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Dil Kurultayı bir gün evelki toplantısında ha~~ı HeziM, profesör Safi~ Murat bayi. 
erle ~arp aka~emesi ~umandam Ali f uat Paşa ve Sovyet aliminin tezlerini ~inledi. 

Ankara, 23 (A.A.) - Dil ve Sovyet Rusyoda inkıldp- 1 - Bu munzz Jm askeri 
Kurultayı dün de Gı.ızi Hnz- tnn sonrn başlıynn ilim hnr_ sevgi idare bu muazzam 
retlerinıo huzurile. Kdzım eketlerioin muvaffak netic- u~ker millet istı!ahsız, dılsiz 
Paşa Uozretlerinin Başkanlı- elcrine işnret etmiş ve Türk- idare. eılılmemişti~. . . 
ğında toplanmıştır. Bu top- Sovyet bilginleri arasında sa- Alı Fuat Paşa.dıl cemıyetıne 
lantıda Hlikkı Nezihi, porofe- mimi ve kuvvetli bir teşriki tarama.. de~g:ıeınden dolayı 

.. Salıh Murat beylerle So- mesai IAz,mdır <lı erek te~ekkurlerını ordu namına 
sort ilı'm akademisi aza- bu muksadınt te~ın jçi~ ku- dileklerini kurultaya bildird-
vye ikt .. l · b 
sıodan Sasiloviçin ve harp rultaya dokuz maddede hulAso en sonra .soz erı ... ca -
akademisi kumodnnı Ali Fuat ettığı bır program \ermi tir. u • çıksın eskı askerı ı~tı.1-

. d' l · · Al' F t p k .. . ahlar ıaonıp bulunması ıcın 
Pı anın tezlerı ın enmıştır ı ua aşa os erı ıstı- k d 1 h t b a.J 

Bu tezlerde Hakkı Nezihi lahlarıo en doğru ve en as- mer eh~ h 1 t ekye ınle 9
e 

1 

· ı · k ı ı.. ayrı ır ey... uru un, as-
bey Türk dilinin tabıı •ğı es- erce o ara.ır. ııncnk ana dıle k .. r t . d 1 . d 

ı .. S l'h '1 ·ı b'l . . erı sor onzım e ı sın e. 
aslarını poroıtısor a ı ,, urat çevrı e ı eceğııı ı kaydederek· . . .. .. .. 1 1 b' . . . · mış ve sozunu şun ar a ı-
bey de Cızık ıle dıl arasında. . -Asker Jılı ~nerji tırıniştir: 
ki munosebetleri, pr?fesör ıst~r • . enerji 1'ıır k _ Ordu yürek ve kanı ile 
Sasiloviç ?ucu .. u~.ulu dıl dılındedır. Tıirk . ~il! emir olduğu kadar dili ile da Türk 
bakkındakı tezını tur.k.çe ol- .,.~ ku~anda dılıdır, de- olmak istiyor ve ordu ozinin 
arak okudu ve bu dılın ed- m_ış ve Atılllloırı ve Cengizin, başkumandanlığı ile nskeri 
ebt üıtünluğünden ve hu di- Tımurun askeri surlarını Av zaferi nasıl kazondiyee Gazi-
le sit yapılan ?tüt !e ~eşri- rupadoki aıkeri şöhretl 0rini nin rehberliği ıle ve dilce 
yattan bahıettı. Turkıyede karşılaştırarnk ilAve otmiş- Türk olması zaferini de öyle-
milli kurtuluş hareketleri tir: ce ve mutlaka kazanacaktır. 

M usolini-Şuşin Mülakat1. 
iki devlet reisi arasm~aki görüşme samimi ol~u. Avusturya ~evletinin istiklali 

ve mülki tamamiyeti hususun~a fili bir birlik tesls e~iMi. 
Floranso, 22 (A.A.)- Ha- Mülıtkatın hayret verecek hilACına olarak ltalyada ika-

V08 Ajansından: mahiyette hiç·bir netice meli esnasında eski Avu tu-
Avusturya başvekili. M. icap etmekle bnnber Avus_ rya impRrtıtoriçesi Zitnnın 

Şuşing bu sabah sant 10.30 turya istiklO.li lehinde bir bulunmakta olduğu Vıareg 
do buraya muvasnlot etmiş niıvayiş kıymetini "Ye Alınan give gitmiyocek!ir. 
ve bayroklarlo donanmış yanın ihtiyasızlık etmeden M. Şuşing birkaç gün ka 
olan ist siyonda M. MussolL inkdr edemiyeceği bir siya- dıktan sonra Viyanuyo dö -
ni ile ltalyan ve Avusturya- si manayı haiz olacaktır. necektir. 
lı ıehsiyetler tarn(ından Almrınyuda sulh nrzusu ha. Floransa, 22 (A.A.) - Mu-
elAmlanmışh: . kkında meşkuk olmıyan dıl- ssolıni-Şuşing multıkntı ~ari-

fki Başvek~l aynı otombı- !er .göstcrmeğe, yeni Frnnsa niso kö künde cereyan etm-
le binmişlerdır. Bu sabah ve lngiltere tarafından Cen· · t' . .. .. k b 1 ış ır. 
1lk samimi goruşme vu u u - evreye dönmeğe vo misaka Şuşing kendisine tahsis 
muştur. iltihaka ve halya tarafından edilen Antironi köşkünde bir 

Bunun öğleden sonra şe- da Roma protokolu esası müddet tnvokkuftan sonra 
hir civarında yapılacak dahilinde müstakil Avustury saat 12, 15 te oraya mu va-
hit gezinti esnasında. bir anın iktısadi kalkınmasına salat etmiştir. 
güreşme takip edccektır. matuf guyrctlerc iştirake 

Yahudi 
Kongeresi ~itler Almanyası
na boy~otaj ~aran verdi. 

CeDP.vro, 23 ( A A.) - Uün. 
ya Yohudı kongııresin:ıı bu. 
gün yapacağı doğılış celsesı
ndo Hitler Almanya ına kar
şı boykotaj ill\nı hakkınd:ı 
bir korar vnrroiştir. 

Afyondan 
Antalyayı giden hat 

Hattın 28 ağustos günü vazı 
esası yapılacaktır. 

Antalya, 22 (A A.) - 28 
ağustosta yupılacak Afyon-
Antalya hattının vazı esası 

merasimine ıştirok edecek 
heyetin te \> 'li için bugün 
Antalya mebusu Rasih heyin 
rei liğinde hükfimot 
erk Anı, ıe. ek küller ve mü~ 
es eseler nıümmessıllerı 
ile mem)Pkctin ilerı geleni 
eri vA tuccnrlarının yaptık
ları iı.:timad bu merasime 
elli kişilik bir heyetle iştirak 
edilmesine karnr verilmiştir. 

liavet edilmiştir. Görüşme köşkün kütüpba_ 
Flornnsn, 22 (A A.) _ M. ne oclıısındn ccreynn otmiş 

1. · ı ve müteakıben 16 kişi!ık bir Mu so ını <ün 1. uviçte, 
hazır olduğu halde Avustur ziyafet verilmiştir. 
ya başvekili Şuşing ile yap- Floransa, 22 (A.A.)- ltol-
tığı mültlkatlnrdon onra ya ve Avuı:ıturya b:ışvekillı:>. 
manevrnların umıımi karar- ri arasında cereyan eden 

, gAhına gıtmi lir, mükıllemeler otrııfın<la neş-
~t Şuşing ise bugün Ce- rcdilen bir tebligıln ıki hü-

novayu g-idN·ek ve orodnn kiimet reisinin iki tarafı 
d:ı Nikoye, hareket (•decek- olAknder eden siyasi, iktısn-
tir. Toı:ırıh edil li~fne göre di ve h rsi meselelerin 
)1. Şuş ng çıkarılan rh·oyPtler derin bir surette tetki cdi

Cenup a 
bir ~af ta içinde ne ~a~ar 

kaça~çıh~ oldu1 

ldiö-ini ve Avu tun·a dı·vle-
b " 

tinin istikHlli ve mülki tu. 
mamiyoti hususunda iki ta. 
rafın fıli bir bırliğe varmış 

ohiuklarmı bildirmektedir. 

