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Milletler Cemiyet "onseyi Kararını Verdi. -
Sovye 
Ve • 

1 e e me K 
Konsey Rusyanm cemiyete girmesi mesef esmden başta sark misa~ı, ekalliyetler. 
orta vrupa ve üçük itilafın it ly il münase~etlerine ait işleri ~e ıet i etti. 

Cenevre, 15 ( A.)- Sov daımi za olaro t yin ed r. ldığine g9r Mııletlor c ·mi-
yet Rusyıtnın Milletler Cc- Kons •y İçtimoındn Rusyan n 
miyetin<' kabulü ve konseye kabulü için reye miıracaot 

az seçilmrsi ıçin IAzım olar cdildıği znınu 13 ezoılan 
ıılüsnnı ekseriyet temin <' iı onu evet d •miş rd r. Pon rr n 

dı. Dün yBptığı toplant d n Portek ız v Arzan ın nnisten 
sonr konseyin ne rettiğı bır if k lmışlordır. 
tebliğdP deniliyor ki: Hey ti umumiyenin 

Mıllet kendisine ve diği çar ıu b.ı gunu yap . 
salfthiyete Hwrıl an ... ovyet ıc ğı opla t dn Sov)el Hu 
Ru y.rnın ~1illetl r Cemi Y r m ı \1ill ti r C n ıyP 
yetine kahulu tın k bul eılılcc ktir. 
heyeti umumiye tnr<lfından 1 t.onbul, 16 ( 1uh , b rimi-
tnsvip edildiği andan itib r n zJc·n) - Cenı vre len hildirı 

lehist n Hariciye Nazn r liy ,tf rm himayesi tr f n~ 
~illetler Cemiyetinde mü~ m bir nutuk söyledi. 

LehistJn Hariciy l Nazırı 

M Bek Milletler Cf'\miycti 
A~snmblesindP Ek llıy tlo 
rın lıimovr i hokkındo mühin 
bır nutuk oyl nı ır M. 
B k bu nutu ta zcu nl 
demi tır ki: 

- Lflhistnn t ukuınet g r k 
jlkbahordn yaptığı tC' bhu 
ılc> ek il iye tloı ın h yn imi 
l<'I hımnyo ı m 1 ınC' n t 

nıh en 'n hu ı~·t m ndn 

h 1 lıyac ı olan muz k rel 
erdc>n me.ıul bulunnı ktnrl 
ır İı;ıtc bun 1 inr ı n hukfı
m t ının hu me 1 h kk n· 
d kı okt ı n z r n ıl ır

r r np oluyo u n 

~iılletlor Gem v tı ınuv 

c h sir d hulu n lı r 
hol'" bır ur t holle • ,; -
anması laz m gel •n hu m -

ye 1 d ğ 1 ir 11 tl ~ 
(.,.. n ~ tı in d h 'lD c 
nd orlO) konulmu~tu. 
1922 Jc, •kal iy tler huku u
nun h yne mılel t."mı~ı i 
tominin umuınılı tırılm(l· 

1 1 kk fa re 
mi bir t l f tlçu <'U lı votı 

im tır. Bu
u h 

de-

rnk t f'dir odıl. bilirdi Bun
U'lh beraber voitlerln dolu 
ol hu b 1 
ah kk k r 

( 1 J k 
k ik o madı o 

ır 

lm
d 

ı an l n b rı mut d ı t tiı , . 
ll tler lıutun ı ll mh rı es • 

lnr ndnn boznn ılk h tavı 
duz it k ıt( hızumu~n 
'1illetlf\ Co 'lİY •tirıı knn t-

11 ~ lı 1 r. L lıı 
st ıı t 1 

ve ayni z m ndn 
nzimI 

b rla 

ı ur caattn 
dil. rk ve 

) p ıklr 
rı nın yelin s 
'e umumi ko ıtrolunu k bul 

1 1 ini t l r otını tır. 

L hıst n hukılm tı but 
g ~·en t 

i bır 

klıf 

ız ke 
ol 

ıır 

• t liku 
biı l u 

d rın 
k 1 

M 1 t r 

yetı konseyi ruznamesine 
dahil bulün moseloleri vo 
bu mey ndn Sovyet Ru ya 
ı n \1 ıl tler C 'miyetıno gır

mP ı, Şark ı .sakı. ekolliyu
tl r, Orta Avrupa ve küçük 
ıtilfifm İtalyo ile rnıinasebc 
ti ri m •selclorini d rin bir 

urette tetkık eyluıni~tir. 

