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B şvek limiz O emişe birtet s a ati yaptılar .. 
Emniyetimiz ve dünya 

emniyeti icin ... 
Me dres or n Afyo da Af yo -An alya Hat

- -- , 
Başvekilimizin lzmir ıwt/w munasel>elil~: 

Dünya kurulnl ıdanberi do- «Anlaşılıyor ki samımı 
ğişmediği son senelerde bir ı olnrok sulhu muhafaza otm
kere doha tecrübe edilmiş , ok istiycceklerjn gerek ke. 
olan hakikat şudur: ndileri gerek boşknlnrı için 

Eli silAh tutmoğı bilmiyen kuvvetli olmaları esaslı şart 
bir sulh politikası gunun oluyor .. » 
birinde mutlaka harbe nefs- Bu görüşün hükt1metimiz-
ini te lim eder. in çok değdrli şef ine koza-

Bütün hüsnüniyetlerino ndırdığı imkfinlordon buh so 
rağmen milletlerin sulhu lüzum var mıd r? N ıtekim 
silahlo müdafaa etmek me. İsmet Paşa yukarıda sözler-
cburiyetinde k~lmaları b~L ini şöyle tamamlıyorlar: , 
ki ilk bakışta bıraz garıp «Türkiye sulh taraftarlı-
görünür .. Ancak vo bilhassa ğın . kuv,·etli bir varl ı kl a 
u zamanda milletler nrası teyit etmf·k ..,. • kıymetl · ııdi. 

1 · · t nzı·m edı rmek yolundaılır )'' wünnsebct erını o - ~ 

<'İ şartlar okadar değişmiş, İktıPadi bir htltlı o önünde 
yeryüzünde menfaatler okad- söylenm iş olnn bu fÖZl<' r 
or karışık şekillerde çarpışır dünya için olduğu kndar 
olmuştur ki söze \'O iı~~ayıı bizim i~:in de mnnalıdır. 
güvenerek cmrıiyet ıc•.n~e İ ctimni, iktısodi, asker.i, sjyo_ 
yaşamanın Jevletler ıçın .. j h yatım ı zda tahakkuk 
artık imktlnı kalmamıştır. ettirmcğe çı:ılıştığımız ışler 
Ne diyelim, demek: Yatnrk- burnd <ekuvvetli varlık» 
en yastığınının altına siltih terkibinde toplanarttk sulh 

101 koymadan uyuynmıynn ve medeniyet yolunda ifade-
evhamlı adamlar gibi mille- lendirilmiştir . 
tlerA daima tetikte hulunm- Evet, hakikat daima çelik 
ok mukaddermiş.. azimli Başvekilin dediği gi 

Bu hakikati son defa lz- <lir .• Bugünkü fedakArlıkla. 
mir panayırını açarken ünlü rımız hep emniyetimiz jı_ıin 
Başvekilimiz ismet Paşanın ve hep insanlığın ve mode-
jjsenından hir kere daha di- niyetin emniyeti içindir. 

nliyoruz: Kenan Emin 

Ovası saolı~ ov sı haline .. 
· gelce~tir. 

Başvekilimiz iska ameliyeesinin 
açılışında bir nutuk söyledi. 

h:mir, 28 (Hususi) - Baş
vekilimiz İsmet Pa§a Hazre
tleri Ödemişe kadar bir se
yahat yapmıştır. Muhterem 
Başvekil bu ~eyohatinde Me-
ndres ovası iska ameliyesi
nin açılış resmine riyaset 
etmiş ve bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek dnmiş. 
tir ki: 

A rkacla'}lar; 
Küçük MendrPsin ısln 

lı ı gibi hiiyiik hır tcşchbiis 
un baş ndayım Momloki'tİn 
sıhhat ve ilerl f> rnesi noktai 
nazarından şimdiye kadar 
ümitsizlik mıntaknsı olan ge
niş bir sahayı bundan sonra 

servet ve medeniyeti itibari
le Türkiyenin on mamur ye
rlerinden bir nümune olaca
ktır. Bunu ehemmiyetle tak-

dir buyuran Büyük Gazi bu 
ovanın sağlık ovası haline 
getirilmesini irade buyurdu
lar . Bu arıuyu hakikat 
sohnsına ieel etmek bütün 
memleketin memnun olacağı 
bir imor mıntnknsı haline ge-
tirmek hükOmet içjn en mü. 

e r"ı him bir vaziCedır. Ümit ede· 
rim ki birkaç sene zarfında 

tının Vazı s Merasim Yapıldı .. 
Afyon ~ün i~i ~ayramı bir. ara~a yapt1. Afyon - Antalya hattının vazıesası merasi

minde Antalya, Isparta ve Burdurdan gelen heyetler de ~ulundu. 
Afyon, 2s (A.A.) - Afy

on kurtuluş bayramının ı 2 
ci yıldönümü ve Afyon· Antal
ya hnttınm vnzıesası resm
inin de bugün icrnsı dolnyısi
le Antalya, lspartn ve Bo
rdurdan gelen heyetlerin 
de iştirakile fev alndc heye
canlı bir surette kutlulanmı_ 

ştır. Büyük şefin istikldle 
yol açtığ: günün yıldö n iimii 

ııiın ve Afyon-Antalyu lı . tl ırı ın 
ı:ıçıl ı ~ı ıııünaırnuut ı le dört ''ı 
layut lı ı]k ı ve miimessıll e ri 
IJU iki bayrnını beraber kut-
1 ulamışlardır. 

Vapur ücretlerinde tenzilat 
Yapıldı 

Ankara, 28 (AA.) - iz 
mir panayırına gidecek büt
ün ~olcular için deniz nakil 
nııtaları yüzde kırk t'}nzi-

ldt yapa<'nklordır. Bütün 
memleketin her tarafından 

gidecek yolculara şamil ola-

rak ve 17 ey hile ka 
dar devam eıJecektir . 

Boyabatta bulun n maden 
Hakkında 

\'alı bey ve kızı kaymakamları bır arndn 

i r cile i Kongresi 
---- - -- -------

Kaym kamlar, na~iye müdürleri ve ~öy ihtiyar heyetl
eri 1 eylOl~a şehrimizde ongre halin~e toplanacaklardır 

Yildyetin dnvetile kaza 

saltanat felaketleri gibi bu- Sinop, 28 (A.A.) - Boy-

HeyetİIDİZ Mos~ova~a Parası oüşüyor! rolnrın sıkıntı , e ıstırapla- tlbaua bulunan madenin vn-

kaymakamları, nahiye mü
dürleri n merkez kazaya 
bağlı köylerin ihtiyar heye
tleri ı lsylul pazar gunu 
tehrimizde kongre halinde 
toplanacaktır. Bu toplantıı.lo 

1 Ryhllde başlıyacak olan 

gizli nüfus aayımı meeel11i 
görüşülecek bu hasusta ic
abadım tedbirler alınacaktır. 

