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--=== -Avusturyadaki Hadiseler. 
-

M. Dolf usun Katilleri 
i a m E d i 1 ece kler. 
Katillerin muha~emesi bitirildi ve idam karan verildi. --Yugoslavya hududunda yeniden AYusturyadan kaçan üç yüz asi 

tutuldu. Yani Avusıurya kabinesi hariçte nasıl ka ı şılandıt 
Viyana, 3ı [A.A.J - As- asiler hükumet kıtaatının 

keri mahkeme M. Dolfusu gelmesini bekledikleri Drav
iatletınekten suçlu Ottoplan- ograt civarındo hududa JOO 
etta ile başvekAlete karşı metre kadar yakında bulu-
hücumu idare eden elektrik- nmaktadırlar. 
çiyi muhakeme etmiştir. S~- Viyana.' 30 .<~ · A .) - ~o-
rğuya çekilen suçluların Vı. lzburg vılAyetının 3 şehrın-
yanah oldukları anlaşılmış- de ehemmiyetsiz mu hare be
tır. Ottoplanter M. Dolfusu öL ler olduğu bildiriliyor. Fak
dürmek niyetinde olmadığını at Avusturyonın geri kalım 
fallat müdafaa mecburiyeti- kısmında, bir musiki bayra-
nde kaldığını söyliyerek na- mı yapı~makta ol.an Salzbu-
zilerin her 18man kullandık_ rg şehrı de dahıl olduğu 
lı:ırı müdafaa sistemini kull- halde sükunet vardır. 
anmışlanmışlardır. . Viyana, 30 (A.A.) - Sol~-

Viyanft 3 1 (A.A.) - Dün ~ıyettur A ~ustu~y~ . menn_hı-
askeri mahkemece mahke- ınden teyıt edıldığıne goro 
edilen M. Do\fusun katil et- Avusturya.Alman hududu sı
mekle suçlu Otteplanetter ile kı bir şekilde kapatılmıştır. 
Başvekdlete hücumu idare Sade. diplomatl~rlo beynelmıl-
eden elektrikci idama mah- el bıletlere sahıp yolcuların 
kum edilmişlerdir. geçmesine müsaade edilme., 

Viyana, 30 (A.A.) - Havas idedir. 
Ajansı bildiriyor: Lon~ra, 30 (A.A.) - Ro-

Bjtlerciler Avusturyada ylcr Ajansının Roma muha· 
tothiş horeketlcrine tekrar biri bildiriyor: 

Ha iciy Ze tinburn Hadisesi 
Vekilımiz 

Anusturya hü~Ometine te
essürlerini ~il~ir~i. 

Ankara, 30 {A A ) - A \'· ı 
usturyn lıı şvekili M. Dolfu-
'3Un föc·i ölu mii Jol ı.. yısile j 
Hariciye Vekı li Tevfik Rüştü 
beyle A 'YUatu rya harici ye 
nazırı arasında aşnğıdaki te_ 
lgraflar te& ti edilmiştir. 

llaı·iciyc nazı r ı Hazretlerine: 

Viyono 

Başvekil M. Dolfusun feci 
ölümü münasebctilo cümhu-
riyct hükumetinin har-
aretli ve sıımimi 

taziyelerini "Ye aym zamanı
nda şahsi tP.ssürlcrimi arzc. 
dur im. 

Doktor Tevfık Rüştü 

Do e 
B h " 1 

Müzakerler 

İngiliz, f ransrz, İtalyan 
müza~ereleri ~aşla~ı. 

\talyan mütehassısmın beyanatı 
Londra, 30 [ A.A.] - İng

iliz, İtnlyan bahri müzaker_ 
eleri dün sabah hariciye 
nezaretinde bn§lamıştır. Bu 
mükiilemeler son baharda 
mütahasııslar gelinciye ka
dar ilk tetkik mahiyetinden 
ileri gitmiyecektir. 

Londra, 30 (A.A.) - İta-

Horiciye Vekilı Tt•vfik Rüştü lya deniz mütehassısı M Ri-
Beyefendi H •Zretlerine: neri Biscia evelki gün bu-

Raşvekil M. Dotrusun ve- rnya gHlmiştir. Bugün hari-
fotı doloy.sile vaki toziyet. ciye nezareti ile temosa ge-
l"rden dolayı gerek zat ı de- lecektir. Mütehassıs şunları 
vlctlerıno ve gerek cümhu_ söylemiştir: 

riyet hükilmetıne hararetli - Vazifemin diplomatik 
leşekküllerimi aızederim. bir mahiyeti yoktur. Burada 

mada Royter Ajonsınıı bild_ bahriye nezııretile mutabık 
iriyor: kalarak, teknik bir muhtır 

ir S t 
e eed 

al edildi. 
Kast Yok! 

Gerek yelkenlilerin kara sula
rımıza dahil olmasında ve ge
rek sahil muhafızlarımızın 

hareketi de kast yoktur! 
Ankara, 3 ı (A.A.) - Hnriciye Vekaletinden teblig edil

miştir: 

Zeytinburnu önünde vukua gelen müessif had -
iscy.e dair Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüştü beyefendi 
ile Italyn büyük elçisi arasında cereyan eden samimi mü
kdlemede iki tarafa nit makamlarca kendi memleketleri· 
nde hu hususta yapılan takibatın verdıği neticeler hak • 
kında mütekabil beyıınottn htıdisede ge:ek yelkenlilerin 
kara sularımıza dah ı l olması nda ve gerek sabıl muhafızla
r ı mızın hareketinde sui niyet olmadığı anlaşılmıştır. Bir 
kaza csori olorok vefat ottıği unloşılan muteveCfanın rakip 
olduğu geminin mensup bulunduğu Bari şehrinde muteve
ffanın istirahoti ruhu için yapılacak ayıne yine •e 
muhitinde bu kazaılan doloyı hiç bir meraret 
eseri bı rakmamak arzu uıle oradaki Turkiye ko-
nsolosunun vaki dostane davet üzerine iştiraki takarrür 
etmiş ve bu suretle hAdiı;e dostane münasebette bulunan 
memleketler orasında cari ol:ın uıule oygun bir zihnıye
tle ko.pnnmıştır . 

boşlamak üzere midirler? Re- Teeyy~t etmiycn bir şoyio. 1 
emen bildirdiğine göre dün ya göre ltolyonın Viynno s -

tialllhiyettor İtalyan mehn . anın teferrü:ı tını hozırlıyac-
fili Avusturyadoki vaziyet a2ım ve bu muhtıra iptidai 
sükt1n bulmuş ve buhranı !11-Ü~ı~kercler ar ı lm udon evet 
bitmiş telt'l.kki etmektedir. j I~g.ıl ı z vo. •ı.ıılyo hükürnetle 
hnlyan kıtecıtının bırkııç J r!nıu tnsvıbın~ nrzcdilecck-

K ut ya Hazırhk. 
akşam Lüsteno ve Solzhurg Ciri, M. \'on Pıı pcnin Alm-
vılayeti Ba•yera arasında Se- anynnın Viyono sofıri ol · 
izah kıyılarında bulunan orak g~lmesi~i , .lta_ıy~nın. k~ . 
Oberndorf hudut istosiyonu- bul etmıyeceğını bıldırmıştır. 
ndn bir i,vusturya jantlar- Bununla beraber, İtalyanın 

Al 0 
hududu tara- Almanyayl Avusturyanın do. 

masınn mn h"t• . l . k kl . h 
r d b. 1 ateş cdılmiş ı ı ış erıne arı~ma Q ıt -
ın an ır e . - . b" d k d" · d yaralanmıı:ıtır nm ettıgı ır sıra a, en ıs-

ve J&D arma "ıl • • • • ı d k 
.... d ~ ·1erle 1·cra kuv- ınt aynı ıtham atın a alm-Stor e nazı . . . 
l 

