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==----Almanyada Demiryolu Ad 1 iye V e ki 1 i mizin 
Hadiseler.. 1935 ~~nesinde könıiir ve Meclisteki Beyanatı .. 

çelıge kavusoyoruz. S .1 1ı·k . L r:-k· k 1. ihtilal nasıl çıktı ve 
nasıl ~astınldı? 

Paris, 2 (AA.) - Havas 
njansının Berlin muhabirin· 
den: 

l lit lor euınartesi giıtıkü 

oamirroıu ıaıaarı ıaaurau araç og u ~u ru uay na ımler anununun mec ıste 
Nuhap şirketi tarafından müzakeresi münase~etile mühim beyanatta bulundu. 

yapılmakta olnn lrmak-Ereğ- Ankara, 3 (A.A.) - B. 
li hattının, Ereğli - Kilyos- M. Meclisinin dünkü içtimaın-
Çatal ::ı ğnzı arasındaki 17 ki- da üç maddesjn.ien maııda dL 
lometrolik kısım doğrudan ğ'er mndılelı:ıri kabul edilen 

doğruya hükfımet tarafınJan hl\kimler kanunun müzakere-
münakasaya çıkarılmıştır. sine başlanması münasebatile 
Bu kısİm da 1935 te bitecek Adliye Vekili tiaraç oğlu 
ve celik ve kömür ocaklarına Şükrü bey bir nutuk söy-
\'"8rmak ~urotile kömüre ka. !emiştir . Vekil bey büyiik 
vuşacaktır . Bu kısım aynı inkılt\bım ı z ı n içtimai sııha-
zamnnda elektrikle işletilecek da vücude getird ıği rleğ işik-
olHn kısmın ilk noktasıdır. liklerden, büyük bugünün 
Bu 1 "i kilometrelik k ısmın Türk adliyesine düşen vnz-
inşası bitince, buharlı nak- ifelerjne ehemmiyeti pek 
nakliyatın son kısınma va- çok arttırmı ş olduğunu ve 
rılmış olacaktır. Bu kısımda Türk hdkimlerinin her bi-
mühim tesisat yapılacnktır . rt asırlarca tekdmül netic-
t;utıılflğlı zı istasiyoııundnn esinde vücut bulan yeni Aıl lı ) e \ek ı lı Saraç ogıu ŞUkrU bey 

<.i ·lik o<'nğınn kadar ü~· dört kanunları tatbikte, yeni hu- 1 temyiz mahkemesinde iş-
kılometrehk bir kı sm ın ın- kuk zihniyetini benim ... emek- lerin birikmiş olması dava-
şası da mutasnvverdir. te büyuk muvaffak ı yet ların uzun sürmesi noktas-

,~ ~ gösterdiklerini ve bugün adL ında toplandığ ını söylemit 

Sehiİı1şah Ve Gaz·i 

lı .\ disel"rden biiyiimiiş olarak 
~~ ıktı. <ı Biitiin Alnıunya ayak
tadır ve hep mizın üstünde 
l:lıtler \'ardır »Bu sözleri bi· 
zz:ı t idare eden baş\•ekilin 

cesoret ve iradesini methe
den M Göbels söylemekted ir . 
.,. urosı muha kkaktır ki, ilk 
zamanlnrdakı arkadaşı vo 
söyl~ndiğino noz.:ıran, t1itL 
er ilo senli honli konuşan 
yegtlne doi)tu olan yüzbaşı 

Rohmun kurşuna diz ılmesi 

ne kr rar verebilmek için M. 
1 litlerin tlsabıntı tomamile 
hôk.m o\n bilınesi icrıp etmi 
stır. Bu şvek i l bugün Alman 
milletine beyanatta bulunn. 
caktı. Bunu henüz yapma
mı ştır. Dün akşam bir polis 
kordonu Haşvekdlete yakla· 
şmasına halkı menediyordu. 
Memurların söylediğine 

nazaran M. Hitler meşgul 

Artvine Gazi heykeli rek- iyemizin artık cemaatler ha- ve tesis edilen temyiz rap· 
zır olan m1ynrlnrın kam- ortörlüklerinin işlerin sür-

ZB~İIİyOr, ilen bırakılmış ve yerle- ntle neticesine doğru büy-

İki Devlet Reisi ayrılırlarken 
mükerreren mit.saf aha ettiler. 

lstanbul, 2 (A.A .) - On 

yedi gündcnberi Türk -
iyede misafir bulunan lr
an Şehinşah Al~ Hazreti Hü
mayun memleketlerine avdet 
etmek ÜZArP Trabzon yolile 
bugtin ·chrimizden mu
fareknt buyurmu tardır. ~e 
hinşah llz c: ızi Hı. ile 
birlikte saat l 3, 45 de do
mabohç·e sornymdan çı

kını !ar refnk ,ıtlerınde Baş

vekil ismet Pıışa Hz., 
Hariciye Vekili Tevfık Hü
şt ü bey, İrun llar iziye na
zırı, Şehinşah llazretlerinin 
mihmandnrları olduğu ho 
lde halkın coşkun ve 
samimi tezahüratı orasın

da tophane rıhtımına gelmi· 
şlerdir. Akoyın Kınalıoda va
puru Şehinşah ifa. ni Eg( yo 
götürmek üzere rıhtımda 

hazır bulunuyordu. iki dev
let reisi ile refokatlerinıle 

bulunan zevat Gazi llz. mu_ 
htert> m misafirl ıı rini bizzat 
Egl'.'nin u;ine kaciar götürmü
şlerdir . Veda merasimi çok 
samimi olmuş iki devlet reisi 
mükP-rrr>rf:'n mlianfahn etmi~

l ı> rd i r. Eg" tnm saat 16_25 
de vopurlnr ile tcsyie iştirak 

e l ı> n h nlkın alkı lar ı nrasın_ 

da hareket etm işler, liman

da bulurı on lı ı lumıım vapur
l:ır d iııliik ~·almışlard ı r . ı:go 

ve iki muhrip refaknt etm
ektedir. il · lkı lınrnil olan 
müteaddit vopnrlnrla husn
ı;i motörlor hoğazı n hn -
rİC'Jn«' kadnr Egeyi tPşyı 

etıni~lerdir . llariciye \eki. 
li Tevfık Ru tu bey bü 
yiik rn i snfırim zi Trabzonn 
kadar te"yı Pdecektir. Ye
ni Tuhrun ti •f riıniz Enis hev 
de Ş~hinş ıh ll a zretle rilı· bir
lıkte T .. lhrd ntı g . tnıi ş t i r. 

~ ransı.~ . ı ~- Benes 
Sosyahst ve kommıstlen Parlamento~a dünya su ~u 
faşistliğe karşı birleşecekleı hak~mda beyanatta ~ulun~u 

Paria. 3 (A.A.) - İlk de
fa olarak komünist ve sos -
yalist fırkaları birlıkte bir 
toplantı yaptı. llatıpler 
faşistliğe karşı müttehit ha-
reket lüzumundan bahsettiler . 

Atlas 
Okyanusunu geçen tayare

ciler Varşovaya ~öndüler. 
Varşova, 3 (AA.) - \'a

rşova şehri ismindeki taya
re ile Atlas ( •kyanusunu ge
~·miş olan t::ıyareci Adam 
Onvie kardeşler dün Var~o
vada tayare meydanında ka
raya in mittir. 

