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22 AÔUSTOS 1934 Çarşamba Dokuzuncu Sene -

abı~ ı b şmuharrırı: Bilecik mebusa HıyraUID 
Umum eşrıyat üdürü: Kenan Emin 

a·crıv.rA.RTESİDEN ıv.ı:A.AD.A FiE:R. G-U::t':r SABAHLARI ÇIKAR. 

~ • ıANEsl: Balıkesir Şahmehmet skn~ dairei 1 
mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: ~ 
Türkdili ABUI 'A ŞERAITl:Scncliği 1000, altıaylığı il 
600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları 25kuruşturij 

-====-==:::=:=;;=o;;==:=;;~~=~=============--& 
il Kurult 1 Çalışıyor. 

Türk medeniyeti ünya medeniyetlerine maya 
ve Türk dili dünva illerine kaynak olmuştur. 

giliz Kepsüt Panay1r1 .• 
imparat~r'uğ.u mü1afaa ıed Panayır ~üyük rağ~et gördü. Panayırcılar hem ~ar 

hırt erı alıyor. eôiyor, hem de eğleniyorlar. 

Naim Hazım bey kurultay~a tezini iza~ etti. Kurultay i~are encümenleri toplandılar. 
Ankara, 21 (A.A.)-- ikinci bey Türk medeniye- ha lnm1şlır. 

Türk dili kurultayı idore tinin dünya medeniyetlerine Bu teze göre somi kavi-
encumenlori dün öğleden mııyn ve Türk dilinin dun· mler dillerini Tür lerle mü 
evel ayrı ayrı toplwnarak ya dillerine kaynak olduğu- nasebetlerindon sonra kuv 
umumi kOtip lbrahim Necmi rıu söyliy• rok tezini izaha vetlendirmişlerdir. Araplordo 
bey taraCındon mesai şekli E da imparntorluğun devamı 
hn kında verilen izahotı rc·ı· ş müddl·tinco de dillerine kök 
dinlemışler, reis. mazbata olan krılimclerden çoklarını 
muharriri vo kdtiplerini seç- Türklerden almışlar, tasrih 

mi 10rdir. Dağı ete lerine ka~ar şekilleri vermişler ve bug· 
Öğleden sonra kurultay ünkü Arnpçayi meyJanıı 

KAzım Pa o Hz. nin ~arh örtül~ü. getirmişlerdir. 
riyaeetinJe ve Reisicümhur K . l N:ıı·ın Hazı·m boy bu tezı·-

ayserı, 21 ("- A.)-1 avalar 
Hz. nin huzurile toplanmış birdenbire soğumuş ve nin ispat ve müdafaasından 
ve dil cemiyeti umumi mer· Erciş eteklerine katlar knrJn sonra Eskişehir mebcsu 
kez heyeti azasından 'a1m örtülmüştür Ağustos ortag Yusuf Ziya bey Oral, 
Hazım beyin Türk dilinin ında Erciyeşe kar düşmesi Altay dillerile Türkçe • 
sami dillerle münasebeti ve havalnrın nni olarak kış· nin münasebeti hakkındaki 
hakkındaki tezini izah laması knyseriıle ilk defa tPzini i:r.ah ve mücloraa eyL 
etmiştir. Naim Hazım olor:ık görülmüştür. emiştir. 

Yunan 

<\Le Journoh> don: 
lngiliz dostlarım z hakika

te karşı boyun eğmekte ba
znn gecikirler. Fakat şura 
sını do tnsdik etmeli ki bir 
şeye kanaat getirdikleri za
man bir IAhza tereddüt et 
mezler ve lAzımgeh•n ted
birleri sürat ve cesnretlo 
tatbik ederler. Sir Maurice 
Uankeyye tevdi olunan vo
ıife İngilterenin, halihazardo 
beynelmifol vaziyetinin yeni 
bir tezahürüdür. 

Sir Mnurico Hankay, ln
gilterenin değerli idnro me
murlarından biridir. Kendi
sinin hem İngiliz kabinesinin 
doimi kAtibi olması, hem 
de imparatorluk müda(na 
komitesinin kAtipliğinde bu_ 
lunmnsı, hakkında gösteri_ 
len büyük teveccühe en pa
rlak bir delildir. Sir Hnn
key dün Avusturalynya ha. 
rekat etti. Teşrinievel ayın
da ~elbourve tehrinin tesi
sinin yüzüncü senei devriye
si şenliklerinde bulunacak-

İtalyan Or u 
M a e v r a V a p ıyor. 
Manevra~a hava kuvvetlerine pek ehemmiyet verili-

yor. Kral ve ussolini ~e m nevrada ~ulunacaktn. 
! tır. Giderken Cenubi Ameri

BirkaÇ zabit tetkıf edildi. 1 kaya vo dönüşte Yeni Zel
A.tina, 21 [A.A..} - Hiik. and ile Knnc.ıdnyn uğraya_ 

üınt·t aleyhirıd~ bazı hareke- çaktır . LonJrayn gelecek 

hükOmeti aleyhine ~ir ha
reket mi1 

İstifani Ajansının bildirdiğ· 
ne göre, büyük ltolynn mnn
evrıılorı müşterek bir hududa 
malik olnn iki muharip hnrp 
hareketin in başlaması mese
les:le iptidar edecektir. Bi
dayette hnreket hakikatte 
olacoğı gibi iki taraf1n mu
hnfaza ve hudut kıtolı:ırı nr
nsındaki muharebelere inti
zar edecek ve bu nıuhoreb 
elerde ilk zaferlerin ulınma
sı veyahut düşmanın oskeri 
mevzileM se"Ykolunnıa"sı 

esas ittihaz olunaraktır. 
Bu ilk günlor csno ın•lıı 

hava kıtolnrı çok iş görrc. 
ek ve gerek duşman mille
tin kuvvei rnıne,·iye. ini kı

rm ğa. gerek h.ıyati bir 
mosele olan iaşe vr nokliy
nt i lerini bozmağu çnlışac
oktır. Aynı zanıondn m mle-

.., 

g 
~a~isesi suçlulannd n üçü_ 

ölüme ma~ Om e~il~i. 
Adana, 21 (AA.) - Ağır 

ceza muh emesi grup grup 
muhakem edilmekte olon 
Ağrıdağı 16yonı suçluların
don 18 kişilik bir grup 
hakkındaki ararım vermiş· 
tir. Bun ardın Seviş oğlu 

Ali , Koluhnn oğlu Bekir, Ali 
tal oğfo S .tık ölüm t zas
ınn mahkO'Jı edılmıştır. Sa
dık h.ıkkınJ ki ölüm cezası 
y ıoın kriçukluğu dolayısi

le al ı t e kureğe ~·evril

miş v •ğ"Arl •ri hrrn t <'t

ıni.alerdir 

ket dahıhnde iki millet sef

erberliğe boşlıyocok ve bu 
esnada buyuk uskcri k u v\·
etler hududa doğru yürüye 
cektir. Bu kuvvetlerin hed-

oCmi dü monm taoru 
zunu kırmak ve 
müdafaasını yarmağo gayret 

ederek harbin Jüşmnn me
mlekett~ cereyanına sebep 
olmok tt.>şkil cyliyccektir. 
Aynı zamandn bıı askeri 
kuvvetler muharı•hr)c zaftri 

temin edecek yrgtloo t\mil 
olon gayri knbih nıuknve 

met bir h raket mnhiyı tini 
vermek i tıyeccktir 

Krrıl ilı;: M. ıu solmi 

karargılhın mcrkezı olan 

Scı rherinyıı muvasrılıH etm 
ı lerdır. 

tlerde bulunmakla mr.ıznun senenm bnşındn dönacPktir. 
bir zabit ve birkaç kuçük Merkez muruhhosı ultı oy· 
zabit tevkif edildıler <la impuatorluğun muhtelıf 

====-=----====! akaamı ile temasta buluna 

M H •t f cak demektir. Ac:ubıı bu • ı er vazil nin kendi ine ''orilme_ 
sini icop ettiren sebepler 

~ind n~urgun vasiyetnam
esini yerine getirecek. 

