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Kurultayı .. 
Malfiaıdur ki cl il millet 

ikinci Türk Dili Kurultayı ·· toplandı. 
----------------------------==---------------.... Dil Kurultayı Çahşmaya Başl dt. Belediye Meclisimiz karekt rinde en kuvvetli 

teıahürdür. Müşterek dili 
olmıyan on bet ,,· . .1 . • ,, ırmı mı· 
yon ınsanın biran · . b" 

ıçın ır 
araya toplandığını san 1 a ım. 

Kazım Paşa hazretleri ve Maarif Ve~iii kıym tli ~irer nutuk söylediler, Cemiyet 
Bu manasız ve 0 1 n a-
şılmaz bir kalabalıktan ba- kiti~iumumisi raporu okunu, A~met Cevat ~ey tezini anlatt1. 
şka ne olur? 

Umumi 11 anın millet ha
yatında rolü işte bu kadar 
mühımdir. Türk. medC'niy13. 
tinin en yüksek Jereeelere 
çıktığını, eski devirlerde Türk 
dilinin çok zengin olduğunu 
tetkikat meydana koyuyor. 
Bu da bir milletin medeni 
teviyesi ile dili arasındn 
geniş mikyasta bağlantılar 

Ktzrm Paşa kurultay başbuğlı!mı, 
İstanbul, ıs (Muhahirımız

'10n)- İkinci dil kurult yı 
bugün saat J 4 tcı Oolmab h
ce. •.•rayında toplanarak m 

Zeynelab dın " Esat beyler başbug Ye ill I ne seçlld ler. 

olduğunu gösterir. 
Fakat ne yazık ki eski 

Türk aıedeniyeti büyük ga
fletler neticesi olorak hara
belere intıkaJ ettikten sonra 
Türk dıli de gerilemeğe 
hatlnmış Osmanlı tarjhjnın 
son asırlarında ise ona artık 
yapancı diller hükmeder 

saısıne G · 
H başlamıştır. nzı 
0 zretı . r hah e~ı kurultaya şere 

tetıtıışlerrlir 
Maarif Yek'I: 

reiıj z 1 ı ve T.D T C. 
aynelab'd' 

mett' b" 1 ın boy Fi)'· 
ı ır nutukı 

açmıttır. M t u kurultnyı 
u ealub, .ı· 

rivnsot intibah ın uıvanı " ına . 
Btiyük M lllt•t g ·ı.·ılerek 
reisi Kti7. m Pata MPdisı 
rP.tleri rC'isliğ.~. M Hn~
Vekıli Zeynebbidin ve u~ır 
yük 1illct Mı>disi rf'is ve~
ıtlilkforinden Esat beyl,·r de 
reis vckillikl,..rine s \'İlmi.-

• BaEhU~Ja5arı• t>tıltn l\ıızını Paşa Hı:ı:retlf'!r 
Kıırııltıı ) ıs " 

lerdir. ı kuruhay başbuğluğuna int-

olrnıııtur. 
Bu eon devirlerde kendi 

münevverlerimizi anlamıyac
ak. bir vaziyete gelmit bul
unmamız bütünlüğtlmüzü 

tehdit edecek dereceyi bul· 
makta gecikmemiş ve bizi 
en nıhayet ancak mucize 
eseri olarak kurtulduğumuz 
buyuk felAket*' kcıJar suru 

ktzırn Paşa Hazretleri ihabı dolayısile ,f,.ğerli bir 

----ı:mz-~~~~--- nutuk söylemiş ve sık sık 

ki miştir. 

nlkışlsnmıştır. 

Encümenlerin oçimi yop 
hlı t:ın >ıonra cemiyAtin iki 

senelik ~·alı~ması hakkındaki 
rnparu cemiyet umumi 

kAtibi İbrahim Nec -
mi bey tnrnfırd n okunmu 

Ahın t 
tur. Bun l ın " ' 

C t hey tıöı almı ( l'urk 
D~~a. yap 1ı~ kor t rlorı 

ııı•ın :>. ,, Avr 
ve Türkçenin Hınt "t 

Şimdi Türk, tnrihe yeni
den ve büttin parlnklığile 
bir günet gibi doğuyor. 

