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a 1 
Oçlincti lerlibi de çıkml§ olan Ergani isliluazı kendi 

paramızla ve kendi emeğimi:Le yeni başlan yapmak me 
cburiyetlnde olduf}ımmz gtl:el yurdunmzun haşarzlRıak 
üure bulunu/on b11yiik bir işidir. Okuyucularum:m bu 
büyük işte daima alfıkalanmalarım isleri:. 

Üçüncü tertip Ergani istikraz1. 
Mustnkil bir devlet kurar 

kurmaz karşılaştığımız mü
hım vazi(clerin biri de 
demiryolu inş sıydı. Avrupa 
memleketleri 19 uncu as
rın ikinci yarımında demir
yollorı inşa etmişlerdi. 
Osmnnlı icnpnrutoluğu hunu 
ihmal etti v clemiryolu in
şası vaziCesile bizım nesil 
arş.laştı. Bu. cv\·eltl me

mleketin müdafaası bakımı
ndan mühım bir vazife idi. 
Sonra memlekotio idaresi
nde yeknesaklık temini nokL 
osındun ehr•mmiyetli vazife 
idi. Manevi bjrlık ynrntmek 
noktasından, iktısadi inkışaf 
noktasından mühimdi.l:luldsa 
bizim için bir hayat me
mat meEelesi idi. 

Şimendiferlerimizi yapmnk 
için bir takım yollnr vardı: 
A la E?elen en kolny yol ya
hancı memleketlerin serma
yesini temin etmekti. Fakot 
dünyanın vaziyeti hiçte bu
na müsait değildi. Binaena_ 
leyh ya şimendifer inşa ını 

muayyen olmıyan bir §tiye 
bırnkmnk, yahut la kendi 

asnitimizle bu hayoti işi 

ba armak yollarından birini 
tercih etmek mecburiyetınde 

idık. 
Cümhuriyet hükOmeti ik 

inci ıkkı tercıh etti. Ve 
peşin pnrn ılo bu işi. boşar 
mıyn b::ışlnd ık . Gercı o z 
man bu yol hirçoklnrı tor 
nfından fl'nkit edildi. Fn 
·at harpten sonraki iktısat 
filemi içinde bundan 
başka bir çare yoktu. Ht\
diseler göstermiştir i şim
endifer inşa~ına derhal ha 
lamaklD Cumtıurıyet hü 
kCımetı çok isobetlı bir yol 
tak ip etmiştir. On senelik 
çalışmamızın bldoçosu her 
Türkün koltuklnrını kabart
acnk derPcede muvaffakıye
tlidir. 

Şimdiye kadnr şimend fer
lorimizi peşın para ile yaptı
rıyorduk. llükfımotg<'çen s~
ne küçiık {ak t ço elıemmı
yctli bir hattın ynpılma 1 i~·ın 
yeni bir yol takip E>lmrğe 
knrnr vermiştir.Bu yol da da· 
hili ıstikr ız yoludur. Dahıli 
istikraz ile 1apılacak olan 
yol Egani domiryoludur. Ze
ngin bir bakı r m~rıtnk sı olnn 
Erganiyi imendıfcr şebeke· 
mize ve denizl' bağlamak 
için on Hu milyon liralık is . 
tikraz yapnıu • laz ım gı imi 
lir. Bu istikraz A. B. ve C 

olmak üzere üç tertibe ayrı
lmıştır. 1 t ınılyon liralı.k 
birinci toı tıp g çen senenın 
• isanında ı ınci tertip te ge-

çon kı piy savn çıkarılmış 

ve t h vill f' r derhal tosarıuf 
Nbabı v•' mılli bnnknlarırmz 
tarafından nlınmıştır. Ağus
tosun otuzuncu gününılen 

itibnren geri kolon dört mi 
lyon liralık iiçüncü seri piy· 
GEıayn çık o rıla rokt r. 

Er~anj i t i krn z ı m ·mi ket 
menfaatini sn lı i ın nfnot ilP 
tel f ed1>n bi r istikroz mtrn 
melAsidir Ergani mıntakosı 
ziraat nokt sın<lon memlek
etin en mümhit toprağı old 
uftu gihi, d " nyanın en z •n
gin bak ı r <'evheri de bu top
rakların altındadır . Yapılan 
tahliller göstermi tir ki Erga 
ni bakır madeninin cevheri 

üzde on heşten ) üzde on 
sekize kadar çıkıyor. Nakil 
vasıtası olmadığı için bu 
servetten istifade edilemiyor. 
Yapılan hesaplar göstermi -
tir ki demiryolu karadan nn
kliyatın "n ucuzudur. Ocmir
yolu nakil masrafını yirmide 
bire indiriyor. Ergani diğer 
demiryolu şebekomize bağL 
andığı zaman, şimdiye kod· 
ar nnklc>dcmPdiğimiz için ti. 
ccarl bir kıymet ifade etmi
yr n bakır, momlokPt İçin 

mühim bir ıervet teşkil ed· 
ecektir. -Ergani şimendoferinin in-
şacı ı , memlok ,_. t için yaln ı z 

hu r: ok tadan foycial olmakla 
k lmıyor. Cenup huılutlnr ı 
m zın müdofı..ı o~ ı bakımından 

da ~·ok k ymetli bir hat ol
acaktır. Bundan m ada me
mleketin manevi birl i ği ku. 
vvet bulacaktır. Demiryoll:ı

r . nın manevi birlik yaratm
ak noktas ndan büyük roll 
c rı vardır. Bina nnl f:\yh siy· 
asi, i lari. ıklıl' adi ve içtim i 
hnkımlardan Ergani şimon
diferinin inşas, lfizımdır vn 
bu hayırlı te ebbüste hüku
mete y::ırdım etmek bir 
vntnn borcudur. 

Ancak Ergani i stikrazı 
yalnız memleket namına de
ğıl, şah i menfout namına 
~a çok razıp bir pnliisman
dır. lforh oıı gi bir plasmanda 
aranan ıkı 'lrt vardır: 

1 Evvelıi sağlamlık. 
2 - Sonra verim. 

llcr iki bakımdan da Er_ 
gani 1 tikrazı bu şartları 
hoizdır Sağlamdı r; \'iınkii 
Cüınhuriyetin öz borcudur. 
Cumhurjyet hükl1n tı borçln 
rına n derece sad ı k olduğu-
nu Osmanlı impn rntoıluğu 
tarafından yapı lan dulııli 
ıstıkrozı henimsem<'sile Je 
onl ..ıtm ışt ı r. Dahili istikraz 
cümhuriyet hük<ımc ti t ı o fı
( Devamı ikinci suyfcde ) 
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- 26 AGU S TOS .. 
~ahşmasrnı ~itir~i, dağıl~ı 2li Af/11s/os. 011 iki ~ene e11el büytik taarruzun başladığı glin.. Tarihimiz.in vt 

parlak ve eşsı::: :.nferuıc lıazırlıyan bu taarru:. ı ürk millclirıln her sahada 
gösterdi!// canlı ue muasır mil/eller safwın <imine geçmek lıusı:sundakl çalışTürk dili tetkik cemiyeti umu

mi merkez h yeti masile bugün de devam ediyor denebilir ... 
Fi.l/ıaklka 26 _Ağustosla başlıl/an Tıirk laarru=u yani milli muvaff akıytl

i mi:.in bir başlangıcı olamk dri§tinüllirse bu mukaddes darbe .10 Ağustostan 
sonra memlekefo dalıa nice zaferler lıazır/.ımrşlır. 

