 
hakkında Başvekil İsmet l',ı
şa Hazrotlerının verecek. 
leri izahatı ılinlıveeektir. Ba-

" 
Ş\'ekil Pa ·a H:ızrctlcrJ hun -
dan ba ka hurıti mesaıl 

hakkında rnıJhiın izahatta 
bulunacııktır. 

(,azr.t !ere göre Almnnya
<la vııkubulan hadiselerin 
kor~ıl ğ btiyült ıhtiyat ve 
h r hal le mütezayit bir te
yakkuzu icap ettirmektedir. 

B •rlin, 1 (A.A ) lfo_ 
vns Ajansı hıld1riyor: 

Bıit ın Almanya matbuatı 
tehlıkelı siyasi unsurların 
fnaiiyetini cezalondırmak ı~· 

in ~1. llitlorın göstorınış 

olduğu siırot ve iradeyi 
takdir etmekte ınutte(ikt-

\I r al Hırıd nturg 

den tnhrık edılmiş fesat 
cereyanı ile bunun tebidi 
için kullon lan metotlorın 

Nasyonal sosy list rejiminin 

otoritesini o.ltü t ettiği süp
he götürmiyen bir keyfıyet

tir. Bund:ın sonro. M. Hıt-

ler kaybettiğini gene elde 
etmek için • ' uzi şöhretinin 

bütiin nüfuzunu kullanma-
ğa mecbur ol cnktır 

Londra, 1 (A.A) Boy-

Sergi 
Borsa beşinci yerli mallar 

sergisi açıld1. 
Bursa, 2 (A.A.) -Bursa 

beşinci yerli mallar sergi
sı dün saat on beste tay
nre sineması binasında Vnli 
Fnzlı bey taraf ndun oı.:ılmıştır. 
sergiye 34 muhtelif sonat 
ve ıstihl.11 erbabı iştirak et-

t»r ajansı B rlınden ııtıhber 
ediyor: 

Geceleyin hücum kıtaatın

ın kendı tıleyhıne reisleri 
tar.:ıfından seferber .. edildıği
n ı haber nlır almaz, M. 
tiıtler sabnhın sant dörd
unde Münıhe gitmiştir. Bu 
sıradn Dahiliye nazırı bizz
at Munıb polıs müJuru ıle 
hücum kıtnatı reisinı tevkif 
etmiş ve bunların apoletleri 
başvekil tarufından kendi 
elile sökulmijştür. Müteakı

hon M. Hıtler yatmakta oL 
duğu odadn Yüzbaşı Ro
h umu tevkif etmiştır. ltoh
um bu muameleyi protesto 
etmemiştir. Hucum kıtaatı 

reıslerınden lieines ile da
ha bazı şahsiyetler suik&1t 
tertıbinde aldkadar µörüler
ek tevkıf olumuşlard r. Tahtı 
tevkife alınan reislerden 
Rohm lleines ve Ernst M. 
Görıng tarafından Prusya de
vlet sarayı azal ğından azl
edimi lerdir. 
( Dı>vttmı ikinci sayfada } 

Amerika 
Dört kruvazör va on dört 

torpito yaptınyor 
Vaşington, 2 (AA.} 

Hususi tezgdhlarla devlet 

tezgdhları dört kru•azör, 

14 torpito ve altı tahtelba

hir inşao.tı için münakasaya 
iştırnk etmiştir. 

Bal~an Konferansmda mü
za~ re e~ılecak meseleler 

irler. Berlıner Morgenpost G u·· c u·· n 
ŞÖ):le yo.zıyor: K ongres·ı 

~uphesız M. Hitler iç·-

« Proıya » dan: 
Balkan koııferJnsı Yunan 

azas nd ın M. Spıropulos, 
Bulgar B::ı.lkan ınillı ~rupun.ı 
mti urnatl ı, İ!;tabuldn toplona
cak olan Balknn konförnn ın
la muzakr re eJılecek ekall-

iyet mes leleri hakkında Bu-
lgar noktaı nazarı-

n n neJ n ib ret bulun 
duğunun tcspıtile gonderıL 

ınesıni rİC'a ctmiştır. Bu
luar milli grupu hunlar n 
tespitinı az ıların<lon M. Y c-
nof. l':-ınnkof. Petkof ve Sıs

kofı havale etmiştir. 
Balkan konferans nın İı:;ta 

nlulıla toplanrnns rı lon eve} 
muhtP.lıf milli g-rupların 
murnhhn ları . · lanikte top
lanacnkl rd r. 

Eski Atman veliahtı 
Kop nhog, 2 (A A) Diın 

gN:e .\imar y ıdan gPlon dö 
rt >lo nn ı lıl n h•rinJe e~

ki Alman ve! ohtının bulu -
nduğu soylenmektedjr. 