Ko ı v ovyet Huöyunın 

kabulü lehinde rey vormiyo 
k r:nr v rmiştir. Kon ey Ş -
rk misakını sulhün muhufn-

zas t mınatlnrıııın takviyesi 
olortlk t ltikkı ve hunun 
k n bir muıhlet zarf ruin 

aklini temennı •tmektedir.Ek
alli) et muahede erine gelınce 

kuçtlk itıl ıf nınlılm ola ı 

ve gt!ç n eıncl er nıuzukere
lcrindc ınuht lif VA ıl le rlP 

tnsrı ~ rdılıniı.. hulıınıın h,ı 

rı•kı•tir i ınuhafoz ı ı tmekt dıı. 

U t A rupı.1 ırıeı;; ·leı;;inrl•' 

on~1-1y Tuna h ıvıas ndakı 
hutun thwl ti •rin t tm ı tıkl.1-

lı bunlnrırı ı ·tıs di ııhoıln 
yaklaşn<'aları t şriki ml'sajlo 
rı hakkında knrarırıı yoniden 
h llır i tir 

lzmir Beynelmilel 
panayırı kapandı· 
lzmır, J 5 (A.A.) - B y. 

nelmilol dörd11nmi İzmir pa
nayırı tHin knp'ln lı. Ponayı rı 

'O. li çık bulun luğu müddet 
çt~ 300 bin ki i g<'zmi tir 

Parlamentolar tica
ret konferansı. 

Belgrot. 16 (A .A.) Bey 
le nil 1 dokuzuncu ParlA
montolor ticnret konferr nsı 
bugun mernsimli' oç ldı. 

Viyana~a yeni bir sui~ast 
Vivana, 16 (A A.) - P., is 

istn!öliyondn 'eri bir bon bn 
l fnıu 'Ur )'. 111 bır O ZI U-

t t l hu ü bnh olu u. 

totnı l'İZın ız h den ve bu 
r, ı ndılerin" hornret 

t... kür C"lm ği lüzum. 
lu gö iüğu•n bazı heyeti 
murnhh lo miıı.ıtAsna ol 
m· uzer L~hi tan lıli kO
metj diğ r heyetı m11r.1h
ha 1 m1 tPkr r r ·tlNile 
kn ı.ı laştı 

~lill tler C •miyotı nz -
asının duhıli iyos tini lü
zur mn<I i (azlu y kın , n 
tok p ottiğın i g-örm l M ku-
sund n ı ııtıe hulll'ın ı 

şüpb iz ola hu hottı 

har k t, hun ı la bl r ber 
bu i ı 1 r rıı ı (h yn lmıl 1) 
vazı~ t o b assa hnkl -
rın \1ıll ti C m y ti 
t •m n ı ı t 11 t tbik olu
( O •m ı u m <'U sayr ıfıı ) 

lhtikarıe 
ücadele. 

Oa~iliye Vekili ~ü~rü Ka
ya ~uyin ye ni ~ir tamimi. 
Dohılıye Vokfileti, ı hl İ· 

k il. l..ı nucad lı hakkında 

vılrtyetlere yeni hir ta
mim yoll ıın şlır Bu t ımiın

de deniliyor ki: 
<,Mılli iktısndın inkişn{ınn 

yardım etmek vo h alkın 

mül>r •m iht ı1o~· l ırınn tcka 
bul c l••rı ıııcmlı>kct mahsu 
lat Vt nıamult\tıııın UCUZ (j • 
ti rln iç paznrl ırdn sal ş nı 

kol ) fo tırmcık ıııakR&dıle 

son günlerde devlet 
d miryollnrı eşyn vo navlun. 
lnrında yiiksek nispette te-
nzılllt yaptığı lıaldo bazı 
m ıJdelorın ~ntışlnı·ınd eski 
yuksok fı utların tuthi kine 
devnm .-dilmektedir Halk 
1 hine mendifor iılnre ın··e 
yapılan fedakarlığın, 