· da çıkan bir ak vazıyetıne gırmeğe mey-
vet erı arasın · · k -

_ d d b" '~azı" öldür- dan ,·ereceğı meş t1ktur . musa eme e ır 1 ' .. 
1 

.. .. Londra, 30 (A.A.) _ Ro_ 
u muştar. · R h 

Belgrat, 31 (A.A.) _ Hu- yb~e.r b~{ad~s.ının oma mu n-
d d 300 nazının de- ırı ı ırıyor: 

h
u lu .g

1
Aehçlen alınmıQ ve ken- ltalya hükCımeti şu haber-

r a ııı il arı "ıl 1 . t k . 
d

. . h d"l · terdir Dün erı resmen e ııp etmekte_ 
ılerı apse ı mış · dir: 
akşam nazırlar m~c.lisin 
toplanarak naz:i mültecıler~ ı - A vu~turya kıtı:ıatı 
yapılacak muameleyi mü_za ltolya hududunu herhangi 
kere etmiştir. Mültecıler bir noktııda geçmiş değild-

. hududu zırhlı otomobiller, ır. 
mitralyöz ve sildhlarla geç- 2 - itulya kıtaatı Avust 
tiklerini söylemişlerdir. Ak- urya topraklarına girmiş 

l dtig~ildir . 
ıbetleri hakkında soru an 
sual!ere hepsi Seriinin Alm- . 3 - ltolyanın Viyana se. 
anyaya gönderilmeleri için iri İtalya hükumetinin M. 
müdahale edeceği cevabını Von Popenin Avuoturyaya 
vermektedirler. gönderilmesini kabul ettiği-

Belgral, 3 J (A.A.) _ Si: ni Avusturya hükumetine 
yasi mohaCıl yeni Avusturyn bildirmiş değildir. 
kabinesinin bir Do- 4 - Teeyyüt etmiyen diğer 
lfuı kabinesi olduğu ve ay. bir şayiaya göre, ltalya Av-
nı siyaseti muhafaza etti~i usturyada Nazi nüfuzuna 
kanaatindedir . karşı koymak İ\: İn , Habis· 

Belgrat, 30 (A.A.) - Pra- tburgları tekrar Avustury:ı 
vdn gazetesinin A.vuaturyaya tahtına çıkarmağı düşünm-
gönderdiği hususi muhabi- ektedir . 
rine göre, Karinti ve Sliridc Londra,30 (A.A.) - Royter 
bulunan asiler. Münihteki Ajausının Brüksel muhnLiri 
Hillercilerden muharebeyi bildiriyor: 
tatil etmeleri için bir telgraf Saldhiyettar kimseler nez. 
almışlard. r. Filhakika telgr- dinde yapılan sıkı tahkikota 
arta şöyle deniliyordu: 

«Allo Kampla emeden 
ho.rbi durdurunuz.» 

Kurinti asileri Bleyburgu 
tahliye ettikten sonra Yugo
ıla vya hududu yanındaki 
vaziyetlerini muhafazada de· 
vaaı etmektedirler. Birçok 

roğment birçok kimselerin 
cuma günü Stinua Kerzilde 

bulunan Arşidük Otoyu zi
yaret ve Avusturya tahtına 
çıkmıya davet ettikleri teey
yüt etmemiştir. 

Londra, 3o (A A.) - Ro-

gün içinde huduttan gerı tır . 
alınmaları muhtemeldir. 

Paris, 30 (A.A.) - Havas 
Ajansının Berlin muhabirim
izden: 

Evelki gün efkdrı umum
iyede hoyecan uyandıran M. 

Mu1Solininin Ayusturya hu
dudunda yaptığı aıkeri n\ı_ 

ma yiş tesirini göstermiştir. 
Daha evelki gün Stiri ile 

Karintiede isyttnın devam et
tiğini bildiren Alman goze· 
teleri, dün büyük harflerle 
Vjyanado sükunun iade edil· 
dığini hıldiriyorlardı. 

Montag Post gazetesi M. 
Oolfusa karşı yapılan sui 
kastın bir Avrupa meselesi 
olmadığmı ispnt etmcğe ça
lışmakta ve demektedir ki: 

-Avusturya milleti Ayru
panın sulhu namına sükunu 
ve komşularila siyaset, ik
tısat ve kültür miınasebetle
rini şüphesiz kendi vasıta_ 

larjle temin edeoektir. 
Bu gazete Von Papenin 

rolünden bahsederken diyor 
ki: 

- Kendisi birinci s ınıf po 
litika kuvvetine sahip bir 
şahsiyottir . Kondjsinjn mut-
odil ve ihtiyati bir siyaset 
takip etmesi, mühim hir va
ziyeti anlayışta takip etmesi 
beklenilir. 

Aynı gazete M. Dolfusun 
katlini ertesi günü çık&n 
bazı Alman gazetolerinin 
vaziyetine temas edcrok di
yor ki: 

- Mütemadiyen İngiliz, Fran
sız. ltalyan telAkkilerindeki 
tesanüt kaydedilmiştir. Al
man hükumetinin de Pa· 
ris. Londrn ve Homn ktıbi -
( Devamı ikinci sayfcıdn ) 

Alman - Belçika müzakereru; 
Bürüksel, 30 (A.A.) - Al

mıın-Belçjka müzakereleri 6 
ağustosta tekrar boşlıyacak
tır. Balçika Almanya ilo olan 
ticaret o.~~ığını kapıyacağı 

ümidindedir . 

• 
lngilter 

Hü~Ometi hava ~utvetleri
ni arttuıyor. 

Londra, 30 (A.A.) - Lui
ımlşir muhofazakAr kongre-

sinde söylediği bir nutukta 
Sir Filip Saaon, hiıkdmetin 

hava siyasetini hareretle 
müdafaa etmiş ve demiştir ki: 

- Bana bir tarariı sildhları 
bırakma siyasetine girmekle 
İngiltere yanlış hareket et_ , 
miştir. Sadece motör 

ve tayorecilerin ihtisas ve 
cesareti göz i-lnünde tutulursa 
bizim havıwılığımız dünyanın 

birincisidir. Fakat adet itib
burile sonuncu vnziyctteyiz. 
Bu nispetsizliği diğer kuvv
etlerin seviyesine yükseltm
ekle veya onları bizim sev
iyemize indirmekle mi olur? 
Ortada kaldırmalıyız Senele
rce ikinci vaziyeti meydana 

getirmeğe çalıştık. Şimdi ise 
birinci vaziyeti tahakkuk 
ettirmeğe mecburuz. 

Lonra, 31 (A.A ) - Av
am kamarası kabinenin ha
va sildhlnrının arttırılması 

hakkındaki programını ''a
hul etmiştir. 

Tüı k O ıli Kurutayı hazırhk ~ürosu topland( te kurultay 
için gelen tezleri görüştü. kararlar verdi 

Dıl kurultay ın ın topfııııııcıı ğı yer: Dolmabahce ıll'ayı 

lstnnbul, 30 (A.A.} - Türk Dili Tetkik Cemiyeti um
umi ktltipliğinılen: 

Türk Dili kurultayı haz ı rlıkları bürosu umumt kAtip 
İbrahim Necmi beyin reisliği altında Çanakkale mobusu 
Ahmet Cevat, Ordu mebusu Ali Canip ve doktor Ali Sa.. 
mi beylerdf'n mürekkep olarak dün öğleden evel ve aon
ra iki toplantı yapmıştır. Bu iki toplantıda da 
kurultay için gelen tezlerin tetkiklerile uğraşılmış ve buu
lıır hakkınd .. ~arar verilmiştir . Merkez bürosu J ağustos 
çarşamba gunu snot 10 da yeniden toplanacaktır. 

Sak 
Misa~ma Almanya ile le
~istan seyircimi talıyor? 

Moskova, 3 J (AA.) -
Bstanya ile Letonyanın şark 
misakına müzaheret etmek 
kararını mevzu bahseden 
lzvestiya gazete!) i bundan 
dolayı beyanı memnuniyet 
etmekte ve Çekoslovakya ile 
Litvanyanın da esas itibari
le bu misnka müzahir oldu. 
ğunu kaydettikten sonra 
ancak şimdi Almanya ile 
Lehistanın seyirci vaziyette 
durjluklnrını ve bunların da 
nihayet misaka iştirnk etm
(Dovamı ikinci sa fada 

Cemiyetinin müstacelen 
toplanması isteniyor. 

