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ün de Paşabahçe Şişe Fabrikasının Temeli Atıldı. 
Bir temel atma merasimi daha! 

Paş b hçe Şiş 
Temeli Büyük 

Fabrika ının 
er a si 1 e Atıld l. 

Merasime Başvekilimiz Hazreileri riyaset eltiler Bu fabrika iş bankasmınd1r. f ab
rika her türlü şişe imal edecek memle~elimizin iliyacmı ~ısmen temin edecektir 

lstanbul, 14 (A.A.) Baıvekil Bankııaı şirketler müdürü itimat ediyorum. Memlekette 
Paşa Hazretleri ve lktısat Hıtmit beyin labriko hakkı - t1ınai müsesseler kurmak 
Vekili CelAl bey bugiin saat ndn verdiği izahatı bü)ük husu ·unda milli müeHel.,-
16, 40 Ertuğrul yatı ile Pe. alAka ve dıkknl~le- rin sermaye ko1mnları çok 
ıabahçe önlerine muvasalat dinlediler ve aşağıdaki sözl- faydalı bir harekettir. Çalıı
buyurdular. Paşa Huretleri- eri ile 1 hankasının bu kıy. malıırı çok hayırlı bir faalL 
Dİ karşılamağa gelen Vali metli teşebbüsünü tebrik ve yettir. Bu vaziyet bizim ici-

Sani 
Antrasit 
Fabrikası da bugün açılıyor. 

Mubittin bey,Kılıc Ali, lş Ba- takdir buyurdular: n de teşvik ve terıibi mucip 
nk.eıı ruüdjri umumisi Mu- - Bu cam ve şışe bir halJir. Hükumet bu faali-
mmer beyler yata fabrikasını yapmayı yetlere daima müzııheret 

Zonguldak, 14 (A A.} -
İşbankası ooaklnrında ınşası 
takarrür eden suni antrasit 
fabrikusının temel atma mer
asimini yapmak üzere Bıışve. 
kil Hozı· tleriln lktısnt Vekili 
bey ref.ıkntlerindo mebtıs, 
vali, bankacı, tüccar olmak 
üzere çok kalabalık bir he
yete ve hususi vapurla ya
rm sabah Zonguldağa gide
ceklerdir. Öğleden evel su
ni antrasit fabrikasmın te. 
mel atma meraeimi yapıla. 
caktır. Öğleden sonrn iş 
barıkasının kilimli şirketİDfl 
ait lev\·arın açılma merasi
mi yop lncaktır. Sunl antra
sit fubrikası senevi 500 ton 
tay:ıre benzini. JOOO ton 
yol katranı, 61 ton suni an-

girdiler. Baıvekil Paşa Haz- milli müessesemiz olnn iş edecektir. Cam fubrıka1ını 
retleri lktısat Vekili beye- bo.nkası deruhte etmiş bu- mütetebbisi olan iş bank.asına 
fendi Vo rerakatlarındaki ze. luyor. Memlekette hirkaç muvafCı:ıkıyet temenni Vu bu 
vat saat 16_ 50 de hususi defa bu şekiflie teşebbüsler yolda çalışanları tebrik ede_ 

molörle Poşabahçe iskelesine olmuşsa do. muhtelif sebeple- rım 
çıktılar. ı kclede toplanan rden dolayı bu teşebbüsler Bılohnre Paşa Hazretleri 

h f . rabrji:anın temellcrı'nı'n kurul-kalo.bahk çok kıy- ep men ı surette noticele 
h - ı· ş· d' k d duğu mahalle rreldiler n biz. metli Hasvekillerini ütun nmış ır. ım ıye a ar tut- r-ı 

• d · l zat ılktaşı koydular. Başvekil kalplerile çılğınca alkışlıyo· uğu lf erde eyi h••sop ve 
Paşa Hazretleri ve lktııat Ve

rlardı. Paşa Hazretleri dai- doğru yolda cok düşünme- kilı beyefendi kendilerini Zo-
ma tebessümlerile yapılan kten sonra ayın ve istikam- nguldağa g-ı- L • • p 
bu tezahürata mukabele edı· etle yürumekte eyı misaller bahçel!l'ı 0·· nl · 1 G" l 

. . _ . l o urmea. ıçın aşıı 

.. .. . . İ erme ge en u c-
yordu. Huyu~ bır kalabalık- .v?rmış ~~an § ~cnka111 hu 

1 

ernal vapuruna binerek saat 
to. cam fabrıknsının kuru- ışı dt} muspı t şelulde yürüte_ 17,30 da Paınbabçeıini tor. 
Jncağı yere 1-?idildı Paşa İş cektir. Huııa ku vvctlc kottıler 

Amerika ve Milletler cemiyeti 

Amerika hükumeti M. l'uongu 
milletler cemiyetine ali komi
ser tayin etti. Bu tayindan Cen-

evrede mehafili memnun. 
Cenevre, 14 (A . A.) -Ame~ 

rikanın Bern sefiri M. Yun
g Vjl onun Amerika tarafın
dan Mılletler Cemiyeti nez
dinde ali komiser tayin edil
diğine dair Vaşingtondnn 
alınan haber Cenevre nıoha
Cilj İçin iki noktai nazJrdan 
çok hoş hir ürpriz olmuş
Lur 

Jh veltl M Yuong Vilson uz
un senelerdonberi herkesın 
teveccühüne mazhar olmuş 
bir zattır Snniyon Mıllt:tler 
CeıniyEti nczdinc ~H bir ye
nilik olaraktır. HattA deoile
bjljr ki, bu yenilik beynel
tnilel bakımdan nazarı dik
kati cnlıp ve meraktivcr 
olmaktan hali kalını) ucak
tır. 

Fılvaki 1illetler Cemiyeti 
azasından olmıyan bir hü· 
kOınetin mezkur cemiyet ne· 
zdınde bir komiser tayin 
etmeği düşünmüş olması ilk 
olarak vukun gelen bir 
hAdisedir. 

Şimdiye kadar Cenevrede 
cemiyet azasındıın olan dev· 
lotlcrin munhhoslorı hulu
<luyor ''e hunlar birer sefir 
imiş gibi cemiyet etrafında 
bir süFeru heyeti te~kıl 

ediliyordu. Bir ali komiser
lik \'Ücudc gotirılınesi cemi. 

yete girmek ılo mü ahit 81_ 

fatile bulunmak arnsıncl:ı 
mutevassıt bir hılclise ol-
acaktır. Hntırlorda oldu ··u 
vP~· lıile Amerıku son zor~
anl ırdo \ P bılhos~n Ru-

Z\'oltin irıtihnh ndonberi Ce 
nevre işlerine k .. rı:ıı 

~ 

büyiilc bir altikıı ~österrnek-
tedir. Beynelmilol biç bir 
meseleye kar ı Amerika hü
kumeti bıgdne kolamozdı. 