Bu rnük4lemolori müteokıp 
ı A\·ustıırya hn~" •kılı Conc\'-

Ank ırıı, 23 (A A :- Bize oye ~us~olini ile manevro
vorilen malum ota göre 17 _ 1 la rın i<lare eJ i lıl iği unı u mi 
8-34 don 22 8 934 e kod r 1 kurargtlha gıtmiştir. 

yedisi mü odemeloli olma il 1 vı·ya n'ada-
olmıık üzere 56 kaçok\·ıl k 
oldu Bu vaknlnrdon 68 ka-

çakı;, 1260 dırohmi, 3100 İİ f" 'd ~ ı~ı L ı· İ L'" 
lcvn, 4 turek, 5 tubnnco, 31 ur 11 are 1\8 1\ 1, ua 1 3ull 
fi 'f•k, 39 kaçakçı hnyvonı avdet etti. 
2205 kılo gümrük vf' 450 

kılo inhisar koroğile 6099 

defler sigara ktığ · d1 yokal-
anılı. 

Vıynna, 22 (A.A.) -- 25 
temrııuz in iltın olunan örfi 

I idare dün gece yarısınılan 

, itibaren kaldırılmıştır. 

o· Y 
Munsif olma~ isterse 

Hillerin Almanların kalDina ne 
kadar yaklaştığını itiraf etmeli 

Berlin, 22 (A.A) - Alnıun 

istihb:ırnt bürosu bihliriyor: 
Otomobil azasında rahot

ıızlığını tamamile geçirmiş 

olen J>rusyn batvekili ve 
Alman hava nazırı M. Gö· 
ring Deuisehe Allgemeine 
Zeıtung gazetesi muhabirine 
reyiam hakkında şu beyan
atta bulunmuştur: 

- Reyiomın neticeleri 
bizi asla hayrete düşürme

miştir. Eğer dünya munsif 
olmok istiyorse Hitlerin Al
manlıırın kalbine ne kadar 
yerleşmiş olduğunu itiraf 
etmelıdir . 

Müntehiplerin (Hayır) di
yen yüsde onu bizi endişeye 
düşüremez. Bittabi bu battı 
hareketlerin sebeplerini arn
ştıracağız. Fakat kanaatimiz 
şudur ki, bunların bir kı -
mı bizi intıkal tetlhirlerimi· 
ze göre muhakeme edenler
dendir ki, yakında hntuları
nı anlıyacaklardır. 

Dığer bir kıtıımı milli so-
syalistliğin büyük gnyelr 
takip ottığıui teslim etıneklr> 
beraber ba9ka emeller bes
liyenlerdir. Bunlur dn ha. 
talıırını aolıyacnklnrdır. 

Üçüncü kısım İs!l kati · 
yen anlamak iıtemiyenler
dir ki bunları hükumet oley. 
hinde propaganda yapmak
tan menetmesini bilec~ğiı. 

Biz açık ve samimi tenkit 
istiyoruz. Fakat tenkitler 
daha eyiıini yapmıya muk
tedir olduklarını ispat eden-
ler torafından yapılmalıdır. 
Maamafih milletin büyük 

hayati meseleleri kar9ısındu 
htırtürlü tenkit durmalıdır. 

Bu meseleleri ancak Hitler 
halleder. Führer bizi çağır· 
dığı vakit bildkaydüşart 
herkes arkasından gitmeli
dir. 

fiiller herkese borışmak 
için elini uzatnııştır. Şuna 
eminım ki birkaç .,ene için
de bütün millet tek bir o.dom 
giL1 şefin arka ındon gide_ 
cektir. 

Z f r Bayramı 
Her yıl ol~uğu ğl~i feilila~e kutlulınacıkt1r. 

30 ağustos günü gündüz büyük bır geçit resmi gıcı de 
büyük bir fener alayı yapılacaktır. ' 

~ 

Bayram gUnlerlne ı lt bir lnllbı 

30 ağustos zafer ve taya- lenP.cF ktir. G,ce de büyük 
re bayramı - her yıl oldujtu bir feneralayı yapılacaktır. 
gibi- fevkalttde bir surette Himayeietfal cemiyetinin 
kutlulnnncaktır. tertip ettiği sünnet düğünü 

Bayram için bir program de ogön icra edilecektir. 
hazırlanmıştır. Buna göre, 
ogün öğleden eve} koşuala -

nında asker kıtalarile, polis 
ve jandarma müfrezelerinin 
ve mekteplilerin jştirakile 

büyük bir geçit resmi ya
pılacak, ordu ve teyere ce. 
miyeti namına nutuklar söy-

inhisar ldarasi şaraplık ozom 
alıyor. 

lımir, 22 (A.A.) - Müıki
rat inhiaarı idaresi Buroo•a 
huvoliıinde yetişen 9araplık 
üzümlerin mübayaaıına baş
lamıştır. 

Kongresi 
Kongre ~un a~şam top andı, raporu tasvip elti, büyü
kler im ize tazimat karan verdi ,merkez heyetini seçil 

Mıntaka kongresi dün ak-
ıam mıntaka salonunda top
lanmıştır. Kongreyi mıntııkıı 
reisi Tevfık Fıkret bey eçm. 
ış ve kongreye muvuftııki
yet temenni etmiştir. Mütea
kı bAn intıhnp yapılarak Vali 
Salim bey reislığe, Ulvi ve 
Niyazi beyler katıplıklere ıe
çilmitlerdir. 

Vali bey riyasete intih -
ahından dolayı kongreye 
teşekkür etmit Te demiştir 
ki: 

- Çnlışmanızı candan 
tebrik ederim. Sahadaki 
fooliyetinizi sizlerden daha 
\'Ok duyuyoruz. istikbalini-
ze nit ümitlerimiz bü-
yüyor.. Siı:in gayr- 1 
etleriniz bizim imanımı-
zı bir kat daha kuvyetlon
diriyor. Sizin zaferleriniz bi. 

Tefik Fikret Bey 

zim gögsiimüzü kabartıyor. 
Müteakıben mıntaka heye_ 

tinin senelik çalışma raporu 
( Devamı ikinci sayfede ) -

Karlı Bir Tasarruf! 
Erğani İstikrazının Son Tertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane Edininiz! 

YLi:de 5 f ai= tJe. yı~:d~ . 2 ikramiyt'si o~cın. bu is/ikrazın son tertibi de evelce ihraç 
olunan A ve IJ serılerı gıbr cıyrıı lıuk. ve ımtıya'Zları Jıavi beheri 20 lira itibari kıyme
tle, hamliııe muharrer 200 bin talıuilden ibartl olup, tam talwllin üçte birini temsil 
eduektlr. 

Bu tahviller, kanun mucibince umumi ve mıilhalc bülçtlerlt idare olunan daire ve 
mt'iesseselerce, vilayeller hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukaudelerde li!minal olarak ve Jıa:.inece satılmı~ ve satılacak olan milli 
emUık bedellerinin tediyesinde itibari kıymellerl üzerinden başabaş kabul olunur. Ta
lwil ve kupon/cırt ile ledlyel<!rine mıileallik evrak ve senetler,/ aiz ve ikramiyeler ve diğer 

muameleler b:likra:ın tamamen itf asma kadar lıer türlü rtiıun v~ vergiden muaftır. 

Yüzde beş !Bizden başka senede iki defa yaplfacak keşide/erde 
de kazanan numaralara aynca ikramiye verilecektir. .. .... wwaw;apzcıp_. W> 12 JiiW 



Çızmeden yukau1 ""' 
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«Hoparlörn namı müstear-
lı bir genç, benim «Komple!..» 
ba~lıklı mnkaleme revap ve 
rmıyu yeltenmiş. 