Prag, 3 (A.A .) - Haric
iye Nazırı M. Benes dün 
parlAmentodn beynelmilt 1 si 
yusl!li unl.lttı Nazır Fı an. 
s z siynsotinin mılli bir
lik kabint·sindenberı ku_ 
vvetlendiğini ve kü~·ük it
Llfı n dn ra::ıanet bulunduuunu 

!") 

nıfü;nh ecle etmi ve Bal 
an ınısakınn h11yük bir eh . 
e ınmiyet af •l u ı ~tir. Bu -
ndan sonr ı S 'JCt Rusya
n n A nupJ b·ya·wtine 
girmesini hazır! yan hal
iseleri uzun uzcıd va izı1h ., 
etmi~ ve ancı:ık miiteC"avizo 
karşı şarki Avrupa mü 
zalı erc:t misakı imza edildik
ten sonraki sil:'i hlanma ko -

( Devamı ikinci sayifede) 

edilmek istememekte idi 
D ıh ili vaziyet henüz sn· 
rih değildır. Hükumet mer
kezınin manzarası ancak pek 
hatır hır şekılde deği,miştir 
1 lddıselerin yapmış olduğu 

derin tesirler gen~·lerin yüz
lerinde okunabilmektedir. 
ll:ılk vukayı snb h gazetele
rınden öğrenmiştır. llndise 
ler okadar oni olmuştur ki 
halk bunları nnlıyamıyor 

gibi görünmı ktedir. Dahn 
dün şan ve şeref yüklü in
s:ırıl:ırın ayıplarını ortaya 
çıkarun resmi le lığlere ra
ğmen, endişeler izale edilm

em ıştır. Suıkosçıların Münih 
soka klarında isyana baş 

lad ı klnrı anda şe -

lıirden kilometrelerce uz 
akta bir sayfıyede na
sıl olup ta sefahate dald klurı 
anlaş lmaıııaktıHlır. Bundan 
başka lıugüne kadar sosya
list ol.ıruk ge~· inen unsurla
rla n a s ı l birleş ebildiğıne de 
akıl erdirilrnemekt~dir. ı,en-

disjnden şüphe edilen \'on 
Papen nez ret oltındadır. Sui 
kast İçin faaliye~te bulunan 
C'eneral Von Şlayşer. yüzbaşı 
Rohm idi . Acnba bunları 
biribirine bağlıyan bağlar 
ne idi? Resmi tebliğlerin 
teyit etlıği çarpışma herkez 
için bir Psror olarak kalmış-
tır. M. Göbels bu 
hareketin bozğuneu ten-
kit\·iler İ\'in bir ihtar ol-

duğunu hissettirecek tn -
rzda süz söylemiştir. 
Fakat resmen meydana 

ç ı karılıp hild ı rilmiş olan re 
zaletler tenkıtdler İ\·ın 
yeni faaliyci mevzuu ol
mıyacak mulır7 Daha şim
diden tek tük sesler so· 
svıtl ılernekrntların 15 sene 
siiren rejimleri 
<la ortny:ı 

rezaletlere 
( Devamı ikinci 

esnasın -
r ı kan 

yaklaşır 

aa1fada ) 

Artvin, 3 (A.A .) _ Cüm_ rine daima ilerliyen cam- ük eyi\ikler temin etmeğe bat-
huriyet meydanına konula- ialara yaraşan esasları ko· lad ı ğını ve meclise arzedilen 
cak G.ızi heykelinin kai· ymuş olduğunu söyledikten kanun ldyıhalarının bundan 

desin in temeli bugün mer- sonra adliye hakkında şi- böyle temyiz mahkemeıin-
aqimle atılm ıştır ktıyete geçmiş ve bunların ( Devamı ikinci ~ayfada ) 

Başvekil 
Paşamız dün lstanbuldan 

AnKaraya döndü. 

Rıı~H·k.ı lı ııı ı z l s ıı1c! l'ıı llz . 

Ankara, 3 (~uhabirimiz. 

den ) - Bir müddettir 

Gazi ve Şehin12ah Hazretler
ıle birlikte seyahntte bulu
nan Başvekıl İsmet Paşa 

tlazretleri bugün Ankaraya 
dönmüştür. Başvekilimiz is-

tasiyonda meclis reisi, vek. 
iller, mebuslar ve bir\·ok 
zevat tarafından karş ılanmı

ştır . 

Zaro ağanm mezan yapılacak 
lstanbul belediyesi Zaro 

ağıının mezarını yaptırmıya 

karar vermiştir. Mezarın 

üstüne mermer bir sütun 
konulacak bu sütuna Za
ro ağanın do~um ve ölu_ 
m tarihleri ve ha.yatının 

k sa bir tıırihı;esi hakked
ilıcektir. 

Balkanlarda Sulh 
Balkanhlann hepsı arllk sergüşet pısinde koımı~tın 
bıkmışlar ve sul~ içinds yaşamaya karar varmiılırdir 

« Le Joornnl >> gazetesi !arından vazgeçmiş olmaları 
yazıyor: ve yeni siyasi nizamın müı-

Balkanlıların hakiki mczi_ tefltleri arasında bir büyük 
yeti makul bir siyasetten tesanüt fikir ve hissinin do-
doğan bir birliği tahakkuk ğmuş olm&11 inzimam ediyo
ettirmeğe muvaffak olmuş ol- r ki bütün bu hakikatler ve 
malarıdır. sebepleri tetkik edereek 

Birçok kimseler, eskiden Balkanlıların birliğini Tücu-
ateş ocağı olan balkarıların de getiren yeni Balkan haleti 
bugün bir beynelmilel anla- ruhiyeaini daha eyi anlama-
şmn ve teşriki mesai misali ğa muvaffak oluroı. 
teşkil etmel~ri hddiseıini te- Bundan başka bir de müş_ 
spit ile iktifa etmektedirler terek düşünceler Balkan mi-
Böyle mühim bir hAdise kn- lletlerini birleştirmiştir, diye-
rşısında sadece hayran olm- biliriz. Mesela Romanya 
ak kjfayet etmez HAdisenin ve Yugoslavya arasındaki 
ruh ve manasını anlamak ve anlaşma nispeten kolay oL 
belki de or&don ilham almak muıtur. Bu iki devlet mer. 
gerektir. kezi A vruva cihetinden aynı 

M. Bart hunun Bükreş ve kayğuları taşımaktadırlar. 
Belgrat Beyahatleri -acaba Binaenaleyh anlaşmaları ka_ 
biraz da bunun için değil dar tabii bir şey olamaz. 
midir? Balkanların bir ateş Yunanistanın Türkiye ile 
ve kan ocağı halinden bir anlaşması biraz daha nazik 
sulh ve sükun kı.ıynağı hali- bir mesele olmuştur. Yuna-
na münkalip olması hadise- nlılar için İstanbuldan vaz 
sinin hakiki sebebi geçmek çok güç olmuştur 
her kese mah1mdur. fakat büyük bir doıtluk uğ-
Balkan milletlerini biribirleri runa «Megalo İdeayı» 
aleyhine sevkeden, onları e- ebe d iye n maziye 
zen, taksim eden, dağıtan gömmüşlerdir. Daha düne 
saltanatlar yıkılmıştır. Yeni ait olan mağlubiyetlerinin 
den ihya edilen milliyetçiler yaralarını dostluk bağlarile 
bütün milli dileklerinin en sarmışlardır. Bir milyondan 
ufağına kadar yerine gelme_ fazla ırkdaşlarının Yunaııiı· 
sinden haklı olarak gurur tann cebren iadesinin acılar-
duymakta ve sükfin hisset- rını unutmuşlardır. 

mektedirler. Buna mukabil Türkler ise, kendileri için 
eski 1stiltlcı milletler ıse eyi bir misal olmuşlardır. 
tabii hudutlarına rücata ic- Onlar da hislerden ziyade 
bar edilmişlerdir. mantık ve akıl hA.kim obD· 

Bütün bu sebeplere bir de uştur. Balkan birliği söılerle 
Balkanlıların intikam arzu- [ Devamı tlol not ıa1,fa da) 
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Sıhhat Bahsi· -..- -- . 
Olümde maneviyat 

Adliye 
Vekilimizin 
Beyanatı bozukluğu teairi. 

