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8 aş v ek· ı · miz Dün 9Eyliil lzmir Panayırını Açtılar. 
İzmir p ayın Dün Açı dı. Vatan 1 Büyük Hariciye 

Vekilimizm bir Fransız aa· 
zatesine beyanatı. 

. 
Başve~ilimiz panay1rm açılmasına riyaset ettiler ve mühim ~ir nutuk söylediler. 
Panayır milli iktısadın yükselmesi sahasında 
verilen neticeyi muvaffakıyetle gösteriyor-

İzmir, 26 (A. A.} - Bay-
neymile 6 eyJill pa-
nayırını açmak üzere 
şehrimize gelen Bnşv -

y .rı açan nutkunu söylemi
ştır. 

Poşu nutkunda pnnayı _ 
r n nıilli iktısadın 

yükselmesi sahos ndo nri
l ı-n netic~leri muvaffokıyet-

ekil İsmet Paşa Hazretlerine 
parlak bir istikbal mer11simi 
yapılmıştır.ismet Paşa evvelA 
denizde karşılanmış rıhtım
da da coşkun tezahüratla 

istikbal edilmiştir. lsou t Pa-
0 Hazretleri Hariciye Vek 

ili Tevf :k Hü tü beyle mi sa 
fir kolacııklor Gazi konağı· 
nda bir müddet istiraho.t 
ettikten sonro sokakları do. 
lduran binlerce halkın sam· 
imi tezahüratı arnsındo Pan
ayır mahalline gelerek şidd· 
etli alkışlar orasındn pnna-

• le gösterdiğini bildirmiştir . 
· lzmir, 26 (l-lususi) - Ba

şvekilimiz İsmet Paşa Hazr
etleri refakatlerinde Harici
ye Vekili Tevf jk Rüştü bey 
olduğu halde bugün lzmire 
gcldı, hnrnroıli bır surette 

Panayırı bir nutukla açan 
Başvekilimiı ismet Pş. Hz. 

Güzel lzmirin umumi görünüşü 

emi yol 1 arı d 

karşılandı . Paşa Hazretleri 
snut 18 de ponoyır yHrine 
gelmişler ve on binlerce 
halkın önünde mühim hir 
nutuk söyliycrek küşadını 
ıcrn buyurmuşlardır. 

Başvekilimiz müteakıben 
panayırı gezmi ·]erdir. Pnvi. 
yonhırdan birçoğunun önün
de durarnk takdirlerini izh_ 
ar ctmi terdir. Panayır bü
yük bir mııvafCakıyet kaza
nmıştır. 

İzmir. 26 (llusu~i) Pona· 
yırı münasebetile lzmir çok 
kulabalıkhr oteller, hanlar 
dolmuştur . 

iy o ık ı. T ra~zon, Urfa ve Bat ra 
hal~evlerinin çahşmas1. uhtelif nevide eşya demiryollarımızda hangi esaslar 

dahilinde na~le~ilıyor1 (s~isine nazaran ucuzlu . 
Devlet demiryolları idare_ . 

sinin yolcu taşımak husus
usundn yurtdnşlorıı no e~
gin tenziller kolaylıklar go 
'"terdiğıni rakamla. miktnrln 
gö teren bir yazı yazmıştık. 

OemiryoUarımızın göster
diği tenzillit ve te hildt sa
dece insan nakliyatına inhi
or etmemekte, büti.ın eşya 

nakliyotınn da şamil bulun-

tenzıldtlı Lir tarife tatbikine 
boşlonıı~ bulunuyor. 

Evelre ton kilometresi 
5.25 kuruş olan zebze ve 
meyva rıaklıy atı tam vagon 
homı.ı e ınn tonu 2 ve per 
a ·ende ı akliyat için ise to 
nu 2.75 kuruşa indirilmiştir. 
Bu tenzıl, yuzde 60 nispo 
tını bulmaktadır. 

Bundan ayrı bir müsaade 
olmal( iızero ınuhtelıf DO\ ıl-moktadır. 1 

Bu yozımıztla do m~ıhtel - 1 c·~don sebze Vl' mey,alarm 
if nevide eşya 11n dC"mıryol- bır vugorıda naklıne müsaade 
larımızda hangi esaslar İ\·in- _olunmu'i'tur. ~talın eyi bir 
de naklPdildığini ve eskısi· ı surette St'vkini ve muhuföz
ne nazaran ne kadar ucuz asını temm m,ık adıle mal 
olduğunu t bar üz ottircceğ- ı;ıabipler ne vngonlnrdo bir 

mu haf z bulundurmak mus
ız. 

Zeb=e ve meyua nakliyatı oade:>ı de vorılwıştir . 
T~rkiyo, iklimi vo coğr~- Bu tedbirler saye inde se-

ri mevkii itibarılc Akdenız bze ve moyvomı:ıın büyük şe· 
· t t hirlerde duha miisnit fı"ntln-

hnvzasında en musoı şar -
lar altında Jıertürlü sebze rla sntılnrok istihltık pıycıs-
ve moyvn yotıştircn bir iil- asının genışliycceğini kuvv-
kü olmasına ve jstiheul ka- ı etle umuyoruz. 
bilıyeti pek ziyade ~ulun- Bund11n lıaşkn bazı mınt_ 
mnsına rağn en gerek ıç pa- oka mü tahsıll~ri tarıf 0 iıcr-
zarda r k dış pnzorda etl rınin yu ·seklıği hes bile 
end'~ine müma il memle- meyv.ılnrın ecnebı pı:ızarlnr-

1 k ' . k ketlere n petle yopnhıldı- rıno sev ı ım finı Lulunmn-
ği meyve ve sebze tıcor.el.i 1 dığ nı ıddıo ı·~mekte idiler. 
hiç birşey nıcsahesinde ıdı. Devlet Oemıryolları tı.ırn· 

Bu sııhodn milJi bir inki- fıııdan yapı)on bu mühim 
nfo zemin hozırlumok itiz· t enzillllton sonra mey'a ihr-
~munu duyan o vlet Demiry- :w: tı tie retimizm de 1111kıl no 
oll..ırı idorcıiı 15 nğu~tos 1 ktJ .. ından pok mühim kolay
larihrndf'n itıharcn yrni ye• ( O •vnııı ı ü~·ıı rıı snyfudn ) 

Arıknra, 26 (A.A.) - Urf 
halkevinde 40 kişilik h ı r 
heyet 8iverektt>n Urfı:ıya ılö
nmü~tür. Si,•ereklf' ılil i.Jeri 

~ 

tetkik cdilmış, holkevinin va-
zife ve ülküsü üzerine kon· 
f Pron lar verılmi tir. 

Trabzon. 2fi (A.A.) - lial
kevi lrnyeti Sürmeneye gi_ 
derck llimmetin oğlunu tf>m

sıl etmiş ve 115 hoste köy
lıH c bakmıştır. 

Bafra, 26 (A.A.) - lialkt>
v.nden 60 ·işilı k bir heylıt 
Alu~·am na hiyesiıı~ gitı i. 

Tcmsıl vernıi~ler ve lıatrılar 
bakmışlardır. 

Macar miıll bayramı münase
betile tebrik teşekkür telgrafı 

Ankora. 26 (A.A.) - Ma
car milli bayromı miıooseb
etile Heisicümhur Hoz•etleri 
ıle Macar hükumeti naibi 
Aınirnl lforti ::ırasında sam
imi tebrik ve te ekkür tell
eri teatj olunmyştur. 

Rus muharrirlerı kongresi 
MoskoYa, 26 (AA.}- Rus 

muharrirlerı kongresine iş
tirak eden muharrirlerimiz
den Falih Rıfkı ve Yakup 
Kadri beyler şerefine büyük 
bir z:yaf.:ıt verilJi. Yokup 
Kadri lıeyın rııpom hüyiik 
hir alaka uyandırdı. 

Borcu! Taarruzun ~aşladığı günün 
Ergani bakır madenini ,1 

işlelmek ii=ere tertip edilen Jlluönümü. 
dahili lsllkra::rn son tertibi GaziRln taa uz . . d ı· 
de .10 a,ijuslosla satzlı!/a çı- 1 . rr e~rını Yer l~I 
kanlıyor. tarıhl Kocatr.pa zıyaraf edildı. 