Hir hatıı abidesi olan bu 
yazıyı tetkikten eYel, yanlı

şlığın tomeli olnn «Hoparlör» 
kelimesi üzerindo durahm ... 

Bu toy dilıkaDlı, hocasın

dan duyduğu ve ders kita
bından öğrendiği «Oparlör» 
kelimesini yanlış ezb1rlemiş .. 

Onun bu hatnsını affedi
yorum, yalnız, gelecek mak_ 
nlesinde, ismini «Oparlör)> 
yapsın ... 

Oparlörü, Hoparlör, ola
rak kullondığını mazur gö
rüyorum: Çünkü, bana ver_ 
diği cevaptan, kendisinin, 
okumadığına hükmettim. 

Fıkracılığa özenen bir 
insan, kendi muhitinde çık_ 
an gazetelerdeki makaleleri. 
dostlarının taniyeleı i ile 
ve zorla - benim yazıma 

lülten okudukları gibi - oku
rsa onun, kıtap ve gazete 
karıştarmndığına, yalnız ben 
değil, herkes hükmedebilir. 

Sonra, tahkikatıma göre 
makale ıahibi,gö terışe, her 
yerde kendinden ve yazıla
rından bahsetmiye bayılı
rmış •. 

Şimdi, düşünüyorum: Bu 
genç, yazısını bır gösteriş, 

bir malumatfuruşluk için mi 
yazdı; yoksa, hır maksat 
için mi? .. 

li'akat, şuna eminim ki, 
vekillığini yapmak istediği 

genç kızlar, onun müdahaL 
esi ve mfülttfaasında.n mem. 
nun olmıyacaklardır ... Çünkü 
hüsnüniyetle ve samimiyetle 
yazılmış değildir ... 

~ 

iç matbuat. 

Es ive Veni .. 
«Beyoğlu» yazıyor: . ış olan milletler i~in ldzım 
Sevmmeğe de~er gurıp olan şey, iktısat himayesi 

bjr tesadüf neticesi olartık değil, sermaye ve ilimdir.)> 
bugünlerd1;1, ikinci kfınun Burada maksadımız, bir 
1909 tarihini taşıyan bir gölge ile kalem münakaşa 
mcıh:ılli g-azı>tcnio, küçük bir vo mücadelesi yapın' ktan 
kupi'ırü, elimize geçti. çok uzaktır. İsteğimiz S"lde-

Bu kuprüde, o zaman ~1a- ce yirmi, yirmi beş sene 
lıye Naz,rınrn, O manlı pnr evel eyi diye geçen sakat 
ldmentosunda haddi ı:atinde fıkranın karşısında, Cühur_ 
pek ehemmiyetsiz olan kab- iyetçi Türkiyenin müsait 
ul edilmiş hır gümrük res- gümrük tarifeleri ve gün
mi tezyidini, muhik gösterm- ün şartlarına daimi surette 
ek için irnt ettiği bir nutuk uydurulan gümrük sistemle
okunmektadır. ri vasıtasile, muhtar ve 

Bu nutuk tetkik edilince, feyizli bir milll sınai 
hatibin iktısatta himaye siy- kuruluşu yolunda. gösterdiği 
nseti ta ·ip etıiği hakkındaki şuurlu, kudretli ve devamlı 
şüphelere karşı, kendisini gayretlerini tebauz ettirm-
müdafan ediş tarzına fevkdl- ektedir. 
de dikkati celp ve oynı za- işte bilhassa Başvekil 
manda çok faydalı olduğu İsmet Paşa Hnzretrerinın 
görülüyor. b günlerde bir büyük 

Bu nutuktaki sözlerin sa- vatanperverin mezuniyetıle 
mimiyet şivesi hiç kimseyi ve yerinde olnn bir şahsi 
aldatmaz. Bu sözler hiç. hır zevk, sevinç va heyecaııla 

zaman Büyük Devletlerin müteaddit yeni smai mües
ho.sso.siyetlerini tahrik etm- seselcrinin resmi küşadını 
emek kaygusundan mülhem yaparken, yakın bir O.ünün 
olarak söylenilmiş sözler de- iktısat düsturlarını yadetm
ğildir. (Böyle olsaydı, zr.ımn_ ek bir kat daha faydaldar. 
nın şartları göz önünde tu
tuldukto, bu sözleri izah et- Düne ait nutukla, bugün-
mek ve hattıl bir dereceye ün nutku arasında en ziy
kadar mazur görmek müm- ade göze çarpan fark, 
kün olabilirdi.) nazariyat farkı olmayıp 

y nlnız Osmanlı Nazarını bilhısn söylenen sözlerin if-
ade edıliş tnrzıdır. Osma-

knrkutan şey Türkiyenın sı- nlı nazırlarının sözlerinde, 
nai hayatında bir dereceye 
kadar iktisap edebıleceği bir guna iktıeat bozğun-
muhtoriyet fıkri idi. culuğu, atıl cesaretsizlik, 

kararsızlık ... işte ihtiyarlık 
Lütfen, Nazırın mali siya-

• • yv s rgısı. 
Büyük sergi At, Sığır ve Koyun olmak 

ısını ihtiva e~iyor. 
üzere üç 

Sergi 21 EylOI cuma günü açılacak rtesı gün kapanacak. 
Zıraat Vekıılet; tarafından dördüncüler otuz r lira ıkr-

şehrimizde açılacak olan amiye alacaktır. 
büyük (Ehli hayvnnlar ser- Boğalar arasından iki bL 
gisi) etrafından hazarlıklara rinci, iki ikinni, dört üçün-
başlanmıştır. cü ve inekler aras ndan iki 

Büyük sergi 21 Bylul birinci, dört ikinci, beş üc-
Cuma günü Koşuçınarında_ üncü seçilecek, birincılere 
ki sergi yerinde saat 10 Ja ellişer, ikincilere karkar, 
açılacak ve ertesi günü saat üçüncülere otuz lira mükı'.L 
on yediye kadar açık bulu- fat verilecektir. 
ndurulacnktır. Haber aldığı- Koyun kısmında koçlar-
mıza göre sergi at, sığır ve dan iki birinci, dört ikin-
koyun olmak üzere üç kıs- ci. beş üçüncü, koyunlardan 
mı ihtiva etmektedir. Birin- iki birinci, beş ikinci, sPkiz 
ci kısım at ve taylara mah- üçüncü seçilecektir. Koçların 
sustur. Bunun ikramiye tu- birincileri kırk beşer, ka
tarı 1180 liradır. İkinci kı- koyunların birincileri kır kar, 
sım boğa ve ineklere mah- ikinciler otuzar, üçüncüler 
suı ve ikramiyesi 710 lira, yirmişer lira alacaktır. 
üçüncü kısım Merinos koy_ Sergiye kayıt ve kobul 
un Ye koçlıırma mahsus ve J5 eylulde başlıyacak ve 
700 liradır. 18 eylOl akşama kapanncak-

Atlara mahsus olan kısı- tır. Sergiye kabulü istenilen 
mda ıki barınci, ikı ikinci, hayvanlaran geldikleri koza 
üç üçüncü, beş dördüncü veya viltiyetlerdeki baytarlar 
seçılecek, birincilere altmış_ tarafından muayene edılmiş 
ur, ikmcılere ellişer, üçüne- olduklarma veya çıktıklnrı 
ülure ırkar, dördüncülere yerlerde bulaşık hayvan 
otuzar lira verilecektir. Ta- hastalıkları olwndığına dair 
ylar arasında ıki birin<"i, iki menşe sıhhat şehadetnamesi 
ikinci, dört ü~·üncü vo ye ile s ğlık raporu ıbraz et_ 
di dördüncü seçılecektir. mesı şarttır. Raporları ol-
Birinciler altmışar. ikinciler mıyan bayYanlıır sergiye 
ellişer. üçüncüler kırkar, kabul edılmizecektir. ---setınde cmkıde» si olarak çağını yoşayan bir rejime 

beyan eyledıği fıkri dınleyi- has hususiyetler... Yorgun, llAıntaka ı [skı" emniy t mu·,lu"ru·mu·z 
nız: batkin ve silinmez bir tar- lY.lı 1 U 