Asırlarca geri bırakıldığı 
medeniyet yolunda kendi 
ileri mevkiini tutmağR sav· 

up• dillerile mukayesesı) 
~~~~~":·u~ro:ıı~a>~·ı~n;to~pl~a~nd~ı;~ı~)e=ı=d~oı~n~ıah=a=~=~=8=nr=a'=·~~$~~~~~~ad~ıez'ni okumu~ur. ~ 

Vekiller Panayır 
a,ıyor. Dün ikinci 
defa olarak toplanan N f 
Türk dili kurultayı bu sava- a ·'' •e Maliye Ve~illeri-
ŞID bir cephesidir. Bu cephe- mız Ankaraya do·ndu'"r!ıır. 
ye büyük. şef tarafından ••- lı 
rilen vazifu Türk dilinı bir An.kar.ı, 18 (AA) Yol 
kozmopolıt lisanı olmaktan çatı 1 tasiyooundan Elazıze 
kurtnrm L avıklnmak ona lrnı:iar yapılan dem· ı ... ., ıryo unun 
tarıhinıız k::ııl::ır zengin olan a~·ılı nı<•r ·~imınc 

rıyaı •t 
kuyn k ::ır nd: n bu tun ıne- etm ·... Uzı>rc gıtmi o1an 
d rıi ıhtıynçlarım.zı iCudo Nafıa Vekılı Alı ve M ı· V k 1 ı u ıyo 
edeceK kudrttl' kavuştur- e ı ı Fuat beylerle refaka· 

hazulı~lan ~itti. 
qaşvekilimiz 25 ağu
stosta izmire geliyor· 

Jzınır. ı8 {AA) - B yn 
olmılel dokuz Eylnl pnnuyırı 
h z rl ki ırı ıkmrl e lıldi. Ağ 
sto un 23 n ::ıdar İr sJ· tıı 

Balon 
Belçikalı alını yeni bir se· 

rahata "ık ıfour 11.. v ıyor. 
... venn 8 

(A A) 29 e elçikn- 18 
:; osycns il(' :r;şırıdQ M Mu 
Vsnd• releşt Jun Yaşında M. 
h ri profecıör Ano ak tndan 

• • r:'!Utsfe p . 
r iın s ·rıkı m •so i~ilt- n 1( • -

l • l'k 8 t•st• p 
pesı lj bır ı te trotosf el' Ba • 
}onunun hoıırlıklnrile lh 

Dün fevkalade toplandı. 
Meclis d renin kapanması lçın rariç tespit ıdecık " Etkıl 

b,nasının a ınma,}ı hakkında bır karar Hrecek. -
Valimiz ~ün meclis azalarile hususi bir görüşme yıptı 

Bol diye meclisi dun vi
ldyetin davetile fevkolôde 
olarak toplanmııtır. Mt clıse 
N ıci bey riyaset etmıştir. 

Meclısin ruznnmesine şu iş

ltjr dahıl bulunuyordu: 

l - KHaplar deresi mPc. 
rosınıo mükellefiyet usulıl~ 
temizlenmesi ıçin rayiç tak
diri. 

11 _ Evkaf binasının be
ledıyece satın alınması. 

111 - Belediye intihap 
gönlerinin tayini. 

Vl - BelP.dıye intihnbı 

ı~ıın ihtiyat tahsis.ıttnn 

münakale yapılma11 .. 
VılAyet Sıhhat Meclıei 

K ısaplar deresi mecr~ısınm 

sıtmo. kanununa tevfılon 

üzere btitçe encümenine ve
rilmiştir. 

Meclis yarın saat 18 de 
toplanmak üzP-re ıiağılmııtır. 

Meclis encumenleri bugün 
ayrı ayrı toplanarak. heyeti 
umumiyHden nrılen itleri 
t.etkık ed•p bir karara bağ
layacaktır. 

•• Valimiz S.ılim bey içtima. 
dan eni belediye aularile 
buıuıt bir görüıme yapmıı, 
ıehrin umranına ait itler 
hakkında kendilerile uzan 
uıun göru,müttür. GörCltm•
de fırka reııimiı Tedık Fi
kret bayle .,ali muavinı Ek
rem, mektupçu Hılmi Te 

Sıhhat müdur vekili Dr. Ali 
Rize beyier bulunmuıtur. mlikellefiyct usulile 

1===-=--==-------·--------temizleti l mı~sine karar 
vermiştir. Yine bu 
konuna tevfikan hclediye 
mPclisi tarafından rayicin 
yoııı bir arf ımın büt~·esi kaç 

kuru tur bunun .ıkdır edılmesı 

f,lzım gelmek' dir Buna ait 
evrak mesai encümence 
verilmiştır. 

Ji;vkaf binosımn istimlAki 
meselesine nzadan Ömor Edip 
"e elhiseci Ali beyler itiraz 
etmiş ve bunun reddini ist
emişlerdir. Bu ve ruzname
nin diğer iki moddesini teşkil 
eden işler tetkik edilmek 

Sovyet 
Muharrirleri kongresi 

toplandı. Maksim 
Gerginin raporu 
Moıkova, 18 (A.A.) -

Se•yet muharrirlerinin ilk 
konferansı hükOmet erkanı 

ve kongre için gelen birçok 
misafirlerin huıurile Malr.ıim 
Gorkinin riyasetinde açılmı
ttır. 

Binden fazla murahhaaın 
( Devamı ikinci sayfede ) 

=Bandırma Tenezzühü 
Büyii.k bir rağbet gördü. 

Altı yüz kadar bamıehrlılz bu tenezzühe iştirak etti. 

ınoktır. tlerınd.•ki zevat bu sabah 
. O Hı rn yoda buyuk alılka dokuz la · elırimiz gelmişler 
~le dınl ·dığırııiz sözler gecen ve ıst 1-4İyondn Nafıa ve Mali· 
1 1 sen znrCınılu cem Y tın ye Vck ıl ti rile D vlet \lomir 

anah ti rı h t ş olacaktır. 

Panayır ızzat açucok olan 
Ba vcıkıl ismet Paşa Hazret· 
l •r ain 25 oğu tosta lzn re 
~ o elı'rıne ıntız::ır edilıyor· 

iz nir ~ ·1 ıt lon Y monl r 

0fg
uldürlur. Balon P"·oruın u 
uşunun ıkincı yılı ör iıoıiı 0~= 1 

1 l ugiın U\ ncı kt t. l lonun 

kendıs ne tevdi dilmiş olan yolları ('r r rıı tarufıı ,f m t t 
vazıfeyi boşar ı ..-ta ınustc . karş lann ı la dır. o. ı Ş\ ,..k l Pcış H.ızret-

rl 27 oğu:ı· 

•na bir Cualiyet göst rdığ ni =-~~·=====:=:=~:=~le~r~ın;ı:,:.n::t~ıu~z~tı~"~ı.:, !Y!JDP[!!la~c:ı_nk~t~ır· 

~·t~l·~:;~rGazt nın ve mil- Mus~olini 1 Do fusu 
e ın lanı muznheretı ıle iş 

gören -:emiyeti büyük ile .Avu_sıu .. rya ~aşvekdi Katli mes~lesin~en emniJet 
dava~ında şimdıdcn muv ıff- 1. k 
ak ad ledılelıilıriz. uır goruşme yapaca m~~ürü da tev~ıl ed idi 
. Kurultoyo derin sevinçle- Roma., 18 (A A.) - Miı.so- V ıyanı:ı, 1 s (A A.) Oo· 

rırnızle kutlu ~·al şmalar dıl linı ıle Avusturya Başvekıli ICusun kdtli hAdiscs'ı I 
ey &1 'k d I ,,oruz. arasınd.ıki mülAkat Florimz- 0 a er olan te"~if 

Kenan Emin 

Almanyamn protestosu 
Berlin, 18 ,A.:\.) Alm-

an hu kum tı, ~.ırre htikılm 
et komisyonunu vardığı şıf
ahi bir noto ilo Mindenbur-
run ölumu mun a hdilEı Al
rnany hab.ı vP. mntev~rr 
ha kında Saı reılıı çıkan bir 
hA.Jııeyı protesto etmiıtır. 

de .. ukubulac ıktır. eılılenlP.r :ır.ltıındo 0 ,... 
• niyet müdüru" ı ... ı <> dört Poli• 

hasburg hanedamn iş ba
şrna geçmesı mese1esı. 

Budrıpe te, 18 {A.A.) -

Ro udun gelen haberlere gö. 

r ltalyu Başvek l Hab ... hrg 

hı lan r ıad ,., h kk n la. 

kı turlü projcytı muhal 
ef~t edecektır. 

memuru ve bir tane de h'•
haşı bulunmaktadır E 
niy~t ınüdürii Sabık. R r -
ser1ri Rontolı·n ·n <lıvanhonr• . :ı ~. lltbe 
vır. eceg-ı nıulı kk: k d 
edilm kt ,J• 

8 ·ıd· 
cuır. 

Frrlrna hhrib t yaptı 
Am ıı.:y •. 18 (A A.) F 

