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agıt Fabrikasını emel· Atıldı. 
· zmit Fabrikası M 
ağıt İhtiyacı ı T e 

ek etimizi 
ece tir. 

f a~ri~anm temel atma merasimine 8aşve ilimiz riyaset ettiler. ismet Paşa 
Hazretleri Bakırköy bez fa~ri~ası ha~~rnda mühim beyanatta ~ulun~ular. 

İstanbul, 14 (Muhabirimi
mizden) _ İzmit kAğıt fab_ 
rikasının temel atma mera
simine Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri riyaset etmişler
dir. lktı sat Vekilimiz CelAl 
bey ve birçok merasimde 
bulunmuşlardır . 

KAğıt fabrikası iş banka
sı tnrafından yaptırılmakta· 
dır. Fabrika memleketimizin 
ktı.gıt ihtiyacını kısmen te. 
min edecektir. 

** Başvekil ismet Paşa Haz-
retleri Bakırköy bez fcıbr
iknsının küşat resmi münn
sebetile Anadolu Ajansına ve 
beyenntta bulundular: 

_ Bnkırköy bez fabrikasmm 
y~ni tesisatını hep beraber 
açt.k Geçen sene bu vakit bu 
güne geldiğimiz güzel par
çalar yeni yapıma karışık 
uıanzarsını gösteriyordu. 
Bugün hepimize yeni fah-
ri kanın her tıtrafmı 
hi lorek anhıtan 
kıymetli müdür Faz.lı bey 
geçen sene bugunlerı banı. 
\'adetmişti. iş hoyntındo ta
savvurl arı zamanında vadolu· 
nduğu gıbi tahakkuk ettirebi
lmek büyük muv!l[fokıyett!.r· 
Sümer Bank vo Bakırk"Y 
fabrikası idaresini ayrıca te
brik ederim. Bakırköy fo.b
rika11 bundan takriben sek
sen sene kadar evel husu -
si bir müossese olarak ku. 
rulmuş ve aynı znmanda el~ 
den ele geçecek .es~ı 
ekille devlet idorcsine ıntı
al etmir.tır Bnno verilen 

mnlOmcıt~ göre Cümhuriyet 

~u föbrikayı takrihe? 1 ?O? 
lık bir şekilde ole geçırmıştır. 
ilk tesisat deninde 3600 
lik kadar çıkarılmış yeni 
dairelerle totırika takriben 
9000 liğ bir müessese olmu-
tur. Bugün memlekete zanne 

ederim lzmirde de doha çok 
iğle bulunan fJbri ka
lnr vardır. Tabii Sümer Bon. 
kın tesis etmekte olduğu 
büyük kombineler ki ilki 
önümüzdeki ilkbaharda 
30000 iğle i e başlıyscak 
ve memleketin en büyük 
dokuma miieseleri olacaktır. 
Onlara bııkılırsa Bakırköy 
fabrikası dnhn küçük hir 
müessese so.yılnhilir.Bununla 
beraber Bakırköy fabrika · 
sının hu ı siyetleri ve hu -
sosi kıymetleri nazar dikka-
te voz etm bunun için ha-
kiki bir zevktir. Hususi ve 
resmi bugün mevcut olan 
müesseselerin en yerıi maki 
nelere rnolik olanı hemen 
burasıdır. f<'oknt bugün için 
hepsinden daha kıymetli 
olnn gi>ruş şudur: Bu fabrika 
küçük ve iptidai bir halden 

Başvekılımiz lsmı.t P11sa Hazrcılerı 

mütemadiyen ilerlıyerek ve millet fabrika yapmıyor ve 
geni liyerek kendi halinde yo.pmıyncoktır. Fabrikaların 
büyük bir müessese olmu t- pısından ilk gün giren 
ur. Fabrikaların tnsnvvuru memur veya işçi herkes 
hatta durulması yoşaynhilir bu esası evveld yüreğinin 

balJe işletilmesine nispetle icine yerleştirmek ldzımdır. 
kolay torufı snyılabilir. Asıl Onun için yeni büyük fabri-
zor iş kurulmuş bır fubrika- kalnr ilk kuruldukları andan 
yı işlPtobilmek dirayf't ve ka- itib:ıren snnot.ında ve 
biliyetiJir. Rnkırköy fubrik- masrafa dikkattrn riireği 
ası geçen on sene zo.rfınıln titreyen s'.lnat kt\rlnrın yct-
bu imtih nı vermış kıyllJetli mi~i için gayret sarfetmnk-
mudürün reyıne gü\•Cnılebılır tcdir. Buroda gördüğün 0) i 
ve elbette mıllctin Sf rmoye- şeylerden birisi de führika-
sı emanet olunobılır bir u da h3nımlnrın geniş bir çal-
dret göstermi \ir. Yenı kuru- 1 mn zemini bulcnalnrıdır.Ôte-