«Rüsum, münhasıran De- zda tarihin mahktlm eden onğresi 1 Y8fl0 gİ~İJOf. 
vle\ hazınesine varidat tem- clamgosile vurulmuş bir rejim (Üst tarafı birinci sayfada) 1 

l"ni için vazedilmıı:ıtir. Yoksa Buna muadıl, zamanımız. 
'$ okunmuş bunun etrafında 

b da Sanayl·ı· h maya de ın 0dvlet adamlarında, din-Neyse asıl bahse gelelim: ura 1 e n kısa süren bir münokuş ıdan 
B n · ı d k ki bir mnk at takıp edılmiş de- ı,.liğin dog-urdug'Yu neı:ıe ve e ;sınama ar o, er e e_ ~ sonra rapor tasvip ve he e 

" . 
Eskı emniyet müdürümüz 

Tevfik bey yeni memurıyet 

yeri olan Antalyaya gıtmek 
tlzrre yarın şehrımızden 

ayrılacaktır. , yanyana oturmamak ıçin, ğıldir. Buraya kadar takip sevinç, bir dinamizm, bir tin mesai i takdir edilmiştir. 
yanındaki sandalyeyi zapt _ ettığimiz iktısat liberalizmi hare.ket... Bütün bunlar genç, Reisicümhur Hazretlerine, 
den hanımlara, bu harek~t- bundan böyle de siyaset dü. dinç ve olanca kuvvetile Meclis reisi ve Başvekıl Pa-
lerinin çırkin olduğunu ve sturumuz kalmalıdır. yültsetmekte ileriye gitmekte şalar Hnzcratına, fırka kA-
ınkılAbıo ateşi ıle yuğruJmuş Hatttl bu hususta serhes- olan yeni rejimlere has tibiumumisi Recep beyefen-
bir gençjn, kadınn karşa son tiyi haiz olsaydık. herhııngı hususiyetler. Bu genç heyec- diye, İdman Cemiyetlerı itti-

TP\ f ık bey dun veda zi
ycıretlori yapmış. bu arada 
ıdarehanemıze de uğrayarak 
veda etmiştır. Degerla hır 
idareci olan TevCık beye 
selAmetler temenni Pdorız. 

<lerece nezukeılı olduğunu bir riıeum artması aleyhine nnın dayandığı iman, zaman 
anlatmıştım. . vazayet ahrdak.» fakına, Balıkesir sporunun 

mefhumu ile tahdit erlilmiş buyük hamisa Ali Hıkmet hfel "ahçeSfflJB bı" va 8. 
Bu suhnenin seyircisi ol- Nut unun hararetli bir ye- deg-ıldir. Hutta bu ıman 1 S 1 b k U U 

an bir ı;ıahsın, sınama mu· _ · d O l N b Paşaya, va i a im eye on- SJ.hınsar mahall sınden tu 
"$ rın e, aman ı azırı ey- zurnan mefhumunu cenge . l · b"ld ·ı · 

dürluğüne müracaat etmesi efendi, aşağıdaki şu saçma davet cd<1cesine itild gre tazım eranm 1 ırı mı:sı Iekçi '.\\ebmet efendi hukk ıı 
k h l k d J • ı d hakkındaki teklıf alkışlar:a do. zabıtaca tahk.ıka.t yap L 

a rumun ı tjğı , gülünç- sozu ıar ~ ıyor: yoluna devan edegelmekte 

Susu lukta 
İkı kanh vaka oMu. 

M. Kemal Paşa - susıl,_ 
arasındaki maç yanda ki' 

Susuğırlık, (MuhabirİIJJİf
den) - Bu hafta içinde 9" 
sığırlık köylerinde iki 1ı'ı' 

ı olmuştur. Vakalnrdan b 
Kadıkırı köyünde koyoocı' 
Yahya ağanın çobanı AIİ:. 
kocobıyık Ali oğlu AhV 
ıırasındu vukua gelmiş, V 
met koyunlarım tarla•'" 
snkan çobanı tabanca 1 

öldürmüştür. 

İkinci vaka şudur: ' 
Söğiitçayırı köyiind 

koyun çobanı Mustafa o, 
Ali koyunlarını sulamak iif" 
ere dereye indiği bir sır! 
aynı köyden Mustafa O!S.r 

lsmail ile karşılaışm1ştır· it 
mail ile Ali bir koyun ttt'. 
selesinden avğalıdır. tsııı 
Aliyi karşısında görünce ti 
ki kini tazelenmiş ve A.lı0 

üzerine atılarak elinde ~ 
lunan bıçağını birkaç d 
saplamış sonra kaçınıl~ 
Ali tedavi için Balıke•1 

gönderilmiştir. 
İsmail vak ıyı müteB~ 

jandarma tarafından yiı' 
lanmıştır. 

M. Kemal Paşalılar 

Mustafa Kemal Poşo lt 
manyurdu . geçen ~ 
ma günü Idmanyurdu 
bir maç yapmak ve bir '° 
samere vermek üzeN SO 
ğırlığa gelmiştir. 

Susığırl k-M. Kemol P• 
maçının çok heyecanlı ol 
ağı beklenirken her neJeo" 
misnf irlerın sahayı terlte' 
cleri üzerine oyun ysr 
kalmıştır. Mi saf ırlerin f11 

amere~i çok muvaf{ kı16 

olmuş gerek ( ~·öldc bir { 
ıa) piyesinde ve gerek (il> 
hkemei şoriye) komedic:ıll 
rol alrın ge çler çok ç 
alkışlnnmışlnrdır. 

hasta~ane eczası 
Da ııi \'ilfıy t Enctllll P 

Jtinku mutat toplantı!! 11 

memleket hustane:.sine ıııt 
z n ihal,.si ynpılmıst f· 

t
.. F k" 'd L 1 kubul olunmuştur. nwı.tır. Mehmet efendının 
ur... « a ır ve gerı e a.a m- mısırdır. İşte bu '$ 

<< _ Gençlere, Osmanlı ka· Mütenkaben mıntaka mor- dün gece sarhoşlukla mnhfel O 
1 
. 1 

fası taşıyorsun, demekle en kurultayından du bihaber... yepyeni ıfade tarzı, yeni kez heyeti ve fen bohçeeind• ötekine berıkıne üze llrlZ, 
büyük hakareti yapmış ol Mukuleoıo son kısmanda hayat felsefesini idrak ve heyetleri seçılmiştjr. Heyeti. s r ıntılık ettiği ve garson- Diınkiı nüshamızda çı~ 

cevap istemedig-1"nı ve bı.lh_ ifude ~ek1ıdir ki, bu mem- t kk.. 1arden birine bıca çektıg·ı b 1 · b uruz.» Diyor. er şu zevattan ere ·up et- ağca ığa ı11t yıız du 
Ussa ı:ıa.hsftı w· u··n k.aı:ı.al leke•ı·n snmı"m1 dostlarını, ·'nla~ılm"ktad r Raca ederim, yirminci as. '$ u '$ ar ıçın • mektedir: " ~ ... · yonl şlnr olmuştur 
sarfedılen kat.atlara acıdwına ,.e hn memleketin itilll. ve k , •

0

• eı1 • ırda, bilhassu, Türk inkıltl o o Mantaka mer ez heyeti: Pirinç zeuyatı Bırıncı sütunun son 
hının delikanlısa ile yanya söyluyor... terakkisine ıman etmiş ola- 'fevfık Fikret bey [reis], r nd ki (renkli] kC'limesi 1 

