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ikinci Dil Kurultayı~yarın }olma bahçede toplanıyor 

~-- ...... .:......,, ... ..,,. ... ,._. -----·.:..:... ______________ _ 
Zonguldak Suni Antrasit Fabrika.:- ürk - Irak .Kisemizin Karı • 

sının T e m e 1 i Merasimle Atı I dı. !udıı_t Ôlkemizin Karıdır • 
.. omısyonu Ölkemizin karı, hepimizin karıdır. 

Basvekilimiz diJOI ki: .Kömür mO~ekkatını sa~fetm~üi. arttırm~k ile memleket yalnız a~ğd~~:.aba~~!ı~!i~dau~i ıı . ıtıuki ERGANi nAııtLi ısTiKRAzı henı ki-

sanayıde değil her sahada mütemadıyen mk1şaf elmıı arıcaktlf, kat al Arbiye gazetesi semize hem ölkemize karlıdır. 
İstanbul, 16 (Muhabirimiz- Başvekil Paşıı Hazretleri ~kiye hakkımla llŞ~ğı~ İstikra:.ın 3 üncü lerlibini de alarak kisenize 1Je dlkeni-

de ) e k.l 1 t p geldilderitıde oldu1.u gı'bı' ı yazıyı noşretmıştır. ze karşı vazift:.nizi yapmrığa hazırlanıyor musunuz? n - eşve ı $me aşa e . .. b hl · 
HHretleri refakatlerindeki büyük teznhürntl:ı teşyi olu· ıve~~u gunk h sda a keym O halde şu tarihi unutmayınız: 30 FIÔUSTOS 
zevatla birlikte bugün Zong nmuştur kıye - la.~ u ut om- t 
uldaktaki Sömikok fabrikas· Zonguldak, 15 (A.A.) _ onunun Turk murahhas- •• 

Başvekil ismet P.ı•a HHzretL ı Musula vllsıl olmuşl- v ı· ·, ·ın Beyanatı 1Dtn temel atma merasinini ' Y a 1 m z erı suni antrHit fabrikaıının ır. Türkiye Cumhuriye- • 
yapmıılardır. Müşarileyh Hz.· temel atma merasiminde aıa- ıj temsil eden zttvat şu-
yarın Zingal ormanlarına ğıda~ i nutku irat etmişlerdir: ardır: Mardin Valisi Rıfat 
giderek bazt gezintiler yap· -iş bankasile Sümn ban. !Y' Hariciye Mümessilı Fu 
aeaklardtr . L ·• t L t bb 1 .. ın muş erea. 09e üsü o a_ bey, Yüzbaşı Nuri hey 

VilAyette bir resmi kabul rak tesis f.dilen suni atrasit kdtip Sadetain bey. 
yapıldı. Oradan Türk.iş mad. fabrikasının temelini atmış Misafirler, Musullular tar· 
en mıntak:a11na gidilerek oc_ bulunuyoruz. Bununla hakiki ından samimiyetle js-

ıklartn mesaiıi ve umumi . kömür ıanayiine girmiı bul. tbal edilmişlerdir. istikbal 
istibealatı hakkında izahat unacağ ı z. Sayide ve evlerde eraıiminde, Musul muta_ 
•lındı. Bundan sonra temel kullınmıığa elverişli kömür rrıfı, Emniyeti umum iye 
atma merasimi yapılarck tedar ik etmek bu fabrikanın iidürü, Kaymakam vekili 
suni antrasit fabrikuının Ba~vekılimız IPmı·ı Paşa Haıretlerı mahsulü olacak fabrika aynı 1 Belediye reiei ve saire 
yerine gidilerek fabrikanın Bilahare Kilimlide iş ban- zamanda kimye•i mahsuller ızır bulunmu9lardır. 
temelleri merasimle atıldı. karısının kömür yıkama fab_ vermeğe başhyacaktır. Taıa- Türkiye murahhasları Ni-
Merasim çok parlak oldu. rikası merasimile küşat vvur edildiği gibi memleket. •a caddesinde bir jnnclu rw:ı 
Başvekil ismet Paşa Haıret- edildi . te yakılacak madde ve bu ıe iifrezesi tarafındıın vo di-
l · k heple kuvvet membaı olarak 
erı ço mühim bir nutuk Kilimliden Zonguleğa ak- kömür müıtekkatını aarfetm- tr yollarda da nöbetçi jıın· 
söyledi ve alkışlandı. ıam avdet olunarak Gülce- eği arttırmak ile memleket rmalar tnrafından se\6.ml-

Zonguldak fırka rejıi kı· mal vapuruna rakiben Ayan- yıılnız sanayide değil herse. mıştır. 
88 bir hitabe ile Başvekil cığa müteveccihen hareket hada mütemadiyen inkitaf Mueul mutasarrıfı, kıym<'-
!aşa HazrC'tlMine cevap verdi. edilmiştir . etmiş bulunacaktır. misafirlerin şer(·Cine bir 

Hıtlerin 

Mevkii 
Almanyada R eyi a m 
Mücadelesi Baş 1 ad ı. «Rei,,hspo•h den: 

..... rafet vermiştir. 

Reichspost gazetesi Hinde-

Propag~ anda Hazın bir miJİİİln vere ceg'"i rey neticesin- nburgun vefat ı üzerine Alm· 
a!lya Oe't'let Reis-

de zerre kadar süp~e etmiyoruz, diyor. ::!i~ ;:;::i.~: il:·1•1:Jh~; 

Dün idare heyeti. belediye 
pları ve resmi daireler er
ını, hudut reisi hazretler-
i ıiyaret etmişlerdir. Reis 
cıapları, kendilerine Mus
t1D ticari, zirai ve ik
ısdi ah•aline dair uzun 
~dıya konuşmuşlardır . 
pün akşam dahi beledjy

Kö~lerimiz~e köy kanunu tatbikatı ılerliyor. Valimiz bu 
inkişaiı son seyahati esnasmda yakm~an takip ettiler . 
Vılft.yet köylerinde köy 

ltanunu tatbikatı hergün bir 
parça daha ilerilemektedir. 
Köy kanunu tatbikatında 
görülen bu inkişafı son ıe
yahatj esnasında yakından 
takip eden valımiz Salim bey 
dün muharririmize demiş 

tir ki: 
- Seyahatim esnasında 

beni bilhaasa köy kanunu
nun tatbikatı en ziyade alA
kalandırdı. Kanunun bılbas. 
sa ııbbat işlerine ehemmi
yet verilmektedir. Gezdığim 
köylerin hemen hepsinde 
sıhhat dolapları buldum. 
Umumi b.elAlar yapılmakta, 

yollar süpürülmekte bu ıu· 
retle temizliğe riayet olun
maktadır. 

Valim!ı Balha bty 

idare makineai eyi iılemek· 
tedir. 