:~m .~" k:::~ .. ~·,:~,~::.::~- Güçlüler kulüp reisliğine miaeaat ederek hngrenin fark
::~ :'.~~~~:" 1~:~~1;.;:. 1~ü- alfide toplanmasını istedıler .Kongre perşembeye toplanıyor 
an sat""lam imonıle, artık 

milli sosyolızm ile hiç· bir 
alaknları olmıynn ve ecn
ebiler ile vatana lı yanet 
bağlar te:;ıs etmekten çe
kinmemiş olan unsurlara 
karşı id ietle hnreket et
mesi beklendiğini bılıyor 

du. ldnreınin, sadakat, nn
mus ve şerefe istinat et 
tığine dair Alman mille
tine teminat \'erilmiş ol
ma ını ınoınnuniyetle ka
ydeden Berliner Togeblnt 
g zetesı darbenin tam zurna
nın la vurulmu ol<luğunu 

ve tnm nitirc verdiğini ya
zmaktad r. 

Londrn. 1 (A A.) 
Ajansı bildiriyor: 

lfovas 

Almanynun cereyan eden 
dünkü hf1d selnin Londrada 
hasıl ettiğı ilk tesirlere 
tercuman olan 'tındny hk
~ıırs gazetesi su yoldn mü 
talen beyan etmektedir: 

Hucum kıtaatı şeflerin-

lım 
İdmangiirü kulübü men-

suplarından bir kısmt ku _ 
lüp riyasetine bir takrir 
vererek fevkalade bir kon· 
gre yapılmasını i temişlndir. 
Takriri imzalıvan Gu<'lüler 
fevk altı ie kongreye sehl'p 
olornk büyiik bir ümitle 
seçtikleri idare hfly tinin 
şimdıye kadar hiç hır mev
cudiyet g stermediğinı hu 

yüzden kulüp işlerinin yüz 
üstü kaldığını ileri sürmek
tedirler. 

Haber aldığımıza göre, 
Guriın fevkalade kongresi 
onumiızdeki pPrşembe günü 
aksamı yapılaı•aktır. Şimdik: 
idare heyeti yerine müteca· 
n is ve çalışa bilecek lıir 

idare heyeti seçileceği an • 
lqılmaktadır. 



Sayfa: 2 
,......... . ............• 
5 Daldan dala.. : •........................ : 
Kadınsız 
Şiir 
Olmaz mı? 

Yeni çıkan hir iir kitnhı 
hakkında fıkirlerini yozun 
bir arkadaş iir içın: 

«Satırlarında bir kadının 
rıplak hayali bir peri ~ıhi 
dnlaşmalıdır. Aşk şiiri ya
ratır.» 

«Aşksız şiir olmaz bence .. 
Zaten şiirin mayası aşk de
ğıl midir!» Jiyor. 

Aşksız ('') yani kadıns z 
şiir olmaz mı') 

işte istihfam ki boynunu 
bükerek bizden cevap isti_ 
yor! 

** 
Kadın ve aşk asırl:ırca 

<•merailün » ile dailün»iin 
beş altı ile yedi yedin
in kolunda bir seTgıli 
gibi gezdi, dolaştı. Ve 
yine asırlarca bu iki 
kelimenin \'erçeveleJiği 
mana bir şaırın biricık 
ilham membaı .oldu. 

Susayınca nasıl suyu 
hatırlıyorsak. birçoklarım
ız da şiir diyince kafal
arında derhal bir kadı
nın hayalini ciziyorlar. 

Şiir kadın , k 3Ş .. 
Diin böyleydi. 

Acaba bugün de böy
le midir! ve yarın da bö· 
yle mi olup gidecektir? 

** • 
Büyük hnrp bütiın tel

Akkileri altüst etti. 

Aç bir adam; üzerinde 
henüz buharı tüten bir ek
m~ğe nasıl koşarsa yirmi
ncı asır da yeniliğin peşinden 
öyle koşııyor ve saldırıyor! 

~iinyanın gidişi değişti. 
fıkır değişti, zevkler, heye
canı.ar, sevgiler, ıstıraplar, 
değışti; itikatlar, hntta nh _ 
lAk telakkileri değişti. 

Aylar seneler gibi yaba
ncı.. Seneler asırlar <ribi 

tı 

zavallı kalıyor 

Fena mı oluyor.' 

Ne bileyim ben? Orasını 
.l~njak Rusu gibi mütefek
kırler düşünsün.. Bütün bu 
başka bir şekil alma akıntısı 
önünde pek tabii olarak 
guzcl sanatlarda da bir de
ğişme cereyanı nldı yürüdü. 

Artık buguniin yenilığini 
tı.ışımıyan tiyatroya tatsız 

dıye dudak buküyorlar. 
Fırçasını tablosunun üze

rinde ht\ltl yirmi, otuz sene 
evelki gibi gezdiren ressa
ma bıyık altından gülüyor
lar. 

Piyanosunun tuşlarında 
yirminci asrın hızını taşıya
mıyon musikişinasın eseri 
motor uğultuları arasında 

bir sınek gibı Yızıldamıya 
mahkfım ediliyor. 

Ya edebiyat.. O da oyle .. 
Kadını, aşkı. sevg-iliyi tc-
rennum edPn ı.;ajr bu,~un 

1'I 

bu ressamd n ve bu musi-
kişinastan daha az gülunç 
bir mevkide drğildir 

Ru niçın böyle oldu? 
Niçin kadın, aşk ve se,·

gili bugünün edebiyatında 
8ıfırı tuketti. 