Bıiytik iaarrıı:un yıldömimtinü mıibeccel bir vesile bilerek ordumuzu, ordumu
zun yüksek kumanda heyetini ve tarihin en parlak dehası Ga:::imlzl tekrar anmak 
La :euk duyuyoru:.. 

~- ~~~ ......... ~~~ 

ğday İkti at Vekilimiz 

~ıfrfll b y 

Dürk Dili Kurultayı per
şembe günii Gazi Hazretle
rinin huzurlarilo son topla
nt ı s nı yapmıştır Bu toplan
tıda encümenlerin mnzhatalnrı 
ve yeni çalışma programı 

kabul edilmiş ve umumi 
merkez heyeti seçilmiştir. 

Heyc>t şudur: Bn kan: Sa
ffet bey [Erzincan mebusu], 
umumi kfltip: İbrahim Nec
mi bı>y, muhasebeci: Besim, 
Atalay bey (Aksaray mebu-
su}, nznlar: Ahmet Cevat 
bey [Çanakkale mebusu]; 
Ali Canip bey {Ordu], Celt\l 
Sahir bey (Zonguldok), Ha
san Reşit bey (Muş mebusu], 
İzzet Ulvi bey [Aryon meb
usuJ, Naim Hazım boy (Kon
ya mebusu], Hefet hoy {Orfa 
mebusu), Ynkup Kadri bey 
(Mardin mebusu). 

Konferansı daöıl~ı. 
-

Gizli tutulan bir rapor alaka-
dar hükOm . rıere verilecekflr. 

Londra, 24 (A.A .) Bu-
ğday konferansı 20 teşrini· 
sonide tekrar Peştede topl
anmak üzere dağılmıştır. 

Konferans gir.li tutulan 
bir raporu alakadar hüku. 
metlere vermeği kararlaştı
rmıştır. 

Hayrabolu " Ma\kar pana
yırları 

Tekirdağ, 24 (A.A.) -
Eylülün on beşinde Malkara· 
Hayrabolu koralarında hay
van ve eşya panayırları ku. 
rulacaktır. 

Kaısıa Ziraat işleri 
Kars, 24 (A.A .) ~ Mmtn

kanın her tarafında bu se
scneki umumi ziraat işleri 
her senekinden çok fayda
lıdır. Çiftçiler vaziyetten çok 
memnundurlar. 

OV 
Kars Halkevinin tarihi tetkikatı 

Kors, 24 (A A.) - Hal
kavi dil, tarih ve edebiyat 

Rusyan'n m'ılletler cemı"ye- komitesi azal a rı 70 kilome-
tre mesafedeki hnralıel-

lİRB girmesi ve is viçre erıto teıkikuttıı buıurımak 
Üzfre buradan hareket etm. 

Londro, 24 (A.A ) - Sov- işlerdir. 
vet Rusyunın ~lıllotler Cemi-
yetine gırmcsine İsviçrenin Edirneda büyük bir avcılar 
ıt ı raz tdec(lği hokkındakı bayramı yapılıyor. 
haberler en so lAhıyettar me_ Edirne, 24 <AA.) Bu 
ha(ilde tekzip edilmektedir. rada yapılacak ola biıyük 
İ vi~re hu işte müstenkif avcılar bayramına iştirak 
kolacnktır. etmek üzere Tekirdağ avcı
illellB" Ge iyeli ve Bulgaristan larından mürekkP.p bu,ük 
~o{ya, 24 (A A.)-Milletler bir kafıle şehrimize gelmiş-

Cemiycti meclisinin önümüz- ı=ti=r=. =-=== =====! 
deki i~·t imaında Bulgnrista111 
hariciye nazırı ilo maliye 
na zırı temsıl edecrklerdir. Çin 

Bir milyon dolarlık allın! ~ar~ demiryolan meselesi 
Nevyork, 24 (A. A . )-Yarın 

Fransaya bir milyon dolarl ık Sovyet Rusya Japonyayı ~id-
ultın gönderilecektir. detıe prolosto etti. 

Gümüş ıhracatı foskova, 24 (A.A.J- Sov-
Londro. 24 1 A A.J Son yet Husya, Çin şark demir-

on beş gün içinde ln 1 yoll orında çalışan Sovyet. 
gı ltereden Anrnrı k:ıya memurlarının tevkifıni Ja-
bin tondan fazla günıiiş gö 1 ponya nezdinde şiddetle pro-

ndes~;;i:;;;lffilZ Harkofla 1

1 

~·::;e;~~-;;~r.ila Çin arasın-
Hn r .of, 24 (A A. > - Tiı· da gızll b!r lfılaf ffil? 

rk sporcula rı Kıyt•ften bur_ ~1oskovo, 24 (A.A.) - iz_ 
raya gelmışlerdır. vestiyn gazetesi Tokyodn 

\' kon ~itsinisto gaz-

-
Yeni kontanjan kararnamesi_hakkm~a iza~at veriyor. 
Alıcı Ye satıcı tacirleri iz yapılan anlaşmaları birer birer gö

zden geçirerek işlerını ona göre yörütmeıidirler. 
Ankara, 24 (A.A.)- lktıeat. 

Vekili CelAI bey birinci te§
rin 934 mart 935 kontenjon 
kararnamesi münasebetilo 
Anadolu Ajansına vaki be
yanatında, buhranın doğurdu~ 

ğu zaruretlerin bir ifadesi 
olan kontenjanın memleketin 
ha.kiki ihtıyaçlnrma cevap 
verecek şekilde çoğaltma 

sistemin! İspat ve basitleş. 
tirmeğe hü kftmetimiz tara
f ındnn verilen ehemmiyeti 
kaydederek yeni kontenjanın 
memleketin satın alma kabi
liyetine göre normal oddedi
lebileceiğini ve bu imkAnın ge
çen sencdenberi sıkı bir ıu
rette çalışılarak dev
letlerle anlaştığımız siıte
mirıin vereceği ve bu sistem 
ile ödeme muvazenesi esa
sına bağlı hakikf teadülü el
de etmiş olduğumuzu söy. 
lcmiş ve demi tir ki: 

- Yaptığımız anlaşmala_ 
rın hepsinin esası birdir de
nilebilirse de her memleket. 
te yapılmış nnloşmaların 
hususiyetleri vardır. Alıcı 
ve satıcı tacirlerimizin bu 

CelAI bey 

anlaşmaları birer birer göı
den geçirerek: itlerini ona 
göre yürütmeleri menfaatle
ri iktizcııındendir. Bu müna
sebetle tekrar ediyorum ki 
türk ofiı alAkadarların em
rindedir. 

Zafer nayramına hazırlık. 
Tekirdağ, ~4 ( A.A. ) -

Otuz dğuıtoı zafer bayramı 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 
O günün ıerefine fırka tarafın 
dan ordu evinde bir balo 
verilecektir. 