Aıayfş. Memurlar vasifelerini di
Asayiş vil~yetin her yeri· kkatle görmektedir. Yaloıs 
nde eyidir. Herkeı iş ''8 

gücü ile meşgul intizamı 
amme mükemmelid1r. 
idare makint si 

bir iki memurun suçları ela. 
emmiyehiz olmasına ralm-

BerJin, 14 (A.A.) - İnti Kendilerini demokrat i1An eden 2 Ağust.os 1 ~34 tarih-
bap mücadelesinin boşlanğı· edon memleketler kanunu Ii kanunu meyzuu bahsede· 

re tarafından heyetin şo- Tufüş ettığim kazalarda 
rıne bir çay ziya
ıJ verilmiştir. Bu ıiyalet. 
tEmemleketin erkAnı ve aya-

en yerlerini değittlrmeyi 
muvar k bulduk. 

cı_ •. Berlin gazatelerioo ple ~ esasilerind~ cezri todıller L 
b re.. ezcümle şunları yazıy-
ıııt günü t9 ağustosun mevzuu bahsolduğu zaman or: 

~ana.eı hakkında karilerioin efkarı umumiyeye müracaat Mazinin kapısı bu kanun 
dıkkatini celbetmek fırsatını ~t.mekten çekinirler. Kanunu ·1 k 

ı o apanmıştır ve ıhtıyar 
vermiştir. ~ı:o.asi kendilerine bir kaçmak Mar ı şalın göçmesi ılt: hA. 

Angriff dıyor ki: yolu gösterdiği zaman ken- ııl olan güıültü, ya~nız Al-
(<Demokrat memleketlerd- dılerioi bahtiyar addederler. manyayı ıarsmakla kalma -

ek.i büyük intihap pulları Berlin, 14 (AA.) - 19 mış, aynı umanda bütün 
ı~uharebesi hitama ı:ırm:ş_ Ağustos rcyi4m mücndelesi Avrupada derin ve k.uv. 
tır: Halkın reyine mürsıcaat <lün gece saat 20,30 da M. v~tlı. bir akis husule getir -
e~ılıneksizin yapılacak bir Göbbelsin radyoda ıöylediği mıştu·. Almanyanın kendisi-
dıktatörlük te AJmany6 ya biiyük bir nutukla açılmıştır . ne dilediği tauda 11iyosi bir 
yaraşınas.» Bu nutuk Almanyanın her ŞE;ıkıl vermekte haklı oldu-

Berlinor Lokal A nzoiger fnralında neşrolunmuştur. ğuna kimse itiraz etmese bi. 
diyor ki: Dığer tnraftım M. Göring le bütün cihan: Monokrntik 

l>evl t . . . L Münihte, M. Frick Kolonya. bir şekil almıa olarak Av-e reısınH oıt a.anun · . Y 

un halkın tasvibine arzedil- d:ı "'e M. H~.88 B~eslud~ hı· rupa muvacehesinde bulu-
lllesinı· · t kl M H'tl rcr nutuk soylem1şlerdır. nan u-çu· .. R . b. . 

ıs eme e . ı er. ncu eıc ın sıyasi 

naaıuılu bir demokrat gibi Gazeteler uzun mnlrnldor kaide ve eeaslarının Avrup-
hareket etmiştir . neşrederek Alman milletini anın meTcut hukuki, ahlaki 
nu~ ny d k t devlet reisi ve başveril 18- ''e manevi hal ve vazı· yetı·ne anın emo ra mem- . . . . 

leketler' <l b" L 1 alAhiyetlerının M. Hıtle rın şa- uyup uymıyaeağınt V" cı·han m e ır aere o sun . .
1 

. 
1 

.c· 

böyle b. t .. b .. ·ı • hsında birleşlırı m ı~ o maf!- sulhünün takvı'yeaı·ne yardım ır ecru eye gırışı -. . 
•in, lUzen demokrat olanla- ına tasvibe davet ~tmektedı- edip etmiyeceğini sormaktıı-
rtn rnaskereleri çarçabuk rler . dır. Avrupı ı lc ürüncü Rei-
açılmış olur .. Bütin dünya - Berlin, 14 (AA ) - Saat chde hAkim fikirler oraıında 
nın ·· · J · ıı · 20,30 da Noukselndo hir nu· · t b gozü ö ıiı n e mı etın Jç en ır münasebet t"sİR 
emir ve ıradesino ve l'ereceğ tuk söylemis olan M. Göhb. edilecniyeceğini Nnsyonal ı:ıo-
karıı arzı n fsetınek için ces- els. llindunburgun JO kfı nu syanist rejiminin son bir bu-
l.ret ve temi,. bir vicılnna nusani ı 934 tarihinde oyna- ~·uk: senesi göstermiştir. Ma-
•ihip olmak gerektir. Bu te- mış olduğu rolü hatırlattık- re'?"l ve Rei/oiıe•imh ur Hınde
nıiz vicdan milletin iradesine tan ve tnribtc Bitleri bilŞVt· nhur~: Dalları üçüncü Re
tamamen \ 'O ayrılmoz bir su- 1 kalete getirmi:ı; olduğunu icbin sabah sisleri içinde bii. 
rette bağlı olmaktan vP. bu· ! sövlcıtlik~~rı sonrn dı• ııı iştir ki:j yüoıüş fakat kökü Alman _ 
na ı ( erin hir surfltt.e kani bu ı< Lıhr--ral ''ti dornokr~t ! Frans z harbinin hitabından 
lunmaktan başkıı birşey ıJe- momleketle~, .ot~ritenin val- i beri ktrk seneden fazla cihan 
ğildir. ( lldvcımt ıkırrnı sayfed11 ) ( Oevo.mı 1kinci aayfede ) 

O i l K ü r u 1 t a y ı. 
huır bulunmuşlardır. Zi-

0reıte hazır bulunanlar üç 
y z kişiyi tecavüı etmiştir. 
yp·ıy ziyaf~ti porltı k ve ço~ 
Pıimi olmuş ve burada ıkı 

ik'ncl dil kurultayı yann toplamyor. Kurultay aza ıa 
s:mi olarak kimler iştirak edecek? 

~ . İstanbul, 15 (A A.) -
ırmleket arosındakı karde- T. O. T. C. Umumi kAtipliği
şfıt hisleri tekrar e<lilmiş- nden: 

ti· ı S. 8-934 cumartesi saat 14 
Heyeti muhteremeye hot 

gJdiniz deriz . 
.;;;.Jw 

/"landada bir 
J(adise 

Kork<<lrlando» 14 (A.\ )
O.il! Tele~rnf muh .~birin • 

dttı: 
Zabıta kuvvetleri, yergi 

bcrclarını ödemiyen ~~ıftçile
rden müsadere edilmiş mev
aıinin atışına münanaat ed
eıı köylülerin i.ızerioa ateş 
acmağa mocbur kalmıştır . 
( De\'hmı ıkinci saytede ) 

de Oolmabahçe sarayında to 

planacaktır. 2 inci Türlr. dilı 

kurultayına aza ol:ırak i~tirak 
etmek ;_ızere müracaat eden. 