Buguoün edibi nkin J.ı 

(•) Boradakı a kın katın 
o l ı a k r lır 

lıı -

İran Şehinşahı 
Hazretleri 
(Üst tarafı birinci snyfoda) 

seyretm i--lerdir. 
lstanbul, 2 (A.A.) - lr:ın 

~dhin ahı Hnzretleri TrabZ'>
na mütoveC'<'ihan saat 16 J:ı 

memleketimııden ayrılaca

klardır. Şehinşah llazretl
eri Trabzonu kadar Ege 
vapuru ile seyahat ede
cekler ve oradan otom -
obille lrana geçeceklerdir. 

istan b111.2 [Muhabirimiztlt nJ 
- Aziz misafirimiz İran 
Şehinşahı Riza PP-hlcvi lla
retleri bugün Ege vopuru 
ile Trabzona hareket etmiş
ler ve hüyük mcrasi mle uğ
urlanmışlardır. Egeye dona. 
nmamız da refakat etmekted_ 
ır. 

Şehinşah Hazretleri mem
leketine geldıği yoldan ve ay
nı merasimle uğurlanacakl

ardır. 

e• 

Almanya da ki 
Hadıseler 
( Ostarafı birinci say(ada ) 

Berlin, 1 (AA.) - Roy

ter bıldiriyor: 

Hücum kıtaatı rüesası -
ndan olup tevkif edilmiş 

bulunan yedi mühim şah
siyet kurşuna dizilmiştir. 

Bunlarılan iiçü Miinih, diğ
erleri Berlin, Silezya ve 
Pomeranya teşkilıltına 

mensup idiler. Dün akşam 

irat eylediği nutukta M. 

Göring ezcümle inkıltihı mü
tezarrır etmek ve hükumeti 
devirmek üzere bir pitin te

rtip edilmiş olduğunu ~öy

lemiştir. Hücum kıtaatının 

efradı iğ fol edilmiştir. Bu 

hareketin başında sabık ba

~vekil M .. layşer bulunma
ktn idi. 

piska saçlı, hiltıl ka lı , 

kiraz dudaklı güzelim 
sevgiliyi kapı dı!o(orı ettP 

Cevop: Bıı::,jt.. Evet dü-
nkü niir aşkı terennüm 

ediyordu ve şair bunda 
haklı icli. 

Çünkü; dün kndın ve 
erkek iki ayrı birer ku
tuptu. Fakat bugün o iki 
:ı yrı tutu ptun artık eser 
knlmodı. Dört duvarın 

arasında iki çatma kaf-
es arkasında eşini :ırıy_ 

an bir çift siyah "ÖZ • o 
roktan tarihe karıştı. 

Şimdi kadın, erkekle 
omuzoınuza hayat kav -
gsısında yer almışt•r. Ve 
bugünkü şiirden de onun 
ı<·ın atılmıştır. 

Onun idndir ki bugün -
ün airi kaılını ve :ışkı ter
ennüm ettik~·e kendini zav
allı olmaktan kurtaramıyac:-,, 
aktır. 

** 
ı:vot lıcrscydc olduğu 

gibi şiirde de aşk lazım .. 
Fakat kadın aşkı değil, 

sanot oşkı . 

** 
Netice bugün, 
Siir = l\adın Aşk .. 
Değildir .. 

SERÇE 

iskan 
layi~ası hazuıandı 

Layihanın esasları nelerdir? 
lskfin teşkildtı hakkında 

hir kanun ltlyihası hazırlan
mıştır. Bu Jayiha esHslarına 
göre iskdn teşkilııtı merkez 
ve viltlyet olmnk üzere iki. 
ye ayrılmaktadır. Vılfiyet 
te':'kiIAtları seyyar olacak 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 
göstereceği mahallerde is 
görecektir. Merkez ve vjla. 
yet teşkill\tları yeni \ e eski 
memurlardan mürekkep ola
caktır. IHikfımet mev('ut is
kan te~kilntına dohil memur. 
ları lüzum gördüğü zaman 
tasfıye edebilecektir. 

Yen iden tayin edilecek 
memurların maaşları makul 
hadler dahilinde tespit olun. 
muştur. Yeni isktın kaau· 
nunun tatbikatını temine ma
tuf olarak alınan tedbirler 
meyanında bilhassa memur 
teşkilatının ehemmiyeti te
barüz ettirilmi~ n alınacak 
memurlardaki hususi vasıf· 
lor ve her memurun vazife 
ve mesuliyetinin dereceleri 
ldyihada tasrih edilmiştir. 

Me~tum nüfuslar ~a~~m~a 
yeni bir liyi~a 

Mektum nüfusların tescili 
hakkında hazırlanan bir lfi
yihaya göre ihmal veya di
ğer bir sebeple yeni doğum 
ve ölümleri kaydettirmiyenl
er hakkmda <'ezai hükümler 
tntbik olunacaktır. Hu lfiyı

ha ile nüfus kaydı mecburi 
tutulmakta, doğum vakııları
nın bir ay içinde, ölüm va
kalar ının on gün içinde ha. 
her verilmesi lflzım gelmek
tedir. llaber vermiyenlerden 
vilfiyet ve kaza idare hey
etleri kararile bes liradan 
yirmi beş liraya kadar para 
eczası alınacaktır. 