Almanyada y gane müsallah 
uvvet ordu olacaktır. 

Berlin. 21 (A A.) - Rei· 
sicümhur \1. Uıtlcr mılli mü· 
tlafua nuzırına gönderdiğı 
mektuptu müsPllAh kuvvet· 
lerin yapını~ oldukları 
sad:tknl emınındun dol yı te 

ŞP.kkur etmiş ve liıııdcnburguı 
vasiyetı.nmesini yerme ge· 
tirmck üzer ordunun mııtuı 

nedir.? 
Sir Maurice Hnnkeyin 

=======:::ı'ı içinde yegane miısell:'lh ku
vet olarok ıdomP~ini en es
uslı hır vaz.fe toldkki oyl• -
mekte olduğunu bildirmiştir. 

mcrkezlo dominyonln urusın
daki ticari miinosehotlori 
tetkik edeceği §İmdıden bi
Hniyor. Ottııva konfernnsın

dıınberi iktıs di şartlar de
g.şti. İagıltere piyasasını 
ıuü'1.tfnn mecburıyt!tındo 

kaldı. Merkeze olan ih
racntın azalması, donıinyon

lnrdn bir hoşnutsuzluk uyn
ndır<lı. Bunu teskin etmek 
lhımdır. Muomafıh bu vazi
fe lngiliz devlet ado.m nın 
vuzıfclori arasındu ta~i bJr 
movki tutor. Asıl mesele, 
İngılterenın ve İngiliz ruille
tl.-ı·i ittıhodıntn omuu ı:ıcl:\
mııtınc tııallOk eder. lngılı
zlorin uzun müdJet lotbik 
ett.ıklerı «ınuuzzam infırnt» 

siyo.setini'1 artık zomnnı ge
cınıştir. ingıltere bizz t ke
ndini müdafaa için Avrupn 
kıtosı üzerinde zuhur edec
ek bir ınücndoleye karışmak 
rn<>cburiv tinde kalabılir. Bu 

~ rk ıhti afıan ~a', m~a 
T yır;is n d,yor? 

1. Hıtldr Oremb .. rgde 
Nüremh •rg. ~l c AA. ) -

Raisicümhur ~1. llıtl"r burn . 
Londrft, 21 [A.A) -Tay. 

mis gazetesi uz k ark ib

tılAClnrını tebcil eden bir 

ma nlr d • Sovyet Rusyo 
zimanJ ırlarının J ıpoııyanın 

1 
yıı gelmış rn bu one topln 
nacak olen mılli eosyolist 
kongresıne ait hazırlıkları 

Vi tldıvostkta , e denız oy

nlet ine karşı miıtot•:ıvizano 1 

cmPllcr be lorııe iıfdnı knnıı-

t getirırler ı~ n şnrk dt•

rniryoll:ırının atılmnsı hu
susundıı ıki t.ıraf orasında 

hır ıtilUfu varmanın uzun 

surıniy( ceğini k yded( rl-'k 

ılıyor ki: 

- 80' yet Ru ya iıunıl nem-, 
ı ı df'ğilJir . 

te1 kık etmiştir. 

Sünk r atı 
Meis, 20 (A.A.) - Busene 

M rmariston siınger o.Yına 

dört rnakino, yirmi kndnr 
kang \'O, BodrunırJnn ıfa iki 
makine ve 60 kadar kaıı

gava gitmi ·tir Mayıs ııyınılo 
ava giden bu süng-tncıler 
E)llİI sonlurınd:ı dönecekle
rdir. 

Bu ne butiın bir makine 

J 

gıbi yeni vaziyet karşısında 
dominyonların nokt:ıi nazarı 

df'dir? Eğer hir harp zuhur 
Aderse nır•rk<1zc ne miktar 
ynrdımdo bulunabilE>cP-kler
dir? 

I~ bu karlarla bitmiyor. <i(•-
r ·k lngilteı enin, g t•rek 

A usturyada y niden i i 
tet~işçi asıl~1. n 1 ·n doloyı iduııı ı muhkOnı 

Viyana, 21 (A A.) - Me_ cdıl •n iki tethişçi dün asıl

vnddı infılAkiyo gizledikleri- mışlurdır. 

ve kangavolor n on iki bin 
kilo kudar sünger sayded 
deı"P-kltc!ri tnhmın ediliyor. 
Pıy.ıı.orı n çok eyı olacağı 

umuluyor. Fiatların 13 lira
dan oşağ. düşmiyeccği zan
nediliyor 

İmp ratorluğun emnü selli 
motj dcnizyollaranın emin 
olm:ısınn mütevokkıft r. 
Hali bozırdo <ımniyet müns_ 
clip olmuştur. Çünkü Ameri
ka ya deniz kuvvetlerinde 
müsavat verilmiştir. Jopo
( Devamı ikinci 5ınyfedc ) 

Kasaba ilo panayır arasında arabalar durma1an işliyor. 

Krp~lldlln umumt ~örlinlt~t1 

Kepıüt, 20 (Muho hirimiz
den J- Kepsüt ponavırı cu· 
murtesi günü açılmıştır. Pa
nayır kasabanın şarkında 

ve yirmi dakike mesafede 
geniş ve ~·oyırlık, suyu bol, 
havası güzel bir yere kurul-
muştur. 

Panayırın ilk günü hemen 
hemen hiç alışveriş olma
mıştır. Hariçten gelen esnaf 
kendilerine gösterilen yer
lerde çndır ve baroka kur
mokln ve mallorını bir ter
t iho koymnklo vakit geçir
miştir. ikinci gün panayırda 

sabahtan binden fazla muh
telif cins hay\•an getirilmiş· 
ti. Ogün dört yüz küsur 
hayvcın satılmıştır. Alışverı' 
hararetle devam edilmek
tedir. Yalnıı hayvanlar pok 
ucuz fıatln eot•lmaktadır. 