Bu munosflbetle şunu söyle_ 
mek faiJeden holi değı ldirki 

Amerikanın Ceuevredeki ko· 
nsolosbanesi hırka~~ aydan. 

heri Amerikanın beynelmil
el işlere kar~ı göstermekte 

Bolu da 
Buğ~ay yüz paradan üç ku

ruşa kadar satıhyor 
Bolu, 14 (A.A.) - Bo se

neki buğday ve arpa mııhs
ulü geçen seneye nisbetle 
daha iyi ve daha temiıdir. 

Buğdayın kiloıu yüz porad. 
an üç kuruş o!uz paroya ka· 
dar, arpanın kilosu altmış
paraya satılmıştır. 

TıCtik geçen soneden noks. 
andır.Kilosu 30-35 kuruş ve 
yünün kilosu 30 kuruştur. 

Avusturyada hükQmet darbulni 
hazırlayanlar mahkum edildı 

Viyana, 14 (A.A.) -· ~t. 

Dolfıisün ölümü ile neticele
nen hük O ınPt ılor besine işLı -

rn k ettikleri anlaşılan 4 zn
bıta memuru divanıharp ta
rafından ölüm cezasına car
pılmışlıırd ı r. Bundan başka 
bir polis miilr-ttişi 20 sene 
ve <lığer iki müttehim de 20 
ve 15 sene hapis hükmü 
yemişlerdir. 

olduğu alAka ile musip bir 
tarzda tonzim edilmıt idı. 

~t Yuong Vilsonun tayini 
bu gayreti tedviç edecektir. 
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, . . h ' SA AYICI! Ciim ariyet bayramında An-
karada yeni (SERGİEVİ) nde açılacak sa
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir vaz
ı-Fedi • Şimdiden yerin· ayırt! 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

trasit verecek ve bu 
sayedt! havza kömürle ~ 
ri istihsal ~C ihracatı 120 
bin ton artcıcaktır. Şehir bn
ştıınboşn donatılacaa. Halk 
sonsuz sevinç içindedir. 

Mugla lskelalarinden yapılan 
ihracat 

Mağlo, 14 (A.A.J - Tcm
mus ayı içinde Bodrum ve 
Bozkurun iskelelerinden ada
lara 42 öküz, 49 inek, J 3 
boğa, 29 dano, 87 kiımes 
hayvanı, 131 koyun, 161 ke
çi, 42 oğlak ve l 3 bin kilo 
gübre ihraç edılmiştir. 

Boluda yol faaliyeti 
Bolu, 14 (A.A ) - Bolu 

Ankara 9osesi fizerinde Ger
ede, Kızılcahamam arasınıln
ki sekiz kilometrelık kısmı
nın ikmali için çalı ılmaktn
dı r. Bir ay içinde Bo!u -An
kara şosesinin vılı'lyute ait 
kısmı tamamen bitıni olaca
ktır . 

8ursa~an vi ayetimize ve
rilen ~öyler. 

Burs 1 \·ıltlyetinin Gölq·e. 
doğ nahiyesi nden Mustn{u 

Kemalpaşa koz sınJon Du
rsunbey kozasına verılen kö 
ylerin iıimleri unlordır: 

Çanakçı. U sanviran, Yer_ 
yüzu, lnkaycı, Sinekler, Ha
mszanlur, A\ııviran, Akça 

alenı kebir, Ak~·oulnnı sağır, 

Alagüney, Arıklur\ Aıi:ziye, 

Boyıılıca, Çııltıcuk, Çam 
harman, O mirciler, Dere, 
Doğancılar. Gökçedağ, llı -

sımlar, Hendekler, Hıyarcı, 
Hubunlar, lnekollar, lşıklor, 

Karagöz, Khımiye, Kızılca · 

dere, Kızılöz, Koz, Mahmul-

ÇP, Poyracık, Rı>suller, Sa
kız, Sarısipahı)er. Tezlık, 
Turancık, Virao, Yassıviran 
Yunuslar, Reşadiye, Koryağ· 
mrız, Delice, Odoköy, Mu
curle.r, Mahmudiye .. 

c. 
1 

. Fı kası Belediye 
ih p p ogramı. 

Belediye inti~a~ı günl ri sesli, hareketli va canh va 
ıeza~ürler içerisin~e i~are edılecek. 

Ciimhuriyet Halk Fırknsı 
umumi idore heyeti Lcleıliye 
İntihabntı idn hir çalışma 
tnlımatnamesi hazırlamıştır. 
FırkR umumi ktltipliğ! tara
fuıdan fırka teşkiUltına tRm· 
im edılmiş olan bu güzel ta
mimi aynen koyuyoruz: 

Türkiye Cumhuriyetinin 
başardığı büyük eserler ar
asında belediyeciliği <le yeni 
hoşt n tonzin edici bir kan
un yapılmıştı. Ru yeni kon. 
undan Mora ikinci intihap 
devrine giriyoruz. Yeni ka
nunun gösterdiği yoldan ilk 
intihabı malftm olan şartlar 

içinde o vakit yeni kanun pek 
taze idi. Ve bu sebeple int
ihabı idare edenlerle intiha_ 
hu istirok edan holk tabok
oları, tatbık yollarında tec
rübesiz bulunuyorlardı. Ya
klatan belt"diye intihabını 
yeni kanundan sonra cümh
uriyetin ve inkılAbın aldığı 

dört yıllık mesafe içinde ol· 
gunlaşıın tecrü belorimizle 
halkın siyasi yetişmesine de 
yorıyncak bir itina ile tat
bik yoluna koymak bize va
zifedir. Bunun için vatan nü. 
fusunun üçte hirjni teşkil eden 
s:ehir ve kasabaları
mız Belediye intihabı günle. 
riniıı sesli, hareketli ve canlı 

tezahürler içereinde tanzim 
ve iılare etmemıs l•zımdır. 
Heryerde yükıek aiyaal 
ehemmiyeti olan beledıye 
intihabının Türkiyeye niıpe
tle daha ayrı •e üstün kıy· 
metleri vardır. 