Ağndağı suçlulan hakkmda 
karar verildi 

Ankara :ığır ceza 
mahkemesinde duruşmaları 

bilen ve C. M. U. si tarafından 
idamları istenen Ağırdağı 

suçluları hakkında kararını ve 
rmiştir.Karnra göre su~·lular
dan Emin poşa oğlu Ömer, 
maruz oğlu Şükrü, kardeşleri 
Yusuf ve Kerem, Sultan 
oğlu Yasin Hako oğlu llaşo 

ve krırdeşi M ımo idama, 
Hüseyin oğlu Ali keza idama, 
fakat y:ışından ve af kanunun 
dan istifade ederek yedi sene 
hapis ('ezas na çarpılmışlar

dır. Sudular<lan Hüseyin 
oğlu Akif hakkında bir iki 
şahidin dinlenmesi için evra
kın ayrılma~ına ve ıluruşma_ 
nm devamına ve geçenki 
celsede C.M.U.si tararıntlan 

yine i<laml:ırı istenen 17 ki
sinin beraatino karar veril
mi:ıtir. 

~ Vutdaş: ------, 
1 Zen!Jill, fakir, kadw. 
1 e.rkek hulô.sa hiçbir kim _ I 
1 se kendisini hil<ilialımtrin 1 
1 şefkatli bl111ayesf 11den 1 
1 u::ak sayama::. Hu şefkat 1 1 yurdunun yardım tline 

1
1 

I gtinLin birinde muhtaç I 
I olabileceğimizi unutma_ I 

1 malıyız . 1 
Scncluc<'eud kurulmuş 

' olan bu hay1r ocağwa 1 
1 aza ol/ 1 

-------------
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Dahiliye 
Ka~rosu Viliyere gel~i. 

Bir kısım dahiliye mımurları 
ar asmda değişiklık yapıldı. 

Dahiliye kadrosu vilfiyete 
tebliğ olunmuştur. Kadroda 
hic bir değişiklik yoktur, 
geçen senenin aynıdır. 

Yalnız viltlyetçe bazı na. 
hiye müdürleri, nahiye tah
rirat kdtipleri ve nüfus 
memurları arasında değişik

likler yapılmıştır. Huber 
aldığımıza göre Osmanköy 
nahiyesi müdürü Avni beyin 
bir miiddett ir münhal bulu. 
nan Havran nahiyesi müdür-
1üğiine, Osmanköy nahiyesi 
müdü<lilğüne Je Bakacak 
nahiyesinin ldğvı üzerine 
açıkta kalan Sabri beyin 
tayinleri icra edilmiştir. 

~:ağış nahiyesi tahrirat 
kı\tibi Kasım efendi Kepsüt 
nahiyesi nüfus memurluğu
na, Kasım erendiden münhııl 
kalnn tahrirat katipliğine 

de vilAyet matbaası müret_ 
tiplerinden Şerafettin efendi, 
Pamukçu nahiyesi tahrir
at kfitipliğinden açıkta 
flalit efendi Yağcılar na_ 
hiyesi nürus memurluğu
na, Bakacak nahiyesinden 
Açıkta Omer efendi de Du
rsunbeyin Kireç nahivesi 
nüfus memurluğuna tayin 
olunmuşlardır. 

[dremit kaymakamı 
Edremit kaymakamı Mi

that Kemal bey dün 
Edremitten şehrimize ge
lmiş ve İ!'!tanhula geçm_ 
iştir. Mithat Kemal bey 
yirmi gün izinli bulun
maktadır. 

T ale~eler bugün kamp 
müddetini bitiriyorlar. 
On beş gün eve) aske

ri kampa çıkan Necati 
bey lise ve muallim mektebi 
talebeleri dün on beş gün 
zarfında gördükleri ders
lerden imtihan edilmişler
dir. İmtihan ve atışlara 
bugün de devam edilecek 
ve bu suretle kamp 
müddeti bitirilmiş olacaktır. 

Saat 
Kulesi tamir tdiliyor 

Ahşap kıs

mı ~·oktanbe

ri harap bir 
hnlde bulu-

n&n şehri -
miz saat ku
lesinin iki 

gün evel be
lediye tara
fından 1rı-

mirine be -
lııtı l mıştır 
Kulenin tam-
..... 
ı rı ışının on 
beş, y j r mi 
güne kadar 
bi tıri le ceği 
tahmin edi
lmektedir. 

~ehre <YÜ-
3 r" 

zcl bir hus-
u iyct veren 
kulenin bir 
resmini bası
yoruz. 

Belgratta Yunanistan mah
sulatı sergisi. 

«l'roiya» gazetesi yazıyor: 
Belgrattıı, 22 haziran 

ı•nma gününden itiharen, 
Yunanistan mahsulatını te
şhir etmek üzere h:ızırlım
an sergi açılmıştır Bu se
rgi Belgradın ticari ve tıi· 
yasi meha(ılinin nazarı tli
kkatini celbetmektedir . 