Panoyırdn 190 bnrakn ve 
ı;udır bulunmaktadır. Bu çadır 
ve barakoların 20 si meni
faturocı, 2 si terzi, 5 şi hnzır
elbiseci, 5 şi şepkocı, 5 şi ço
rı.ıpçı, 7 si undurn -
cı, 10 nu pahuşçu, 25 şi 
attar, 5 şi urgancı. 10 nu 
ycmişçi,5şi ~ckl'lrri, LÜ si bak
kııliye, Szi tışçı, 24ılii kebapçı, 
4 dü bakırcı, 5 şi k snp, 3 çii 
bnrdakçı, 1 ri müskiratçı, l ri 

tütün bnyii vo 25 şi seyy
ar satıcı ve birde tiyatro ku
mpanyası bulunmaktadır. 

Pıınayıra gelen her e nııf 
memnun kalnıışlorsa da bil 
haoen ı:ışçı, lrnhnpçı, kopcıp, 

kohvec-i esnnfı eyi pnru ko 
zaorcıışlnrdır. Kepsütto bul-

unan 4 fırın gece, gündüz 
e mck ve pide çıkıırmnk 
surctıle pnnoyır halkının 

yiyec·ek, ıçece • yatncok he 
rşeyi lemin edilmiştır. 
Pnnayır mohalli Kı p.;u\ ve 
B lıkesir ve civar köy ve 
kascbalordon gelen bırçok 

henım ve ~f'nç1Arin Hhahtın 
ı?ecA snet 23 ca lrndıır ~Pzin
ti vetefPrrüç mahelli olmuştur 
Halk hem ufak tefek ihtiya
çlarını temin ve hem de pa
nayır yerinin manzara, e• 
ve havasından Te panayır 

yerine konulan rad,onun ve 
lokanto ve kıraethanelerde 
bulunan gramofon ve ~iizel 
şrırkı ve gazellerden iıtifade 
etmişlerdir. 

Panayırda uf ak bir bını
zlık ve cerh gibi bir vaknnın 
vukuuna sebebiyet verilme -
miştir.Herşey mülremmeldir. 
Bundan doloyı nahiye müd
ürü Sedat belediye reiıi 
Ali Riza beyler vo Jandarma 
K. K. Şevki efendi tebrike 
şrıyandırlar. 

Panayır mahııllin1n gece 
manzeraeı gayet güzeldir. 6 
metre yüksckliğınde munt
( Dev111111 ıkıncj snyfude ) 

Türk 
Yüzücüleri kiyef müsaba
kalann~a muvaffakıyet 

kazandılar. 
Kiyef, 20 (A.A.)- Dün bu

rndu dinyeper nehri üzerin
deki su istusıyonundn yapı
lan deniz müsabakaları ne
ticeleri şıınlordır: 

JOU metrede Halil, 200 
( Devnmı i inci sayfede ) 
•••••••••••••••••••••••••• 

• • 
30 Ağustos i 
Yurldaşl : 

3U A{joslos Zaf tr vt : 
1"ayarc fıayramı yakluşı- ! 
yor. l:Ju bıiylik gii11de Tıirk : 
Tayare f.'emiyeline yardım; 
tlmek t'n buylik bir yurt : 

• b • : orcımdur. • •....•................... : 

Köy · n Yaşayış 
Seviy si Y ·· kseltilecek 

aşı,e ilimizin son seyyahatl
erinde bu ciheti tetkik ettiler. 
İst anbul,20(Muhabirirnizden) 

-Büyük Millet 1eclisi önüm 
üzdekı toplontı sonesinde bıl· 
ha sa köylümuzün ynşnyış 
:;;oviyesinin yiıkseJtiln:esi iş

i le fıızla meşğul olacaktır. 
HıikO.mot, bu bapta Biıyük 

meclise bir layiha verec kt-

ir. Başvekilimiz; lııbrikalorın 
tcmeltltma ve küşııt meras
imi için yapmış oldukları 

son s yahatte hu ciheti tet
kik ederek hunu derhal ha
lli icnbeden bir iş olnrak 
hemen ele almıya karar ve
rmiştir. 
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1 B [ H 1 M gı ~ 8g8:.:1 Orman mec muai nebatatı. L ... !.~.~-~-~-~-~--~-~-=-~-~-~-~.:':.~.~·····-" 
Ru .. yalar Yazan= A. NAZMI 

Orman mecmuai nebatatı nur. Bunlardan cılız ve dal-
« - Oh, duyordum, uya- perovansın şimalinden başlı- ları hemen yere yatmış bir 

anuığım zaman; ne zevkli yarak İsv e c in ıj imnline kad- vaziyettedir. 
rüya imiş? .. » nr hemen bütün Avrupayn 4 - Kutbu cenubi nevn-

Ve sabah rüzgtirına ko rşı yl\yılm ı ştır. Şu hale naznr - hisi: Bu havalideki nehatat
gögsümü a~· ıyor uzun uzun an nebatatı mezkfı re F rnn - taki manza.za nısfı kürrei 
gerınıyorum .. sa-Almanya, Ber itonya1 frl. şima lide bulunan nebatata 

Dudaklarımdak i t obes _ anda adalar ı nı , İsknndinavya benzer. Mesela. kap civarının 
süm hiç kaybolmı1or... ve Rueyanın hemen tekmil nebatatı bahrisefıt mıntaka-

(jözlerim, yQva yavaş ka- kısmı şimalisini ihata etmiş- sı nebatatma benzediği gibi 
panıyor ve biroz eveJki rü- tir. Franaanın cenubundan nısıf kürrei cenubide seyah
yamın, ilk sııhnolerini, tekrar Avrupanın şi rnaline, alplara ate devam edelim: Amerika· 
yaşamak istiyorum... doğru çıkmak üzere hareket da Berezilyanın cenubunda 

Fakat, ne mümkün?.. edilirse yek.diğerinden farklı ormansız gayetle geniş ova_ 
Senelerin sararttığı ve bo- iki mıntı kaya tesadüf edilir. lara tesadüf edeceğiz. Hayvan 

zduğu bir fılim şeriti kadar 1-Yaprağını döken eşcar yetıştirmeye pek zıyade el
renksiz ve dunı:.ınlt, ş ! mdı ormanlarındaki bunlar en verişli ohm bu ovalar ~imali 
o rüya... ziyade gürgen, meşe, kayın Amerika ile şarki Avrupa

t< Rüya gibi ... » tabirinin ağaçlarını havidir. Gürgen nın çayırlarına pek ziyade 
kıymetini.bu an anlıyorum... İskandinavyanın cenubunu benzer. 