leri n bı>ş ınci listesisidir: 
Necmeltın Sadık, Hıfzı Oğ 

uz, Servet, Fuat, Abidin, Ha
ydar, Mahir, Ahmet İhsan. 
Hıkmet Feridun, Namık, Cait, 
Servet: Halil, Nusret Kemal1 

Hasan Ra1:11m, Eniı Tahsin, 

Ahmet Hüsnü, f ı.-kendcr Fah. 
rottin, Etem izzet, Ali ıiya, 

, Ferit TalAt. ~1ümtaz. Baytar 

Ahmet, Cevdet, izzet, Hüsnü, 
Namık, Ndcip, Mehmet Rııa, 
~~sat, Halıl, Kadri, llüıeyin 

Avni, Suat, Salih, Ahmet Ha

kkı Naşit. Hılmi beyler. 
ikinci kurultaya dai -

mi dinleyici olarak iıti
rttk etmek üzere müracaat 

edenlerin beşinc i listesi ıu
dur: Tevfik Sabahat, S"'mih 
N.ılız baban zade Şukrü Na-

ime Ihsan, Nahide Akdeı, Ni-

met, Akil Muhtar, Bedia, 

Hakeeyhan, Ömer Nazmi, 
Sabiha, madam Osm· 

an, Raci Mehmet, Ihsan Cemal 
seramer,Bürhan CelAI, Bedri, 

Sami hanım ve beyler. , .. 
SANA YICI! Cümhurıyet bayramında An-
karada yeni (SERGİEVİ) nde açılacak sa· 
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir vaz
ifedir. Şimdiden yerini ayırt! 

Milli 1 ktısat ve Tasarruf Cemiyeti -
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Muhtelif derecatı ar
1
, z neba~a1tı. ı Mevkii •• !.~ -~-~-~-~ ~ ...... ~.~--~--~-~-~ .. :':.~.~ ..... 
azan: A. NAZM ' 'ı • . • z • • d S 

Hattıüstüvadan dönünüz: şa nebatattan ari bulunan ( Us.~ t.~rn~ı hı_rıncı sayfda ) ey 1 cı e n r •ı por: 
Kutuplara doğru gidiniz, Al- bir çöldür. Yalnız seyyar sulhunu sınesınde taşıyan • 
plara doğru çıkıldıtıoı esnada kum tepeleri üzer inde kudr- ı topraklarda beslenmiş bir 
sıra ile tesadüf nebatat m' - ret helvası denilen yosunla- ağaç g ibi idi. Cihan harbi- lSl8~SllB 
ntakn lur ı na rnü ş n bih nebotat ra tesaduf olunur. Vodılerj_ l nde Alman ordularının Baş-
mıntakularına tcsaduf €dec- nıie sulrı rın sath ı arza yak ~~mnn~~nı , yalnız Almanya Aplf mazsa 

aliyet f ıatın~an tuz verilemez mi? Bu 
ve müsta~sıl bu sene de zarar görecek. eksini:ıı;: ın bulunması hasebile bura ıçın degıl, aynı zamanda İ 

Hnttıil:.lüva cihetind ·n ku- larda nebatatın neşvünema bütün Avrupa için Alman- ıııii•E31'im~::r.:1REDID'!BEE!.'.2:ll~::Z:~S~rn!iınaı~ 
tuplnra doğru il er)ed ı kçe bulduğu görülür ki bu mnh yanın kıtadoki inkişafının 
derecei hararet en a kus eltı nllere (Vahu) tabır edilm i şt - bir sembolü idi. Şimdi artık 
ği için nebatat ta derece de. ir. Vahalarında büyiıcek hu buvlar geçmişti r. Cıhan 
rece kuvvet v~ cesametını rma ormnnl J rı bulunur. İşte şimdi bir Alman Monokra 
zayi eJer. Her iki kutupt _ bu ormımların y.ı pt ığ ı gol- sisinin ~a ha henüz kapa lı 
da kı:lmilen kaybolur. Bura_ g t"ler de d rğer nı f'zruat y tı- olan şeliıl karşısında bulan-
larda dtunıi kış hüküınfama ştirılm · ktedır. Evelce b:r uyor. « Dcl,·let Şelı "e Ba~v· 
olduğu görülür. Hulfüıa su- tek oğaç ve hı r d ;,ı mla s u ok ıh> nin beynelmilel vaziye-
dur: · olın ıyun maha l ıerdı:ı elyevm tj kolay olrnıyacaktır Butiin 

Muhtelif derac.:ıtı arzın kuyuhr kuzaruk suni vuha- salllhiyet ve kuvvetlerın t k 

nebatat üzerine olan tesiri lar yapılm ı ştır. Bu suratla bir şa hısta toplanması Alın- ~:Wm~mmc~~~~~~EDE~~Eiiüiiiilil~ 
muhtelif ırtifaatm tesıri gib- b ır mılyon hurma ağacını anyayı Avrupa kıtasındaki 
idir. Bın enaleyh nehatut no- havi vuhalar çoğalm ı ştır. huku düvel ınefhıımlorı dai- Aydıucığın nmuoı l görli nlt~iı 
k · Bir takım kabail bu vahala· resinden çıkarıyor. ı·cra ve Aydıncık, ( Muhabirimiz- ki aibi 1,50-2 kuruşa sat•L taı nazarından Alplara doğ. d k <• 

ru çıkmak kısaltılmış bir r a PP- • mesut bir hayat teşr ı1 kuvvetlerı. idari ve ad- en) - Zeytin sineği ile acak demektir ki bu takdi-
goçirmektedir. Bu havalıde li kısımlar, müddeı' ve hAk- ıışlıyan mücadeleye devam rde halk çok zarar görecektir. 

kutup seyah ·ıtı demektir. pirinç kahve, muz, .ıeker kn- .ı · ı k d' 't" d l 
~ u ı'm o d k' 1 ğ k ı aı me te ır n uca e e Mü~tahsile maliyet fhtile Hattıüstüva, ek .Iimi mutedi- mışı kakau da yetiştır ılmekte- rasın a ı oyrı ı ın a - . 