Camlyet hadiseleri görüşecek. 
Londra, 31 (A:A.) - Mil

letler Cemiyeti icra komite
(Davo.mı ikinci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••• • • i Altay - Birlik i 
f Maçı 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
3 ııgustos cuma günü ya- ! 
p ılocaktır. • • • Cumaya hazırlanınız! : 

• 



Sa a: 2 

Tarih bahsi: 

Ankara Savaşı. 
Büyük Türk milletinin kıymetli evladı 
Ömer Halis Pş. Hz. arzı şükran için. 

1-
Ankornnın şimnlini sırnlı

ynn Kedörnn bağları ve 
baraj boğazı sırtlar nın ark
aeında sarı ve yeşil r<'nklerlc 
karolenmiş lıir ova uzanıy

or: Cubu ovası Beş huçuk as
ır e'fel iki büyük Türk dc
Jetinin ordularının hemen de 
körkörline ve ciddi hiç bir 
siyasi gaye takip otmedcn 
çarpışarak dereler gibi kar
deş kanı akıtııkları çubuk 
OV81ı •• 

Keçiören bağlarını solda 
bırakarak uzayan yolun sır
tlarını aşarken ufukların bir. 
denbire göz öniinc koyduğu 
tablo pek güzel ve muhteş 
em: Kttrşıda ta uzakta mavi 
bir duvar gibi ufuklarda uz
anan aydos dağları ve ak 
tepe sırtları daha solda Yıl
dırım ordusunun sağ cenahı
nı istinat ettirdiği mire dağı 
ve şuabatı. Sağda muhar
ebeden bir gün evel Yıldır
ım ordusunun Timurun ark
asına düşmesine müsait sü. 
ratli bir se•kulçeyi mane
vruına geçit veren idris 
dağı. Bu sert görünüşlü bir 
gök renkli dağların ortasın
da Yıldırmın tuttuğu meva
zii yarım ay şeklinde snrıp 

aydoı istikametinde şimale 
uzanan tulAni bir ova .. Zor_ 
if bir ova. 

Bu yaylaların ne şen gün
eşli sabahları, ne erguvani 
renkli akşamlorı bu ovada
ki hazin manayi izale etmi
yor. 

Burada yüzbini mücaviz 
genç yiğit can vermişlerdi. 
Bu hüzün belkide ondan. 
Ovayı baştanbaşa ka -

tettik. Bir~·ok tepeleri, köyle
ri dola9tık. Köylülerle gö
rüşüp kaynattık. O moşhur 
muharebenin vukuu gunu 
hücum nereleri, kös davul 
seıleri, at kişnemeleri bin
bir heyecan ve yüzbin gal
gale ile ovaları tutan, duğ
ları aşan bu mukadderat 
muharebesinden, Anadoluda 
o zamanki yeni Türk inki· 
şalını daha çiçek çağında 
iken harap eden bu fırtına. 
dan hemen hiçbir hatıra 
kalmamıt. Atalardan torun
lara intikal ede ede silinip 
gitmiş bu eıki uzak mace
radan bir köy ( buroda bir 
muharebe olmuş,~u dereden 
knn seller gibi akmış] diyo 
müphem bir malumat vere 
bildi. 

Mebzul Turk kanı İçmiş 
olan hazin Çubuk ovasının 
muharebeden kalan hotırası 
belki de sade bundan iba
ret. Asırların onlarla bera_ 
bor bntınların geçip gidişi 
kalın bir nisyan sısile her 
şoyi örtmüş. 

Yalnız yanıınızdaki küçük 
seyyah Bılecik mebusu llay
reıtjn beyin oğlu Doğan oy 
koyu kırmızı topraktan te
şekkül olmi Lir tepeyi gös
tererek: « işte muharebeden 
bir h:!tıru akan koni r lan 
kızarmış~> diye bizi ikaz et
ti. Miro <lDğ ının Yıldırım 
ordusunun sağ <'duııhını toş
k il eden «Kapadı knyrı.» sırt
ları fılhakıka muhorobe os. 
nasında kana boyanmıştı. 
Bugün de bir tesadüf gibi 
bu ıırtların, tepelerin toprak 

lırı kırmızıdır Ordunun snğ 
cennhındoki vahim ihnnoti 
vefa kıırgnşnlığı müteakqı 'l'i
ınurun sol ccnohı Lu kırmızı 
renkli tepe vo boğıızlur nr
nsından akarak orkayn ge
çmiş vo bütün mudafoayi 
altüst etmişti. 

Bugün kan renginde kır
mızı topraklı bu boğaz ark
.:ıeına kadar oçık alevden 
bir devler kapısı gibi gör
ünüyor. 

Beş asrın sisleri arkası
na gömülmüş bu büyük 
meydan muharebesinin ona 
hatlarını , esas plAnlarını bu
gün oldukça tofailAtile bili
yoruz. Omer Halis Paşa Ha
zretlerinin neıredilen son 
eserleri bu bapta en müke
mmel mahimatı veriyor. Me
selA Yıldırım Beyazıdın son 
ane ko.dor müdafaada sebat 
edip artık hiçbir ümidi 
kalmadıktan sonra firar etL 
iğini bu eserden anlıyoruz. 

Peygamberin büyüklüğünü 
kendi fikir ve idaresindeki 
fevkalAde kuvvetten değil 
mutlaka ldhuttan gelen 
muhal mucizelerle ispat 
etmekte inat edip te büyü_ 
tmek istediği zatı bilAkis 
küçülttüğünü idrak etmiyen 
eski Alim taslağı müteasıpl
ar gibi Yıldırımın muhasebe 
meydanından fırarın1 gizle_ 
yip ve Battal Gozi gibi 
tek başına bir orduya kurşı 
durup ta esir olmak budnlal-
alığına düşürmeği de göze 
alnrnk mutlaka döğiişe dö
ğüşe esir olduğunda müttefi 
kan sebat eden bizim eski 
zavallı müverrih ve vako
nüvislerin bütün hikAyeleri 
bu hfidiseden hiç bahsetm
ez. Halbuki Yıldırımın firarı 

da başlı başına bir şehamot 
levhosı teşkil eder. 

Yanında kalan üç yüz 
kadar siivari ile etrafını kat 
kat sarmış olan seksen, dok
sanbin kişilik bir değil bir 
kaç muhasara hattına çurp -
nrak yarıp geçtikten vo ta 
ufukta aktepe eteklerinde
ki Mahmutoğlan köyüne 
kadar akşamın alaca karanl 
ığında derin yarlar, uçurum· 
lar, kayalar ve hayırlarla 

kaplanmış yamadar üzerin
de saaılerce firor ettıkten 

sonra Mahmutoğlan ki1yün
iin cenubundaki yamnt·tıı at

ının kapanıp vuvnrlanmasi 
le düşup hemen peşinde ve 
pek yakınında bulunan. Ü{· 

beşbin takip atlısına esir ol
uyor. Bu ınuhnsaru hatlarını 
yarıp geçiş. Bu emsalsiz 
binicilik. Evet şairin dedıği 

«gıbi galip sayılar bu yolda 
mnğlfıp» ı ;a)jp gelmenin bütün 
evsaf ve kuhılıyetlerine ma
lik olup hiitün esbap ve şe 
raiti do nvksunsız temin et 
tikten sonro nıuvafCak ola 
mamakta gnyet ::ı~·ık bir ta
lisizlik v rdır . Bu kuhrn
ın:ında böyle bir talisizliğo 

kurban olmuştur. 

Ankarn 1:>nvn~ı tarihi fi.le
min a •dettıği bir nıılleti 

mahH tıp dığerini tesis eden 
.kati rnuhareberlerden biri
dir. Bu darbe devleti tama
men yıkmış ıılj. Eğer enn 

çekişen Humlukta bır haya
tiyet buluns ydı devletin 
yenıden kalkınmasına imkan 

TCRKDILI 1 AÖUITOI 

Türk ~·• .. ••••••••••m•••••••••9iJ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••~ ! ŞEHIRVE MÜLHAKATTA 1 
Sporculan Mos~ova~a 

Sovyet gazeteleri hakkımızda 
hararetli neşriyat yapıyorlar. 