Futbol Oyunu. 
Cuma günü i~mangücü ile i~manyurdu arasm~a yapılan 

maçı idmangücü ~azandı. 

ldmangüçllilcr 

Cumn günü lclmııngiicü ile ayağile iki sayı Güç te Şem. 
ldmanyurdo arasında husufli sinin ayağile bir sayı yap. 

bir maç yapılmıştır. Maç sa- mıştır. Bu suretle maç 3-4 
mimi bir hava İçincle cere- Giicün galibiyetile neticelen-
yan etmiş ve heyecanlı ol. miştir. 

muştur. •• ••••••••••••••••••••••-• . • • i . 30 Ağustos i Birinci devrede rüzgAr 

: l'urldaşl : 

En e i hır tasar uf, en kar ı bir iş yapm 
istersen koş bir ergani tahvili al! 

tes inin Hu ya ile 
ı;ın :ırasında şinkiyong ve 

· ~fogolistan h:ıkkındo gizli 
hir itilaf :ıktcttiklorine da 
ır verdiği hnberi tekzip ()t
ııı.•k tcd i r. 

üstüne düşen ldmnngücü 

üç sayı yapmış buna muka. 

bil Yurt ancnk bir sayı yn
pahilmistir. Gücün sayıla-

randan hirini soğiç Ahmet 
kornerden diğerini Mahmut 

! .10 Ağoslos Zafer ut i 
: 1'ayare bayramı yakla~ı- : 
: yor. Bu büyük günde Türk : • • : Tayare Ctmlyetine yardım: 
! t.lmtk en bıiytik bir yurt : 
: borcundur. : 

fıri ikten yapmıştır. İkinci 
devrede Yurt Kdmilin ......................... : 



!nyfa: 2 

Halk Ticare • 
erı 

Bir haftadır Demiryolu
nu yurdun bütün bucakları
na kadar eriştirebilmek için 
çalışan Cü mh u riyet N ıı fıası 
bir tarı:ıftan da kurulmuş 

hatlar üzermde yurtdaşla
rın müsait vıı ehven şa

rtlarla gidip gf•lmelerini 
temin için elinden geleni 
yapmaktan geri durmuyor. 

Bu maksatla Devlet Demir 
yolları idarr si 1 temmuz 
934 tarihinden itibaren gi
dip gt1lme biletler üzeri
nde büyük tenzilat y pmış, 
l>üyük bir rağbet gören 
bu tenzildtı 20 ağustos 

tııribinden itibaren başlı-

yan tenzildtlı «Halk tic
aret biletleri» takip etmiştir. 

TenzilAtı vasati olarak 
yüzde elliye varan gidip 
gelme biletlerinin ihdası 

bu yolda alınan ilk ted-
bir ve uzun mesafeler 
ıçın yeni bir ihdastır. 

Yine büyük mesafeler İç

in kullanılabilecek olan halk 
ticaret biletlerinin ihdasında 
ise üç gaye vardır: 

ı - Memlekette ticari ha
reketler uyandırmak ve bu 
hareketleri teksif etmek. 

2 - Halkı yekdiğerine 

kaynaştırıp memleketi tanı
tarak dahilde turizmi teşvik 
etmek. 

3 - Turizm için şimdiye 
kadar müsaadeli tarife bu
lunmaması yüzünden ileri 
gelen müşküldtı bertaraf 
ederek ecnebi turistlerin 
memleket dohi1inde en mü
sait şartlar altında gezmele
rine imkdn bağışlamak. 

Halk ticaret biletlerini 
nlnnlar, bu faydalarından 
başka mevcut nizami bağoj 
hakkına ilAveten elli kiloya 
kadar nümunelik e ·ya gö· 
t.ürmek müsaadesini de uL 
mış bulunuyt>rlar. 

Herhangi bir yolcunun 
taşımasında nizamların mü. 
saade ettiği bağajın azami 
haddi 30 kilodur. Yeni bi
letleri alan bir yolcu buna 
ilave olarak muhtelif nümu_ 
no eşynsı götürüyorsa 50, 
bir tek çeşit nümune götü
rüyorsn 25 kilo fazla bağaj 
götürmek hnkkını haiz bul
unmaktadır. 

Bu biletleri alanlar, hiç
bir knyt ve şarta ttlbi olm_ 
ıyarnk istedikleri istikame· 
te seyyahnt edebilirlor. Ve 
hi~·bir mürnccı.at ve meres j 

me tfibi tutul<amazlar. 
Bu biletler on beş günlük, 

bir aylık ve iki aylık olmak 
üzere üç kısma ayrılıyorlar. 
Bunlardan on boş günlükle
rin tutarı şudur. 
ı Mevki il Mevki 111 Mevki 
35 l~ra 25 lira 17,5 lira 

Bir aylık biletler: 
1 Mevki il Mevki ili Mevki 
60 lira 40 lira 30 lira 

iki aylık biletler: 
l Mevki H Mevki lll mevki 
70 lira 50 lira 35 lira 

Halk t.icnret biletlerini al-

Demir yollırımızda tenzlllUı hılt ticı· 
ret b!letlerlnln lhdul münasebetilı 

mış olan yolcular, biletleri 
hangi mevkie aitse o mev
kide seyahat edttbllecekler 
dir. Ondan yüksek bir mev· 
kie geçerlerse o zaman yol 
ücretini umumi tarife iize· 

rioden ö lemek mecburiye
t:nde kalırlar. 

Şirkeller zamanında p~k 
ağır tarifelere tabı tutulduğu 
için bir kısım nakliyatı yol
culuk emniyetini tehlikeye 

düşüren başka vasıtalarla 
yapılan İzmir-Manisa, Balı
kesir- Bandırma, İzmir-Alaşe. 
hir hatları üzerinde umumi 
tarifeden yüzde elli tenzildt 
yapılmıştır. 

Devlet Demiryollarının 

ucuz bir para ile halkı se
yyabat ettirmek için kldığı 

isabetli tetbirlerden birisi 
de tenr:züh tarifelerini tatb
ik etmesi olmuştur. 

Tenezzüh terenleri, mem_ 
Iekette seyahat ve turizm 
altlkaaını uyandırmak, hal-
ka memleketi gezdirmek, 
yurdun güzel nazarlarını 
göstermek, bundan başka 

büyük şehirler civarındaki 

istihsal mıtakalarını gezdir
mek pazarlarda yeni tici-r
et imkdnlarıoa huzırlan

mak üzere ihdas etmiştir. 
Bunların başlıcaları şunlar 

dır: Haydarpaşa- Sapanca, 
Haydarpaşa- Adapazarı, An-
kara- Çankırı, Samsun- Am
asya, Adamı· Mersin Adana
Mnmure. Jzmir_ Alaşehir· So· 
ma, Afyon- Hamam, Afyon-
Kazlıköy. 1 

Bu tenezzüh trenleri haft_ 
alıktır. Bunların ücretleri 
umumi tarifeye nazaran yüz
de seksen kadar eksiktir. 

Bu tenezzüh trenlerinin 
ne kadar iso.betlı bir ihdas 
olduğu halkın rağbeti ile 
do anlaşılır. 

Bu yazıyı tenzilAtlı halk 
ticaret biletlerinin 20 ağ-
ustostan itıbaren başlaması 

dolayısılo yazdık. 

