
BAYI~ 4270 - - 3 AÖUSTOS 1934 Cuma -
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Almanya reisicümhuruMa_!.şalHindenburgvefat etti 
1 h t i y a r V e M e shur Şarka Moskova Altay - Birlik Maçı. .. ---~~~~~ 

M a r e ş a 1 o Ü n o 1 d Ü Ooğrı UZIDIR hıı. Rrdyısıı •uıon ıaç hakk- Altıylı spırculırı din ıeldilır. Mıç lıuıün 1111 il 
Erzaru11 hıtt111n 1üzer1lht IRdl tıf IİIİI flrlClk. JBdidı blShJIClktır, 

lınnu 111ıiyı nazırın bıpekil Hitlır Rıisicuıhur 
nkllıtiıı ıı~i. Bltün llıınyı 111111 tıtuyor. 

Berlin, 1 ( A.A.J - Havas 
ajanıı muhabirinden: 

M. ffin·Jenburg Neudeck 
,atoıunda eakin bir uyku 
uyumaktadır. Bu 87 yqınd· 
rki ihtiyarın hayatını daha 
ıi1ade uatmak için artık 
ümit beılenmemıkteclir · 

Berlin, ı (A.A.) - Reiei
cümhar Marlf&l Hidenburga 
ile son defa görüımek Cisere 
tayare ile Meadecke giden 
Baıvekil M. Hitler ha1tayı 
ziyaret etmit ve gerek t•h-
11 gerek büttın Alman mil
letini• ıamimt 11hhat temen 
nilerini arzetmittir. 

Meudeck, 2 (A.A) - Al
man reiıicömhuru Mareşal 
Hindenburg ba Abalı aaat 
9 da •efat etmittir. 

Berlin, 2 (A.~.) - Hüktl
•et, llaretal Hincleburgun 
•efatındaD itibaren derhal 
meri7ete geçmek bere bir 
kanan netret•i!!!'· Ba. ka-

Mlitneffı Mare~ı I Hlderburg 

nun mucibince Alman reisi
cümborluğu vazifeıi başve 

( Devamı ikinci sayfada ) 

·~~!~~~·~ ~~~ı ıdılı~!~i ıo.::ı.a~~~;d! A ~~!-;- ~gu;~ Bıglı llZll " •ıyacıılı •ır Gfll uyrıhllltz. 
inşa edilmekte olan Sıvae- Moskon Kominterutadiyo 
Erzurum hattının Erzurum istasiyonu 1724 met.re uzan
p:özergAhını ve iıtaaiyon loğondR mevce ile Türk ıp
mahallini tespit etmek üzere orcuları murahhaalarının mao 
Şirketler konturol müdürü hakkında verecekleri tafıi

ve Nafıa VekAleti baımüfe- IAtı neıredecektir. 
ttitı gelmiı ve tetkikata Moskova, 1 (A.A.) - ff11_ 
bulunacaktı. euei •nhabirimiıden: 

Kon yada 
Bir hıtıkllk kırutuldu ıa 

hastıhktın kurtanldı. 
Konya, 1 (AA.) -Sıtma 

mücadele cemiyetinı~e bın 

beş yüı hektar genitlığinde
ki eflatun bataklığı kurutul
muıtur . Civardaki yirmi bet 
köyiln sıhhatini boıan 
bu bataklığm kurotulmaeı 
aayeıinde hem civar halk 
•ıtmadan kartarılmış hem de 
çok mümbit ve tuvYetli bir 
arazidı1n !ıtif ade temin edil· 
miştir. 

Moıkovay ıpor enstitüsü
nün senei devriyeıi ve 
Lenin nişanı alma11 ıerefıne 
dön gece enıtitüde verilen Bugun muvıf'fıkıyıtlı bir 07un oynım111 bekJenen rcımenblrlllllilır 
ziyafete Türk eefıret er· Altaylı ıporcular dün lım- nda yapılacaktır. 
kAnı ile Cevdet Kerim bey irden ıebrimize gelmiılerd- Birlik takımı ldmangü
de davet edilmittir. Bu ir Misafir sporcular iıtasj. cü ve K. İdmanbirlili oyu
müeaeeseye Lenin niıanıaın yonda Mrntaka Futbol hey. cularile takviye edildilin••• 
verilmeai, bütün ittihat da- eti reiıi Hamit, Birlik rejıi oldukça kuvvetli bir ıelı:il 
hilında ıpor 1eYiye1inin tek· Ahmet Hul6ıi beylerle Bir- almııtır. Bu ıeklile Birlik 
Amülüne müeHir oluşundan- , lik, Güç, Yurt kullplerine takımının aralarında Vahap ıa 
dır. HükAmet erkAnının •e mensup gençler tarafındın bulunan ve tak~iyeli olcL 
yü~lerce ıporcunun ittirak et- hararetli bir ıurette karııl- uğu anlatılan Aytaya kartı 
tiği bu ıiyafet .m.uhtelif eğlen. anarak doğruca ldmancılar eyi ve muvaffakıyetli bir 01_ 
celerle gec~ .ıkıye kadar mahaline götürülmüşlerdir. un oynıyacatı ümit edilebi-
devam etmııtır. Mi1efirlere burada limon- lir .. 

Ziyafette söz ıöyliyen mw- ata ikram edilmiştir . B l 
k · k iri ımirin di•eri 

ez ıcra omiteai kAtibi •Jt 1 b' .. dd B e . . " k' . .h .~ ay genç er ır mu - al ıkeıirin ıampiyonu olan 
umum1sı ı enu ıtze ıttı at t hf ld k ld Lt . . . e ma e e a ı& an ıonra iki kuvvetli takımın kartıl-

~ . l Jı k . ıpor te\kılltı re111 intipol, h . . 1 k d h h l 
a VQZl1flf aa d B!p!lft. meel~ğı. bir~ikl_ar_ı kAtibi 

1 

r;:~ny~:~:~~:r, :ii:a':ere~ =~1 
ve e:e.:lte :~~ 

Hudutta T ahşit Edilen ltalyan ::::::~:" ıttıhat ı:: •İnde bulun::·dır· .;,.; ... 
17 

de ......... 
Koearef ve diler batıp nu- Alt s· l"k b _.... G _..l i · 

A k G A ki d T .. L• 8"J • lr 1 maÇI ··-- 8ul' er •IH -•aflalDw-Kuvvetleri rtı e r i l ı n 1 y o r. ' ::i:r~:v~et. ~=;~~ v~;e~: ı-Al".:::i ~Hi._k_me~t-P~ap~•-ta_d'J~U_m_u.-:-e_ı _te_m..,en,,_nı .... · ed_er_is_. __ ,,_ 

ldıı ıdiill 11ib1t11~r (( fı11sıı ll11nrt JllHIR ~it~r! )) dirı lıaiırdı~r. ~;~~.::~ aiıayiıUr oözlar Baldvinin Millet 
111 Cevdet Kerim bey Tilrk-