=•••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova, 30 (A.A.)- Türk 
sporcuları buraya gelmişler 

ve hariciye komiserljğinin 

bir miimessili ile muhtelif 
epor teşekkülleri ve matbu
at miimesıilleri tarafındon 
istik bul edilmişlerdir. lstan
yonda binlerce sporcudan 
müteşekkil bir heyet bulu
nuyordu. Misnfirler Kief be
deni terbiye meolisi reisi 
Mvrosov tarafından selAm
lo.nmışlardır. Mumaileyhe 
Cevdet Kerim bey cevap 
vererek, yapılan hararetli 
kabul resminden dolayı te
şekkür etmiştir. 

Türk sporcularının muva
snldtından bahseden ·Mosko
va gazetereri. 11ürk ko.dı. 

nının iıtihlAsından bahset_ 
mekte ve bilhassa bu defa 
gelen heyete yüzme müsa
bakaları şampiyonları Leyl4 
ve Ca'Yidan Hanımların işti

rakini ehemmiyetle kaydet
mek ve sporcu Türk hanı

mlarının çok defa olarak 
Türkiye hudutları a~arak 

Moskovaya yüzme müşava
kalarına ittirake gelmiş 

olduklarını yazmaktadırlar. 

yoktu. Nitekim bugünkü 
Ruıyanın yerinde bulunan 
Altınordu devletine Timur 
tarafından aynı şiddetle vu_ 
rulnn darbe bu büyük Türk 
devletini ıahnei Alemden sil· 
miş ve onun yerine bugün
kü Ruıyanın ikamesine he
men de yegllne 1.l.mil olmuş-
tur. 

Aynı ölüm havası t)ubuk 
o,·asında da esmişti. Fokat 
ozaman artık Türkleşmiş 

olan Anadolunun genç haya
tiyeti vaziyeti kurtarabildi. 

Yıldırım gibi Kosvnyı 

yapını~, Nikboluyu kazan
mış buyilk bir kumanda -
nın arazinin de vaziyetinden 
istifade ederek okadar vakit 
maharetle ihzar etmiş olduğu 
tabiyeye rağmen kazandığı 

muvaffökıyeti Timur mehar
ctı askeriyesine değil hasmına 
iki misli fnık oluşuna ve gi
ıli muharebat ile daha ogün 
temin ettiği biribirini mütea
kıp vaki olan ihanetlere 
meyundur. Yıldırımın bütün 
kuvveti yiizbin piyade, Ti
rnurum kuvveti iki yüz hin 
süvnri idi. Muharebenin 
en ~idıletli zamanında Yıldı 

rımın sol ceno hı ihanet etti. 
Sağ cenahı ihonet etti. Ku-
\i veıleri kesilmiş bir gövde 
O'ıbi koldı. Ve hu elsiz, C"l 

kolsuz gövJe ı hnto. edildi. 
Kat kat t:ıarsıldı. 

Çubuk ovasınclaki bu büyük 
ruiisndemoyi intaç· eden ilk 
hareketler şu yolıl c. ı·eroyan 

<'lmişti: Sıvasto.n Kuyseri 

yolılo Ankaraya toveı·eüh eden 
Timur 0°rdusu Kıt) seriyi ge-

çtikten sonrn Yıldırım wd
mıile bir hizaya gelmi:şti . 

Ortalarında Kızıl ırmok olt -
uğu holde iki ordu biribiri
ne muvazi olnrak Ankarn 

istikametinde yiırüdtiler 'r· 
mur ırmağın cenubundan, 
Yıldırım şioaolinden h.neket
ediyorlnrdı. 

Mi tat K eınal 
(devam edecek) 

spor= ı Köylerimizi T anıyahm! 
Altaylılar ' Sultan Çayırı Köyii 

Yann geliyor. Maç cuma 
günü yapılacak. 

Mukarrer A\toy-Birlik ma
çı bu cuma yapılacaktır. 

Altaylılar yarınki trenle 
İzmirden şehrimize gelecek
lerdır. Biri Balıkesirin diğe
ri fzmirin iki kuvvetli takı
mının karşılaşması her hal
de çok heyecanlı olacaktır. 

hlmo.nhirliklilor ma{: İçin 
hazırlanmış bulunınnktadır

lar. 

Yeni bir spor ~ulübü. 
Aygören mahallesindeki 

gençler bir araya gelerek 
hir spor kulübü vücuda ge
tirmiılerdir. Bu yeni teşekkü 
lün adı (A.ltı Eyliil spor ku 
lübü) dür. 

Gençler geçen hafta Kep
süde giderek ora ldmanyur
du ile bir maç yapmı~lar 
muvaffakıyetli bir oyundan 
sonra 4.1 golip gelmişlerdir. 
Gençler bu defa da Balyaya 
gidip ora takımı ile bir 
maç yapmıya teşebbüs et
mişlerdir. 

Gençlere 
dileriz. 

muvaffakıyet 

Kôpe~ler öldürülüyor . 
Belediye tarafından şehır· 

dekı köpeklerin itIAfıno ba
şlanmış, dün gündüz ve gec:e 
epi köpek ağılanmışt.ır. 

(krem bey. 
Balıkesir istasiyon müdü

r\i Ekrem bey Alchisnr istıı 

siyan müdürlüğüne tnyi.n 
edilmiştir. Ekrem bey nzı

fesine başlamak üzere bırka{~ 
O'Üne kadar Akhisııra gidoc 
cektir. 

Hasip ~ay gitti 
Memuriyeti Kayseriye ta

hTil edilen mahfel miidürü 
Hasip bey dün şe -
hrimizden ayrılmış, kendisi 
ni sevenler tarafından hara
retli bir suratte uğurlanmı

ştır. 

Oursunbey~e büyük pehli
van güreşleri yapllacak. 

Dursunbey, (Muhnbirimiz
den) _ Dursunbey ta yare 
cemiyeti büyük bır pehlıvan 
güreşi tertip etmiştir. 1._;u
reşler panoyırın kapanma 
rrünü olan 14 eğustosta ya_ o 
pılacaktır. Baş pehlivana '.lll, 

başaltına 15, Ü\·uncüye 10 
lira verılcf'ektir. .... _ 
Milletler 
Cemiyeti 
( Ost tarafı birinri snyfoda ) 
si A'•uı:ıturynnın vaziyetini 
tetkik otmiştir. Komite hfid-

1 
diselerin ehemmiyeti karşı
sında lngıltcrc hiiktlmetinin 
konseyin mustc.c.:elen topla 
masını talep etmeei t!'mon
nisinde bulunmul}tur, 

Çok nüfuslu güzef ~ir ~öjdÜr, Halkı eksetiyıtla çittci
, dir. Yalnız bu köyün mektebi yoktur. . 

SusığırJık muhabirimiz ntlara ve hurafalara ınanaa 
yazıyor: \ hemen hemen .yok gibidir. 

Sultançayırı,SusığırJık ça- ı Köyde maarıf hayatı pek 
yı ( Simav çayı ) kenarında sönüktür. Mektebi yoktur. 
Balıkesir _ Bandırma - Bursa Bir mektep açıldığı takdirde 
şosesi üzerinde giizel bir yakın köyler de çocuklarını 
köydür. burada okutabilecektir. 