Bu tetoıri bir kere da.ha 
bir taraftan Demiryollar -
ının hacmini ve uzunluğunu 
arttırmağı, bir taraftan da 
onu halkın sel'nlıatine en 
ehveın ve uygun şartlarla 

arzetmcğe vazife bilen Naf

ıa Vokdlotinın başar l ğı eyi 
işlere.len birisi olarnk kay
ıl<'diyoruz. 

Demıryollnrı idaresinın 

e ya nakliyatı hususunda 

yaptığı tenzılatn başka 
bir yazımızda temas ede
ceğiz. 

Beynelmilel co~rafya kongr si 
Vnrşova, 24 (A.A.) - Be 

ynolmilel co~rnf yu kongre i 
L~histan reisicümhurun hu
zudle açılın tır. 

...... .,_.,..,.. ~.; ...... ~ ··~ ~·. ~ .. . -~~J~~ ~ \,, 
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Ucüncü , 
Tertip 
Dahilt 
İst'kraz 
( Üst tarafı birinci sayfada ) 
ndan benimsenmezden evel 
sekiz kuruşa kadar düşmii

ştü. Bugün doksan beşi ge
çiyor. Osmanlı borçları ha
kkında bu kadar intizamla 
tediye yaprın devletin kendi 
öz borcu hakkında ne derece 
hassas davranacağı tekdir. 
edilir. 

Veı·imli olmasına gelince; 
yüzde beş faiz normal bir 
faizdir. Eski dahili istikra
zın faizi yüzde beş idi ve 
piyasada 95 üzerinden sat
ılıyor. Demek oluyor ki 
devlet yüzde beş faizle para 
bulabiliyor. Kaldı ki Ergani 
istikrazı da ha caziptir. Bir 
defa yirmi liralık tahviller 
on dokuz lira kırk uruş 
üzerinden satılacaktır. Sonrıı 
ietikrazın ikramiyesi de va_ 
rdır. İstikraz kanunu ilk 
yapıldığı zaman bu istikraz 
yüzde yedi faiz verilmesi 
düşünülmüştü. . Sonra yüzde 
beş verilmesine ve yüzde 
ikinin de ikramiye olarak 
ayrılmasına karar verildi. 
Binaennaleyh sailerinin ir
adile külliyetli para kazan
malLırı mümkün olmıyanlar 
için ansızın zengin olmak ihti
mali de vardır. Bu izahattan 
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Eski 
/Jefterdarırnız 

Niğdey~ tah
vil edilen def
terdarımız Re
f ık bey bugün 
lstanbula ora
dan da Niğde
ye gitmek üze
re şehrimizden 
ayrı la en ktır. 
Refık bey dün 
z~yaretler yay}- Ref k h<') 

mış, dostJarile vedalaşmıştır. 
Muhterem Refik beye se

J§metJor temenni ederiz. 

T evli~ ~ey gitti. 
Eski emniyet müdürümüz 

Tevfik bey dünkü lzmir 
trcnile yeni memuriyet yeri 
olan Antalyaya gitmiş ve 
dostları tarafından uğurlan-
mıştır. 

Ban~tr a tenezzühü 
Devlet demiryolları idare

sinin tertip ettiği Bandırma 
tenezzühü çok rağbet gör_ 
mektedir. Bu cuma gunu 
de birçok kimseler tenezzüh 
trenile B ndırmayn gidip 
gelmişlerdir. 

Susuğı h Pa, yırı. 
Panayu dün açıldı. Panayu~a çok satıcı ve ço~ allO 

var. Harar Ui ahş veriş ümit e~iliyor. 
Susuğtrlık, 25 {Muhabiri- heyet te ordu için muo•r 

mizden] - Çoktan beri ha- ip at, kısrak mü bayan o~dl" 
zırlanmakta olan panayır ektedir.Karasığır almak JÇ • 

diğer seneler gibi bu defa Yunanlı celepler de gellll 
da kasabaya beş dakika işlerse de ilk gün oıdul' 
uzaklıkta olan Simav çayı için fiatların düşeceği üıı>l 
y omdaki düzlükte açıldı. dile panayırın son günleri# 
Panayır daha ilk günde çok beklemektedırler. Yine b• 

1 büyük bir rağbet kazanmış. yüzdendir ki alış veri§ bl' 
tır. nüz istekli bir hale girlll" 

1 • Balıkesirden, Kepsütten, miştir. 

~ Dursunbeyden, M. Kemal Panayırda hoşa gitoıiY" 

1 
Paşadan, Karacabeyden da- birşey varsa havanın faılr 
ha birçok köy ve nahiyele- co. rüzgdrlı olmasıdır. Bel~ 
rden clıcı ve satıcılo.r pan- diye halkın ve 1 tıcılsrl 
ayıra iştirak etmişlerdir. ı 

Panayırın en mühim husu- tozdan rahatsız olmama·~ 
için panayır yerini sık 1 

siyeti hayvan kısmı teşkil sulatmaktadır. 
etmektedir. rt' 

Karacabey be.rasından da Asayiş ve her türlü te 
her cins hayvan getirilerek ibat eyidir. 
satışa çıkarılmıştır. Alıcılar Panayır dört gün sooıf 
arasında bulunan asker! bir kı:ıpanncnktır. 

Bir hnsuhk. 
Şerbetçi çırağı Tahsin oğ. 

lu Adil Ferah oteli karşısın
da Adem efen dinin oturduğu 
evin ilidini kırarak bir ta_ 
kım elbise ile cebinde bulu
nan dört lirasını çaldığından 
tutulmuştur. 

Mecmualar: 

Aym Tarihi ,, 
Matbuat müdürlüğü ıst 

·~ fındcn çıkarılan (AyınTorı 
nin 6 ıocı sayısı çıkın1 §ııt 
Tavsiye ederiz. 

anlaşılacağı üzere hem isti- ayvan seruı'sı· 
kraza yatırılan paranın faizi 

Yeni A~am 
. . ,ı 

Pazartesi crünleri ıotıŞ Sar~oşluk ve ~a~aret o , 
olınıyor, hem de aynı para 21 Ryh11de açılocak olan 
ile mühim bir serveti vudo_ ehli haıvanlar sergisi otra_ 
den bir piyango satın alınmış fıoda hazırlıklar devam et-
oluyor. mektedir. Serginin kayıt işi Mecidiye mahallesinden A· 

Ergani istikrnzının diğer 15 eyluldo hıışlıyacak ı8 rif oğlu deli Yunus cuma 

etmekte olan hnftnlık .(' ~ 
adnm) gazetesi 35 ıncı o il' 
hasından itibaren peşe(11 
günleri ~·ıkacaktır. bir faydasını da unutmamak eylQlde kapanacaktır. Hay- günü rezalet çıkortacak de

lazımdır. Bu dn istikraz tah- vo.n sahiplerinin bu müdd- recede sa.r.hoş olmuş sonra 
vjllerinin umumi ve mülhak et zarfında sergi heyetine da kendisini karakola götür-
hütçelerle idare olunan da- müracrıat edip kayıtlarını mek istiyen zabıtn memur· 
ire ve müesseseler, vilay- yaptırmaları icap etmektedir. !arına hakaret etmiştir. Deli 