Yüzde beş faizli ve yıizde Ankara, 26 (A A.) - Bu· 
beş ikramiyeli olan bu is- gün 26 Ağ'ustos büyüle ta
tikraza iştirak etmek büyük arruzumuzun başladığı günün 
bir memlekd borcudur. f:r- on ikinci yıldönümüdür. lla
gani yolu bi:i ref alı 11e &a- kimiyeti Milliye tcınrruz sa
adete götürecek olan yol- hasının krokisini neşrederek 
dur. taarruzun ne suretle inkişaf 

}'urldaşl V~:lfe ve men- elliğini ve hun.un Türk mi-
/aal seni heklıyorl llC;;tinin mukadderatında na

sıl Lir dönüm teşkil eyledi 

Antalyaya ğini izoh ediyor. Afyon ve 

1 

Akhisar halkevi aza ve ıııe-

• nsuplnrile ('İvor köylerin de 
Gıden ~emuyolu.. ıştirnk ettiği knlnbalık bir 

Afyon - Antalya ha\\ının ya - ı 
rın temalı atılıyor. 

Af yon-Antalya hattının te-
mel atma mera imi yarın 

heyet evelki gün Gezinin 

taarruz emrini verdiği tarihi 
Kocotcpeyi ziyaret ettiler. 
ıiyaretçi knf ileye hortt et 
mahaJlerinde gösterilmek 
sureti le izahat verilmiştir. 

Bulgaristamn an bOyük manf111i 
kom~uıarile dost geçinmektir. 

Paris, 26 (A.A.) - Anad
olu Ajansının huıusi muha
biri bildiriyor: 

Elco do Pari gazeteıi Türk
iyeye dair nışretmekte old
uğu tetkiklerinde Hariciye 
\'ek.ilimizin bir beyanatını 
noşrediyor. Tevfik Rüştü 
bey bu beyanatında Türk-

Rus dostluğunun tam bir 
menfcıat huabirliği üzerine 
kurulduğunu, boğazların 
serbestisini müdafaaya mec
bur olduğ.•ımuz için tahkimi
ni iıtediğimizi gayri müeavi 
bir muameleyi kabul etmi
yoceğimizi, söylemiş, Türki. 
ye balkan politikasının bal
kanlarda sulhün istikrarını 
( Devamı ikinci ıayfada ) yapılacaktır. Mernsime riy 

aset edecek olan Nafııı Ve
kili Ali bey elli kişilik bir 
heyetle birlikte Jün lıta 
nbuldan Afyona hareket et
miştir. Merasime Antalya, 
Bordur vil4yctlnile Jiğer 
vilAyet ve ko.zalardan hey
etler iştirak edecektir. 

Japonya Sovyet 
Rusya 'eyahut Ameıika ftusya ile Japonyanm arası 

ile harp etmiyecekt gittikçe ıçıhyor. 
Afyon - Antalya hattının 

inşaatı Mühürdur znde Nurı 
bey ve ortaklarına ihalo 
edilmiştir. 

Ankara, 26(A.A.)-- Afyon
Antalya hattında mşaııta ya_ 

Japon nazırının beyanatı 
Tokyo, 26 (A A.) - Jap

on maliye nazırı Sovyetler
le veyahut Amerikalılarla 
muharebe etmenin aJdü ha 
yale sığacak birşey olmadı
ğını bir gazeteye ıöylemi§
tir. rın ba~lanocok, hu mi.ınase

betle Afyonda mero&İm ya· 
pılacaktır. Merasıme Afyona Radyo sargısı 
civar olan vı1Aye1 ve koza- Londru, 26 (A.A.) - Ra-
larılan heyetler gelocektir. dyo sergisine 30 milyon 
Merasime riyaset etmek iize. lngiliz liralık sipnrit yapıL 
re Nafıa Vekili Ali bey Is- mıştır. 

Japon zabıtası Sovyat ıımı
urlarını t1Ykifı daHm ıdiyar. 

Moıkol'a, 26 (A.A.) -
Mançuri ve Jnpon poliıleri 

Çin şnrk demiryollarında 
ç11lışan SoYyet memurlarıaı 
tevkife devam etmektedir. 
~evkuflardan bnzıları itken
çeye maruz kalmışlardır. 

tun~ul.dan Afyona hareket =N======b====-==-
otmıştır. uren erg 
f evzi Paşa-Diyar~ekir ~ıttı K . . 

Berlin, 26 (A.A.) - Alm
an gazeteleri Rus . Japon 
münasebatından betbin bir 
surette bahıediyor o.aker 
kuvetlerinin gönderilmesine 
rağmen bir uzlaşma imkdDL· 
nın henüz mevcut olduğunu 
söylemekte ve misaklar &ir 
ihtildfın çıkması ıçın 
bir takım amiller sayarak 

Alınan maltımnta göre ongre f 8 geçıt resmi. 
Feyzi paşa Diynrbekir 
hattının Fıratton ı;onraki M~lll sosy~listıe.rın ~ongresi 1 
seksen beş kıloınetroıik kı - munasebahle büyOk hır gıçit 
smı yolcu •e her turlu CfYa . I k 
n.ıklıyatma tı~·ılını , Malatya- r&Sffil J8pl aca , 
Yolçatı muhtelit kat rl::ırı Bcrlin, 25 <A.A.) - Nur-
hergün muntazaman işlcmeğo enhergde toplanacak olan 
başlamıştır. büyük kongrede 500,000 

1 Mılli sosyalist hazır bulunn-
Kapatılan gazct ve mecmualar' rıık ve yapılacıık geçit res-

Ankaro, 26 (A.A) - 1 taıı· mini' 180,000 ~iynsi amir, 
buld münteşir K zanç, M ılli 88,000 hücum, l 20,000 mu
tıc:ı ret, 'l'urkıye tıcornt, Mıt_ 1 hnfnzn kıtnlnrı azası ve 
arı( umumıye, Turkiye ihra· 60.000 tiitler gendik teşki-
c~tcıları birliği, Bıılkan ltltı me~subu iştirak eyliye-
tıcaret ı , la\'ıkiros ve Görüş ccktir. lnt ızamı temin için 
gazete ve mecmuaları mem- 9,000 muhafaza kıtası azası 
l~ketin mali ve iktısodi I tahsis olunmuştur. 
sıyasetini teşviş edici neşr- j Bu muazzıım insan kitle-
iyatta bulundukl:mnJan ma- sini Nurenberge götürmek 
thunt kanununun ikinci ma. ' için 500 hususi tren hozır
dd osi mucibince İcra Ve ki· la.nacaktır. Bundan baıka 
ileri Heyeti kararile kapatı- j kongreye otomobillerle ge_ 
lmıştır. ( Devamı ikinci sayfcde ) , ~ ~ • - rf , 

ıhtilfıfın matbuat vesikası 
notalar harbine münhasır 
kalacağını bildirmektedir. 

Rusya ile Amerika arasmdık 
borç müzakeratı durdu. 

Vatington, 26 (A.A.) -
Rusya ile yapılan borç mü· 
akeratı Amerikalıların Ruı· 
yada 400 mılyon dolar kıy
metindeki emlı'lkin mülkiye
tini Ruıyanın tonınmamaaı 

yüzünden . durmuıtur. 
Amesterdam, 26 (A.A.) -

Rusya ile yapılan borç mü
zakeratı Amerikalıların da 
Rusyada 400 milyon dolar 
kıymetindeki emlAkin mül
kiyetini Rusyanın tanımama· 
sı yüı;ünden durdu. 

En eyi bır tasarruf, en karlı bir iş yapmak 
istersen koş bir ergani tahvili al! 
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Çocu lar için .. 
Muallim M. Cevdet beyin hayat bilgisi programlarına 

uyğun olarak çocuk, mektep ve aile hayatına dair haz 
ırladığı yazılarım bugünden itibaren neşre başlıyoruz. 

«Çocuklar içim> başllğ1 allrnda ç1kacak olan bu 9tizel 
yazılar on beş giin kadar deııam edecektir. 

Yugoslav 
Spor teş~ilatı reisisin Türk1 

spoacularma hitabı. 