Hakikaten, hayatın en ze- geçmedıği hnlde meşe bir Bu havali ile arzunnar ar-
vkli dakikalarını, biz rüyada az daha şimale kadar görü- asında ufak bir ormam k.ıtası 
yaşıyormuşusuz... lür. vardır. Bu mıntakada bulun-

Küçüklüğümde. hemen, 2 - Sanavberiya orman_ an ağaçlar nısıf kürrei şim_ 
her akşam, uykum arasında larındaki yaprağını dökmi- alide olduğu gibi kdmilen 
bağırıyormuşum... yen ağaçlar bunlardan çRm gürgendır. Kutbu cenubinin 

O zaman, aonem gelır,be- fındık karaçam ve saireden nevahii müncemindesindede 
ni, bütün analık sevgisi ile ibarettir. Bu ormanlar İsveç- kutbu timalinin aynı nevah
kucaklar, uyendırırmış... le Rueyanın ş i mal taraflarını isinde bulunan nebatata be· 

- Yine, korkuttularını se- ıetretmiştir . Kar,1 çam lar nzer nebatat bulunmakta ise 
ni, yavrum? .. yine, 0 beyaz alplnrın zirvelerinde olduğu de bunlar daha zayıftır. 
örtülü, ağır ağır yürüyen gibi burada da eşçar teneb- Hulasa: Şu olmuş oluyor. 
kadınlar mı üzerine geldi?.. bül atının irıtihasın ı gösterir. Eğer daimi karlı yüksek da_ 
Uyandıfım zaman, anne- Şmali Amerikada ''e bilhas- ğlara çıkılır ve gerek hattı 

min bu sözleri, bana riiya· sa hükumatı müttehidei Amer_ üstüvadan kutuplara doğru 
mı hatırlatır ve tekrar, kor- ika ile Kanadada Avrupanın gidilirse kürreiarzın muhte
ku ile, boynuna sarılırdım... orman mıntakasında bulunan lif oevahii nebatiyesinin te_ 

Küçüklük rüyaları... nebatata müşabih nebatat drici bir ıurette kuvvet ve 
Onlar korkunçluğuna rağ- mevcut i-.e de nevice Avrup- ceıametlerini kaybettikleri 

men, yine güzeldiler. . o.dakinlerinden farklıdır. Bil- ve en nihayet kutuplarda 
Bugün, içimde tat- hassa camların boyları gay- büsbütün kaybolduğu görü -

h bir baygınlık, et yüksektir . Bunlardan bir lür. Ancak tamamen kayb-

kafamın hatlra sergısını nevinin ırtifaı 150 ve muhi-
olmazdan evel müvelledi 
nebatinin en eüflilerinden 

ağır ağır dolaşıyorum... ti 30 metredir. olan yosunların hududuna 
Hiç unutmam: Bir gece 3 - Kutbu ııı' mali neva 

-s - vaııl olunduğu görülmekte-
kar bir metreden fazla yağ- hisi: Nevohii kutuhiyeye dir. lıveç tabiiyunundan 
mış ve müthiş bir tipi ol- doğru yaklaşıldıkça tesadüf <Line) ıon nebatat arzm 
muştu . ., edilen nebatata alplorın tep- ıonlarında yaşar demiştir ki 

Karlar, rüzgfirın şiddeti elerinde kdin buz tabakala- mumileyh bununla mecmuai 
ile, pençerelere çarpıyor, rına yakın görülen manzar- nebatatın en basitlerinin ar_ 
rüzgAr, pençerelerde uğuld- alar nrzeder. Filhakika şer- zın kutuplarına yakın maha-
uyordu. .. aiti muhitiye hemen yekdL Herde bulunabileceğini kast 

Başım, yorgan altında ğerinin aynı olduğundan etmiştir. Vakıa her mıntakai 
olduğu halde. pençere zan- buralarıla bulunan nebatat nebatın hususi mecmuai ne
ğırtılarından büttln vücudum alplnrda olduğu gibi cılız batatile mütemayizdir. Fakat 
ürperiyor, içimdeki korku ve çkeklerin renkleri gayet birçok nebatatta hududunu 
bir buz gibi eriyordu. .. parlaktır. Çünkü bu havali- aşmıştır. Bu hususta da ins-

Uyumuşum... nin harareti gün ziyası şi- anların tesiri pek büyüktür. 
Uykumu, korkunç bir rii· ddetlidir: Kı~ın şiddetli olm· İnsnnlar muhtaç oldukları 

ya, bir kAbus tehdit cdiyo- ası hasebile nebatatın noşvü nebatatın biribirlerinden da. 
rdu... neması üç ay geçmPz. Şım . ğlar ve çölltır ile ayrılmıı 

Kapıdan, beyazlara hür- ali Rusya Sibirya, İzlanda , olanlarını bile yekdiğcrine 
ünmüş, yalnıı, siyah, dehşet lspPçberge, Zambeli Cedit knrıştırmışlardır Elhasıl me· 
saçan gözleri mAydnnda bir ve Guruenlant bu havaliyi sii beşeriye tesirile miivel
sürü hayal, yavaş yavaş yür tcşkıl eder. Havalii mezkur- lidi nebati bugün hemen he
üyerck üzer ime geliyor enin nıspeten oz soğuk olan men kAmilen hududu ta
ve etrafıma dızıliyordu... mahallerin<le alplMın tepes- biisini kaybetmiştir lhmile-

Odada, yüzlnce. yüzbi_ inde bulunan nebatat bulu- bilir. 

nlerce beyııılı kodın vardı... bnhçeleri ve arkalarından bir • 
l~ılerinden biri üzerime bahar süriikliyen sevgililer /ngiliz 

iğildi ve gittikçe büyliyen teşk i l ediyor . l• 
ve nihayet, btltün baş ı mı ** mparatorluğu 
kaplıycın gözlerile hana ha- ( o t t f b' . . r d ) k Sabahın ılık rüzgfırını ci- s ara ı ırıncı ııay n n 
tı ve uzun tırnaklı parm- nya da bir takım mütnlebe_ 

aklarını boğazıma yakınlaş - ğerlerimpe hissediyorum. 1 d b l B 
d 

Artık, uykum gelmıyor, er c u unuyor. u vaziyet 
tır ı .. . kar9ısındtt İmparatorlug-un 

Karar 
---

Bugün verilecek. 
Esat Adıl beyıo vakiti dün 

müdaf aasmı yapıı. 
(Savaş ) gazetesi sahip ve 

muharriri hakkında müddei
umumilik tarafından açılan 

davaya dün de ağır ceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. 

Dün avukat Hayati hey 
müdafaasını okumuş muha-
keme karar için bugüne 
bırakılmıştır. Mahkemenin 
. .::ararı bugün saat 10 da 
tebliğ edılecelr.tir. 

Maarif Vekalatinin ~ir 
tamrmi. 

Devlete ait devlet binası 
olmak üzere kiralanmı§ ol
an binaların yanğından kor
unması hakkında Maarif Ve
kAletinden maarif müdürlü
ğüne bir tamim gelmiştir. 
Bunda İtJtanbul itfaiyesinin 
tuttuğu istatistiğin gönde
rildiği ve mekteplerde ona 
göre tedbirler alınması lA
zımgeldiği bildiri im iştir. 

Terfi eden muallimlerimiz 
Orta tedrisat muallimler

inden kıdem müd.letini tam. 
amlıyarak terfi eden muall
imlerin listesi illi taıdika 
iktiran etmiştir. Bu listeye 
nazaran Bahkesir Necati 
bey muallim mektebi mua
llimlerinden Ruhi beyin ma
aşı kırk lira, orta mektep 
muaJlimlerinden Hicri heyin 
maaşı otuz beş lira olmuş_ 

tur. 

fahri ~ey 
Sabık mebuslarım•dan Fa 

hri bey Ankaradan 9ehrim
ize gelmiştir. Hemşehrimiz 

mezuniyetini burada geçire 
cektir. 

Süleymaniyelıler gelmiyor. 
Süleymaniyelilerjn bu per

şembe şehrimize geleınıye
cekleri anlaşılmaktadır. Sü
leymaniyelilerin sonradan 
ileri sürdüğü ağır şartların 

İdmangücü tarafından kabu
lüne imktln görü1Amemi tir. 