Fırka programımızda iaah 
edilen sebt-plerle mebuı in
ti hubı iki derece ile yapıldı· 
ğı ve Buyük MilJ.,t Mec
liıi intihubına kadınlar it
tirak etmediği halde Be
ltıdıye secımlerinde rüıte ge· 
lmiş bütün vatand~şlar rey· 
lerini doğrudan kullaoıyo· 
rlar. Ve vazife batına ıe
çiliyorlar. Gene fırka pr
ogramımıza göre Belediye 
intihaplarını umumi intihap 
için bir yetiıtirme ve te
crübelenme vaaıta11 olarak 
kabul ediyoruz. 

Bu aayılan ana 1ebeplerden 
dolayı Ey hll içinde h11ırhk .. 
ları bitirilecek olan Bele. 
diye 1eçimi için Fırkamıı 
aşağıda yazılı yollarla çalaoa
cııktır: 

l - Usule flit işler 
A) Heryerde Fırka yokla

maları 22 • 4 - 934 tarıh ve 
1- 262 numara ile tamim 
edilen şekilde 'f8 Fırka U
mum) Reislik Divanının teı
( Devamı ikinci sayfada ) 

Şükrü Naili Paşa 
Şükrü Naıli Paşa Hozrı•tleri dün mPsunen lstaobula 

gitm ı indir. Paşa linzretlori istasiyonda voli muavını 
Ekrenı bey, ordu ''o vildyet erkdnı ile belt>diye ve fırka 
ve belediyi" nzolar tarafından horarr.tle teıyi edilmi9tir. 

Ji'ırkn reisimiz Konya mehusu Tevlık Fikret, mebuıu
muz Pertev ve bclı diye reisi Naci beyler kendilerine Ban. 
dırmayo kndar refaknt etmitlerdir. 



Sayfa: 2 

C. H. F. ve Belediye intihabatı 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
dikinden geçip bütün alfikı

lara yoll.ınan talimcıta uy 
ğun olarak yapılacaktır . 

B) Bu intihapta mümkün 
olduğu kadar çok vatanda-
ın reye iştircık lerini temi

ne çalı~mak millet in siynsi 
terbiyesini yükseltici vnzif e
lerim iz bakımından Fırka-
nın borcudur. Bunun için 
ayrı fasılda ir.ah edilP<'ek 
telkin vasıtaları kulianmak
la beraber rüşt yaşına gel
miş hn vatandaş n vaktinde 
kolaylıkla reyini kullana
bilmesini kolaylaştıracnk 
yolda hizme etmelıyiz. Bu
nun için toşkildtı m ı z eski 
muhtarlar ve ihtiyar heye
ti rinin vazifesini görmekte 
olanların defter tanzimi 
kolaylaştıracak yardı
mlarda bulunacaklardır. 

Bu yardım; her Şf•hir ve 
kasabadaki en yüksek ida
re heyetimizin eli ve idare
sile ve ocaklarım ızdan da 
istifa,le olunarak yapılaca
ktır; bahsedilen el ve iş 
birliğini kusursus başnrmak 
mahalli hükumeti ve intihap 
encümenlıniyle bir ve hera· 
her çalışmağa b ğlıdır. 

Mevzular şunlardır: 

il - Propaganda 
§ Her medeni d .. vlette be

lediye intihaplarının ehem_ 
mi yeti. 

§ Türkiyede yeni balediye 
kanununun temin ettiği ha
ki r ve kadınların belediye 
meclislerine seçmek ve seç
ilmek hakları. 

§ Her yerin belediyesinin 
dört yıl zarfında başardığı 
işeler. 

§ Her yer belediyesinin iş. 

leri seneler için başarmoğı 
düşündüğü işlerin plAn ve 
programları. 

§ Yurttaşın belediye seç_ 
mesine iştirak hususundaki 
milli, med~ni, siyasi hakkı 
ve vazif "sr. 

B-Va11talar: 
§ Mahalli bütün gazete ve 

mecmualar. 
§ Ftrka ve Halkevlerinin 

bütün neşir vasıtaları. 

s Fırka ve Halkevleri 

ıgRKDILI nin tefrikası N~ 

salonlarında şehrin ve ka
sabanın bu maksat icin 
rlverişli mektep, sinema, ti 
yatro, spor kulüpleri, hayır 
cemiyetleri ve s... salonla_ 
rırıJa konferanslar. 

C- Yazı ve söz için isti
f ede edılecek unsurlar: 

§ Bütün intihabın devamı 
müddetince sandıkların bu_ 
lunduğu binalara yakın ye· 
rlerde nutuklar. 

§ Yazı ıçın Fı rkalı gaz
teciler. 

§ Söz ıcın Fırka halk 
hatipleri. 

§ Yazı ve söz için Fır

ka ve Ha\kevlerinin ayırıp 
vazife vereceği arkadaşlar. 

§ Her hııngi sıfat ve 
vazifede olursa olsun bu 
mevzuda söz ve yazılarile 

hnlkı tenvir etmesinden is
tifade edilecek vatandaşlar. 

lif -Donatma 
§ Bütün intihop günlarin. 

de şehir ve kasabalaıda ha· 
yraklar asılacak. 

~ Fırka ve Halkovleri ta-
~ 

limatındaki şekılde bayrak. 
lanncak. 

§ Ş ·hir ve knsabnlnrda in_ 
tihabın ilk ak nmı halka 
mühim siya i hir gün yaşa
dığ ı nı hatı rlatacak mümkün 
olduğu kadar çok gece ten
viratı yap ı lacak. 

§ Bilha9sa sıın<lıkların bu
lunduğu bınaların önü ve ci-I 
varı bol bayrnklarla onuncu 
yıl bayramından kalma kısa 
söz levhalarilo ve vatanda -
şı seçme iştirnke teşvık ed
cek ve belediye intihabının 

, ehemmıyetini gö~terecek ma
hiyette şimdıden hazırlanın_ 
osı lazım gelen kısa cümle
li levhalar aldkayı ve t1Jkd
iri çekecek tarzJn donatıla. 

caktır. 

§ intihap gününün sı:ısli 

geçmesi içın her yerdeki 
bando ve muhtelif vasıtal
ardan istıfadt1 olunacak ve 
toplulukla milli mar~lar 
söylenecektir. 

iV -- Halk Kürsüleri 
Belediye intihap günunün 

balkı toplayıcı vo ayokta 
tutucu vnziyetinden istifade 

Hıkaye + Komeai + T rajtdi + Makal~ 

Orijinal Bir Yazı ... 
r.1sız sevği yaşamıyor, bu 
senelerde .. Onun için para 
ile se,.gi biribirinin desteği 
olmuştur .• 

Ve bu günün erkeği hay
atın çetinliği karşısında. 
evlenmektense, §şık rolünde 
kalmayı tercih ediyor. 