~........................ ·········································•• 
S ŞEHİAVEMÜ HAKATTA 1 
=·······••11ı111• ···········••&•••··················~······················· v timiz 

Dün Ayvahğa gitti. 
illi Su sığırlık 

Panayırında alış ve~ 
Dün panayırda harareti il 

van alış verişi oıdu. b 

Muallim/erimi=in, anne ve babalarrn ve küçük okuyu c
ıılarımıztn bu ya:liarı zevkle okuyacaklarr na inanıyoru :: . 

GÜNEŞ NİZE!. 
Gök siyah bulutlarla örtüliı. Güneşin ışıkları kalın 

bulutların ardında n güç görülüyor. Sonbahar rüzgı'l.rları 
delice esiyor Ağaçların sarı yapraklarını oradan oraya 
sürüklüyor.. Bütün ağaçlar gittikçe soyunuyor. Zavall ı lar 
çıplak, kırık dallarile ruıgArın altında iki tarafa sallan
ıyorlar. Nerede ise bahçecekj bir ağacın son yaprakları da 
düşecek .. 

Güneş biraz sonra bulut)nrın üstüne çıkmıştı. Sonbahar 
rüzgArı da eskisi gibi kuvvetle esmiyordu. 

Erik ağacı yere eı.rilen yapraklarına dertli dertli bak
tı. Kırılan bir dalı yere düşerken göz yaşlarını ko J verdi. 
Derdini dökecek birini arıyordu. Güneşin bulutların üzeri
nden geçtiğini garünce sevindi. 

Bu acınacak hallerine ondan başkası yardım edemeıdi. 
Ümitle başını kaldırarak seslendi: 

-Güneş baba .. dedi. Üşüyoruz. ipek. yapraklarmız birer 
yere seriliyor. 

Güneş altın gihi ışıklarını deha fozle göstermek istiyo
rmuş gibi bulutların biraz daha üstüne çıktı. Artık 
sonbahar rüzg:lrınden hiç te eser kalmamıştı. Sonra 
yerlere serilen yapraklara gülümsiyerek baktı ve cevap 
verdi: 

- Güzel erik ağacı evet ben de halinize acıyorum. 

Fakat ne yapayım. Elimde birşey yok ki .. 
Siz benden yapamıyacağım birşey istiyorsunuz. On

un için isteğinizi yerine getiremiyeceğim. 
Söze bahçedeki Kayı11, Kiraz, Vişne, Dut gibi bir 

çok ağaçlar da karıştı. Hep birden titreyen ıeslerile: 
- Güneş nine güneş nine?. Nasıl olur? Bu sia:in eli. 

nizden gelmiyen birşey değil ki. Oiye bağırıştıler. 
Güneı onierı dikkatle dinliyordu. Kiraz ağacı ne dem

ek istediklerini anlatmağa başladı: 
- Biıler senin elindeyiz. Hatta bütün dünya. İstersen 

hepimizi bir saniyede kızğın ziyalarınln bir kül yığınına 
çevirebilirain. Yine fırtınaları, boraları, kasırğaları küçül-
tmek, onları ufak bir kıpırdanışınla yerlerine sindirmek 
ıenin için en küçük bir ittir. Koca kar kümeleri ate§inio 
altında erir, kaybolur. Yerler yeşiJlenir, çiçekler acar, 
ağaçlar meyvalanır. 

Velhasıl göze görünmiyco bir böceği bile yaşatmak 

da senin elinde. Yaşatmamak da .. 
Güneş sarı ziyalarile hiild gülümsiyordu. Tatlı sesile 

onlara: 
- Evet sözleriniz doğru, benim büyüklüğüm için söy

lediğiniz sözlere de teşekkürler ederim. Fakat ne yazık 

ki yine iıteğinizi yerine getiremiyeceğim. 
Ağaçlar hep birden: 

Neden? Diye içlerini çektiler. 
O: 

Yugoslav spor teşkilôtı 

Balkan spor komitesi aza- ı 

sından M. Ugriniçin imzasi

le Bal kan sporcuların .ı hi
taben bir beyanname neşre

dilmiştir. Türk, Arnavut. BuL 

gar, Yunan ve Romen spor· 
cularını selômlıyan bu be
yannamenin Türk sporcula
rına hitap eden kı!ilmtnda 
şöyle denilmektedir: 

«Balkan müsabakalarının 
başlangıcında bizim samimi 
ve coşkun arkadaşımız olan, 
asil ve müterakki Türk mi
lletinin mümessilleri , size 
ellerimizi uzatıyoruz. Balkan 
milletlerinden örülmüş çele
nge sarılışımz, müşterek ga
yretlerimizi zaferle tetviç 
ediyor.» 

«En eyi ve en muktedir 
oğullarımızın kahramanca 
müsarıalariyle, Balkan mill
etlerinin dostluğu ve kard
eşliği büyük fıkı inin sağlam 
temellerini atıyoruz.» 

«Mukaddes olimpiyat ateşi
nin alevleri altında, dostça 
müsabakalarımızın doğrulu
ğuna, milletlerimizin samimi 
teşriki mesaisinin, kendimiz 
için eyi ve mesut istikbali. ı 
erimizin husulüne yemin ed· 
ıyoruz.» 

«Müşterek emellerimizi 
vücude getirmekle bahtiyar 
n mağruruz.» 

«ifa zaferimizde müttehit 
ve bu zaferimizle mağrur 
olalım.» 

«Balkan müsabakalarına 
hoş geldiniz kardeşlerimiı, 
dostlarımız ve arkadaşları
mız. Zeğrep şehri sizi sela
mlar.)> 

Yahudi kongresi 
Cenevre, 25 (A.A.) - Üç_ 

üncü beynelmilel dünya Ya_ 
hudi konf ero.nsı mesaisini bi· 
tirmiş ve birçok kararlar it-

Çünkü dedi. Böyle olması hepimiz ıçın daha tihez etmiştir. Bu kararlar 
eyidir de ondan.. Ben daima aynı yerde k:ılecak olursam arasında milli sosyalist Alm_ 
size faydadan zıyade zarar getireceğim. Bir defa o vakit anyaya karşı boykotaj yo.p
dört mevsim yerine tek hır mevsim olacak. Bunun nck11dar ılması vardır. 
fena olduğunu hiç dü§ündiınüz mu? Bıliyorum en fazla 
kıştan ürküyorsunuz. Fakat kış da olmasa kar yağmaz . Konferans dünya Yahudi 
Yazın kurak günlerinde suyun uzu nereden bulacnksınız? . kongresinin 1935 Ağustosu_ 

nda toplanmasına karar ve . 
O zaman herşey benim ateşim altında gıdasızlıktan, susuz 

Müesse emiz: . 
Vali bey dönüşte Bürhaniye I ş b a n k a sı. 
YO Edremide de uğrıyacakfır. IJtin iş Bankaımın onun-

Valimiz Salim bey tetki- cu yıldonümıine nuisadif 
kat ve teftişattn bulunmak idi. iş bankası hankactlık 
üzere dün Ayvalığa git- sa/ıasındcı büyük bir mu_ 
miştir. vaff akıyelimi:dir. Bu Milli 

Valimiz dönüşte Bürhani- ! miiessesenln kurtuluşunun 
ye ve Edremide de uğrıya_ ı yıldönümıi mlirıasebelile 
rak buralarda da tetkikat takdirlerimizi sevinçle kay
ve teftişatta bulunacaktır. dederiz . 
Vali beyin bu seyahati üç, 
dört gün sürecek.tir. 

Yeni emniyet müdürümüz. 
Yeni emniyet müdürümüz 

Sait bey dün Çenakkaleden 
gelerek vazifesine başlamış
tır. Sait beye yeni vazifesi
nde muvaUakıyet dileriz. 

Refi~ bey gitti. 
Niğdeye tahvil edilen vi

ldyet defterdarı Refık bey 
dünkü trenle Bandırmaya 

hareket etmiş ve istasiyon
dn birçok zevat tarafından 

uğurlanmıştır. 