Dahiliye Vek:Aletinden bu 
husustu vilAyote gelen em· 
re göre, giıli nüfaı 

sayımının 1 eylOlde baılayıp 
( Oovnmı ikinci sayfede ) 

rındn yalnız acı bir hatıraya ziyetini tetkik ve sondaj um-
VarOŞilaf yoldaş heyeti~iz Bu düşüşün nakikl sebebi ne? inkıldp ettiğini ıevkle elcyesi yopacnk olan Cen he-

şerefıne bir Ziyafet VBfdl Londra, 28 (A A.) - ga dinliyeceğiz. Burası namzet yeti Hoydbada gitmiştir. 
Mo kova, 28 (A .A.) - Fatı.: zcteler jngıliz po.roıının su. olduğu inkişaf ile memleke- V d 

T kutunun sebebini ornrken · h t" ı·· mcd ı lUTl Q.'i: rettin Paşa riyasetindeki ü- tin zıraot ve er ur u - T Zi aa Vekihmiz 
Şar~ vilayetlerin~e ~ir tetkik seyahatine çıkt1. 

rk askeri heyeti dün buraya her sonbaharda görülen eniyet sahasında en ileri ve 1 ;azı· re 
I> bu tenezzülün ufak tn.fck · ntnkası olmaoa V 4 T4 gelmiştir. Fohreltin aşa "' en zengın mı o 

beyanatında Odesadan itibaren amilleri bir tnrafa bırakıl ı r - namı:eıtir. Senı· bek/ı·yor I 
80 hok ı ki amilin dolnrın Ümit ederim ki bugünleri • haklarında göstcri(Pn kabu: f' • Vekil bay Gıresundan geçerken - beyanatta bulunarak gelecek 

sen ı Giresunda bir fındık eoslitüsO açılacağını söyledi. 
lün iki millet nrasındakı istır::ı kzlığ ı ıJlduğunu yo zıy- yakın hir zamanda idrak 

/ 
:.rgam bakır madenini iş-

{ d ) orlar. o 13v.ı rn ı ıkınci sayfnda ) etmek üzere tertip edilen 
~< ~D~e~v~a~m~ı~ik~i~n~ci~~so~y~a~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J dahUi ~t~ra~n son /trl~I 
- Büyük Memleket Anketımiz.. ı:r~~Y:!.usiosta salllılia çı . 

• N G"' b•ı Yüzde beş faidi ve yüzde 

Ye '1• Be ıy ye de beş lkramiyl'li olan im is/i-
kraza iştirak etmek bz"iyıik 

Y • 7 bir memleket borcudur. Er-
İŞ 1 r ı s uz . . gani yolu bizi refc1Jı ue saa-

dete 9nlıireuk olan yoldur. 
Ömimü::de belediye inlİ/ıabalı v~r. Şüphe yok ki ınlilwpla btilürı hemşt~rilerimiz 

yaktndan aldkadar olacaklar~" lrıtıl~a~al netic~sinde beled~ işlerini görmeye gelecek 
meclisten /wlkmuz neler beklıyor? Duıwıduk kı boyle bir suali olwyucularırm:a sor
mak çok fayda iz neticeler verecektir. Bu dtişlince ile anketimizi yaptık. Suolimi: ~ııdur: 

- Secilecekeni belediye heyetinden , ne gibi 
işler yapmasını istiyorsunuz? 
DİK KAT EJ)İl.ECEK NOKTA LA H. 

ı _ Ct•vap güııdeı·e(•ek okuyucular·ımız isteklc\riuiıı muhakkak 

2 

biittin nıemlekrti nhlkalandıran bir rıH·vzu te"'kil cınw. iw~ dik
kat etmelidiı·ler. 
Anketimiz propa~rnnda nıalıi~ etinılp d(·µildir. Bunun ı<;m 
okuvucularınıızrn ~ırf Hahkf'sirin yiiksPlme ·irıe ait düşiirıcelrri
rıi i~ti ~'oruz. Bu ıı u u hari<·i rıdt• lP 1t kit, ta keli r yazılmaıuahdı r. 

Anketimize. gelecek cevaplarw neşrine 6minui: deki va:ar gli111'i11dnı illlwrcn baş_ I 
it yacağız ... 

Yurldaşl l 'azif e ve men
faat seni bekliyor! 

Giresonun unı uruı gorlınUşU 

Muhaclf ve mülteciferin Giresun, 27 (A.A.)- Zir- , adeniz vapurile limonımız-
aat Vekili Muhlis bey Kar. ( Devamı üçüncü sayfada ) 

borçları affetti. D Ü ş Ü N c E L E R .. 
Yeni isktln kanunu muci-

bince evelce gayri mübadil. Anketimiz •• 
ler(\, mültecilere telvizen IJ{r dost söyledi: _ intihap etmek hakkı 
verilmiş olan sormnve,tohu· - «Türk Dili» gı·ız•l bir f t k · 

w " s eme hakkıdır. intihap 
mluk, ~!ift huyvanııtı ve zira anket yaplt. Ancak bir 

hakkına malik olan vatan· 
nt aletlerinin horçlnrı tama . çok kimseler bu anket• fe . 

~ • daf islemek /ıakkwa salıip-
men arfedildiğindcn, tahsil im uermekten çcklntcekler- tir. Bunun içindir ki /stem-
olunmakt:ı olan bu türlü dir. eği bllmlytnin fnllh·ıp sald. 
borçların nrtık tnh- Niçin? 

lılyeti her zaman münaka-
il edilmemesi !Azım geldiği . - Niçin olduğunu ben şa mevzuu olabilir.. Ve 

Dahiliye Vekllletince tnvzihan sıu .sormalıyın~ . Hakikat 
t . . . . şu kı: Halkla uim utrertk şunu unutmayınız: 
nm ı.m edılmıştır. talep yapmak il/yadı birçok « 1'ürk Dili» Tıirk milleti. 
. \'ıldyt tine gfü11forilen diğer §artların tesirilc doğmanuştzr nin siyasi rıişlüne inan_ 

bır tanıimde. yeni jskiln ka- /Ju dosta biz ıu cevabı mış bir müessesenin adıdır. 
nunu ahkı1mına tevfıku ', verdik: ı •• 
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Çocuk ar için .. 
KUŞLARIM. . ... 

Kış geldi .. Güzel kuşlarım boynunuz nokodcır dn hukuk . 
Çıplak uall'lrda titriyor, üşüyorsunuz •. 

Kor yağıyor, yağıyor .. Saçaklar beyaz, dallar beyaz, 
Yerler beyaz .. Sonsuz beynzlık arttık~.o. korkularınız da 
büyiıyor. Acı, sert rüzgı1r estikçe ürperiyorsunuz. Belki 
biraz sonra yuvanız da büsb~itün bu beyazlıkla örtülecek, 
yemsiz, susuz kar üzerinde yapnyolınız kalacaksınız. 

Hani o bahar günlerinde neşe içinde daldan dala sı~·r:ı
yişlarınız ... Honi cıvıltılarınız? Bütün bunlurın yerini artık 
titreyif, korku kapladı değil mi? 

O ne? .. Ah .. İ9te biriniz karların üzerinde çırpınıyor. 
Hepiniz bu zavallıya nekadar ümitsiz bakıyorsunuz. Rüz
gar da öyle insafsızca esiyor ki .. 

Oh benim güzel kuşlarım, bahar arkadaşlarım, .. 
Beyaz karlar üzerinde çarpınmanıza, titremenize daya. 

namıyorum. Oayanamıyacağım. 

Onun için geliniz, geliniz. Korkmayınız. Kar varsın 

saçakları örtsün .. Yuvanızı bastırsın. Rüzgilr insafsızca 

"trafı hırpalasın. Siz bana geliniz .. 
Bakınız eteğim sizin için yem dolu .. Aç kalmaktan ko_ 

rkmayınız. 
Sizi barındıracak yarım do var: Üşüme1iniz. 
Bütün bunlar için siıJ.en hiç birşey beklemiyorum. 
Baharda arkadaşlığınız, her sabah pençeremin önünde 

cıvıldamanız bana yeter ... 

Menderes 
Sağlık ovası 
Olacaktır 
(Üıt tarafı birinci sayfada) 
ederek burada sizleri gene 
tebrik edeceğim. 

Ödemiş, 28 (ı\.A.) - Baş
vekil İsmet Paşa Hazretler_ 
ri refakatlek:inde Dahiliye 
'fe Hariciye Vekillerile lzmir 
valisi ve İzmir mebusları 
olduğu halde dün İzmirden 
şehrimize gelmiş istasiyonda 
samimi tezahüratla kar9ılan
mıştır. Paşa Hazretleri Öde· 
mi§*' ge\)erkon yolda küçük 
Menderes ovaıı ıslah ameli
yesinin açılış resminde ya
parak bir nutuk irnt 
buyurmuşlardır. 