le, kutbu şimali ve kutbu dır. d ı rılmosı gibi Devlet Reisi- eticesinde zerinlerin t:m~- tuz verilmesi çok ~ayanı 

cenubi havfllılerindekj nf! b- 2 _ Ekalimi mutedile bu nin salAhıyetlerinin mesul ıen kurtarı acoğı tn mın temennidir. 
atat şunlardır: mm taka nebatatını mütalaa hükt1met şefınin memuriyeti dilmektedir. Zirai vaziyet 

l - Hattıüstüva nebatatı : edebilmek için iki kısma ay- ile birleştirilmesi de Almırn :eylin ve 1'uz Havaların kurak gitm -
Hint, cenubi Afrika çöl ve ırmak ltizımdır: Nasyonal sosyalizminin tam- Yeni sene zeytin mahsu - esinden bura rençberleri 
•abalarıdır. Bu nevnhide 1 - Bahrisefit ıevnhili mlık fıkrine (Totalitatege- i pek güzel olacağı anla- çok zarar görmüştür BazıL 
yetişen nebatatın bazı hus- mecmuni nebatatı . danken) uygun olabilir. Fa 1lıyor. Ancak malıyet Cıati- arın bire iki bazıla rı bire 
usiyetleri vardır. Mesela. 2 Ormanlar mecmu;ıj kat Avrupanın diğer devle·e tuz verilirse bu mahsulden üç buluyorlar. B::ı zıları anc 
medareyn beyninde bulunan nebatatı. tleri böyle bir ıey tanımaz- nlk çok iıtifade edecek, ak tohumlarını alıyorlar. Hn-
arazinin kısmı azamında Bahrisefit sevahili nebatatı : lor. B.zzat diktatörlük •irkaç senedir ödeyemediği tta bazıları da hayvanatının 
hükimlerma olan sıcak ve İspanya, İtalya, Yunan, Tü- memleketlerinde dahi ıorçlarını da ödeyecektir. yıyebıleceği samanı bıle te 
rutubet nebatatın kuvvetli rkiyenin ve Afrikanın Bahri devlet reisinin salAhiyet.i, lnliyet fintile tuz verilmez darik etmeğe çal ışıyorla r . 
'Ye mütenevvi olmamasına sefit sevcıhılinde ezcümle hü~tlm~tin mesul şefınin sa- ·e zeytin mahsulü tuzla te- B uvaziyete ka rşı köylü ko_ 
sebep olmuştur. Hindistanın Tunus, Ceıoyir, Trablusga- lAhıyetınden ayrılmıştır. biye edilmezse üç kuruşa operntifıne olan borçlnrını 
ve Berezilyanın cesim ve rp cihetlerinde görülür. Bu Ameriknda bile kongereye onl olan zeytin geçen sene- ödeyememektedirler. 
haşmetli ormanları bu tcsi- nebatat yııpraklarının drıimn karşı nıesul olan ve vekil.- - --

yeşil olmas ı le temayüz eder, 1 t' b' k ·b· ı·, o'"yJu· Lu·yu·k kafJBŞ.10.1 Za~ıta vazifesinde 
dikkatli~ir 

ratın mahsulüdür. Bundan e ı ır aç sene gı ı uz l r U U 
defne, zeytin. portakııl ves - b' ·· id tl hd d ı · baı:ıka geniı;ı. ynpraklarımız ır mu, e e ta ıt e ı nı. 

:s )' aire hu iklimin başlıca ne- 1 o"IJu" .1u· ağaçları bam bolar g ayet bu··_ b iş o an Amerika Devlet Re· U f U , atatıdır. Bu mıntaka neba-
yük incir ağaçları ve ağaç tatının bir husutıiyeti vard- ııı. h~r~dn misal olarak il · Evelki giin Giresun nnhi-
halinde eğrelti otlnrı bu ne- ır. O da kurak me\•simleri erı surulınez. . yesinin Dıkme köyünde bir 
vahide yetişen ağaçlarıdı r. oldukça uzuu sürdüğü haL Dunyanın her hır tarlanda katil vakası olmuş, ça~ır 
Bu ağaçlar biribirine girift de ihtiyat su teraküm ettir_ d~~let reisi hükılmetin işle- Mehmet isminde biri büyük 
olmuı bir vaz ıyettedir. Ha- mek içın n ı> batatın bazı en- rını gerek dış polıtikada kardeşi Mustafayı öldürmü-
ttd hayvanatı vahşi yesin in sic:esi mülA.hham etli olarak mesul .. bir htiku?1et adamı ştür. 
müruruna gayri müsait bir teşekkül eder Rnhrisefidin ıle muşt~.r~ken ıfa eder ve Vakaya bir aile mesolesi-
haldedir. Bıınlıır stk olmak- garbına doğru gi. bunun boyle olması ldzımdırıin sebebiyet verdiği ve Mehm-
la beraber gayetle yük- Jılırse yani Amerika- ve ancak hu suretle dev- edin kardeşini karnına sap-
sektir. Bu ormanlarda bul . ya doğru gidilir1:1e aynı dere- let reisi, beynlmilel hayatta ladığı bıcakla öldürdüğii 
unan ağaçlardan pek çoğu_ cei arzda tesadüf ettığım ı z her yerde siyasi mürıakşa- anlaşılmaktadır. Cümhuriyet 

. . vasi çayırlarda tabı' rı' aharla lar harı'cı' nde tutul h ' · t H l nun zıyayı şemsim vasıl 8 ımış ır. ~lüddeiumumi muavini ı -
olabildiği aksamı üzerinde asyada görülenlere benzer Yaln ı z A_lmnnyada ti.mdiden mi bey tahkikat yapmak 

nebatata tesadüf edılir Yalı h ktl t f ı 
bir tııkım nebatatı tufeylı've sonra u me şe mı mesu üzere dün Gıresuna gitmiş-

J n ız necliye fasilesi ne bata- J b l k b · · k -
Yetişerek bunların 111" "eklerı'- / e e ı ece ır mercı yo tir. 

~· )' tı buralarda daha kuvvetli- t O · b ı · 
nde asıl ng-açların ç ı' ceklerı· d" B l ur. nun ımzası eyne mı-

ı ır . u çayır arı n mt:k iınde lel bir mukavele altında da 
ara!ında görülür. Ru ormn- bulunanlarında tnsadüf edi- b J b k G 1, t ld 
nlara Hint ormanları namı ler bazı nebatatın uzun sü- u ua~a unu te effül e~e:air esrar aça~çısı tu u U. 

cek kımse olmadığı gıbı . . 
Bu 'ki" ren kuraklıklara mukavemet k 11.1 d e mahallesinden ı ı- ·· endisi de bu imzasından mecı ıy 

min ekseri ovala- etmek üzere etli oldukları dolayı kimseye karşı me - Hacı köylü Mehmet oğlu 
verilir . 

rı da bilhassa necljye yani görülür. sul değıldir. Halil esrıır satarken yakala-
buğday, arpa ve buna mü- «Bu şeyler formaliteye nmış ve dün mevcudcn jht is-
ınasil nebatatı yetiştirır. Bu /r/andada bir eden ışlerdjr,, denıemelidır. as mcıhkem sine veri lmişt-
ovaların nebal3tı kuraklığa Bazı <l.ovletlcrJe hiıkiımet ır. 
Ccvkaldde mütehammil ve Hadise şekıllerı ne kadar muhtelıf 
kuvvetlidir. Ve aynı zaman- O olursa olı:ıun burada Avrupa 
d ( st tarofı birinci sayfada) 

a dn boyludur. Mesela bı r milletlerinin ve hatta. bti-
b Neticede 1 kiş i ölmüş, 37 uğday nebat 4-5 metre ka- tiin cıhan nıilletlerinın ve 
d kjşi de yaralnnm ı ~tır . 

ar .yükselir. "" huttd bütün cıhun mılletle-
H<'idıse, bu gibi müzaved 

• r111 in huyotında uzun zama_ 
elerin ekseriya yapılmnkta nlnrdanLerı vo.kı müşter~k 
olduğu bir avluda cerevnn 

1 

J mesai ile İ J kışaf ederek um. 