Er gani istikrazı hakkındı 
etler tarafından yapılacak Yunus yakalanarak adliyeye Amo.sya, 24 (A.A.) 
müzayede, münakaşa ve mu- K ·ı k' f verilmiştir. E g• 
ka,•elolerde teminat ol- 8İI im. Halkavi salonunda ~r J 
arak itibari kıymet- Çarşamba günü akşamı istıkr:ızı hakkında bir ~o r 
leri üzerinden haşhaşa kabul Pamukçu köyünde bir vaka erans verilmiştir. Konf~r a• 
edilmeleridir. Hazine tarafı- olmuş, bakkal İsmail ağa Amerikada İŞ gören ecnebi st 1 hazır bulunan bir bU1 r" 
odan satılacak olan milli em- meçhul bir şahıs torafıodan borsacıJar. halk kütlesı tarafından bil 
lak bedellerinin tediyesinde kurşunla başından ağır su- retle alkışlanmıştır. 
de başabaş kabul olunncağı rette yaralanmıştı. lsmail Vo. ington, 24 (A.A.) .ı. 
nazarı itibara alınırsa, Erga- ağa aldığı yoranın tesirile Amerıkada tescıl olunan kı- Alman ticaret y Sanayi o~ll' 
ni istikrar. tahvillerinin faiz ted vide bulunduğu memle- ymetlor üzerinde muamele 
getiren bir nevi evrakı nak- ket hostahanesjnde ölmüşt_ yapıp kazanan ecnebi hor- Berlin, 24 (A.A..) - ~ 
tiye olduğu anla ılır. ür. sacılarmdan vergi alınması- çıkan bir kanunda bUı JI 

Ru itibarladır ki memleke- Katilin kim olduğu henüz na hükftmetçe karar veriL O" 
Alman ticaret ve scınn)'t J 

tin menfaatini şahsi menfaat 1 meydana çıkarılamamış ~ miştir. Amerika hüktimeti- jktıP· 
1le telif eden istikraz tahvil- tır. Bu hususta zabıta ve nin bu kararını lngiliz bun- ları bundan böyle . t 

terini satın almak, hem va· adliyece to.h ·ikatn devam kacıları ve sarrafları cemiy- nezaratinın muruknbcsı ' 
tan borcu hem de aklı seli- edilmektedir. t1ti protesto -9tmi tir. nda çalışucaklardır.~~'7 

mın yoludur. ~~~~==~==~~~~==~~~~~==~~~~~~====~~~~~:=E'::==::=~~ 
flhmet Şükrü 

(Milliyet) Karı ir Tasarruf! 
Alman tacirlerlnin borçları Erğani İs ikrazının Son Tertibi de Satı!~ 
rıı1ancester, 24 {A.A.)- Al- "r Ed 1' 

~an tü?carlarının İngiliz ip- Çıktı. Bu Tahviller en Birer 1. ane inin• ıtf 
11k fahrıkatorlarına olan bor'1-ı ~ . . . . · 'k . • d z i/ıf 
1 

"'d . 1 • • Yu::de D fal:. ue ıJıi::.dc 2 ıkramıqrsı olan bu ıslı ra:ın son tertıbz e eve et pıl 
:r;~1t 0 

k a~mesı ~esl e~~? 1 
olunan A ve 11 seril~ri gUJi aym haİ\ ue imtiyazları havi bdıeri 20 lira itıbari ktY ıs' 

h
a t~e kuzdoro B 1

1~ ng~dız ite, hamline muharru ıou bin lalwilden ibaret olup, tam talwilin ılçle birini lc:fl 
eye t ya ın a r ıne gı - d k l 

kt 
... e ece ~t r. 

C'C0 tr. 
Bu lalwiller, kanun mııcıbince umumi ve mıil/ıak biilçelerle idare olunan dafrtfl , .. 

SANAYiCi! Cumhuri et b yramında n
karada yeni (SERGİ Vİ) de açılacak sa
nayi ser gisine iştirak etrrıek şerefı i bir vaz
ifedir. Şimdiden yer ·n · yırt! 

Milli i ktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

mriesses /erce, vilayetler hususi idareleri ve belf.diytlerce yapılacak mü:.ayedc, f11~11 
kasa v mukavelelerde. lt!minal olarak ve hazinece sattlmış ve satılacak olan ı 
emliık bedellerinin tediyesindt' itibari kıymetleri üzerinden başabaş kabul olm1ııf·( 
Jwil ue lwponlart ile lediyel rine müteallik evrak ve senetler,/ aiz ve ikramiyeler ve '.~tı 

muameleler islikrazın lamam0 n iifasırıa kadar her türlıi nisun ve vergiden 11ıtıOJ' 

Yüzde beş fa.izden başka senede iki defa yap!lacak keşideferd 
de kazanan n:Jmaralara aynca ikramiye verilecektir· 

- : • • ... . ·, } ..-~~lr .. 7!· ~ ' 
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Ecnebi Matbuat. Yeni bir hukuku medeniye Bag ... cılarımıza ~~~~~~~~~· 

Ve iTü 
vazı, eski medreselerin ltiğvı, ~ 

'
•ye yeni usuldeki umumi tehsi- Halkevl reisliyinduı : hı• sı• emasında 

Jin mecburi tutuluşu, Kuron- Memleket bağcılığının iler· 
ın hatırı için tahsıl ve lemesi yolunda, bağcılık iş 

26 Bir Alman muharririnin mühim yazısı. neşir ve tamimi mutat olun ıerine vakıf bir arknd •Ş ta- Ağustos pazar akşamın~an iti~aren 
----.,.;;;;;---~""-..:...~ ..... ~-"*""' A Fa a li anları rafından dorslor verılecektir. • • 

Ventseh Volksulrt mec- lleti bu inkişafın mevzuu rpça ve rsç 
8 HS FRIKAN N • . yerine devlet mektepleriııde Butün bıığcıluı .mıza bu 1 

kiye) hnkkrnda çıkardığı ir Cnil ve tlmili «subjekt» lmaşı, Türk lisanının ecnebi memlekete hizmet bnkımıft· • •• •• 
muasınm (Almanya ııe 1 ür- ~b<objekt» değil, onu vazedPn Avrupa lisanlarının okutu- derslere dev um etmesini 1 
20 temmuz 934 larilıli /ev 

1 
olmok mntlup jdj İşte bu · K dan rı'ca ed"rı'z. ı ç y uzu 

D Aır / b ı d' · kelımelcrden tasfıyesı, ur· " kalô.cle nıis/ıada r. 'J re se ep er 1r ki, harpte rsk ı T k . . [)ere "'Uatlorı'.· 
Jl bl 1 anın ür ç~ye tercumesı, o ~ So/ın Retlıel rmi ı m r ya-1 Osmanlı mparntorluğu m İslami ibadetin 1.tirk dili ile o 

:ı yazmışltr Bu ya:Lmn ğlfip ve muzrnnhil olunc1, 26 3ğustos pazar saat 2 Afrikanın şimdiye kodar gidilmeyen ve görülme-
tercümesl şudur: bu hddisede Ga:i, mukadder icrnsı sur!:'lile tahakkuk et- den 21 re, 27 nğustos pa· yen yerlerinde çekilmiş hak iki vesaiki havi muaz· 