Ban~nma Bele~iye reisi 
Baıadırma belediye reisi 

Kdşif hey dün şehrimize 
geimiştir. Kilşif bey Bandır
ma belediyesine ait işler 
hakkında vilfiyetle görüştü_ 

kten sonrn akşam trenile 
dönmüştür. 

Kontenjan kararnamesi 
Yeni kontenjan karorna- 1 

mesi Yildyete teblig olun
muştur . 

Himayeietf al cemiyetinin 
sünnet ~üğünü. 

Birliğin müsameresi 
ldmanbirliği çoktanberi 

hazırlamakta olduğu müsa
meresini yarın akşam şehir 

sinemasında vorecektir. Mü
samerenin muvaffakıyetli 

olacağı tahmin ediliyor. 
Birlikliler ertesi günü Al

tay ile mukarrer revanş 

maçını yapmak üzere lzmi
re gidecektir. Birlik Altay 
maçı için de hazırlanmıştır. 

Hariciye 
Vekilimizin 
Beyanatı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
istihdaf ettiğini beyan ede
rek Bulgaristanın da en bü -
yük menfaatinin komşularile 
teşriki mesni olduğu kana· 
atini izhar etmiştir. 

Nurenberg 
Kongresı 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

lecekler için de, şehrin etra
fında 50,000 otomobil ala _ 
bilecek bir park yapılmı§tır. 

Kongrecilerın barınmaları 
için açıkta muazzam kamp
lar kurulmuştur . Bunların 
ia~esini 35 seyyar muthak 
temin edecektir. 

llimayei etfal cemiyeti ta- •• • • •••sı•••••••••••••••• 
rafından hazırlanan sünnet : : 

düğünü 30 ağustos Zafer ! 30 Ağustos : 
bayramı güniı 6 eylUl ynh- i l'urldaşl : 
ut Gazi ilk mekteplerinden : 30 Ağosios Zafer ve : 
birinde icra edilecektir. • • • 1'ayare bayraml yaklaşı_ : 

Susığırl ık, 26 {MuhB 
mizden J - Panayırın ıJ 
günü bir az durğun ~1 

ise de bugün alış verıŞ 
o.retlenmiştir. 

Ordu namına bir b• 
t.araf ından at. ve kısrs~ 
Yunanlı celepler tarafı "v;I 
sığır mübayaa edilmek 

Fiatlar eyidir. ",I 
Emtia satışı oldukçB 

aretlidir. 

Bandırma mmtaka konıı
·ı Bnndırma, (Muhabİ~ 

den) - Toplanan Ban ~ 
mıntaka kongresinde aaıı 
sporu için güzel kararl~r 
nm ı ştır. Mıntoka reisliğıll; 
ybek zade Mustafa beY• J 
inci reisliğe muallim I<~; 
bey, merkez heyeti os' 

1 
ıklnrına Or. İsmail, oıu• I 
Is mail ve Recep beyler~ 
çilmiştir. Futbol, otle~ f 
bisiklet ve denizcilik b•" 
reisliklerine Je sırasile I 
ki, Yahya, Mustafa ve dl J 
ilim Ragıp beyler eeçil,_ır 
erdir. 

ratma hanımın tavı~ 
Efendim; Muhterem gs~ 

en izin ı 6-8-934 tarih ~e 
N. lu nüshnsındn «bir _, 
dının iftirasrnnamı nltıod,~ 
kan ve şeref ve haysıJ: ... 
mi muhıl bulunan Y'" 
dolayı icap edenler b~~~ 
da mnkamntı aidine şı~ 
ve dava ikama eylcdiıJI·. 

Anca .~ benim mifterı 
duğuma dair herhnn8'J 

mahkemeden, aleyhiıne *' 
olmuş bir karar olınad1 ~r1 
dan key fıyetin hu sut(\tlt 

matbuat konunun ıı>9 

mahsusunu tefıkan oyııı 

h.f ··t d t1 ı e ve aynı su un o 
. . hH ııer' h an neşrını urmc 

rica ederim efendim . 

luktan can verecek. Hu daha mı eyı? Evet şiındı yaprakla rmiştir. Kongrenin progra_ 
ruuz dökültiyor. Çırılçıplak kalıyorsunuz. Vimenler s&rnrı. mıncJa dünya Yahudilerini 

Şimdiden her türlü tertibat : yor. Bu buyuk günde 1 ürk : 
alınm1ş ve tezyinat yapılmıştır. •.

11 

• Tayare Cemiyetine yardım: 
yor. Fakat beş aıtı ay sonra yrne yeşıllenecek bol su, daimi surette temsil etmek 
bol gıda ile birden serpileceksin iz. Size daha bir ~ok fen- ve müşterek menafii ve hu-
alıkler sayabilirim .. Fakat şimdi vaktım yok isteğınizi ni- kuku himaye eylemek üze-
ç.in yerine getıremıyeceğimı anladınız mı .'. re bir idare tesis olunması 

Ağaçlar güneş nınenın eyi kalpten çıkan bu sıcak sö- da mevcuttur. Bu idare Ya-
zlerı karşısında utandılar. Bu kadarcık bir şeyi düşüne- hudılerin dahili siyaset işle-
medilerki için kendilerine kı zdılar. Güneş, onların dnha rile ve d in meselelerile kat-
fnzht söz söylemesıne vakit bırakmadan: iyen me~gul olmıyacaktır. 

- Allaha ıımarladık, yavrularım .. Yıne göruşürüz. Dedi. j Reisliğe alkışlarla M. C0 .. 

Yavaş yavaş bulutların arasına tekrar gömülmtğe ba:;-ladı 1 ıtman intihep olunmuştur. 
Biraz evelki keskin sonbahar rüzgllrı şimdi yıne ortaya Peşte, 25 (A.A.) _ Son 

cık'mıştı. günlerde Yahudiler aleyhin-
Ağaçlar son yapraklarını dn yere utarken güneşe titrok

1 

de şiddetli neşriyatta başla-
sealerıle sanki: 1 

- Güle güle demek istiyorlardı. 
mış olan Nosyona! Sosyalist 

ı gazetesi dahiliye nazırının 

eınrile kap tılmıştır. M. Cevdet , ,._., . •.\ .. . -· "'"'• .. "' ' ''''i}. . ·~ ,}" . I 
'I .• .. • · .• 

Sanayici! 
. : .. f. . ' •. ' •'"'- . 

29 birinci teşrinde Ankarada açılacak sana
yi sergisine i~tirak et. Müracaat müddeti 
1 eylülde bitiyor. 

.. Cemiy~~ _ ~a~~ımızı _ 0 gün : ttmek cız buylik bir yurt : 
sunnet dugunune çugırmnk_ • borcundur. : 
Lndır· :m••••• • ••••m••a- •••••= 

rtııı 
Aygort'ıı maba llcsııı de n ınr \ 

P c;çı :\ılC'm usta 7.1'\ c eı:ı F 

---=- ...,_ ,,_.~ ...-.-.-. 

Karlı Bir Tasarruf! 
Erğani İstikrazının Son Tertibi de Satıt'ı 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane EdininİI 

'ft" Yıi:.de 5 f'aiz ve ylizde 2 ikramiyesi olan bu islikrazm son tertibi de eve/et. 1 ~ 
olunan A ue B serileri gibi aynı hak ve imtiyazları Jıavi beheri 2U lira itibari k1Y';J 
lle, lıamline muharrer '200 bin lalwilderı ibare/ olup, tam tahvilin üçte birirıl ıer 
edecektir. 

Bu luhvlller, kamm mucibince umumi ve mul/ıak butçtlerle idare olunan dairt 1. 
mıiessesderce, vilayetler hususi idareleri ve belediyelerce yap1lacak müzayede, nııl 
kasa ve mukavelelerde l~minat olarak ve hazinece satılmıı ve satılacak oları "'fı 
emlak bedellerinin tediyesinde itibari kıymellerl üzerinden başabaş kabul olunııf· . 
Jwil ve kuponlu.rt ile tediyeldriae mrileallik evrak LJe senetler, faiz ve ikramiyeler ve dfl 

muamelelu islikrazm tamamrn ilf aswa kadar lıer türlli rusun ve vergiden nı11a 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yapılacak keşideferd 
de kazanan numaralara ayrıca ikran1iye verilecektir. 