Fu at, tuhaf deg- ıl mi, ken- nları, sevince garkeder. Sinop, 22 (A.A.) Boya- · ) 1 k k tıJ na oturma ton çekmen Faik hey ikincı [reis],Lutfu, ngm o nr. ; ı ınci stt 
b 

d · · ı f k ı ğ h • bat kazasında. pirınç zerıyo ı·f1l 
u hanım:arda 'e ısı J ~ ı ?racı ı a, şa sı Münaci, ;;ev ki beyler [azJ.j, aki (çırpılarına] ki'.' ı 

onlar gibi hareket munakaşalaria bu hır dedı ıı busene geçen seneye nis- .b 1 ) ~ 
kodu ile ba ı:ılıyor.. Fıtbol heyeti: Hamit bey petle yüzde elli fazladır. Bir (cı re erine), (kuki.ırl 

eden.lerde hakim olan zı'hni- .... e·r Avusturyalı sıc k h vali mesi ( CTÖ gü) olncok· ur
11 

~ 1 [reıs] irfan. Hulki, Şevki Mü u.y sonra almacak ınahsuliın ° ' pı· 
yet koyu bir Osmanlı zihni- Yine: d sütundaki (ynp ıyn) kel I 
yeti değil de nediri'. «- Biraz olsun izzeti ne- bir balon a bir saat kaldı nır beyler LozoJ, Tenis huyetı: 4 milyon kilo mıktarmda si (yaymıya), (çok harD)I 

Biraz muhakemeli olunuz. fse hürmet edelim» diye Ebersovoe, 23 [ A.A.) - Emin bey [ reiı;), S ımi ve olııcnğı tahmjn cdılmekte- kelımesi H'Ok zarjf ), (t-J ' 
Zavallı Hoparlör (!) diyor ki: haykırırken kendisi, muha- Avusturyalı Burler sıcak ha_ Necmi beyler [aza}, atletizm dir. kelimflsi (sıhhat ve), \tı11JJ 

« ... Muharrir, asıl ayıbı tabınm izzetı nefsini temini va ile şişirilmiş hır balonla heyeti: Şevki bey [reii!), v Muz ffor hf)yler (aza), kelimesi ( sıhbtıl 
burnda yapıyor: Bugün Os_ imkdnsız bir surette kıray- 800 metre yüksekliğe çık- :t.iya ve Mustafa beyler, bi- h ap mnfettişl ri: Ek cm olJcak, ( satıhnnlct 
manlı keliroesjni, halt§. kul- or... mış ve yarım saat hav.ıda siklet heyeti: llayri bey [re "e ~1uzaff •r beyler. dan sonra ( bulunlJ1ııf 
lhnmnk bir cürümılür .. » Delikanlı. çizmeden yuk:ı.rı .rnlmı~tır. Sıca h va balonda isi), Süleyman ve Hüseyin Yeni ~1 ot ko. Morkeı he- yazılacak, ( yaptır 

(;elinde. buna gülmeyin... çıkma.. bulunan ve yağla işliyen bir beyler [aza], güreş heyeti: yetıne ve fen hlly ti rme (yeyebiliriz) olacak. J)u~ 
_A_n_la.:ş_ıl_a_n.:..., _m_u_h_a_ı_r_i r..:.. _ _..:.d..:ıl...:.. ____ S.:....e:..;n_ı_·h_a_~_u_r_h_a_n __ m_o_ıo_· r_lc_t_em_in_o_l_u_n""".m_u_ş_tu_r_. __ i b_r_a_h_inı __ gıem [reis). __ s_a_d_i _,,m_u_v_c_r_k_ıy_e_t_d_ı_le_r_ız ____ :._r_ız_. ________ _/ 

ı görmed ·n mi? YURTDAŞ! Ankara 
Cümhuriyet bayramı 

istifade ederek yeni evle 

a acılacak sergi münas betile yapılacak tenzil "'tlı tarifelerde~ , 
merkez ·mizi mutlak gör! He 

. 
zıy re, he t·caret! 

MİLLi İKTiSAT ve TASAHRlT~ CE~Iİ\
1

' 



his ve fikir: 

Geceye, kendime ve gözlere dair 
(Dedikodu mu dedin? .. Dedikodu .. 

ha·1•• Bir /ah işe dudafjı gibi dudaklarda 
dolaşan ue aym zevki veren şu iğr 
uıç dedikodu mu? .. Öyleise. şimdidensö-
yliqeyim ki. ya=ırmn bir hedefi yoktur .. . 

Bu yazıyı s rf :ev/\ için yazdım ... ) 
Saat, etrnfn matem dalga- samimiyet yıkı ır .. 

sı dağı ton, ciğerlere öHını Şimdiye kndnrki roller inde 
havası teneffüs ettiren bir muvaffak olamadın.. Çünkü, 
kilise çnnı ağırlığı ile 12 yi bi.ıründüğün ahsiyetlerde 
çaldı... Ve akislerini salon- kendini bulmadın .. 
d n, duvnrlar içtiler, İçtiler... Bir gün, kısko.nç, bir Ot. 

Odamın pençeresinden eğ- hello kadar kıskanç, bir ın-

ilerek bakıyorum: Dışarda san olarak sahnede görün-
bir kimse var mı diye... dun .. 

Fakat, açık yaz geceleri- Başka bir gün, Kleopntra 
nin bekçiliğıni yapan ay ve oldun, fakat, rolünü yıne so-
onun yomoklorı yıldızların ğuk yaptın .. 
sessiz, hissiz, ruh uz porla Dığer bir gün de, Meryem 
klıklarından başka birşey onu kadıu saf, temız görun-
göremiyorum... miye ~·alı tın .. 

Yalnız. nihayetsiz bir im- Ldkin, hayır, sevgili, h -
ranlık ... Ve şurada burada yır, bu dakika, gözlninı 

yakı mc zrnin çnmuı lu ızle
öten yaz böc kleri .. 

1 
rıne ÇO\•ır .. 

Ve nihayet Ambanın etr-
Görecıksin ı, orada sen 

afındo, vücutlarını yakma t- d 1 (>ğı , ığrenç bir genç k z 
an, sonsuz zevk duyan per- \' var . e utonuruk, kızararak 
vaneler. · gözll rini yere eğecek in .. Be-

Düşünüyorum: Gecenin bu nim sakın ti niz kadar açık 
ilerlemiş saatinde, etrafı ka- mavi gozlnim le, gözlninin 
ranlıklarla snrılmış sağır hır o.k i, bir an için görülmıye 
odada yalnızım; neden? cek. 

Neden, pençeredon esen Fakat, mü tc>rih ol, yavrum 
hafif, serin rüzgAra karşı müsterih ol •. Sana, o günle-
kızıl bağrımı açarak, karyo- ri unutturacağım ... 
lamda mışıl mı ıl uyunuyor- Çtinkü, o izler, sahtekAr 
um?.. bir genç kız n, ve senin bü-

ôte iler gibi. neden?.. rünmüş olduğun diğer şnh-
Gör.lerimde. uykunun yir- siyetlE'rin izleridir .. 

rmi beş mumluk ampulü değ- Korkma. metin ol, mcl~ğ-
il, ruhumun bin üç yüz yi im, sana gönül sazımla, şu 
mi be~. ~o!tluk .ke kin ziyalı kılar eöyliyeceğim. 
ompulu ıle hadıselore baka- Aııkın menşeini ve bizim 
bT d ... ı ıyorum; ne en?.. \ aşkımız.n masalını anlataca-

Fnkat, bu sualler kalama ğım ... 
koyu siyoh, zifıri karanlık O, ne totlıdır 1 • Sen başını 
g'E'Ce İçındP, gPceden daha k ıllı göKslime d ıyoynrnk 
karanlık ve esrarlı bir çift. heni dınliyeceksin . 
uözün, kalbimin gözle - Ve sonra oskın ynnan ko 
rine daldığını ~örü orum.. runu dudaklarımızda söndü-

Ve anlıyorum ki, benı yo. reC'eğız 
nhz bnsımn hıraktırnn, 0 Oh, ne güzel kurultular, 
derin bakışların izleridir.. değıl mi~ · 

Gözlerim, açık denizler Haydi, gPl bE1nim cici 
kadar mavidir.. tombul he beğim .. 