:s • h lan büyiık muesseselerimizın denb~ri kanaatim odur kı a-
işlemo z:ımonlo.rındn bu im- nımlnrımızın dokuma işleri-
tihan devrinı hep beraber nde ince zevklori ve el 
dikkatle ve merakla mchnretlerile bizim dokuma-
takip edeceğiz. Fozlı l t y fa larımıza dünynda hususi bir 
brikanın mulıtelıf parçalar.- zevk ve hususi bir kıymet 
iıı bana anlatırken işçilerin tomio edeceklerdir. Biz 
yetiştirılmesinde,mnkinelerin to.bıi mahsullerimizin kendimi-
bakımında dikkatimi celbe_ ze mo.hıms bir nefaset olmas 
den noktnlnrı snklamadım. gibi eski el işlemelerimizin 
işçilerin yetiştirılmesi yeni mazide tanınmış hususi çe-
snnayı hayatımızda bü) ük şitleri gibi yeniden kumaş 
bir vazife ve geniş bır saha- fabrikalarımız her tarafta 
dır. Her i ç: kullnnd.ğı ma- sevilecek ve artmak inceli-
kinedon azami istifad ede- kleri olacoktır,olmalıdır.Bak-
cek kabiliyeti yalnız i i ile ırköy fabrikası cümlıuriye-
dPğil hir nevi att\şli h ırs tte 1600 iğdan 6000 iğe 
haline gelen nrznsilo temin varmıştır. Bıı terakki nisp· 
etmeai diişünmelidir. Bütün eti sanat hııyatımızn örnek 
milletin yeni iktısadi olursa az zurnanda Turkiye 
hayatını istikumetlo ehemm- snnuyi sahnsında büyük ne_ 
iyetlcndirmek ıçın oh ticeler olacak demektir. Bu 
emmiyet verdiği bu fabrL taf ilatı dkc1rı umumiycye 
kalar onca gelt!nlnin, zevkle veriyorum. Omıt edi-
çolı anların ve öğrenmek yorumki millet yeni fabrikalar 
istiyenlerin öğrenmek kobi- memleketin sunayıleşmesi 
lıyetınde olnnlurın bulund- için gôsterrlıği alaka ile eyi 
uğu yerler ol,wnktır. neticelı;;r alacağından emin 
Hilgiıi, çalışması, hevosı olarak lıizim sovıncımızo 
aılilanların sığırımaları için iştirak edecektir. 

Dil Kurultayı 
Hazırlığı. 
Ce niyet merkez bürosu Gazı 
Hazretl;rlnin yüksek reislikl-

erinde toplandı. 
lstanbul, 13 (A.A.)- T D 

T. C. U. H. V. ikinci Türk 
milli kurultayı merkez büro· 
su bugün saat JO da umu. 
mi kAtip Ne•m beyin reis 
liği altında toplanmı~ ve 
tezlerin tetkikine devam 
etmiştir. Sonraki toplantı 

cemiyeti kuran ~e koruynn 
Reisicümhur Gazı M. Kemal 
Hazretlerinin yüksek reislıği 
altında olmuştur. Bu topla. 
ntıda B. M. M. reisi Kllzım 
Paşa Hazretlerj do hazır 

bulunmuştur. 

f ındJk ihracatı hattında 
Trabzon. 13 ( A.A. ) -

KnraJcnizin ihrllcut mnllorı
n lan en mühimmi olıın F nd 
ık lnrımızın nakliye ücretleri 
hakkında Doyce De\'nnt Le
ininie ve Svengka Oriyent 
Linie adlı iki yabancı vnpur 
kumpanyası aralarında uzla
caro k nnkliye iicrc1lerin i 
geçen SC'neye nispeten yüz-
de otuz arttırmışlardır. 

Bu mühim ihracat malım 
ız üzerindP- çok feno tesir 
yapncnk olan bu nnloşma 

karşısında ihracatrılarımız 
fındık piyasası henüz eçılm_ 
adan bir taraftan devlet de
nizyolları idaresind<'n mü. 
dııhale beklemekte, diğer 
tornftan da iki kumpanyaya 
bir rakip çıkarmok toıebb
üı:ıündedir. 

!Yaba ve Maliye Vekillerimiz 

Ergani madeninde fabrika tesi
satını tetkik ettiler. Vekilleri

miz Ankaraya dönüyorlar. 
Etl\z.iz, ı 3 (A.A) -:- Nafı~ nda nihayet bulacağı anlaı-

ve Malıye Vekıfüm maıyetlerı ılmııtır . Dün geceyi madende 
ve b;rinci umumi müfeUif, geçiren ve fabrika tesi1atın 
Kolordu ve fırka Jrnmand:ını tetkik eden heyet bugün 
ve RIAziz valıs ıle birlıkte dü- avdetle yol yemeğini Gölo-

t b'll l E . ükte y~mi9ler •.kıama doğ. 
n o omo ı er e rgonı ma- ru ElAsıze gelmıılerdir. Saat 
denine hareket etmışlerdir. 22 ıle Malatyaya avdet etmişler 
Yolda yeni hnt inşaatının bü· dir. Yarın sabah Malatyodan 
tün sefohatını tetkik ve tef- otomobıllerle Sıvasa hareket 
tiş olunmuş muayyen zama- olunacaktır. 

Mil~i 
Mü~afaa Vekilimiz 

1 zmlrde taya re ıehitlerlol 
z ıyant ıtrı, çelenk koydu. 
lzmir, 13 lA A.) - Şehr

imizde bulunan M. M. Vekıli 
Zek4i bey bugün refakatin. 
deki kumandan Paşalarla 
birlikte Kadife kelesindoki 
tayare :;ehitlığini ziyaret 
etmiş ve bir çelenk ko.1m
uştur. Şehitlerimize hü
rmeten askeri bir kıta 
tarafından merasim yapılmış 
ve bu vesile ile vekil bey 
bir hitabede bulunmuştur. 

BOIU·A~kara ŞOSISI 
Bolu, 13 CA.A) - Bir ay

a kador Bola-Ankara oses
inin viltıyete ait kısmı tama_ 
men bitmiş olacaktır. 

Ödemiş 
Civanndaki ~üyük orman 

yangmı söndürüldü. 
lzmir, 14 (A.A ) - ÔJe

miş.Hoyındır, 11 ıre ve Kasaba 
kazuları hudutları üzerin_ 
deki büyük orman 
yanfını bastırıldı. Yangın 
domuzlardan korkan 
hır kadının yaktığı oteti ıo
ndürmemesinden ıleri geldi. 

Ur tada fan ol mezbaa yıptmııyor 
. Urfa, 14 (A.A.) 
ihalesi evelce yapıl -
mış olan fenoi meıba. 
hanın inşaatına baılanmıı· 
tır. 

Soryef lıyırecilıri dOnOyar 
Liyon, 1 ı (A.A.)- Sovyet 

tayareleri bugün Ruıyaya 
müteveccihen hareket edece• 
ktir. 