t na ıl k r k v c;. r· ,... ır :'1 1 ,ır. 

ur Aınnsva Hac, B y · p:;01 
• rı Ilı it 

smında tubrıbat yapm 
ıştıt 

Ç oslı vokyn)u doğru yol 
l c ğı zar ı dılo Pkt r. 

llohr - ~ti ·ık 8 (A. 
.) - Ko n tatro sdt:r 

tı !onu bu H hnh soat altıyı 
ı9 geç h v ılanın ştır. Ko· 
sın h r k tind n < H 1 g. z 
t cılerı bu ~·u urnd. n lıır

~·ok f nni neticeler gct rı>eı 

ğıfllO t. ınınıoı ol<luğunu 

8öylemiş e nnnes le 
o~luna vcd:.ı derP-k hnlona 
girtnİRtir. S ot 15,20 b. lon
d11P alınan hır hı pserdeko
serirn 22 bin metreye çıtık· 
(arını bıldirmekte 
.,e tlı>mektedir ki: «soğuktan 
çolt rniitı c!l:sir olduk,' ıs hın 
rr "trev indik. ÇP.koslokya 
tiz r'n<l bulunuvorum. )ta-
ı Mı dah tum~men nerede 
0lj~lı n uzu ıeçemıyoruz. 
~sD.' v nmek içın daha 
b su t ız nr, fo>rıni mü· 

l ş b d l r g ıyet eyi ıurette 
de~..tın t dıyoruz.» 

O l Güzel Bı:nd rnııının dı§ ısta&l onu • 
ev t D ,ıniryollorı ı<lu • tı yuz kudur Bal.keıırlı Ba-

resı c·uın guııu Bul k . mlırmada büyiık bir kttbul 
B ııdırırınyu bır t 1 esırJen .,örınuşlt>r gıdıt ve gttlııte 

0 nezzuh tr g • 
reııı tnhrık otm· . - u 811J1rma halkının aamımı 

ıştır. Tren u 'l L l 
bu) u bir rnğLet ttizahüratı e .. artı anmı' -
l

.. gör0Jü9- 1 r ve havanın mubaltıfc::tıne 
ur. a l b' ü . .. . . rağmen güıe ır g n geçı-

Tenezzu he ıştırak eden al. rerek uğurlanmışlardır. 

-~~~~--~:::::::= :------- --
~ese rn izin /(arı .. 

Ulkemizin Karıdır. .. 
Ulkemizin karı, hepimizin kArıdır· 

11 .Hnı~i EIHıAı Jf HAlllLI I TIKRAZl hem ~i-
s~aıize hmn ölkPmize karlıdır. 
/slikra:ın .~ ÜllCÜ terlihini de alarak kiuniu ve 6lkeni 
ze karşı vazifenizi ynpmuğa haurlanıyor muıunuz? 
O halde şu tarihi unutmayınız: 30 flÖUSTOS - .. 
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IB[NIM~EötuŞJşı:ı Hindenburgun Vasiyeti 
Komple!.. ;~:r:,;: ~~!~~y~'ı~~~~{'!i:zfı~~ı::k oı~:e~~~:~, m:~~ 

Sinemada idik . 
Hava, <le~etli sıcak olduğu 

için halk, bilhas!.111 gençler. 
aalonu doldurmuştu .. . 

Y "r kulnıam ş ~ıbi idi.. 
Fok:at, nedı• nsl', öniimüz 

deki- kıyafetlerine bakılırsa 
oldukça asri - iit· genç kız
dan, iki kf>narda oturanlar, 
yanı başlarındaki sandal· 
yoleri ayırmışlar, kim aor_ 
sa: 

«-Komple efendim.» 
Cevabını yapıştırıyorlardı. 

Dikkat '!diyordum. Sine
ma ba~lnmıya, beş dakiyka 
kaldığı holde, hala, bu: 
«- Komple .. >> lerin tabip

leri meydanda yoktu. 
Biraz evel. «komple .. » 

emri ile ayakta kalan bir 
ılelikanlı, tekrar goldi ve 
rica etti: 

- Efendim. sahibi gelmi
yecek, anlaşılan .. 

- Hayır komple .. 
Delikanlı, bilhassa, asri 

bir şekilde giyinmiı 
olan genç kızların bu 
nezaketsizl ği ve hala, on
larda hakim olan osmanlı 
zihniyeti karşısında, hiddeti-
ni saklamıya çalıştı... Ve 
geriye geçerek, güı;lü

kle bulduğu bir yere oturdu. 
LAkin, hiddeti sönmemişti. 

HAia. sert sert, Osmanlı zi
hniyeti taşıyan o mahut ge· 
nç kızlara bakıyordu . 

Sinema başlamıştı; ayakta 
kalan bir bey, geldi, o ya
aak: edilen sandalyaya, hiç 
sormadan oturdu ... 

Onun yanına düşen hanı
mefendi (1) biraz çekindi 
ve yiyecekmit gibi yanında
kine baktı; fakat, nedenıe 
bir şey ıöyliyemedi. 

Bunu fıreat bilen, biraz 
evelki delikanlı, genç kızla
rın iıitebileceği bir sesle 
arkadaşına: 

- Ooo. dedi, bekledikle
ri bey bu imiş. Maşallah, 
bıravo genç kızlara, doğrusu .. 

Sevgilisine, evelden yer 
ayırmak, bilhassa şehrimiz
de bir cürettir ... 

Artık, genç kızların düşt
ükleri vaziyeti, delikanlıya 
bakışlerını, ıiz tasavvur ed-
iniz .•. 

** Vukıa, bu sütunda 
ddabı muaşeret dersi verm
ek olmaz, fukat, bilmeyenle
re öğretmelidir: 

Sınamada, mevhum bir 
arkadaş için, iki yer zap
tetmek ayıptır!.. 

Türk delıkanlısı vahşi 
değildir, saldırmaz!.. 

Bugün, kadınlo,erkek om
uz omuza, bnşbaşa çalışırk_ 
en, ne diye eğlenc·e yeri -
nıle ayrılsınlar? .. 

Bu genç kızlarn bir arka
dttş na~ihatı Osmanlı zihniyeti 
bırakılmalıdır, artık .. 

Ayıptır, kızlnr; çirkin şe

ylerdir bunlar ... 

Seniha Turhan 

Sumnuda 
-

müthiı ~ora esti. birçok 
yaıall ve zarar var 

Paris, 18 (A.A ) - Sofy
artan alın11n bir h· herde Pl
ovnede bir komünist sui 
kast işi meydana çıkarıldığı 
ve 70 kişinin tevkif edildiği 
hildirı! mektedir. 

hafaza ettiği müddetçe ölmez.» 
A iman Beş vekil muavini Von ve hükumetin bir vaaıtaı1 

Papen,müteveffa Reisicümhur- olması icap ediyordu ve 
un oğlu miralay lliudendurg böyle oldu .. )) 
naınrna Mareşal Hindenbur- Hindtmburg yeni nesilden 
gıırı v:ı:;iyet nnmF!sini ihtiva ecdadına !Ayık olduğunu 
eden mühürlü zarlı M. llit
lere tevdi etmiştir. 

Von Papen Başvekilin Al
man milletine hitaben bey
annamesini neşretmektedir. 

Beyannamenin birinci kıs_ 
mı Hindenburgun 1919 da 
yazdığı vesayetnameyi ihti
va etmektedir. 

llindenburg, bu vasiyetn
ameıinde, harbi ve son fel
Aketi takip eden müfrit ne
vmitlikten şikdyet ederek 
19 uncu asrın karanlık gün
ı~rinden sonra da valarmın 
kutsiliğine inanan kimsele-
rın yenı vatanı umumi 
menfaat çerçevesi içinde 
ferdin serbest inkişafı esa
sına müstenit olarak naııl 

kurduklarını hatırlatmakta 
ve: 

«Bugün ayni yolu tRkip 
etmeliyiz demektir. 

«Harı:- ve insan medeni
yetinin pek çok eserlerine
merkez olan Almanya tari
hi vazifesine olan imanını 
muhafaza ettiği müddetçe 
ölmez. İyi Almanlar, yeni 
fıkirleri eski zamanlıırın 
hazineleri ile mezcetmeğe her 
ha.ide mu vafCak olacaklar<l
ır .» 

Hindenburg, siyasi ihtira
slar dalgaaının bütün muk
addes ananeleri mahvolmak 
tehlikesine maraz bıraktığı
nı görerek, bu dalganın 

geçeceğini kaydediyor ve 
diyor ki: 

«Babalarımızın ümidini te
tkil etmiş olan ve -.atanın 

istikbalini üzerine kurmut 
olduğumuz sağlam kayanın 