Kaza merkezine 5 kilo- I' ' h' ko·yu·ndı bı'r flkl 
metredir. 3 mohaııesi, 140 vBYU ısar 
evi, 661 nüfusu vardır. İki gün eve) Çayırhiıar 

Köyün kenarında eski bir köyünde tarla me1el11iıaden 
kale harabesi bulunmakta- dolayı üç kiti arasında bir 
dır. Burada Rom:ıhlar zama- vaka olmuştur. 
nından knlmn eserler mey- Çayırhisarlı Kurban ağan-
dana çıkarılmı9tır. ın çobanı Mehmet gütmekte 

Halkın ekseriyeti 93 har- olduğu manda ve b~ygirleri 
binde Rumeliden hicret Hasan oğlu lbrahimin köy 
eden ırkdaşlarımızla yeni ge· civarındaki ekin tarlasına so-
len muhacirler teşkil etmek. kmak istemiştir. Tarla aahi-
tedir. Köyde yabancı dil hi buna müsaade etmadiğin-
konuşulmamaktadır. ılon aralarında kevga çıkm· 

Ahali ekseriyetle ~1iftçidir, ış bir az •oara 
Bir kısım helk Boraı:ıit mod- kurban ağanın da karı-
eninde ~·alışmakta ve 0 sur- şmasile kavga büyümüf, 
etle geçinmektedir. ağa ve uşak. baş göz demi~ 

Köylü müteassıp değildir . yerek tarla sahibi bir haylı 
Cümhuriyetin yaptığı inkıl- döğmüşlerdir. 
dplar burada pek eyi karşı. Zabıta İbrahimin tikAyeti 
lanmıştır. YeniJiğe karşı fa- üzerine Takaya vasıyet etm· 
zla bjr sevgi vardır. iş, Kurban ağa ile çobanı 

Çok çalıtkan ve uyanık olan Mehmetli yakalamııtır. Tah. 
köylüler arasında batıl itik_ kikata devam edilmektedir. 

Avusturvadaki Şark 
Hadiseler Misakı 
(Üıt tarafı birinci sayfada ) 
neleri ile mütesanit 
nlduğunu bildiriyoruz. 

Paris, 30 (A.A.) - Havas 
ajansının Roma muhabiri bi
ldiriyor: • 

Homa mehafıli, doğrudan 
ıloğruya M. Mussolini tarafı
mdan ilham edildiği söylen
ilen ve Mesacero gazetesinde 
çıkan bir makaleye büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 
Bu makalede deniliyor ki: 

- Bu sefer uzak veya ya
kın bütün mesuller müıtah-

aki<.Arını bulmuşlardır. Şidde
te karşı ku•vet, yalancılığa 
karşı doJruluk, iki yüzlülü
ğe karşı haysiyet hissi,Cıtne 
karışıklıklarına karşı müsel-
la.h intizam usulü kullanıldı 
ve bütün bunlar itulyanın 
sayesinde oldu. İtalya hükü
metınin ani mü::!ahalesi Av_ 
vusturyanın ietıklAlini her 
ne pahasına olursa olsun 
muhafaza kararı hududu 
süratle kıtaat ve tayareler 
tahşidi, arzu edilen ıe11rı 

derhal gösterdi. Halk dostl-
uk ve haysiyet t:ıhaahütler
inde oynamıyan büyuk bir 
kuvvet tarafından muhafaza 

edildiğini duydu. Bu f ıışist 
diplomasinin hakiki ve aslı

~a mutabık bir barekotidir. 

Eskiden diplomatik teşe
bbüslor yapılırdı . Rugün 
Mussolininin İtalyasma iti
madını ispat etmiş dost bir 

milletin istiklfilini Ye muh
tariyctinı müdafaa etmok icap 
edince, ileri yiirümek teh
didi yapılıyor. 

ltalyanın, diğer lıükı1me -
tlerin diplomatik teşebbüs 

lerine iştirak otmiyoceğini 

söylemek fazladır. Çok kere-

( Üst tarafı birinci ıayfada) 
ekten geri kalmıyacaklarını, 
çünkü ancak böyle bir mi
sakın harp tehlikesini 
bertaraf edebileceğini yaz· 
maktadır. 

ler Alman hükfimetinin va
itleri tutulmadı, çok kereler 

müzakereler vakit kazan
mak, fikirler karıştırmak 

için birer vesileden ibaret 
kaldı. Almanya hükumeti, A-
vusturyanın istiklaline hür
met ve komşu cümhuriyetin 

iktısadi kalkınmasına dürüst 
bir şekilde yardım etmeyi 
vadetmiştir. Bu ıon günle_ 
rin hadiseleri bütün A•ru-
pa huzurunda, yapmıı oldu
ğu taahhütlerini nasıl tut-
tuğunu göstermiştir. Haysi
yet kaidelerini bu kadar •ı· 

kılmadan tanımıyan biri ile 
ahlak müıavatı içinde bir 
ikinGİ defa anlaşma yapılmaz· 
Bugün Almanyaya karşı tam 

hareket serbestisini geri al
mak hakkına sahip olmıya
cak bir hükumet yoktur. 

Popolo di Roma ga11te•i 
de eiplomatik bir tetebbüı 

yapıldığı takdirde, İtalyanıo 
buna iştirak etmiyeceğini 

söylomaktedir. Binaenaleyh 
bu hareket Uizumıuz olacak-
tır. İtalya seferberliği bunu 
esasen yaptırmıştır. 

l'aris. 31 ( A.A.) - Viya
na hükOmetinin süratlı bal· 
!edilmiş olmasından dolayı 

burad:ı memnuniyet iıhar 
edilmektedir. Yeni Baıveki· 

lin M Dolf us kadar ıosyali· 
etlerin düşmanlığına uğra· 

mıyacağı tahmin edilmekte
dir. _____________________ ...._... _______ .....-__ 
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Sıhhat bahsi: Dışarda Neler Oluyor? Pehlivan güreşleri. 
AmeliyatlaGüzelleşme 

Yazan: lstanbul ünüversitesi fen fakü
ltesi doçentlerinden Dr. Kazım Is mail 

Hilkat insanları biri birinin 
aynı yaratm1yor. Ruhan 
olduğu gibi cismen de b~
şer kütleıi nrasınJa namu. 
tenahi şekil ve nevilere 
rast geliyoruz. B?tün bu 
hudutsuz kolleksıyon arası-

nda güzel v~ \·irki~ ş~kill
crjnin tefrikı medenı. ınsan 

- ·· ~ n en talıii hır va-gozunu 
sfı olmuştur. Güzeli tanı_ 

akta şahsi inhimak ve 
m 1.. l 
itiyatların büyük ro .u o ~ 
makla beraber ekse~ıya _eyı 
ve güzel üzerindekı dogru 
hükümler, normal muhake. 
melerin ekseriyetini toplı-
yan)ardır. . . 

Belki cı:Platonun değıl gı-
bi güzel bir fıkir , ~ir. m•-

fh dur. Ve sanat ıhtıaa
um k.k t' ··t ıı· ndeki bu ha ı a ı 

ıın o e ırğ· 
taklide .ayedir. Güze ı ı 
hakikat sahuına ~oymayı 
mevzu edinen estetık ea~ 
nalı da bu itibarlardır kı 
felsefi ilimlerden çıkmııtır. 
Kıya ve hAdisel~r arasında 
daima eyi ve guzel aram~~ 
hiç şüphesiz bir tekAmul 

. l'dı'r ~1nhitinin vukaatı mııa ı · 11 • 

mevcudatı arasında tefrık 
yapmamak mukayese i~e hü
küm çıkarmamak da bılmu
kabele geriliğe deldlet et
mek icap eder. . 

iıte bunun içindir ki fe~nın 

çok iptidai bu~u~duğ~ , ~ı~
aenaleh güzellığı temın ıçın 
pek az yeeaite malik olduğ
u zamanlarda bile mütek
amil hatlar güzel, güzellik 
meyıuları üzerinde uğratm-

1 d «Platon, Kant, Aris. 
ış ar ar. 
tote» un fıkirleri hAlA rev-

a~·tadır. . . 
F Te sanat ılerledıkçe en 

1
. 

.. ll'k mefhumunu rea ıze 
guıe ı 

d L vP.sait te artıyor. An-
e ece• . .. lr 

k tı sabasındakı guze ı
ca p k' .. 11'" ide halk arasında ı guze ı e 
in telAkkileri arasında b?zı 
farklara ıeaadüf edilmekte -

dir. Irk 
B fark ekseriyn güze ı 

u . . t'h 
için yalnız çehrenın ın ı ap 

d ·ı · . den dog;.maktadır . Ha-e ı ışın .. .. b .. 
lb k . uüzellik \'Ucudun ut. 

u 1 " • k · ı .. kısmı arasında bır şe ı un a . . d 
. • muvazenesının o-ve nıspe• . . 