Hekimler hastalarındaki 

manevi bozukluğun mevcu
diyetinden tfolayı hazan ye
rinde telaş gösterirler ve 
sırf bu maksat)a hastalarının 
maneviyatını yükseltmeği 
bir vazife addederler. 

Filhakika esaslı vazifelerin. 
den biri de budur. Bunu ya. 
pabiJen hekim tedavisinde 
daha çok muaffak olmuştur. 
Buna dair misaller sayılmı
yacak kadar çoktur. Mesela 
biz bir hasta görürüz, man
eviyatı hastalık dolayısile 
fevkalAde 1&rıılmlttlr. Rah
atsızlığını tedavi için gelen 
ve hastalıkla mücadele eden 
hekime, beyhudE' zahmet 
edip durmayın, ben bu has
talıktan kurtulmam der. Ve 

biz bu gibi hulalardan \~ok 
korkarız. Ekseriyet imzalar
ını binat kendileri korlar. 
Bütün tedaviye • rağmen bu 
haeta ölecek ağır bir hasta
lığı olmadığı haldı knrtulam
az. Haatalık e1&ı41nda ben ar· 

tık öleceğim, ne yapıanız 
,fside etmes diye acı acı gülen 
hastaların akıbeti eyi olmaz. 
Eğer bu hastaları cidden tel
kinimiz altında bulundurur
da bu sakim fikirlerinden ken
dilerini vazgeçirebilirsek on
ları ekseriya kurtarırız. 

Oiğer taraftan ekseriya 
ağır vakalara tesadüf ederiz 

ki onlara hastalıklarının vc

hameti çok ciddi bir surette 
bizi mücadele etttirmeğe se
bep olduğu halde hastaların 
man6viyatının bozulmamış 
bulunması bu ~·ok: büyük 
tehlikelerden kendisini kur
tarır. 

Tababette böyle hayret 
olunacak vakalar vardır. Zi
ra haata nikbindir. Bedbin 
olan hastalardan ziyade te· 
dav iden müstefit olurlar. Et
rafında telAş gösteren hekim. 
lere: Doktor merak etme 
ben bu hastalıktan ölmem 
ben hayatımda neler geçir· 
dim. bundan hiç ölür-

müyüm diye bizi teselliye 
kalkarlar ve kurtulurlar. 
Tedavide de ekseriya bu 
tesirlerin müspet ve menfi 
hl1kimiyeti pek ehemmiyet
lidir. Bir hasta aldıjı ilacı 
onu yazan hekimin kendi 
zannınca şahsiyeti derece. 
sine gire itimat ederse f;_ 
zla tesir görür. !timat gö
stermezse !ayda görmez. 
Onun için ildca itimat has 
tanın eyi olmasında en bü
yük Ameldir ve bu /\mili 
de hekime olan itimadı 
doğurur. Acaba manevivatı ,, 
bozuk bir ineanın!~~ağırdığı 
hekime ~timadı yok mud'ır~' 

ltimadı şüphesiz vardır. Ui 
kin maneviyatı fena halde 
bozulmuştur. Bunda da bir 
~·ok hastaların ölmeleri, ve 
bunların yakında ve uza
ktan tanıdık olmaları ve 
y.ıhut pek ıevdiği bir inanın 
ölmü ile ona kavuşmak işt
iyakı büyük bir tesir yapar. 
işte hstanan itimadını kaza

nmak hekimin bu yanlış fi 
kirlerle mücadele etmesi 
esastır. LAkin sözlerinin ve 
şahaının derecesi tesiri her 

zaman hastalar üzerintle bir 
olmaz amma bu t11iri behe
•ehal icra etmelidir.Zira bu 

lstanbul Üniversitesi Fen fakül
tesi profesörlerinden A. Suheyl 

suretle maneviyatı yükselen 
insanlar kurtulur. Ameliyat
larda, ufak tefek müdahal
erle de hazan sebepli veya 
sebepsiz düşnceler neticı 

üzerine az çok müessir olur. 
Bu keyfiyet haetanın kenui 
makul gördüğü düşünmelidir. 
Sonra hastanın etrafındakiler 
hastalığın tehlikesin ekseriya 

vakıf olabilirse de türlü 
hal ve hareketlerile haıtaya 
bunu hissettirirler Ye hasta 
da bu sefer korku ile mane
viyatını Jaha ziyade boıar. 
Onun için hastanın etrfında. 
kilerin maneviyatının kuvv
lenmeıi hastayı kurtarmak 
için çok ümitbahş nlur ve 
bunun semereli neiceleri 
görülür. 

Hastalık insanlara zaman za
man arız olur ve ıağlık hasta
lığa nazaran çok zaman sü. 
rer. işte bu sağlıkla ge
~·en devrede insanlar vukuu 
bazan melhuz arıza ve ha
stalıklara karşı ne kadar 
çok metin davranırlarsa 

akıbetlerinden o kadar ~·a. 

buk hahls olurlar. Meseld 
bir insan ufak bir hesap 
dolayısile b~n galiba has
talanıyorum der ve hasta 
olur. Diğer mane•iyat bir 
kimsede bu ufak hastalık 

ıebebi karşısında sen ha

stalanacaksın bile dense 
bir şey olmam cevabını 

verir ve bir ~ey de olmaz. 

Bazı insanlar sari hast
alıklardan hastalık derece· 
sinde bir vehim ile korkar 
Ekseriya Ja bunların bu ha
stalıldara tutuldukları tesa. 
düfı olmıyarak vakidir. Ld. 
kin diğer biri esbabına te
vessül ile beraber ben bu 
hastalığı& yakalanmam der 
ve huta da olmaz. Bir 
adamın hikayesini söyler. 
Bu zat hayatında çiçek aşısı 
dahil olduğu laalde hiç bir 
aşı yaptırmamış ve kendisini 
hiç te vikaye etmemiş. Bana 
bu hastalıkların hiç birisi 
gelmez düşüncesi hAkim imiş, 
Sırf bu düşüncesi, belki de 
tesadüf sevkile bu gibi has
talıklara duçar olmamış. Biz 
şimdi böyle eıassız bir teve-

k kiılü doğru bulmuyoruz. Bu 
bütün hakikatlere münafıJir. 
insanlar hastalıklara duçar 
olmamanın vasıtalarını bulm-

(Ost tarafı birinci sayfada) 

in normal bir 
mesini devamlı 

surette işle
olarak tem-

in edeceğini. davaların mah
kemelerde E.Üratle intaç ed
ilmemesi hususuna gel:nl'e 
bu hAdisenin bütün garp 
devletlerinjn adliyeye kar
şı tikAyetlerinin en esasl
arını teşkil ettiğini söylemi~ 

ve demiştir ki: 

- Bugün yüksek huzuru
nuzda müzakereye konu -
lan layihanın işlerin aürat
le intacına ne dereceye 
kadar amil olacağını bir 
ay sonra göreceksiniz. Ay
nı hedefe vusul için it-
tihazı zaruri olan tedb-
irleri tetkik ~diyoruz. 