Yeni Türkiyenin simosmda ve gayri kabili içtinap ha tirildi. Bunlardan bsşka ş1u- zartesi saat 20 don 21 re, zam bir fılim. 
görünen b z1 hatlar, bu de. zin bir fikıbeti değil, müs- nlarda vücude getirildi: lk 29 ağu tos çurşnmba sııat Bu Filimin Asizifrikon.n bu ıssız ve korkunç 
,,Jetin teşe kül tarzım ve pet yeni bir bnşlongıç ile tahsilden sonra devam cd- 20 den 21 re, l eylOI vadilerinde ve ormanlarında yaşayan acnip inıanları 
mevcudiyetinin hakiki mana hedef ve gnyesine ulaşmak itmek üzere sanayi mektep- cumartesi saat 20 den 21 ve bilhussa vahşi ve yırtıcı hayvanları keşif ve bun· 
ve mahiyetini tayinde in- imktlnım gören yegllne ad- leri açılarak buralarda el re kadardır. lar üzerinde tetkikotta bulunmak üzere yola çıkan 
sanı aldatıyor. Yani bu bati- amdı. Bu musip görüşe sn- sanayii. büyük sanayi ve kotini tntbıkiçin günun b7ıi° ~ heyeti seferiyenin hedeflerine vasıl olmak icin çekti-
ara bakarak yoni Türkiye hip olan Gazi, Ari derecede ziraat için ustalar yetiştir- bir müşkiıltltı içinde eğil· #!. kleri mezalıim YO geçirdikleri mülhit Te korkunç teh_ 
hakkındaki mütalcalarımızı kudret elde edince Saltannt di. Llltin harfleri kabul ve uıiyen, yılmıyan, ga - ~ likeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Filimde 
_Harbi Umumiden beri mikt· ve Hildfeti ilğa, din l{ltbik edildi, hurriyet ye ve hedefıni bilerek isab- ~ k.ntiyon dekor yoktur. Hayvanlar ka -
arı artan, birçok memlek- ve devlet işlerini yekdiğer- ve serbesti verilerek umumi etle tayin etlen bir azim ve milen vahşi ve bütüu sahneler tabii ve normaldir 
etlerde otoriter, yahut dik· inden tefrik etti. Bu ilga hizmet ve vazifelere kabul iradenin diktutörce sevk ve Bu sebeplerdir ki Filimin vücuda eetirilmesi eanaaın· 
totöryıl bir rejim doğuran_ ve tefrik işleri büyük siya eJıldj ve mesleki faaliyet- idaresi mutlaka lhımdı. da üç kişi mcıaleae{ vahşi hayvanlar tarafından parça-
muayyen ve mü~esels·il· bir si chemmıyette işler idi. lerinin inkişafına yol açıldı. Muslaf a Kemal bu rolü kcn- lanmıştır. Bu Ji'ilimi her halde görünüz. Çok heyecan-
inkişalın çerçevesı dahılınde Bu işleri yapmakla Gazi Bilhcıssa büyük mikyaıta disine çekmek için gayri lı ve çok is\ıfadelıdir. 
yürütmekle ve ona göre bu temelden yıkış hareketi- şümullü ve muvnffnluyetli meşru tertip ve teşabbüsle. \t Ayrıca: Dünya Havadisleri. 
hükmümüzü vermekle hata ni «t oıomlanmış tarihi bir bir enstitü teşkiltltı olan re girişmeğe lüzum görmek. ~ Suvara: Saat: 21 dedir. 
ediyoruz. Böy~ece .. ha~olı ~l- emri vaki» haline soktu. ve « Halke..-leri » denilen sizin millet kendiliğinden oaa 1 Bayram münasebetıle 30. Ağuıtos perıcmbe günü 
nrk bugünkü Turkıyenın Revolüsyoncr bir hnreketle müesseseler, bütün şehirler bu rehberliği tevdı elli. Pa- ~ 2, 30 da m•t::;ız vordı::....,.....,.,...,.,.~~~;ıjl 
Yaratıcı e Şefi .~1uslaf a mil!i enerjiyi kurtarmak ile kasabalarda ve hemen rlı'lmentoaun milli iradeyi ke- #}!. ~ ~B"'"W-"...,,..~~ 
Kemal Paşanın yüksek hü- fıkrile cezri bir tarzda pa- her köyde kurularak okuma n<li kararlarında (ittifak) ile 
· t ahsı'yeti ekseriya 111 1 · ıfnde etmesi, esas itibarı"le vıye ve § ' . . r umanter demokrasiyi ku- salonları, neşriyat servis erı, 

Mussolini, yahut Hıtler ılc rdu, yemi devletin teşkilAtı talim ve terbiye kursları ve büyük hareket ve inkıldbın askeri Satın alma 
Komsiyonundan: mukayese ediliyor. Vttkı.a esasiyesine temel ve koide sergileri, tiyotro temsilleri, revolüıyoner mana ve ruhu-

gerek şahsi ve gerekse sı- olmak üzere kendi riya eti içtimef mua,•enet faaliyet ve na tamamen teva{uk ediyor-
yast bakımdan müşabehet nltındn An km oda Büyiık hizmetleri ile ve tamamen du. Bu karar, dünyanın en 
muhakkak ve b rizdir. Bu- Millet Meclisini açtı. Bu 1e- yeni bir fi ri teşek ·ülün kül- radikal bir demokrasisi 

Susı['u·lığııı kıtaat hayvanatının ikiyiizbiu 
kilo arpası muhammen fiata naıaı·an kapah 
zarfla ihaıe~ i ieap eder eu yanlışlıkJa aleni nıü
nakasa ile ihalesi icap edilmek üzere ilan edi
lmişse de yeniden )'İrmi gün miiddeıle ilan ,.e 
ihale~i 5 eyh'ıl 934 çarşamba günü saat on
da kapalı zaı·fla ihalesi icra edilect·ktir. Talıpl
erin nıezkl'ır gün ve saalle Bahkesir As. Sa. Al. 

n unla bern her Turkiyenin clis bugün hAlA mevcut tür merkezi olarak cemiyetin olan 'rtiJk demokrasisini bir 
yeni şeklinin tarihi kıymet ve meridir. Türk milleti- ve gendiğın yükseltilmesi rejim inkişafa. götüren bir 
ve ehemmiyeti hak ında hir nin milli uyıınışı da aynen ve yetiştirilmesi İçin de voz_ yol açmı~lır. Mecliste ittifak 
hüküm verebilme için, Türk Fransız İhtilAli Kebirinde ife nldı. temin edilmediği ah..-ulde 
jnkı)ı'l.bını Avrupa fileminin mütt hit Avrupa Roaktion- Siyasi uzak görüşü ile bunun siyat1eten temin lazım 
inkiqof yolundaki temayülle- k 1 · ki 1 el'yordu vo bunu < Cümhu ,. una orşı açı un ıstı 6 M11slaf a Kemal, halk spor· g ı ( -
rinden esas itibarile ayıran h b 1 · d ·ıı~ · t H 1k Fı k > t k lA\ mu nre e erın e mı ı şuur- u ıun, Türk milleti gihi uzun rıye a r ası~ eş ı u ı 
bir farkı taoıamile Rnlomok J B r ı. 