~elhasıl her şeyde, her 
yerde değişklik var. 

Kısaca, orijinal, olan 
her şey kıymet alıyor. 

Fakat, biliyor musunuz, ba
zıları «orijinalite» yi, tama
men yanlış olarak anlam•ş
lar ve benimsemişlerdir. 

Onlar, ucube ve garibeler 
~nheserlP.rİ (!) ynratırlnr ve 
bunları «edebi.Yat)) ın hesRns 
kalbine, ince hayallerle ör
tülmüş nazık tenine fır ln
tırlnr .. 

Huni, A vusturalyada, Afri_ 
kada yaşayan siyah kadınlar 
vardır. Bu zavallılar, güzel
leşiyoruz zannıle, barunları
na, kulaklarımı büyük halkalar 

Yazan; MEHMET TUGRUL 
1 taka rlıı r, boyun lnrına, bf'y ,; z 

inson kafası asarlar ve gö
ğü lerine, kollarına akla ha_ 
yale gelmiyecek cizgiler, 
nakışlar yararlar .. 

İşte, bu «orijinal>~ mı3fhu 
munu yanlış onhyonlar da, 
edebiyatımızı, Avusturaly 
kadınlarından daha acayip 
şekle sokmak istiyorlar. 

Çünkü, «orijinal» i, acayip 
mukabili olarak kabul et-

mişlerdir .. 
Fakat, orij inal = garip, 

acoyıp, demek midir, rica 
ederim? .. 

Bu sözlerimin muayyen 
bir heJefj yoktur.. Yonı: 

bu izahımla. hıçbir k"mseyi 
ka tetmiyorum .. Sız de üze
rinıze alınmayınız .. » 

Gen~· kızı. «tırnak ışareti)) 

ae susturduktan sonra, ori
jinolit nin ne demek oldu
ğunu izaha ı,:alışalım .. 

Bugün, snnnttn. hakikat-

TORK DtL1 16 AGUSTOS ~ 

Garip Ş y! 
Bir horoz için knk lira ta

minat istiyor! 
Bandırma,_ (muhabirimi

zden) - Manyas nahiyeBinin 
Tatar köyünde garip bir 
hddise olmuştur. 

Hddise şudur: 
Birkaç gün evel yakın 

köylülerden biri 1'atar köyüne 
geliyor ve orada taaıdıklurı_ 
ndon birine misafır oluyor. 
Satamadığı bir horozla bir 
tovuğu, ev sahibine, emanet
en burakıyor. 

iki gün sonra, emanetini 
almak üzere Tatar köyüne 
geldiği zaman horoz ve tavu
ğun evsahıbi toraCındoa ke . 
sılıp yenildiğini anlayınca 
dehşetli kızıyor. Doğru ih_ 
tiyar heyetine giderek tavuk 
için 15, horoz içinde 40 lira 
alınmasını istiyor. 

Bu saçma talep karşısında 
ihtiyor heyeti ne yapacağını 
şaşırıyor. Fakat, bir horoz 
ve bir tavuk için S!i lira is
temenin gülünç olduğunu 
anladıkları için mal sahibi
nin bu ta]ebini reddediyor· 
lar. 

ederek Cümhuriyetin ve in
kılAbın feyizlerini va eserl
erini tekrarlamak ve anm
nk vazifemiz olacaktır. Bu
nun yalnız her vilA.yet ve 
kaza.la, kulymılacak intihap 
sandığı adedince iotih~bın 
devamı müddetince bırer 

hıılk kürsüsü açılacaktır. 
Bu kürsulerin şekil ve işle 

mt\ usulii onuncu yıl bayra
mında ol.tuğu gibidir. 

Kürsülerın yeri, saDll ğın 
bulunduğu binaya az çok 
yakın ve rey vermeğe gele· 
nler ve dönenlerin uğrağı 
olabilecek genişçe hır mey
dan olmalıdır. Halk kürsül
erinde kendi arzularile sö-
ylemek istiyecek vatandaş

ların başka Fırka ve Halk
evlerince vazife verilmiş ve 
hazırlanmış hatiplerde kon-
uşmalıdır. Halk kürsiıleri 

nutukları için onuncu yıl 
rehber kitabından Başveki

lin Meclisin son kapanması
nda söyledıği siyasi nutukt
an ve diğer neşriya

ttıın istifade olunur. 

en, e<boşkalık» a doğru b,r 
yürüyüş, bir kımıldanış var. 

Bunun sebebi? .. 
Acabn, zevklerin değiştiği 

doğru mudur? 
Belki de •. Veya değişti .. 
Ynlnız, şu var ki. insanlar 

başkalaşıyor ve kısmen de· 
ğişti de d1yeb ıliriz .. 

Bu değişen kıymetler 

arasında ve belki de hoşla
rın<ln güzel sonatlar vardır. 

Edebiyatı bir yana bırak
alım. 

fosiki, resim ve heykeL 
troşlıkta bu tahavvüller pek 
bariz olarak hissedilmekte 
ve göze çarpmaktadır .. 

Benim görüşüme göre, 
değişiklıkler, henüz edebiyat 
ko pılarmdan girememiş -
t ir .. 

Htilll, romantizmin açtığı 

çığırdan gidiyoruz •. 
Bazı gençler, manikürlii 

pnrm kları ile o kilıtl~re 

dokundular; fakat açılması

nın imkAnı var mı ya? ... 
Bugun, herşeyJ n evel 

kafa dolğunluğu IA:t.ımdır .. 
Ve orininalıtenin olması 

için de, yuksek bir görüşün 
ve olgun bir kafa-

::z:::...--
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VaJimiz 
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Keklikl ~ Az ldı. 
Şimal kazalanmızı tevtiş- fakat tavşan ve domuz gittrkçe çogalıyor. Avcılar tu .. 

< 

len avdet etti. lü~ü ~üyü sürek avlan tertip ediyor. 
.. Bir haftadır Erdekte bu
lunan valimiz Snlim bey dün 
akşam üzeri şehrimize dön
müştür. 

Valimiz Erdekten başka 

Gönen, Aydıncık, Bandırma 
ve Manyas kaza ve nahiye 
merkezlerine de uğramış bu
ralarda da tetkikat ve teftişat 
ta bulunmuştur. 

Pazar günleri 
Nofıa Vekfileti hat güzer

gfihındaki şehir ve kasaba
larda ne günleri pazar kur
ulıluğunu vildyteten sorm
uştur. 