Bunlar birer birer yük
sek tasvibinize arzolunaca
caktır. Öyle saDlyoruoı ki 
yakın bir atide artık 
davaların süratle in-
taç edilmemesi hususu 
günün meselesi olmaktan 
~:akacaktır. 

V ıkil bey bundan 
sonra adliye otoritesinin 
tesisinde manevi unsurların 
büyük mikyasta yer tuttu
ğunu söylemit ceza müess
eselerimizin bugünkü haL 
ının esaslı meşgalelerden 

birini teşkil ettiğini ve hapis
hanelerin ceza hukuk naza_ 
riyelerini jsteni ldiği şekle 
koyabilmek için hazırlanan 
terkip ve ceza evlerinin 

teşkil ve idareleri hakkında
ki kanun IAyihasının ayrıca 
suçluların ceza müddeti 
zarfında ıslahını derpit 
eden hükümler ihtiva 
ettiğini ilAve ettikten sonra 
hAkimler .kanununun ana 
hatları etrafında izahat ver
miş ve bu hatları şu suretle 
hulAsa etmiştir: 

l -- H~kimlerin seçilme 
ve yetişmelerinde ehemmiy
etle naıara alınan ilk esas 
hfikim kadrosuna alınacak 

ların gerek ehliyet ve gerek 
seciye itibarile ciddi tecrübe 
ve tetkiklere tabi tutulması 

huıusu olmuştur. 

2 - Sitaj devresinin mah. 
kemelerde, müddeiumumilik_ 
terde geçirilmesi esası tecr
übeye şayan görülmüştür. 

Namzetler ıitaj devresinde 
fıli ve daimi bir mürakabe. 
ye tabi rutulacaklar. Bunl
ardan ehliyet seviyeleri 
vesaiklerilı • sabit 

alıdır ve bunu da aramalıdır. daha olanlar ziyalle 
Buna korku Amil olsa bile her tatbiki mahiyette olan bir 
hastalığı metanetle karşılıam. 

ak, ben bunu da geçiştiririm 
imtihandan geçirildikten 
sonra mesleğe dahil ola-

diye kuvvetli bir maneviyata caklardır. 
sahip olmak çok lAzımdır. Ya
lnız bizim hastalık değil 

hastaların fena düşüncele. 

ri de kendilerini telikeye sü
rükler. Maneviyatının kuv
vetlenmesi sağ olanlara ha· 
sta olanlara da ölmeleri ve 
ölmezlerse bile hastalıkları-
nın süralle ilerlememesi i~:in 
p~k lazımdır. ıira insan 
ümidi münakit oldumu ölüm 
kapıda bekler. 

3 - Her hAkimin bir se
nede çıkardığı iş mikta
rı temyiz neticesine göre 
muvaffakıyet derecesi terfi 
mekanizmasının bel kem
iğini teşkil edecektir. 

4 Müddeiumumiliğe 

gelince bunun her türlü 
teminattan ari ve iradesiz bir 
teşekkül haline konulması 
arzu edilmi~ bir meslekte olan 
terfilerde ele liyakat ve fıal-
liyet usulleri gösterilmiş 

M. Benesin ve ayrıca vazifesinden ay-

8 rılmış olun müddeiumumi, 
eyanatı hnkimlik sınıfına muadil 

( Ostarafı birinci sayfada ) bir vazifeye tayin edile-
nferansına dönülerek muka- bilmek kabil olmuştur. Hey. 
vele projesi ve Almanya 

1 

eti umumiye itibarile lAyiha 
ile itillf için yeni esaslar nın kanunu mahsus -
aranılabileceğini söylemiştir. ı lar mahiyetinde olmasına 
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Vilayet 
Dahilindeki nalbantlarrn 

tescili yapıldı. 
Vilfiyet dahilindeki nal

bantların baytar müdürlüğü 
tarafından tescili yapılmıştır. 
Ziraat Vekılletinden gönde. 
rilen sicil kllğıtları doldu
rularak birer tanesi \'ek:ile 
birer tanesi de ~·er -
çivelenerek diikkflnlara asıl
ll'lak üzere nalbantlara ve
rilmiştir. 

Şimdiye kadar ür yüz 
nalbandın tescili yapılmıı:?tır. 
Tescilini yaptırmamış olan 
nalbantlar sanattan menedi
lecektir. 

f nka reisimiz dün Anka
ra ya gitti. 

C. il. F. Vildyet İdare 
Heyeti Reisi ve Konya 
melıusu Tevfik Fikrot bey 
dün Eskişehir treni ile 
A.nkaraya gitmiş, istasiyon. 
da fırka mensupları tara. 
fmdan uğurlanmıştır. 

Fırka reisimiz kısa bir 
müddet Ankarada kalaca. 
ktır. 

Yunus Vasfi ~ey Sı~hat 
müdürü oldu. 

Dr. Osman Oğuz beyin 
Edirne Sıhhat müdürlüğüne 
tayini üzerine münhal kalan 
vildyetimiz Sıhhat müdürlü
ğüne lzmir Sıhhat müdürü 
Dr. Yunis Vasfı bey tayin 
olunmuştur. 

Yeni Sıhhat müdürümüzün 
birkaç güne kadar gelmesi 
beklenmektedir. 

Eski Sıhhat müdürümüz 
Dr. Osman Oğuz bey yakı
nda yeni memuriyet yeri 
olan Edirneyc gidecektir. 

Muallim mıkte~i talebele
ri tampı bitirdiler. 

On beş gün eve! aıkeri 
kampa çıkan i\ecati bey li 
sesi ve muaJlim mektebi 
talebesinin imtihan ve ııtı .... ı 
dün bitmiştir. Kampa y;z 
beş talebe iştirak etmiş bun 
lardan bir kısmı tam ehli
yetname, bir kısmı orta 
ehliyetname, diğer bir kıs. 
mı da kifayet vesikası al
mıştır. 

~altı ~öyündeki kız ~açu · 
ma vakası ~atkında. 

Cümhuriyet müddeiumu -
misi Salih Zeki bey dünkii 
nüshamızda haber verdiği
miz Çaltı köyündeki kız kaçı
rma vakası hakkında tahkikat 
yapmak üzere diin Bigadıca 

gitm!ştir. 

Dadalı oğlu fsmail karısı 
Asile hanımı ve kardeşini Jö_ 
ğen ve kızı Zelihayı zorla 
kaçıranlar henüz tutulama
mıştır. 

~·alışılmış ye hakimler evsaf, 
hukuk ve zafiyetle maaş 
ve muhaı::sesatlarına müteal
lik hükümler bir arada to. 
planarak değişik hüküm 
konulmasına lılzum görülmi
yen hallerde diger kıınun

ları hakimlere ~ürııuJlendi -
ren hükümler tasrih eJilmi
ştir. 

İki K i ş i 1 i k Bir Hırsız 
Ş e b e k e s i Tutuldu. 
Husızlan tutan hır be~çidir. iti buçuk ay evet ya 

pılan ~ir hırs1Zlığm faili de bu iti şahıstu. 
Dün gece Aziz: ve B'..iseyin seyin kaçmıya muvaffak ol

isminde iki hırsız tutulmuş- muştur. Hüseyin zabıta lar
tur. Aziz ve llüseyin dün afından yapılan sıkı bir 
gece Mehmet oğlu Mustafa arama neticesinde vakadan 
ve t lacı Ali ağaların tabag- birknç: saat sonra saklandı. 
hanelerinden deri ~·alıp ka- ğı yerde tutulmuştur. 