111 Pıpaiı liyaaı ıkiliii ıııılııi, Jfliaılıryı gazetelerinin nısriyıtı. Sovyet dostluğundan bah1et-
Roma. 2 (A.A.) - Avus- Avuıturyanın akıbetini tabii vermek istemiyen Alman tıkten sonra heyetimize gö-

turya vasiyetinin eyilet•Hİ mültefiklerj . olan küçük iti- hikumeti ıöylendiğine gö- •terilen yükaek ve 1amimi 
dolayıeile badat tahıit edi- IAfın akıbetıne bağlamaktan re bir, bir buçuk seneden- alAknya teşekkiir etti. 
lmiı olan ltalyan kıtalarının menede~ek selamete ermesi- beri Avuıtoryaya karıı ta- Cevdet Kerim be1in nut. 
geri alınaoağı ila .. ı olunmu- ne mAnı olmuştu~ . . tta~ya Av. kip edilen ıiyaaeti de doğru ku ve hatiplerin Türkiye 
ıtur. ueturya meaelesını ınhi11rı bulmamaktadır. hakkındaki e6zlerı içten ge_ 

letanbal, 1 (A.A.) - Avu•· ahına al'?a.k ve huduttaki Pariı, 1 (A.A.) - M. Ba- len bir alAka ve muhabbet-

Slzlıri lılçikıdı bDyOk 
bir ıımnuniyıt uyın~ırd1. 

Brüksel, l (A.A.) - M. 
Bald•i•in art.ık lngilterenin 
müdaıaasını dütündüğimlı 
zaman artık Dava eahillerini 
değil fakat Reni dütünüyo· 
ruz tars ındaki sözleri Bel-turyan n Ankara 11fıri M. kuv~etlerının k~fi olduğunu rthu A vuıturya maalahatgüz. le dakıkalarca alkıılandı. 

Belliin hu111rile ve büt.ön ıöylı!erek Berlın hükumeti arını kabul etmiıtir. Mas- Hertarafta büyük samimiyet çikada höyük bir memnuni-
ıefırler erktaıaın iıtirakile ne•dın~e yapılmuı11a bRzırla lahatgüzar dün M. Dolfuı eseri görmıkt.eyiı. yet uyandırmııtır 

Mı~tııııi ı aılirıttı. 
Mı~ı• Slttıst ifltrfıl 111· 

tiki •ıııı~ı. 
Berlin, 2 (A.A.) - Millet 

mabkemeei dün ilk defa ola
rak Ra yiıtag mecliei bioa-
ıınd~ ~plannrak deTletia 
emnıyetıne karıı ıaikatt 
hazırlığı eürmüne ait 
muhtelif itleri tetkik etmit
tir. 

bn .... -ı. t1lariaiscleki SenjulİI nan müdahaleye iıtirak et . . 1 d. i . -=----------• Matbuat, bu ıöılerin Slr 
-e- . ki "' b. h . ıçın yapı an ın meraeım• c s· 5 l ·----~~-----kiliıeıiade feci ve zalımane me e •&ır ır ata ıtleme- . . . L•ıtvanya OD ımonun 1 gön eve 1 

•• 
b" L dedilen AYOi· ktedir. ıttırakınden dolayı FranHya Belçika araıisnin tamamiye- u 
ır ıurette aa Be 1. LL . . 1 Ç 

turya bafnkili M. Dolluıun . r ı?, _I .<A.A.) - Havas teşeaaür etmıştır. tini, ngilterenin emniyeti 
iıtiraati rubu jçin dini bir AJUll bıldırıyor: M. Barthu Franıı• htikflm. a • 1 N 1 k için eıaslı bir 
Ayin 7apılmııtır. . .. ..Alman .m.ehalili Avusturya etinden ıubat 934 te yapılan nane ya ızınnın il ·- unsur olduğuna dair büyük Tayırıyı ·~ kını•ıL. 

Cibahuriyet bük6metı mu- ~u~m.~~= t M .. ~o~ P~pen- beyanattaki perenıiplere 11dık llJI zı"yarıt ıtti. bir metanetle yapıığı beya- • 1 
meHillerinden maada halın ıo ıy . . J- ayınının aabul kaldığı ve bu beyanatı oatı kuvvetlendirdiğini yaz- illlUldlk, ErelU il hrll 
aahrimıs' de b•luan bet bil edecej'ını zannetmekte ve . l d. d l l l Moekova, 1 (A.A.) - Lit- maktadır. OrdUIUZI flJlfe .. , .. 1,, itti. 
7- t fi . . 8 . ımza ıysn ığer ev et tr e h h · · 1 • 
~k elçi bil6mum, .•ulahat· Ad.~u:,:~a Vi'J•:wıı~ınıh .. LQerh~e •ı• ı bir temae muhafua vanya cdm uriyeti arıcı ye Gazeteler Belçikanın biç Zonguldak, ı(A.A. J - YAJ. 
guzarlar ve atef8mılterler ve on .... na. matı- . .kl nazırı M. Loıoraitsin Moıko· bir vakit, Lokarnonun kefili d 
maiyetleri ile beraber kon- nİD iki memleket araıında ~.d~rek :~ustu~y~nın ı_~tı h A· nyı ziyareti münaeebetila iı- olan lngilterenin sözünden guldak Ereğli ve Bartın 
aoloelar hasır bulunmuştur. tabif münaMbatın tekrar te- ın~ ms a aza ıçın 'mJ~ı~ lıle- vestiya gazeteıi ıöyle di- şüphe edilmedjğini illvı et- ~ayarelerinin 30 atuıtoı •· 
lıtanbuldaLı· Avuıturya esıüıün·iı· arsu .ettiğine bir retıni devam ettır ığı . yor.· mektedirler. er bayramı günü yapılacak 

& b ı L elan ad konma meraıimi 
tebaaeı da meraıime ittirak işaret_~~ ıbte Abeakı etmektedir Bischofta temin etmittir. «Sevyet cu··mhurı·yetlerı·nı·n Vaıington, ı (A.A.) -- Ro-B .... A münasebetile tayare cemiye-
etmiılerdir. uu . ~ra r vuıturya Viyana, 1 {A A) - Plan- sosyalist teıkilAtı M. lozo_ yt .. r ejanıı bildiriyor: ti Zonguldak şobeıi bilyflk 

Belara&, 1 (A.A.) - Hav- bü~.:·~.ını; M. Vonl Popenin atta ile Holıvveben ton raitiıin mu•aeelatını muha· M. Baldvinin ha~a müda- bir teeit programı hıaırla-
ae bildiriyor: kak n?h ... ~ . tart ara talik dakikalarında kuvvetli bir bbetle aelAmlar Sovyet Ro- faası hakkında avam kamara- maktadır. 