Kepsut panay ın, 
Kepsüt panuyı rı yarın 

açı lacaktır . Panayır dört 
gün ürecek ve son günün 
de büyük bir güreş yap ı l a
caktır. 

Eve)k gün gazetemizde 

Dinkçiler muhallesinde Sevi

ye ve Ayşe isimlerinde iki 
k adın arasındaki knvgadan 

bascden yazıda Ayşe hanı 

mm hükumet tababetjnden 
r.ı por alındıkta sonra poli
se müracaat ett ği polisin 
de müracaat i tidesı istediği 
yaz l nııştı . Bu son fıkrada 

zabıtanın vuzıfesine mütenl
lık herhangi bir yolsusluk 

kastedılmedıği meydanda ol-
nıasmn rağmen bu münase
betle de zabıtamızın vozıfe 

sınde dikkatli olduğunu kay 
detmeyj faydalı bulduk . 

Kaça~~ıhk yapan bir ~öy 
korucusu tutulJu. 

Köteyl i köyü ·orucusu 
Ferhat oğlu Mustafa bir 
~·u va l kaçak yaprak tütiınle 

Kepsüde gi ierk~n j ~ndarm-

larım z tarafından yakalnn
m ştı r . Kaçakçı korucu ı ht ı 

s 1 mahkemesine verılmiş

tir. 

Güç 
ile Birlik arasında maç 

Bugün İdmangücü ldaı 
birlığı bırinci takımları 

sında hususi bir maç Y 
lacaktır. lki kuvvetli 
mm karşılaşması her b 
zevkli ve güzel olacaktı 

~aça saat b şte başla 
cnktır . 

Sü eymaniyelilar g liJ 
Haber ald ğımızn 

Suleymnniye la.kımı idaı 
gücü ile bir maç yap 
üzere bu cuma şehri 
gelecektir. 

l!li ..... " 

Almanya da . .. 
reyıam muc 
delesi başla 
( Üst tarafı birinci sayfa 

anı olan yeni Almanyayı. 
lamamışlar ve anlamrk 1 

mornişlerdir. » 
30 haziran tarihino t~l 

eden mumaileyh, nazıS 

ı ktidar mevkiine gelolid 
rı tesadüf etmiş olduğu 
şkülleri hatırlatmış ve § 
demiştır: 

«- Dahili manialar, 
zızmi zAfa düşürmemiş 
kis kuvvetlendirmiştır.» 

Hındenburgdan bahs 
hatip demiştır ki: 

«- Huyat, hayatın o 
lara nittjr . Ecnebi matb 
Reısictimhur BıP 
burgun ölumünü haftnlı.ı 
beri bekleyıp duruyordu 
gazeteler Mureşalın öl 
nazizmın yıkılması de 
olncoğını yazı yorlardı .. 
ları Alman ordusunun ı 

edeceğini ve saltanatın 
edeceğim tahmin ediyor! 
Muhacirler, i,rtjcaın zufe 
den bahsediyorlar ve b~ 
ıbnı biraz ıonra bolşevı 
takıp edeceğinı beyan e 
orlardı.Bolşevizm bugün 

nyo.dn bir e fı:;ane olmuşıur· 

tı k bolşevizmi tanımı)'0 

Rcnebıler, bize bizİl'.P 
şkullr.rimızi ihtar et 
hakkrn, malik değild1 

Bız bu miı kıiltlt taııı8 

müdrikiz ve bunlarla b 
alde başa çıkacağız. 

Bizim ilga ettığimis 
yalun söylemek lnirr•Yfl 
ir v ~ bunu yapmış oJdO 
muzdan do ayı hahtiysrı 

Naz r. ecnebi gazeıe 
t f' nkiJe devam etmiş .;e 
tler in millet in reyine rııil 
ant etmPk vadini tutmıJ§ 
duğunu söyledikten .6~ 

u sözleri ılfi ve eyle ınıŞ 
« - Biz milleti ver• 

rey net icesinden zerre J 
ar endişe etmiyoruz.» 

Afrikanın ve hilhas <1 Nı
zer. Senegal, Nili Ulya ha_ 
valisiııtie bulunanlar da şu

. yanı tetkiktir. Yalnız Afrika 
nebatatı Asya nebatatın -
dan daha az mütenevvi vo 
ağaçlarının tulü onlardan 
daha kısadır. Yalnız bu ha. 

etmiştir. Burada 5000 çiftçi umıyetıe muteber olan hu •. 
toplunm ı ş bulunuyor ve 3UO k ki b. h l · 
zabııa memuru J a intizamı u ır 11 ve vazıyet me-

vzuu bahsolmaktadır. ÜçüQ_ 

Panayırlar . cok 
görmektodır. 

rağbet Sorguya cevap. 

valide bulunan baubaplnrın 
sakları çok uzundur. Tehir 
Vll göl kenarında da gayet 
buyuk saz ve papiruslor 
vardır. Ovalarında neclı yo 
fasilesi (hu fasile nebatatın_ 
ın ne olduğu evC>lce izah 
fldilmi~ti . ) Yetişir Afriku
nın bu nevuhisi bahrisefit 
mıntakasından hakiki bir 
kum deryası olan azim bir 
cöl ile tPfrik olunıır Hu da 
"ohrn dP.nılen ve b:ıştan ha-

muhafaza ediyordu. Birden 
bire içinde 15 kiş i <'U Hejçhıu MonokrıısisJ şi-
bulunan ve hüti.ın hızil e rre mdJ bu hule Alwanyadıt ni_ 

• t:ı hayet vermiştır. 
len bır kamyon kapalı du 

k Yeryi.ızünde hiç bir fa t i ra n apıyı zorlıyaruk avlu -
üçürırv ı.i R eıch reısı Adolf dan iç r ı\ e gırmistir Bunun 

· H ıtlorin mebtılı"·eti kodnr uzc;,rırıc zJbıtn derhal nt<•s " 
büy uk ve muth s hır mesuaçmış vo sek iz ·ışiyi ' urm-

u-. tur. Panığe tutulan holk liyo t ı m ıyor ~u do doğ 
k ı pılaıa doğru koşuşmuss rudur k i. 1 rapc) kayıJ Jarı 
da zabıtan ın miınıdnaati le K ıpıtolün tam nıha şın ı.lıı · 
knr ıl şmıştır Bir osk r:ı dır. 
ınüfrezinin gelmt:>"'İle suk11-
net ancak iade oluna bilıııi 
t ir . 

Vazıyeti ciddiy"tl ~ telakkı 

.,.,.;:::==""""""==== 
eden lrlanda hükilm ti cn p 
ed n yerlerde za bıta kuvve
tlerini tnkviye ettirmekte
dir . 