\'takları bir sırada Oruçguzi llırsızlardan Aziz ~tecidi
mahallesi bekçisi İsmail ağa ye mahallesinden Fahri is-
tarafmdan görülmü - minde birmin, Hüseyin ise 

şlerdir. lsmail ağa !:>nhanhisar mahallesinden 

sırtlarında deri olduğu hnl- nalbant İsmail ağanın oğlu. 
Je kaçan hırsızların pe- dur ve tabaklık yapmaktad. 

şını bırakmıyarak İzmirler ır. Aziz ile Hüseyinin iki 

mahallesine kndar takip kişilik bir kumpanya halinde 
etmiş ve buruda kendi!- faaliyette bulundukları anlaş-

erıne: almaktadır.İki buçuk ay e\'el 
- Teslim olun! ihtarında Ensekes oğullarından Yakup 

bulunmuştur. Bekçinin ağanın dükkAnını soyanların 

hu ihtarına lıırsızlı:mlan da bunlar olduğu tespit eıL 
Hüseyin f!;ildhla cevnp ver_ ilmiştir. 

diğinden bekçi de siliihla Hırsızlar dün öğle üz-

mukabelede bulunmak mec- eri çarşı karakolundan 
buriyetinde kolmış ve bu merkeze getirilmiş orad-
suretle dere kımarında kı!Zn an ı!n Cümhuriyet müddei 
bir müsademe olmuştur. Net. umumiliğine götürülerek 
icede Aziz yakalanmış, Bü- teslim olunmuslardır. 

Şarbon 
Kepsütte ve i~i ~öy hayan
larm~a hastah~ ç1U1. 
Kepsüt nahiye merkezin. 

de iki koyun sürüsünde 

şarbon hastalığı çık -
mış ve bu yüzden on 

beş koyun ölmüştür. Baytar 

müdürü Hehçet bey mahalli

ne giderek hastıılığın bulaşm

aması ıçın icabeden ted

birleri almış bu meyan
da ü~ yüz seksen koyu-

Spor: 

Mıntaka 
Kongresi 26 temmuz günü 

akşamı toplamyor. 
İdman mıntakası 26 tem

muz 934 perşembe günii 

akşamı toplanacaktır. Mın . 

taka merkez heyeti kongre

nin toplanmasından mıntaka 

fen heyetlerini ve kulüpleri 

haberdar etmiş ve bir sene

lik faalıyetleri hakkında ra-

na serum ve aşı yapmıştır. por göndermelerini bildir-

Bundan başka İvrindi miştir. 

nahiyesinin Büyük Fındı- Mıntııka merkez heyeti 

klı köyü sığırlıırında Ya-
1 

kongre etrafında hazırlık 

nıknra ve Aydıncık na. yııp·naktodır. 

hiyesinin Hızır köyü ko-

yunhrında · §arbon hastaı- Gücün kongresi. 
ığı çıkmıştır. Diinkü nüshamızda İdman-

Yağmur yağdı 
Dün şehrimize biri öğ. 

leden evel diğeri öğleden 
sonra iki defo yağmur 

yağmıştır. Yağış az sür · 
rııüş toprağı ancak ısla

tubilmiştir. -liil-
Mecmualar: 

Ka~ro. 
«Kadro)) nun 30 ncu say

ı~ı ~·ıktı. Bir fikir mecmuası 
olan «Kadro» nun hu sayı
sında Yakup Kadri beyin 
«yurıda knlon bir bahariye», 
llr . Vedat ~eıliın heyin 
t< Pamuk sanayii. pnm ıık zi
ra::ıtinde inkılfip istiyor », 
ŞıJvket Süreyya hP-yin « iş 
knnıınu yeni cemiyııtin t<'mPI 
kanunlarından biridir», yine 
~evket Süreyya beyin ({Şe
ker mütehassısının raporu 
niçın eksiktir:'>>, İsmail llus
rev beyin «Buğday işine bir 
hakı~n. ~l. Şt vki beyin (1 Bi
zde !\ok ve Demir sannyji)) 
başlıklı yaıılar bulunmakta_ 
dır .. 

gucunun öniimüzdeki per

şembe günü fevkallide ko

ngre yapacağını yazmıştık. 

Dün kulüp umumi knti

liğinden aldığımız bir me

ktupta fevkaldde kongre 

iijin kulüp riyasetine takr

ir verilmediği, idare he -

yetinin intihap devr~si 

bu ay bitmiş olıluğundan 

5 haziran 933 perşembe 

akşamı saat 21 de kıı. 

lüp binasında adiyen İçti· 

ma:ı clavel edildiği bildi

rilmektedir. 

Almanya da 
Hadiseler 
( ( st tarafı birinci sayfada) 

mahiyette hiçbir şeyleri ol

ınndığını söylemektedir. Um_ 
umi sükutun yeni bir itimat 
dolğasına işaret olması ve 

Hitlerin Almanyadaki vazi
yetinin kuvvetlenmef!!ine ıle 

ldlet etmesi şiiphelidir. Va-
2iy'}t bugün dünkünün aynı. 
sıdır. 



hikAye: 

Bir gönül sızısı 

Semada yıldızların koşma
ca oynadığı bir gece. Fethi 
etrafı karanfil ve gül saksı_ 
larile donatılmış balkonun 
bir köşesinde, başını avuç
larının arasına almış, hala 
zadesi Rizanın sabahleyin 
söylediği sözii dudaklarının 
arasında tekrarlıyordu: 

_ Rezan, evleneceksin. 
öyle mi: 

Demek. yıllardanberi sev
diği, fakat, aşkını itiraf 
edemediğ'i Rezanı elden gi
decekti.. 

Bundan, tam on dokuz yıl 
eve], yanı Fethinin sekiz, 
Rezanın da beş yaşmda ol
duğu zamanlar biribirlerile 
ne kadar eyi geçiniyorlardı. 
Vakıa, ikisi de yaramazdı; 
1Akin, fıkirleri bir olduğu 
için, aralarında bir aksilik 
zuhur etmiyordu . 

Fethi dünyaya geldiği gün 
annesi ölmüştü. Yedi yaşına 
kadar üvey anne elinde bü
yüyen ve türlü işkencelere 
dayanan hu zavallı yavru, 
nihayet babasını da kaybet
ti. Bir gün, komşusunun bah
çesinde çamurlarla oynarken 
yanına bir hacım yaklaşmış 
kolundan tutarak: 

- Yürü yavrum, ben se
nin halanım ; seni bize götü
receğim, demişti .. 

İşte bu, Rezanın annesi 
Müveddet hanımdı. Kendisini 
Avrupaya tahsile gönderen 

bu alicenap aileye karşı, 
içinde hiç sönmiyen bir mu
habhet alevi, bir minnet 
borcu vardı. 

Yava!;' yavaş başını kal-
dırdı , gözlerini havaya 
dikerek bir müddet bu 
koşuşan 
sonra: 

yıldızlara baktı. 

- Ben Ue Rezanla küçü
kken böyle kovalamaca oy
n&rllım , diye soylendi. 