<"rurduğu heyeti umumıyedır. 
tı • •. 1 en ~·ok ta Ve en eyı guze 1 .. -

hii, tabiatn yakın olan guz -

eldir. 
Tabiaten güzel olan güz-

el doğan bir ine~n hııysttn 
en büyük bir hazıneye m~ ... 
lik olmak r.idden yüksek hır 
kazançtır. Fakat bu kıHi de · 
o.jl onu muhafııza ve idame 
~tmek lhıındır . C) ençliğ ı 
ve güzelliği muhafaza usull
erinden bahsetmeyi başku 
bir yazıyı bıroknrak burada 
hilhassn çirkinlikleri izale 
ilo güzelleşme usullerini sc
ylemek iıtiyorum. 

Bir insan ya viladi olarak 
kusurlu veya hayatta her 
hangi bir suretle bir ~· irkin
liğe musap olmuş bulunur. 
Arızanın vücudun a~· ık ve 
kapalı yerlerinJo, ~elli vey~ 
belirsiz oluş bittabı derec~y~ 
ehemmiyeti iizurinde haızı 
t esirdir. Mesolfı vücudun ka · 
palı yerlerindeki yara yP.r
leri, çukurluk, renk bozu
kluğu ve saireye nnıaran yüz 
el, kadınlarda kollarında.ki I 
lıke, ben, yaralar daha çok 

haizi ehemmi yettir. İ\·tımai 
telAkkilere nazaran bu işte 

cinsi farkda ınethaldorılır. 

MeselA: aynı bir ~rıza erk()k
te olursa ehemmiyetsiz, ka
dında mühim addedilir. Hal
buki ilmen böyle olmamak 
lftzımdır. Çirkin olan, göze 
mayup tesir yapan herşey 

kadında da erkekte de fena
dır. Ve bunların izalesi ça
relerini aramak bir medeni
yet altı. metidir. Çünkü mede
ni insanlar evvela kendine 
ihtimam ~tmeyi, kendini se
vmeyi bilmelidir. 

işte doğmatik veya scn
radnn kazanılmış olan bu 
çirkinlıklerin pek çoğu 

son 11enelerde cerrahın iş

tigal sahası i~ine girmiş, ce
rahın bıçağı estetik sanatta 
da yer bulmuştur. Meseld 
doğmalık benler. ıişlcr, ki
ıeler, yüzdeki, dudaktaki ça
tlaklar tamir edilmekte ve 
yerleri hemen hiç belli ol
mıı maktadır. Kaza pormakl
arHı sui şekilleri, faz _ 
la adetleri, yap ı şıkl•klerı 

bacakların eğrilikleri, ayak
ların bozuk şekilleri, fena 
karınlar hep ameliyat ile 
düzelir. 

Bu suretle fenni cerrahide 
(estetik cerrahi) ismile ye
ni bir ihtisas §Ubesi bile 
teeessüs etmiş bulun yor. 

Bidayeten bu nmelıyelere 
yalnız yüz ve vücutlerin 
güzelliği muhitlerinde eh
emmiyetli telakki edilmiş 
sanstkdrlara iltifat ediyordu . 
Halbuki son zamanlarda m
uva ffakıyetlerin tevali ettiğ
ini görünce kusurunu dü
zelmek için cerraha müracaat 
edenlerin adedi gün ge~·tikçe 
artmaktadır. 

Estetik ameliyelerin ba_ 
ııları kansızdır . Yüz cildin
deki beyoz lekeleri renkl
eştirmek için hastanın tabii 
olan cildinin rengine 
mii~abilı mahlfı\ler kullan
mak bozı leke ve k o.harı•ık 

ların izıılesi için elektrik 
cereyanından iı;tifade etmek 
bazı nnhiyelerdeki kılları 
düşürmek gi Li. 

Kanlı ameliyat olarok 
yüze en çok tatbik edilen 
göz kapakları ve dudaklar
daki buruşukluklurın izalesi, 
burun ve kulağın fena şeki
\lerini tashihtir. Kendiliği
nden rena şekilde bulunan 
bir kulak veya burnun 
tashihi İ\'İn pek D.lA böyle 
bir ameliyat yapılab i leceği 
gibi uzerinclc ıueırn lO. kanse
ri \'tknrmak için bir ameli
ye yapılmı ş bulunon burun 
veya kulakta kalan boşluğu, 

eui tıkli izale idn civarından 
veya vücudun boşka bir ye
rinden kemik, kıkırdak, <'i 
lt par\ıaları \:ıkarnrak hu 
yerlere eklemek suretile yn 
]ııla n ameliyeler hop bu es
tetik, kozmetik cerro hi me
totlardır . 

Vücuttaki büyiık sui şe ki 
llerin tashihi içjn yap lan 
büyücek kemik ameliyPleri 
istisna edilirse denebilir ki 
cilde münhasır olan ameli
yeler küçük ehemmiyetsiz 
işlerdir . 

Bu ameliyeler bermutat 
nıe zzii uyu~turma ile yapılır. 

Fransanın karışılıklı yardım 
paktı muvacehesinde Alman

Dursunbey T ayare Şubesinden: 
Dursmıhc) kazasırıdu ilk defa olarak açılacak 

olan pauayırın soın11acu 1 ~ı. ağustos 934 Salı günü 
Ta \'ar~ Cenıivet.i nu)ufaaı.ua ı icra edilecel olan 

ya ve Lehistan. 
«Le Echn de Pnris» den: 
Günler ge\~tiği haldt", ke· 

ndiıinc Büyük 8ritonya hü
kıimeti tarafından vaki olan 
ve Fransızların karşılıklı 

yardım paktı drojesine iş

tirak etmesini teklif eden 
tahrirato, Almanya hünüz 
cevap vermemiştir. Bu tea
hhürü anlamak için Her 
Bitlerin hir hayli sıkı ştırıl

mış bir voziyette bulundur
ulduğunu hatırlamak kafi -
dir. 

Bugünlerde münakaşa ve 
müznkcresi yapılan Şark ka
şılıklı yardım paktının muh-
temel tasrihatına göre 
işbu pakta imza 
vazetmiş ulan de• -
letlerin bütün kuvvetlerini 
birleştirerek, bir tecavüz ile 
suçlulanmış olnn devlet ele. 
yhine hareket etmeleri ica
bediyor. Almanyayı, bu hal, 
iki cami arasında beynamaz 
bir vaziyete düşürmüş olu. 
yor ki, Almanyaya mevzu 
bahsolan bu şark paktına 
dahil olacaktır. Ve bittabi, 
intikam ve tevessü progra. 
mındnn vazgeçecektir: veya 
yüzünden maskesini atarak, 
beslediği niyetlerini bütün 
sarahati!~ meydona koyaca. 
ktır. 

Almanya zaman kazanmak 
i ~· in uğraşmaktadır. Ve ko· 
m~ularından bugün buna. 
bir diğer gün şuna kur 
yapmakla vakit geçiyor. 

Anlusıldığına göre, Alma
nya bir münnsibet dakikada 
aldkadnr diğer de-.·letlerden 
çok mühim bir hususun ay
dınlatılmasını istiyecektir. 
Silôhlanmaeının meşruyeti
nin, paktın imzasından evel 
mi. yoksu imza ile aynı za
mandamı ve sonra hnngi 
nispet dahilinde tnnılacağı 
P.trafındn sual sormağa hn z· 
ırlanmaktı.lllır. 

ikinci k fı.nundo . s illi lı lo r mn 
mC'so l ı>s in o dui r v e l 5 Niso. 
nda Berlin lliıkıim et i tnrnfı_ 

ndan bir dereceye kador ta
svip olunan iki «Memoran
dum» tanzim ve takdim et
mişlerdi . 