Merinos koyunlan 
Ômerköy nahiyesindeki 

Merinos koyunlarında hasta
lık çıkt ı ğı baytar müdürlüğ
ne haber verılmiş ve dün boy
tar müdürü Behçet bey ma

halline gıtmiştir. 

Daniş bey 
Haber aldığımıza göre Ko_ 

lordu İdmanbirliği umumi 
kaptanı Daniş hey Kayseri
ye tayin olunmuştur. Balı

kesir sporuna birçok hizmet 
ler ifa etmiş olan O ... niş bey 
sevimli ve kıymetli şahsiye
ti ile bütün gençlerde haki· 
ki bir ağabey muhMbbeıi 

yaratmıştı. 

Ayrılığı, bizim için kayıp, 
fakat, muhakkak Kayseri içın 
büyük bir kazanç olacaktır. 

Bir ~admm iftirası 
Aygören mahollesınden ki

recçi Adem karısı Fatma ha
nım dün karalrnla müracaat 
ederek aynı mahııllerlen fır

ıncı Musta{ıı oğlu Ahmedın 

evine girip bir beşibiyerdesın ı 

çaldığını iddia etmıştır.Z 1bıl· 

aca yapılan tetkikatta Fııtm- 1 

1 
nın bulunması şarttır. 

Zaten, «Orijinal demek 
hiç birşeye benzemeyip 
te yalnız kendine benziyen 
demektir ... » 

Buradan da anlıyoruz , ki 
Orijinal olmak için, her kesi 
bilmek, her eser hakkında 
azçok bir !ikro sahip bulu 
nmak lazımdır .. 

Bu sözlerim üzerine, ben
ım IÇJO: 

«- Kendisi, her şeyi bil-
diğini, anlatmak istıyor .. » 
Diyecekler bulunur ... 

Fnkat, bon edeliyatın in
ce hislerle örülmüş sahifel
eri arasına girebilecek bir 
eser yarattığımı, iddia etm
iş değilim ki .. 

Benim yaptığım Orijinoli
tenin ömrü, tef rıka müddet
incedir ancak: ... 

\1nksauım. memleketimiz-
• deki hakiki bir sanatktL 

rın çalışmasını, fakat buna 
mukabil sanatının anlaşılmıi
sını göstermek ve yirminci 
asır kadın ve erkeğinin ne
lerden z~vk aldığını ve ne 
şokıldc olduğunu gösterme· 
kti. 

Vo bunda, kısmen, muv-

Av mevsimi girmiştir. Av
cılnr hemen hergün \'C bil
hassa cuma günleri grup 
grup ava çıkarak avlanmak_ 

tadarlar. 
Avcılarm anlattığına göre, 

bu yıl kaklık avı az , buna 
mukabil tavıjan pek mebzul· 
dür. Son günlerde havaların 
çok sıcok gıtmesinden kek
lik ve üveklerin yavru çı_ 

karma zamanı gelmeden 
yuvalarını terk ettikleri 

anlaşılmaktadır. Keklik nesL 
inin tiikenmesi iht imali av
cıları endişeye düşürmüştür. 

Bu vaziyet karşısında şehr
imiz avcı kulübünün bazı 

çarelere tevessül edeceği 

zannedilmektedir. 

Dığer taraftan son yıllar· 
da domuz pek coğalmıştır· 

Domuzların bu yıl diğer yı· 

llara nar.aran fazla zarsr 
yaptığı ve harman sonu 
ciddi tedbirler alınmaz8' 

gelecek yıl mezruata dah• 
mühim zararlar vereceği 
söylenmektedir. Bunun içio· 

dir ki her köy ihtiyar he
yetlerinin bu hususta tiOI' 
diden tedbirler alması icBP 
etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, a'f· 
cı kulübü domuzların itlAI• 
için biıyük sürek nvlot1 

tertip etmek tasavvurunda' 
dır. Kulüp bu hususta bs•1 

tecrübeli avcıların mütale•· 
sını almaktadır. 

-- - -~ ~------------z bı 
Dun ~ir katil yakala~1. 

Bu katil izmirde Ahmet ismınde 
bırinı öldürmüştür. 

Dün zabıta tarafından Ri
ze vitdyetınin Karo.dere köy

ünden Tahir oğlu Ihsan ism_ 
inde bir katil yak.alanmıştır. 

İhsı:ın 12 ağustos günü İz
mir Karşıyakasında Ispartalı 
Abidin oğlu Ahmet efendiyı 
öldurdükten sonra lzmirden 
kaçarak Bığadıca orudan da 
şehrimize gelm ıştir. Yakalan
d.ğı va'kit ketilın üzerinde 
Rızenin Karadere köyunden 
Seymen oğullarındıın Tahir 
oğlu Mehmet Necati namına 
yı.1z ı lı bir nüfus tezkeresi 
ve yüz ollı üç lıra ç ı kmıştır 

Katil birkaç güne kadar 
lzm ıre gönderilectktir. 

anın rıhldksız ve öıakine be
rikine ıftirn atmakla şöhret 
bulduğu ve ortada böyle bir 
mesele olmad ğı anıaşılmış-

tır. 

affak oldumsa kedımi bah
tiyar odıledeceğim ... 

Fakat, muvnlf.ıkıyet ned ir 
sanki, ~anım? .. Muvurfakıyel: 

Değilmi ki ben, knf.ımdıı 

yarııttığım gPniş, umnıaıılar 

kadar niha) etsiz alem içinde 
çalkalanıyor ve bu bın t ır 

renkli Alemi, satırlar nrası-

na nakşederken hak-
iki bir heyecan 
Anı geçiyor ve hiç bir 

yerde bulamadığım zovki, 

orada tadıyorum. 
Bano, bunlar kACı. ~1uvoff 

okıyet. 

Onlar, tali derecededir . 
bence . 

Sooon!. 

ırnayeietf alin sünnet düğünü 
IIimayeiotCal Cemiyetj ta-

rafından 30 ağustos zafer 

b'lyrnmmda yap ılmak üzere 

bir sünnet duğunü tertip 

edilmi. tir. Fak ;r ço<'uklnr

dan başka vakti haH eyi olan 

ilelerin çocukları 0 tn ufak 

hır ücret mukabıhııde fiÜn
net ottirilecektir. 