** - Fethi, Fethi gelirken 
raketi almayı unutma, ben 
ağı germeğe gidiyorum; ıze 
n de çahuk gelt .. 

iki tarafı çimenler ve pa
patyalarla örtülü yolun ort
asında dikilen Rezan, eve 
sigarasını almıya giden Fe. 
thinin arkasından iki elini 
bir horu gibi yapmış bağı
rıyordu. Hal ve tavrına ba
kılırsa Rezan evleneceğinden 
memnundu. Oyle ya, artık 
Farukla gizli gizli me -
ktuplaşıp, korka korka _bu-

luşmıyacaktı . herşey aşikô r 
olacaktı . Faruku, o kadar 
seviyordu, ki onu bir gün 

göremezse. muhakkak hast
alandı, .diye kendi kendini 
yiyordu ... 

Daha, Faruk, hukukun 
son sın ıfında iken Rezanlara 

komşu gelmişler, ve bu ko. 
mşuluk ta Rezanla Farukun 
sevişmelerine sebep olmuş 

tu. Bunllan iki gün evet, Fe
thiye onunla evleneceğini 
anlatırken karşısındaki sar-

armı ve tebessüm ederek: 

- Ya öyle mi. tebrik ede
rim ... Faruk kaderli çocuk-
muş .. 

Demişti . İşte, bu 
muammayı bir türlü 
llemiyorJu ... 

gizli 
halle-

Biraz sonra, oyun oynar
ken Rezan mağlup olacağını 
anlayınc• soaıurtmıya bati-

· Arkada1ın Leman Kemalt
a mıştı. Nitekim oyun Fet 
bininin lehine hitam h•ldu. 

** Bir ay sonra, Rezan Uill-
erin içerisinde, masallarda
ki peri k.zlarına dönmüştü. 
Evinden ayrılırken Fethiye: 

- Yuvama beklerim, gö · 
receksin, seni haşarı, bir 
çocuk gibi değil büyük bir 
ev hanımı gibi karş.lıysca

ğı m dedi. A rabasınn binerek 
kalabalığın i~·inden ayrıldı, 

yuvas•na doğru, gözden ka . 
yboldu. ... * ~ ~ 

Teşrinıevel ayının on ik
inc:i güni.i Fethi, R~zanı zi
yaretten gelirken düşünüyo
rdu: Canı gibi sevdiği ~ez- I 
anı anne oldufu halde hıç te 
değişmemiş ... 

Of!. Onu unutmak istiyor, 
fakat, hayır, mümkün deği
di .. Neolurdu evlenmeden 
evel Fethiyj birazıcık olsun 
sevseydi. Dalgın yürüyordu. 
Yağmur çiselemiye başlamı
ştı. Bu ~\iseliyen yağmur 

biraz sonra bardaktan boşa
nırcasına yıığdı. Eve geldiği 
va.kit üstü bıışı sırsıklam 

olmuştu; çamaşır değiştirdiği 

halde öksürüğün pençesind
en kurtulamadı, yattı .. Öks_ 
ürükle günlerce yattı, niha.. 
yet doktorlıır: Zatürreye tu
tulmuş deyince, halası do
tora: 

- Doktor bey tebdilhav
aya ihtiyacı var mıdır. Diye 
sordu. 

Doktor kalın dudaklnrını 
ktvırarak : 

- Evet, temiz bir hava .. 
Tunç bir h·tvava dedi.. 

Şimdi. Fethiyi. iki hasta
lık birden tamam"n zayıfla
tıyordu: Biri kalp hastalığı 
diğeri de ciğerlerindeki. Aar
tık ne olursa olsun, bu iki 
hastalıüı tedavi için o 
uzağa , çok uzaklara gide. 
cekt~. Halasına : 

- Halacığım, ciğer has
talığının tehlikeli olduğunu 

bildiğim için. İsviçreye te

daviye gideceğim: eğer fık

rimi kabul ederseniz, beni 
memnun etmiş olursunuz, 
dedi .. 

On lıeş gün sonra vapu
run güvertesinde Rezan ve 
halasile vedalaşırken: 

- Rezan, diye inledi;ı>ğer 
gittiğim yerden S3ğ döne
mezsem heni gene unutmaz_ 
sın değil mi? 

- Bu ne biçim söz Fethi? 
Sen İsviçre ye kaybolmıya dr>ğil 
eyi olmıya gidiyorsun. Artık 
kulağı · hiçbir şey duymu 
yordu. Vapur da hareket 

düdüğünü çalıyordu. Fethi. 
Kezamn kucağındaki yavru_ 
yu bjr defa öptükten sonra 
hepsi le vedalaştı. Vapur rıh . 
tınıdan ayrılırken halası : 

- Mektup yazmayı ihmal 
Ptme, diye bağırdı. Fethi 
onları gözden kaybedinciye 
kadar mendi 1ini salla,Jı. ve 
birden, kanepe üzerine yı
kılarak hıçkırınıya başladı. .. 

Vahdet Tevfik 
• :t82:• • 
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TÜRKDILI 

Balkanlarda 
Sulh 
( Üst tarafı birind sayfada) 
değil, fiillerle meydana ge
tirilmiştir. Bu 
birlik, gi•lenmiı rövizy -
onist fikirlerinin hakikaten 
ortadan kalkmış olma!İ]e 

mümkün olabilmiştir. 
Zikri geçen dört millet 

birleşince, Bulgarlar bir 
hııtrlede tek başla 

f OTOGRAF 
A İNELE İ 

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

1 Levazımı en has ve en. ucuz~ur · 

AGF.\ FOTOHIL\ F JL\Kll~ELEBI 

rına kaJdılar. Fakat hadisat 
onları da ufak tefek fedakA
rlıklarla makul bir siyasete 
sevketın.ekte ~eçikmeJi. Ba
lkanların hepıi artık sergü
zeşt peşinde koşmaktan bık . 
mışlardır. Heynelmilel 
entrikalardan azade olarak 
yaşamağa karar vermişler, 

sergüzeşt siyasetinin tehli

keli bir oyun oduğunu an_ 
lam1şlardır. Ve ona göre 
daha realist. daha makul ve 
daha ümitbahş bir siyaset 
yolu tutmuşlar, teşkilat yap
mışlar ve sulh ve sukün 
içinde milletlerin refah ve 
saadetleri imanla, emniyetle 
alışmaktadırlar. 

Yedi ya~ındn bir c;ocuk t:ır.1fından llııhi gayot ) 

1 

kolaylıkla kullunılır. , ı· ı 

~ı=========================~=====• 

İşte M.Barthunun yanında 
seyahatin~en dönerken Gar

bt Avrupaya balkanlardan 
getirebileceği semereli fikir
ler. Hakiki bir sulh ancak rö_ 
vizyonculara kati bir surette 

karşı koyabilecek kudretli 
bir teşkilAtı vücude getirm· 
kle n bunu bütün bir ya

ratıcı irade ile istemekle 
mümkün olur, kanaatindeyiz. 

Amerika. 
Ve japonya bahri re~abeti 
Yeni yani ıe11iler yaptmlıyor 

Vaşington 2 (A.A.) - Va. 
tington Star gazetesine göre 
Japonya ezcümle tayyare 
gemılerinin kaldırılmasını 
istemektedirJer. Japonya 

aynı zamanda zırhlılarından 
birisini kaldıracak bu suretle 
bunların sayı!ını sekize in
direcektir. Vaşington mua
hedesi mucibince Amerika
nın sekiz pusluk toplarla 
mücehhez on biner tonluk 
18 kruvazöre Japonyanın 
ise bu cins 12 kruvazöre 
malikiyeti hak vardır .Japo
nya bu gemilerin Amerika 
için 10 na in.Jirilnıesini iste_ 

mektcdir. Aynı zamanda 
Japonya torpitoları için trm 

yekt1nu 1500,000 olmak şa
rtile musavat istemektedir. 
Hakbuki Londra muhahedesi 
hu sınıf g·~miler için Amer. 
rikaya 150,000 ton, Japon-

yaya lo3,000 ton veriyordu 
Japonya denizaltı gemil~rini 
tamamen tedafüi bir silAh 

olarak kabul ediyorve bu 
itibarla Amerika ile .Japonya
nıu 75 şer bin tonluk beni-

zaltı gemilerine sahip olma
larını istiyor. llalbuki Londra 
muhaedcsi her iki taraf için 
52,000 ton vermiştir. 