( Dovumı ıkinci nyfada } 

- ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
1 Belediye heyetinden ıstekler •• 
1 - . 
Şehir temiz tutu im ah, lokanta, aşçılar 

ve katıvler için nark konm ah dır. 
1 - Şobir toıııız lulul- lundurulmulı ve bunlara 

malı, cadde ve sokaklar_ nnrk konmnlıdır. Et, aeb-
ın temizliğine bilhassa ze herşey ucuz fakat loka· 
dikkat edilmelidir. Temiz- nta ve aşçılarda hAIA etin 
lilcte şu noktalar nnznrı porsiyonu on beş, sebzenin 
itillare nlınmnlıdır: Co.dde- on, on iki buçuk kuruıtur. 

lor, sokaklar süpürülmez- Kıraethano ve kahveler de 
den önce sulanmalı. sü. böyledir. Buralarda kahTe 
prüntülerin dnğılmamnıı iki kuruştan beş kuruşa ka-
ıçin de bir taraftan süp- dar sntıhyor. Lokanta Te 
ürülmeli diğer taraftan kırethanelere nark koymak 
~·öp arabaları bunları top- çok yerinde olacaktır. 
lAmulıdır. 3 - Kasap ve ıebzeci-

2 -- Lokanta, aşçı, ke· ler icin şehrin münaeıp 
bapçı, kıraethane ve knh- yerlerinde birer hol yap-
vclor konturol altında hu- ( Oevomı ikinci sayfada ) 

= 

Fırka Kongreleri. 
Ocak ve semtler kongrelerine başladılar. Hacıil bay 
nahiyesi ~ongreleri hangi günler~e toplanaca~lır? 

CümhuriyeL Hnlk 
Fırknsı kongreleri
nin başlıyacağını 

yazmıştık. 

Şehir Cıiınhurıyet 

llalk Fırkası ocak
lıırınua kongrelerin 

ne zam n yap ıl..tc ığ 

tospıt edilnıektedır. " 
llncıılbey nnhi • 

kuodısino o ·ğlı oc- 111...,.........,......,~~-::~ 

nkların kongre gu· 
nlerini şu suretle 

_tospit_ elmitlır: 
Ayın yırmincı gu 

nü Dinkçiler ~ocağ7" 
ayın 23 üncü p.ızıır 

gıinii, Martlı ocağı 

ayın 26 ıncı çar
~'.unh günti Kn
~aplnr ocağı, 29 
uncu cum rtesi gli- ,,.. .... 
nu il ıcıgaybi oca. Fırka YllA)et merkeıı 
ğı kongrelerini ynpacakludır. ........ , ............................................•..••....••••••• . ·····~·'\ 

~ TÜRK DİLİ ~ 
9 • 

~ 8 S a y f a - 3 K u r u ş. j 
: Halırlardcıdır ki bir miidclet ev~l ok11yuc11larm11=a gazete.leri11i bliyıitmek fikri d 1 
: oldu!}tımuzrı !"ı.bt r vermiş kendilerinden bi:e arzulcırrnı bildirmek lıilfıında buluı~m~ : 
• alarırıı istemtşlık : 
: O uakil aldığum: birçok mektupların etıidıimi bitirmiş bulunuyoruz. Sorgumuza İ 
: ceuap uermd\ llilfunda bulunan okuyucult1rımı=111 ekserisi bizderı gauttluiıd daha : 
: ucuz bir {falla tedarik edebilmek imkdmm istemişlerdir. 1 
: Evvela im buyıik ue mlişterek arzuya uuap vereceği::. . 1 . "" . . . 
: T URK D/l/ ııiu lıt>r giinliik fiatı fiuiimiizdeki cuma gü - ! 
i ıılindcn itihart•n 3 kuruşa indirilt\cektir. ! . ,, . . . ! Rue/. TUR KD/ L [ r.yi yazıları, şehre, vildytlt, Türkiytyt ue ysbancı İ 
! memleketlere dair tazr. Jı~herleri, ~uv~etli nu1 mleket tetkikleri, içtimai, j 
l' i ktı. adi vazıları ile TLJRK DJLJ cuma günündtn llibartn yalnız (3) i 
kuruşa satılacaktır. 

Bir tarafia11 böyle fiallafl indirirken diğer 
isteklerini karşılamak için haftanın muayyan 
ini de briyriteceğiz. 