-

(tf alin gardenpartisi. 
. Hazırlık yapılıyor. Gardenparti 

güzel Ye eğlenceli olacak. 
Himayeietfnl eemiyeti tar

afından hasılatı ile fakir 

çocukları sünnet ettirmek 
üzere bir garden parti tert. 
ik edildiğini yazmıştık. 

Gardenparti önümüz 
dC'ki cuma giınü akşare 

Kız orta mektep bah~·e3 . 

nde verilecektir. Cemiye 
şehrimizde ilk defa olaı 

ak yapılmakta olan Garder 
partinin güzel ve eğlence 

li olması için hazırlık ye 
pmaktadır. Kız orta mek 
ehin büyük bahçesi perşer 
he günü akşamı için süsl( 
miş, rengl\rek ampuller k 

nmuş ve bir dans yeri v 
cude getirilmiştit. Gerdan. 

partinin ~·ok rağbet görece
ği anlaşılmaktadır. 

. 
lngilız 

Kabinesı 
(Cst tarafı birinci sayfada) 
ver ınesaı nezaretini, ha
zıne nazırı M. Belişho mü_ 
nakaldt nezaretini de_ 
ruhte edeeek ve harbiye na
zırı M. Cooper de hazine 
nezaretine vek:l let edel'tktir. 

Serginin açılma merasim
inde. Kral Aleksandr llazr_ 
etleri ile ticaret ve suna
yı nazırı :\I. Demetrovic 
ve Hari<'iye nazır vekili 
M. Yuriç ve doha birçok 
mebuslar- ve ayan azaları 

Yununistanrn Belgrut seriri 
M MP.lla ve kor diplo-

Londra, 30 (A.A ) - Me
saı nazırı Sir Hanri Bet· 
tertonun, kabineden ~·ekil

m11si üzerine nazırlar arasın
da değişiklikler olmuş. me_ 
sai nazırlığına, miinokalAt 
nazırı Mr. Oliver Stnnley, 
münakalat nazırlığına maliye 
müsteşarı Mr. Leslie Horeb
elisha tayın edilmişle'rdir. 

17.ceğini söylemiştir. 
matikten birçok zevat 
ile ticaret ve srınoyi teşki-

lıHları mümessilleri huzır 1 

bu 1 unmuşlıırJır. 
Hu münasebetle Belgrnt 

ti<"aret odası reisi bir nutuk 
irıit etmiş ticaret nazırı d.ı 

bu serginin Yunanistan ve 
Yugoslavya iktısadi münase
betlerinin inkişafına hizmet 

Yunan sef ri dahi, miiza
kere edilmekte olan yeni 
ticorft muahedesinin \'Ok 
müsait bir toı zda Herlemekte 
bulunduğunu ve yeni yopı-
1 ıı·n k mııahedenin iki menı. 

lekl'tin ıklısadi münasebet_ 
lı·rinin inkişafı ve terakki
StnP hizmet edeceğini beyan 
eylemiştir . 

Bigadıç nahiyesinde bir kil 
kaçuma vakası oldu tt-~~~~~~~~~~~~~ 

Bigadoç. 2 (Muhabirim- 1 1 
izden) - Bugiin nohiyenin ~ Şehı•r s•ır1ema ında ıJ 
~:~~5~ö~~:due'~~:. k~~~·ı~:~~· )p ~ 

3 Temmuz 934 sah akşamı saat 9.30 oa kından Oadalı oğlu lsma- ~ 
il kar ısı Asile kardeşi l'I 
ve iki kızı ile birlıkte köy ~ 
civarındaki tarlada çalı· il.. T•• k M [/" T · t 
şmaktalar iken birinin el- " l ur l ı l ıya rosu 
linde bıçak diğerinin elinde 11.I 

1 tabanra ve sopa bulunan ~ TAHAFINB.\N 
Balatlı köyünden Kubaş • 
Mehmet ve kapısız oğlu Ali 1 ı 

~:~n~~r:~iıs~~r~sı:ut~aa;:.~~ ~ o A M G A ;ıp 
lar Asile h:ınıının kızı /! ~ 
Zelihayı zorla kaçı" ~ IJ 
rılıkları gibi Asileyi :..... ~~ 
ve knrdeı;;i Haticeyi fena ~ p • 5 p J 
halde döğrnüşlerdir. Ka ~ ıyes er e 
dınlar ·imdi verlerinden !! ~ 
kııı•rdıynnııyacuk" halde nfi. ~ Ayrıca büyük varyete şeğe düşmüşlerdir . P. ~ 
Va~ayn nahiye miidiirii ~ 

ve 
1
Jandnrma. ktarakt01. ku- ~ Fiaılar: ~lt·\kii rıwlı~n~ 5o, hirirıei llH'\kİ 

maD\ o.nı vaz;ye e mı~ ve il)._ • • • , _ _ 1 
tahkikata başlamışlardır . . ~ 40, ıkıucı 30, balkon 20, localar i00-200 
Kubaş Mehm,,t ile arka- 1 kuruştur. 
dnşının bir iki güne ka- \i; 
dar yakalanmaları bekle- ~ 1 
nmektcdir. ·~~~~~~~~~~· 
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Dames ve Young istikrazları. Sulh siyaseti ve matbuat '-
(( L,:ı S':ımp:rn dan: «TimeA)) .g-nze.te~inden: . M eh f e 1 s· - -!"I e 