27 AGU TOS 

Ecnebi Matbuat. 

VeniTürkiy 
ihtilAflardan müstefit olmak 
gayretinde iken simdi her 
ıstikometto müsp t dosttuk, 
milli hakların müt ı· lrnbilen 

,, .. 
SANA YICJ! Cümhuriyet bayramında An-

Bir Alman munarririnin mü~im yazısı. 
-~ ~ 

tanınmnsı ve hüyu k devlet
lerin yek<l iğeriıı P z. t 
menfaatleri araıı ın<la 
knti bir bitaraflık poletikusı 
takip etmektedir. 

karada yeni (SERGİEVİ) nde acılacak sa
nayi ser gisine iştirak etmek şerefli bir vaz
ifedir. Şimdiden yerini ayırt! 

Alman mulıarriri Dr. Al- Her iki memleketin r eçf'le-
/ ret Solrn Rel/ıel in bir ya- sinde: ccBütün istihsal ve 
zısuu diirı nf!şrelnıiştik. Bu imal AtıbPlerındf' sanny ıleş-
gün de deuamım dercediyo m ·k vo t e ırn ı~. l <'şme k» ya-
ruz. zıl ı idi . Fakat Türkiye kc.; ndi 

Türkiyenin siyasi hfikimi· komşusuna nazarım clalın 
yet sisteminin hakikatte İtnl - müsnit ve üstün bir tanda 
yn ve Almanyadnki, faşist bu işe girişimi ş, yani Sovyet 
sistemlcrı ile geniş bir müşa· Ru ya gibi mübaldğalı ve 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
~')'\..~~ .. .r.,.~ı.ır*,. ·.ıt ~· •' ··,·.~ .. ·-~·,;· 
~~-_:-:·:~"-~··, ( ~ .. . "'\. ..• t.A. • . ,. 

O vle Demiryo landa 
beheti vardır . Şu adar vor nispet iz bir sanayileşme 
ki Türk faşizmi diğer ikiıL masrafı içine düşmemiş .zira-
nin kapıyarak arkalarda hı- ntin kendi milli refahının es-

Türkiye emperynli ı- t dcw 
letlere karşı kendi ;stiklflni
li S. Husy:ının, ynrd ı mı ile 
kazanmış ve Sovyet itt ihadı 

kapitalist davalardan ve Ço 
rJık denesindcki imti azla
rdan tamamile rorağnt ede
rek Turkiyenin, iktısnden 

yeniden kurulmasını koloy
laştırmış olduğundan Türki 
ye tabii olarak iptidııdarıbe 
ri şimaldeki büyük komşu

suna sıkı bir dostlukla bağ
lanmıştır. Sovyet Rusya bil
hassa İstanbul üzerindeki 
emperyalıst Türk toprakları 
için tehlikeli olmaktan cık
mıştır. Biltıkis Türkiye ne 
knJar müstakil ve kuvYetli 
olursa, Çanakkale Boğazını 
diğerlerinin nüfusundan o 
derece muhafaza eder. Dı
ğer taraftan Caz./, Türkiye
nin Sovyet husyayo, bağlılığı 
ve Türkiyonin Sovyeı Husyaya 
tnbi kalışı ve bilhasso. Tür_ 
kiyede Bolşevik telıtkkiyat 

ve efkAnrının terviç ve 
neşri gibi hallerin vukub
ulmaşını temin etmeyi çok 
iyi bildi ve Tiırkiyede kom · 
unızmı müsamahasız bir 
enerji ile boğdu ve Türkiy. 
enın muhtaç olduğu garp 

JesinrJe Türkiye o bıwlet ve 
milletlere rehber olmuş ve 
bu ıırada İrand Hizo ilan, 
Afğanie:tan da Amanullah, 
vt lrakto Emir Faysol ikt
idara geçerek memleketl
erinde yapmağa bnşladıklo. 
rı ı.slahatta Türkiyeyi örn
'3k ittihnz etmişler,lir . 

Nakli ya K lay ıklar1 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
lıklar ve yardımlar görmekte 
olduğu aşiktlrdır. 

larında ehemmiyetli tenzil
ler kaydetmesi, daha müsait 
bir tarife ile nakli arzuya 
şayan görülmüş, evelce lz
mir .Kasnba hattında oldukça 
yüluek bir tarifeye tabi 
tutulan kuru üıüm nıkliyL 
tında vaziyetin icap ettirdi· 
ği tarife tashihat ve tadilAta 
icra edılmittir. Mesela, Ala
şehirden lımire nakledilecek 
olan kuru üzüm ton batına 
maktuan beıyüz kuruı, Sa _ 

raktı ları içtimai inkişaf saf- os temeli ve d ireği olduğunu 
hasına henüz girmiş bulunu. ve böylece do kalma lô.zım 
yor. geldiğini hiç bir vakit nazorı 

Bu fark Türk rejiminin dikkatten dur tutmamıştır. 
inki~afını diğer Avrupa me- 'fürkiyede; sanayileşme işi, 
mleketlerindoki inkişaf ile memleketin zira] olon temel 
karşılaştırmoğa ve onlorm ve mahiyeti osliycsi ile tezat 
ölçülerile mütaleo etmeğe ma. teşkil edecek derAcede ileri 
nidir. Zira Türkiyenın başa- götürüluıemişt ir. Münakole 
rmağa memur edildiği eserin vaoıtalorının ikmali, toprak-
muvaffa ıyeti için bizzat taki tabii hazinelerin ı ı;tis -
millet içinde muoyyen bir marı, ziraatin ilerletilmesi 
lndjvidualisme ve Liberalis- memleket mohsuliinün me. 
me safhasının atlanılması kn· mleket dah ilindeki mnh olli 
tiyen caiz değildir. Aksi sanayide işlenmesi: Yenı Tü-
takdirde inkişafın ugeç Rus r iycnin, iktıaadi kuruluşu 
inkişafına mülfiki olmasının için miyar addedilen \'C şim. 
önüne geçilemeı. Bu sebeple diki beş senelik pldnda do 
AJuslaja Kemal, 1 gJJ de Fe- meri olan ona hatlarıdır. 
thi beyin idaresi altında lihe- Bu hedef ve gayeler, Tür-
ral muhalefet fırkasını teşkil kiyenin, ikt ısndi kuvvetlerini 
ederek Türk milletinin siya - daha uzun seneler azami 
si terbiyesini yiikselt ek surette işgal edecek derece-
mo sadile hakiki parldmnn- de büyü tür. Yeni Türkiye-
ler bir kontrol ve murabe nin eski ecnebi sermaye vo 
vazına teşebbüs etti. Bu ilk imtiyaz sistemine nihayet 
tecrübenin muvefCakıyetJi vermiş olmasına rağmen hü-
olmaması Gazinin müsait kfımetin yeni kurulu§ teşe-
şerait altında yine o tecrübe. bbüs ve işlerinde ecnebi ser-
yi tekrar etmiyeceğinc ve mnyosinin iştirakini prensip 
bu tecrübenin muvaffokiyeto v~ koido olarak jstemediği 
isal edilme i !Azım gclmiye- nı zannetmek yanlıştır. Yol-
ceğıne delalet etmez. Şimdi- nız htikOmC>t bu yardımı 
lik şiiphosiz . iktısndi kurulu- istikltıl pahasına satın ulmok 
şa ait ağır vazifeler, devle- istemiyor ve Tiırkıyeye, e~·-
tin diktatörce idaresinin nebi sermaye vereceklerin 
muhafaza ını lüzumlu göste_ yahut sermayeJc>rini Türki_ 
rmektedir. yede sınııi işl ere yatıracak-