Zagrep\e çıkan yarı r .. mı ~:.-· ıd~:mak~ d~lduftı da sesle «yaıasın Almanyaı yaı· aya ile Litvanya arasırıda ıında yaptığı beyanat lngiL Halkın aabırıı•lıkla •• he· 
Zovoeti guetesi ltalyanın ı ıaı e ı me e. ır. asın Hider!ı diye baiırmııla- 14 eenedenberi mevcut olan tere hükumetinin dütündük. yıcanla beklediği 30 aplloı 
Awıturyadaki bugünkü ita- M. Von Papenın vasıfeıi d M k 1 ti b lerinin açıkça ifadesi olarak t•yarelerimise ad ko,,...a ...... 
rıııklıkı.dan muul olduğu- 1&dece hiç bir tereddüt ve r ır. ah Om arın sevceler- an anevi doı uk münase et- telAkki edilmektedir. ruiminden sonra ""bı~ 
nu iddia ederek diTor ki: ıüpheye mahal bırakmıyacak ile son defa görüımelerine leri hiçbir ıamın küçük bir Londra iktısat konferanıı deniı eğlenceleri ve ıeneat-

-Çtlakil il. MaıMIİDİD poli. tekilde fevkalAde murabbaı müsaade edilmittir. Biri ko- ihtilaf ve niza ile haleldar eınasında Belçika ve Hollon- hleri yapılacaktır. 
tikaıı il. Dolfaıe btlylk ala- ve orta elçi vazifeıi olabile_ tolik biri potHtan olan ma- olmuı değildir. da ile lngiltere adalarına ka- Yıııı ıskerl tıyırı ruııı 
talar yaptırmıı, onu 801yali· cektir. Avusturya meeeleeinin hktlmlara bu mezheplere Moskova, ı (AA.) Lit- rşı hava hücumlarına mani Sofya, ı (A.A.) _ Yunu 
etlerin milaaheretinde• mab· karıııkhtını :ınbyan ve batka- men•up papazlar dini telkin ! vanyR Hariciye nazırı buraya olmak için bitaraf mıotakalar aıkeri tayare filoıu buraJ& 
raa etait 99 11. llanolini ca karıtıkbklara ıebebi71t lerde bulanmuılardır. gelmiıt.ir. (Devamı ikiaei Hyfada ) gılmiıtir. 



~························~ 
: SESLER : • • •••••••••••••••••••••••••• 

His ve fikir. 
İki saatti r , gevşiycn par

maklarım nraeındn k ııl em 

önümde upuzun bir kt\ğıt , 

ılham perisini hekliyorum ... 
Sıc:ığın tesiri , onun da 

kanntlarına gem vu rmuş 
anlaşılan ... 

Geconin,bu nlgün saatinde, 
ilham perisi. goğnn kimbil
ir kaçıncı katında. bir çeş 
mo başında voyn açık. mas
mavi bir umman gibi uzan
an goğiın n ihayets izliği İçi

nde nefes nefese , tM içinde 
uyku kestirmekte ..... 

Ve belki de; şimdiye ka· 
dar milyonlarca şairi n. şöh
retler ini bütün beşer iyetin 
kalbine hediye etmiıj olan 
bu mütevazi mahlCık, hu 
anda rüya görüyor . 

llayır. hayır!.. Hiç biri 
değil. . . O, belki, değil. mu
hakkak, bir kadın memesi 
üzerindeki damar kadar aç
ık mavi ve altın kakmalı 
gözün altında, zümrüt gibi 
kırlarda ve süt ırmaklar 
kenarındadır, timdi. .. 

Etrafına toplanmış olan 
Danteleri, Şekispirl e ri, Hügo· 
Jarı, Götheleri, Fuzuli, Nef'i 
ve BAkileri ve hatta Betho
venleri sıra ile dinliyor .. . 

Onlara, bir zamanlar şim
şek kanatlarını her çarpış

ında, yeni hir alem gösteren, 
eskilerin «perii ilham» 
dedikleri bu ölmiyecek 
mahluk, gözleri 
kapalı, başı cennet perile
rinin dizinde, karşısındakil
erini <linlerken kim bilir da
ha nasıl alemleri; kc. fedi
yor. 

Ona karşı şükran bo
rcunu ödemek her şaırın 
ve hHr snnatkdrın vazifesi
dir. 

Çünkü, sanatkfirı,sanatkfir 
yapan onun bir knnat vur 
uşudur. 

Mareşal 
Hindenburg 
Öldü 

ır ( Üst tarafı birinci sayfada) 
k:ll et vnzifesile tevhit olun
maktad ı r . Bir urnaleyh rci_ 
sicümhurluk 1-litlııre inttkol 
etmiştir . 

B ~ rlin, 2 IA.A.] Btilün 
reflmi idnroler milli <'' rı ı zr 

gününe knd::ı r ffohil nim.ık 

üzere bayrn kların ı ynr ı y:ı 

indireceklerdir. Halkta nynı 
tarzda hareket ctmeğc d ın et 
olundu milli cena ze gününe 
kadnr her gün ak · anılar ı 
soat 8 de 9 arasında matem 
çanla rı {· aldıracaklar. Aynı 

müddet zarfında bütün şenli_ 

kler ve musıki ve bir cümle 
oyunlar tadil olunmuştır 

bütiın devlet memurlar on 
boş gün matem olarak siyah 
kol sargıları asaca -
klardı r Cenaze günü 
bir dakika sükCıt mu 
hafaza edilecek ve bu müd· 
iç.inde her türlü i ş ve nakl
iyat tamamen duracak. 

Ankara, 2 (A.A ) - Alm-
an Reiscümhuru Mereş::ı.l 

Santiar bir kağnı arabası 
ağırlı2ı ile ilerliyor, kafam
da gıcırtıların duyar gibi 
oluyorum ... 

Elimdeki kalem, holtl ho
mbeyaz kdğıdın üzerinde 
tenbel, uyuşuk, bir emir be
kliyur ... 

Fakat, ondc da tkkat 
yok,. Pormanlnrım arasın
da baygın yatıyor. 

Haydi, yaz, benim ru
hum kadar sevdiğim , n ş
kım kadar hürmet ettiğ

im, canım kalemim, fıdan 
boylum, yaz!.. . 

Sana, böyle, uyuşuk uy 
uşuk durmak yakışmıyor . 

Fakat, o, benden çok 
çalışıyor . Bunları kafam 
emrediyor. KAğıda , o ge. 
~~ iriyor ... 

Aman, ey, ilAhi parçaları ıle 
inaanları mesteden Betlı- nı 

Hatta, 
bile 

kendi 
kendi 

~:alışmnsı 

anlntıyor. 

oTen, artık sus, sus ki uyan
masın ol ... 

Bak, ne de güzel mışıldıy
arak daldı.. Uyandırmayın 

onu, oy cennet hurileri!.. 
Kanatlarınızı, hışırtı ya -

pmadan örtün, onun yüzü
ne ... 

Çekilin, artık, ey kalpler
de yaşıyan büyük sanatkd
rlar .. 

Ayaklarınıza, biitün kalp
leri dolaşan o ıldhi nağmele
riniıi geçirerek gidin; güriıltü 
olmasın. 

Uyanmasın şiirin, sanat ı n 
anası , uyanmasın 

Göreceksiniz, o, hu 
sundo, insan oğluna 
hediye edccektır, 

** Gece ... 

uyku
neler 

Bekçinin dinmiycn düdü . 
ğü ... 