Marmara hüı\Omet ~onağı 
Marmara nahiye merkezi

ndeki kız mektebi binıısı 

hıikftmet konağı ittıhoz edi. 
lecektir. 

Oçpınar köyünde kanlı ~ir 
vaka oldu. 

·O uyumak istemiyorum.. l f k 
ğle bir çığlık koparmı- muhte i a samına f!evkeden Bir gün evel Üçpınar hö 
k . Gözlerim, bir noktaya sa- d · il d k' h k' · şım ı bütün ev halkı, enızyo arın a ı a ımı - yünde kanlı bir vakn olmuş-

odama koşmuştu .. planmış, bir rüyayı değil yeti nasın temin etmelidir? tur. 

* 
bugünkü yapacağım işleri, İşte bu meseleler, Sir * k Vnka Kadir oğlu Cemil 

· · d' b'l gideceğim yerleri, okuynca- Mnrice Han eyin halletmeye , 
~ım ı ı e, tüylerimi iirp· d çn l ışncagrı bir tak ım meslele - ve R ş it oğlu Ali ismınde 

1 
ğım k ıtopları düşünüyor unı. 

erten o rüya ar, küçüklüğ _ rdir. Biz hfidisiyi son der_ iki k ışi arasında cereyan et 
ümde, henim en fazln görd- Ve sonra, kupkuru, haya. eı•e dikkatle takibe mecbur- miş , Cemil isimli olan Al ıyi 
·kı · d' lsız bir uykuya dalıyorum . .. · . ~ 1 u erım ı... uz. Çünkü Ingiliz imparator- ogı r ~urette yara am ı ş ve 

lfolbuki.. Uyku ve rüyrı .. Güzel şey- , luğunun kuvv6l ve tedafüi ölümüne sebep olmuştur . 

Ayvalık
Altınova Yolu. 

Ayv lık- Altınova yolu 
nun iki kilometrelik kısmı 

bu sene ynpılncaktır. Bu 
hususta münakasa açılmış
tır . 

Şartname ve keşifnameye 
göre bu kısmın toprak tes
viyesi ve kaldırım inşaatı 

8300 küsur liraya çıkacak- 1 
tır. 

Susığtrhk panaynı 
Susığırlık, 20 (Muhabiri

mizden)- Panayır günü pek 
yakınlatmış ve hasırl ı klar 
ikmal edilmiş gibıdir. Pana
yırın bu sene çok rağbet 
göreceği anlaşılıyor. Daha 
şimdiden Karacabey hara_ 
sından, <·İvar kasaba ve köy
lerden birçok hayvan ge
tirilmiştir. 

Kama ve bıça~ tasıyanlar. 
Mecidiye mahnllesinden fı

rıncı Ali oğlu Mehmet ile 
Çal kazasının Hancılar kö
yünden İbrahim oğlu Meh
medin Üzerlerinde kama ve 
bıçak taşıdı kları görülerek 
zabıtaca yakalanmışlardır. 

Her ikisi de dün adliyeye 
verilmiştir. 

··-Arpa sat ışı hararetlendi. 
Afyon, 21 (A.A.) - Son 

günlerde hararetli arpn ahş 
verişi olmuş ve ihraımt baş
lamıştır . Piyasada bariz ter
effü görülmt:ktedir. 

Erdek 
Ve alya kaymakam~lfl 

Tayin emri Vilayete ıııl 
Balya kaymakamı biline•Jf 

1-- a li bey .t 
Balya ve Erdek kay' 

nmlarının nakilleri hakkı ol 
emir vılllyete tebliğ olO 
uştur. I 

Balya kaymakamı f'fıJ ..1 
bey şark vildyetlerinde ~ 
ihdas edilen Çut kazası.1;_ı makElmlığına tayin edı tJ4. 
Erdek kaymakamı Cernil fJ 
Demirci kaymakamı 

he~·le becayişi yapıhnışt~ 
Balya kaymakaaıl.•~/ 

kimin tayin edildiği bılı 
memektedir. 

ı==========================~~ 
Kepsüı 
Panayırı 
( Üst tarafı birinci say!da ) 
azam dikilmiş direklere ası
lmış on dört lök.üs lambası 
akşam ezanından sabaha 
kadar yanmaktadır. Kepsü
tten panayıra, pnnnyır<lan 
Kepsüde müşteri tnşımnkto_ 
dır. 

Yaylı arabalarla f ayto Jar 
sabahlara kadar kasabıı ile 
Panayır arnsında clurmadon 
işlemektedir . panayıra gelen 
esnaf menınuncn avdet ede 
ceklerdir. 

-

Türk 
Yüzücül ri 

(Üst tarafı birinci sayf 
metre kurbalamada AIP• 
metre serb·~stte Halil hır 
gelmiştir. Bayrak yarı 

tak ı mımız kozanmıştır. ~ 
mada Sunt birinci geJoJlf 
su topunda bire kar§1 

knzand ı k . 200 metre ıııı 
lamada LeylA ve 500 tll 

kurbalomnda Cavidan b' 
lor da ikinci gelmişlerdı' 

Kesemizin Karı 

Ülkemizin KarıJ1' 
Ülkemizin karı, hepimizin kandır· 

11 .lbuki EHGANİ DAHİLİ iSTİKHAZI tıeı11 ~ 
semize hem iilkemize k:1rlıdır. 

/stikra:m .1 üncü tertibini de alarak kisenize ve ol~ 
:e karşı uazift:.nizi yapmuğa lıazırlamyor musunuz? 

o halde şu tarihi unutmayınız: 30 11ausf 
Bugünkü rüyolarımı, isti- ler, bunlar, çocuğum .. . vaziy ti bizi doğrudan do- Katil vaknya müteokıp 

_k_h_a_li_n __ b i_n_h_ir __ c_i_ce_k_I_ı_h_n_y_a_t ________ S __ e_n_i_h_a __ T_u_r_h __ a_ı1~-ğ-r_u~y-n _n_1a_k_·a_d_a_r_e_d_e_r. ______ .;..;.Y_a_k_n1_a_n_m_ı ştır . ____ _:_J.:~~;§~~~~;§~~~~~~~~~~~~, 

YURTDŞA! Ankarayı görmedin mi? . 
Camhuriyet bayramında açılacak sergi münasebetile yapılacak tenzil " tlı tarifelerde' 

istifade ederek yeni devlet merkezimizi mutlak gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 
MiLLİ İKTiSAT ve 'fASARRCF CE~til' 