J 7 Nisan tarihli Fransız 

notası da bu «Memorandum» 
muhteviyatının sıhhat ve 
isabetini teyit etmekte ku
sur etmemiş idi. Şimdi, ln
giJtero ve İtalya , ki vnziye
tlerine yukarıda i9aret edil. 
mişti mevzubahis «Momor
l!ndum» muhteviyatından 

olan hiç bir tasrihatın ne 
vasıtasız ve na de vasıtalı 

bir şekilde yeni sisteme ilhak 
edılmek maksadile ihyasını 
istomemekteJirler. Gerek Lo
ndra görüşmelerinde gerP.k. 
se «Bayonne» da eöylediği 
nutukta M. Bartbou bu me 
sele için bir vaziyet almışt ı. 

Şimdilık susmuş ve fokııt 

bir haylı müşküller içinde 
bocalıyan bir devlet vnrdır, 

0 da Lehistandır. Birçok 
defalar bunu yazmıştık. 

Hali hazırdn Fransız - Leh 
münatiebetlerinin geçirmek
te oldukları buhranın ana 
mesuliyeti Fransızlara raci
dir. 

Lehistan vaziyetinden sn
lıyacağımız nurlur: 

Lehistan hir dft takip etm. 
ok tnsavvurundndır. Bir ta. 
raftan, herşeyin çok fena 
bir bir neticeyP. varabilmesi 
ihtimalini düşünerek, Fran
sa ile olan ittifakı bir yedek 
istinntg4h olarak daima elde 
bulundurmak. Ojğer siyaset 
ise Berlin hesnbına küçük 
İtill\fı ztH11 düşürerek hattA 
Sovyet Rusyaya karşı Reich 

r.:1- r.:1- r.:1 
ı::ı 1::1 l:!I 

. . 
pehlıvan :'iire~ine iştfrak edecek pehlivanlara 
asa~ıda ki ikı·amiveler verilecektir: . ._, . 

Lira 
25 
15 
IO 

Başpehlivana 

Başaltına 

Üçüncüye 
Dördüncü ve beşincilere birer koç 

( 1 - 8 ) 

ZayWl.i. --ı-i!!!!!!!.!!!!i!! 
Bandırma gümrüğünd fln 

aldığ ı m 122608 - 122604 
6 5-934 tarihli mahsup ma. 
kbuzunu zayi ettim. Suretle
rini alacağımdan bunların 

hükmü olmadığını ilAn ede
rim. 

Band ırmada Trikotaj ve 
çorap fabrikası sahibi 

HALİL 

tarafından gelecek bir taar. 
uzu hazı rlamak; bunun d r.ı 

mükafatı olarak, Lehietanın 

taml\miyeti mülkiyetine Alm
an yanın daimi riayetini te
min edebilmektir. 

Tabii, Lehistan dil ediği 

siyaseti tak ipte scrhesttir. 
Fakat buna rağm11n hatırda 

tutulması icap eden bir ha
kikat vardır . Lehistan, vazi
yetinin icabı , iki şıktan bir
isini ihtiyar eyle 
mek mecburiyetindedir. Şu 
halde Fransız ittifakından 
vazgeçmelidir, vazgeçmedi
gi takJirdede, bu ittifkın ta. 
hmil eylediği bilcümle va
zifeleri üzerine almalıdır. 
Zira hak mevzuubahsolan 
yerde vazifede yardır: vazife 
ise mesuliyet doğurur. ve 
bu, fertler ve cemiyetlerce 
bell ı ulan bir realitedir. 

mi 
1.::1 mı-mı 

ZEIS İKON 
f otogrıt ııkinılıri 

Oünyada birincili~ ka
zanan « ZEISIKON • 
fotoğraf maki nelerinin 
9 34 otomatik modelle
rini makine, sehpa ve 
çantanlarını •Ş.A H MEB 
MET MAHDUMU HC -
SEYIN AVNi ıieare& -
hanesinde arayınız. 

- --
\. !. 

lil 

t::l 
\:.:.! DURSUNBEY PANAYIRI Alm ıı nvn , ingıltc r ~ n i n vo 

Italyon ı n. ş im lliye knd.ar al 
mış oldukları vaziyet uzeri- 1 mJ 
nde. Almanyayı tatmin etm- 1 
eg~ e müstait bazı yeni ta<lL 

. . 'ii' 
ldt yapacaklar ı nı üm1t ~ 

etmektedir . Şark Lokar-
nosu Paktının siyaset siste
mine dahil olmıyncak olan 
İngiltere ve ltalyn, bu husu-
sta bir hovırhnh hitara rlık 
muhafa zıı ~Jeceklerini ilfın 
e tmişti. Bu iki devlet , geçen 

Bizzat emeliyatın b ırakacağı 
izin h i ~· bell i olmaması içın 
çok yerlerinden, saçla kapalı 

kısımlardan istifade edilir 

ve bilhassa tom istenilen 

9ekli vermek için ölçüye 
çok itinn edilir. 

Hulfı.~a bu küçük nmeliy
elerde büyük işler görüle
bilir . 'l'utbik11t bu hale gel
dikten ~onra sokaklarda yü
zlor!n<lo. gözlerinde ynmrı 

yumularla gezen ineunları 

dudakları çat lak parmakla rı 

yapışık gar ip çukurları gö
rmemek l ti zımdır . Bunlar 
bermutat izale edilmelidir 
Bunun haricinde buruşuğun, 
bozuk bir kısım cildini dü
zeltmok, güzel olmak istoyen 
hir İnMnın hareketi de hiç 
garip, değil çok tabiidir. 

r::-ı 
J::.I 

r::ı 
ı.=: 

r::ı 
ı:.:ı 
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Sn, h~n a ve nmhıelif m~yva ve ha~ ''anatı ehliyesile nıeşhur 
hulunan BalıkP.sir-Kiitnhya şimendifer hatlı iizerinde Dursunbey 
kazasrnda ilk defa açılacak olan panayır l O ağustos 934 cuma 
giirıii haşhyarak 14 a~ustos 934 sah giinii hitaın bulacaktır. 

1- Panayır mahalli kasaba . n şimalinde saz çayırı mevkiinde olup mıbıu
len me ınb:ı suyu ve hayvanatı eh yo için hudayi nabit mühim miktarda Ti 

mc<'canen taze çayır bulunmaktadır 

2 - Eşyayi ticariye satıcıları v · sanat orbn bı için belediye tırafından 
sureti mahsusıtda ve mükemmel surette ihzar vo imal uttirilen binalarla açık 

tın olar ak verilecek olon mahaller fcvkalAde ucuz ücretlerle verilecektir. 

3 - ilk defa olarak kiişat ed ilecek olan panayır mahallinde 1&tıcı ve alı-
[mJ cılorın istirahotleri için te rtibatı l dzıme alınmış ve her suretle ihtiyaçları te-

min edilmekle beraber getirecekleri hayvan \'o emt ianın hüınü muhafasaıı 
için muhtelif suretlerde muhafaza terti batı alınmıştır . 

·im 4 - İşbu panayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni rüa•• Ti 

vergiden başka hiçbir masraf ihtiynr etmiyerek bilcümle işlerini kemali Rha
lmı ı let \'O emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müstefit olacakları ilAn ola-

~u,~r· ==========~=====~=======;;~=-::===I = 
~ mı mı mı liıl cın lill Ci!J 1 ·~ı 

• 

• 

• 



Sayfa: 4 TORK DiLi 1 >.GUITOS 

FOTOGRAF Bandırmada Maarif Oteli 
~"!IJ 

A' İNELERİ 
Şah Mehmet ma~dumu Hüseyin Avni ticarethanesi 1 

Agf a f otograf makineleri 
niu Balıkesiı·de yeg~1ne satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AHF.\ FOTOGIL\ F ~IAKİNELERi 

Band1rmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

1 Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
ycnilenmittir. 

Kontur.. Temizli~ .. 
kolaylıkla kullanılır. "I ft 

Yedi yaşındıı bir çocuk t.ır.ıfınrlnrı d ıhi gayret 'ı~ 1 Her(!ey mu·Lemmeldı'r. 