tekrar zuhurunu göreceğiz. 
Bu kaya. Alman vatanıdır. 

«Milli fikir ve milli suur 
avdet ettiği vakit yapılan 

fedakdrlıklar ve dökülen 
kan beyhude olmamış olac
aktır.» 

Hindenburg, vasiyetname
inin bu kısmını Alman gen· 
çliğine itimat ve ümidini be_ 
yan ederek bitirmektedir. 

Hindenburg 1934 mayı

sında yaz lmış olan ikınci 
kısımda reieicumhurluğu uh_ 
tesine alırken yeg-dne endi
şesinin münkasim ve nev
mit Alman milletini itimada 
değer bir birliğe götür· 
mek olduğunu ve milleti 
bu birliğin tahakkukuna 
ve en iyi meziyetlerini tek
rar idrake davet etmekten 
hali kalmadığını bildirmP.k
tedir . 

Hindeburg, zılf anlarında 

doğmuş olan teşkilAtı esa
siye kanunu ile hükumet 
şeklinin milletin hakiki iht
yaçlarına uymndır~ını göre. 
rek, bu fıkirleri umumi 
bir hale geleceği vokit gt:
liyor vP: 

« M ill6ti hu nn.n 
hühilüne kaclar mevcudiye
tini tehlikeye düşürmeden 

i.1ar,., ~tmeıiiği bir vozifc 
olarak telôkkı ediyordu. 

«Ürdunuıı d.ıhili siynsP.t 
mücadelelerinden uzak ve 
vntnnı müılufaaya 

hır h lde devletin 
am:ıde 

bck~·i~i 

isp~t etmesini ve sulh ve 
memleketin şerefi için her 

şeyi fadaya amade bulun
masını istiyor ve Alman or-

duıunu tekrar kuranlara 
teşekkür ettikten sonra di
yor ki: 

«Alman milletinin harici 
siyasette zalim bir ıstırap 

yolu takip etmesi icap edi
yordu. Korkunç bir muahe_ 
de üzerine çökmekte idi. 
Dünya, Almanyanın yalnız 

kendisi için değil aynı za
manda bütün Avrupa için 
garp harsının bayrakçısı ol
arak yaşamak istediğini an_ 
lamıyordu. Almanyayı tazyik 
eden zenciler ancak tedricen 
atılabilirdi. Bu benim mille_ 
tin hayatanı muhafaza uğr
unda ittihaz ettığim mütea-
ddit mukarreatın lüzu-
munu izah eder. 
Alamanya dahilde sıhhatin 

teıisi ve kuvvetlerinin iadesi 
ile muvazi bir halJe mil
li şeref esası üzerine mQste_ 
nit olaruk bütün Avrupayı 

al Aka dar eden meselelerde 

daima daha müteıayit bir 
ıurette teşriki mesai ediyo· 
rdu.» 

HinJenburg, vasiyetname
sinin ik.inci kısmını, kendi. 
sine Almanyanın tekrar ku· 
vvetH bir bale geldiği zama
nı göıteren Allaha teıekkür 
ederek bitirmektedir. 

Hindenburg, menfaat end

iıesinden uzak bir aşkla Al
manyanın kalkınması için 
çalışanlara tetekkürlerini bi· 

ldiriyor ve di1or ki: 

«Bapekilım Hitler ve on
un idare ettıği hareket, Al-

man milletini bütün ihtilAft

arın üstünde dahili birliğe 

sevk için tarihi bir şümul 
ve ehemmiyeti haiz kati bir 
adım atmışlardır.» 

Vasiyetname saMemi 
Pariı, 18 {AA.) - Ekadö 

Paris gazetesinde «Hinılenbu. 

rgun vasiytıtnamesi mevsuk 

değildir» batlığı altında bu
gün intişar eden bir makal-

ede vasiyetnamenin sahte ol. 
duğu ispata ~~alışılmaktadır. 

Bulgaristan~a tevkifat 
Sofya, 18 (A.A.) - Dün 

ıJolu ile karışık müthiş bir 
bora Şumnu civarında büyük 

durbeler yapmıştır. Onu 
ağır olmak üzere bir~·ok 

h fıf yaralı vardır, bir çoc· 
uk ölmüştür. 

........................... 
• • 
: Yoksul/arı yediı'en. : • 

geydiren ve herma- i 
nada gözeten Yok- ! 
su/lal' Birliğine seve : • 
seve yardım ediniz. : 

Yoksulları Gözdnw : • Hirliği : 1 

•••••••••••••••••••••••••• 

, ............................................................................ "' 
i ŞEHİRVEMÜLHAKATTA 1 
.............................................................................. 
Mahkemelerde: 

Savaş 
Sa~i~i ~ugün ağu cezada 

muhakeme edilecek. 
(Savaş) gazetesi aleyhine 

yapılmakta olan tahkikat 
neticelenmiş evrak ağır ce
za heyetine teydi olunmuş_ 
tur. 

Gazetenin sahip ve mu
harriri Esat Adil bey matbu· 
at kanununun 30 Ye 40 cı 
maddelerinin hükümleri hi
IAfına neşriyatta bulunmak
tan bugün ağır cezada mu
hakeme edilecektir. 

Kanunun mevzubahs mad_ 
deleri aynen 9öyledir: 

« Madde 30 - Türk ce.ıa 
kanununun 156 ncı maddesi 
sarahati haricinde kendilerine 
mevdu vasifenin ifasından 

dolaY.ı Büyük M llet Meclisi • • 
azasından, icra Ve.killeri 
Heyetinden ve resmi heyet_ 
lerle devlet memurlarmdan 
biri •eya birkaçı hakkında 

ııim ve madde göıterilmiy_ 

erek Dlüphem ve ıui zannı 
davet edecek mahıyette mü
tecaviıane yazı Ye reıimlerle 
Büyük Mıllet Meclisinin ve 
İcra VekiJJeri Heyetınin ve 
resmi heyetlerle devlet me_ 
murlarının veya bir kısmının 
şeref ve haysiyeti ihlal 
olunursa üç aydan altı aya 
kadar hapiı ve JOO liradan 
eksik olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur.» 

« Madde - 40 Padişahlık 
ve hılAf~tçilik yolunda ve 
komünistlik ve anarşistliğe 
tahrık. eden neşriyatta bulu· 
namaz. Hıldfında hareket ed
enlere altı ayJan üç Hneye 
kadar ağır hapis cezası ver~ 
ilir » 

Yeni merkez kumandam 

' 
1 
1 

Alay kumandan muavini ı 
kaymakam Süleyman bey 
Balıkesir merkez kumanda
nlığına tayin edılmiıtir. Yeni 
merkez kumandanına muva_ 
ffakıyet dileriz. 

Daniş bey gitti. 
iki gün evel Kayseriye 

tayin edıldıgi haber verdığL 
mıs K. ldmanbirliği umumi 
kaptanı Daniş bey dün Ba-
dırllla yolile yeni memuriy. 
yet yerine hareket etmiştir. 
Balıkeeir sporuna birçok 
güı_el işler gören ve pek 
ıe"ılen Danit bey istosiyo 
ondıt sporcular tarafından 
hArnretle uğurlanmıştır . 

Balya 
Ya Erdek kıymakamlan değişti 

Cemil be · 
Ankaradan alınan haberl-

ere göre, Balya kaymakamı 
Halis bey Çal kaymakamlı 

ğa, Erdek knymakı Cemil 
bey Demirci kaymakamlığ . no, 

Demirci kaymakamı Esat 
bey Erdek kaymakamlığına, 
eski Edremit kaymakamı 

Mehmet Ali bey de Çinedcın 
Kaş kaymakamlığına tayin 
edilmişlerdir. 

Ordumuz 
Değerli bir zabitini kay-
betti.Bütün Ban~ırma ağla~1. 

Bandırma, 18 (Muhabiri-

mizden) - Dün akşam sa
at :ll aıralarında iskele ön-

ünde feci bir kaza olmuş 