un doğuşu gibi ol- müddet diui bağlarlll ıttıl yapıyor u. u ıra.anın mzu-
mühim bir koyfiyettir. · ıgı·ı .ı ı t 

muştur. Feno bir surette te- kolmı~ olon hır millet İçin mnamesı ... .ı ue yopı mış ı . Ke. nuna miiracaatları. Osmanlı imparatorluğunun 
Harbi Umumide parçalanarak 
inkiraz buluşu, milli esos 
ve temeller üzerinde Türki
yenin tamamil~ yeniden ku
ruluşu: Hakıkatte Kurunu 
Vuetamn. bakayası ile altlka
nın kesilişını ve Turkiyenin 
modern tarıh devresi -
ne giri ıni ifade eder. 
Mustafa Kemali hizmet 
ve rolü kendisininkine te' c
fuk eden tarihi bir hüviyet 
ile mukayose etmek icap ed
erse bu hüviyet, ıwlevıyetle 
Napoloon olnbilır, ya· 
hut daha cyisi Hobes-

pierro ile Bonap~rt·n t .. k 
bir nh ta birleı;mış hır hu_ 
viyeti olnbilir 

Büyi.ık Turk D•vlot Ada
t ının girıştiğı hor~ ket .la 
mamen ve kati bir ılıtılAl 
harrketidır. O doha ipticln 
danbcrı onlaı ı .. t kı Türkiye, 
oncnk m{)drrn A vrupn devi 
ntlninin f"k'l 'o<' 1 zını l -
nımsüyıp alJ.g t dırd ku
rtar labılir Tnrk iyenin A vr
rup lıla t rılmoı;ını eski iru
p3ratorluğun «Gayri milli» 
çerç vesı ç· nd tohakl·uk 
ettirmek jstiyen İttıhat 'c 
l'crakki komitesi g• ç Türk
lerinin fıkir ve tt.~ltıkki in 
den :ıyrılnu Ga:i, bu yuı ım 
yolrla Turk'yeyi A vrupn -
lıl m ş vesaıtle emp r -
y list 1 tis ı..ıra stlrüklenıe

kt n b bir ııctico dd ' 
cdılemiyer 'r takdır etmişti. 
Ga:inln hl: def 'e gay-
e . Turk m"ll 
tıne milıi i tikl<Hini tam ola-
rnk knıandırmok vo onun 
A rupo d rocc>sırıJe yüksel
m smi kendi kudreti. kendi 
milli vı:ırlık ve ka hilıycti iız-

ri e kurma iılı. 'rurk rni-

slih ve techiz edilmiş eski fevkalAde terbiyevi ve rovo- Bu fırka memlekette ve Me-
4 - 158 piiskü giyinmiş ve dört seno Iüsyoner bir ehemmiyet ve cliste yegdne Fırka idi. 

sürem Umumi llorpten yor- manası olduğunu do tanıdı Mustafa Kc·mal bu Fırka· 1-------------------- ----
gun cıkmış Türk askerleri· ve tamim etti. Avrupa kıyo. nın Heisı, ve bu Fırka= MiL 
nin Muslaf a Kemalin idare- (eti kabul olundu. Bunlard- let Meclisi ve Mıllot Mec-
sinde Sakarya muharebeleri- an başka filmin, radiyonun, lisi de Devlet idaresinin hak-
nde ve lzmirin istirdadında mntbuntın propagandası imiyet membaı olduğu için, 
gösterdikleri kohrom nlık da Türk mılletinin Mustafa K~mal paşa bu yo 

· b ·ı B 1 ldan devletin namnhdut saL esos ıtı arı e onnpnrtın ta- hayat tarzınm, görüş ve 
1ya sııferlcrinde ~·ullnr giyin- telakkilerinin kökünden de. dhiyetli hlikinıi olmu9tur. Ve 
miş vo açlıktan bitap diiş· ğ.ştirilmesinde nniessir ol- kendileri Cumhurıyet Halk 
müş olan J1'rons.z ihtilıtlmin <lu. \'nlnız bu suretle yunj Fırkoıının şubolerı ~asıtasile 
Notiona]gardistleri ile mür- butün kültürel , fıkri, mene- doğrudan doğruya ıiyasi yo· 
teci koalisyonun o zamrıuki vi kaide ve esasl.ırın değiş. ldnn memlekette her şehirde 
bnşı olan Avusturyaya, karşı tirilmesi ile devletin, ıdor_ ve her köyde icroyı hukme . 
ihraz ettiği zaferlerin aynı- enin, iktısadiyatın \O kiıltü- der. 

• 

askeri Satın alma 
Komisiyonundan: 

Balıkt1 !ı'ir merkez kıtaatmın elli bin kilo bul-
1'uru on iki bin kilo kuru üzümü ve elli bin ki
lo kuru fasulyası 3 cyhil 934 Pazartesi saat 
onda aleııi münakasa ile ihalt~si icra edilecektir. 
Tali pleriu nıezktir gii n ve saatte Balıkesir Ask
eri Satm Alma komİS)'onutıa müracaatları: 

4 155 
dır, yani her ikisinde de hü- rün sevk ve idaresini eline @!llilijll!l'ıfil"lln 
yiık ve destar i hir knhramn_ olabılectJk milli munrı..-..-cr il~lll § . ..ıımıııı. 
nlıkln yenbi. bir. devlet kurul- hır zümrenin yavaş yavaş ==.~ 

k sırı ş·ta Ka n ğ ~ıı~~!~!!~![~ıre 
muş yenı ır devir açılmış yotıştirilmesı kabil ol ıhilir . E:ı.~ 
ve bir rr.il t doğmuştur Yn- BLJ ınkışofı temin jç ıo hiç ~ 
lnız Nopo "orııJon, ıl hı akıllı hır fed~ktirhktun çekinilmi • ==~ 
\C lH ıbEoton<lış olarak M11s/a_ yor ~1ernl ·ketin kendi tul11n ~ 
fa Kt'lnal Paiu kandı ırıkı- 1 

V(' t •rh;yc VtJ,;,tn VI) imkt\- ~ ll:na .~111111, suyunun letafoıi YH şifa hassalarımn 
l:lpçı' ve mılJıyt•lçi .heJefın- nları yetişmeılik~·e devlet =; fevkal:\dl'liği romatizma, kum ve hôhrek hastahk-
de~ Zt rre kudnr ln~JrDf f'lm_ , yardımı il har CP tahsı} içıo o~ 
cmı~ ır. ı~luslafa Acmal ıh· talebeler göndc>rilnıcH dır. ~ larma ka:·~ı da nafi olduğu herke çe nıahim bulu-
raz ttığı l uyuk ıııuznffcri- ı Bu talcbı.ılt!r yıılnız )Ükı;- !§§~ nan me lıuı· B A L A D G I L-
yet~en s~nra bütun. On As· ok universıtclere değil. du. ::::ı f. 