ı==:=====:===========r==========J~----=:-~~--~--~-
il 1 1 1 ~~~~~~~~~' Belediye Dispanserinde •1ııııımmııııllllllllllll.lıll.ll 1 Şeh·ır s·ınema ında 1 Muayene Günleri. -1 ifi:;;~::~~;;;,:;:;:71 

1 ~ Cumartesi günleri: Öğleden sonra saat 14 den 16 ya I' ~ 

1 ı! 1 1 1 
1 il 1

11 
1 1 ıl 1

1 
1 

1 I L 1 1 1 

~ kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet ' 

31 Temmuz Salıdan iti~aren ~ 1 :a~~~ ~7jıeri: Öğleden sonra snat ıs den 16 ya kadar ~ 
;ti kulak:, burun, boğaz hutalıkları mua•enesi <Doktor :=l 

ÇİNGANELER KRALI lı ::~:::.iK~~~\.~?hı;ıeden evel saat, 10 don 12 ye ı• 
Temıil edenler: 

~ kadar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 4 
~ Km;n bey) j 
-jj Salı günleri: öğleden evel saat tO dan 12 ye kndar ; 

• • ~ Dahili hastaliklar muayesi [ Doktor Ahmet Emin bey =-s 
Jose Moııka » Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 dm 16 yo. ===.~ 

~ ı kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dr. Haı.ı~ n Raif bey ıj 
Rosıta Moreno Ilı Perşembe günleri: Öğleden sonra !!!&at 15 den 16 yn ~ . . . . .... . . ~ 

1 
kadar cil~i ve bevliye hastalıkları munyenesj { Dr. B.t 

Bu fılınıde ıstedıgınız her şeyı bulacaksı- ~I "ehmet A.lı bey) ~ 

nız. «;ok latif ve cazibelidir, muhteşenı ve lı ------------------------ ~ 

rgo~ ~~j~;~~·i~'~:~ıı~;, s:~~·s~ii:::~;:;~,'.k,:d:~ ~'••ıt-••-~ı•ılMI ı; 
ce k t 1 r . . \ y r 1 ca d u 11 ) a ı 1 ava <l ı s ıtırı . ~ .l''ııııı ..... 11111111 ..... 11111 ... """"'·· ·•ııı ..... ıııııııı .... ıııııııı .. 1ıt11111 ...... ııııııı ..... 111111 .... ·ınııı .... = ~ 

Suvare 9,30 cuma rnatinamız 2,30 dadır. I =~ J l 

§~ 'I' ~ ı==:=.: l • ~ 

~~~~~~~~~~ ~k~ ~ ~-10 Bina yaptırmak mı istiyoHunuz? ilk defa tica- ~ 
~ ' I ___:.~ rethanemizc uğrayınız. Binanızın ikmali için bü- ~ 

~~~~ "" ~~~ ~~~ -~ ~ ' j tün levazım mağazamızda mevcuttur. ~ 
~ ~ J 1 -~ Demir, hırdavRt, cam, çimento, pulluk ve l 

l• h • J ~, h d • ~ j islii -~ zincir alAtı bulunduğu gibi yakın zamandan beri 1 
nşaat sa ıp erı e mii en ıs :ııı !!§., ,~ ! i ıatmağa ba9Lıdığımıı her nevi yağlı ve badana 

Ve U8 O arın nazarı l atıne =-] r- j olması müşterilerimiıi memnun etmiştir. ~ t l d •kk · 1 C ~- ~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinıirıden 

Kurt ar•lan ve balık marka cimentolar her zaman §i§~ i §., Her nev ölçü ve tartı a1Atlari da satılmaktadır. ~ 
gayet tazn olarak ticnrotlıanen de hulunmakto birjnc i ~& • 1 L A • 1 e l j ~ 
nevi her eşit. yağlı boya VO y~ğları ile her renkte ~; 1 iŞ en astık erı , ,~ Saraçlar başında bo)a ve hırdevatcı ~ 
boyaları ve bılumum mıılzemesı betonarmede kulla- i e:s • ~ i C / LJ 1 
mlon her ~eıit istenilen boyda demir bulunur. Çam §.' En temiz kavuçcuktan yapılnu~ vu- ~ J uma l nasan 
çimento alatı ziraiye demir her nevi hırdnvat ve •t k I~ ·k · • r d.. . } • ~~ ,_ ~ ~ 
malz"mei ın~aiyede rekabet kohul etmeyecek dere- -i muşa 4 ~~. a stı ·~et ı, .. "n.~ anı~ .en.~ ag ~ ===~··•ııııııır·•ııllllll':·'•llUlll'""llllllll':"lllllll'!:"1111tlll":"'llllllll'"!lllr.:!llllll'!:~"~ 

1 cede. top~an vf! .. perakende u~~z f"i~tlı s::ıtılmnktndır. I ~~ lanı Iastıgı ola~ ~hş~e~ las~.ıkl~~ın~ ?•µ, ·r ~· ~~lllmll-lmmınl•llllWi~IWllllllllil 
Sıp~rı~ler suratla sevkedılır. Ey~. ve. ucuz malzeme ~~markalara tercıh edınız. Çunku bıh111nııtıi== ~~j!,~ifi.!tjlft&o.ı.i , i?JlUfii«it..J:..iE 

almak ~ıtıyenlerle ?1enf~atlorını ?1uclrık ~eva.~ın he~ 1 ~ ıastiklerin fevkindE> oldu~u ~ağlamlıµilt) rı '11} 
~ halde ııcarethanemıze ugray ır çeşıııenmızı gornıeıu ı ..., § .. 1 d·ı . . ı {~ A V U K A T 
il! menfaatleri iktızoıındondır. . ~ı ~ tecru w e 1 m1şt1r. 'F !d 
~ Bandırma ismet Paşa caddesi 1 =~ ~lişlen siiperkonfor lastikleri ile ke- ·ı . • 
it demir tüccarı Hatip zade '4 • • • · f. E M 1 N V E D A T ~ MEHMET NCHi 1:4 malı eıun1~·ette seyahat t

1chhr. H~ı lıo)-~ 
~~~~ ... ~~A' ... ~~~!~ ~ dan mevcudun1uz bulunur. t:= 

'il Mişlen lhtikleri Balıkaıir ve mülbalı:otı acantası ~I BALIKESln HÜKÜllET CAIH)ESINDE 
H :: ~ Yrmyalı zadt ~'1if 3 . Ceza, ticaret, hukuk, ihtisas, ~a~kemelerile 

Fo.to ve Fı·ı n ·a su·Q mer §~ il. NUSRET il Jıvanıharpleserde dava deruhte eder, ııtıvare yapar, 
1 ~ Zarbalı han-Balıkesir ?' fikir verir. 

et ; ~"n~~~ll'~~'; ~l'f~(t''t'~ 
Avrupadan getirdığimiz s ·- 8ıiii~iiifüii~iiimıiifıiiiliWiiiiiiiPiiı• ~m:::m::::::::m:::::::::m:::::::::::m:ıa 

nema alm makinesi ı0le •• .. 

9 Muhte if Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullarnlan miicsse e sahip
lerinin sinemaya verecekleri sessiz yazı 
ı·ekl:\mları ucuz fi atla ya pıhr. 

Namazgdh caddesi maarif dairesi arkasında 

··-- - .. ··------------------·· 

Balıkesir askeri satın alma_ !! AVU AT fi 
komisyonundan: :: il 

Susığırlık kıtaatı it;in yirmi hin kilo sığır eti 
ile viiz altnu hin kilo odun Ye hayvaıı;ıt icin 

• • a 

nıuktazi iki yiiz hin kilo arpa ihl iki yliz bin ki-
lo samanın ihalesi aı,'11i ınünakasa ile yapılacak:.. 
tır. Talipleriu 9-8-934 perşembe giinii saat ou
t.la Balıkesir A~. satuı alma komisvonuna mii· . 
racaatları. 

( 4-132) 

•• H. Tevfik - Sadık .. 
~ = !! H~vct V~ldli : .. .. 
:: lusuf Kenan .. 
~ H 
!!YazıhanMSİ hükOmat Ciddısiıdı Ahıtt Ç1$1RISI tırşısıı•ı = 
!i ~lerkez vt~ kazalarda hf'r nP.Yi dava kabuJ I! 
:: Vfl sürat.le n~ticf\IAndirilir. = 
· .. ······································:ı••ı•:ı•:•91 •••e••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • ._. 