KöJl0klerin , biribirinc ka
rışan, inceli kalınl ı havlayı
şları... Pençered<' ki böcek 
ve lAmbndrıki pervane ... 

Ve Rıcak .. 
Ateşten hcnuz \0 1 krıı ış bir 

demir gömleği g iydırirler 
gibi gecirdıler sı rt ıma sıca 
ğı. .. Şakağımdan şı pır ş ı pır 
damlıyor, benlığim .. 

Nefesim, bir mnk i rıa rlıı i 
resi kadar sıcak ve öldunL 
cii oıan havayo knrışauııy 
or .. 

Tekrar aynı lı ı vayı 
Itis ediyorum ... 

t •nı> 

** 
Şimdi , belki, ~u daki . 

kado binlerce ve mily
onlarcn insan, elleri şakn 
klar ında gözleri bir tar
afa kaymış. ılh~m perisini 
beki iyorlar. 

Fakat, hu sıcakh ilham 
perisinin geleceğini hiç um
muyorum. 

Öyle olduğu hnldc, yine 
kalem,elinıde, birşeyler bekl
ıyorum .. . 

lleyheyler, ndım odıın ile
rliyorlar... Bana yaklaşmak 
üzeredırler .. 

Çıldıra cağım sanki.. O 
kadar sıkıl ıyorum .. 
• Gözlerim kapan ıyor ... Bel 
ki uyuyaC'nğım ... 

İlham perisini nafile hek . 
lememeliyim .. Yoksn hakıki 
perilerin gelmesi yakın ... 

Mehınet Tuğrul 
NııT: 

Küçük ~oylu gazteciye bir 
Kaç tavsiye: 

K tri, hangimizin,c(hir ) a 
zı yazmış olduğunu go· 
~ter mek heves)j:;i olduğunu» 

ı·ı lı J ı r 

.. vurttaş! ........ ,. 
l/ilalialımeri 11nutnıa! : • 

ıstırap çeken insanlara • 
• eyilik yard1111 eden odur • 
••a•• ••••••••••••••••••• 

TOftlDIL1 3 AGUSTOS 

Baldvinin 
Sözleri 
Etrafında 

1•••••••••••••a•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
: ŞEHİRVEMÜLHAKATTA ! 
• • : ........................................................................... ~-

( Ost tarafı birinci sayf oda ) 
tesisi hakkında bir plilnın 
.M. flulc izah edilmiş olduğu 
ifşa edilmektedir. M. Baldvi· 
nin beyanatı bu fıkrin inki
şafı olarak telılkki edilmek
tedir. 

ıarmam- ------
Kayser ye şiddetli yalmurıar 

yağdı 
Kayseri, 1 (A.A ) - Dün 

geC'O şiddetlı ve ıürekli bir 
yağmur yağmış ve . Talas 
nahiyesindo Reşadıye ve 
Okçakoyn yöylerin~e fazla 
zarar yapmıştır. insanca 
zeyiat yoktur. 

Hindenburgun vefatı dolnyı
sile Reisicumhur Gazi Mus-

Ziraat 
Bankası şehrimizde buğday 

mübaayasına ~aşladı. 
Beklenmekte olan au.ır 

ıliin gelmis ve şehrimiz Zi
raat bnnkasi dünden ıtihar

en buğday mübnyaasına bu. 
§lamıştır. 

Banka köylünün buğdayını 
go~~en seneki fiaat üzerinden 
almaktadır. Yalnız bu sene 
mahsuJü alınmakta geçen se
neki mahıml kabul edılme

mektedir. Mübnyan edilen 
buğdaylar doğrudan doğru 

ya siloya nakledilmektedir. 

tafa Kemal Hazretleri ve 
Hariciye Vukili or. T. Rüşıu Heyet tetkikatta 
bey taziyet belgrafları .ç~k- Bir gün evel şehrim ize 
kmişlerdir. Bugün Harı.cıye [ gelen mütehassıs ho _ 
Vekili Protokal daire Şefı Ve_ et tetikatınn devnm 
kili Müşfık Selami hoy Alm- 1 !tmek üzere miılhakatu 
man sefaretine g!derek hüku_ 1 çıkmıştır. Baytar müdürü de 
met namına tazıyette bulu- h , k . t " 

erete reıa at etmış 1r. 
ndu. 

8enin, Nurullah Atavari 
bir kalem sallayış ve Na-

Sı~hat müdürümüz 

Yurdun Avcılar 
Müsameresi pek muvaff a- Bugün Çengef oğlu çiftli ,, 

kıyetli ve güzel oldu. ğın~e ~eyram yapacaklardu. 
vurttular Çok alkışlandılar. 1 
fdmanyur<lu kulubü On be_ 

şinci yıldönümü munasebetile 
dün akşam Şehir Sinemasıda 
bir müsamere vermiştir . 

Müsamerede çok kala-

balık davetliler arasında 

Vali bey Belediye reisi, 
mülki ve askeri ruesa 

tanınmış bir çok, 
güzide aileler bulunmakta 
idi. 

Müsamere istiklti.l marşı 
ile haşlamış bunu yurdun 
marı;ı takıp otmiştır . ~üten. 

k ı bon çobo.ıı piyesi temsil 
ed ı lmiştir . Yurdun müsame
r ~si büyiik bir muvaffakıyet 
kazanmış piyeste rol alan 
hanım ve efendiler sık sık 

sı k alkışlanmışlardır. 

Müsamere esnnsında piy
ango da çekilmiş talililere ik
ramiyeler verilmiştir . 

Kazandığı muvaffo.kıyetten 
dolayı ldmanyurdu vo onun 
çalışkan reisi Feyzi beyi te 

A vcılnr kulubümüzün tert.. 
ip ettiği av bayramı bugün 
Cengeloğlu siftliğinde ya
pılocaktır. 

Küliihe mensup av,·ılRr 

bı:ıyrama iştirak etmek üze· 
re daha geceden Çengel oğ
luna hareket etmi lerdir. 
Bayrama iştirak edecek a1'

cılar muhtelif mınto.kalara 

nyrıiarak avlanacak ve öyle 
üzeri Çengel oğlunda topl
anmış bulunacaklar ve öJ-le 
yemeğini burada toplu bir 
hfilde yiyeceklerdir . Bayra
mın neşeli bir surette geç
mesi için her türlü haz ı rlık 
yapılmıştır. 

Ağır ceza reisi Cevdet beyin 
şehrimize geldiğini yazmışt

ık. Bu haberde bir yanlışlık 
olmu ·tur.Cevdet beye şehri
miz Ağı r Ceza mahkemesi 
rr isı Cevdet beyin kardeşi 

denecek yerde İzmir Ağır 
cez ı reisi denmiştir. Düz • 

polyonvori bir kılı? ~uşan -
ışla, önümüze eerdığın o ko
rkık, nahif 1'0 duyuııuz«Yı- 1 

ldıza mektuplar» ın, söz - 1 
lerinin bana değil, kendine 
ait olduğunu çok güzel isp
at eder, .. 