Geceyi Gölcük yaylasında 
geçiren Başvekil Pş. bugün 
lzmire dönecektir. 

Askeri 
Heyetimiz 
(Üst tarafı Birinci sahifede) 

münasebatta daima ::ıramızda 
kuvveti gösterdiğini söyle
mi tir. Voroşilof bugün 
Fahrettin ve Muzaffer J>a ı.ı
larla Nuri beyj kabul etmiş
tir. Heyet Kızıl Ordu Erkanı. 
harbiye reısi ile Moskova 
askeri mıntakası Kumanda-

M. Cevdet 

idarecilerin 
• 

ongresı 
(Üst tarnfı ikinci sahifede) 
15 teşrinevelde bitmeıi icap 
etmektedir. Bu müddei zar
fında aile reisi kendi evi
ndeki, her veli veldyetindeki, 
her vasi vesayet\nde
ki bu ana kadar nüfus dair
eltjrine yazılanlardan gayri 
yazılmıyarak gizli kalmış 

doğum, kayıp, ölüm ve yaz
ılmamış evlenme vakalarmın 
köy muhtar ve ihtiyar he
yetlerine ve kasabada, şe

hirde belediyelere bildırme

ğe behemehal mecburdur 
ve müddetin hitamından son
ra böyle nüfus .. işlerini yap· 
tırmıyanlar hakkında ceza 
tatbik edılecektir. 

..., ....... 
Muhacir 
Mülteciler 
(Üst tarafı birUıci sayCada 
memleketimize gelerek Turk 
vatandaşlığına kabul edilen 
ırkdnılnrımızın azami üç ay 
zarfınd ısk olarının bitırd

erek kondılerine ihtiyaçları 

olan toprağın verılmesi, bu. 
nlarrn tapuya raplı, Türk 
tabıiyetmı ıstiyen u l1aşlar 
ımızın şıfahi tabıiyet mürn 
caatlurının dahi kubulü bil
dirilmiştir. 

Irak 
Kabinesi istifa etti. 

aneyinci Ali cevat bey kab
ineyi teşkila memur edildi. 
Bsğdat, 28 (A.A) - lrok 

kabinesi istifa etmiştir. Kral 
yeni kabineyi teşlcile mabe
yinci Ali Cevat beyi memur 
etmiştir. 

Ziraat 
Vekilimizin 
Seyahati 
(Cst tarafı Birinci ıahifede) 
dan geçmişlerdir. Vekil bey 
doğuruca Hopaya gitmekt· 
edirJer. Oradan Artvin, Ka_ 
rs yolile Erzurum, Erzincan 
taraflarına gidecek ve bu 
vilAyetlerde tetkikatta bulu
nacaktır. 

Van, Muş taraflarında ha
yvanat Te İğdir mıntakala
rında pamuk: vaziyetini ve 
ihtiyaçlarını ve buralarda
ki ziraat ve hayvan müess
eselerini esHh bir 
rette gözden geçecekler ve 
Şarki Karahiaar yolile Gir
esun& geleceklerdir. 

Vekil bey Ciresunda lın -
dıklar hakkında tetkikatta 
bulunaoaklar ve mücadele 
vaziyetinde alınan neticeleri 
teftiıı edeceklerdir. 

Muhlis bey Anadolu Ajan
sının Cireıun muhabirine 
gelecek sene Giresunda bir 
fındık entütüsü açılacağını 

ve fındtk istihsalıUını çoğa
ltmak için hastalıklarla mö- . 
cadelenin ldboratuvarlaştırıla
cağını ıöylemiştir. 

Giresun 28 (A.A.) - Şark 
vildyetlerinde bir tetkik se
yahati yapmak üzere şehri _ 
mizden geçen Ziraat Vekili 
Muhlis bey gelecek se-
ne Giresunda bir 
fındık enstitüıü açılacağıDl 1 
ve fındık istihsal4tını çoğal-
tmak için hastalıklarla müca
dele için lftboratuvarlar kuru
lacağını söylemiştir. 

e••••••••••••••••••••••••• • • • 
; 30 Ağustos i 
: Yurtdaşl : 
• • : 30 A§oslos Zafer ve : 
: ı·ayare bayramı yaklaşz. : 
: yor. Hu büyük gıind~ Tıirk : 
i 1'ayare ~tmiyetine yardlm: 
: etmek en buyiik bir yurt : 
• • ııs borcundur. • 
• • •• ••••••m••••••••er.••••a ,,.._,._ 

Karlı Bir Tasarruf! 
E_rğani İstikrazının Son 1 ertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane Edininiz! 
Yii::de 5 faiz ve yti:.de 2 ikramlyrsi olan bu fstikra:rn son tertibi de evdet ihraç 

olunan A ve B serileri gibi aynı hak ve imliyazlarl havi beheri 20 lira itibari kıyme
tle, lıamline muharrer '20U bin lafwilden ibard olup, lam talwflin üçle birini temsil 
decekilr 

Bu lahvillu, kanun mucibince umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
mtiesseselerce, uilô.yeller hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukavtlelude lt!minai olarak l1e Jıazinect~ satılmış ve satılacak olan milli 
eml<lk bedellerinin tediyesinde. itibari kıymellerl üzerinden haşabaş kabul olunur. Ta
Jwil ve kupon lan ile lediyelt•rlne mıilcallik evrak ue senetler./ aiz ve ikramiyeler ve diğer 
muarnelelu islikrazın tamamen ilfaswa kadar ber tıirlü rtiıun ve vergiden muaftır. 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yapt!acak keşide/erde 
de kazanan numaralara aynca ikramiye verilecektir. 

--

~ ..................... w••········ m•u•··············· ••.........•.•• 
S ŞEHİRVEMÜ H TTA 
• .. •••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••• •• •~••••••••••••••••••••••• 

Zafer 
Yarm f evkala~e surette 

güzel kuUufanacaktu. 
30 Ağustos zafer ve tn

yare bayramını yorın kutlu
lıyacağız .. 

Bu büyük günün ldyık 

olduğu derecede kutlulanm
ası için bir program hazır

lanmıştır. Buna göre gündüz 
koşuçınarında büyüle bir 
geçit resmi gece de fener 
alayı yapılacaktır. Bu mün
asebetle yarın gazetemiz 
renkli çıkacaktır. 

Valimiz geliyor. 
Edremit havalisinde tetk_ 

ik sttyahatine çıkmış olan 
valililiz Salim beyin bugün 
avdeti beklenmektedir. 

Erdek ~aymakamı şehirimi
ze geldi 

Krdek kaymakamlığına 
tahvil edilen Sait bey dün 
Demirciden tehrimize gelm
it ve vali muavini Ekrem 
beyi makamında ziyaret et
miştir. 

Sait bey bugün Erdeğe 
giderek yeni vazifesine baş~ 
lıyacaktır. Eski Erdek kay_ 
makamı Cemil beyın de bu
günlerde 9ehrimiz yolile 
Demirciye gitmeıi beklenm
ektedir. Yeni Erdek: kayma
kamına muvaffakıyet temen
ni ederiz. 

Ovaköy hayvanlarında 
hastalık var. 

Ova köylerin bir kısmın
da hastalık çıkmış bu yüz
den birkaç at ve kısrak öL 
müştür. VilAyet mücadele 
baytarı haatalıklt köyleri 
dolaşarak icabeden tedbirle
ri almaktadır. 

Susuğırh~ta ~ir hırsızlık 
Susuğırlık, 28 (Muhabiri

mizden) - Burada bir hır
sızlık vakası olmus, Durak 
nahiyesinin Kal köyündon 
Yahya oğlu 1smailin uykuda 
bulunduğu bir sırada kuşa
ğı ustura ile kesilerek alt-

Dün gece 
Cerh 
Vahası .. 