Bandırma - Gönen 
Maçının taf ~ilatı, Bandırma:2, 

· Gönen ldmanyurdu 1. 
Gönen, ( Muhabirimiz _ yapmasına mani teşkil e1-

den) - 29 haziran cuma miştir. SoJaçık Emin gay
günü Bandırma sahasmda et fena vuruşlarile oyuocu1-
nönen ve Bandırma İdman- arı adeta sinirlendirmiştir. 
yurtları karşılaştılar . Oyun Gönen takımın1 teşkil eden 
saat 17. 15 te hakem gençlerin müşterek faaliyet-
Beşiktaş kulübiinden Bas- lerle ~~a1ıştıkları nı gösteren 
ri beyin idaresinde baş- oyun tarzları takımlarının 
ladı. Hakeruin, oyunun neza- istikbali üzerinde çok eyi 
ket ve nezahetini ifade eden ümitler ,·erici mahiyettedir. 
kısa nutku her iki taraf Bilhassa tokım gençlerinin 
üzerinde çok güzel tesir tamamen Gönenli olması ay 
yapmış ve oyun başından rıca takdir ve tebrike ldyık 
sonuna kadar tatlı bir hava bir hususiyettir. Bandırma 

ve kıymetli bir muhabbet taklmı maıılesef her sene 
içinde geçmjştir. olduğu gibi bu yıl da mın-

Bandırma takımı: Nuri, taka birinciliğinin kendile- ı 
Tahsin, Yaşar, Hüseyin, Sa- rinde kalmasını temin etmek 
lfthattin. Sudi. Mustafa, Ah- ihtirası ile İstanbuldan davet 
met, Rahmi, Rifat, Emin.. ettikleri Rifat, Sudi ve Rahmi 

Gönen takımı: Şahap, Nu- beylerle birincilik müsa-
ri, N ıyazi, Kemal, Mustafa, bakalannm yüksek nezabe· 
Ahmet, İsmail, Yahya, Ferit tini ihlAl eden emellerine 
ve Orhan beylerden müte- muvaffak olmuşlardır. Ba. 
şekkildi.. ndırma takımının galibiy-

Birinci devrede rüzgqr eti; İstanbullu bu üç 
Bandırmalıların tamamen arkadaşın hediye ettikl-
lehinde idi. Her iki taraf eri iki gole medyund-
can la başla çalışıyorlardı. ur. Bu vaziyet. Bandır_ 
l 8 nci dakikada Bandırma ma mıntakasının e;por 
merkez mnhacimi lstan - hayatındaki zevk ve neşesini 
bullu Rifat beyin hafıf bozan ve kaçıran sebepler 
ve fakat ani vuruşu Ba- halinde her sene büyü-
ndırma hesabına ilk sayıyı mekte ve tahammül edilemez 
yazdırdı. Oyun bundan bir şekil arzetmektedir. Bi-
sonra şiddet kespetti. galılar gibi belki bu sene 
28 nci dakikada Bandırma de başka bir taraf mın. 
tukımındİm İı~tanbullu soliç takanın bu inhisarcı zih-
Rahmi beyin serbest vu- niyeti karşısında kendilerine 
ruşundtrn yaptığı gol Ban- veda etmek meC"buriyetin,1e 
dırmalılars bir sayı daha 1 kalacaktır. 

hediye etti. Bandır.ma mıntakasını=ı ze-
Birinci kısım Bandırma: 2, val bulmak üzere bulun-

Gönen:O nihayet buldu. ikinci an selılmetini düşünebil-
Jevrede Bandırmalılar rüz- mek kin Bandırma İdman-
gAr altında idiler. .· yurdunun kendi genç ve 

Rüzgdr da şiddetini çok gürbüz çocuklarından oyun-
arttırmışıı. Gönen muhac- cu yotjştirmek bir emri ta 
im hattı bu rırsattan is.. biidir. Hersene böyle sipariş 
tifade edemedi. Günen oyuncularla mıntaka birinc-
takımının bariz faikiyeti_ iliğini Bandırmadan başka 
ne rağmen gol yapmak yere vermemek gayesini ta-
imkdnı bir türlü haıul kip eden hareketi mıntnka -
olmuyorJu. Uyun sonları-
nıı doğru Gönen takı_ 

mı ilk ve son go -
lünü yapmış bulunuyor-
du . Hakemin uzun dihl-
iiğü çaldı. Ve oyun da 
2_ 1 Bandırmalılar ı n ()'al-o 
İ biyeti ile sona erdi . 

Oyun hakemin çok mu-
ntazam idaresi altında 
devam etmiştir. Bilhassa 
oyuncuların temiz ve sp
ortm~n<: e hareketleri her-
kes(·e takdir edilmiştir. 
Bandırma sahası şimdiye 
kadar bu kadar kibar 
ve giirültüsiiz b:r ma{'a 
sahne olmamıştır. 