Yeni Sıhhat müdürümüz 
Dr. Yunus Vaefi bey dün İz · 
mirden şehrimize gelmiş va-

zifesine başlamıştır. Yeni mü_!==G~o= •• =n=e=n=d=e=s=·, r======v::=a=:=k=a=. = 
dür istasiyon<la doktorlar ve 
ezzacılar tar alından karşıla-

hr ik ederiz. el tiriz. 

Senin tabirinle söyliyeyim 
ki, daha açık anla: 

«Bir yazı yazmış olduğu
nu göstermek hevesliıi olan» 
lar ancak, o şekilde yazanl
ardır. 

Küçük boylu dostuma, be
nden, candan tavsiyeler: 
Yazılarında samımı ol, 
küçüğüm. ,. Sonra, Nnpol
yanvari kuşandığın kılıcın, 
kınında d urmıısın, paslanır .. 

Bir parça cesur ol, kor
kma .. 

Şu küçük boylu gazeteci
nin tevazuuna hayranım, do
ğrusu: 

« ... Ben, diyor; bu 
ehemmiyetle bahse 
sütunlar doldurmıya 

hır genç değilim.>> 

kadar 
değer, 

ltlyik 

Ay, bu ne tevazu!.. Fakat 
hu tevıızuun ardından, öyle 
hir gurur sırıtıyor ki... 

« - Demek ki, benden 
J.e gazetelerde bahsolunuy
or'.) . İoanmıyacağım valla
hi .. » diyenlerin gururu . 

lnnn. dos\ıım , inan; ~:ün
ku, yine senden bahscdiyo-
ru rıı ... 

.Fnknt,geçen günkü, ba ... ka 
ekildc idi. 

Mevla, kimseyi o şekilde 
o·a 1cle siıtununa dii şürmes
t"I 

in ... Neyse, kısa keseyim, 
demiştim. 

Fakat. görüyorsun ki, oL 
ınaılı ... 

Tenkide tnhammiil istiyo
r~lun gon<'lorderı.. . L fı k in, 
maaaalesC'f, enrl<J hunun zor
rr'~ İ yok .. 

ı ;skis i gibi , cevap istiyo-
rnnı, vehm ine knpılma ... 
Çünki, gaz<>tc siıtunln rı nda 

kendimden hah sC'dilmPRİne 

tahammülüm yoktur. 

( Me- Te) 

ı• ı Hıııı.rl. 1 a la n la 1 flr 1 er oduk
llı o n ı Jcoı bu anıış olw 1 kı, r 
n cı rJ ını ti uuutın uu . 
Canım,sa ı n Türk~c d nıı OJr<'lec<'

ğız? •. 

nmıştır. 

[minittin bey 
Nazilli Orta mektep miid 

ürü hemşehrimiz · Eınnittin 

bey dün şehrimize gelmiş 
tir. Emnittin bey tatili hur . 
ada geçirecektir. 

(ncümen katipliüi 
Daimi VılAyet enctimo ııi ik ı_ 

ci katı bi ~bülkadir bey kendi 
arsusile tekaüt edilmiştir . 

Bereketli yagmurlar 
Dün akşam üzeri şo lıri· 

mize yağmur yağmıştır . 
Yağmur bazen şiddetlı hazt;J n 

de lıafıf olarak yarım saat 
kadar sürmüş toprağ ı yPnid 
on ıslntmıştır. Dünkü yağ
mur ~~iftçimizi zarardan 
kurtarmıstır. 

Spor: 

Bisi~let müsa~akası 
Mıntakn bisiklet ht yeti 

tarafından hazırlanan ve yar,_ 
• t"I 

mur dolaısile gecen hafta 
tehir edilen bisiklet müsaba
kaları bugün yapılaı ·tı kt ı r. 

Bugiin yap ı lacak müsaha_ 
kalnrda mıntakanın 934 
senesi sürat ve tahammül 
ko~oları birin<:ilori belli ol
ar.aktır. 

Güreş müsa~a~al r ı 
Mıntaka gürş hirincilikleri• 

miisabııkn ın im :ıkşo m lfalk
eTi sulon uade yap ı lucnktır . 
Miiırn hn kalıırn k ulüklnimizdon 
hir ~·ok hPvosli gon\·ler 
girmektedir. 

lspartanın imarı 
Isparta, 2 (A.A ) - Cüm

hurıyet ın ik ı nci on yılında 

tahakkuk ott ı r ı lınek üzere 
I partanın ımarı hakkında 

bir program tanzim edildi. 

A~met isminde bir nalbant ağız kaYgası neticesinde 
Mehmet isminde birini öldürdü. 

Uönen, (Muhabirimizden) 
Gönenin Altiettin köyü 

taş ocağında çalışan amele. 
l e r ıl en Balıkesirin Vicdaniye 
mahallesinden nalhant Nuim 
oğl11 Ahmet ile Ordulu Me
hmet oğlu Mehmet arasında. 

r ı kan ağı z kavgas ı neticesi
nde A hm ot yanında taşıdığı 

bıçağı çekerek Mehmedin 
sol göğsüne saplamıı Meh
medi yere sermiştir. Mehm· 
et yaralandıktan iki saat 
sonra aldığı yaranın tesirile 
ölmüştür. Katil vakayı müt· 
cakıp jandarmalar tarafınll

:ın ynkolannrak adliyeye 
verılmiştir. 

Diğer bir vaka 

Gönen Altay mahallesinı.L 

en İsmail oğlu Şevket ve 
Rüstem mahallesinden Osm 

an oğlu Mehmet, Murkl)ç Ma
hnllesinden Ali oğlu Korıı 

Mu ~tafa namında i.iı; şahıs 
Altay ma hal
lesinden Rocep karısı Fotoı
ayı zorla kaçırırken yakala
narak adliyeye verilmişler

i dir. Mahkeme ırz düşmanla
rının mevkufen muhakeme· 
sine karar vermiştir. 

Bir yanfjın 
Gökçesu köyünden Ahmet 

oğlu Ali kümesteki tnvukL 
urın bitlerini öldürmek için 
ateş jle tütsülemek isterken 
ve at~ş kaçırnrak O\'inin 
tumnmen yanmasına sebep 
olmuştur.Köy halkı jandarma 
Kumandanı ve belediye aro.· 
zoszu vaktinde yetiştiğin

den ynnğının büyümemesinP 
muydnıı verilmiştir. ---------..,.-

vusturya hadiseleleri 
Hadiselerinin Beynelmilel 

askerleri 
«Le .lournah> den: 

A vuaturya h:1diselcrinin 
lıeylenmilel akisleri acaba ne 
olacakt ı r? işte Avrupndn bu 
"'ünlerde bükiim süren n· w 
tı 

umi endişe . 