alay kumandan muavini kn· 
ymaluım Ali Riza bey deni
ıde boğularak öl aıüştür. 

Ali Riza bey cuma olmak 
münasebetile gündüzden bir 
motör kirulıyarak ailesile 
birlık:te Bandırmanın güzel 
bir meıir~ yeri olan (Tatlısu) 

ya gitmiıtir. Dönüşte 

feci kaza vukua gelmiştir. 

Motörün arkasında oturan 

Ali Riza bey her nasılsa 

Jenıze düşmüş fakat motör 
on bet. yirmi metre yol ul
dı ktan sonra düştüğü anla
şılabilmiştir. Bütün aramaya 
rağmen ceset b§.1§ buluna
mamıttır. 

Ordumuzun değerli bir 

zabiti olan Ali Riza beyin 
bu feci şei.ilJe ölümii bütün 

Bandırma halkını mütoessir 
etmiş ve ağlatmı§tır. 

Sovyet 
Muharrirleri 
Kongresi 
Toplandı 

Kepsüt panayırı cost tarafı birinci sayfada) 
iştirak ettiği bu kongrede 

l<epsüt panayırı dün. açı- Mnksinı gör ki Sov yet edebi
hıı1ştır. Panayır çok rağhet yatı hnkkında uzun bir rnp 
ko!anmıştır. or okunmuştur. , .. -

Spor: 

Güç-Birlik 
Maçı 2-2 ye bera~erlitlı 
bitti. Süleymaniye geliyır 

Cuma günü ldmanbirliğİ 
ve İtlmııngücü birinci tekıllY 

ları ara11ında husuıi ıekild• 
heyecanlı bir maç yapıfoııf 
tır. Birlik takımı YurttıP 
Münibin iştirakile kuvveW 

idi. Buna mukabil Güç "' 
mameo denecek şekilde ge· 
nç oyunculardan müteşekk~ 
Jdi .. Güç güzel anlaşma ili 
birinci devrenin daha il~ 
dakikalarında hakimiyet tB' 

sisine muvaffak oldu. 'I• 
biri sağiç Ahmedin dığe~ 
Tayıbın ayağile birıbır• 

ardınca iki Hyı yaptı. 1iiP' 
ci devrede Birlık birinci dl' 
neye nazaran da ba güzel 
oynadı, devrenin sonların• 

Joğru yaptığı iki sayı il• 
beraberlıği temin etti. 80 
sıı y ılarm ılk.ini Şevki, ikiııe' 
isini lsmail atmıştır. Gücii' 
yaptığı üç mükemmel ~ 
hakem tnrafıı.dan o(ı•f 
snyılmıştır. 

&üçlülerin e~zersisi 
Süleymnnıyenin şehrioıİ .. 

gelmesi tahakkuk etmış bO' 
lunmaktaılır. Süleymaııi1' 
bu perşembe gunü geltJO,a 
ve cuma günü de muçını f 
pacaktır. 

ldmongücü ı le Süleyrnsol' 
yeye karşı oynıyacnk ıcı~ı
bngün ilk eksersisjni yaf 
caktır. 

ldmangiıcü birinci t11k11 

knpıanı Mahmut bey af1~ 
ya koyduğumuz mtıktubt.J 

arlrndıışlarını bugünkü ek.,. 
rsise çağırmaktad r: 

«Efendim; . 
« Sülcymaniye tokıını 1 

~, 
bu cuma karşılaşRcağız ·, 
ağıda isimleri yazı'ı or~sd,J 
şlarımın ekzersis yapdl ,ı' 
ütcre spor levazımile b b' 
ber sant ı 7 de kulüpte 
lunmalarını rica edt:rio1: 

«MehmAt. İbruhim. Oslll: 
Ahmet, Hüseyin, lbrsb' 

Ahmet, Niyazi, Tayıp, Ş~ı11 it 
Osman, Mehmet. Saoı\,J 

mail Sof o, Sacit. Mu• 
beyler,l> 

Birlik Bandırmada yenilj 
İdmaobirliği ikinci tak ti 

cuma günkü tenezzüh t' 
nile Bondırmayn gider 
ora Birlikspor takımile J 
maç yapmıştır. Maç sı.ırrı:S 
bir hava içindo cereyan 
miş ve 1-2 İJmunbirlığ 
m ıJluibiyP.tile netıcel rı(I' 

SANA YJCJ! Cümhurıyet bayramında Atı' 

karada yeni (SERGİEVİ) nde açılacak stı' 
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir va~' 
if edir. Şimdiden yerini ayırt! . 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti -
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Ecnebi Matbuat. 

Avusturya 
Başvekilinin 
Beyanatı 

uCorrıere deJlo Serırn Jan: 
. M. Sc~uschnigg, Ste(ani 

&Jans~.na ltolya ıle Avustur 
ya munosebetleri hakkında 
aşağıdaki beyanatı& bulun
muştur: 

- İtalya ile Avusturya 
d k

. _ ara-
sın ı samımı ve dostane 
waziyet, merhum M. Oollfus
un büyük bir eserıdir. Biz 
Dolfusun kurduğu eser1 ta
kip ediyoruz . Avusturya ıle 
İtalya arasındaki eyı ve sıkı 
münasebetleri, doha ziyade 
derinleştireceğiz. Bu suretle 
Avusturyanın yüksek menu 
fiine ve Adiryatik sulhüne 
hizmet etmiş olacağız. 

M. Mussolininin M. Dollf 
use karşı besledıği kard
eşlik duyğularını unutmıy~ 
cağı, M. Dollfu un ululü
nden M. Doll(ueun karısı -
na . ve çocuklarına go t r -
dığı insaniyetktırane. mu
amelelerinden dolayı Avust
~ryn milleti çok mütehoıB· 
ıs kalmıştır. 

:'vusturyanın takip edec
eğ.ı porgrama gelince; takip 
~dı~ecek siyasti, bir kelime 
~e ı~ııh edebilirim: Oollfue!. 
anı M. Dolfusun poroura

mınl. tatbik edeceğiz. Kabi
nemızde hiç bir ihtıltlt mev
cut değildır. 

Devletim1z korporatif esu- 1 
sları üzerine kurulucoktır. 
Ve ~torı.ter, hıristiyonlık pr
ensıplerme ltlyık hır şı•kil 
alJcıtktır. Bu suretle Avust 
ur~ada .. eski fırka gürüıtü 
lerı, mucadeleler, eski kor-
gavalıklar kolmıyacaktır. 

HıLktlmatin otoritesi, bir 
ıahıslan değil, bütün halkın 
idaresinden doğacaktır lta
lyanın korperııtıf 11stemler 
ini, Avusturyoda tntbık e<l 
eceğiz. Ve korporasyonloı n 
bütün halk bilvasıta htiruk 
edecektir. 

Birinci hedef imiz, dahıli 
asayişi tonıın etmektir. Av
usturayn mı ileti sulh ve eaı 

niyot içinde yaşamak istıy
or. Bizim hükQmetimiz hal
ktan doğmuştur. Bız Avus• 
luryolılar, biribimize bağlı 
olduğumuzu anlamalıyız. Av
?.sturyada sınıfların birisi 
otekını boğsa da galip ge 
len sınıfın yaş yacak kudre
ti kaloııyocaktır . 
. ~eCalet ve işsizliği . ocak 
ıt.tıhat ve ittifak ıle ızale edı·
b!lırız. Da.hili programım z 
hır dahili anlaşmadan ıbnre
ttır. Bu anlaşma, hükumetin 
k.uvvetA izl:ği ne ve yahut ac· 
sıne delalet Atmivecektir. 
Çtinkü dahili aşoy( e kim 
taarruz ederse, şiddetl ı ceza· 
lara çarpılac'lktır. 

fhik6ınetin mak~adı kal
kınrnıya imkAn verecek olan 
dabıli ıükuno iri mektir 
Gerek dnhıli gerek hori<'i 
rne elelerde M. Dllfu un di 
~elttıflerinden zerre kndur 
ınbiraf ctmivcceğ'z. Avus
~uryonın tam ·ve mutlak istiklA 
ı~amesinj heri<>i syaısctimi
zın cleğı mez esn ı olarak 
t~ltlkki adıyoruz. istiklAlimi
zın nazari olarak ton ı nma-
s! ile ikt ıf ı {•demeyiz. D ı hi 
lı rne elı h iıznrirıılo g:ı 
yrı m~şru hır l ırzıln ve 
hattn · i fetlt• muı ~sir ol-
mak te eılhıisl"r Of' bir nilıe-