• • • fora/tan ylnt okuyucularımızın : 
gunluirıdt TURKDILI hacm- 1 

• • 
\Ilı ~~ ekiz ~a~· falı olacak bu rıiislıalarnnız \ 't• çok tamnmış bfrçok. 1 

kalemlerin yazılarile i~tifadeli nıe\'zularla, ruakalelt~rle ht'zenecektir. 5 
• 

: ( Türk Dili 8 Sahife - 3 Kuruş) ~. 
: işle lm 6mimzıideki cuma günri bir lıakik<ıl olacakt1r. .. .................................................... ~······· .. ··••i 1 ••••••••••• 
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Urk Dili inkılabı. 
«Metropoln Anvers gazete

si yazıyor » 
Türk inkılAbı, diğer bü. 

tün inkılilplnr gibi, faali -
yet snh:ısını, ~sasen vfisi 
olan siyasi, iktısadi ve 
içtima( - nizamlara inhisar 
ettirmemiştir. 

Asyalı bir hükümdarın 

kudretine tabi müteaddit ırk 
ve kabilelerden hür, asri 
ve bir dereceye kaJar me
denileşmiş bir devlet yarat
mak, çürümüş bir saltanat 
devrini yıkıp yerine zamanın 
ihtiyaçlarına göre bir Cümhu 
riyet kurmak, genit bir 
iktısadiyat plAnı tesis etmek. 
Hu pldnı şimdiye kadar 
takip etmek. ve bunu 

hadaki çalışmayı tanzim et· 
miş, ve <<İnkildba iman ve 
milliyetperverlik» fikrile 
yeni lisanı kanuni bir şekle 

koymuştur. Böyle bir yo
lun üzerinde nrtık dur mıık 
olamazdı. 

Hele, Dil cemiyeti umumi 
kAtibi İbrahim Necmi beyin 
şu izahntını dinledikten son 
ra: «Dil inkılAbının eskiden 
müteaddit defalar tasavvur 
olunmuş, fakat lAzım gelen 
inkılAp fikrile yapılmadı

ğı için bütün t13crübelcr 
neticesiz knlmıştır Sor rtı 
dil işi ile uğraşanlar ecnebi 1 
ve Türkçeleşmiş ıstıl-

lahları derin bir arabaya 

( Üst tarafı birinci ıayfede ) 
fevkalAde bir kdr olarak 
bazı eşhas elinde topla
nmak.ta bulunduğu anla9ılı -

yor. Diğer taraftan, seyahat 
1 arzu ve maksadını uyan 

dırmak kastı ile tertip edi
len tenezzüh trenlerine ra
ğbet edenlerin tenezzüh ye· / 
rlerinde istirahat imkdnlar
ından mahrum bulundukları 
oralardaki esnaf ve sat-
ıcıların hiçbir mura-
kabeye t4bi olmaması 
yüzünden seyahat eden· 

• •••••••• •••• ••••• ••••••••••••• • 
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Nahiy H yv 
üdür ler i yarın şehrimiz- j Sergi. e ydü kabul ba~ Ser giye . fazla ~; 

• g • 
ı. 

de toplamyorlar. . 1 var. Hal~ımız hayvane1hğa çok ehemn11yet verıJJ 
Bu cuma açılacak olan vnntajına başlanacak.~ Vil~yet tarafından ynpılan 

davet üzerine merkez 
nahiye müdürleri yarın 
şebrıwizde toplano.c ktır. 
Bu toplantıda köy işle
ri ve bilhassa yatı me -
tepleri işi görüşülecektir. 

hayvan . orgisi otrafıoda muamele iki gün su 
hazırlıklı klora devam eı.lılm tir. Cuma günü sergiy• 
ektedir. rak eden hayvnnlar . 

Sergiye kaydü kabul alanında umuma teşhır 
dün başlamış ve birçok ha- lecektir. 
yvan kaydettırılmiştir. Ser- , ı.J 

Va i YB f trka reisimiz giye pek fazla tehalük var· E~une Sanatlar mal' 
dır. Kaydedılenler orasında • . .1 W. 