İtalya 1 Amerikada 
Kuraklık 

Yugoslavyanm arası Hitam buldu. 

1 Viyanada 
Nazilerin yeni bir sui ~a -

stı keşfedildi 

ile 
m aç 1 ? Şikoğo, 14 (A.A.) _ Hü· 

1 l IYDf., kiiınet dohilinde yoğnn ya_ 

Ortada dönen şayialar .. 
Roma, J 3 (A.A.) -- hnlyn 

nın Viynnn orta clçilıği · hü. 

yük elı,:iliğe tahvil 
edılmiyecektır. Son günlerde 
diplomasi mchafılindc dev
ran etmiş olan şayialara gö-

re bu fikir Avusturya dos
tluğunu mutantan bir surette 
teşvık mokeadilo ileri atıl
mış idi. Bugün.nim resmi bir 
surette beyan edildidiğioe 

göre ATusturya ile İtalyanın 
diplomasi münasebetlerinde 
bir gOna tebeddülat yapıla
caktır. 

Belgrat, J 3 (A.A.) - Bazı 
İtalyan gJzetelari Yugosla
vyayı. Avusturyudnki igtiş

aşlara yardım etmiş olduğu_ 
ndan dolı.tyı Politika gAzcteai 
( Devamı ikinci sayfada ) , . . 

ğmurlar ve kopan fırtınolar 
dolnyı~ilo artı k kurnkl ğın 
hitam bulmuş olduğu tahm. 
in ediliyor. 

Amerıkalı alım kurtarıldı 
Vaşington, 13 (A.A.) -

Riyaset ettiğı heyettin üsı 
ii 1 harekesinden 123 mil uz
akta buz iizerinde kAin kü_ 
çük bir kulüb r~nin içinde 
yapayalnız bütün kışı tetki
kotla gPCirmiş olan Amiral 
Byr,l zaif, halsiz, fnkat neş
eli olarnk nihnyet kurtnrıl
mıştır. 

M. Toınas Pulton idaresi
nde hulunan tahlisiye heyeti 
8 ağustosta hir traktöre bi· 
nerek A merikadon hnrelrnt 
etmiş ve fırtına ile d ha 
beşkn ilmiller yüzünden 
iki defa geri dönıneğe me
cbur olınustu. 

A mirnl Byrd 28 marttan 
beri meteorolojik voziyeli 
tetkik için cenupta kalnıııı:tır. 

Bir çok tnkif at yapıldı 
Vıyana, 14 (A.A.) - Dtt

yli t'"lgraf muhabırinden: 
Nazilerin yeni bir aui itaat 

teşbbüsü keşfolunarak za -

bıtıı ınenıurlarından 260 kiti 
tevkif edildi. 

lrlandadakı f ıklrler 
lrlanda, ı3 (A.A.) - De

yli Telgraf muhabirinden: 
lrlandu müstakil bir vazi-

yet icerisjndedir. Vilayetler
in çoğu bir müddet için fu-

karaya ettikleri yardımı ke· 
smek için karar vermitler· 
dir. Hükumet hiç bir bank
adan para alamamaktadır. 

Diğer taraftnn lrlandanın 
lngihereye ihracatı tevakk
ufa uğradığından varidat fe
vkalade azalmıştır. 

SANAYiCi! Cümhuriyet bayramında An
karada yeni (SERGİEVİ) nde açılacak sa
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir vaz
ifedir. Şimdiden yerini a_yırt! 

- Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
~~ .J "'·~ :-· • :t '"''"' • .·.ı- ,J'. ... ~- •" -- 1 
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S<trfa. 2 ftJRK DiLi 

Bakırköy bez fabrikası Dünya ,-••••••••••••••••••••••ma•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 

Senede 9 milyon metre 
Kumaş istihsal edecek 
f abri~anm tesisatı moderndir . Yeni fa~rika dört bin 

: ........................................................................ . 

sekiz yüz insan geçireb\lacektir . 
Bir gün e•;ı-.: 1 Baıvekili· 

miz ismet Pata· Hazretleri 
tarafından küşat rAsmi ya
pılan Bak1rköy Bez Fahr
ikasının intaatına 1933 
senesinde batlRmıştır. Pro· 
grnm mucibince 1934 sene· 
sinin Şubut, Mart ..-e Nisan 

aylarında Avrupadan gelen 

makineler yerlerine yer leıt
irilmit ve yeni fabrika iıl
emeğ hazır bir vaziyete 
geıirilmit bulunmaktadır. 

1'abrlkanın leıisatı moderndir 

cette askeri imalat kalitele
rini tamamen imal edebile
ceği gibi ikt sadi sahada 
çalışma halinde de senede va
sati olarak 3 milyon metre 
halk ihtiyacı için patiska 
ve ince a ınerikan bezi ve mu
htelif piyasa bezleri imaline 
muktedır olacaktır. 

Fabrikada çalııanlar 

Üç posta ile mesai halinde 
senelik iıt1lı<1al 12 milyon 
metreye baliğ olacaktır. Ta
kviye edılecek fabrikada aza
mi istihsal halinde 1200 
am~le ve buna takabül eden 
4800 kişi geçinecektir. 

··-

Atlıtızı 11 Osabatalan 
Amsterdam, 13 (A A.) -

Oün icra olunan beynelmilel 
atletizm oyunlarının neticele
ri şunlardır: 

400 metrede galip Hardin 
(Amerika} :mu metre galip 
Borğer (Hollanda). Yüksek 
atlamada gaJıp Conaon (Ame
rika). 800 metrede galip İs 
tman (Amerika), 1500 metr_ 
rede galip Lovelok <Yeni Ze
IAnd). Uzun atlamada galip 
Pıkok (Amerika). 5 O metr
ede galip Kuıocinski (Polo
nya). 110 metre manialıda 
halip Beard (Amerika). 