·et verı • sı hu u un l.l Js· 

rnr cd.,,• •t• z • ur ~ı irnbul ,.. . 
di lrneli tır ki m"m h mı 

z n i tiki. l yalrı z ~1t rkczi 
\vrupndn, Avm~tu ryanın va
ziyetine vA :ır oneyo t vo.f
uk etmeklo knlnııt)''P ııynı 

zomondcı Alman rkın rı dn 
me 1faati iktizas ndıınd ı r . 

TORKDILI 

,~~~~~~~~~~~~ 

Türkiye 
1 Şehir Sinerna ında 

Çabuk ;ı, '3 
ilerliyor 19 Ağustos ram atsamından iti~aren l -~ 

•Gnzetto worceıtmı doıı: ; KARAMAZOF ~ 
Kokulu sigara imalı, ıliııf4iz- ~ ~ ~ 

inin kntl~ ıl ·nı ve hnrcmlP- " KAR D ESLER ;rj :-~ 
rde kad ın oynutı maf'ır.ın Tü- 'R ~ 

E İN VEDAT 
B.\ LIK ESİH llf'KÜllET C.\ ODESINDE 
Lcz.ı. ticart t. h ukUk, iht isns, mo.bkemelerile 

dırnnılla~plı•ferde ıluvn clt~ruhto e<ler, istişar~ rapar, 
fikir varır. rk iyede hAll.l buşlıca sanayi ı~ TemHıl edenler: :{ ~~ 

olduğunu zannedenler, Mus- it.. S'f ı\EN STFEN lİ ~c~"'fl"?..m 
tora Kemalin Osmanlı impor-ı KOHTNEH KOH11NER ~ 
atorluğun ankazındon vücude 1 ~ B 1 d • • t • d 
~etirmiş olduğu ge.rıç Türk- Meşhur Rus ediplerinden DOSTOYF. wSKY nin lliy- ,.,.; eie ıye rıyase ın en: 
iyenin beş senelık smaileş- ~ emut romanından iktibas ed imiştir 1 

me planının totb ıki teşehb- it K.\ RAM.\ ZOF KAHOEŞLER bCJbıı ile oğlu Belt>uiye hfaiye efradı için mevcut nünıune 
üsü hakkında malumat alır- ~ k ka • t' l hakkiinı olunmıız bir nşkın • • 1 k lb" . . - .. 
lnrsu C<'na olın:ız. Mustafa it or 1 r~ıye ge ıren. 3 

. • • ~ vccl11le vaplu·ı aca t~ ıse vırmı gun ıunddetle 
1\ enıal A ~ Jo<rurJuğu ıstıralı, 0 bir haıJcsıdır • • • 

ınniknlı mütehasc:ı iri " · k ·· k. a ko 1 t T r l · "h 1 ıslıı~ının yardımı ile iptidai ~ ilaveten DÜNY \ iL\ VADİSl...EHI '11 ac;ı munu asay· nu muş ur. a ıp erın ı a e 
ve ıktısaden geri olan bir it. . ~ tarihi olau 26-8-~34 tarihine kadar Belediye 
ziraat millotini cihanın •'n ~ .. ;~~~~~~~ l~~i~~~ ~ PllCİİnwııince müracaatları ilan olurıur. 

~:,':::~ bi~~~~ı;.ı ~,·,~~~: ~: 11ID~ıı~!!~ıe!~ı!~!!~!l~~~aıınıf.~~1~~!~!~~! ı ss - s 
ma. umıdındedir. Eğer bu Qs '= , 

emelı pek rnüholfiğal .. .. -~ ~~ 
yors~n z 'rürkiyonin 

1 

~.~~,0~ j~d J~ Daimi Vılô.yet Encü:meninden: 
harbındfln sonr.ı ve bı t jff: •'§. · l k 1 1 · ·ı · · · 
do~rt senPdeı h . l lt:sus § ga Balıkesır ıncm e . el ıasta ıanesı 1 ltıy acalı ıçın 

ı ı>rı vnp- ı ~ !'~ - • 
tı<Yı ter kkiyı göz ·ön·· = .:i •~ nıe\'kii nıuuakasaya vazohrnan 08 ı Jıra 40 ku -

l:"I ll. : i . • L l 
ne getiriniz. lfnlı hnzırda 1 ~ ~t 1 ruşluk yerlı mala ve U99 lıra 70 PLUfUŞ uk. e~n-
me111•ekrttc 2,300 ıl,.n f.ı z- ,.4 fi = ebi nıah edviye, ede\'CJlı tıbbiye ve pansunıan 
ln fobrı~a yn.rdır. 1;300 r• ~' \ rııalzenıesi lislo ve şartnamesi muci biuce 23- a~u-
mili ınuteravız demırvol 1 r- ·ı · ·· d"f b .. ·· 

l Anndolunun sen;-eı- ~ ~! 5 SlOS - 934 tarı ııne OlUSa l perşern e guuu 
hat arı ~ 5~ ·ı l l"l ı - •· • • •• 
ı . . akledivor. Umumi .: ~- ~aal onbeşte ı ıa e el ı mea. uzere yırnıı gnn 
erını n ı § E: = ""' 

mekteplerin adedi arttı. Te :::::.; f-- uı üddt>tle aleui münakasaya konmuştur. 
knik tahsıl teş\'iko moz- Cl.4 M·ışl LA st•k ler·ı J.~I Talip ola11larnı. ıica~et odası. \'CSil~ası \'e yü-
har oluvor. .. --~ en a 1 • ~W- z.t1e ,et.Ji Luıc.·uk uıspetınde leuaıuatı nıuvakkate p k ve yün ~nnnvıı ~ 
fıç •;;:ı; 1 ozl• l•ştı . u.n ·it f ~ En Leııı ;,, ka vuçı;ıı k ıa 11 yapı lııı ış ) 11• • ;=' ıııa k buz veya me_k lıı plari ı~. bi_rm._ıt' yevmi 
halô.tı on senede 85 ıııılyon -~ muşak \' t~ alastiki )tli düııvaıııu eıa ~aü.·~ nıezkt'ırda Balıkesır<le erıcunwnı vıh\~·ete ve 
liberden sıfıra düştü. Um ıp~ lam la~tii'!i ohı '"J~tl ' l, t:11 · i di 1,.,·r ~= fazla nıahlnıal aluwk lisle 'e şer~itiui görmek 
Uffil krrılı" tonz İm edihli , k ' ~ l ıY iŞ tlJI a~ il\ 4'1'111 :"°' i,;;;;;- . • l<l 'l..\ I, .. 

1 =i u .ır · aıara tercit· .. ı· . ç·· ı .. lı ·ı,·ıı•ıtııı ~s isti,·eulerın lstaul.Hı a vı cıyet ıueaamına mura-
Vaktila çok fP.yizli o an , . . ~ t cı1111z. llltl\ll l 1 ~ ~ r1 

. k .. 't k nr ean g: .ı last.ıklerm ft•\ kiud .. oJdu;..tı ..... .-,hu hi•ilt· 'fi caallerı ilan olunur. 4 -152 
ıpe sonuyııne f> r =-=~ .. b d"I . . r 'c. r- ' ' :- l 
verilıli Yeni pHln büyü~ jf ~ tecru ~ e ı llllŞhr. Jr::: ·----------------------
hakır, petrol, demir, k .~~ur s....~ ~li~leu sliperkorıfcır la ·t"kl .. · ·ı . k ·- ,, 
"e man~anez menahıının ===.., • . ti ~ ı t ı ı ı t t f 1 Balıkesir merkez kıta:ıtının elli bin kilo bul-

1 . I' ın th ,~rıı11n·c e . f"Y ·ılı· t ı· . ı ış (•tmesınin modern bir :se- ~ J "' ; . ' a P( ılıl'. l ler ho~ -~ tYUl'U 011 iki bin kilo kuru üzümü ve elh bin ki-
kle f'okulmnsını ,.e su ~c- ::.=i. dan nu•vc•ul~mıuz hulunur. · •'=== lt)o kuru fasulyası 3 e"·hil 934 Pazartesi saat 
vvetlerinin elektrikleştirilme- id~ ~fo .. \lın ili ıiklerı Bahkı•aır ''e n,ulhak t ~== J 

sini istıhdo.f ediyor . ! Ymıyuı, :::dtt tıl'nnto. 1 ~~ onda aleui münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 
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;::;~t~~~!i:~~~~r~ ~~~~~nı~~~l~~~~~~~~~~'~~ıo~o~ 
~~~:r~~tü:~~~~1~~t~.İi~tfa- Bürha ıye zıraat bankasından: 
mın dın1 kootrolu knd b kasına olan bor<'undan dolayı n kQ b f ·· z edılip bilAhere mahkemece feebolunan 
&A ğ 1 t ını B" h . ziraat an . f 'b ıoz r ankaca te evuu ı· b . d L" ~ . ı n ıyor vo nşıığı sııııfuı- ur anıye . ıle mohkemenın esı kararı tasdik l w· h . ede seyit zade Ha ıt eye aıt •tığı aaı 
rı hıc scyıyorlnr En mühim ve temyiz mahkemesınce . aat bankası kanununa te t'k o unan ur anıy l tır 
nokta belki de şundadır ki va- gayri menkuller 169.' No. lu zı~ ı4 tarihin len itihor n b~r ı ban ~krur ~~tışn çı~erı :nıt d~cektir. 