Gönen takımından Musta
fa, İsmail beyler çok güzel 
oynadılar. Bilhassa kaleci 
~ahap bey giizel kurtarış
la rı ile bir{·ok defalar ta-
kımını fena 
kurtarmıştır. 

vaziyetlerden 

Bandırma 1ak • mında kü
c:iik Mustafa ile İstanbul
lu Rifat. Rahmi ve Su · 
di beylerin muvaffak yetler
ını alkışlamak liizımdır . 
Muhacim hat.tında Ahmet be
yin topu ayağında fazla 
tutması ve görmeden at· 
ışları takımının fazla gol 

nın infisahını mucip vaziyet
lım.lır Buna nihayet vermek 
için mıntaka heyetinin hir 
birşey düşünemediğini görm. 
ek ne kadar acıdır Gönen 
takı mını teşkil edf'n gerı~·le
rin tamamen Gör.enlj oldukl
ar .nı knydetmek ne kadar gö
nül kabartan bir mevcudiyet 
ise komşu kazamız ve mı~ta_ 
ka merkezimiz bulunan Ban
dırma takımında yalnız 
Bandırmalı gençlerden iba
ret o1malarını temenni etmek 
o kadar iftihar verici bir 
varlıktır . Gönen takımı mağ 

h1 r ve fakat kendi malları 
ofon sayılart ile avdet etti . 
ler. Bandırma takımında oy-
nıyan 1stanbullu üç arkadsş 
vapurla dönerlerken Bandır
ma takımına hediye ett ı kleri 

iki galibiyet sayısının : ma
nevi kudreti ve hakiki 
kıymetini <le bnraber göt. 

iirmerliler m i'.ı o z:ımsn . 
Bandırma takımında o·a-.-.. 
libiyet şP.ret!ıni muhafaza 
ettirecek ne gibi bir 
kıymet ve mana ka-
lmış butunacaktırll tabii •. 
Hiç .. ! 

Demiray 

Almsınya lehine yapılmış Pııriete lngilız: ~~erı~- 1 
olan bu istikrazlar O'e~~en an matbuat cemıyetının zı-
~~ne zarfında dünyaya ı:ıka.rşı y~retinu~, ı~giltera:in p~~ 1 Temmuz 934 pazar akcamından itibaren 
ıtımat ve sulh timsallerme rıs sefırı Sır Geor0 e C e y 
benziyen yüksek. bir eser- rk Fransa, lngilte~e ve A.~e- İKİ Fİ L~I Bİ H BEN 
dir. rikanın demokrası prensıp · 

Bu istikraz1ardan beri }erine bağlı olduğuna ve 
Almanyanın hl§nçosunu mu- bu prensiplerin beşeriyeti Şeytan Ve Uçurum 
vazeneli bir hale koymak yükseltecek en büyük sulh 
ve markı takviye etmek ve emniyet ümitleri bul - Ve 
için 1924 ırnnesinde yapılmış unduğunsı işaretle demişti r 

Hayatını Kaza diğeri de Almanya devleti 
nin vereceği tazminata dair 
kati bir hal çaresi olarak 
Dawes istikrazı altın ma_ 
rk hesabile bir milyardan 

ve Young da üç yüz mil
yon dolardan ibaret idi. Bu 
paradan bir milyar altın 

mark tamamen Almanyaya 
te?iye edilnıiş ve üç yüz 
mılyon dolardan yüz mily-

onu yine Almanya hüku 
metine ve 200 milyonu Um
umi Harpte galip olan de
vletlere "erilmi~tir. Bu is. 
tikrazdan Paris 132 milyon, 
Londra 50 ve İtalya ancak 
J 3 milyon almıştır. İtalyan 
lireti hesabile JO milyarı 

bulan bu istikraz çok kolayl-
ıkla temin edilmiştir. İtalyanın 
istikl'aza iştirak hiHes i 2 IO 

milyon lirettir. Faizi yüzde 
7 ve yüzde 5 ve her türlü 
teminata malik olan bu isti-

krazlar en mütereddit şahıs. 
ları bile teşvik eden bir te. 
şebhüs idi. O günden itiba
ren en yüksek kıymette ve 
emniyette bulunan bu iki is. 

tikraz bir takım hAdiselere 
maruz kalmış ve son günle-

rde müşkül bir vaziyete düş· 
müştür. Bn suretle Oaves 
ve Yo1ıng borçlarının jtiba_ 
rını ve lcıymetini yüzde 60 
dan yüzde 5 e kadar düşür 
müştür. Younğ istikrazmın 

bir sen denberi amortisman 
tediyeleri tatil edilmiş ve 
bu iki istikraz için önüm
üzdeki temmuzdan itibaren 

morotoryom ilan olunmuştur. 
Evet Almanya hükumeti bor_ 
cnnu ödemek için mark he
sabile Reich bankasrna hava. 
le ediyor. Fakat mukrizler 
bu parayı ne suretle geri 
ala bilecekler? 

Netice itiharıle itimat ve 
sulh timsali addolunan bu 
İ8tikrozlar hali hazırda bü-

tün Avrup:ıyı hayrette bırak. 
mıştır. Medyunlnrla 

Jainlerin birbirlerile çarpış
ması ve Londra jle Berlirı 

arasında iktısadi bir . müca_ 
dele vukabulması ihtimal 
dahilindedir. İktısaden ve 
iktısııtçıların en meşhur ve en 
yükseği olan bu iki° şefin 
yaptıkları eserin böyle bir 
hale geleceğini kimse 
düşünmemiştir. 