22 AGUSTOS TORKDtLI 

~~~~~~~~~~ı 

i. 1 Şehi Si em ı_~ 
Japon hükumetinin umumi siyaseti on 1 22 ğustos çarşamba a~şamınoan ıtı~aren 

Ecnebi Matbuat. 

Japo .y nın Siyas 

la · 3 

Susığırhkta Büyük 
Pehlivan Güreşleri 

esas üzerine kuruluyor. ~ Q N K A 
«Japon Vcekly Chronicle» 6 - Mılli hoyntta istıkr- ~ 

elen: ar vücuda getirmek, Japo- ~ N Susığırhk panayırıııııı son ~üuü olan 29 ağu. 
Japon hükQmcti, takip et- nyn için mü tecPI bir ihtıy. ((; B o ALA R ALT ı 

tiği siyaseti on "sasn ayı- açt ~ r. lktısadi vaziyetlerdeki l~ -. sl.os 9~i t;ar~:ımha "Ünü pehlivan gürt~~leri ya-
rmış ve bunları neşretmiş- ka ışı lığın artmııs ı ve heyn- ~1: -ti pılacaklır. Büyük ve ünlü pehlivaularm iştirak.-

Susığnhk i~manyurdu menfaatına .. 

tir. Hükumet her faaliyet elmılel iktısodiyntın takip li Tems.1 edenler: 1 ini temin ic.·i n yük ·ek ikramiyeler konmuştur. sahasında memleketin ciddi ettiği gayri tabıi yo11or, ~ KA Tl~DE NAGY 

müşkülat ile karş ı laştığını hüki'\ı:lıetin raoliyet sahasını~~ JRAN MOR•~.AT . Btıudau başka daha birçok eğleuceler ve oyunlar 
görüyor. Diplomosi, mali jk_ genişletmesine sebebiyet ALiCE TISS~! ? yaıulacaktır. 
· f k" h 1 · · ··k ·11~ CllARLE~ REUGlL tıeat ve ı ır •• a arının vcrmıştır. Hu Umet, mı ı rıı; llıı hususla daha fazla ıııalUıııal almak istiy-her biri ayrı ayrı miışküller hayatta istikrar husule ge· I~ ., JI 

içindedir .. HukCımet hr-r soba tirmek ve onu yüksek bir ,~ Bu filmi h l' haldP ~öriin~iz. Çok Şt'll ~1~ )\ cııler Susığırlık İ<lmau:yurduua nıiiracaat etnıel-
jçjn doğru ve mutedil tedb- seviyeye çı ormok için kab· ~ zevkli hir mevzuu \'ardır. Bır harp g .. nıı .. ı idirler. 164 
irler al~rok .. bunları halkın il olan her şeyi ynpacaktır. J kumalldanmın macelrara, hir kraliçt>ııiu aşkı 
yardımıle fılıyot sahasına Bir tor fton çift~·ilerle balı- '(r; f ... " .ı k, I ı . 1 f., ve •th 'JI 
koymak kararını vermiştir. kçıların iktısadi müşkülleri- it_ Uğl'Ull( a ya~>l~gı H'ua ·ar· )1\ ar, O(>. IS '. - ~ ı~~·~~~~~~~~~ 
Devlet •İy~·~tioe verilecek Dİ hallotmeğe çal•şncak ve rıı: eııktar ıııtısıkı, mıfes şarkılar, şaıraııe nı~ıı- ı . . - . 
veç~e ve ıetıkamet, aşağı- diğer taraftan ~ınnşh mem· {! zaralar, kibar ve Zelll(ill sahıı~le.r Ve ~.aı!'tı :ıf J ŞQQf sahiplerıle muhendıs 
rlakı ana hatalara ayrılmı- urlarla rımelenın voz yPtle ~ COk zevkli Ve neşl'li bir "CCe gecırecekSllllZ. '1! ~ d 'kk • 
ştır: rini ıslaha gayret cıdecektir. 11:. .. k e • ll it. ve ustaların nazarı ı atıne 

. n. ın eve ı .oresı- 7 - HukCımet, memleketın f, • ... T • ~ 7 Dl 'LERf ve FILl~I ~ Kurt anlan ve balık marka çımentoJar her zaman 
ı _ 11 ı d 1 ı 'd · .. . "' Fırsatı acırma\'ınız. fti I . 

ne k~r!' ıt~modını temın et- sonayi işlcrındeki ink•ş•f• ~ Ayrıca DlN \ A HA\-~. .s .. . ı;ı gayet t •" olarak tıcaretbanemde b .. ıunaıakt• birinci 
mek ıçın sıyas~t~e d~_ğruluk arttırmnğa ç·alışacaktır. Mılli it KON 'EB. Bu ak~mdau ıtıbareıa [\ .\HE ~ 1 oeTi her eşit yağlı boya ve yağları ile her renkte 

e••~ . ~ld uğu ıc.ın hu kfi met me m b~ları i' letm ek, bu •.u. rıı; saa 1 21 de cu ıııa ıııa 1inaili1 z 2' 3 o dadır. IJ' boyaları n b ılftm um malze me•i betonarmede kulla-
po lıtı kasını tosfıye ederek retle tıcaretın ve dol ı yısıle il. ~ ı h . 't · t nilen bo•da demır bulunur. Çam 

" d" · ı · d k ~ nı an er , etı ıe e " resmı ısıp ın voze ece v.e kazanc ı n ortmasın:ı snrfı gn- IJ -:. ~ ~~~~~~~~~~~ , ~ çimento o.16tı zıraiye d
6

mir her nevi hırdavat Te 

aynı zıım?nda ~erkez v? . v~~ Y.ret ~derr-ktır ~anuyi ışl." - 1111111nı1nmıııııııntlllılll"""'llllllm~nlınlfüffilllffillllllllllmllllllffillllllllllllllllmllllllmlllllll!llll1 il mnlzonıeı ınşaıycde rekabet kabu~ etmeyecek dere-
ld Y c ti".' ~~~r eeın d • ·~ 1 ıstı rın dek ı karış• k h gı rı a zn rı ıt· ~il !!:Jiıı .... !!!lıım ... P.!:JillJ!! .. .., ,!l!!l.., ... , 11111,,. ,.,1111 ....... 1~"-""'"'"'"""'" ""'"'' 'fi 'ı'ı: cede toptan vo porn k ende ucuz f ı•tla aetılm akted ır. 
mallerm onune geçmıye ço_ tbaro alan hiikOnıet, sınai /!f!fJj ~ it. Siparitler süratle eevkedilir. Eyi Te ucuz malıeme 
lııacak ve halkın doğruluk anlaşmalara ve kontrollora es~ ~ l almak iatiyınlerle menfaatlarını '."üdrik. ~e·•~ın he~ 
ve çolışk:anlık ruhunu_ artıra- dah ziyade ehemmiyet ,.e_ Es Is ~ halde ticarethanem ize uğrayıp çeşıtlerım1z1 gormelerı 
eaktır. Bu !Uretle hukumet recektir. Bu hedefi göz ön- ' !t_ mımfaatleri i tızoıındnndır. 
icraatta lom bir eerbestiye ünde tutorok, ı;erek. ?•hilde ( ' r i 1 t, Bandırm~ l~met Paı~ caddeıi 
malik olacak ve halkın arzu Te gerekse harıçtekı ıktısadl .. :E3. r~ demır tuccarı Hatıp nde 
ları devlet idaresinde tam şeraite uygun ve bütün mi ~ r ~ ~ MEHMET NURİ 