Gönende. gayet güzide hayvaııl~r b~- ı tı~anmua azanan~ 
Gönen, 16 (Muh birillliz- Junmaktadır. Bu da goster1- Edirne sonatlar ıne 

den) - Vali Salim ve Vild- yor ki halkımız hayvan ye- içın açılan imtihand8,J 
yet Fırka reisi Tevfık Fikr- tiştirmek sanat ve ticaretine efendi kazanmıştı. Bu e 
et beyler belediye intihabatı- çok ehemmiyet vermekt dir. ilerin mno.rif id resine 

Türkiyenin mağlup, yaralı 
ve fakirleşmiş olarak çık

mış olduğu bir harpten son. 
ra tatbik edilmek, işte (Mus. 
ta{ a Kemal vo arkadnşla_ 

rının muvaffakıyetle meyda_ 
na getirdikleri mühim işler •.. 

koydular. Avam lisanında 

lehçelerde ve eski kitaplarda 
bunlara yerli birer karşılık 

orandı. Tahkikat resmi da
irelerin yar<lımile yapıldı ve 
nihayet 130,000 kelime bu
lunnrak, bunların ı s,000 i 
resmen ecnebi ıstıllahn kar
şılık olarak kabul edildi. 

lerin mutazarrır oldukları 

da anlatjılmaktadır. Milli 
iktısad~yatımızı canlandırmak 

şehir ve köy halklarını bir
birine yaklaştırmak mııksa
dile yapılan tenzilAtın tam 
randıman verebilmesi. Yuka 
rıdaki hususların mahalli 
idarelerce yakından tnkip 
edilerek ve murakabe altı. 

na alınmasile kabildir.» 

na ait hn~ırlıkları tetkik et. Serginin kaydü kabulü scant edip muameleJerİP 
1 mek üzere bugün buraya yarın akşama kadar dev_ emmiıl ettirmoleri ~e 1 

Fakat asri Türkiyeyi 
idare edenlerin çalışmaıı 

bu kadarla kalmcıdı. Mom
leketlerinde kültürlü büyük 
bir dP-gitii:lik vücuda go 
tirdiler. 

Türk dili bile onların ce
sur programından kurtula
madı. Öyle ki, bugün 
mübalAğasız olarak Kemalist 
hareketine bağlı hnkıki bir 
dil inkıldbından bahs,..Jile
hilir. 

tik hedef nHahc•nin ıslahı 
oldu. 

Bazı kimseler. belki biraz 
ileri giderek, alfabenin dini 
temsil ettiğini, Romalıların 
Lltin harfierini, ortodokslu
rın Cyrillipues veya Glego
litipuea harfleri lutiheriens
lerin gothipue harfleri tercih 
ettiklerini ve Müslüman
ların Arap harflerine andık 

kaldıklarını ileri sürerek 
iddia. etmişlerdir. 

LAtio alfabe Fransız diline 
nekadar az uyarsa. Arap 
allabesi de Türk diline o ka
dar mugayirdi. Bukadar 
mugayir olan bir alfabenin 
hugüne kadar Türkiyede 
muhafazasına, işte bu gibi 
dini telAkkiler ıebep olmuş
tur. 

Memleketini lAik bir tekle 
koyan Gazi, ona «LAik)> bir 
olfabe vermek istedi. Bu ta
dilAt 1928 de yapıldı. Esas 
olarak umumiletmeğe yüz 
tutan LAt.in harflerini aldı
lar. Bunları birknç altım ti 
farika ile •Jeğiştirdiler ve 
sonra bunun sırf Türkçe 
olduğunu kabul oclerek e<TiJrk 
alfabeıi» ismini Yerdiler. 

Hu sahada meydann gelPn 
işin mühim olduğunu tasdik 
etmek ldzımdır. Husyado 
aynı ·cesareti gösteren Lüna
çorski, bu işte muvaffak 
olmamıştır. İlk gürlükler 
bertaraf edilerek, Türkçeye 
hemen tamamile tatbik edi
len bir sadnlı alCabe veril
dikten sonra, bazı kelim" 
lerin yeni uygunsuzluğu 

görülmüştür. Bunlar inkıltlp 
aleyhtarı 1elfikki edilerek der 
hal genç Türkiye <.'Ümlıuri
yeti hudutları haricine çı_ 

karılmış lOgatlerdon silinmiş 
vo yerlerine tamamile Türk
çe kelinı~ler kabul edilmiş 
tir. 