Zo~ la çı~anhr mı1 
Dün sah h sa t beş sırn 

larındu Dınkçiler mah llC>si
nden b hı:ıvan y,ınu ~ oğl u 

İs ınu l n0o ı K .s plar m h ıl 
lesindtk ı evinde l ir ile 
oturan belediye tanzifat. am
el ı-1si nden Abdulla hı ı,•ıkarm 
ak mak d 'jp b~'lta ile eı; e 
tnarruz ı1 ltiğ inden z1b ta 
tar.ı !ınd ı:ııı yukalanm:ş. 

tır . Uakkındo. t hkiknt yap-
ılınnktadı r 

Hu ltlmsef/ln listııne konup saksuğan 
F:l sö:ıi tekrarlama papağan gibi 
Yeter arllk palavra balonlarım indir 
Sözlerini a:ıcık samimice g yindir. 

gibi, 

Hilaplarmda tıpkı im: bir heykel gibisin. 
Dilimize yabancı adeta el gibisin 
} a bi::.e in, yahut la bizi yanma çıkar. 
t.ğer hoylc kalır:>an halin bizi çak sıkar . 

~* ...... ' 
Koyunu olnuyanlar keçim çelebi derler, 
Biriciğimiz diye onu candan severler . 
Fakat /J izim sürıiyfr koçlu koyunumu:. çok 
Senin gibi çepiçin bizct hiç kıymeti yok. 

Muharrem 
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17 AGUSTOS 
f0RKDILI 

~- h ,. ~~~~~ 1 hıkaye: 

Aşkın sonu. 

Sapa: 3 
ı 

- Berra bir gecede, vapu
rumuz etrufa öpüklerini sa
çarak bizi, o ellerden uzak
laştırdığı gündenberi kızım, 
biricik yavrum bir gün olsun 
gözlerini oçmamıştır. Hum
malar i~·erisjnde kıvrnnıyor. 
derece gittik~·c yükseliyor. 
Çok yalvarırım, doktor bey, 
benim kızımı bann bırakın, 
onu ölümun pençesine tes_ 
Jjm etmeyin . 

yUp e 1 Vaziyette ı~~~ f ~ V e 
~·kiku~~~!!~~ar ınuhnı- ı· Sehir ·ntın~an itiDaren ~. c. İ 0Ş 

lesınden kahveci Mehmet f f AğUSf I ~ 

Derııiayollan 7 
me m ·· f ettişliğ-

oğlu Mustafa ile Burdurlu ı.:.. ';I 1 den• 
Ahmet .. oğl~ Hüseyin clün 22 A L V 1 K l ~ • 
g_ece şuphelı olo.rak istasiyon ~ Al f 14' İzmirde ~6 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmile 
cıvıırında görülerek ynkıı- ~ fi r.NDRA '-! panayır ve 9 eylül IY34 dekurtuluş şenlikleri münasebe-
lnnmışlardır. Hüseyin yaku. ~ AN f V ı tile Oemiryolu ücretlerın<le, aşağıd,tki tenzilAt ve teshil4t 
lnnJığı vakit sol memesi al- ~ .. yapılacaktır: 
tında bir bıçak yarası oldu ~ Hu ş . ! t~l'l\\\ bu ~aheS\1 \' Cil- rJI 1 - Ankara ve Konyadan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 
- ı ~ e~ lan v '· s· . l ·ı 11 gu görü müş ve memlPket ~ i lllİni ... : .. 1 e ·rU tı. ızı mştan ili li.l- ı 25 Ağuston 1934 tarihlerine doğruca lzmire hareket ede-
hastnnesine yatırılmıştır. it. Veliı\e . . lalde. şeye garkedPceklİI'. cek katarlarla Ankııra-Afyon ve Konya .Afyon, Alayunt-88 _ 

r .. Yurtta ' ~ · 1 k ld·ır ı lıkesir, Afyon-Menemen, Bandırma.Menemen kısımlarındaki Hanımefen .ı fennin gö
sterdiği icnpların hepaıni 
~atbık ettik, son kalan çare
lere baş vurduk. Artı hu 
geceyı beklemek mecburi
ytttındeyiz. Olmazsa yorın 
hastahanttye kaldırırız 

- Yok, istemem doktor 
bey, ben dünyada kızımla 
eviştim, ona Aşık oldum. 

Bir Jakıka yanımdan ayrıl
masını istemem. 

- Ah .•• Gene sayıklama-
ğn boşladı... Ne söylüyor 
acaba?. 

Anne ile doktor halılar 
üzerinde yürümeğe başladı
lar. Öyle yavaş yürüyorlar
dı lr.i, gece yarısında duvar 
saatinin tiktakından başka 
birşey ititilmiyordu. Hasta
nın yanına geldikleri zaman 
bir hırıltı ile ho.sta sayıklı
yordu .. 

- Anne, diyordu .. Anne .• 
Evet .. Bırakmasınlar .. O bir 
hırsızdır.. Yok, yok o, bir 
dolandırıcıdır .. Benim aşkım· 
dan .. benim sevgimdrn .. Ku
rtulmıık için mi öyle yaptı. 
Anne.. Benim aşkım yiızün_ 
den seni Je mi payladılar? . . 
Neresıydi ornsı? •. Dur, dur .. 
Görüyorum . Suları vardı .. 
Her tarof ye~illikti .. Bak, an
ne.. Göruyor musun? Jki ka
dın bizi knrşılamağa geliyor. 
Oh anne bu benim sevgıli. 

ınin annesi.. 

- Of boy lıyorum.. Oliı_ 
yorum.. Beni affet annecı

ğıcn.. Kaçalım buradan .. 

BuraJ ıı b~nim kalhil~ı 
cnlnn hırsızlar var. 

Hırıltı ıle sayıklamalıu 
nihayet bulurken nemh gö· 
ıu doktora çovrilrdı. Cevap 
ver, dıyorJu. Doktor son 
leşhi İnı anlattı: 

- ltanıme{endi k ızınız 
e san\ırktır ve i,terılitır. 
Ona karşı yapactığınız teJuvı, 
nncak ktdbıoı k ndıuu ıade 
ctnıektır. Hu ise kubıl da
ğıl!. .. tiabuhu kudaı d11ha 
sakın hır g~co ge~jrebilıne
~ı ı\•ın hıro.z morfın yopaca
gıın. Morfın ttjSIJ ıle ı:;ız de 
kız n 1 ız u. heroher uyursunuz, 
sababı:ı uu·· .... . . 

l) şunuruz. 
0 ktor modın yaparak 

ayrıldı. 

Arınc, ızının yonıbaşınn 
ŞezJ00 -
kl gunu çekerek parmo-
d nrınızın kısnçlor.araeın -

a dnlğın uyuyordu . 

ı::; ~~~~ 
ahnhın ı:ıydınlığı ponçere 

Caınt d nrın an Io odaya dom-

. ~·-· ... ·. 