Y 1 ı:ın hır ~ehpcriık rohınu hn zıyude teknik ıı:ıı iın oıi.ı- =i~ J C A S J hu kere idarei tıususiyece ~ 
k Lul etmı:s ~ nıuıı da Arrıp e15sesel rine ,e pratik sana- ~ l 1 J • ~ 
v" lsltim ah .mm~( n kendısine yi işlerin ,.e ını:selı'i. büyük l letruir et ilmiş, aamrn ar ıçin de ayrıea tenez- J, 
yap lan teklıflerı rtıdd tmiştir. bir miktarda s Husynyn =§ ziilı yerleri yapılmış ve arzu edilen derecede ~ 
Onun. gJyo ..-c h d fı . mem- gönderilnıektedır. ~ fo111ıi 'P :;ıhlıi bir lıale getirilmiştir. Gerek Balıktı- '-
IA 1 tının huJutlı rı idnde Bu vü .lttt\ ve böyle lıir ~ sir ve ~en"k Balya ile olan yolJarı da otomobil \'e ~ 
m hdut ve mu yy ·n kıılmı- sur,ttıeki bir ıslnho t ışıni n ~ kanıyoul:ırırı kolaylıkla gidip :'f'İtuesillt~ müsait bir ~ 
stır henüz Kurunu \'ustai hır ~ ki k 1 y 

=· 'C · •' ouu muştur. eııi müstecir t:ll'afmdan Ia-Zaferdan sonra aynPn hi hayat ..-e tefekkür tarzında =@ "" ' ~ 
rırıci Konsul gıbı Gazi 1 çıkarıl~ış olan bir nıılletin l zmıgt~1en tt~frişatı yapıldı/ı gibi arzu edenle 1 e kar- J, 
dP. ısl hatçı bir voıi~ .serbest~·(l "'" ke· di ~endin.o t Ja yol~ ve yatak ta temin ol unmu~tur. E ha bı _istira. ~ 
k..ınun olarak k.e ıılını rnkış;ıf hır 1kılm yacagı aşı_ ~~ hatı hazırlanan ,·ilay ... ctimizin bubiricik Ş J FA~ 
ıç v. zıfelero verdı Bu kllrdır Vôkı..ı demokratık e_~ ~ 
v zi• kanun iş;nııc meri olan telkin n, hütün milletın inki- r ~ K y A NA G J uın bu kere çok temiz ve ~ 
osns: Eski ve dıni unnnelerP. ldpçı ve milliyt·tçi şevk vo ~ . J. 
istinat eden hukuki nizamla- gıyrıet ve hazine _ istılıltı g müktlJllfllcl hir surette açıldığı ve fıathırdı. zam ~ 
rı doğiştirmek . •e A vrupnlı / g• yrellerilo heınn lıenk ve 1 j yapı lrıı:ıdığı mıılı teren ı lıalkıııııza rııerıırıu nıyetle ~ 
ın na lo bir b.u~ıuva C"miye- 1 müvazi bir tartdn - nygun -~ arzohınur. ( 16 -126 ) ' 

::,~:şı.•:mı;~·;:;. k~"mt;~~ ;~d~;~:.d: t~r~~rh~~! 11i.:.:: iffi]iliiiiiiilWi~~filii~i~i:iiiirniıliii'ij~iWiiıiiii1'.iimiii~iiiiill 
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Sayfa: 4 

~IEHMET NUR1 

ı~~~~~-~~~ ~ ~« 
Bandırma a' müdü lüğünden: 

TURK DiLi 

Dün)rada hirinciHği ka

zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makin~lerinin 

9 34 ot!ln1atik modelle-

Gönen asliye hukuk 
mah~emesinden: 

Gönenin Kecidere karye
sinden Şnban kızı Hafize ha-

nım tarafından aleyhine 
ikame olunan boşnnma da-

vnsının cari muhakemesinde 
mahalli ikameti meçhul ka, 

lan müddeialeyh Şaban oğlu 
Şevketin 18·9 934 salı günü 
snat 14 do Gönon asliye hu_ 
kuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekili 
kanuni bulundurması lüzumu 
116.nen tebliğ olunur. 

~~~." ~ A 

Müs eei 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan-
tasının bütün takımları 
yenilenmiştir. 

Kont ur.. Temizlik .. 
Herşey mü 'emmel~ir. 

IAgfa f otograf mak ·neler 
nin nah kesirde yegane satiş ) eridir. 

, Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGIL\F ~1AKİNELEHI 
Yedi yaşında bir çocuk tnruC.ndan.,dahi gayret 

kolaylıkla ullo.nılır. 

F 

UKAT ŞÇI 

ANDIR 

1 

A 

Muarnele vergisinden borçlu Bandırmanın sı
ğır yolunda kain Renızi beyin ınülkiyetiııe ·ait 
(20) hin lira kıymeti muhamnınneli Türk un fa
brikasının binasile içindeki mevcut bir adet(85) 
heygir kuvvetinde isveç markalı mazot nıotoru 
ve bir adet (55) beygir knvw\t.inde gazojen tank- · 
ey markalı motor yPdi uıı eleği ve bir un har-
man makiıwsi hir vals tornası ve 8 yedek vals 
lopu bir Jevaj makinrsi bir le' aj tulumbası bir 
kuyu su tulumhnsı iki irnıik i. cjörü 4 buğday 't: 

HALIKESİH HCKÜ ET CADDESİNDE 
Balıkesir vilayeti dahilinde temiz ve nefi6 yern6~ 

pişirmekle meşhur olan Ahmet usta bu defa mnarı 

mabarı bir vals ki ceınan 29 parça alat ve eda
vatla birlikte tahsili emval kanunu ahkamına 
tevfıkan 21 gün müddetle aleni müzayedeye 
cıkarılarak 29 A~ustos 934 tarihine nıiisadif . '-" 

c;arşamha günü saat 15 de birinci ihalesi icra 
kılmacağıruJan taliplerin Bandırnıa maliyesinde 
ınüteşr.kkil konıisyonu mahsusuna miircıeaatları 
il:1n ohııaur. 167 

Askeri Satın Alma 
Komsiyonundan: 

Edrenıit kıtaatı Iwyvanatı için üt; yiiz bin ki
lo kuru ot ile dfirl yiizotuz iki hin kilo arpanııı 
kapalı zarfla ihalesi 28- 8 - ~ "4 salı giinii saat 
oııda icra edilr.cektir. Taliplerin meık•iı· gün ,.r 
saatte Edremit .\skeı·i ..,atm alma koınisvonunn . 
miiracaatları. 4 - 153 

· otelini bırakıp Cümhuriyet moydanında Şehitler abl'' 

it desi arşısında yeni yapılan dükkan vo bahçe)'0 

geçmiştir Yemekler rekabet kabul etmiyccck derecede 
ucuzdur. Pjldv ve çorba (5), etli sebzoler (10). e& 

yemekleri ( 12,5) kuruştur. içki farkı alınmaz. 

Vılayet Daimi Encümeninde : 
ril:\yct ayğır deposundaki damızlık ny~ırlaı· 

için mevkii münakasaya vaz ve ıniiddeti lPmdit 

edildiği lıalde kuru çayır oluna vazedilen pe~ 
laaddilayık görülmediğinden ve yulaf için talip 
zuhur etmediğinden 24 - Eylfıl - 934 tarihine 
kadar bir ay zarfında ihale cdiJnıek üzere paz
arhğa bırakılmıştır. Talip olanların ~ lizdn yedi 
huçuJ nispP.tinde teminatı muvakkatr makbuz 
\tıya mektupları ve ticarel. oda~ı \flsikasilc bir- • 
li kte encümeni virn~ ete müracaatları i1~1n oluıı- • 
ur . 
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