Tenis ıamplyonıuıu 
Hamburg, 1 J ( A.A. ) 

Almanya tenis şampiyonlu~u 
fU •uretle neticelenmiştir: 

Tek erkekler maçında Am
erikalı liurvele 626164 ile 
Almanyalı Von Kram galip 
gelmittir. 

Çift kadınlar maçında İn
giliz Miı Dearman ile Mis 
Lyle 6462 ile Fransız MUe 
Adamof ile HoJlandalı Mile 
Kukerki mağlup etmişlerdir. 

Almanya ıampiyonluğu ha-

Posta 
-

binası yaptınhyor. 
Bu bina şıhrın en güzel H 
modnn bir binası olacak. 
Şehrimizde bir postahane 

binası yaptırılması düşünül
mektedır. Posta ve Telgrnf 
Umum Müdürlüğü başmüfe
ttişi Hayri Oıman bey tehr _ 
imizde bulunduğu sırada 
bu huıuıta tetkikatta bulu
nmuştur. 

Haber aldığım1za göre, 
postahane çarşıya yakın bir 
yerde ağlebi ihtimal kuayi 
milliye caddesinde beledıye 

tarafından iıtimlAk edilecek 
arsa üzerine inıa olunacak_ 
tır. Poıtabane ıehrin en 
güzel ve modern bir binası 
olacaktır. 

Şehirde te1isi dütünülen 
telefon tebelteıinin ancak pos 
ıahane binaıından ıonra 

yapılacağı anlaıılmaktadır. 
Postahanenin sonbaharda 

inşasına baılanmaeı mohte_ 
meldir. 

Bu ıuretle evelce 3.000 
iğ iken bu kere 
10.000. - iğe iblAğ olunan 
Bakırköy Beı Fabrıkası 
mümasil sınat müeHesata 
karıı normal vüsatte, mo. 

dern tuiHtlı, rekabet ku
vvetini haız bir fabrika ha
line girmit bulunmaktadır. 

Fabrika neler yapacuk? 

İmalAtı, ciheti askeriyenin 
bamuklu kumaı ihtiyaçlar
ına kifayet itibarile cevap 
Yerebileceği gibi, piyur.da 
da eıki imalAtından fuln 
olarak ince patiıka, desenli 
besler ve pamuk elbiselik 

İtalya ıle 
Yugoslavyanın 

Arası 
açılıyor mu? 

iı Von Krem ile Alman Ster- •

1 
d" d' 

lin~ 62 ve ~ il~ 1nşılı~ Mj~ Otomobil ar muayını 1 ıl 1 
ter Tuckey ıle Mıı Skrıvenı Şelur içinde ııleyen oto-
yen miılerdir. 1 mobillerle Balya, İvrindi, (Üıt tarafı birinci sayfada) 

başmakalesinde bu ittihamı 
şiddetle ret ve bunu iftira 
diye tavsif etmekte ve bu 
iftiranın, Yugoalavyanın dü
rüst hattı hareketi dolayı aile 
resmen teşeki.ür edildıği bir 
anda ortaya atılmış olduğu-

Çıft erkekler ma~ını Çek- Smdırğı, Bigadıç ve Kepıüde 
oslııvakyal~ Mayer ıle Avos- ı işleyen otomobillerın beledi
turyalı Kuıst kazanmıılardır. yede mütetekk.il bir fen he-

yeti tarafından muayeneleri 
yap1lmıştır. Muayene netice
sindo üç otomobilin tamirine 
lüzum gös\erilmit Te bu ot. 
ornobiller sahipleri tarafınd
an tamire çekilmiştir. 

kumaılar çıkaracaktır. 

Kuvvei muharrikeai ıimdi
lik ıehir elektrik şebekeain_ 
den alınacak ise de ica banda 
miietakil bir kuTvei muhar
rikenin tesisi için de lA11m 

gelen tebdirler ittihaz edil
mit balunmaktadır 
Fabrikanın lıtihıaldiı 

Bakırköy Fabrikasının 
hali hazırda ve rece gün· 
düı calıımak suretile senelik 
iıtihıali 2 milyon metredir. 
Bn IOD ıiıtem makinelerle 
teçhiz edilmit olmasına bina_ 
en bu istih11l aynı mesai 

9 milyon metreye 
ır. Fabrika hini ha· 

TORKDIU nin tefrikası No:7 -

Sparcuıanıız ıareflnı zıya -
fat Hnldl 

nu ehemmiyetle kaydeylem- Leningrat, ı 4 ( A.A. ) 
ektedir. Dün akıam Türk eporcu-

Bu gazete ilAveten diyor ki:j ları ıerefıne büyük bir 
Avuıturyadaki karA'aşklık 1 ziyafet verıldi. 

günlerinde biz tamamıle bi-
taraf ve fdkat müteyyakk ı:, \aryanın Yugoslavyaya, dü-
müşahit vaziyetini muhafuza rüıı hareketınden dolayı 
ettik. ltulyan fırkalarının A'li· teıekkür etmiş olma11dır. 
uııurya hududundaki tahşi- Avusturya)11tıklllinin mu· 
dininr bir mümayişten başka halazas& Avrupanın beylen
birıey olmıyacağım ve be- milel siyaasetinm en muhim 
yoelmilel vaziyet dolayısile esaalarındao biri olmak icap 
bu iti daha ıleriye götür- eder. Fakat bu meselenin 
miyeceğini biliyorduk. hail& için Faıiımin kallan-

Yugoslavyaya, yapılan ıfti- makta olduğu usuller tehli
raların en eyi tekzıbı Avus- kelidir. Ameli değıldir. 

Hıkiyı + laııdi + T rajedl + Makıla_ 

Orijinal Bir Yazı .•. 
Yazan; MEHMET TUGRUL 

Bu feci sahne önünde se- 1 kalplerinde bir hırs vardır. 
yirciler arumJan (bra•o?. Yörıo p şman olacaklar, de
bravo!. Rolünü ne güzel ya- ğll mi, canım ? .. ) 
pı,ôtı .) aadalsrı yükselir).. Üçüncü son!.. 