Göne de 
Bu cani tutul~u 

Bu cani ş :mdı 12, 13 sene ef' 
vel ycp11ğı cınay6tlerın hasab• 

verecek. 
Gönen, (MuhabirimizdenV' 

.l36 ve 337 senelerinde fıJ' 
z ..ı kçı köyiınden Mehmet oğ· 
1u lli.uınüyiı öldüren vo kot' 
deşi !smoilın kollarını ~· 

·ı· ayaklarını kırmak suretı 

işkence yapan Akçnpınııt' 
Humidıyc köyülJden poıns~ 
Hasan nıhayet yakalanrnır 

tır. O vakıttenberi HerğaıJl' 
köylerinde çobanlık yoparıı• 
izıni kaybettiren Pomak tl•' 
san iki gün evel koyuo' 
gelmiş ve köylüler tarcı! fi' 
dan tanınarak cümhurı1e' 
mü<ldeiumumilığine bııbe' 

·verılnııştir. J 
K til on iki,on üç sene ; 

y ptığt cinayetlerin hes b 

ş•mdı cümhuriyet hdkiaıi; 
verecek ve elbet lıiyı1' 

duğu cezayi görecektir· 

A~liye müfettişi 
Bandırma, 15 (~fohabirl; 

izden) - Adliye Ve.kıi1811 

. d s . b61 müf tti~leran en ezoı 
dll' 

Bandırmaya gelmiş ve e. 
yeyi teftişe başlamıştır. 

Denizden çı~aıılan ce-
bı'" Bandırma, 15 (Muhfi • 

mizuen) - Bugiın F.kııııı• 
biJ' 

ada~ında bir ito.dın cesedı ,f 
lunmuştur. Kadın kırıt 11 

yaş nda kadar tahmin edııoı,. 
k 

. jllt! 
ekte ve fn rnt ıme aıt o ti' 
bilinememektedir BundııP t' 

şka Biğa tarufındadu b·r ( 

set bulun uştur. 

--~ r·· Yurttaş! ....... / f 
: Hilô.lialımeri ıınulf11~ 
: ıstırap çeken insani~ ıf 
: eyilik yardım eden 0

11
; 
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1 1 Askerliğe ait tebliğler! !!. 
Almanyanın iç yüzu 

Ecnebi Matbuat. ~ ~~~~~~~~~· 

~ Şehir Sinemasında 1 1 11 Ağustos akşamından itibaren Mnncheter Guardiandan: J tajıdır. 60.000 Yahudi mcm
Mütcveffn Mr. Thelvall leketi terketmek mecburiy. 

tarafından yazılan ve ingil- etinde kalmıştır. Kalanlar 
tere harici ticaret daire- ise kendilerini mühim mev· 

Askeri mekteplere girmek , 
istiyenler hakkında 

since bugün neşrolunan kilerde gösterm eğe cesaret 
«Almanyada iktısnJi vazi- edemiyorlar. Fakat Almany-

Çengelköy ve Kuleli Aık. 

Askerlik şubesinden: '~ A L A Y 1 N Ki Z 1 f oloğrat Makinalan 
yet» hakkındaki rapor, anın mali ve borçlar siyase-
bugünkü Almanyanın iç yü- ti Je mühim Amiller arasın-
zünü aydınlatmaktadır. Al- dadır. Nafıa işlerile mahalli 1 
manyanın iç yuzu bazı sarfları tamamen leyin edi
cihetlorden Nazılerin ırkı lemiyen diğer masraf:ara 
ve milli nozariyelerinin mü- karşılık olarak ynpılan doh. 
him safhalarına model ol- ili istikrazlar hariçteki itim-

eri Lisesine girmek için mü-~ 
racnnt eden ve şeraiti haiz ~ 
olan talebeler gidip e;olme ~\\ 

:~ ANNY ONDRA 

I~ Bu şeyıaıı ve dilber kızın bu şaheser fil-1 
~ inıini her hallle görünüz. Sizi baştan niha
~ veline kadar zevk ve neşeye •1arkedecektir. m:ısrafJarı kendilerine ait lı 

aı•ak akislerdir. Meselfi adı sarsmıştır . Borçları ted-

olmak üzere 934 - 8 - 20 de 
müsabaka imtihanında lise
de hazır bulunmalar ı. 

re mi istatistiklere göre İJP. hususunda gösterilen mü. 
i siz adedınin dört milyon şkülAt Almnnyaya parasını * * 
azaldığı iddia ediliyor. Bu yatıracak müesseselerin ı·es. ı A k • k 
vaziyet doğru ise şayanı aretini kırm ıştır . Bugün nle- . 

8
d erı ime te~1ler talebel-

1 d 
. b erın en o up tatı miinaseb 

hayrot bir muvaffakıyet d e tıcuret orçlarının terl- fi 1 k l . -
dPmektir. Fakat Mr. Thel. iyesi hususunda müşküldt gö erı ed"lrnec.lm o eBt erıCJe gelen 

.. .. .. . e en ı er en ursa lisesi 
vall diyor ki: Almanyadn ruluyor. Hukumetın fıutlar t 1 b · . 934 8 • :ı e esın ın • _ 27 de 
işçilik mef'humu Nazi ide- üzerinde oynıyarak ıhracat mekt t b 1 1 · · 'k k · · .. ep e u unma arı mez-
resınm iktidar mevkiine mı tarını arttırma ıçın gos- k·'\ kt 1 d . . l ur me ep er mü ürlükle-
geldığindenberi ondan eve- terdığı esaslı gayret ere rinden ak· · .. . . 
ık" · · .. v 1 ışar uzerını ıl4n 

ı senelerdeki manasını rağmen muavatrakıyetın om. olunur. 
kaybetmiştir.» rü Mr. Thelvailin kanaati-

Patronun yeni işçi alması nce pek kısa olacaktır. çü. 
k~rl.ı bir iş olduğundan de- nkü sun'i olnrnk ucuzlatılan 
ğıldır. Nazi fabrikasının mallar ileride ticari mfinia-
pnt~ona tahmil etmediği lara yol nçacnktır. Buhrana 
vazıle, adet itibarile müm- muvakkat bir çnrei hal ola-

Himayeietf al 
cem iyetin~en: 

i.hryada hirincili~i ka
nan « ZEISIKON » 

to~raf maki nelerinin 
• 

S4 otomatik modell~-

~ ~ (Ayrıca) l>ÜNYA llABEHLEl\i. 
ı Süvare 9,30 cuma matinamız 2,30 dadır. 