bir makes bulacaktır. ili iktısat sahaeıno şamil um :§ f5: 

2 - 1illi ruhu inkişaf et- umi bir sanayi siyueti tok- ;;;;;;.:, . ~ ~ 
tirmek ve sağlam fikirler ip edecektir, [ § f== ~~~~ 
temenini atmak maksadile 8 - Japon ruhunu uyan- J "'I 
milli gayelere daha fazla ehe· dırmak , m;lli nhldka bir =-~ ~ 
mmiyet verilecektir. İmpara_ veçhe vermek, milletio bün- ~ ~ ~11~~ ~" r~~.t.A .... llB..:l...lı...Ul-... .-ııı-... ..... sı::ıılri.U~E 
luğa, hed9fjne erişmek için yesını sağlamlaştırmak ve ~ j!fjl3 • 

gösterdiği gayrette, milli ru. fıkri kobiliyctini inkişof et- ~ ·ışle LAs ·ık ler"ı . A v u K A T 
hun esaslorı dahilinde ynrd- tirmck için ter biye sistemin- ~ a 
ım gösterilecektir. Menfi fı- J de esaslı ıslahat yapınıya ku- ' · • DA T 
kirler yeti tiren kökler bir- rar vermiştir. ı· En lemız ka vuççuktan yapılmış yu- E 1 N V E 
er birer sökülüp at ılacoktır. 9 - Devlet bakımından ~ rnuşak ve alastikiyetli, dÜll)'<t nın en ~ağ-

3 - Beynelmilel su1hün Japonya - Mançukn dostluğu ~ lam ıa~ti~i olan ~fislen hlsljkJerini diğer 
idamesine çolı mak ve bu l.Jznk Şarkta sulhün idamesi '"i ' ·ı d•. · C" k .. 1 ·ı · - f>

1
•(.JKESfl\ IJÜKÜlfET CADDESİNDE 

· k r b. k'l E§'"~ınarkalara t.ercı ı e ııuz. ..un u u umuuı ~ ) ·ı ~ 

;:~:'.~ .~:::~i:ı.po~·:~;~~:e ~~::.k~;;i:ı ~a:~11;,~.· M:ıı!u1- I~, hisı i k leriıı ! Pv.ki '.'de old 11 ~11 ~aj:ıl:nıı lığilı• "') ~ diva~~~~r;l:::~~. d~~~u:~ru~t~·:;~r, ~~~~;:;~;!~~ E 
linin sarılmaz umd ·lerinden kaile teşriki me.sai etmekle ,=~ tecriibe edılmışt1r. fikir verir. 

biridir. l:lükCım et bir taroft- 1 beraber, her fıııılıyot sahası. ~ l)' I ~ .. J>er'oufor lAst.ikleri ile ke- il ?a "~~h•.,.•~~ ~-..,... ~-... ~~ 
b ·· k.. ı· · ·t· ı b d ti 1-t n a ~ · ı· -~ ı' ış erı ~ 11 1\ 'K,'J .,ı-, ~J~ • "71\~ n~ • \~ • ~ an ugun u t unya şera~ ı nı a u os urı. o zamı ıs ı- =.-::; · . .

1
. il l ;§ 

jçintle İmparatorluğun huku_ 1 födo çarelerini nrny•lcnktır. =~ mali P.llHll yelle seyahal edı 11'. er lOY- 'lf!!/JJ 

k unu oıüda fa a ederken, d iğ- 1? - il• v 1 et, i dn re siste. ~ da 11 111" v Cll d lllllll z hu it lll ll r. ~ r::: ::::: ::: ::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::3 
er tarJftan muhtelif devlet- mını.~ orgnnlo.rını. ıslah ~·tın § Mişlen lflstiklni H11lıkAsir ve mülhakatı acarıta ı f.~ :: v u AT :: 
lerle dostluğunu o.rttırmak ok luzumunu hıssetm ıştır . _4 Yanyalı zadt :: :: 
uğrunılo. iki misli gayret gö- Bu suretle bilcümle i<lori ~ il. ~[SHE'f F :: :: 

sterccektir. . . işle~ devletin İ•t.iluın .ve mi i Zar halı haıı-llalıke;.ir • ili i: . T evfk - Sadık :: 
ili 

4 

_ nı::~~ :~rlı ~ı:nca ~:: :~=~ı;.::;:ıı:ttığıbo ş:~::::n~e iı ~iiii]ifü~ii~JjWOO~ifiiinıi~ıi lfilii'~OOiM JJfJI• ii ii 
oldugundan hukOmct beyne. • • 17•[ " E .. . d . :: e.nan :: 
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mu .. kcmrrıel hı"r cıdo soka-

1 1 
a ınıen unu ma • kilonwlrPl \rı arasııula ~artuame ve keşı nluııe :: Merkez ve kazalarda h~r n~vı dava kahul :: ıstırap çekerı insanlara : •• 

caktır. lbkii ın• tin hu yoldtt. • e.yilik yurdun eden odur: mucilliuct' yapıhwak lt>S\'İyei tura biye VP kaldı- :: rp ~Ür:ll\f' ntı1irPlPnrlirilir. ii 
ki ilk goyt-si önümüzdeki •••••
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milJi müdar cımızı emniyet ro al ını r il mali vaziyetin rtesi gtirrn sanl on eşle ·apa 1 zar usu 1 e 1 ta-
nltınn almoktır Bu gnycnjn normal hır hole i rcaı için Je edilmek iizerc miiııakasaya koıımuştuı·. lll!tritiUl!fmnı.:euıntutnı 
ndilllne yollnrla teminıne çn- bırço mü idi fitin ko r"ılu- Ru inşaatın bedeli k(>Şfi 8305 lira 68 kuru-
lışı laçnktır . şılncn tır . F kat lnikumet 

5 - J ponyn gıhı dahilde vnrıdot membalarını artırmak 
ve hariçte birçok ınü -ıkülA- 'YC mPmle ketin mali tcme
tla karşılaşan bir moml t> kot 1 ı r jr i kuvvetlPndirmek İçin 
için mali vaziyeti soğlom var dat ile sarfıyat arasında 
t amellere i~tinut ettirmek mu' Zt>ne temıninıı nror v~-
ll\zımllır. Momlekt t i s rnn rmişt ir. 

e n: 
Belt liyc İtfaiye pfradı i<:iu rıwvcnt niimune 

veclıiJe \3ptırtlactık elbi c ~·irnıi gün nıiiddPtle 
acık nıü;ıaka a~a konulnıu~tur. Taliplel'in ihale 
t:;rihi olan 26-8-934 tarihirıt) kadar Brlediye 
encünwnince nıiiracaatlan ilan olunur. 
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ştur. 

~liinaka aya: Liyakati fenniJusi ha. miihen -
dislikce tasdik t•dilcnlerin işıirak nıc1 !"t1Ji~r1J .. ri 
il«' caİışacaklar. Elıli~·et vesikası ve licart'l V('Sİ
kas; ibraz ed•'lllt'r kabul olurıacak ve hu vt·sika
lar ,·evnıi ihaleden Uwkal ~P)dz ıziiu t•vd lw~ 
miih.eaıdi~liğ<\ ibraz edilmiş bulunneaklır. Talip 

ŞEHİR 
1 

kısalması 

olanların im rnsai~ ile lımıher :ii'ıde ~l'ıli huı;- 'PEK VflKINf})fl 1 