Bu endişenin llerece ve 
şiimulü, Oolruss focio s ı tari
hinin, Sarajevo vakası tnri
hme yak ı nlığı hasebilo, ka
falarda korkunç hatıraları 
yeniden uyandırmı ş olmasın
dan, bir kat daha artmışt ı r . 
Roroket versin, tarih edebi 
bir tekerrürden ibn rettir 
düsturu, doğru olmıyan ve 
tarı h ilminin knhul edomiye
ceği bir diistuı·dur. Umumi 
harpten alman ibret dersle· 
rinin hepsi kayholmuş dcgi
ldir . Mevıubahjs buhranın 
almış olduğu ' cçho zorlam::ığa 

istidat gösteren zarar verici 
bileümle ihtima llitı bertaraf 
eylemekte çocikmemiştjr. 
H ı lhasso. fenal ığın ifratından. 
byiliğin hasıl olmıyacağını 

kim kestirebilir? Etrafımız· 
daki h~diselerde eyiliğe do
ğru inkişafı ıııiimkün kı1oc· 

ak amillerin bulunduğunu 
görüyoruz. 

Bir defa, Viyana faciası 

ılolayısilo, Luttin eihand~ 
husule gelon nefret hjssı 

v duyulan derin heyecanın 
muvacehesin<le Almanyanın 
llikaydiyi muhafaza etmcsı
no imktln yoktur. Hukuku 
umumiyeyi düvele, ceza cö
rmedcn, kafa tutulmaz. öy
le hamleler vardır ki onla· 
rı siiratle tahakkuk ettirnı" 

ek icaboder . Uzun zamanlor-
(Oevamı üçüncü sayfada. ) 



3 AGUITOI 

Orta Mektepler .. Mecmualar: 

Ülkü, 
Maarif Vakılıti orta mektepler hıkkmda mühim bir Ankara HaJkevinin ~' ıkar-

dığı Ülkü mecmuasın n ağu 

tamim yaptı . Bu tamimi neşrediyoruz. stos nüshası dolgun münde. 
Maarif VekAl9ti Orta mek- ve istirahate tahsis ohınaca- recathı ç ı kmıştır. 

tekler hakkında yiJ4yetlere caktır. kinde Necip Ali beyin 
mühim bir tamim yollamıştır . 13 _ imtihanları ertesi dsmot Paşa vo Halkevl ı> ri), 

Talebelere de tebliği güne tı>hir olunacak talebe Nafi Atuf beyin (Lozan ve 
bilJiriltın bu tamimi neşre- bulunduğu takdirde keyfıyct milli kültür), Jbrahim Necmi 
diyoruz. kendilerine imtihanın baş l a heyin (İkinci dil kurultayına 

t _ Lise n ortamekt - nğıcında tebliğ olunarak me- doğru), Dr. Halil Fıkret boyin 
ı eplerle muallim mektepleri ktepte beklemelerine ma.hnl {Bakalorya imt i hanı), Ali Sa-
1934 ağustosunun 20 inci verilmiyecektir. mi beyin ( Yeni terbiyede 
pazartesi günü açılacak ve ı4 - Şifahi imtihanda 80- resmin yeri) , Nusret Kemal 
talebe kayı t ve kabul rulacalt sualler haziran de"Y beyin (Danimarka köylüsü 

1 . b l kt resinde şifahi imtihanlarda nasıl uyandı) makaleleri va_ 
muame e.-ıne aş ıyaca ır. sorulmak üzere hazırlanmış rdır 

2 - J 933 - 1934 ders olan suallerden seçilece-
yı lı eyltll mezuniyet ımtih- ktir. Bundan ba şka birçok gii 

ı 1.. b. · · zidelerin yazı l .ı rı da bulunma. 
anları ey ft un ırıncı cumar- 15 T.ıhriri imtihanlar 

b 1 k 20 ktadır. Okuyucularımıza &a-
tesi günü aş ıyaca ve hakkında 29 - 4 - ı 934 tari-

h · ·· b·t vsiye ederiz. inci perşem e gunu ı ece- hli ve 24755 numaralı tami-
ktir. min 16 ıncı maddesinin A. MülKİJ8 

3 __ imtihanlar arasında B. <..: D. E F. G. H. t. M. fır . 
1 k 1 h stıınbul Mülkiye tntebe ikiter gün fasıla bırakılaca- a arının ükmü bakidir. 

ktır. 16 - Tahriri imtihan ka- cemiyetinin çıkardığı Mülki-
4 _ Bu devrede liae ve ğıtları Vf: şekilleri hakkında ye mecmuasının 40 ıncı sa-

ve ortamekteplerde tahriri yazılan 3 - 5 - 934 tarihli yısı çıkmıştır . içinde kıym_ 
ve 251 t t numor. lı tamim hü- etli yazılar bulunmaktadır. 

olarak imtihanları yapılacak kümleri bAkid ir . Yalnız bu Profesör Mustnfa Şekip 
riyaziye, tabiiye, türkçe ve tamı·mı'n 12 ı'ncı· b . G [ı ·· . eyın « aye» ve «r urrıyet» 
edebiyat zümrelerinin ıuaL fıkrasında imtihan k§ğ- insiyakları , Hasan Şükrü 
leri VekAletten gönderilece- ıtlarındau biri yırt ı ldığı beyin (Hükümette, devlette, 
ktir . 'feya knybolduğu takrlirdfll cemiyette demokrasi), dok.t-

~ _ Liselerin tabii ilimler keyfiyetin telgrafla VekAlete or Kilisli Rifat beyin (Irk 
ziinıreai imtihanı 13 eyhll bi1'1ırilmesine lüzum yoktur. ve insan), profesör doktor 
perıembe, rı·yazi ilimler im· İmtihan mazbatasında tespit 1 E 

k r :\f enemen i tem beyin 
tihanı 16 e•lıll pazar, ede. olunması a idir. 

J (Lozan Sulhu), Necati Nazif 
biwat zümresi imtihanı 19 17 -Tahriri imtihanlarda 

" dd kAğ ı 1 heyin (Faş izimde demokrasi 
ewlftl çaraamba günleri yap· müsve e ıt arının ta e-

" '$ b o ti d ğ t l ğ ve fırkıı) makaleleri İçİnde-ılacaktır. eye ne s re e a ı ı ace ı 
hakkında yezılen 25240 nu- ki yazılardan Lir kısmını 

6 - Ortamekteplerle lis- maralı tamim hükmü bakidir. teıkil etmektı dir. 
elerin ve muallim mekteple- 18 - Tahriri imtihan kd- Okuyucularımıza tavsiye 
rinin birinci devrelerinin ğıtlarının tetkiki esnasında ederiz. 
riyaziy• zümresi imtihanı ı komisyon azasının kağıtları Ka.1ro 
eyltl cumarteıi, tabii ilimlef nratıında paylaşarak telkik U 
zümeesi imtihanı 4 eylul salı, etmeleri caiz değildir. Her Ayl ı k Fikir mecmunsı ol-
türkçe imtihanı 20 eyh11 kAğı<lı komisyon :uas ı nJan ırn Kadronun 31 nci !ô!~yısındu 
perşembe günü yapılacaktır . biri okuyac.ı k diğerleri Şevket SürAyyu brı y i n (İ ş 