Sa~te Salih bey- Yal~arı- ** 
rım ııse, otuz seoedenberı rol MUHARRiRiN SÖZÜ: 
icabı ölüyordu.. Fakat, bu Bir genç kız, bana şun-
Bu giin, bir ölü ları anlattı: 
var, Maaleaef, oyunumuza 
hitam vermek mecburiyetin
deyiz ... 

(Böyle olduğu halde, kim
se inanmak istemez .. 

Kimisi : 
«- Rejiör, bu akşam ya

rattı» yaşasın sanatkArımız» 

der ... Kimıde : 
«- Kimbilir hangi çb.ya 

davetlidirler de, bu saatte. 
yetıımek istiyorlar... Adeta, 
his\ kovar gıbi olrlular .. . Gö. 
steriris biz o terbiy~sizlere .. » 

Gibi sözler ısarlederler .. 
Brt01j ıabah, gazet~yi el 

lerine ılınca, zavallı Rejisö
rün öldüğünü anhyacaklard r .. 
P t, chtllaidiki. b dakika 

« - Yirminci asır zevki.. 
Yirminci asır zevki .. Dıkkat 
ediyor musuo11~, bilmem .. Son 
zamaolarda bu aöz, hemen, 
herkesin dilinde dolaşıyor .. 

Bilen, bilmiyen onunla 
avunuyor: « Yirminci asır 
zevk bu. ayol.. Mazur gör
melisiniz. » 

Kendilerinden, eğlencele

rinden şikAyet edenlerin 
yüzlerine aynı kıliıeyi ya
p şt rıyorla:-: cCanım, sen 
gençliğini Hıtrbi umumiden 
vel bol bol sarletmişsin . 

Harbiumumi ve ondan son_ 
raki harpler, ıeni kuru, hn 
yalsis, bir tortu baJine ge- 1 
tirdi ... Yarminci asr n ruhunu 

Marth mıhallesinde oir 
çeıme yapttnhyor. 

Martlı mahalleıinde erkek 
orta mektep karşısınduki 

sokağa belediye taralındun 
bir çe9me inşaaına baılan~ 

mı ıtır. Yeni çeşmeye çilingır 
ıuyundan verilecek bu sur
etle martlı mahallesinin Üıit 

kısmındaki evlerin su ihtiy 
acı temin edilmit olacaktır. 

Dursunbeyde 
Kaçakcılık 
oursunbeydı biri rakı kaça
kcısı olmak üzere dört kaçık 

çı yakalandı 
Dursunbey, 13 (Muhabiri 

mizden} Bugün dört 
kaçakçı tutulmuştur. Bu
nlardan biri rakı kaça
kçısıdır. Yozyokuş maha-
llesinden ekmekçi Hasan 
isminde olan bu kaçak-
çının evinde yapılan ara
mada rakı imaline mah
sus bir imbik, bir kazan 
bulun muıtur. 

Diğer kaçakçılar şunlard
ır: 

Bozyokuş mahalle~nden 

Gülalilerin berber lsmaıl, 
Ü•mancık oğlu Mehmet, 
Ali çavuşların Ayıe dam· 
adı kabak Ahmettir. 
lsmailin evinde kırk 
kilo, kabak Ahmedin 
evinde seksen bet kilo, Me
hmedin evinde de üç kilo 
kııçak tütün bulunarak mü
sadere olunmuıtur. 

Kaçakçılar Balıkesir ihti· 
aas mahkemesine gönderil
mek üzere bura cümhuriyPt 
müıldeiumumiliğine teslim 
edilmişlerdir. 

Birlik fıhrl reisliği 
C. H. P. VilAyet İdare 

heyeti reisi Konya mebusu 
Tevfik Fikret bey dün İdm· 
anbirlig-ine gönderdiği bir 
mektupta kuUip fahri reisl
iğine intihap edıldiğinden 

dolayı teıekkür etmiştir . 

idmınb1rhkhler cuma günü 
Bandumaya gidiyorlar. 
ldmanbirliği ikinci takın 

devlet demiryolları idaresı 
nin tertip ettiği tenezsühten 
bildistifade cuma günü Ban_ 
dırmaya gidecek orada Bir 
liksporla bir maç yapacaktır. 

Birlik ikind takımmın 
Bandırmada eyi bir netice 
alacağı umulmaktadır. 

Sokak 
Kaıgasıntn nıticııi. 

Bir kadın dDğüldO. HOk 
tababetinln raporu " z 

Dun öğleden sonra D 
çıler mahallesinde Se 
ve Ayfe iıminde iki k 
arasında bir kavğa obD 
ur. Ehemmiyetsiz bir m 
Jenin sebebiyet verdiği 
aşılan kavga komşularıa 
ıştirakile büyümüş az 
bir sokak harbi şeklıni 
mıştır. Neticede kavğacı 

dan Ayşe başından yar 
mış kavga da böylece ni 
bulmuşlur. 

BirH ıonra mesele 
taya ak&etmiş yarala k• 
zabıta tarafından muaye 
ye 10vkedilmittir. Kadın 
kftmet tabıbı tarafından 
ayene edilmiı ve eline( 
sınm on günde iltiyam 
labıleceği) bak\ında bir 
por verılmiştir. Bu ra 
tekrar karakola möra 
eden kadına elindeki ra 
on günlük olduğu ve · 
ile müracaat etmedikçe 
mesele hakkında tetk 
yapılamıy&cağı kendisine 
ldirilmıştir. 