Türk milletinin fevkal4de lar.n tamamfln iktısııdi men-
müşkülata rağmen içtimai foaıler]e iktifa etmelerini ve 
ve külturel sahada muvoffa- Türkiyeye karşı bütün enı-
kıyetli bir ihtila.1 ve inkıllip. peryoliet mnksatJordun vaz-
yapmaeı ve millileşmesi, geçmelerini i tiyor. işte her 
memleketin istikllllini temin işte ve her t E>şehbüste hA-
edemez. lstiklAl 1çın kim ve meri olan bu l< Tnm 
memleketi iktısoden müst- ve hiıtiın istikldl» düsturu-
akil yopmnk lazımdı r. Fnlrnt dur ki hugiın Tür iye ile AL 
bu hususta daha iptıdada- manya aras ndo sıkı bir 
nberi !evkııl de mii~küJ va münasebet tesisini koloyl, -
zifeler karşısında kal ı nmı· ş_tırr~akt~dır. Zira, nns)ona-
tır. lızmın .. mı ili hürriyeti uğru· 
8ağlum bir maliye poli- nda mucadele eden her nıil-

tikosı, muntazam bir ıdare lete kcırşı Lt-. l ediğj muhap-
mustakor bir para yara bot ve tokrl ir h i ~lerinden sn_ 
tılmak ldzımdı. Fnkat şi- rfınazar, Almonyn, Ön 
mdiye kod ı r bütün i ktısa - Asyoy:ı on yakın bulunan ve 
di inkjşaf, hemen ktıınil t:>n . ayn ı znmanda empPryalist 
cnobi sermaye akını ile em,.J VC> ihtira lor h~c;le_ 

beslenmiş sekiz sone hnrp me · şüphe inden tanıamile 
ile harap olmu~ 'e fakirle - nzndc olun yegdne büyük 

Alemine giden yolu fos v
anın kapatmn ıno müsaade 
etmedi. 

Türkiycnin 1932 de Mill
etler Cemiyetine girmesi 
bunun bir misal vo delilidir. 
Türkiyenin So .. ·yet Rusya ile 
dostluğu, miınhnsıron dış 

pof ikanın istjh: m ettiği bir 
menf at işidir . naha 1921 
senesi Martında, yeni Y•aan 
i galinin bo9ladığı ıralorda 

Sovyet Rusya ile aktedilen 
dostluk ve ad,mi tecavüz 
pnktı ile her iki memleket 
kendi heJcf ve gayeleri 
uğrunda biri diğerinin istik
lal mücadelesi hakkını 

vermiştir. O zaman Moko. 
voda Afganistan ile a ·tedilmj 
olan mukavelede de aynı 
düstur meri olmuştur. Dn
ha sonrabrı İran ve lrok 
il cde bu knbıl paklar nkt 
olunnıu tu. Gazi Türkjyesi 
OQmonlı İmpnrotorluğunu 
hslef olon devletlerle Un 
A yada bütiin milletler icin 
horptenberi hir inıti nl 
nümuneshlir. Bu milletlerin 
emperyal ist devletlerin nü
fuzundan kurtulursak milli 
hürriyet ve ist ı kltlllerioi ka
v.ınmak uğrundoki mtica<lel-

Kendi istikl6lini mahfuz 
vo müemmen tutmak şartile 
etrafındaki bütün komşu de
vletlerle takip ettiği aynı 

dostluk politikasının sevki
ledir ki TiirkİY'l 1930 da 
aralarındn ötedenberi tarihi 
bir düşmanlık mevcut olan 
Yunanistan ile hnkiki bir 
dostluk a.ktetmiş ve 
bu yolda geçen sene 

Balkan paktının huıu-

liinde Amil olacak derecelere 
kadar faaliyetini ileri götü
rmüştür. Eğer bazı devlet
ler bu pakt politılusından 
bugün kendi menföatleri için 
bir taraClı olarak istifade 
etmişlerse bundan Türkiye 
mesul değıldir. Cıhonda \'e 
bilhassa Şarki Aıyo. ve Av. 
rupada ihtildfların yeniden 
hAd bir şekil aldığı giinden
beri Tür ki yenin evelki krı y. 
gu!arına ılfiveten daha mü

him bir kay ğu u: Devletler 
arasında vukun gelecek hir 
müsademeye kendisinin do 
sürüklenmekten masun kal
masıdır. İşte bu s.,beplerdir 
ki Türkiye- Bulgaristonı do 
ithal etmek: istediği· Balkan 
paktından boşi:o şimdi Fra
nsa· Husya arasındHki bir 
Kaudeniz vo Akdeniz pak. 
tı plılnına da iştirıık etmek
tedir. 

Türkiyonin fikir ve telftk
kisinde bu plAnlar ne nazuri 
vo ne do ameli ve fıli olarnk 
Almanyoya karşı toYcih ve 
tertip edilmi~ değildir. Al
mnnyaya karşı Türkiyenin 
vaziyeti daima dostane ol
m ulur. Ve Garp devletleri
nin lfegemonyu emellerine 
karşı Türkiye va Almaoynnın 
müşterek müdafaada . velev 
ki bu müdafaa kuti bir bita
rn ffık şeklinde dahi olsa -
menfaatleri bulunması, yeni 
Almanya arasında mütezayit 
vemütekabil bir sempati ve 
sulhpervernne bir teşrjki 
mesnı İçin kuvvetli bir temel 
te kil etmoktedtr. 

Kuru sebze nakliyatı_ 

Memleket istihl8liode ve 
ihracat ticarfltinde oldukça 
mühim bir mevki işgal eden 
ve istihsal ve ihro.ç kahili. 
yeti pek geniş olan kuru 
ıebze nakliyatı evelce azami 
tarifeye tabi tutulmakta idi. 

Bu maddelerin son sene
lerde kaydettiği nispetsiz 
kıymet tenzilleri karşısında 
ihracat ticareti hemen te
vakkuf etmiş gibi idi. Dahil
deki bazı istihsal mıntekala
rı fiat düşüklüğü yüzünden 
dış pazar şöyle dursun, k 
pazara bile böyle mal ıev
kedemiyordu. 

Kuru sebze ticaretini can
landırmak için, nokliyatı da
ha çok müsait olan hububat 
nakliyat tarifesi bunlara da 
teşmil edilmiştir. Bu suretle 
bu sahada do ozomi tenziJAt 
ynpalmış olmaktadır. 

Ttıze balık, deniz mahsulô.tı 

Türkiye bir deniz meml
eketidir. Uzun sahillerinde 
her türlü balık avcılığına 
imkdn vardır. Balığın ise 
gıda maddelerinin en üıtün
J erinden birisi olduğu da 
muhakkaktır. Buna rağmen 
bilhassa memleketin içinde 
balık sarfiyatı pek azdır. 
istihsal zamanlarında müst
ohsil, malını satamamakta 
ve sorfedilen emekle para 
boşuna gitmekte<lir. 

Halkımızın gıdalanması 
n dahili ticaret muvozene
mizin kuvvetlenmesi no.kıo. 
sından hareke\ edilerek ha. 
ık ticaretini dahilde inki
şaf cttirmeği düşünen dev· 
let demiryolları idaresi bu 
madJe için hususi ve fevk· 
aldde tenzilli bir torife tan
zim etmiştir. 

Bu tarifeye göre ovelee 
ton kilomotreıi 15 kuruş 
olan balık naklıye ücreti 
bugiın ton başına J ,80 kur
uşa indirilmiştir. Bundan 
başka balık sevkiyatında 
kullanılan kapların hi\·bir 
iıcre t alınmaksızın iade ine 

kilo başına yirmi para ile 
bir kuruş ara11nda tahaTl'Ül 
etmttktedir. incir için de bu 
eaaılar dahilinde mü1aadeli 
bir tarife yapılmıştır. 
J>alamul ue çam kabuğu 

lzmir Mıntakaıının en mü
him ihracat maddelerinden 
birisi palomuttur. Evelce se
ksen, doksan bin ton ihra
cat yapan bu madde üzerin· 
deki ticaret beynelmilel pi
yaıanın nispetsiz sukotları 
Te palamata mümaeil yeni 
maddelerin aanayide kullan
ılmağa başlanmaaı dolayııile 
pek durğun bir hale gelmi· 
şti. 

flatta bazı istihsal mınta
kal.mnda köylü palamut 
mahsulünü toplamaktan bile 
vazgeçmiştir. Bu v ı:iyeti 
ıılaha yardım edebilmek için 
palamut ve çam kabufa 
için de müsaadeli bir tarife 
tanzim olunmuştur. 