Ve senin keskin hr.kışlo- Gözlerin perdedo değıl, 
rın, o &"ık denizlerde titre~ gözler nıde yıkansın .. 

:ıı Zaten, manalı derin ve 
en ay, sanki. samimi bokı lor nşkın be-

Ve gözlerinin perdede 0 şığidir .. 
nıyan snhtekfir~n~n .. deği~, Aşk, bir he ik içinde bü-
benim ha •at verırı gozl rı- yür, dutlukla rın baş dö dü-
me dalmosını, bakı ların n rücü hirl mf'sılo l emale 
gözlerimdr, gözlnimin ba -: erır • 
ışlarında erimrsini, bir deh GözlArinı, int:lirme. sevgili .. 
çılğınlığı ile arzuluyorum,. Kalbindeki h ster, l yogna 

Rir şair olsnydım, sann ellAlo in\n akışı knıl r 
şiirler söylerdim. sıirotli boşlayormuş gibı gö-

Hır muq kiş nns olsaydım, ğsıinü g ~·ir; derin ndt :J nl. 
nağmı-h rımın s3rho e.dici Gözlerini k rpmadan benı 
knfohleri içine senın bakış- dinle>: 
lorın damla ılam1o okıtırdım. C vap terim, f knt göz-

Vc bir ressnnı olsayd m, lerınl v r cevabını .. 
c>I me, fı ço y rin , senin 
aşkın lo dolu olıı n k z l ka 1 • 
bimi alır, bnkısl r na lir ul
ühıyı:t vcrırdim. 

\ e n ·ıı yl·l hır heykrltrn~ 
ol Rydıın. kolbımdeki, aş ın 
postasında ka nam ş olan ~o
ni orndon lnrak canlı bır 

' hole g •tir'rdim .. 
Aşk, neler yaptırmaz?, 

kuzurn 1
• 

Aşk, b3 ngi snnatkllrın 
ruhundan eserine domlttmo-

mıştır 

llangi ölmıy' cek onat 
eserinde, ıldhi bir o kın ba
yğ n rayihası hıs edilm ·z7 .. 

Bvet sevcrıli. enın SC\ gi-
1'." 

ole herşcy y pabılirdim; 
fak t ah bir sr nntktir ol oy-
dım .. 

~1=-* 
Bırak, onları, güzel genç 

kız ' Sana, sahtelik, değil, 

( Me- Te) 
Antalya hava tisi d t tkikat 

yapan rnüt assıs 
\ i nn 23 ( .A] \nt 

olya h:ıval fltnde sıc k ml~ın 
lcketl 'r nebat t ve iklim 
tetkıkotı yapan mul hassıs 
Retıngal burayn golıniştir. 
Müteh ıs tf tetkıkatından 

m mnunıyet bey n etm: \O 

yotiştırm •k ı t :diğ ne butlar 
ıçirı ınıdiy kndor U\' mi.is 
uıt ıklim bul ~uğunu öyle
miştir 

Yugoslavya kral v kraliçesi 
seyahate çıkmıyor. 

Bu kreş, 23 [ A A ) Ro-
m.ıny ı vo Yugo lav a Kr.ıl 
lorının eylül f ~ı· aynı zom
and Sofyayo gid ce leri ho
kkındnki haberler mevsim-
siz snyılmalı:tad r. 

TURKOILl 

Konterans' h ·ı ç b·ır ı' ş go" _ Başkanı teş6kkür ediyor. 
İstanbul. 22 (AA)- 2nci 

. remeden dao· ıhyOf. Tiirk dıli kurult .• yı ııu kurı-

Sa fa: 3 

hi 
~M~ı 

i ema ında 
22 Ağustos çarşamba a~şamm~an iti~aren 

lığındaıı: 
Londra, 21 (A.A.)- Buğ- Kurultn.n , ı,ılıı, ı:.ını kut- • ., O K RLO /1 dny konferası komıtesi ihra- lulnmı:ık üz.om içerden 

ent kontenjon1arı trspitc mu_ vo dışorclıııı go.cn ynzıl ra 
vaffok olmndun hugun veya jçten teşekkiırlcrimııi t-Un -

yarın mesaisini bitirecektir. rız. 

Öyleden sonra Amerika sefa- H k ·d I · · t d k 
ret inde toplanan tdli komie- arp aı e eıını anzım e ece 
yon zanncdildiğine göre bu- ko .ferans. 
ğd:ıy konferan mın nihayet Brüksel. 22 (A.A.) - Bt>l-
bulduğıınu ifade edecek olan çika htlkOmeti 935 kAnunu-
bir rapor haz rlıyacaktır. snnide Büriiksolde toplnno-
TtHI komisyonun huğrlny cak olan harp kaidelerini 
istihs{ll eden devletlerin ko_ tanzim konferonsırıo iştirak 
ntenjonlar nı müzakere ıçin için bütün devletleri davet 
dahn sonra, moseld gelecek otm "ştir. 

Usoı~ne~in ı habuğday h mnhb:- ı' Havanada mHis teşkilatı 
u ıın • ı.ı vazı ır . 

g lı: 11 t h · l'l ğ" ı Hnvana,22 [A.A.J -Mırolny 
~e ı , e o mın e( ı ece ı va· 
k"t t ı l kl"f d Bntc:;tıı ordudan oyrı olarnk 

ı op nnmo arın, le ı e - • 1 · T 
ereği znnnedilmekicdir. 60000 mevcut u hır mı ıs 

Neşredilen resoıt bir teb- kuvv ti teşkiline başlamıştır. 
fiğde şunlar söylenmektedir: Milis efradı ayda beş do-

- Fransız murahhası M. lor alacaktır. 
Puul Oavinnt hükOmeti na- Fındık satı 1 
mına beyanatta bulunarak Trobzon, 2.:S (A.A) - Dün 
Froneaoın fozla buğday me- burada 15 kuruşla ı 6,5 
selesini hal için alını~ oldu. arasında 22 bin kilo yeni 
ğu teılbirleri anlatmı ştı r . mah~ul fınd ı k solılmıştır. 

Fransızlnr buğdaydım üğü- Orman yangını 
ti.ilen un nipetini azaltmışlar 
evelce tobıi istihltlke varılan Mormariı, 23 [A.A.j- Mo-

rmnrisin Bencik mıntakasın
buğdayın büyük bir kısmı. 
nı tnğyir etmişlerdir. Slolı:- da ormanlarda yooğın çık-
ların fazlasının çoğu da mıştır. Söndurülmeğo çnlışı-
memleket dohılinde istihlfik lıyor. 