• 
l 

Dün gece şehrimizde bir 
cerh vakası olmuştur. Yaka 
Dinkçiler mahalfesinden ta_ 
bak Ali oğlu Gani ile kae
plar mahallesinden Ahmet 
oğlu çolak lsmail arasında 

çıkmış,bunlardan Gani yanında 
taşıdığı büyük kıtada bir 
bıçakla lımaili arkasından 
ve kolundan yaralamıştır. 
fsmailin yarası tehlikeli olm· 
amnkla beraber bu yüzden 
on beş gün çalışamıvacak 
bir hale gelmiştir. ~ 

Carih tutularak hakkında 
tahkikata girişilmiştir. 

üsameresi dün a 
Şehir Sinemasında ver' 

Idmanbirliği yıldöıı 
münasebetile dün nkşo.lll 

bir sinamasındn bir ın" 
mere vermiştir. 

füsamerede birçok 1 

da•etli olarak bulunuyo 
Müsamereye istiklAl 
ile başlanmış, müteakıbeO 
rlik marşı söylenmiş ( 
meşale söndü!.) isimli 
incia biyesi ile (Altmış 
şanda bebek) adlı bir 
vıl temsil edilmiştir. Fsci• 
yesinin ağır ve can sı 
olmnsına mukabil v 
güzel olmuş seyirc 
güldürmüş ve eğlendir 

Bu münasebetle idma 
liğ'ini tebrik ederiz. 

Baytar mü~ürü 
Panayır münasebetile 

kaç gündür Susuğırl 
bulunan VılAyet Baytar 
dürü Behçet bey şehri 
dönmüşdür. 

Su ığır ı P yı ı. 
Panayırda eyi alışveriş y pıl~ı. Bugün ~üyü~ pe~f' 

güreşleri yapılacak ve panayır apanaca tır. 
Susığırlık panayırı bugün karasığır ise 1321 dı~· 

kapanacaktır. Dün Susığır- satış orta bir f iat üzerı 
lık muhabirimizin verdiği yapılmıştır. 
mnlumato. göre, panayır pek Bundan bı:ışka pano. 
ziyade rağbet görmüş. pan mnnifatura ve tuhaf iye 
ayıra gerek alıcı ve gerek nafı da epi alışveriş 1 
satıcı olarak birçok kim e mıştır. 
gelmiş ve güzel alışveriş Pennyırın son gunu ~ 
yapılmıştır. Ordu namına mü· münusebetile bugün (d 
bayaatta bulunan heyet tn- yurdu menfaatine bl 
rafından dokuz cins at ve pehlivan güreşleri yapı 
kısrak alınmış, Manisa vilayeti! ktır. Güreşlı;,rın meşhur 
namına da dört damızlık at lıvanlarımızdan Bandır 
satın alınmıştır ki bunlarla K·ıra Ali ile Manisalı 
pannyırda satıl n at ve kıs. pehlivanların <lu işti 
rok adedi elli dokuza baliğ güzel ve heyecanlı ol 
olınuştur. Panayırda satılan mahallinden bildirilmekt 

iki G • 
cı 

Bisikletle dün~vayı dolaşıyorl 
Bu iki sporcu A1man genci dün izm:r yolile şehrimize 

mış üç lirası çalınmıştır. İh- Dünya se-
bar üzerjne zabıtaca derhal yahatıne çı-
tahkikata girişilmi~ ve pek kan iki Al-
kısa bir zamanda hırsızlar man gencı 
meydana çıkarılmıştır. dün şehriın-

Susuğırlığın Bab~ köyün- ize gelmiş. 
den Hüseyin oğlu lsroail ve tır. Albert ' 
Mehmet oğlu lbrahım ismin- Bull ve He-

Klle de olan hırsızlar adliyeye ve- ~~an . 
rilmiş çalınan para da sahibi- ısımlerını ta
ne iade edilmiştir. şıyan bn genç 

Himayeietfal cemiyeti 
riyösetinden: 

30 Ağustos Zafer b~ıyra
nıınr müsndif perşembe gü. 
nü cemiyetimiz tnrofından 
memleketimiz fukir çocukla
rının stiıın"tleri yapılacaktır. 

Bu sünnet cemiyetini gör
mek arzusunda bulunan biL 
umum vatandaşların mezkur 
günde so.ııt 16 da AltıeylOI 

mektebini IUtfen teşrif 
buyurmaları rica olunur. 

sporcu sey
y ıhlar çey
rek heygir 
kuvvetin d e 
motörle r 1 e 
miicehheı bi-

\luvaffak Alman gNıç rı 

sikletlerile on bir ay evel Almanya.dan knlkaro Çe osl 
kyıı, Macaristan. Yuğo avya ve Yunımist<>n rı bnşl en 
yük şehirlerine uğrndıkt n sonra İzmir orndı:ın d.ı Mali 
Soma - Bergam:ı - lvrirıdı yolile şehrjm;ze gelmiş bultl 
yorlar. Buradan Bur~ayu gidecekler sonrn İzmit, İstoıı. 
Eskişehir, Ankara, Sı\as, Erzurum üzerinden İrnnn ~ 
ceklerdir. 

Genç sporculrır veı·dikleri sözü tutarak Sachs - P10 

EX Redition nam na ü~· yıl lo Avrupa vo Asyayı baf 
başa dolaşaca hırını söylemektedirler .. 

Bravo Alman gençlerine! 



Ecnebi Matbuat: 

Ecneb· Gözile Türkiye. 
Türkiye proletarya memleketi dagildir. illet-inklf ap 
yenilik ve reform mesaisin~e inkılaplarla birti~tedir. -(( Gazi baba, hakikaten Türk milletinin babasıdır. ı> 

/ Hol/andadaçıkan De Te ı İ te bugünkü Türkiye bö-
lgraaf yaultılnin 5 Ağus- yledir, yani arkadaşlık vo 

tos 1934 tarihi/ nüshasındaki vahdotli bir topluluk teşkil 
başmakalenin ltrcıimesi eden bir halk memleketidir. 
olup dün bu sıifunlarda ne. 1 Bu birlik, topluluk ve arka. 
şrolunan ilk kısmının son· daşlık içindeki (Kollektivite) 
udıır.j nin doğurabileceği tehlikeler 
Dtmokrasi doimn inkıtasız bir su-

- b rette tesir n icrayi 
Ti.irkiyenin kolbi mesa e- nüfuz etmekte olan otorite 

sinde olan Ankorada l 3 Te • 
. 1 ve rehberlik sayesinde iznle mmuz, bir cuma günü, tatı 

b edilmektedir. Sosyalistlerin 
günü. fler yerden, bütün a-

hi ötedenberi kurmak istedikleri hçelerden insan kahka arı 

ıç1n büyük ve yorulmaz 
bir gayretle çalışmaktadır. 