dktılk" muhtelif mc nafi pe~in- Açık arttırmrt 16 Ağust2o8:t0. No lu kanuna tevfıkan üç y:~uınl'nyhmı· udd.~tlfA evfamndaen takdir olunan kıJmetin yiiıde 
e oşan h .. t.. T krr 1 ı ? · . ı e ı vu&u tara . . . u un anasır Cum_ a ı o unan pey ere ,_ . . ı 934 torıhın~ nıüeodıf Satı .. .. .. . . b nkaıında muvakkat ibaleıl 
hurıy~t ıdoresino sad ktır . 75 ni bulduğu takllircle 2. teşrınıe'c k . li9cnler Bu. lı niye zırllotg~nu Burhun ı~.e zıroal ıı l dır 

Beş sonelık plıındnn sonra yap ı lacaktır . Daha Ca?:la j,:ahAt alma 18 ı ıınkaaına muracoat etme ı • 
Rusya.don ıekiz mılyoo do- lıç yeminli ehli 
lar ıst ıkrazı v~ Türk gençle Vukufça takdir 
rının Rus Cabrikalnrındo bir Olunan kıymot 
tetobbü eyahati yapması Sov 2 ı800 Otı 
yetlerın Türkiyedeki nufuz- 9380 00 
unu diğer niifuzlara tekadd. 7568 00 
ümü mesele ini ortaya 
koyuyor a da .ığlttbi ihtimal 
bu mevzubnhs değıldir. 
Türkiyenin gaynsi ırf sına
i mahiyette görüluyor. ffo. 
ğer Bolşovıklik Türkiye<le 
zuhıır rtmi olsaydı Rusyo • 
dn olduğu veçhı le lmparoto
rluğun tn zyikı neticesi ola
rak zuhur rılı rdı 