ı 932 Dil l<uroltnyı bu ıa-

Kemalistler, daha ileri 
gitmek istediler. Belki de 
fazla idi. Fizikte, kimyndn, 
tıpda, mekanikte, bütün fen
lerle lireco. lAtin esası olan 
beylenmilel ıstılahlar buldu
lar. 

Bu mübaldgalar clışarda ga 
rip teltik ki edilmiştir Türkiye 
Posta ve Telgraf İdaresinin 
«Ankarırn vo «İstnnbuh> ye
rine «Angora» ve «Constanti
nople» isimlerini taşıyan me
ktupları «Semti meçhul» 
kaydile iÔde etmesi ıle ldtife 
edildiği gibi bu Kemalismi 
anlamamak demektir. 

Yeni genç; ceıur ve şev. 
kli Kemalist inkı1Abı Türk
iyeyi, asri bir raemleket 
nümune olacak bir Ciimhuri-
yet, hür, müıtak il canlı 
ve Avrupai bir hale 
koymıya yemin etmiş ve bu 
yolda pek çok m~nilere te_ 
sadül etmittir. 

Mefkdrelerini hakikate 
erdirmek istiyen GAZI ve 
arkadaşları, bnzan müess
ir tedbirler almak. ve ha
ıı kararlarda ifrata git
mek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Kemalist inkıltlbının bir 
parçasını teşkil eden Tü 
rk dili inkıltlbı, biitün 
diğer sahalarda olduğu gibi 
kültür sahasında da genç 
Türkiyenin verimli olduğunu 
gösteriyor. 

Fransada ıcnebi işçilere kar
şı vazedilen şıddetli takyidat 

«Pariser Tugoblntt» den: 
Fransız iktısadiyatı için_ 

de SPnelordenberi ekmekle
rini kazanan mühim miktar 
doki ecnehı jıjçılerin mevcudi. 
yeti e(kdrı umumiycyi 
daima. endişe ve hoşnutsuzlu
ğa sevkeden hır ll.mil olmus 
tu. Son zamanlarda FranH
da işsiz ndeclinin \'Oğal
ınaaı üzerine bu Pndişe 

ve memnııniyetsizlı lor ar_ 
tarak böyle ~·.ok miktarduki 
ecnebi işçilerinın çalışın -
sın:ı knrşı muhtelif yn
lerdon protostolnr yepılm ş 
tı. Parjs boleıliyı· mec ı 

si ozosı CopigrıeauX, ı•cnı•l i 
işçilerinın taııumen men -
leketton ihracım Seine be
lediyesinden uılep etmittir. 
Soine bele liyrsi Frnnsnda 

ız...,. _ _ 

1 Anketimize 
' Gelen 

Cevaplar 
( Üst taralı birinci sayfede ) 
tırılmnlıdır. Sebze hali için 
Abahane hnnı ve kasop- ı 
lnr için İğnecı medresesi 
münasip olur fıkrinıleyirn 

4 - Şahrin kenarınJn o
dun \'O kömür pazı::ırı ya
pılmalıdır . Köylü odun ,.e 
kömürünü buraya getirme'· 
li şe hırli odun ve komürünü 
buradan almalıdır 

5 - Çay deresinin kapa
tılması işine biran evel baş
lanmalı ve bu arada d~re 
üzerindeki bozuk köprüler 
tamir ettirilmelidir. 

Yeni belediye heyetinden 
isteklerim bu kadardır. Bıl-
vesile sayğılarımı 
efendim. 

sunarım 

Ha~iıehık maballcsınden 
Nevzat ojJlu 

ISMAIL 

işsj zliğin çoğalması gibi 
İşçilerin böyle toptan ve 
cebren memleketten ihracı. 
nı bittabi tecviz etmemiş
tir . Zira, böyle 
bir hareket, Frnnsanın diğer 
memleketlerle uktetmiş old
uğu itilAflnrla tearuz etmek
tedir. Seine belediyeıi şim
di bir heyanname neşretmi· 
ştir ki bunu aynen aşağıya 

nakletmeyi faydalı buluyor· 
uz. 