~ ş. •• ••••• , .. ~ ( \ l l ze 11ıBEHLEHI. lstasiyonlardan münhasırnn iz mire gitmek üzere gıdit dön-
; Hilalialmıeri t / • • \ rı C'l) n u·· \ ı • . ıınu ma • ~ s··. ( l mıı 2,30 dadır. \ üş bıleti alııcnk yolculara yuzde 80-86 nisbetlerinde müh. 
: ıstırap çeken ınsanlara : /j 'uvare 9,30 cuı im tenzilat yapılacaktır. 
• '/ 'k. d • ~"'" .JJ.1 • tyı ı · yar ım edtn odur • ... ~~~~ .A~r.;,~~ ~~:ıl'!I İştıu tenzılfit, ikinci defa olsrnk Ankara Te Konyadın 
....... a.. •• 

11911 
........ : ' ~°'Ü...,.._.~~ r~ 7 Eyliil, Afyon ve Bandırmadan 8 Fyhll tarihlerinde hare-

B [ k . tamek'tep ket edec ·k katlor için tekrar edilecektir. 

ZEİ KON 
htoğraf Makinaları 

Diinvacla hirinrHiği kH-
zann.n « ZEISIKON') . 
fotoğraf nrnkinclt·riniıı 

934 otınnatik modclltı
rini makinf•, rJıpa vP 
<;<1ntanlarını «Ş.~ il ~IEH 
IET MAHDU~J[ Hf 
SEVİN A VNI ticart>r 
haıwsindt• arayınız . 

in, Jamla süzülürken husta 
son nefesini VMiyor. 

Uykusuzluktan k .. l .1 ızurıJn 
goz erı e doklora bnkon nnne so ruyor: 

- Aşkın sonu böyle mid
ır? Dilktor. anlat bııno böyle 
midir?. Kızımı gelin etme 
diın . Ne betbaht , ne 
zuvallı hir anneyim. All-

ah aşkına, fen denilen §"Y 

buro.da .~en~ini göstP.remiy
rcek mır Bır dtıfacık olsun 
kızımın Sl' ini işitmiye ı•ek 
miyim? .. 

Annenin bitmiyen sualleri 
karşısında çaresiz, dilsiz' 
kalan doktor haı;taya yakl-
aştı. Nabzını tuttu. hlle rj 
buz g ibi soğumuş, kanın 
dorabanı duruyordu. Bir 
çılğın gibi üstüne atılan an. 
ne.. K zının son sözlerini 
j~jtti: 

- Zavı:ıllı aşkım. 

Enver Şefik 

Q l esır kı~Of · · Yolcular, döı.üş hi\et\~rini hmir istasyonuna vize etti-
,.,adür{ÜğÜnden: fffi0K ~llf\ÜC hm\te IDUVasa\a\ tarihinden 10Uf8 bP. gÜU 

11' • ı.: :t\\.\\.~ \~m.\~~ ~ ~ ~~ ~\ ~~c~'c. a\~~\~t\a\ \~-. ~'1..~\ ~,. 
A ~ ~ ~ • 

- B'ustosun ~O ;ne' 't'i >ı: , ~~ ... ~~"'"~ 

hergıin sabahla rı sattt ıo don 1~ ye akşnmlurı ı4 tcn 18 zo, Bu tenzildlt n i tıfade için Ankara-RRlıiesir ıBalıkeair 
kadnr tnlehe kaydına başlanocuktır. h1riç», A.loyunt-Aryı>n «Aryon hııriç», Kf)nya· Afyon cAfy-

2 . ~1ezuniyet iıntjhanlarına Eylfilün birinci Cumarte-

1 

on horiç», kısımlarındaki istasyonlordan biJet alacak yolo· 
si günü, . ular; bıletlerıne yop ştırılmak üzere giıelere birer vesika 

3 _ Sırııf ikmal imtihanlarına Eyltllün 22 ncı ?um_ar.~ foto~rafı vereceklerdir. Bıızı istasyonlardan lzmire gidit-
tesi günü, Derslere Birinciteşrinin Birinci Pazartası gunu dönüş bilet ücretleri ounlardır: il ili 
b şlanacaktır. 

Balıkesir icra 
Memurluğu 

b Balıkosil' . ve bir miktar bahçe ve bi r 
orc\u y . 11 hanicasına k 

keçeci ı:;ıc~ rnuhollesinden su kuyusu ve hulen ele . 
Emin beyi: bar,~ Mehmet trik teşkilAtı mevcut hane 
ni istifusı ı orcunun temi- ve Martlı muhallesinde 

arnrnın.ı lJu"ku· met caddesinde vaki 
dilen lımirlor \lQ haciz ' 

d k" rnnhaıı . sağı B'orutçu Zade tiüleymnn 
e va ı saği hııcı eeın- ef,·ndi hanesi ve solu ve 

ılükAnı ve solu İzrnirıı· lla8an t k 
h önü yol ve ıır kası ,ozu 

İsnınıl dükktlııı or·kaaı ~cı zado hacı tnlAl 
önü yol ile mahdut lav 0•1~ b .J hd t 255 

dan: ! 

gidiş-

« 
(( 

Cl'. 

« 

dönüt 
« 
« 
(( 

« 

Karnı 
700 
600 
525 
J50 
225 
ı50 
250 

Yolcular, bu biletlerle lzmire vardıktan, Te lzmir 
istasyouunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin me. 
riyet müı~do t. i .nihayetine kadar istedikleri ~stikamet~ do
ğru istedıklerı yerde kalarak seyahat edebıleceklerdır. 

~ oy hanesilı ma u 
ve tabansız ve 81 ınetre aa.eıro murabaaında ıırsn üze-
üzcrine binıı edilmiş ahşap "İne bina edilmiş ve dahıli 

Bu scyahata ait on beş gün müddetli halk ticaret bi
letlerinin ücrotleri şunlardır: 

1 il 111 

hir dükkAn ve Börekçi . ~~: elektrik motoru mev-
ler muhalleıjnde vnki suğı 'Ye lit<lbanlı ve tavanlı kArkir 

Çavdar oğlu veresesi v~ ıine~:ırt~ teşkilıltı mevcut 
solu sahibi senet hanesı pnıar1 hu?utro hane ve taş 
ve arkası yine Çavdar oğlu ruz Hacı ~nr:nı dinmekle ma. 
hnnesi ve önü yol ıla 01a· de Vaki 92 rnaıl ınahnllesin
h<lut 11 Numaralı ahşap ve vo 98 ve 9ı metre ve 176 
üst kutta tavanlı ikt oda 3~~ 01 da &renlo.rm:~ro . ıuurab-

i euı r:ni§ kd k. " erıne bina 
ve önünde bir metre arzın• 8 zaların O\·ı~ ır 4 ndet ınağa-
tavunlı bı" r sofa ve olt •rtırr:n ·1 rayn çevrılmea· ka. 1 e pn-
katta bir oda ve bir mutbah ııı iş\ir. Bu ho.pı;tıe a.rQr vcrı. 

b. h ı k d o · Yazılan ve ır A d ve apı a rtnameyı her kes . şa. 
· · .. · görehıl 

gırınce tabanlı koridor, ,.e lllek uzere 16. 8· 9
34 

. -
39 d . "b ları-metre murahaındu ursa biP en ıtı aren on gün .. 
üzerine binn edilmiş müc- Jdetle icrcı. dairesinden 0~~k 
eddot bir bap hane ve bu)unJuıulmuktaJır. Bu ha.