Fakir bir aıleye meo 
olan kadın pul parası t 

nrik edip bir istida ver 
emiş ve bu vaziyet kar 
oda zabıtaca bütün bir 
halleyi ayağa kaldıran 
vğa kapanmış adtledilm 

liğım yaptınld1. 
Börekçıh r mahall 

patlay p sok ğı telvıs et 
yazdığım z ]Ağım be 
tarafından yapı rılmışt 

Bahçelermi liğım sa 
su ayan iki bahçı 
Şehhlıfullah mahall 

bahçıvan Bodur oğla 

met ve bahçıvan Rece 
larm hah ·elınini lAğılll 
ile suladıkları aulaş l 
dır Bu bahçıvanlar 
da bel diy ce kanu 
b ta gariş l tttır 
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15 AGUSTOS TORKDILI Sa a: 3 

,. Şı;Wi7m7~MI Ba.n.~ırm~ !~n.ezzühü 1 ~:vıe D m~~yol~ar_ı~7 
_ . 'il Ye~ıncı ışletme mufettışhgınden. i CI ışletme mufettışlıg-

1 J Agustos akşamın~an Maren İ dır~:y. Ağ~~~.ı ı~: ;::::.ü~"·1~ •• i 11 ;~17;::~·~~:. 0~:~ • • 

~ 
~ 
~ 

A L A V 1 N Ki Z 1 ~ lıkesirden 6,15 te, Yeniköyden 7,7, Omerkoy~cn 7, 1 en. 
. q 23. Susuğırl ıktnn 7 ,44, Okçugöldcn 8, 12. Sıgırcıdnn 

ıJ g 38 ı lzmirJe :.l6 AğustoB 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
ANNYONDRA ~ 9,4 te hareketle Bandırma şehjre ' < e varır. panayır ve 9 oyhll 1 Y34 dekurtulu~ şenlikleri münaaebe-

';lf Avdet Bandırmn §ehirılcn 19.30, 8 ğ rı· dnn 
2
0,lO, tile Demiryolu ücretlerıııde, aşağıdaki terızilAt ve teshilAt 

~ Bu şeytan ve dilber kızın hu şaheser fil
~ imini ht·r halde gfiriirıiiz. Sizi baştan niha

~ Ukçugöl 20,55, Susuğırl ı k 21,20, Ömn .. öy 21 •43• yapılacaktır: 
~ Yeniköy 22,14 te kalkar Bal ı kesi rc ~2,50 do varır. 1- Ankara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 

~ vetine kadar z~ rk ve ueseye ~arkedt>cektfr. ~ 
~ ., (A)rıca) DÜNYA HABE.HLEHİ. 1 
5S Süvare 9,30 cuma matinamız 2,30 dadır . ı 

i ~~~~ ~,.~~~ ~~it 
Devlet Demiryollan 7 ci işletme müf ettişliğin~en: 
fzmir pı:ı.nayırma getirilecı k eşyanın sutılmıyan kısmın

dan 250 kilosunun yüzde 70 tenzılatla nakledıloıesi lı!z m 
geldiğinden meccanen iade olunacağı ill\nı tashih olunur 

u ığı ık 
Pehliva Gü 

3 - 163 

üyük 
• 

ş erı 

l°
1
cretler gidip gelme 1 inci ınevkı ı3o kuruş 25 Ağuston 1934 tnrihlerine doğruca lzmirc hareket ede-

« « 2 « « 100 « cek katarlarla Ankara-Afyon ve Konya -Afyon, Alayunt-Ba_ 
« <ı 3 « « 80 « lık r>s İ r, Afyon-Menemen, Bandırma.Menemen kısımJarındoki 

Ynln ı z gitme ı « « JOO " lstasiyonlardan münhasıran lzmire gitmek üzere gidiş dön-
• « 2 « << 80 « üş bileti olacak yolculara yüzde 80-86 niıbetlerinde müb_ 
<< « 3 « « 70 » im tenzilAt yapılacaktır . 

Y.ılnız durulan mevkiClerce ve mevcut yer nı- İşhu tenz ılAt, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 
sbetindu hilet verılir. İşbu tren gösterilecek rağb- 7 Eylfil, Afyon ve Bandırmadon 8 Fyltıl tarihlerinde hare-
b ~te göre tliğer cumn günleri de yapılacaktır. ket edecP.k katlar için tekrar edilecektir. 

( 3 _ ısı ) Yolcular, dör üş biletlerini İzmir istasyonuna vize etti-
---------------- rmek şartilc fzmire muvaealat tarihinden sonra bet gün 
Daimi Vilayet Encümeninden: zarfında ızmirden hareket edecek katarlarla. ıevakkurıuı, 

. olarak, geldikleri istasyonlara dönebileceklerdir. 
BaltkcsİJ' memleket hastahanesi ihtiy acatı içuı Bu tenziltlttan i tifade için Ankara-Balıkesir «Balıkeair 

nıevkii mii1ıakasaya vazoluuan 58 ı lira 40 k.u - h ric», Alnyunt-Afyon «Aryon hariç», Knnya- Afyon cAfy
rusluk ,Yerli malı ve 999 Jira 70 kuruşluk ecn- on hariç», kııımlarındnki istasyonlardan bilet alacak yolc· 

• ular; b ılctlt'rıne yap ıştırılmak üzere g işelere birer veıika 
ehi malı edvive, edevatı tıbbiye \'C pansunı~n fotoğrafı vereceklerdir. Buzı istasyonlardan lzmire gidit-
nıalzeme~i listo ve şartmımesi uıucibiııce 2ö- .~g.~ı- dönüş bilet ücretleri şunlardı r: 

Susınnh idman~ur~u menfaatma . sıos - 934 tarihine müsadir perşen~be. gu~.1u il 
Kurut 

111 

H ' b l 'I l j'J k üzere vırmı crun ..... usı"ırlık pana)ırının ~on ~üııii olan 2n ağu. saat on eşe ~ ıa ~ e{ ı me , .. ., . 
stos 9..ı

0

4 c ·ırş:mıba ıriinii pelılivau "Ül't•slt•ri va- l miiddetle alem nnmakasaya koıım~ştur. .. 
'" tJ ·( (:) - .. • 

0 ~. • T· ı· l· ı· · . . i vesıkası ve yu-ıf ,., k ır Büyük ve unlu pehlı\'auhırın ıştiı·ak- a ıp o .. uı .. truı tıcaı et oc ası. .. k· ~ 

Ankaradnn lzmire gidiş- dönüş 1050 
Konyadan « « « 900 
E ... kışeh i rden « « « 790 

Kuruı 
700 
600 
525 
.>50 
225 
ı50 
250 

P aca t • .. · · zde vedi hucuk nispetinde temrnalı nau\ak ate 
ini temin için yuk"'ek ıkran11yel~r konmııştur. ' • . l' l'ktfl vcvmi 
B d. b şka d~ıha hircok eüleucelPr ve ovunlar j makbuz veya mektuplarıle n.r ı . . , 

un ,,n a • ;, · 1 k · d .. ·ıı:ı.'"'Cle '~e va alacaktır. mezkürc a Balı · esır ~ eııcunwnı .. \.it.' .. .. 