~lAt~~~~~~~~~ 

Devlet Oemiryollan 7 ci işletme müfettişliğinden: 
lzmir panayırına getirılecek eşyanın sutılmıyan kıımın

dan 250 kilosunun yüzde 70 tenzıJAtla nıkledılmesi lbam 
geldiğinden meccanen iade olunacağı il4nı tashih olunur 
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Belediye riyasetinden: 

kün mertebe çok ameleye, rıık gerek ham maddeleri 
hattd icnp ederse mesai ve gerekse ithalfitçılara lıt
saatlerini de kısaltarak iş zım olan ecn ~ bi parası ile 
temin etmektir. Bu bir nevi taksim etmek düşünülmüşutr 
İçtimai muavenet sistemi- Bunların mıkları tabıi zam-
dir, çünkü ihtisas sahibi anlara nispetle yüz'1e 50 denj 
olmıyan işçiler hemen he- yüzde beşe kttdar du~ürul
men boğaz tokluğuna çalış- müştür. Büyük bir tıcari 
~nktadır. İş hayatı tabii memltıkctın ecnebi parasın
ınkişafından ziyade vatan- dan mahrum kaldığı tukdır
perverane bir tazyikten teşvik de eski nüfusunu btıslıyemi
göruyor. yeceği uşıkdrdır. Kendi 

ni makine, Sf lıpa ve 
ntanlarım «Ş.\ 11 MEll 
RT ~f Allnr~n~ IJC -
ı.YİN AVNi ticareı -

arayınız. 

Bel d·y 

Belediye hfaiye efradı için n1evcut nün1une 
veçhile yaptırılacak elbise yirmi gün nıiiddetle 
uçık münakasaya konulmuştur. Taliplerin ihale 
tal'ihi olan 26-8-~34 tarihine kadar Belediye 
encümenince müracaatları ilan oluııur. 
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Reisliğinden: 
Kr. Metre L. Kr. 

30 Ağustos 934 zafer 
bayramına müsadif Per embe 
giinü Cemiyetimiz tarafından 
memleketimiz fakir cocukla. 
rmın sünnetleri yapılacak
tir. Bu meyanda çocukla
rını sünnet ettirmek: isteyen • 
vaktı hali müsait aileler de 
cüzi bir masraf mukabili
nde ayni günde cemiyetimiz 
tarafından ço.cuklorını sünn_ 

l - Dinkçiler :\1. den p~hlİvıın O. Mehmet tarlası 1.52 2688 40 85 
Hükumetin öğündüğü naf· · yağıle lrnvrulınuk ıiyasetm· 

ıa plAnlrırı bu hususi gayr- deu bir dereceytı kadar ay
etler yanında manasız ve rıl.ırak son zunwnlarda Du
hükümsüz kalıyor. Umumi ves ve Young istıkrozlu.r
menfaııt, ddeta bir intıkam ının faızlcrini ödemeyi kobul 
hıraile bile intaç edecek etmelerı Almanya ıd.orecıl
olso, şahsi menfaatlerin ön- erinın de bu noııceyi görd
üne ge\·irilmek isteniyor. İŞ- tiklerine hir delıldır . 

et ettirmeleri mümkünıtür· 

Bu husutıta daha fazla iza· 
hat almak isteyenlerin 
her gün saat 16 ı 7 arasında 
Ferah Oteli karşısına kemal 
bey nparlmanında c~miyeti. 
miz riyasetine müracaatlari 
rica olunur. 

t - K ıs ıplur \1. den p ıhlivnn O Ahmet damadı Hasan A. 
~ - Ka~nplar M. den deli Hüseyin O Ahmet kızı Dudu H. 
l - Dinkçiler M den Gök.lr.öylü C"'mile hanım. 
5 Eşhası m ı;>çhulenın emvali mE>trukeden 
5 - Knsupl ır M. den topsaltol veresesiııden ince İsmail 

kızı F~hime hanım 

7 Eşhası mPçhule 

1,52 
J ,52 
J,25 
0,76 

1,09 

1,54 

2-11 33 61 
~19 13 88 

1734 26 36 
1535 ıı 87 

725 07 92 

1137 06 14 çi de işsiz kalan vatnndoşla- Herde haş göstermesi 
rı için hissesine düşeni ya- melhuz olan bir Je gıda ---13 H.ıcı gaybi mahallesinden Konyalı hacı Abdullah kııı 

1.30 1655 22 pıyor. Ücretler ~on dtırec~de 1 • .ı Al i ı 1 mese esı varuır. manya maı < e eri memlt krttf' y(ltişt ir-
azalmıştır, buna rağmen bu hulı hazırdnki jhtıyacııtının mekten bahsediliyor; lıık1tt 
ücretlı•rden siyasi ve hayır-. yüde 90 rnnı kendi istihsal •azedilecek sermaye olmo.d-
perver toşkilAt için birçok eltiğı ıçin harıçten fuzlt\ ıkça bu, ldCtan ibaret kalm-
meobur.i muavenetler kosılir. b' ı:ı ı · ğ ır')ey ge ırnıe e muhtaç ak zaruretındeılir. Harıciye 

Bu gayri tabıi esoslar da- değılJır. Fakat bu muvufla- Nozırı Baıon Fon Ndurath 
hilind~ işçilık ve ticaret ne kıyet oldulı~·n pahalıya memlekı:tin bugünkü şiarını 
kndur zaman devom ettirıl- malolur. Reıl·k gıda işleri bildirmiştir: «Bizimle ticaret 
obilır? Harici memleketlerin idoresi, fıatlurı tunıim husu- yııpm:ık istiyen mPnılektıtlf
münekkitleri bu suali sord. sunda nazırdan salAhiyet re ticaret yapacağız» yani 
ukları zaman naziler şu ce- alabilir ve mndumki Nazil- mümkün olabilen yerlerde 
vapt \'eriyor: «Bızim siya~e- erin ırk r.azariyesi çıftçi köy- yarım mübadele usülü tatbik 
timizi vakti geçmiş ortodo- lüye büyük bir k ıymet ver- edilmek isteniyor. Fa . 