Her nazır her köylüye 
öğrenmek istediğini gönül 
hoşluğu ile bildirir. Büyük 
"llıetelerden biri olan (Mi
iiyet), halkan hadisata 
vukufunu ve Ltıtin horfleri 
ile istinasını temin icin köy· 
lerc muntazaman ve parasız 

Lir neşriyat sen•isi gönde
rir . Ttitün İnhisar idaresi 
köy halkı için bir ~igara 
c;·ıkarm ı ştır ki şehirde so.tılon 
sigara ile aynı kalitede oL 
makla beraber şehirde satı . 

l:ın sigaranın fıat.nın üçte bi· 
ri nispetinde ucuzdur. Ve bu 
sigara şehirlerde satılm'lz 

\'üksek mektepler, sanat ve 
m.,slek mektepleri ve ünive· 
rsiteler hemen serbestir. Bu 
suretle bütün memleket,jn ok· 
uması ve öğrenmesi imkAnı 

vüC'ude getirilmiştir. Her me
ktebin bir kooperatifi vard-

ır ki bu vasıta ile maişet va_ 
ziyetleri biraz eyi olan tale
beler bu cihetten düşkün 

ve musiki nağmeleri işitiliy
or. Bugünkü tatil gününü 
hükumet merkezinin inşai 
mucizeleri arasında geçirm. 
ek üzere uzaktan, yakından 
birçok kimseler şehre geL 
mişler , gezmişler, ve evleri
ne dönmezden evel oturup 
bir fincan kahve ve yahut 
bir bardak şerbet içerek di
nleniyor, eski ve yeni nıus

ik i nağmeleri ile nf'şeleniy. 
orlar. Bu hal, halk bahçe
sinde böyle olduğu gibi ona 
bitişik olon Karpicin bahc.e
sinde de böyledir. Korpıç, 
Şehir lokantasıdır. Orada di . 
plomat ,.e naıırlaro, yü~Ps.k 
memurlara, tüccarlora, ımtı. 
yaz avcı ları ve turistlere te
sadüf olunur. 

ve muvaffok olamadıkları, 
Sovyet Rusyanın dolomhoçlı 
yollarla proletarya diktntör
lüğü üzerinden elde etmek 
istediği . emperyalistlerin ret 
ve inktl.r ettikleri ve kapi
talistlerin şüphe ve tereddiıL 
le karşılad ı kları şey, yani: 
Sınıfsız bir cemiyet bumda 
tahakkuk ettirilmiştir. 

vnziyctte olanlara yardım 

etmektedirler. fler yerde bir 
\ Halkavi vardır ki. b~nlnr bir 

1 
rer kültür merkezıdır. ilerle 

Knrpicin bahçesinde halk 
orasında birdenbire bir ha
reket oldu ve bu hnraket 
çabucak diğer bahçeye de 

irayet etti . Hor kes sevinç 
ve heyecan içinde porlıyan 
bakışlarla masadan masaya 
hiribirine sesleniyordu: 

-Gazi geliyor. 
Türkiye Reisicümhuru 

Gazi Mustafn l{cmnl Paşa , 
akşam yemeği için yiiksc.k 
bir sosyete içinde Şehır 
lo notasının bahçesinde otu· 
ruyor ve bütün halk Gaz i~i 
görmek moksodile orDdn bır
ikiyor. O sırada ~~mal 
Poşu birkaç söz s.oyl~yor, 
kapılar açılıyor. Şımdı Ga· 
zi büyük bir bahçede hal
kın orasında görünüyor. 

Bir odum, tomamile bosit 
bir ad ,_ım . Belki bir köylü ... 
Gazinin k a rşıs ı na geliyor, 
Hnrakotlerinde birnz ~·e k in 
gondir, fakat bözlcrin dP. it
mııt ve l'mniyct vord r 

Gazi füı ha söyle ho alım 
lt:.ılya ile siyasetin iz nn
ıld ı r~ Gozi p3rlak V t' keA 

kin nıı zı1rlo rla nu ıd m ı tet · 
k ık ı•ılı yor ve t.onro nrku 
s ına dön~n· k k<'ndiQ n fen prk 
uzaktu olm ıyo rı ll nricıyt Vt • 
kılın i \" llf~ r ıyor vı• köyluye 
su kil netle <" 'op ' 'erer' k di 
yor ki: Bu rı u s1n ı Te,f k Hü 
tü bey .h t>ndı•rı daha oyı 

nnlatocaktı r. 1.ıra hu işler 
onun i htisas ı snhasınu aittir. 
Bunun üznino H rıc ıye 
\'c kı l i 0 ud..ımn ınuf sul 
ebeplerile müşkü.l siyasi 

moselcleri ı zo h edıyor · Ar· 
tık he taraftan sualler 
Rcliyor. (; zi l ütiın su~ llcrj 
dinlıyor ve cuvop verıyor. 

M iyetindek lcr ve halk .. h~
h\•esinin ziyarut\·il ri hırıbı r
ilo dnnsediyorlor . 

Herkes bir mıllet olarak, 
orkodoş olarak müşterek 
bir sevinç ve noşe duyu -
yorlnr. 

Teminat ve kefalet 

Şüphcsiz<lır ki hor yerde 
olduğu gibi Türkiyede do 
köylü, tüccar, amele, münov. 
ver, mP.mur, direktör, idare 
edenler ve edilenler \'arrlır. 
Fakat bunlar ayrılmış ve 

yekdiğe rile mücadele eden 
sınıflar değildir, ancak yek 
diğerini tamamlıyan ve biri. 
birine mütekabilen kıymet 

veren, hürmet eden, umumi 
hizmet ve refah için müşte

reken ~·nlışan muhtelif nıes · 

lek ııdamlarıdır. Bıı fık i rler 
halka bu gene memleketin 
yaratıcıaı tarofı ndon ilk gü
nden itiboron o ılann11t ve mu· 
voffokıyetle totbik edilmekte 
bulunmuştur. Biz bu muvof· 
fııkıyPtli tatbikata ait birçok 
misaller gördük, Bu itıharla 
beynnatımızda hiç müba
ldğa etmiyoruz. Maamafih 
şu sual varidi hatır olmak 
dır. Eğer 1'ürkiyenin milli 
bütçesi komplike şekillere 
girer ve şimdi mevr.ut olm-
ıyon servetin tevzii bir 1 

mesele halini alırsa şimdiki 
vaziyet ıft)vı:ım edebilocek 
midir. ~1ü stakbel şekil ne 
olurs olsun bugün ü hol 
ve vaziyet ırin biıyük ve hu-

1 dutsuz kıymet ve kudrette 

1 hır teminat ve keftıl et var
dır ki o dn G ı zının şutı ~ı- 1 
yetidir. Bütün fı ulkın Ccızi 

ıçia b "sleJ iği mu hnhbet , 
sevgili bir oile re is ı lıak 

kın ılaki ıııuhobbot g ibi hud. 
utsuzdur Dığer tnroft on da 
Gazinin otor ı te vo bu oto· 
rıt<'yu k r ·ı ol :ı n sayğı ve 
J ürmet tt hudutsuzdur 
Tıirkl!Jt' prolelaryamemlekeli 

<icfjildir 
Bununla beraber Türkiye 

mek azminde olan Türk ge
nçleri bu evlerde toplanır~ 

lar, bu evler halk birliğine 
doğru daima ilim ve irfan 
neşrederler. Netice itibarile 

Yeni Türkiye hnkiki bir 
demokrasi memleketidir. 

Millet - I nkıldp. yenlllk 

izah edilun lıütün bu şey · 
ler büyük eserin hepsi ve 
tamamı değildir ve hattA 
bunların için de bazı omatör-

lü k \·e heveskArlı k işleri de 
vardır . Esas ehemmiyeti 
hııiz olnn şey: Milletin anla
yışı ve yapılanı bilişi ve bi. 
rlık.te ı;alışmaeıJır. Unun ya 
ni Türk milletinin giriştiği 
inkıltlp yolunda aldığı sü

rat (Tempo) ve eline geçi
rdiği hürriyet ve hAkimiyet 
ile serbest olıırok taşkınlık
lar yopmasına mübııll\ğıı 
ve ıfrata kapılmasına reh
beri katiyen mAni olmak. 
tadır. Bu itibarla Türk milleti 

şimdiye kadar uslu bir ço
cuk olarak kalmıştır ve 
daha eyi yetişmesi talim ve 
terbiye görmesi lAzım geldi-
ğini biliyor. " . 