· PBu 1ı u 11 ta da ha fazla ıııahi ıııa ı. al ıııa k istiy- fazla ıııahinıa ı a 1 ma k lıste ve şernı ıı nı gor ~ ıek 
enler usığırlık ldmanyurduna müracaat etmcl- istiyt•uleı·in lstanlıulda vilayet mekamırıa nım·a-
idirler. eaatlrf'l ilan olunur. 4 -152 

Kepsü Panayı ı. 
RalıJ\esire 27 kilometre mrsafcdt-. mu ııtazam 

bir şo e il t> ınerhut hava, su ve giizel halıçelPt'i -
le meşhur olau Kepslir ııahiye merkPzinde :ığu-
tosun 18 nici cumartesi giiııü açılacak vt· heş 

"Ün dr.vam edect"ktir. 
' Pauayırda her cins damızlık ve ka..,aphk. hay 
vanat bulunacaktır. Paııayırın kurulduğ'u mahal 
va i cavırlıkta tatlı ~u memhaları olup ~elt'<"<\k 
olau İaa'vvanat ahiplcri hayvanlarının iaşesin-
de miişkiilfıt çekmi)ec_eklt·rdir. . 

Panayırda her ncvı eş~'a ve emtrn aJı~ verış1 
yapılac~iktır. Hariçten .gelect• k tiit?car: ~t· esuaf 
nıalleriniu hiisnii m~ıl~alaza ve .kendılerrnnı tısbabı 
i tirahatlerirıiu tenı.~m .:nı.ak~ad1h> ayrı :ı~ rı ~uaha
ller ihzar vt'.) her turlu ılıtı yac;lnrı d.t ıemı 11 lHl-

ilmi 4 - 151 

D,ıimi Vı~ldyet encümenınden: 
Aza mi mi k taı·ı 

Kilo 
J 7000 kuru ~·ayıı· otu 
25000 vulaC 

Vil:ivet damızlık a~·ltırlaruun bir serıeJik iaşesi . . '-
için balftdaki miktarda 'e şartnameleri nıucib
iuce mlihayaa t'.)dile('ek kuru çayır otu ve yulaf 
1 G - aguslo" - 934 tarihin.' miis~dif p~rş~m-~>e 
giirıu saat oııheşıe ihale t•<lıJmek uzere yırnıı "lm 
mii<lcletle •deııi ruiinaksayt.1 vazedilmiştir. 

Talip olanların ticaret odası \'Csikasile yüzde 
vedihucuk ni-.petindc temınatı muvakkate ma
k huı ~ cva nıektuhile yevmi mczktirda vt~ 
vakti mu~ıyyt•ninde ve ~eraiti öğrenmek istiye ... 
nlerin daha evet cnciimeni 'ilayete gelmeleri 
ilan oluuur. 4 - 144 

Afyondan « « « 525 
Uşaktan « « « 340 
Balıkeıirden « « « 225 
Bandırmadan « « c 375 

Birinci meYki ücretlerde bu niıpetlerdedir. 
2 _ Bütün şebekede meri olan fotoğraflı halk ticareti 

biletlt}rioin ı 5 günlüklerinden 20 Agustos ile ıO Eylül 
934 zarfında ılk defıı lzmire h11ruket "dilmek üzere 
alinacak olunlarına ait ücret!er yarı yarıya indirmiı
tir. 

Yolcular, bu biletlerle lzmire vardıktan, ve lımir 
istasyoı!unun vizesini b zzut aldıktan sonra biletin me-
riyet müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete do
ğru istedikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 

Bu seyahata ait on beş gün müddetli halk ticaret bi
letlerinin ücretleri şunlardır: 

1 il 111 
1750 l 250 875 Kuruş. 

Bu bilet hamilleri 30 kilo uk meccani bağaj hak_ 
Jarından l..ıaşka nynı cinstten 25 veya muhtelıf cıoıler- · 
den müteşokkil 50 kilo nümunelik eşyayı daima beraber
lerinde meccanen nokletmek hakkını haizdirler. 

İstasyonlarılao uznk bulunan veya bu ne-yj biletler ••· 
tılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar
paşa « lstnnbuln, İzmir, Kayıeri, Adana işletme mülettitlik
lerine veya Ankarodıı Dı:ıvlet Demiryolları Umumi idaresine 
ücret, fotoğraf ve ndreslerirıi gönderirler, vı hangi tarihte 
hangi istasyondan seyahate batlıyaoaklarını bildirirlerse, 
biletleri, adreslerine gönderilir. 