Halı, Zeytinyağı ue Suıam 
. E~e mıntak:aeında genif 

hır tıcaret faaliyetine mevzu 
olan bu maddeler, eski idare 
zamanında ton kilometre bat
ına 8 Ha l 0,5 kuruı arnıında 
ücrete tdbi bulunuyordu. 

Devlet Demiryolları ida _ 
resi bu maddelerin nakliya
tını çoğaltmak ve kolaylat· 
tırmnk İçin bunlara daha 
müsait nispetler arzeden De_ 
vlet Demiryolları tarifesi 
tatbik edilmi9, bu suretle 
yüzde 50 ile 90 orasında te 
nzildt temin olunmuıtur. 

Rütün bu mevzulardan 
maada büyük şehirlerde 

mi ve burılura ilaveten sanoyı devl~tidı r. Türk ham 
maziden ternrüs ettiği borç- ma ld C' l erı~ın Almon sanayi 

------ı de müsaade olunmuştur. 

halkın sıhhatini korumak 
için memba sulorı nakliyat. 
ındn, d niz sporları malze
mesi nakliyatında da müeıjt 
tarif eler tatbikine başlanm
ıştır. b momuldt Jıe mübadfl ı,, esnsı Askerı .. Satın alma ları ödemeğe mcıc ur tutu. 

üzerınde müsmir bir te ri -
lmuş olan bir ruilletın ken- k" . 

·ı mnsoı ve yekdiğerı'ni 
dj membarlorının kuvveti ile 

mütekabilen tomamlnmak 
iktısatli bir inşa 'ücude ge- her iki milJet i<· in son d,,rc 
tirmosi Hlı ı m gelince, bu- ce rzu edilıneğe şoy ndır. 
nıın yükünu kenıJi masraf fıirkiycnin kendı i~·ınde 
btitçesinden teevıye etmesi yaptığı inkılfip onun dış 

ı cap eder. Turkiye sebep- p'>lıtiknsın t da değiştirdi 
fori baş ve fa at tesiri Osmanlı ımparatorluğunun 
aynı olar k Bol "ldk Rusy· ecnebi d vktler elinde oy-
nınkin fl mu abih bir vazıyet un topu olmasına mukabil 

t l ulunuyordu. Sovyf't mıll ı yet~·i Türkıyo kC' ndi 
Rusyo dahi kendı ıktısadi toprnklnrıııda «lıürriyP.t vo 
kuruluşunu, mas ı rif ve ıs ti- İRtikltıli >) butirn lı:ırPklH 
hMktcn k ısorak miJli serm- ve efalinin şa::ı r ve 
yosini fevkalAde artır muk miyar yapını tır. Evvelce 

suretıle imklin salmama çı- Türkiye yalnız diğer deTJet-
rmıığa mecbur kalmıştı, ler arasınde1ki nız ve 

Komsiyon ndan: 
Susı~ırlığıu kıtaat lıayvanaıının ikiyfızbin 

kilo arpası muhamnıt•11 fiaıa nazarn11 kapalı 
zarffa ihaJesi ieap edeı·kttn yaulışlıkhı aleui uıli
nakasa ile ihale ~j icap <1dilmck üzere il:irı eui

lmi ·se de yt-ınideu yirmi gün ınliddeılc iltın VP, 

iJıcale~i 5 eyhll 934 çaı· ;amba ofiuii ~~tat 011-

da kapalı zarfla ihale:,i icra edilP('t•ktir. 1'alıpl
eriu mezkfır gün ve aallt• Balıkesir As. sa. Al. 
Ke. nu na nıiira<matları 
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Kuru ıizlim nakliyail 

Kuru üzümün ihracat ti
caretim.izdo haiz olduğu 
elıemmıyet herkesin malft . 
mu olmak gerektir. 

Bu kıymetli mauılemizin 

İç ve dış ticaret hayatım
ızın inkişafı yolunda Domir
yollarımızın aldığı bu .kola
ylaştırıcı tedbirleri takdirle 
kar ılamamak mümkün değ

son seMl~rde cihan piya 8 _ ildir. 

Asker· Satın alma 
Komisiyonundan: 

Balıkesir merkez kıtaatmm tllli lıin kilo bul -
truru 011 iki hin kilo kuru iizünıii Ye (lflı bin ki
lo kuru fasuJya ı 3 eyllil 934 Pazartesi aat 
onda aleni nıiiuakasa ile ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin nıezkıir giin ''e saatte Balıkesir A~k-

1 
eri Satın .\ima komisyouuua müracaatları: 
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Sayla: 4 TORK DiLi 27 AGUSTOS 

ı~~~~ ı ~~ , ~~ .. Yurttaş! •••••••• ,ı 

1t Şeh•ır 1., ema ınd ~: HildllahmtrfunutmaJ: 
1 

"li : ıstırap çeken insanlara ! 
~ : eyilik yardım edtn odur : 

2& Ağustos pazar akşamından itibaren İ ......................... . 
V HSİ FR.K. Nı~. .. ~ ZEIS iKON 

Ç YUZU ~ fotoğraf makineleri 
Mrikonın şimdiye kadar gidilmeyen ve göriilme- ~ 

yen yerlerinde çekilmjş hak iki vesaiki havj muaz- ~ 

1 
znm bir fılim. ıJ 

Bu Filimin Asizifrikon,n bu ıssız ve korkunç ~ 
vadilerinde ve ormanlarında yaş'ayan acaip insanları IJ 

~ vo bilhttssu vnhşi ve yırtıcı huyvanlar ı keşif ve bun- ~ 
~ lı:ır üzerinde tetkikatın bulunmak üzere yola çıkan ~ 
t; heyeti seforiyenin hedefıerine vasıl olmı:ık iç.in çekti- ;lf 
~ kleri mezahim Te geçirdikleri müthiş ve korkunç: tch- ~ 
~ lıkeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Fılimde ~ 
it, kntiycn dekor yoktur. Hayvanlar ka - ~ 
~ milen vahşi ve bütüu sahneler tabii ve normaldir 3,1 
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:! Ballkesir Ov köy Panayır1. ~ 
§~ f 
ifii§"E. Balıkesire hir saat mesafede huluııan O KOY de i 
== s; =i (Aurnus) kfiyiin en giizel V(• su ile çevrilmiş adacık üzerinde i.lk' 
t ~ <lt~fa olarak hir eyh'ılde paırn~ ır açılacak \e düı·t ~ürı siireeehtır. f 
§_.§ Balıkesir ile civar· 'ilft) el 'P kazalardan Ye uahi) •·l<)rdeıı ge- t 
~ lecek e~maf vt~ celeplerin her türlü i~til'ahatleri kö) ihtiyar lıe- J 
~ l yeti tarafından terniıı tıdilccektir. Panayır yerinde ayrıca çardak h 
( ; ve gölgelikler vücude getirilecektir. f. 
==== •. • 
=~ ov AK oy p ANA YIRI nın hu~usiyeti köyün,, 
== ~ 

~ ovamrı taııı ortasııufo, suyu hol, havası ~iizel bir ~erindr. olmasıdır;~ 

•iiiııııııııiiiiiiiil~ırıııiıiii~ııııı ıiiiiilliii~ı iiii~ııoonıırıııiı~ iıııııııııiiiiiiiiiiim iiiilli~iiııı~ııııı ıiijıııııııiiiiiı~ıııni il~iiji~ııııııi i11ııııı11iiiiiliiimııij 

FO ORGAF 
i L 1 

' 1 
Bu sebeplerdir ki Fılimin vücuda eetirilmesi esnasın- 'JJ 
do üç kişi maalesef vahşi hayvıınlar tarafından parça- ~ 
lanmıştır. Bu Filimi her halde görünüz. Çok heyecan- lJ 
lı Te çok istifadelidir. ~ Şah Me~enıt mahdumu Hüseyin Avni ticarethanes~ 