Fransa reımi makamları 

ecnebi ameleleri cebren me
mleketten ihraç edemezler, 
zira böyle bir hareket, Frn
nsn hükt'lmetinin bu rımele
rin mensup olduğu memleke
tlerle aktettiği itilAClar ah_ 
kAmınn mugllyir olur. Ve 
memleketlerin protestolarını 
davet eder. Bununla be_ 
ra ber işsiz knlan ve 
memleketlerine gö~derilmesi 
arzusunu izhar eden ecnebi 
ıımeleler in memleketlerine 
avJetlerini kolayloştırmnk 
için todbir!P.r ittihaz edilmi
ştir. 

Bunun frin FranMda işsiz 

kolan ve memloketlerino dö· 
nmek istiyeo vo Frnnsız 

hududunu n kendi memleke
tlerine kadnr yol nın r.ıfisr -
mı kendileri ödiy1Jceklurini 
ispat edecek olan bütün cc 
nebi işçilerin Fransız hudut
( Devamı üçüncü sayfada ) 

geldiler. Yarın Balıkesire am edilecek. 19 Eylulde teşriniAvelde Edirnede 

dönm•ı•om;;•ıdÖy p~d;ı.~;~·;;''" r•- ;;;";:ıd~ı:~J 

24 Eylülde çılıyor. Ovaköyd- ha İ~ 
eki Hastiılıgın öniine geçildı. Kurtuluşunu içten ~ 

0\'a köyun gorıınuıu 

Ovaköy hayvanlarında ha· Haber aldığımıza göre 
atalık çıkmış ve köye kor- / hastalık doloyısile tehir edi
dun konmuştu. Alınnn ted- len Ovaköy panayırın ı n 24 
birler sayesinde hastal:ğın I· eylul p:ızarertesi günü ııçıl
önüne geçilmiş ve kordun ması takarrür etmiştir. Po
dünden itibaren kaldırılmıştır j noyır dört gün sürecektir. 

Vilay 
Yollann~a faaliyet 

Daimi encümence allı köprü
nün tamirine karar verıldi. 

Vildyet Daimi Enciimeni 
dün Vali muavini Ekrem 
beyin reisliği altında to
planarak geçen toplantı -
da yarıda kalan işleri 
müzakere etmiş ve kar-
ara bağlamıştır. 

Bigadıç yolunun l 1 - 19 
kilometreleri silindirojıoın 
yapılması. Silindirlerin mu
huf aznsı ıçm g raj inşa

sı, Köy yolları için di-
namit miibay:ınsı, İvrindi 
yolunda Kınık, ~~dremit 
yolunda D reiviran, Susı 
ğırlık yolunda Yayoköy 
köprülerile M. Kemalpaşu 
yolundnki üç köprünün tam_ 
iri, Hisar ılıcasının müzoyo
deye konulması, haston<'yc 
699 liralık rcza mtibnyaaw 
ve ha lu harrn du vrı.rlarının 
inşası ve hnzı mekteplerın 

tamiri dün Encuınendo ((Ör 
iitıilüp kur.ı rı:ı bağlanan işL 
er ara~ındndır 

8aşmualliml rin toplantısı 
ilkrnoktep bnşmUEılliml• ri 

dün m .• orıf müdürü · V. sıf 
beyin Df zJind·· toplan rnk 
ders yılın n bnşlam sı dolil 
yısile mekteplerin vaziyetini 
görüşmüşlerdir. 

o •• ç .go 
öyü bir me tep yaptınyor. 
meMe~m temeli atıldı. 

B rndırmıı. (Muhnbirıınız

den) ~ Koçu göl köyünde 
bir mektep bınası inş ısına 

başlanmıştır. Bu mektep kö. 
ylüler tarafından maarif idnr_ 
esınin pltlnına tevf ık an ya
ptırılmaktadır. Bina her tür. 
lü şeraiti cami olmnkla be
raber köyün en güzel binıı 
sı olacaktır. 

Bu mektebin temel nt a 

mcırnsımi i i gün evel yap
ı m ştır. Merasimo riyaset 
fi le kAymakamımız Ra~ıp 

IH~Y güzel bir nutu • öyle· 
rnı , Şevkcıtiye mü lüriı bu-
r a cevilp vermiştir . Köy 
hıı münasebetle çoşğun tAz
a hürata sahne olmuştur 

lsla~ müfettişi 
Bır müdd ttir Rursnda 

bulın I" Islah hav n rrüf,,_ 
tti ı Fehmi bry O\ dE\t etmi
ştir. 