3- 16 Ağustos- 10 EylOl J 934 r:arfında ıebekeni 
her hangi bir istasyonundan ve her hangi bir tarih için 
lzmire fotoğrafla gidiş-dönüş bileti alacak yolculara umum 
torıfe ücrcllerinJen yüzde elli, ve panayırda teşhir için 

!!~~!!~!!!!!~~ ~~00[~ al kesi · Şifa Kaynağı !l~~!!~!OO~ıe ~~:~~~·1:~:~i::y:::~~~.~!:;d::.~:~: ;~~::·;.:!·;~ ::::~ 
-= 1~ ililt y pılır. Eşya tenziltl.tındnn istıfade için:, iktıaat ve ta_ 
==-~ A _, 1 1 c A s 1 ~"'~ sarruf cemıyeti merkez voyu şubelerinden istıhSAl edilmi 

Diinyada birincilii?i ka
zan:;n « ZEt iKON )l 

~ :- b ı r vesik nın istasyona verilmesi şarttır. 
--~=--.: ğ I D?nüşhyolcularilo sntılnıoyıp geri çevrilecek eşya icin 

. -~ ifa \ :t~lll lfl, ~il~ ti il il il ) ('( :t fe l j Ve şi ra )ı 3 SSa )a 1'111 lll ~ L- ZID ~:~C: (o :·~~~~§V Oh İ~: :ı: r j:İÜ::;:~ ::;:.yı;;.1:!. 9!!. IÜ:~lir-
i =-1 f Pvkal:\deliği romatizma, kum ve höhrek hastalık- ~ mek ş.ntıle bu müddet Z8rlında lznıirden hareketle 
- § 1 j f' hl .... 1 erkesce n · I 'm bulu se:::::: ?oğruca • ve .. kısa > yoldan geldikleri '- ;."j arına ka:-şı < a na ı O ugu • • l<t u ... r ıstasyonlarn ı.lonebılırler. 1 anayırda satılmıyan eşya fzmire 

E =~ nan me~lnır B A L y A D A G I L- ~t:=:::- gönderılirken, ulınmış olan hamule senetleri lzmir ombarı_ 
1 "fS nu iade edilmek ş ıı rtile mohrederine meccanen iade olunur. , =; J C A S J hu kert~ idarei hususİ)'CCC ~s Fazla tafsılAt kin istasyonlara müracaat edilmelidir. 

- ·~ 3 - 162 
; taruir t\dilmiş harıımlar icirı dt• a'Tıca teııcz- ::;:::: ------~---------------

~§ ziih y~rlrri 'vapıluıış ve ~rzu edil~u dere('Ptle :§ Daimi Vılayet Encümeninden: 
§~ f~rıııi ve sıhhi 

0

hir hale geıiı·ilıııiştir. Gerl'k Ba~ıkt·- 'i; Halıktısir merkez kazası dahilinde Ova köyü-
;;;;~ sır "' ~erı•k Ba 1 vıı ile oları ~ olları ela ol nıııohıl ve ,fi§ ıııle ilk ılefa kii~aılı ıııukarrer paııayır bir eyh)-

~ k ırn ı ~onların kol:ı ~· lı kla gi ıl ip l(t• lıııesi ıw ili iisa it b! r i lıle açıl ıııak ve ılört gü 11 devanı etmek ve riis-
=~ ~«'kit' koınılıııuşı ıır. Y ııni ııı üstN·ir ı arafıııdaıı la- ~E" umu şarına me i ıııuci hince t 6 - ağustos - 9 34 

~ z.ıııı~elen . frfrişatı _vapı.ldığı !rihi n.rzu t>dt-r.ılt• ~: k.ar- ~ tarihine mii ~adif ı>erşenıbc giinii saat onbeşte 
===;, \ 1 k 1 t r E t 1 b ı.~tı ra- !::.' r .... f k' ıöl n. r·1·11i11 s o a ve 'auı . ta l~mrn o urunu u .... ~ h ı = ·ı l d'l k .. . . .. ''ddetle alen'"ı oto~r~ ına ır r- • 
/ 

_.= • • • • • • • • • • • fl· ı rn ., e ı me · tıZPre yırmı gun mu 
934 ol mrntik rnoth

1

ll ·- ~~ lıatı hazırlan:.tıı 'ılayetırııız1n hubırıcık Ş J FA f= nıiizayedeye vazedilmiştir. 
riııi ıııakiıır, . • lıp:ı ' '" .=:,.~ K A y NA G / nın bu kerr. çok ll'nıiz ve ~ l~ii~urıııı hedt•li .. ıııulıam~ııeni JOO_ lir~dır. 
t>a nta nla rını "· • \il mm -:-" .. . . . , . . . ;; . . . . . . ~~ Ta 1ı p olan la rın ~·uzdıı yııd ı buçuk . nı~pet ınde 
.IET "'IAllOl' il·· rıi; :::::::~ nıukt nmu 1 hu surett< .ırıldı:-ıı '' frntl<lr<l<t z.uu ~ . l '·k tel •ı·ı·ı·ı· ,·a.zııe,·e te~hn1 ı'le ''ev n 1Lı - ==~ _ · · . Ef!i tPmına 1 muvaf\ a c • ~ . , '. ,. .. , -
SEYi. AVNi lİ<:aret - =~ ~apıllmadıl!ı rmıhıcr<~rn halkımıza (menıını!HY~) ılc ~=== mi mezkt)rda fazla nıahlmat almak ve şeraiti 

=-~ a rzo 11 n n r 16 -1 z 6 ~ & .. . 

ha nr.si 
1111

" ar a ~ '
1111 
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Sayfa: 4 TORK DiLi 

~ ' 
. SUSIGIRLIK PANAYIRI 1 

25 Ağ stos Günü Açllacaktır. 

Panayırda her cins hayvan alım ve satımı 
yapılacaktır ve her nevi eşya satışı olac -
aktır. 

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçilerin is-
tirahatleri temin edilecektir. il 

11 . 1 

Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

Bandırmada aarif Oteli 
•• • 

Miisteeiri:HUSEYIN 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımlan 
yenllenmittir. 

Kontur.. Temizlik .. 
Herşey mükemmeldir. 

FOTOGRAF 
MAKİNELERi 

Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticarethanes 

Agf a f otograf makinelerı 
nin Balık esirde yegane satiş ) eridir. 

I Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGI\.\ F MAKİNELERi 

1 

Yedi yatında bir çocuk tarııfı ndan dahi gayret 
, kolaylıkla kullan ı lır . 