Gazete bu pldnın lngiltere 
ve Amerika tarafındnn kabul 
edilmiyeceğini ildve etmekt
tedir. 

Balıkesir askerl satın alma 
komisyonundan: 

Edrenıi tteki kıtaat için kapalı zarfla mii bayaa 
edilecek yetmiş ton ( 70 ton) un 14- 7- 93! 
cumartesi günü saat 15 de ihale edi.lecek~iı·. 
Taliplerin mezkılr gün ve saatle Edrenııt .\s.Sa. 
A 1. Ko. nuna müracaatları ilan olunur. 

4-ll7 

Br:ındzrma inhisarlar 
müdürlüğünden: 

3 70 Lira bedeli keşifli ~laı·mara i nhi~arlar 
idareharıe hinasile altındaki anıhaı·m tanıiri 1 H-

6- 934 tarihinden itibaren ) irmi gi'ın ınliddt•tlc 
aleni mlinakasava vazedilmiştir. ., 

Taliplerin yevmi ihale olan 8 Ten~muz .. 934 
ak~anuna kadar bedeli mulıammiucmn ) nzde 
7 ,5 nispetinde teminat akçalarile birlikte Rarıdır
ma inhisarlar miidüriyetine müracaatları. 

( 4 - 122) 

Mili{ emlak müdiilüğünden: 
Pşaki dergahının bir senelik icarı müzayedeye 

c;ıkarılmıştır. Talihlerin ~atış kouıi~y<Hn111a mtiı·
acaatları ilau olunur. 

IMMMMMM~~M~MMI 

~ Şehir Sinema ınd 1 
1 4 Temmuz 934 çarşamba akşamınjan itibaren i 
~ Temsil e<lerıler: 1 
1 Line Noro ~ 
~ Jean Galland ~ 
1 Gaston Dubo c ~ 

Antomin Artaud ~ 
amson F aınsilerl 

Bn film sinıdi'-·e katlar •rördii 0üııliz en 
'ıj ·' ~ ::"') 

kuvvetli v~ ()n muhev\ ie filmlel'den daha . . .. 
ku \' vetli daha rniihevvic ve dalıa cok hazin 

... • t# • 

ve nıiiessirdiı·. .\ vui zamau<la cok edebi \e . ~ 

eok lıis~idir Bu filmi herkesin \(l billıa~sa . 
evl:lt sahihi olan hiitiin anne H~ imhaların 
mu lıakk.ak ~firmeleri lazımdır. Sanıimh et le . . 
la' si ve ederiz. . 

.. \yı·ıca film konserve d iinya ha vadislcri 
suvar<• !)3o da t•unıa matinamız 

ŞairaııP ve hissi t\Sflrleriu en fevka't\desi si
nPnwva alırıdı, bunu da Mahfel sinema rnda . 
hu aksamdarı itihareıı !!Üreetıksiniz. . . 

Mevsimin en lü~s ve en şa~ane f ilmi~ir. 
C t • • do onun bakir bu sesi bir enne perısı genci öliime mahkt1m etli. 

Fakatgençlerin aşklbaiİl-
nnanelere esir olamnıı:dı. iş
te, Havayan odasının ilk 
mehtaplı geceleri böyle bir 
aşkın en yüksek ameliyatı
na emsalsiz bir saha oldu. 

C t • • de yanar dağından fışkıen ne perısı ran alevler, geceyi kızıla 
boyadı. iki gencin aşk ve 
zevk sesleri ovaların bu-
harı gibi semaya yükseldi. 

C • • ıle ikisi Ademle Hav''" ennet peı ısı benziyordu. 
Lütfen el ih1nlarımızı okuyunuz. 

~ 

1 
~ 
~ 
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Fiatlar: Birinci 30, ıkinei 20, localar ıOO, taı 
bir cemile olmak üzere her ak~am 10 kuruştur. 

~ •••• 



TORK DiLi 

Sebze ve meyva nakline mahst.Js 
tarifelerin tatbikine başlandı. 

Gardeapırti. _,,9.!19.l!f!ll!l!!l!L .. ,_-~ 
Cemiyetimiz tarafından == ' 

yakında memleketimiz fakir ~ ~- · 
çocuklarının sünnetlerinin ~ 

yaptırılması arzu edilmekte ~-=~ 

Devlet Demir yolları 
7 ci İşletme müfettişliğinden: 

lzmir ve lla\;lfi .. iuiu kıvntf'llİ mah~iiliirıii lf'. kil eden ~tıhzc nıe' 'a-. . 
mn bozulmadan her m ılıallin pi~ tı5'a!-i111a arzedil• hilnuı. ini lrıniu İ4:İll 

dir. Bu hayırlı işin kuvve-
den fıile çıkması için icap IC 
eden muavonetlerin mtihim lfll~_i 
bir kısmını ılk ışık Jikış 

yurdunun deruhte etmiş bu· J 
lunduğııııu şükranla knyde- ;, 
<lıyoruz. Mütebaki masrafın • 
temini için memleketimizde ~ 
ilk defa olarak 5 temmuz İ 

934 tarihine miısadıf perşe &.ı 
0 

o • ı 

:~~ıeı:i"~!h~::~n~~ ~~:i;;;::k ~! Mışlen Lastıklerı. 1 

llevlet Oemir,ollarında tPtbik edimekte olan ucuz ~ehze 'e nH1 ' \c.t . . 
tarife~i 1 Temmuz ı 934 tarihinden iıiharen tathikiue he1şlauacakıu·. 
40 o. in oları hu tarife ile sebze 'e nw''' a . evri ~t1 ri ile ~ör dcrilir 't' 

gardenpartiye lııtfen ~eşrır il! En temiz kavtu:çuktau yapılnuş ~ u- '-
buyurulması ehemmıyetlo 111: IA "k" ı· ı·· - ~ 

. . .. 
fakat lPnzilath tn ri lttıfif iirrP-ti alınır. ~re,' a 

~ . 
~IP-y' anm ıon '~ kilomelrtı~i: 6,25 knru~ 
Sehzeni11 d~ ton « : 2, 7 5 « 

· .ı ı· el rı'n bez ~ musak ve a a lı ı vet ı, t un~·anın en sag-J. rıra vo unve ıy ıı - - • .. 