7 - Muallim mekte- dinliyecektır. k anunu. cemiyetin tl'ıııel 
Plerinin ikinci dev - 19 - Hususi ekalliyet k ı anun arından bPridir, kıy-
relerı'nı·n tahriri olarak ve ecnebi mektepleri ıaJeb - t• A d it me ı «suy» en ıymetli 
yapılacak mealek dersleri .esin~n imt~h~n . edilecekleri «s4y» e, Dr. Vedat Nedim 
ı·ıntı'hanlarının sualleri gene ımti an şe i erı ayrıca tehlig b . ( k 

edibecektir. eyın pamu ıanayii. pamuk 
Vekaletten gönderilecek v~ 20 _ 1932 _ 1933 ders ~iraatinde inkılAp istiyoruz.) 
ı' rnt·b tO eylQl pazarteıı lsmail flüsrev beyin cgümü11 

ı an yılında ortam"kteplerin me- ,. 
günü yapılacaktır. . zuniyet imtihanlarında bir meselesi), M.şe,ki beyin(sanayi 

8 - Her mektebin tahri- ders zümresinden muvaffak kuruluşunda elaman mese· 

T0RKD11J 

Avusturya 
Hadiseleri 
(Üst tara fı ikinci sayfaıia ) 
ılunberi, Re.eh llükı1metinın . 

teroristlerin devl t•t alAyhta-
r t faaliyetleri ku 
r'ıs n l •. gö~to rilıniş ol -
duğu müs am·1h ~ . nrlı k 8kn

ndııl merteh ı-- in ·· r ıkın ı ~t ı r . 

~ i rnıli is", lıu ı; kundnlın ıl e

vamına art ı k on küçük bir 
ihtimal bile kalmamıştır. 

İnanılır bir şey midir ki, ke
ndi rej iminin müntesihinind
en olan yetmiş yerli kişinin 
kafasını koparmasını bilen 
Almanya, kendi vatandaşl
arına ve mülteci Avnsturya 
Nazilerine, komşu bir millet 
hakkında gösterilmesi ic
ap eden hürmet va z i ftı 
lerini tahmil için, muhtnç 
olduğu vesaiti haiz bulun
masın? 

Almanlar pek eyi bil-
melidirler kı, bu se -
fecihan umumi efkarı ve 
hükumetler plAtenik bazı 

beyanat veya izahatla ikt
ifa edecek gıbi safdi Je-

ğıldirler . Devletlerin nıüda
haleıi mevzubahs oldukta 
bu müdahale hiç olmazsa 
şimdilik Avusturya vHiyeti
nin yakından bir tetkikinden 
Te müşterek bir tetik ve ci
ddt da1'renmadan ibaret ka· 
imek ihtiyacındadır. Dığer 

tabirle dBvletler arasında 

çok muhtaç olduğumuz te
sanüt fikrinin bütün vahn
metile karşı duran korkunç 
hı1dise müvacehesinde yeni-

r::I 
1.::1 

r::I 
L:.:I 

Sayfa: 3 

Pehlivan güreşleri. 
Dursunbey T ayara Subesinden: 
nursunbey kazasında ilk defa olarak acılacak. 

olan panayırın 8omuıcu 14 ağustos 934 Saİı günü 
Tayare f.~miycti nwnfaatıu ı icra edilecek olan 
pehlivan ~iireşine iştirak edecek pehlivanlara 
aşa~ıdaki ikrami~·cler verilecektir: 

Başpehlivana 

Başaltına 

Üçüncüye 
Dördüncü ve 

Lira 
25 
15 
10 

beşıncilere birer koç 

den çanlıınmasını eski rek 
abetlerin yara izlerini silecek 
ve bahsettiğim iz Avrupa 
tesanüdüne btandan böyle 
daha sağlam temeller veril· 
miş olacaktır . ltalya Küçük 
itilaf Fransa hatta ingiltere 
Avusturya istiklAlinin muha
fazası ve devamı ta
raftarıdırlar. Bu vadideki 
müşterek irade, velevki, «Fa· 
ntaisie» lere son vermek için 
hile olsa, kendi kudretini iz
har ve ifade edebilir ve et
melidir de. 

Avuııturyanın en yakın ko 
mf}ularına gelincA; bunlar 
bilhasıa İtalya, Çekoılovak
ya ve Yuğoslavya, Avusturya 
üzerine gözlerini dört açmış 
durmaktadırlar. Küçük A vu
sturya Cümhuriyetinin istik
lAli için, gösterilmesi icap 
eden hürmet nümunesını 

göstermiş oluyorlar, demek-

r::t 
\::1 

r::I 
1::.1 

Hımayeietfal cemiyeti 
riyasetinden: 

30 Ağustos ıaler hayra· 
mıııa müsadif perıembe gü
nü cemiyetimiz tarafından 
fakir çocuklarını sünnetle
ri yapılacağından çocukları-

nı sünnet ettirmek iı\iyen 
muh\aç ailelerin 1 O Ağust
os tarihine kadar hergün 
saat ı 6- ı 7 arasında cemiye
timiz riyasetine müracaatla
rı rica olunur. 

tir. Bu üç komşu devlet 
bu ana kader biç bir 
münasebette bu kadar bi
rüirlerine yakından bağ-

lanmış değildir. Bo ba
ğlanma hususunda, her ha

lde, Almanlar pek yük11k 
yararlıkta bulundular; mem· 
nun olalım. 

r.:1 
ı=ı DURSUNBEY PANAYIRI 
il • 

• 
ri ve şifahi mezuniyet imti- olmadıkları halde liselerin lesi) Şevket Sô.reyya beyin 
hanları 0 mektepte yapılaca· ikinci devre birinci sınıflarına (Hüseyin Cahit beyin hazin fil 
ktır. devamlarına müsaade olunan taraf) wakaleleri vardır. Ta- 1 il 

.h talebenin imtihanları 294 934 -vsiye ederiz. ı 9 - Mezuniyet imtı an· 
· tarihli ve 24755 nu-

larına girecek her talebenın 
d maralı tamimin 14 ve t 5 inci 

elinde adı, babasının a 1 ve dd l · k ma e erı mucibince yapı-
deneıi yaıılı fotografı me · lacaktır. 
tel.in mührü ile tasdik edıl- ı o k 

2 - rtame teplerle liee 
mit bir vesika bulunacakt ı r. ve muallim mekteplerinde 

İmtihan komisyonları talebenin 9tn•f ikmal imtihanları ile 
elindeki bu vesikaları kontrol kabul İmtikanlarına 22 eylOl 
ettikten sonra kendilerini cumarteRi günü haşlanaco k, 
şifahi veya tahriri imtihan- 26 eylfil cumartesi günü ni -
lara .kabul ederler. heyet verılecektir. 