yine aynı muhallede sağı bJB bir hak iddiasında hulu
sahibi senet müceddet han· 1111nlar varsa turihi ilAndun 

e~i ve dolu Necip e fı Ji jtibnren yirmi gürı içinde ev
veresisi hanesi ve ar:~sı rakı müsbite lerı le birlikte 
emlak ; milliyo hane · Balıkes ir icra doir cısine mü-- . sı ,e 
onu yol ile mahdut 124 rncıı at etmedikleri takdirde 
metre m_uabaaındo orsa jıa klnrı tapu sicillilo sabit 
üzerine bınn edılmiş t2 0ı01ndıkru satış bedelinin 
numarada muknyyet ve pnylaşmns ndan hariç kala
kak iistündek' kısıınd 80 

k • a 0 tt ctıklnrdır . Birinci nrllırma 
ısmı bodrum ve orta it J8· 9 934 tarih ine tesııdif 

ta bir oda ve bir s 1 at· 
·· k 0 ~n ve ,.ııoıı salı günü ennt 16 ola-
ust atta iki oda ve bir role tayin edilmiş olup o gün 
ndık odası ve yüklük 

88~ konulan pey h ıymeti ınuha -
pencereleri tomil ~ 
t r ve llrkll ınıııinesin i bulmadığı takdir-
ara ta Ja avrıca l 

ve ıistlit iki 
0

•1n ve a tlı "e de o.rtırm:. 3- 10· 934 tnri-
Sololl hine tes:ıı lif eden ~·nrşnm hn 

gunü ~nat 15 ya kadar on 
beŞ gün müddetle temdıt 
edılecektir. Bugün nr konu
!aP .P"Y kıymeti nıuh mmi-

1750 1250 a75 Kurut. 
Bu bilet hamilleri 30 kilo uk meccani bağaj hak. 

1 dın başkıı aynı cinstton 25 veya mubtelıf cinsler-
arın O k"l - l"k d · b d '"teşe kkil 5 1 o numune ı efYayı aıma eraber-
e~ ~u meccanen nakletmek hakkını haizdirler. 

lerınut' · k b ) b · b'l 1 1 t yonlorılou uza u unan veya u ne"Tı ı et er aa· 
8 

as erler hnlkındnn bile\ tedarik edecekler, Haydar
tılmıyal / bul» tzmir, Kayseri, Adana işletme müfettitlilr.
pa~a « ,8 an Ankaradn Dı:ıvlet Demiryolları Umumi idareıine 
lerıne \ eya r e ndreelerirı i gönderirler' ve hangi to.rihte 
·· t fotoğra v l ki b 1 ucre • J seyahate bot ıyaca arını i dirirlerae, 
hangi istasyon on .. d ·ı· 

. sterine gon orı ır. 
bıletlerı. aılre 10 Eyhll 1934 nrfmda ıebekeni 

3- 16 Ağu~tos- nundan ve her hangi bir tarih için 
h h · b" tasyo 
1 

er . angı ır 18 "d' -dönüt bileti alacnk yolculara umum 
zmıre fotoğrafla gı ~-~ ıı · ve panayırda teıhir için 

t ·r ·· 1 · J yuzde e ı, ..rı e ucret ~rın en O k'I dan {uzla vl'kpare ıığır eeaa-
gonJ · ı k 25 ı o J 
mı .ek~ı ece eşyanın • t · r~ üzerinde yüzde y11tmit tenz. 
·ıA n ı ı adedine umumı arı . t fL .. ı ... ıı· ırı · ı)oaaıt ve te 
l ut y n l "J At dbD )6 .. u, ~ ., -
sarruf pı ır: E~ya tenzı ın ulıelHinden iıtıhsal edılmi 
b" cernıyetı merkez veya § 
ır OVOsikonın jstoeyona verilmeli Şılf\tlr. 'l L • • 

önüş l geri ç~vrı ecea 'tY• ıcan 
iz mirde h yo culıırilo satılmoyıp 1 24 Eyltll 934 tür. 

y n °rı·ket vo seYk müddeti · · · 
olculor dö .. . . . . . · tasyonuna "Tize ettır-

m~k şnrtile b~u, -~ılotlorını lzmır ıs lzoıirden hareketle 
do"ruca rnuJtiet zarfında ld"Ll . 
• 

0 
• ve k ld ge ı il erı 

ı tasyonlııra dön . . ısa yo an e a lımire 
- d I" k ebılırler . Pana•ırda sotılmıyan şy 

gon erı ır <'n, elın J • j mir ambarı 
na inde edilmek ş ~1., olo.n hamule eenetlerı z. d l u -

Fazla tafsildt .o~ ı ? ıno hrederine meccanen ıa e 'od. un r. 
ıçın ıstaeyonlo.ra müracaat edilmelı ır. 
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Askeri Satın Alma 

. _ ... Komsıyonundan: 
~usı~ırlı~ın kıtaat ha vv·ınat "k. .. b'n 

• .... u • • < ı nı n ı , ,·uı ı 

kılt• arp:rı muhammen fiata n<\•ıa .. k lı 
• • • u .... ran apa 

zarfla ı hales ı ıcap ederken vanlışhkla aJ .. .. .1 .h 1 . . .. cııı nıu-
rıakasa ı e ı a esı ıcap <'dilmek üzere ilan edi-

29 birins. teş ;n e A karada açılacak sa11Q~ 
Yi sergisi e i~tirak e . Müracaat müddeti 
1 eylülde bitiyor· 

nrnın yüzde -yetmiş beşini 
ve ıhıha fazla istcklisini bul· 
clu~11 takdirı!t- Nı çok orltıra · 
nıı ılıute edılel'ektiı . Almak 
,e şartnomAyj görmek itıti

yıııı10rin 934- do ya nuınorn· 
ı:;ilC Rulıkosir icro tlairosino 
getı111eeri illln olunur ... 

lmişse de ymıidcn ~·irn1i riin müddeıfo ildıı v~ 
ihalesi 5 e~· llıl 934 çarşamba günü saat on
da kapalı zarfla ihalPsi icra edilt•cdair. T~Jıııl
(•ı·in mczktir gön ve saaue Bahkcsir As. Sa. Al. 
Ke. mına müracaatları . 
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SUSICIRLIK PANAYIRI 1 

25 Ağustos 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. 
Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

Bandırmada aarif Oteıi 
Müsteciri:HÜSEYİN 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobileıi, lokan
taıımn bütün takımları 
yeollenmlıtir. 

Kontur.. Temizlik .. 
Herıey mükemmeldir. 

FOTOGRAF 
MAKİNELERi 

\ 

Sah Mehemt ma~~umu Hüseyin Avni ticarethanesi 

Agf a f otograf makinelerı 
oin Balıkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGRAF MAKİNELERi 
Yedi yatında bir çocuk tarafından dahi gayret l kolaylıkla kullanılır. 