~ Ayrıca: Dünya Havadisleri. ~ - •. • • • . • 
it Suvare: Saat: 21 dedir. ~ Ounyada bırıncıh~ı ka-

l Bayram münasebetile 30. Ağustos perşembe günü ~ zanan (( ZEISIKON )) 
2, 30 da matinamız vardır. ;i 
~~~~ ~~~~~~~~ foto~raf makinelerinin 

934 otomatik rnodellP-

Bandırma mal müdürlüğünden: rini makine, sr.hpa 'e 
çantanlarını «ŞAH M~H \ 
~IE'f "AllDUftlC HU -
SEYIN A VNI ticaret -

Muan1ele vergisinden borçlu Bandırmanın sı
ğır yolunda kain Remzi beyin mülkiyetine ait 
(20) bin lira kıyn1eti muhan1meııeli Türk un fa
brikasının binasile içindeki mevcut hir adet(85) hanesinde arayınız. 
beygir kuvvetinde İsveç markalı mazot motoru 

.·.;· • .. 1 . ,, ., 
,· • .it-

Agf a f otograf makinelerı 
nin llahkesirde yegane satiş yeridir·. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGHAF MAK(~ELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tarafından, dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

ve bir adet (55) be~'gir kuvvetinde gazojen tank- ~~:tali~ L~.~~·-'"...,....,.. ·--·-~ il 
ey markalı nıotor yedi un eleği ve bir un har- - ~ 11! 
man makinesi bir vals tornası ve 8 yedek vals ~ A V U K A T ~ • 
topu bir levaj nı:ılı.inesi bir Je,'aj ıulunıbası bir ı ~ 1 
kuyu su tulumbası iki irnıik isejörü 4 buğday E ı· N y EDA T ~ m 

Aşçı Ah 
BANDIRMA 

ta 
mabarı bir vals ki ceman 29 parça alat ve eda- ~ ! 
vatla birlikte tahsili enı val kanunu ahkAmına ~ Balıkesir vilayeti dahilinde temiz ve nefis yoıne~ 
tevfikan 21 gün müddetle aleni n1üzayedeye BA LlKESİH HÜKÜM ET CA DDESIN BE ~ı: piıirmeklo meşhur olan Ahmet usta bu defa ms~·' .. 
çıkarılarak 29 Ağustos 934 tarihine müsadif Ceza, ticurot, hukuk, ihtisas, mahkemelerile rş otelini bırakıp Cümhuriyet meydanında Şehitler ıı 1 

divanıharpleserde duva deruhte eder, istişare yapar, ~. ~ desi karşıı;ındn yeni yapılnn dükkfin ve bahçeye 
çarşamba günii saat 15 de birinci ihalesi İcra fikir ,·eıiir. ~ ·': geçmiştir Yemekler rekabet kabul otmiyccek derecede 
kılınacağından taliplerin Bandırma maliyesinde ~;-?J ;ıt J t ,~qf"'l2ilJJ ı;\ ~ 'iJ nKt~r~ r ~ ucuzdur. PilA.v ve çorba (5), etli sebzeler (10)· et 

.:{-'J ::Jı\~ ~ ~J @l.'> ~/\~ o ~l\"'9 ıajC) ~J~ 
müteşekkil konıisyonu mahsusuna mÜJ'fiCaatları 1 yemekleri ( 12,5) kuruştur. içki farkı alınmaz. 

ilan olunur. 167 r················································ ... ----------!c············AvD·K·········· .. ········· ii lı•nımmidı,;•,•ııımııııı;~m~ . 
Daimi Vi la ve t Encümenin den: :: :: ' : ~.ıS.cılllllltı • .cllllllUı .• tllllUlı ... iıılmll1ı ... ıııııı1ı .... ,ıııııı1ı •. ııtlll11tı •. 1ıtllUl1ı •• .ııtlllı1ı. ı1ııını11. ldtlP 

Ayvalık-Altınova yolunun 6-588-8-765 inci 
kilometreleri arasında şartııan1e ve keşifname 

nıucibince yapılacak ıesviyei turabiye ve kaldı
rım inşaatı 10-Eylt'tJ 9a4 tarihine miisadif paza .. 
rtesi günü saat on beşte kapalı zarf usulilf• iha
le edihnek üzere münakasaya konınuştur. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 8305 lira 68 kuru
ştur. 

• • • .,. H T LL s d 1... •• =..: 
:: • J eVT R. - a IR :: ~~ 
:: :: c-~ •• •• :: Oav~ Vekili :: ~ 

i! Yusuf Kenan !i ( !~':; •• •• •• eo •• e• ~ 
!!Y zıı1 n sı hükO ı Bt cad~e,sindo Ahmst çPsrn si rşısın :: ~E 
:: llt~rkez v~ lazala rda tuır ntıvı dcıva kahııl :: . ~ 
•• •• ~12 

:: Vt' ~üratl~ neticPf~ndirilir. :. 1 ~ •• •• == 
..•• ••••••••••••••••••••••e•e••••• ••••••••• •• e E ••• •••••••••••••••••••••e•••••••••••••••• •~o ~1 

~ ==.: 

~ 
Münakasa.ya: Liyakati fenni.'. esi hasmiihen -

• ~~ ~ ~~ '?;§. ~~~ 
dislikçe tasdik edilenlerin iştirak nıesuliyetl~ri it. ~ 

=., 
11§~ === 

• • 
1 rı. ile çahşacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret YCSİ- 1? İnşaat sahiplerile mühen i:t ~ 

kası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesika- i :@l 

lar yevmi ihaleden laakal sekiz gün evel hus \ ve ustaların nazarıdikkatin ~ 
-~ ~ 

=§ En temiz kavuccuktan '-'aınlını~ 'O' §._";: • • ..1 •• 

C muşak ve atastikiyetli, dünyanın en sa~ ınöheııdi5'1iğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip ~ ~ 
l l l · k ·1 l b .. d d. Kurt nralan ve balık marka çimentolnr her znman il 

O an ~rırı . lU VeSaı ~ 1 e >era er yuz e ye 1 buç- gayet tu" olarnk ticarethunE.'mdQ b11lunmaktn birinci ~ 
uk nıspetıude tenımall muvakkate makbuz veya ~ neTi her eşit yağlı boya ve yağlur. ile hor renkte et 
mektuplarile yevmi nıezkürda ve vakti nlUa\'Vf'- ~ boyal:ırı ve bilumum malzemesi betonarmede kulln-. 
· d ı ·· d · · d ·· · ·ı • · .., ~ mlan her ·eşit istenilen boydn donıir bulunur. Çam ... ~ 

ııın e u ... u u aıresırı c eucumenı vı ayete fazla ~ . t 1~ı:ı • • d · h · h 1 , . . . • .. , çıcnen o a utı zıraıyo emır or nevı ırc avat ve 

§i lan1 Iasti~i olau llişlen lasıiklf riııi di~er 
~markalara tercih ediniz. Cünkii hilllnıtıll 
~ lastiklerin fevkirıdP ol<lu~u sağlanılıpil~ 

_ J teeriibt> edilmiştir. 

' 

malunıaı almak ıstıyenlerın daha e\al ha~mulı - mnlz6'mei rnşniyede rekabet kabul "tmeyecek dere-

caat etmeleri ilan olunur. 166 Sıp~rı~ler suratle sevkedılır. Ey.~ ve. ucuz malzrıme 
nlınak ıstıyenlerla menfrıatlarını mudrık zevatın her 
halde tica~ethanemize uğrnyıp <·eşitlerimizi görm<'lcri 

~ .~ ftlişlen süperkonfor lastiklrri ile ı..r .. 
~ mali eınniyett<~ ~eyalıat rdilir. ller hof 

- ~ dan mevcudumuz buhmur. 

~ menfaatleri iktızasındandır. 1 
Bandırma İsmet Paş caddeai i demir tüccarı l latip zado 

t<:.. » MEi ~1ET xrBi ~ 
ı~~~ ~ 'it.la ~~ 

Zayi 
İstambul Darülfünunıı ilA- j !tiknamemi zayi ettim yeni_ 

hiyat Fakültesinden aldığım sini alacağımdan eskisinin 
8- Kanunuevel 927 T. ve hükmü kalmadığı ilAn olu_ 
1262 Nunıurulu mektep Ta- nur. 

.;:._.=,~ MişlPn lttstikl ri R:ılıkP.sir ve mülhak tı 3cantsfll 

~ Yanyalı zade 
=-@ il. NrSHET 

] Zad, lı l1an-Hahk~:-.il' 
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