'l'ürk kendi maddı voııye· 
tini müşkül mücadeleler jç_ 

1 .... 

inıle kıvranmakta olan <1 nrp 
Aleminin vnz ı yelı ıle muka
yese etmez. Çünkü 1 iırkiy-
ede onun yoknusak va mü
msik tarzı hayatını snrsıı cok 
lıir buhron yoktur. Fakat 
narpten gelocek bı~ .ziy.nre
tçi oğer Türkiyedekı ınkış afı 
t...:arp öküsü ıl e muk~yese 
etmek "ibi evciden verılm • 

l:) • 

i hnt ı l ve hudoloco bır ka. 
rar ve h ıweee kapılm ı ş olm
aksı zın bu memlekete gelir
se burnda tııleta her odım
da ümitlerle dolu bir hayatın 
kuvvetli bir cereysnı karşı· 
sında kalır ve bu memleke
tin yarın gelecek saba~ına 
innnır. i te nıkbinlik bu, zor 
ile tazyik ile değil, hnkikat 
aşkı ile vo vatan muhabbeti 
ile terennüm edılen şarkı . 

umumi prolt toya hir l iği nr
zeden bir prol •"'lerya mem
leketi değildir vo böyle ol
mak dahi i sten. ıyor. y,._ 
ni Tiirkiyenın heş·ğı önün
de voftız baba l ı ğ ı y npı:ın 
Sovyet Rusya bu sebeple 
büyük bir inkisara hayale 
uğramışı r. Vdkıa memlek
et para cihetinden fa.kirdir, 
tPdavülde buluuon kliğıt 

paranın mecmuu 18? r'.ıilyon 
florinden fözla dc ğıldır ve 
nüfus başına bir Z Jhner 
isabet etmektedir. 

Burada halkın tenviri se· 
viye ve refahının nrltırılması 

Mustafa Kemal Paşa, Gazi 
Baba, htikı~aten Türk mill
etinin babasıd ı r . M ı llcti bir 
vo.kitler kendi vatanında 

ecnebilerin hakimiyeti altın
da, ecnebilerin menfaati için 
çalışı: dı. Gazi Mustafa Kem
al Türk milletini knpitü!As
yonlardan ve ecnebi hAkimi· 

TURKDllJ 

HiKAYE: 
8a fa: 3 

genci nasıl başkasına t111im 
edebilirdi. Onu 

Kadın Afkı/ sevmemış idi. Ve kendi 
v E'NV.ER F arzusile onun için ailesi ya-.ı azan: .. .. ŞE IK 

Türk ıin hanım ~·n lışınnklon taşınca: nından ayrılarak gelmemiş 
mütevellit yorğunluğunu - A .. . Sen burada mısın? mi idi. 
dinlendırmek İçin yazıhane. ' Demekten Atilltl kendini Atill4ya dönerek: 

ık karaL t d . ı · - Ha,,di gel eve gidelim ıinin ba onunu çı iL mene emeuı. ,, 
cadıfeden gelen. geçenleri , Gen~~ kız sakin bir tavırla, dedi· 
seyrediyordu. Yolun nihaye- 1 fakut dolgun: Eve gittiler. Artık TürkAn-
t i nıle ilerliyen bir genç gör- _ Evet Atilld . Ayrıl ırken ın teessüründen eser kalmamıt-
dii . Boyu, uzun ve güzeldi. erken geleceğini söylcmişt - tı. Çünkü galibiyeti ka1&ndı. 
Bu gıizel gencin eş!ni. o, ~iç in! . AtiWl iki genci biribirine Eski günleri hatırbyarak 
hir yerde görmemıştı, gor- tanıştırdı. Türkdn ile Türküz neşelendi. 
mediğine de emindi. Bö}'le haınleşen bakışlarla bir AtillA Türkana başka kim· 
bir güzele rast geldiği bir lcrini auzdiiler. Genç kız seyi sevmediğini ve görün-

d d ce kalbindeki eı.ki ateain şehirde bulun uğuna 8 ay- kendisinin yerini bir bat.ka ., 
rıca memnun oldu. Ogün kızın tuttuğunu hatta sevgi- tekrar alevlendiğini, ıenıiz 
bütün arzusuna rıığmen ta- !isinin kalbine hükmettiğini geçen günlerin hiçbir kıym. 
nıdıkll\rı YO arkado lıırı içe· bütün acılığı ile anladı. teessü• eti olmadığını öyle derin bir 

·1 (A ·1111.) l gü · d k k ·b· ld vecit ile söylüyor, geçmit risinde bı e tı u 1 an - riın on tı anaca gı ı o u 
zel görmeğe muvaffak olanın göz yaşlarını, hıçkırıkları- zamanları öyle canlandırıyo-

. rdu ki genç kız kendini tu-dı. Ert~si gün yıne aynı yere nı zor saptediyordu. 
\· ıknrak kalabalık arasında SeYgiliıinin bu muzatfari- tamıyarak AtilJtnın kolları 

l ·· arasına bıraktı. onu görmeğe çı ıttı ve gor- yetine şahit olmak İ\'İn mi? 
dü. Üçüncü gün onun güzel Ailesinden ayrılmıştı. Yesini Gece geç vakit olmuıtu, 
yüzünü daha eyi farke~in - do.ha eyi gö termemok için AtillAyı kendi yatağında yat_ 
ce kendini tutamadı. Tıtre· O§arak yanlarından ayrıldı. ırdı.Kar911ındak1 odadada bir 
di, dondu, ınütemnıliyen onu Atilld mephut bakıyordu. yatak yaptı.O gece aevgiliıi-
tokip etti, göz dti~alığ~ olsu Ltıkin ani bir hisle TürkA- nin odada nefes alı9101 
gerek ki mütebel!Sım hır çeh· nın arkasından ko§tu. Yolun itilmesi kadar kendini bey-
re ile hafı! bir reverans ortasında yakaladı. Genç kız hun ve meıut eden bir za-
yaptı. Yanındaki zile bnstı, kendini zaptedemiyerek göz man ta avvur edemiyordu. 
hademe geldi. Beyi itnreı yaşları arasında: Sabah olunca Türkln J•· 
ederek tanıyıp tanımadığmı - Beni bırakınız .. AtiUA.. rım saat, bir Hat bekledi. 
sordu ve mesleğinin ne oldu- Artık beni ıevmiyononl. Di· Odada çıt yoktu. Oda ~apı-
ğunu öğrendi. yeb1ldi. sını vurdu. Gene eeı yok, 

Onlar pek kısa bir - Tür.kancığım beni af- yavaıça açtı. Atillt yoktu. 
· zamanda ıomimi iki arkn- {ediniz .. Sııi sniyorum. Hem Şüpheleşen nazarlarla odan-
daş oldular. Haftanın vnzi- çok seviyorum. Eğer sev- ın her tarafına göz •erirken 
fe harici olduğu zamnnlorı memiş olaa,Ydım ondan ayrı· moııının üzerindeki zarfı 
biribirlerini görmeğe hasre- lır mıydım .. Siz benim sev- gördü. Kendisine hitap edi-
ttiler. Bazan bahçeler aros- galim o, iae bir rkadaştır.. yordu. Hemen yırttı. Şunlar 
ındn geziyorlar. Bozan da Türk.An bu sözlere kın- yasılı idi. 
dere kenarına iniyorlar; gö. mak ıstiyordu. <Bir erkek « TürkAn artık hen gi-
rdükleri güzel manzarnlor kalbi de kadın kalbi gibi ol- diyorum. Çünkü .. Türküz be-
karşıs ı ndo yekdiğerlerine maz.) }ı'elsefoıini yürüterek ni bekliyor, onunla niıanlıyıı. 
aşklarını fıııldıyorlordı. aldatmak ıhtiyacını içinden Seninle muaşaka ... Atilll.• 