~ı. • .: ';"" ... ~ 

Sa ayici! 
• """' "' '1 4\ ,...., . ' ;:,,.,,_ 

1500 00 

250 00 
1500 00 
ıoo oo 
400 00 

50 00 
42548 00 

----

Gayri menkuh1n 
Cinsi 

Zeytin yağı Fab 
Sn.bunhane 
Elektirik Fah 
l'o Sehmi 
}ti6 

Mo\'kji 
Bü r iskelede 

(( (( 

<' musella 

" hükümet civarı 

Efufı 
iki baekılıdır 

Biri 60 diğeri 30 beygir 
ltuvyetinde ıki motörlü 

Garaj, kahvehane 
İki yazı hanenin 'Js{ı 

<l Hİ ar .K. E~moce 5 dönüm 50 ağaç zeytin Zeytinlik 
(( 

(( 

(( 

Sebıe bahçesi 
Yekt1n -

« Koca kır 6 dönüm J 06 « « 
, Koca havlu 2 dönüm 2 evlek 10 « 
« « « ve 3 dönüm 30 nğaç zeytin 

« 
Topraklık 

1 dönüm bahçe 
(( 

A~ keri Satın Alma 
Komsiyonundan: 

29 birinsi t şrinde A 
yi sergisine i~tirak 
1 eylülde bitiyo1. 

karada açılacak sana
et. Müracaat müddeti 

Edremit kıtaatı ha)·' auatı içirı üç yliz biıı ~i
l o kuru ot ile dört yliz otuz iki bin kilo arpanın 
kapalt zarfJa ihalt·si 28- S - ~u4 sah günii saat 
oııda icra edilı•cektir. 'f:ıliplerin rnezktir giin 'e 
saauc Edremit Askeri salın alma komisyorıunn 

nı ii racaatları. 4 - 153 
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tş~======~ ,~~~~~~~~~ 
1 andırmada aarif Oteli 

sus RLIK ANAYIRI 
25 Ağ to 

Müsteeiri:llÜSEYİN 
· Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmlıtir . 

Kont ur.. Temizli .. 
Herşey mü emmeldir. 

·~---~~~~~~ 
,..~- ~~~~~~~~~-~-~~~~ 

1 

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

FOTOGR F 
MA·'iN LERI 

~ah Me~emt ma~~umu Hüseyin Avni ticarethanı 
. 
Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerın is-
tirahatleri temin edilecektir. ~ 
Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 
j 

~ı========ıır/11 

1
Agf a f otograf makinelerı 
nin Balıkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGHAF ~IAKl~ELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tar:ıfındup duhi gayret 

kolaylıkla kullanılır . 
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21K7~00~0000 Yulaf. il H ~ fık s J h u:' İs ifad nizi 
Kuru cayır otu. •• eV - aa• • s::::.~ 

• • .. it ·= o--• •cıı u ' Damızlık nyğırların bir senelik ihtiye"ı için mevkii :: :: ~ U Ş i:~ n UZ 
müoıkneada bulunan yukarıda azami miktarları yazılı :: Da~a Velili :: j • 
rneYaddan yulaf için talip .zuhnr etmemesinden ve kuru :: v f v :: ~~ 
çayır otuna mevzu bedel haddi itidnlde görülmediğinden !! l USU .A.enan !i I" 
23- Agusios. 934 tarihine müeadıf Perşembe günü saat :: :: ~ 
onbeıte ihale edilmek üzere münukasa müddeti bir haf_ iiYazıhanısı hOkOmat caddaslnde Ahm&t çeşmısl karşısında !!IU~ 
ta temdit edilmiştir. T.ılıp olanların yüzde yedibu~·uk nisp- :: :" S 
etinde teminatı muvakkate m11kbuz veya mektuplnrile :: jlerkez ve kazalarda hf'r wv· dava kabul :: §Ti: 
ticaret odası vesiknsile birlıkte yovmı mezkilrde r"zla !i Ve' süratle neticelendirilir. !! =~ 
malUmat alm,ık İM • iyenlerin tiolıa evel encümeni Vilay- .: :: 1 
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ete g~ meni iltı.n olunur. L •••••••••••••••••••••••••••••••••1t 0•••••••11•••• ~ ~ 
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::m!~[~ alkesiri Şifa Kaynağı ~!~!!~ıl!~!~!!)~ lİis i ON·~ 
·~ O A G 1 L 1 C A rrB ,== =, § ~ - s 
'i§Tij ~ ~ 
==~ llH\a~111111, suyuııun letaft•ti ve şifa hassalarmın ~- _ _ ~ 

j ft~\ k ıl:hh•liği romatizma, kum ve böhrr·k hastalık- r ~ 
:==~ Jaı·nul ka:·şı da nafi oldu~u herkt1 "'çe nwhim bulu- J ~-= 
l!fi!!E!:.: 

~~ nail tıwşhur B A L }' A D A G I L- ~ ~' 
1:::::::::ııı ~ r :=::::::== ..: 

u4 / C A S / hu kf•rf• idarei hususiyece ;.=- ~~ 
· 4 tamir edilmiş, hanımlar içüı de ayrıca tenez- ~ ' . . . .. 
-i züh verleri vcıpılmış ve arzu t•dilen derecede ~ -=~ Bına ~ı:ıptu~ma mt ıstı.vorsunuz? ilk deru ııc.• 
§~ t • • , • • . • '. i== ==~ reıhanemızo ugray n z. Bin nızın ikmali ıç in tu 
=1 ıeııın ve sıhhı tıır hale ~elll'ılmışlır. Gerek Balıkt>- t_, =.:§ tu"n le" zım mağoz 111 •• i • ıt ==::: . 

1
• • <...; • a15!lii -== • .... z .... t mo' cu ur. 

~ Sil' \'t' gPrt\h. Hal~ a ılc olau yolları da otomobıl 'c '~ , . 1 Ormır, hırdov lt, c m, çimento, pul uk '° re~ 
=~ kam~·onlarıu kola~ !ıkla ~idıp ~f·lmesirıe müsait bir~ 1 :;:==~ nçpQr aldtı ulunduğu gıLi yakın zan andan ber
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