22 - Ecnebi memleketl-
10 - imtihan komisyonu . ere göndt-rilecok talebe irin 

mektep müdürünün reisliğı yapılacak müsabaka imtiha-
11.ltında toplanacaktır. imtihanı olarına 22 eylulde başlanacak 
yapılacak dersin muallimi 25 eyhllde nihayı~t verilece_ 
komisyonun tabii azasıdır. ktir. 
Komisyonun diğer azaları 23 - Leyli meccani mü-
talimatname mucibince tespit sabaka imtihanları 30 eylrıl 
olunacaktır . pazar günü yapılacaktır. 

24 Orta tedrisat müe-
J 1 - Şifahi imtihanlarda sseselerinde 1 t~şriniovef 

imtihan salonunda ancak iki pazartesi günü dP.nlere ha 
talebe bulundurulacaktır· şlanacaktır . 
Bunlardıuı biri imtihan cdi- I= = = =:==:==:=·= ==== 

lirken diğeri kendiıine soru- Bahkesir As~erlik 
Iacak sualler üzerinde düşü ~U-LBSl'nden.· 
nmeğe davet edilecektir. y U 

12 - Şifahi imtihanlarda Şehrimiz mıntnknsındn. 
bir taleb nin jmtıhanı 20 dn- mukim v., kayıtlı ve elvo,·m 
kik.adan fazla sürmiyecektir. hazineden. maıış. olan · hnrp 
imtihan komisyonu 35 niha- mamftllerıle şehıt yetımleri-
yet 40 talebe imtihan etm- nin 934 ikramiyelerinin tev-

ziine 4 ağastos 944 cuma 

ZEİS İKON 
f otograf makineleri 

Oiinyarla hirinr.ili~i ka
zan.an « ZEfSfKON » 

fotoiraf makinel~rinin 
t 

934 ot ·malik modelle-
rini makine, ~ehpa ve 
çantanlarnn «~AH MEH 
MET MAHDUMU HÜ -
SEVİN A VNI tiear~t. -ek üzere sabahleyin işe ba- 1 ertesi günü hükumet hinosı

şhyacak ve akıam en geç nıla müte9ekkil komisyon 
19 da işini bitirmiş buluna- ı tarafından başlanacaktır. haıw:ı:;ind~ arayınız. 
eaktır, Arada bir saat yemek Şllbeyemürncaat edilmesi,. ---- - --

rm 
&::.I 

Su, hava ve nıulıtelif m~yva ve hayvanatı ehliyesile nıeşhur 
hulunan Balıkesir-Kiitahya şimendifer hauı iizerinde Dursunbey 
kazasında ilk defa açılacak olan panayır 10 ağustos 934 cum~ 
günü bnşltyarak 14 ağustos 934 sah günü hitan1 bulacaktır. 

r:::ıı 
1.::1 1- Panayır mahalli k:ısabarı n. şi~a~inde saz. çayı rı mevkiinde olup mebzu

len memba suyu ve hayvanatı eh i ye ıçın hudayı nabit mühim miktarda ve 
il meecanen toze çayır bulunm:ı ktadır 

2 - Eşyayi ticariye satı cıları ve sanat erbabı için belediye tarafından 
flnreti mah~usttda ve mükemmel surette ihzar ve imal ettirilen binalarla açık 

WJ olar ak verılecek olan mahaller fevkalade ucuz ücretlerle verilecektir. 

3 İlk defa olarak kiişat edilecek olan panayır mahallinde satıc ı _ 
1 · · · . ı ve a ı mJ cı~arın .istirahat erı ıçıa ter.tıbatı lcl~ ı me al ı nmı9 ve her suretle ihtiyaçları te-

mın edılmekle beraber getıreceklerı hayvan Vfl emtianın hüsnü muh f 
iı; in muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmıştır . 8 azası 

ffil 4 - İşbu panayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni .. 
h. b' r rusum ve 

vergiden başkn ıç ır masra ihtiyar etmiyerek bilcümle ialerini kemal' bu-
l . l .. kl . d k 'ı' 1 su .im et ve emnıyet e gorece erın en ço memnun ve müstefit olacakları ilAn olu-

~rlı·=~=rrn==rm=~95~==-========ı r ~ lil fili mı mı ını _mı l!I mı il ~ 

• 
il 

• 

Askeri Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı mahallerdeki kttalar icin muk.tazi erzakın ihaleleri 11 

ağ~stos 93~ Cl~~uarte~i günü saat 16 da ayrı ayrı icra edilecektir. Talip
lerıu mezkur gun ve saHte Ba)1ramıç askeri satın alma komisyonuna nıü
racaatları. 

Cinsi 
Sığır eti 
S1~11· eti 
Sığır eti 

~li k.tarı Hal şekli 
70,000 Kirazhda Kapalı 

100,000 Ezine ve.Geyiklide Kapalı 
140,000 Bayramıç ve Ayvacıkta Kapalı 4-13'1 



Sayfa: 4 TtlRK DiLi 3 AGU8TOS 

FOTOGRAF Bandırmada Maarif Oteli 
MA İNELERİ 

Sah Mehmet mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 

1Agf a fotograf ınakineleri 
nin Balrke. ir<le yeg:\ne satiş ~eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGR.\F MAKİNELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullnnıhr. 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 
Otelin mobileıi. lokan· 
tasının bütün takımları 

1 yenilenmittir. 

\ j Kontur.. Temizlik .. 
li Her şey mükemmeldir. 

, · ----------
r~~~M~..--Belediye Dispanserinde 
1 Muayene Günleri. 

i 
Şehir Sinemasında Cumartesi günleri: Öğleden sonra ıaal 14 den 16 ya 

kadar dahili hastalıklar muayeneıi <Doktor Ahmet 

31 Temmuz Salıdan itibaren i 1 :.:~~ ~7~ıeri: öğleden aonra ... ı ıs den 16 y• kadar 

ı ç 
1
• N GA" NELER °;I kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesi <Doktor 

RALI ~ 1 Mehmet Kdmil bey) 
~ Pazartesi günleri: Öğleden evel saat 1 O dan 12 ye 
i kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktoı Ahmet 
~ Emin bey) Temıil edenler: 

Jose Mojika 
Rosıta Moreno 

'll Salı günleri: öğleden evel saat 10 dan 12 ye kadar 
~ Dahili h&11talikl~r muayesi ( Doktor Ahmet Emin bey 
~ 1 Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 
~ kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dr. Has::ın Raif bey 
~ Perşembe günleri: Öğleden sonra saat J 5 <len J 6 ya 
...ııot kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi ( Dr. 

~ Bu filimde istediğiniz her şeyi bulacaksı- Mehmet Ali bey) 

1 nız. Çok latif ve cazihelidir, ınuhteşem ve 
gönül okşayan sahneler, aşk, şiiı',mu~iki ve 
.IOSE MO.HkANIN bilh1r s•~si sizi teshir ede- ., 1 cektir. Ayrıca dünya havadislt·ri. 

Suvare 9,30 cunıa matinamız 2,30 dadır. 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese snlıip
lerinin sinema\'a verecekleri sessiz vazı . . 
rf~klamları ucuz fiatla ynpılır. 

Namazgdh caddesi maarif dairesi arkasında 

-------------------------

4 - 150 BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞTIR. 