Türka.n artık onlamıştı ki hiHediyordu. Kadının en KAğıdı birkaç defa zonk-
AtillAsız hiçbir gün geçmi - müşkül vazil~ıı hovarda lıyan dimağile okudu ve he. 
yecqk mutlaka onunla teşr- metrep erkekleri idare et- iki bir daha görmemek üı-
iki mesai etmek, hayat arka- mektır. Evet galip gelen ere knybetmitti. Nihayetsiz 
daşı olmak lAzımdır. Zaten mutlaka kazanır. itte a9k.ta bir arzu ile Atilllyı bulabil-
«oşk» denilen varlık bu iki da böle mi? Ttirkiıı kendi mek için kapının iki kana-
genç crosmda kendini gös- yokluğundan istilade etme- dını arkaya kadar açarak: 
termişti. Fakat tatil gelin et mi9 mi idi? Şimdi yanındn - Atilll... AtilAI. .. 
Türkdn aileai yrınına dö -

bulunduğu böyle şırin bir Diye inledi .. nmeğe mecbur oldu. Ayrılık 
günü geldi. Otomobil Türk- ~~~~~~~~~~~~~· 

dn hanımı eYinJen alarak 1 Şeh·ır s·ınemasında ı

1 
kornasını çalıp sokaklar 
arasından geçerken AtillAyı 

~~;~:ka ö~::~eeğ~:~J~~yl~~i; 1 29 löustos çarşam~adan iti~aren 
ikisi de ayrılığın tesiri oltı- ~ MALEK EVLENl.VOR » nda kal<lılor. Ağladılar. Fa- ~ 

kot bakışhırı çok hazin oL 1 1 
du. Tam ayrılocu kları zam- K.\llKA llAL.\ H c;CL~IEK, E(1LF 'MEK 
an Türktın hıçkırarak kolla· 
rını AtilAnın boynuna Jo1a- ~ VE HOŞ BİH GECE GEÇIH~IEK .. 1~.T~:.nsE-
ll ı: #t. NİZ ur FİLİMİ llEH llAJJ)E GOUUNUZ. 

- ttabuk gelirıın. bu ayrı lık 1 Ayrucu DCNYA HAVADİSLERi 
bana çok ttcı geldi, .Allaha 

ısmarlodık, senden ayrıl m- v ZAF E ~ BA YRAMJ miiuasehe-
um Atilla . Dedi . ıı 

~~ tile 30 ağu ·tos P•'l'Ş mhe giiuii saat 2,30 da 
O günAtillddahnkuvvetli MAT( ·A. 

bulunan ovgılisi Türküzle r k • 
gezerlerken yovnş, nğ ı r od- 1 Vahşi ATri anın iç Yüzü 
ımlar l u kendilerine <loğru ~ Her yorde ve herkes tarafından mazharı takdir 1 
gelen bir genç görrliılo r . Tü I~ ve rağbet olmuştur. Tamamen tabii ve normal olan 
rküz « Ne güzel bir honım» böyle bir fdmi her zomon göremezsiniz Çok istifade 
diyerek Atilldyn fı sıldadı. meraklı ve heyecanlıdır. Fıı sııtı kaçırmayınız . Snnl 2,30 "il 
Fukot Atilldnın rengi atmış- dadır. ~ 
tı. Çünkü, gelt~n genç ku:, 1f 
ikinci sevgilisi TürkAn idi. Cl}M.\ malinamız saat 2,30 dadır. ~ 
Gen~· kız yonlnrınn yık- ~~~~~~~! ~~:~~~~ , . . ' 

SANAYiCi! Cümhuriyet bayramında An-
karada yen (SERGİEVİ) nde açılacak sa-
nayi sergisine iştirak etmek şerefli bir vaz
ifedir. Şimdiden yerini ayıı·t! 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti - • ... • • "\ ·.·~· ' ) '·\ .. - 1 l• • . ""!,j ~=- · " 



Sayfa: 4 TORK DiLi 

r:c n e b i G o·· z i 1 e T Ürk iye r·· ~ ~ rttaş: ········,ıl «ll!I!~~~~!!!!~~~~! !!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!~!~!!!~!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!~!!Wm!!~!!!!!! l!!!!!!!~!l~!!!!!!!!!l l!!!!~!~!l!!!I ~!!!!!!!!!!!l!L.ııı• 
~ • Hılaliahmen unutma • -~ B 1 k .. o •• p 
yetinden kurtorını ş ve mil 1 den Türkler a.-ırlardanberi : ıstır~p çeken insanlara : ~ a 1 es r v o 1 rı. 
letine kendi ,·atonını tekrar zararlı tecrübeler yapmışl3r, : eyilık yardım eden odur : lf 4 

· ı •••••••••••••••••••••••••• =1i • ı · O VAKO Y kazandırmıştır. O, milletine yenı mcmleketlerınc e ~ Balıkesıre nr saat mesafede bulunan de 
okuyup yazmak öğretmişt. ecnebi kültü =s ·ık 
ir ve milletin kıyafetini di- rÜ ve kolonileri vücude gel- ~ (Atanus) köyün en güzel ve su ile çevrilmiş adacık üzerinde ı 
ğer modern milletlerin kıy- miştir. Memleket dahilinde ZEI• s ı• K Q N ( , defa olarak bir eyh)lde panayır açılacak ve dört ~din siirecrktir. 
afeti gibi yupmışt · r. o ilim, ecnebilerin seyahati serbeotir. e ~ Balıkesir ile civar viltt~et \'e ı·azalardau YC nahi~Plcrde11 gr--
teknik ve u, imari :.abasında Ecnehiler her yerJe mı snfı- f = 
eski 'rürk kültürünün en fOl0g~r8 makt'n elerı· ~ Jecek esnaf ve celeplerin h,.,. tiirlii istirahatlflri kü~ ihtiyar lıe-

rpArverlikle knrşılanmaktad.r. ~ veti tarafından temin ~diJecektir. l>auavır verinde ayrıca carda~ 
yeni terakkiyat ve tekdmü· Dost sıfatı ile gelen bir .l!ff!ff§!j • • • • .. 
lit ile mezcederek vııtanını ecnebiye izzet ve ikram ~~ ve gölgelikler vücude getirilecektir. 
imar etmiş, demiryoııar yu- yapmak ınbiı bir şeydir vo 24_· O VAK 0·· y PANA Ylrnı nın 1ıu~usiyeti kö\·iin 
pmış ve deniz seyrüsefer- hor Türk böyle yapmnklu fi ~ 
leri açmıştır. Madenler iş- büyük bir zevk ve ıaadet t OV31tlll tam orta~ında, suyu bol, Jıavası ~Üze) bir verinde olmasıdır. 

~:~:ğ~:ş~.~~i.:~ ~~ı::r~~: d"[::·erıt mukabili ol•• ~ıo aiijifilii~iil~~iruilıiii~iilliliIDi~ij~il~~ ij~~iiiiiiiiii ijJi~iiiiimiiiiı~ ijWi~IDmfüilıii~i~iiiiliWi iiWii~lıi~ ~iiiiiiiITTii" 
nlar onun kedisinin, dostl · rgen land yani Şark mcmlc-
nrının ve mesai arkaşlar - keti - Eski Türkiye idi. Ye-
ının eserleridir. ni Türkiye dahi Levent 
İstanbulun baıı mehafilid· «Mogenland» yani Şark 

en başka Anadolunun her memleketi olmakla beraber 
yerinde Türkün emniyet ve bu kelimenin mecazi manası 
i\imada ldyık, namuskdr ve ile de sabah memleketi ya-

FOTORGAF. I 
iN LER 

misafirperver olduğu gör- ni yakın istikbalin, yarının 
ülür. Maamfih misafirperv- ileri bir memleketidir, bir 
erlik bahsinde Türkiye defa görüp ayrıldıktan son
Frasa gibi yapamaz, yani ra daima hasreti çekilecek 
ecnebilere kapılarını ardına ve özlenecek bir memlekettir. 

Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticaret~ane 

kadar açmaz. Çünkü bu yü- flermanvar den Herglı 

Pek Yakında 

SÜREYYA OPERETİ 

Oiinvada hirincili~i ka-. . 
zanan « ZEISfKON » 

fotoğraf ıhakinelflrinin l 
934 ot mwtik modt)ll ·-
rini makinfl, SE1hpa Yf' 

1 

çantanlarnn «Ş4\ il MEll 1 

MET MAHDU~IU HÜ -
SEYIN A VNI ticaret -
hanesinde ara,rınız. l 

1 

i~gfa fo~ogra~ ma~ine~~r 
nın Bahkc~ırdc yegane satış yerıdır. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGBAF ~fAKİNEtERi 
Yeıli yaşında bir çocuk tarafından <lnhi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

ŞEHİR Sİ NEMASllVDA 
___ .. _ 

iiilii~=-;-=========================~ 
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Vilayet Ziraat Müdürlüğünden ~ 
Eıcarı müsmire fıdanhğı ittihaz edilmek üzere istim- -.;: 

lAki icra kılınan ve belediye tarafından Türk dili gozet_ 
esinin 4276, 4277, 4280 sayılı nüshalarında ilan edilen 

~:.Qlj;I L.l''..,......ııull~ ) 

~ 

~! 
~ • 

AVUKAT Aşçı Ahmet U ta 
BANDIRMA 

' ,tarlalar tesellüm4 edileceğinden mezkt1r tarla sahiplerinin 
takrirlerini verip paralarını almak üzere Vilayete mürac

~ Balıkesir vilayeti dahilinde temiz ve nefis yerJJ8~ 
; , BALIKESIR HÜKÜM ET CADDESİN OE ~ it pişirmekle meşhur olan Ahmet usta bu defa msnr.

1
, 

EM 1 N VEDAT 
----- 7ili Ceza, ıic ret, btJkuk, ihtisas, ~a~ emelerile ~~ otelini bırakıp Cümhuriyet meydanında Şehitler ı.ıbl 

Daimi Vilaoet Encümeninden: ;: divanıbarpleserde duvıı dtıruhte tder ıstışare yapnr, ~ desi kar§ISında yeni yapılan dükkfin ve bnhçer 
fikir verir. JJ. geçmiştir Yemekler rekabet kabul etmiyecek derece ', 

A~'valık-Altınova yolunun 6-588-8-765 inci ~ ~~ • 

aatları ilAn olunur. 

.1 ~ • ~®:J:~~ ~~\~" ~)~·r.: ~ ~~~~J:~~ • ucuzdur. Pildv ve çorba (5), etli sebzeler (10). 
kilonıetreleri arasında şartname ve keşif name !} yemekleri ( 12,5) kuruştur. içki farkı nlınmıız. 

mucibince yapılacak tesviyei turabiye ve kaldı- r··················· •••e••········· .............. • • 
rım inşaat• ıo-Eyhil 934 tarihine nıüsadif paza- •• • ••••• ...... AVü····Ar···············:: , • .. *lf"l§i l1'-' ij!~ • - 11 -·,. 
rtesi güııii saat oıı lıeşte kapalı zarf usulile ilıa- U !i ımm~!!~!!~!~IBl!~~l~:!~~"~!~~m!r::~~!l@!!W.~~l!~~!!I,._.. 
le edilmek üzere münakasa'.'a konmustur. :: :: ==~ • •• •• ~l 

Bu inşaatın bedeli keşfi 8305 lira 68 kuru- !i H. Tevfk - Sadık ii ~~ 
ştur. :: :: ~~ • •• -= 

Münakasaya: Liyakati fenniyesi başmiihen - •• Oava V~kili •. § 

dislikçe tasdik edilenlerin iştirak me~uliyeıleri ii Yusuf Kenan fi f(~ 
ile çalışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret Yesi- !i :: 5 

kası ibraz edenler kahul olunacak ve hu vt:1sika- iiY zıh~nGsl hükumet caddesinde Ahın t çeşmasi karşısmd !! ~~ 
lar ye,·n1i ihaleden rnakal sekiz gün evpl baş i! \terk ez ve kazalarda lıt>r n~... dil va kel hu 1 •• ~§ 
nıüheudisliğe ibraz edilmiş hulu nacaktır. Ta tiı> i! vt> sürat h· neticelPıHlirili r. •: ı ·- J 

L •••••o•••••••••••••••••••••••••••• •••••••~••o•e ~ L ,~ 
olanlarııı bu vesaik ile hPraber yüzde yedi huç- ••••••••••••••••••••••••••••••••e••·~·· •••• .. 0 •• ~ 

uk ııispeti~de temi~ıatı nn~vakkate n1a~buz ve~·a ~~ ~· ~~ , ~~ ~~ ~ 
nıektuplarıle yevmı rnezkurda ''e vaktı muavve- 11! ~ E§~ • 

1 a 
nind.e usulü d .. air.es~nde e•~ciimeni viıayetr. rc~;,ıa 1 inşaat ahipleri e mü endis ~ ı• 
maJ~ın_ıat. almak ıstıyPnlerın daha eval bHşnıiilı - t l d ·kk t · - · 
cndıshğe veya encümeni vilayet kalemin<) nıiira- ~~ ve as a ar ı nazarı l a ıne wj En temiz ka vuççuktau y~ pıhııı~ ~ 11.,, 

Efffi';. muşak ve aJa tiki~etli, diin)anın en ... a~ 
caat etmeleri ilan olunur. 166 c.... Kurt anlan .,e balık marka çimentolar her zaman ~ 

--------------- ~ gayet tozn olarak ticarethanemde b11l~nmaktn birinci ==_s lan1 Uıstigi olan ~Jişl~n l:'\stiklt\riui di~cr ~ 
skeri Satın alma 

1 
nevi her eşit yağlı boya ve ynğıarı ıle ııer renkte l1 ~markalara tercih ediniz. Çüukü birnnıuı11 

KomsiyonundaılJ: boyaları ve bilftmum malzemesi betonnrmede kulla- =~ ıastikter·in r11"ki11de olduğu snµıanııı~il'
1 

.. nılan her ~·eşit ısteniten hoycıa demir. bulunur. çam.~ =-A tet·rüh~ edilnıiştir. 1 
Snsığırhğm kıtaat hayvanatınıu ikiyiizbirı . çimento alAtı ziraiye demir hor nevı hırdavat ve ~ 

kilo arpası muhamnıen fiata nazaran kapalı ~ maizemei ınşoiyede rekabet kabul etmeyecek dNe- ~ ı ;J Mişlen siip"'rkonfor lastiklt•ri ile kt>' ~ 

i cede toptan ve perakende ucuz f iatla s:ıtılmnktndır . 

1 
• ~::::..:. mali emn j) elle ~ .. ) ~dıat PdHi r. fi tı r ho.vl 

zarfla ihalesi ieap eder·ken yanlışlıkla aleni nıii- Sipariıler sürntll} sovkeılilir. Eyi ve ucuz malzeme 

h ı =~ dan mevcudumuz bulunur. nakasa ile i a esi i<-aı> ediJnıck iizere ihin edi- ı almak istiyenlcrle menfaatlarmı mtidrik zevatın her -- ~ 
· · l · · · · l · §.:! Mişlen lfistı.kler1· BnltkPsı"r ve mülhnknt1 ocantaS' 

l · d "d · · · ·· ) halde ticarethanemıze uğrayıp <~eş1t erımızı gorme erı .. 
mışsc e '.' enı en yırmı -.0 tin nnH detle ilan ve === y ı d - ·' ~. menfaatleri iktızaeındnndır. -1 anya 1 ::a e • 

ihalesi 5 eylfıl 934 çar~amha günii saat on- it Bandırma tsmet Paşa cnddesi c==e il. NrSRET J. 

da kapalı zarfla ihalesi icra edile<·rktir. Tahpl- 1 demir tüccarı Hatip za~A -~ Zarf ıh han-Ralıke~ir ~ 
erin rııezkılr giirı ve saatte Balıkesir As. Sa. Al. 1 · ı==,. "" 
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