Arpa satışı edilebilmektedir. 
Adana, 23 [ A A ] - Arpa 

fıntları gittikçe yiık elmek
tedır. Dıin 11rpanın kıloeu 

3.26 idi. Dörtyolda 3 6. 3.75 

w A R L NDA~ 
Tcmsıl edenler: 

KATEDE NAGY 
~ JRAN MÜRHAT 
1:f. ALlC~~ TİSSOT 1 1 CllARLES REDGIE 

1 1 lh~ fi!rni her lıaldt~ gfiriin~iz. f)ok ~en ve 11 
.. Z<wklı hır mevzuu Yardır. Bır harp gt-'ıui ·i ~ 

k~nıandamrıın maeelrara, bir kraliçeniR aşkı 1 
~ ugnında yaptığı ft•dakarhklar, nefis ve ah
~ cnkta,r ıın!siki, t~nfes ş.ar.kılar, şairane man
((t zaralar, k_ıhar Ye z~n~ın sahneler ve saire 
~ çok ze\'klı ve neşelı hır gece gecireceksiniz. 
it Pır atı kaçır!~ıaymız. • 
" Ayrıca lll'NY.\ llAVADiSLERi ve FiLiM 
~ KON ~EB. Bu akşmdau itibaren ÜVARE 1 saat 21 de cuma matinanuz 2,30 dadır. 

~~~~~~ı 

AVUKAT 
• 

E N EDAT 
BALIKE in H '\Kİ, IET CAODESINDE 

1. Dnvint Fransız hükum
etinin buğday anlaşmasının 

filen devam etmesine biıyiı 

bir ehemmiyet atfettiğini 

söylemiştir. Muıohbns ıhra_ 
cat kontenjanı sisteminın 

dı•vem etmesi lrızumunu ka-

dir. Yeni serıc•mısır pamuk
larının ki losu J4- 34,5, yerli ~ 

Ceza, ti~erot, hukuk, ihtisas, mabkemelerile 
divnnıb rpleserde duvo deruhte eder, islıtore yapar 
Cikır verir. ' 

ydetmiş, bunun Frıınsn dahi 
lındekı f .ı zlo buğdayın mem 
leket dahılinde istihlakine 
bnğl oldnğünu ıltivc eylcm
iştır. Frans z lıü ·umetı ihr-
acnt konıenj nı sistemini da
ha kolay işler bir şekle so
kmak lüzumunu konidir. Ve 
bu iti barla kontenjanların 

i.ıçer oylık devrelere tak ı
mi hu usunda komitenin 
teklifıne kuvvetli bır şekıltle 
iştirnk etınoktedır. Fransa 
hükumeti dunya sıhsalinden 
bir nisp •tın buğday isti nre 
komi yonu emrıne hır ihtıyut 
olarak verilmesı projesinin 
,fc lehindedir· 

M. De~·inatın to lifleri al-
eliimum komite az ılnr ı tar· 
afınd n da teyit edilmi!! od 
ımı~ ve komıtc reisinin hır 
takım tizerine bır tali koın_ 
ısyon umumiyotlu ş.ıyanı 
k ıbul görulı:m bütiın teklıfl. 
erini toplıyacaktır. 

Himayeietf 1 Cemiyetinin 
yaraıml n 

ll nıu)ei tf l Ctımıyeti Um 
umi forkezi l Ağu tos 1934 
torıhinden 16 .\ğustos 1934 
tarihinl' kadnı 1757 çocuğa 
yardım etmiştir. 

Bunlıırdun 346 hoBtn ÇO

cu k v~ k dın Umumi Mer
kr>zin poliniklerınde muay
ene ve tedavi edilmiştir . 

Ayrıca diş muayenehanes-
inde 594 çocuğun dışleri 
muayene ve tada •i edılmiştir. 
709 çocuk vo anne Umumi 
Merkezin ban} ol r nJnn i tL 
Code etmiştir. Süt Damla ı 

kı mmdn do 132 çocuğa 880 
kilo 745 gram süt bedo.vn 
tevzi ed;Jmişti r. Yardım için 
müracaat eden fakir 6 çocu
ğa para yardımı yapılmıştır. 

pamuğu 30- 31 kuruştur. • • 
Amuıkan n harici lıcaretl ıye ıy en: 
Nevyork. 22 (A A ) - lt

halAt vo ihr c ıt tıan kosı BelPdiye ilfaiye efradı için me,·cut niimune 
reisi M. ~turnt ıthaldtçı lor \ eçlıile yaptırılacak t>lhi e ~·irmi giin ruiiddt•lle 
ve ihracatçıların hır toplan- açık münaka a.'"'a konulmustur. Taliplerin ı"lıa'• 
tısında demiştir k i: .1 • •~ 

- E ya mübadelesinin tari~!i ol~n 26-~~934 tarihine kadar Belediye 
para ile değil, eşya ile encunrnmnce muracaatları ih\n olu11ur. 
ynpılması gıt~ide Ameri an 165 _ 3 
harici tica ret ırıin esasını te- •-----,--=----------......;;, __ :.,__ 
şkil edecektir. ıınrid ticarti Askeri Satın Alma 
tevzin için bu usule ihti-
yaç vardır. Komsiyonunclan: 

o 
f oto~raf makineleri 

Edremit kıtaatı hay' anatı için iiç yüz bin ki
lo kuru ot ile. dört .~' iiz otuz iki bin kilo arpanın 
kapalı zarfla ılıaltı 'J 28- 8 - 9. 4 sah oiinü saat 
oıula ic~a edi.lt·cektir .. Talipl ~rin mezktir gün ,,e 
saaue Edremıl A kel'I ~atın alma komisyouunn 
müracaatları. 4 - 153 

Daimi Vilavet Encümeninden: 
Ayvahk-.\ltmova yohmurı 6-588-8-765 inci 

k iloınetrel(_)ri aru ırıcla ~a rtuauıe ve kt•sifııame 
mucihirw•ı yapılacak lP viytıi turahiye ,.;, kaldı
ı·mı in~~a~ı 1 0-Eyh'ı l 934 tarihine miisadif paza
rtc· ·ı gunu . aal on h ştc kapah zarf usulile iha
IP Pdih_ııek üzer~ mii~ıaka aya konmuştur. 

Bu ın~aatm bedelı ke fi 8305 lira 68 kuru
~ tur. 
. ~1 ünakasa~·a: Li) ak ati fenniye i başmiihen -

~hslıkçe ta dık rdileult1 ri11 iştirak nıesuliyetlcri 
Oiinyada birinciliği kn- ıl t> ~alışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret Yesi
znnan « ZE1SfKO l » kası ibraz edtınlt>r kahul olunacak ve bu vesikı
foto«Yraf makinr,lr,rinin la~ yev~ıi. ihaleden lfıakal St'kiz ~ün evel baş 
934 ot mıatik modeli •- ıanılteııdı"hğe ihl'az edilmiş buluııaeaktır. Talip 
rini makint•, P.hpa ve olanlarm hu ve aik ile herabt~r yüzde yedi huç-

uk ni pelinde tenıirıau ıuuvakkate makbuz ' 'eva 
earatanlarmı «. AH ~IEll · • ' rnektuplarilc yevmi mezktirda v~ vakti muayye-
'1ET MAHOl"Mr HÜ • ninde usulü dairo·iııde eıaciimeni vihivete fazla 
SEYI ,. ~ VNI ticarPt - mahinmt almak istiyenlt'rin daha eval başnıiih .. 

""='h_a_n_P._.s_ir_ıd_e_a_ra..;~_,ı_m_z_. __ 
1 
endisliğe veya encümeni vil~yet kalenline n\Üra
caat etmeleri il:\n olunur. 
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, . . '/}=======~ 
SANAYiCi! Cümhuriyet bayramında An- s s GIR AYIRI 
karada yeni (SERGİEVİ) nde açılacak sa- U 1 LIK PAN 
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir vaz- . ·' ~ . ~ -- ,.! 

iFedir. şimdiden yerini ayırtı 25 Ağus os"GünülAçllacaktır.~ 
Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti -

ıımı~ııııııımımımıııııııııııııııııımııııııımııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııım~ııııııımıııı ım~ııııııımmııı ıımııımn ııımmııııımıııııımıııııııtM 