İtalyada yeni ölüm cezas1. 
e<Regime Jfascista)> yazıyor: 
Canpny City vilAyetindtı 

idama mahkum olanlar için 
tatbik edilmekte olan elek
trik iskemlesi knldırılmı~tır. 

Bundan böyle hükmü infaz 
zehirli ~az vasıtasile yapı 

lacaktır . 

Bu öliim vasıtası . (·Yvela 
hayvan1arda tecrübe edil 
m=ş ve mükemmel b:r Alet 
olduğu tespit edilmiştir. 

kj: 
Lord Aberoona verilen 

sulh sefiri ismi bugün İn-
gilterenin herhangi bir 
mümessiline verilebi1ir. Çii 
nkü İngilterenin harici siy 
aseti sulhu temin etmek 

Herkesin he~<' IH.l i üi ~( ~'tan ,,~ ucurum 
t t.. ;J • ı) 

t'ilimiİ\e ilan} olarak ha~ aıını kazan fıli1ni de 
konulruu~tur. SiıH'mn meraJ..lılarırıı müjde_ 

lcriz. 
ve onu idame ettirmek şe -

klinde hulfisa edilebilir. 
Meşru-Bahcede ince saz. , 

bat 5 kuruştur. 
.. , ~ . . .. , ... , .......... ' ... ı.· · · 

Mili{ emlak müdü.lüğünden: 

Son on beş senen in bize ver

diği dersler sulhu idame 
ettirmek ve eyi bir hükumet 
idaresi tesis etmenin ne 
kadar zor bir sanat olduğu
nu gösterdi. Devamlı bir 

sulh teminine muvaffak oL 

ursa bu zaferi şüphesiz ki 
matbuatsı borçlu olacağız 

ve eğer sulh siyaseti ifl
As ederse yine matbuat 

l1şaki dergfihının hir seıwlik icarı müzayedeye 
çıkarılmıştır. Talihlerin satış komi~yoııuııa rnür
acacıtları ilan olunur. 

mesuliyet hissesini kabul 

etmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Sebze ve meyva na 'Iİne m 
tarifelerin tatbikine başl 

4 - 118 

hsus 
n ı. 

Devlet Demir-yolları 
7 ci İşletme müfettişliğinden: 

fzmir ve Hav:lli ... inin kıvmetli mahsüliinii tt~~kil eden ~Elbze me~ va-. . . 
mu boznlruadarı her mahallin piyasa~1na arz('dil<,hilnw~ini temin için 
Devlet nemiryollarırıda tetbik edinwkte olnrı ucuz sehze ve nıeyva 
tarifesi 1 Temmuz ı 934 tarilıindcn itiharcrı tathikiue haşlauacaktır. 
40 No. lu olan hu tarife ile sr.hzc 'e nwvvu se,·ri ~eri ile ~öııderilir ' 'e .. . ..._ 

fakat tenzilatlı s~)Ti hafif ücreti alımr. lleyva 
Meyvamn ton ve kilometresi: 5,25 kuruş 
Sebzenin de ton « : 2, 7 5 « 
Fazla izahat ve mah'ımat it;i11 muhterem lıalkınıızın istasiyo11larııuıza 

müracaatları rica olu 11ur, 3-125 

Devlet Demiryolları v Limanlan 
7. ci işletme m "Het işliği den: 

Sabık ·ızmir-Kasaha ve temdidi ~irketine nıahsu~ hamuk· sPrıf•tleri ı 
Tem muz 9 34 tarihindPrı iti baı·erı mevkii i~ti maldmı kaldır·ıh14·a~ı cilıetle 

' 
istimal edilmiyenlerin hir a~a kadar· istasiyoıılara tenli edilerek bedelle-
rinin ahzı rica olunnur. 3-123 , 

1 FOTOGRAF 
İNELERİ 

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

Agfa fotograf makineleri ıı•·~\I., .... 

niu Balıkesirde ''C"~HP saı1~ yeridir. 
.1 ;ı " ' 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.\(~F .\ FOTOnlL\ F ~L\Kİ~ELEHİ 

Yedi yaşında bir çocuk tarafınılan dahi g-ayet 

kolaylıkla kullanılır. A • • • • 

Canony City hapishanesi· 
nde Kelly namında bir mah
kum bu vasıta :ıe dün idam 
edilmi§tir. • ••• 



~~"'i.@1.~~ L~'" i)1..~f~~~ı~'~U~ 

3 AVUKAT E 
3 EMİN VEDAT E 
3 · nAuK~SiR ııüKüM~T. CADDESiNDE E 
~ Ceza, tı~aret, hukuk, ıhtısas, mahkemelerile E 
*i d.ivanıharplescrde duva derutıte eder. istişare yapar, 
~ fıkır v.erır . 

~'-~~~~~r~~~~~T~~T.~~T~~ 

'lal~t~ı:·jij)Ayet Matbaasında;.,..! tılttuttır 