uk nispetinde tem11ıat1 nnıvaı.. ate makbuz veya u u::> sv ?S r 1 vs.J 1 
mektuplaril•) )Cvnıi mezkıirda 'f' ''akti muayyt'-• Monte Kar 0 Bombalar 
ıı iude nsliHi daire. i11de cnciiııH ri 'ilayet) fazla • / JAtl d 
mahimat almak istiyenlerin daha eval başmülı ... ın1J( ~ endisli!'e vn~''\ encii rııen · vilayet kalemine nıüra- 1 
ca~ıt etııneleri ilAıı olunur. •••••••••••••--• 
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~~••ı~n·~~aıı••~•!-~===~=======~ 
~l Ballkesır Ova oy Panayın. [ SUSIGW IRLIK p NAYIRI §~ Halıkesire hiı· saat mesafede hulurıaıı OV AK OY de: 

•~ (Atanus) küylin en güzAI vt~ su ile çevrilmi · adacık üzerinde ilk ~ 
~ dt·fa olarak hir t·~ ltilde paıwyır açılcıcak ve dürt giin sürecektir. r 

·~ Balıke~ir iltı civar vihl~et ve kazalardan \'C uahiyelerdeıı gc- t 
==~ lt~cck t'Sn:ıf ve celepl('f·iıı h<'r tiirlii isıirahatleri köy ihtiyar he- ~= a_l yeli tara~ındaıı t~rııiıı Pdil~ı:ı•ktir. _Panayır yerinde ayrıca çardak ~ 

~ ve gölg~h klt~r vtıCltde getırılecektır. f 

·~ ov AK ö y PANAYIRI nın hususiyeti küyiin ~= 

liiiiiiıi~füiiiıir~~iiiı~~i~i~~ıii ~i~ıliı~~ı~[ı~~~~i~~iı~ıi~i~iiı~i~OOI~ 
r--Bandırmada iYI ari.t Oteli 

Müsteciri:llUSEYIN 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 
~ ..... ~ 
• Otelin mobileıi, lokan-
taıının bütün takımları 
yenilenmfıtir. 

Kontur.. Temizlik .. 
Herşey mükemmeldir. 

1 

ı~~--~~~~---· 

25 Ağustos Günü Açdacaktır. 

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

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerin is
tirahatleri temin edilecektir. 

Susığırlık panayırı için bu sene emsalin 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

-Susığırlık Belediyesi ıadalkesirin Şifa Kaynağı !ili~•; 

! DAta ILICASI ;~'1: 1~====== f b . ı . ·r h ı != - IJl!!~~!!~~~-ı~'~ıım~~@,!!!!~l~!J!JL 
~ Ha,asıuın, suyunun etafeu ve şı a assa arnıın ~ e • • =~ 

l fevkal3ıleliği ronı~liznıa, kum ve Löbı·ek .hastalık-~-= ZEI s 1 K o N ~l istif adenizi 
' }arllUl ka:'Şl da nafı olduğu herkPSÇe nıa)um buJu- r =~ 

~ nan uıeş1ıur BAL YA DA G l L- != fotoğraf makineleri ~~ d .. şünt nüz. 
~ J C A S / bu kere idarei lıususiyece f..5' ==__~ 
' ~ıııir ediln~iş, hanıııılar içiıı de ~yrıca tenez- ~ ıl~ 
~ zuh yerlerı yapılmış ve arzu edılen derecede t= §1 
~ fenni ve sıhhi hir hale gelirilnıiştir. Gerek Balıke- i- - gJ 
1 sir ve gerek Balya ile olaıı ) olları da otomobil 'e r==- 5 ; 

4 kanıyoularm kolaylıkla s!<lıp .. geln!esine müsait bir ' ı~4 
.: şt•lde konulmuştur. Yeıu w u~ıecu· tarafmdaıı la- ~= ~ 
~ zınıgt>len lf'frişaıı yapılthğı gihi arzu f>lft'rılt> · t' kar- 1 = ti~ 
~ yola ve yatak ta temin oluıımuştur. Eslıa hı _istira- p S' 
4 lıati hazırlanan vilayctiwiziu )ıubiricik .Ş J FA~~ ~ 
1 ., r=:: §.' t K.. YA N_ A G / mn hu __ ker(l ç.ok h'nıiz ve ~- ;~ 
j mukt•mnıPI Lır SUJ'()tle a<'ıldıcı 't> fıathırd~ zanl ~ 5 1 ·~ 
~ ~·apılmadığı muhterem lı;Jkı~uza memnuniyetle ~~ =~ 
, arzohırınr ( 16 -126 ) ~~ Oünvada hirincili~i k'·- ~ 

•wliiwiijiJilliifilıi~ii~iiii~jjjiiiii iiiiiii~filjıj iiiiiiiooiii1~iif~jj iiii~iiiiii~iiiiOOllW ijiiiiiii~~iiiiiiimiiiiiiiiffi~iji~iilfl zana.n « ZEt si KON~> :c 
1!= -- -.- foloAraf naakineh)rinin ~ 

• FOTOGRAF. . l' I 934 otomatik modtıll•·- =• . 
rini makine, sehpa ve == ~ 
. .. a Bma yaptırma mı ıstıyorsunuzı eıa tic 
MET MAHDU~lf" fi[ - ~ rethanemize uğrayın z. Binanızın ikmali için bil MAKiNELERi cantanlarını«ŞAIJ~IERı~ . k ·· '.lı·ıkd' · 

Sah Me~emt mal.Jumu Hu"'so.y·ın Avn'ı tı'carethan~s·ı SRYIN .\ VNt licar(>t - =• tün lcva.zım moğazamızıiu ~evcuttur. llU r. li . ~-:: ncmır, hırdnvnt, cam, rımento, pulluk ve ı« 
hanesınde arayınız. . ~ nçper alAtı bulundn~u gibi yakın zamandan beri 

ı Agf a f otograf makirıelerı 
1 

nin Balıkesirde yeg:ine sati~ yeridiı·. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGlt\F ~JAKİNELEHI 
Yedi yıışmda bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır . 

~ satı,, ~a başladığımız tJer n vi yağl. ve b::ı.don• 
-------- _ C boya v~ yağ'larıy ın temiz v birinei einsınd 

i olması müşteri} ı ırnızi m mnun etmış ır. 
Zayi ~ Her nev öku vıı t rt ,lltitları lu &.tılmaktadı 

S.ndırğı zirUtıt bankcıcın n E§~ Sa raci ar h:ısında hen a \ P 111rde va tel 
15 nunınrnlı vndc.~iz tasar ~ • • • 

ruf hesabı cari cüzdanını ~ alı a~an 
zayi ettim. Yenisini alaca =§ 
ğıından tıs ki ,inin· huk ' ı c: -~·•ııımıı•"•ıtıııııı• .. •ııııııııe"•ıııııııı•·.,1111111· ""•lllıııw·• ıııııııı•"•ıııııııı• ··ınmıı" .. •ınııll'' 
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~. ındırğı zıraat bankası 

15 numaralı tasarruf mu-
dii muallim M. Rasim BALIKESİR ViLAYET MATBAA.SIN O\ BASiLMiŞ 
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