s iktısat nozariyesile ölçe- mektedir, fıatların ileride şe· kat Alman mamulltını alan 
mezsiniz. Biz bunda azim hirliler aleyhine gayri kabili ve mukabilinde ancak g.da 
ile muvaffak olocnğız.» Bu id- içtinap bir şokildo tezayü- maddelni verebilon normal 
~ia dogru olabilir. Fakat dünün yapacağı tosirlere müşterilerile böyle bir anl-
1§ hayatını muazzam · ehemmiyet verilmiyor, deme_ aşma yapılmasına ziraati hi -
bir hayır müessesesi ktir. Berlinde geçen ay ansı- mo.ye projesi manidir. Bun_ 
şekline sokmaktan doğon me- zın çıkan patetes kıtlığının un için ham maddeleri tem_ 
seleler günden güne büyüme. akisleri mtlmkün olon tehli- in eden müesse elerle timd
ktedir. Yopılon tahminlere kelerin bir nevini gö_termiş ye kadar hiç bir mukave
göre 1931 de soneyi momu- oldu. Fnkat evelce de bir le yapılmamıştır . Mr. TheL 
l~tının yüzde 36 sı ihraç edi· kar defa olduğu gibi Nazile- Vallin raporu heyetj umuuı 
lıyor ve ihracat ile on mil- rin iktısat nozorıyesi iktısadi iye itibarile miişküldun 
yonluk bir halk kütlesi geçi. hokikatkr korşısıntla tadil gün geçtikçe artacağ ı nı 
niyordu. Modern Almanya edilmek zaruretindedir «Au- hildirmemektedir. Naziler iııs, 
hurici ticarot üzerine kurul- tar<'hy» yani yoğile kavrul- anın :falnız ekmekle yaşıy•-
. muştur. Bugünkiı nüfusun mak siyaseti de bankaları mi- mndığını iddia edebilirler. 
ıhracatsız yoşoyabilcceği llıleştirme ve faizin ilgası Fakat göreceklerdir ki onsuz 
akla sığmnz. Oyle olacoğırıı· pldnlarının yanına gömülme- hiç yoşıyamıyocaktır 1 

nı Ju ul etsek Alman so. lidir. HükOmet esasen harici ı 
noyii bom arldeye muhtaçtır. ticaretin rızolmRsıno bir {'are ••••••••••••••••••••••••.,. 
Bunun bedeli ise ancak ibra· bulmak için düşündüğü plıln- i Yoksulları yediren, ! 
C' lt ile temin edilebilır. AL lnrı bildirmi tir. Tamirat .. d" • 
mao harici ticaretinin sıirot. borçlarını ödediği eneler : gey ıren ve herma- : 
le tena us etmekte olduğu zarfınıln Almnnyoy:ı büyük ! nada gözeten Yok- ! 
raporda müuderiçtir. Bu tc- yardımları olnn lıarici mev• : sullar Birliğine seve : 
nnkus keyfıyetı birçok şe- (tuat sahiplerine kapıkırını • seve yaı·dım ediniz : 
killerde izoh ediliyor. büsbiilün kapcımok ıdn yal- : • • 

ilk ve mrihim hır , mil giz- ıl.zlı haplar hazırlanması na • l'nkstJlları Gözelme : 
li ''eya açık Yahurlj boyko· gayrot gösteriliyor. Ham 1: Birliği : •••••••••••••••••••••••••• 

Dudu ve H ıcer hammlar 
~ Eşh:ıs ı meçhule 
[) Mırzabey ruahalloeinJen pullu Hanifo hanım 
ı E~tıası meçhule 
~ Eşhosı meçhule 
3 - Oruçg ızi mahallesinden hacı Rıışit veresesi 
~ - Oınkçıler mnhall~sinden koca ağa O. Ahmet 
5 Eşhası meçlıuleden 
6 Eşhası meçhuleden 
7 İzmir!~r mahallesinden vaddek Süleyman hoca 

0,76 1710 
1,36 ı575 

0,76 1485 
0,76 759 
ı,36 1378 
1,52 841 
1,76 1950 
l ,76 1644 
1,09 1519 

kızı 8 Martlı mahallesinden sırtı O. lsmail validesi Meryem 
Esma hanım 1.63 1395 
Kur:ıorrlan M. voridot kdtibi Cafer validesi S fiye hanım 1.09 680 
Oruçgazi M. çakır Ahmet O. nalbant İsmnıl ağa 1,88 1426 

g _ 

O 
l- . . . 
'2\ __ Oruçgazi M. korucu Rifat ağa kain validesi Numan kızı 

Rahime hanım 
3 - Dınkçilerden sarraf Osman ağa veresesi 
'4 _ 25 - Martlı M. odacı lbrnhim karısı Rahime hanım 
.6 - Eşhası meçhule 
:7 - El\hası meçhule 

1,63 2393 
t,52 1890 
1,63 842 
0,76 708 
0,76 1495 

ı8 _ fostnf fakih mahallesinden çıyen O. Mehmet efendi 2,18 1s78 

ti 
13 00 
21 .&2 
ti 29 
05 77 
18 74 
il 78 
14 82 
ı2 39 
16 56 

22 72 
07 42 
12 87 

38 41 
28 73 
12 92 
05 38 
11 36 
40 95 

740 25 
Eşcorı müsmire fidanlığ ı te i edilmek üzere menafii umumiye namına muhasebei hu

susiye ziraat müdürli.iğü için istimldk edilecek yirmi sekiz parça tarlanın hey • 
eti muhaminece:ı mahollen takdir edıl<>n bedelleri hizalarına yazılmıştır. Bu bedele kana
at etmiyen tnrla sahiplf'rinin Hükumet Menııfıi umumiye iıtİmlAk kararnameainin 10 ncu 
ımo.ddosine tovlikan sekiz gün zarfmdo. yazı ile belediyeye müracaalları ilAn olunur . 

3 - 157 

t;. ;;:.~ '• '· . 

yici! 
• L •'"---"-: ~·- .... t. • •. ~ 

29 birinsi teşrinde Ankarada açılacak sana· 
yi sergisine i~tirak et. Müracaat müddeti 
1 eylülde bitiyor. 



&yfa: 4 TUJUILI 

fl2 v 
susı 1 LIK PANAYIRI 

Bandırmada a if Oteli 
YİN 

o Günü 

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

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerin is
tirahatleri temin edilecektir. 

Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

AVUKAT 

E 
3 B.\UKESII\ ll Ü Kİ;, !ET Cı\OllESİNDE ; 
~ Ceza, t ir.aret, hukuk, ihtisası mah ·emelerjle ~ 

~
. divan ı narpl eserde da vv deruhto ocl1Jr . istişar" yn par , 

fikir ,·erir. 

~ •x'lll~r~m\~. 

Müsteciri:H ··Ts 
1 Bandırmanın 
J en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan· 
tasının bütün takımları 
yenJlenmtıtir. 

Kontur.. Temizli~ .. 
Her şey mükemmeldir. 

' 

FOTOGR F 
MAKİNELERi 

• 
Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ti carethanesı 

Agf a f otograf makineler 
nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGRAF MAKİNELERi 
Yedi yaşmda bir çocuk tarafından dahi gayret 

' kolaylıkla kullanılır . 
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