i!!E: .: .ı11 ıı .. .ııtlllllı. •. ııllllllıı .. .ıllllllı. • .ııllllllı ... ııtlllllıı. ıtlUIUı.. 1.ılllllll1ı .. ııtlllll1ı .. ıılllllJ1ı .. ıllllllUı .. .ılllllllı . .ıllllllllı .• ııllllliıı l .ıttlllllıı •. ıtıllllltı .• ıııllllltı •• = 

ı; Bal~k~sir Ovaköy Panayın. t== , 
=~ Balıkesıre hır saat mesafe<le bulunan OV AK OY dP, ~~ 
~ (Ataııus) köyün eıı güzııl vt• su ile çevrilmiş adacık üzerinde ilk f 

-~ defa olarak hir •·yhilde parıayır açılacak ve dört gün sürecektir. ,= 
jD;1 Balıkesir ile civar vi.layet ve .. k~~~la~dan ve ~aı~.iy~leı:deıı ge- ~ 
se~ lecck esnaf ve celeplerın her turlu ıst1rahatlerı koy ıhtıyar he- l
• yeti tarafından lenıin edil~cektir. Panayır yerinde ayrıca çardak t! 

~ ve gölgelikler vücude getirilecektir. • ~ 

-~ ov AK ö y p ANA YIRI nın hususiyP.tİ köyün ~."'3 
5§:5 :.==: 
§~.O\ anın __ tam ortasında, suyu bol, havası güzel bir ~·erindP. olmasıdır.~= 

•ıı~1~11~•1~ooı~iiml11~11~iiooiiiiii nıı~ı[~iiiii~i iıııııııı~iıijii~ıııı: iiiiimimmiıııııııımıijıwıim.iiiil\~11~~·.iıijı~ııııiiil\\\\li\ii\1• 

r Bandırmada Maarif Oteli 
ı\lüsteciri:HÜSEYIN 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelfn mobileıf. lokan
taıının bütün takımları 
yenJlenmifUr. 

Kontur.. Temizlik .. 

1 

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

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçilerin is
tirahatleri temin edilecektir. 
Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıstır. 

' 
Susığırlık Belediyesi 

Karacabey Harasıda panayıra iştirak 
edeceğinden panayıra gelecekler harada 
yetiştirılen cins hayvanları görmek ve 
almak fırsatını bulacaklardır . 1 Hırşey mfümmeldir. 

• -.--....-__________ - .1 ~I il 

Bandırma mal m"i1diirliiğiinden: ~~ ~~M ~M~ '~l !l~!!ffite.ı!~l!!l!m!!OO~il!filii!!!!lil!!J~~!!ll!I 
Muan1ele vergisinden borçlu Bandırmanın sı... I l t h ~ l ·ı .. h ndis 1 Bt ' 

~r yolunda Uin Remzi beyin mülkiyetine ait nşaa sa ıp erı e m~ e . ~ f ~ ~ 
(20) bin lira kıynıeti muhammeneli Türk un fa- ,, Ve asta/arın nazarıdıkkatıne ~ ~ : ~ 
hrikasının binasile icindeki mevcut bir adet(85) 1 ~ m~ ı 
bevoir ku vvetindc i~vec markalı mazot nıotor 1 tt1; Kurt anlan ve b~lık marka çimentolar her z~~an "il ~ ~ 
, • ~. , • . • , . • • . l . _ I/.. gay~t tH'' o.larak tıcarethanenıdc b"l~unıaktn bırıncı ~ ~ , 

\iC hu adet (55) he)g~r ktı\ \et.'nde g~ZOJCn tank " nevı her eşıt yağlı boya ve yağları ıle her renkte ;J ı· ~ 
ey markalı Jll0l0r yedi Un eleği \e hır Un hal'- it. boyaları Te bilumum malzemesi betonarmode kulla- ~ -~ ~ 
ınan ınakinesi bir vals tornası \'e 8 yedek vals ~ n_ılan her \·eıit .ist~nilen b~yda demir. bulunur. Çnm 1 e t 
t b' I , · k. · b' 1 , · l b b' it. çımento allltı zıraıye Jemır her nevı hırdavat ve 'ı1 1 ~ 
.opu ır evaJ nıa 11.ıe~ı. ır. e' ?.J .. ~u .. um as~ ır 1 mnlzemei inşaiyede rekabet kabul etmeyecek dere- ~ =~ ~ 
kuyu su tulumbası ıkı ırıuık ıse.ıoru 4 bugday cede toptan VA perakende ucuz tintla satıloıaktndır. ~ ~ ~ 
nıabarı bir vals ki cen1an 29 parça ahit ve eda- Sip~ri!ler süratle eevkedilir. Ey.~ ve. ucuz mnlzome ~ §] r, 
vat( b' •J'kt t f T l k f k.. ~ almak ııtıyenlerle monfoatlarını mudrık zevatın her fl-5 M• 1 LA t•kı • • 

~ il l e a .. ısı 1 .. enıva ·ant~nu .. a ı annna «halde ticarethanemize uğrayıp çeşitlerimizi görmeleri ~ -='~ iŞ en as 1 erı. " 
lcvfıkan 21 gun n1uddetle alenı muzavedeve 1 menfof\tleri iktızasındandır. ~ e;g5 ~ 

·~ .J .. ii§i~ ~ 
çıkarılarak 29 Ağustos 934 tarihine nıiisadif 1 ~ ·. . , · ~ 
•·arşa b .. .. 15 ı 1 · · · ·ı 1 · . ~ ~ En temız kavucçuktan yapılmı~ , u-
; m a gunu saat ( e nrıncı 1 ıa esı ıcra ~ Bandırma ismet Paşa caddesi ~ -· k IA t'k' • ti' d'. .. ..... t 
k 1 . - d 1. · . . rıı ' . ~ === nıusa ve a as ı ·ıye ı. unyamn en sag-

ı ınacagın an ta ıplerın Bandırma mahyesınde N demir tüccarı llntıp zrıde ~ ~§ 1 • J" . ... . 1 ftİ' 1 · 1. :ki .. d .... 
nıiiteşP.kkil komisyonu mahsusuna müracaatları ~ . , .~ am ast1gı o a~1 ış. e~ı as.~ı . ~:ıra! " ıger ~ 
ilan olunur. ~ ~IEHMET NCRI ~~mar~alar.a tN·cıl_ı edıııız. ~unku ... hıhırn~ınırı 

~ ef =~ h\stı.~lerın .rev~ı~ıd~ oldu~u ~a~hlnılıµıle ~ 
----~~~~~»?4WWW~Z~~~4l1 ~ tecrube e<lılmıştır. ~ 

askeri Satın alma 1 Mişlen siiperkoııfor lastikleri il~ ke- -r ...•.••.••...••••...•...••.......••.•..... ........ s 
. .,.••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••. ~ nıali eınniyeth~ sevahat edilir. Her boy-.. 

Komsıyonundan: :: AV u KAT :: le darı mevcudumuz inıhınur. . ~ 
Susığırlığm kıtaat hayvanatının ikiyiizbiu ;.: !i = ~ ~ 

kilo arpası muhammen fiata nazaran kapalı !! !i -~ Mişlen Histikleri Bahlrneir ve mülhakatı acantası ,, 

zarfla ihalesi ieap ederk.en yanlışlıkla aleni mü- :: H. T evfk - Sadık :: ~ Yrmyalı zade " 

nakasa ile ihalesi icap edilmek üzere ihin edi- :: :• ~ H. NrSHET tt •• Dava Vekili •• =: 
1 

lmişse de veniden virmi ~ün miiddeıle ila11 ve :: : =J l 
ih·ılesi 5 'e' vıt·ı1 934 car~~mba "Ünü ~aat on- :: Yusuf Kenan :: ~ Zarhah han-Balıke. ir F 

~ ' ., • ~ b '· ee , G ==-· · 
ela kapalı zarfla ihalesi icra edilt>ct ktir. Tahpl- ii ~ ~",.· .. :i §t f 

. k. .. 8 1 k . • S Al •• Yazıhan si hukOmat cad· .. sındo Ahmet çaşm si kBr~ısmdo •• ~ ··•llllPl':''llfll""···•ıım"' .. ,'"111" .......... "111., •.•• ,"111,,. .. ,""""' .. ..., .. ,,1111"p ..... 11111".· 

erın mez ·ur .. gun ve saatte cı ı ·esır 118
• ~ a. · :i HerkHz ve k~ızah rda lwr rıtıvi <l:nu kaimi :: •ulllm1i1l1illilllll1Ulllllillmllll~~llilllllm~illllllflllmllllWllllllWiili~ 

Ke. nu na nıuracaatları :: vt1 süratı~ netic~i~ndirili r. :: 
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