Fazla izaflat 't' malı•mat ıc·ırı muhtt•rtlm halkınıızm ista~İ\·oıılarımııa . ~ 

ıuiiracaatları rica olundr. 3-125 

---------------------------------------------------------------
,~Balkesirin Şifa Kaynağı !!1111 

e DAG ILICASI!~ 
Ha' a~ının, ~u~ trnun letafeti ve şifa ha. salarmm ~ 
fevJrnh\d~Jiği ı·oıuaı iznıa, kum 'e höbrek ha talık- i 
larıııa ka~şı da nafi old11~11 lıerkt>sçe nıa~lm bulıı- ı 

ııaıı ıııeşlıur BAL y A DA G J L- il 
/ C A S / hu kerP idarei Jıu~usiyeee i 
tamir ediln1i.~, hanımlar için de 3) rıca tenez- ~-
zülı \erleri vaı)ılmı \e arzu edilen derecede ; 

• • iL-==:. 

fenni ve ıhlıi bir hale getirilmiştir. Gerek Ralıkt>- ;~ 

zazlnr ıç inde manifoturnC'ı 

) ırcalı zade Hilmi beyden 
tedarik eclilcceğı arzolunur. 

Halıkesir Himnyeictfal 
Cemıyeti rıyaseti 

-!!!!!!!!!!!!!!! 

ZEİS İKON 
f otograf mak;neleri 

sir 'e ~erek. Balya ile olan ~ofları da olornobil 'e i 
kam~ onlarm kolaylıkla gidip gelmesine nıiisail hir ~-
şekle konulnıu tnr. Yeni mii .. tecir Larafından h\- , Biinvada h1rincili~i ka-
zııu~~Jen tt~fri..atı _~aınldı~ı µihi arzu edenlere kar- l .. iiii · Df fKO""' 

· - ~ '6!li zanan « Zr~ ~ ~., » 
yola ,e yatak ta temin olunmuştur. E .. babı _i~tira- j~ fotoi!rar nıakinel<·rinin 
hali hazırlanan 'ilavetimizi n buhiricik ~/FA~ 934' ot >matik ıuod~ll+•-... .., ,., 

~..J:.~~ı.•~U~1.~~%M~ı~~~ 

3 AVUKAT ~ 
~ EMİN VEDAT E 
~ . 
~ RALIKESIR HÜKUMET CADDE iNDE 

~ 
Ceza, tfoaret, hukuk, ihtiıas, mahkemelerile 

divanıbarpleserde dava dfiruhte eder. istiŞ8re yapar, 
fikir verir. 

§ K A Y NA G / rnn bu kere c·ok t<•rniz 'e ~; rini makin(', ehpa 'P = 
11 i~ cantanhırmı « .. A il MEll ili: • 
ı mükf)mmeJ hir ureue aeıldı~ı ve fiatJarda zam ~'& MET ~IAHnrMl' HC _ ~ istifa denizi 
~ ~ a pılıııadıj:ı 11111 lı ıer1>111 ha 1 k ııı ııza 1111 ·1111111 ııi~ et le ~· SEYI N A VNI ıiearPI _ ~ 
~ arzolunur. { 16 126 ) ;,r hanf·. itıdf> aravımz. • 

- .. ,,~~ıiiiiiiiiı~ii1m~11ıii~i~iiiiiiii8 ~ · ı! 
---Beledıye Dıspanserınde 1 ~~~M~~~ =~ 

, . Muayene Günleri. inşaat sahip/erile mühendis ~ I• 
Cumartesı gunlerı: Oğlcden sonra saat 14 den 16 ya d •kk • ~ s 
lı:od~r dahili haolalıklar muayenesi (Doktor Ahmeı Ve Ustaların nazarı l afıne 1 ~~ 
Emın bey> Kurt aralan ve balık marka çjmentolar her zaman ~ ~ 
Pazar gunleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar gayet taz. olarak ticaret hanemde ı ulunmnkta Lir1ncı ~ ! 
kulak, burun: boğaz hastalıkları muayenesi <Doktor ~ nevi her eşıt yağlı boya ve yağları ile hor renkte ';:I ~ 
Mehmet ~llmıl hey) it boynlnrı ve bılumum malzemesi betonıırmede kulla- ~ :i. 
Pazartesı gunlerı: Öğleden evel sant 10 dan 12 ye fit nılan her e it istenilen boyda demir bulunur. Çnm ı ' 
ka~ar dahili hastalılı..lar muayenesı (Doktor Ahmet it, çimento alıitı ziraive demir her nevi hırdavat ve -~ 
Emın bey) ı · · " k d == . malz{jmeı ınşaıyede rC'kabet kabul etmeyece ere- = ~ Salı gönlerı: oğleden eve). saat 10 dan 12 ye_ kadar cede toptan Vf1 perakende ucuz f iatla satılmaktadır. ı-
dahıH haetalıklar muayenesı [Doktor Ahmet Emın bey] ı Sipar"şler spratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme ; 
Çarşamba günleri: Öğleden sonrn. saat 15 den. 16 ya almak is:iyenlerle menfaatlarını mudrik_ ~eve.tın her _C 
kadar dahılt has~ttlıklar munyenesı (Dr. Hasan Raıf bey) halde ticarethanemize uğrayıp çeşitlerimızı gormelerı ~ 
Pertem~ gunlerı: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya menfaatleri iktızasındandır. ~ 
kadar cıldıye ve bevliye hastalıkları muayenesi { Dr. Bandırma ismet Paşa caddeıi ifij ~ 
Mebm~t Alı bey) demir tüccarı Hatip zade ;;;;m,~ ~ 

---- - ------------------- -===-~ ~ " MEHMET l RI ~~ . k . . :l ilk d , ı· , Askeri Satın Alma R~-~"'?;t~~~www .& Bına yaptırma mı ıstıyorsunuz. eıa ıca: ~ 
--~ rethanemize uğrayınız Binanızın ikmali için biı- J. 

Komisyonundan: 
Bahke ir merkez kııaaıı i<·in asa#lıda vazıh üc 

• t • • 

t•in erzakın 28 - 7 - 934 eıımarle .. ·i ~iinii aaı 
orula alt•ui nıiinaka a ile ilmlesi it•ra odiltetıktir. 

Talit•lerin nwzktir ~iin ve aatte Bahkf'sir as
kerı atı 11 alma komi~' •mu na müracaatları iUuı • 
ofu nur. 

• 

fin i 
Patete 

K. soğan 
~l~reiınek 

Mikdarı Kilo 
30, 000 
2, 200 
15,000 
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r •••••••••••••••••••ff•••••••••••••••••••••••••••, ==i tün levazım mağazamızda mevcuttur. ~ •.••••••••••••••••••• •••••• •• •• ••••• •••••••••••• &· h d t t 11 k ' 
- - ;: Demır, ır ava , cam, çımen o, pu u ve .. : AV u KAT = ~ zin('Jr alt\lı bulundu~ gibi yakın zamandan beri ı !! :: ~ ıatmağa boşladığımız her nevi yağlı ve badana : 
:: :: :ar§ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden J 
:: :: ~] olması müjşterilerimiıi memnun etmitlir. ' 
§ H. Tevfik - Sadık :: 

1
, ııer n•• ökiı ve ıart• awı.ri da •• ı.ımakıadır. • 

§ llava \'~Lili U =~ Saraı;lar başında bo~a \e hırde\aleı ~ 
5 Yusuf Kenan ii il~ Cumalı Haaan r. .. .. •= ' i!Yızıhınsı hükOııt cıddasindı Ahmet ÇB$1111SI kırşıııoda ii .~ ·•uıın•· ··ı"'"'''" •11111111• .,1111111 ....... ııı..-··11111111• ·•11nıı•····••1111"' -~~ ~ 5 Merk~z v~ kazalardn lwr nevi <lava ~ahnl ff ··-
: v~ siiratl~ neticelendirilir. : 
tlllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllU:l:llı.11 Balakeür Villyet Matbaa•nıch ba•ılauftır . 