\'ılilyet Nafın ı brışıntilıon
diHi Seyf ı bey bugü Ankn
r·ıyn g: lerekfr· 

U t me~tine girec0 er 
An knrJ inşaat usta mt.> -

t •b'no viltlyetimizd<'n sekiz 
ef ndı talip olm1ış vB imti
hanları yapılmıştır. İmtihnn 
neti<'csi hı nüz brlli değildir. 

tezahüratla utl~lal 
Bürhuniyc, (Mubabirı 

d ) «gt çikmi tir » 
lını iycnin kurtuluş 
olan 8 eylıll bus 11 

can 1 ın gPlen 
kutlulanu .ştır mor ... s rr 

d. . .. d ı"' iP ı ·enın Of' un e -
m· rşile hnşlunmış bııfl 11 

l"dıy<> reisı Muhıtt'tl " 
açıl ş nutku t kıp C' 1111 

Muhittin bey bılhnssa 
mücadele anlarında ın 11 

mizın giriştiği ve boşB 
büyük snvnşın ehcnıın1 

ni ve Bürhaniyenin b11• 

mnnlnrdaki degerJi fa lı 
ni izah t>hni tir. Bı19 
knymaknm beyin irtİC 
irat etlıği heync:ınlı 11" 

halk üzerinde derin ~jr; 
icra etmiş ve sürekh 8 

!arla karşılanmıştır. fl81 

bazıları kürsüye çı~ 
bugünün kendilerine d 
m ettiği heyecan "e 

gulorını ızhor etmişi t 

bılhnssa bunlar arJ9~ 
eczacı Mustafa bey dı 

1. · G 1 yi-nazorı ca ı ptır. ece e 
İdmanyurdu gençleri 
rlok bir fen C>r nlayı t 

etmişlerdir. Bunu miite 
yazlık sinemada umoın6 

t~msil verilmi~t'r 1e 
gürıi.in mak adımı 01 
olarak (Znfı-ır yıldızları) 
mında mılli bir _P'1f 
(Çcıpan oğlu) komNlJsl ~ 
ahne edılmiştir. ~rns. 
programı muzik ve saıt 

1 
z •ngindı. Mücı mera fe"~ 
de al§kn ile karşıl9 

tt' ve muvaf'rakıyetle 

edih•n lZrıfer yıl lızlı:ırı 
beyenılmıştır. Eser tt" 

esnasında coşğun olk1'" ıl' 
mukabele görmuştiır C 

1 Ahmet, Kazım. H11 e 
?\f hti b Ylcr roııcr 
bilhassa ~·ok mU\' rrı1Jc 
muşl rdır H ika cnnlı 

çlt 
~iın ya ton yurt gen 
tobrık ed riz. 

NEDiM 

lra ' meclisi dağıl~ı. 
lr k l\ralı 

bir emırname 
meclisini dağıltouştır· 

k 
v 
M 
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( ÇTE: DIŞTA: la rmo kndor ücret z olurak 

1 Bu ctimJwriyct bayra 1 l rmnda yerli mallarımı:z.111 ı 
r~smi geçidi Ankaıa ye- I 

Ağlatan Şarkı 
Ber keste biliyor ki Ali ordu, Ali bey ıse men-

' 

Zürraı o;uyucu kanun Amany ıU trer Cemıyet- :~:~11~e;· ~ır11 i.~;:~r~. ;·;~l~:r~ 
tedbirleri almıyor. inden nıçin çe~il ı? kti~~nebi işçilerin meml<'ke 

lkt sol Vokili Celtll bey Almıırıyn lforil'ıyc N zırı tlerinc• gönüllu olnrnk dön-
l 

ni sergi euwde gapılaca 1 
ktır Kışlık ihliyaçlarım - f 
::ı ucuz ve sağlam yerli 

11 mallarımızla bıı sugldrn 

l ledarik el! 1 

bey hı r ınt ızıım dahilin- dilini gözlerine kapomı§ 
do S•'n"'lerdcn heri çalış- hıçkırarak ağlıyordu. Sonra 

o b · r · ır . nu .u . cız t ığı pro- duramadı, 1opka11oı, bas-
grıım .. h a r~cı ~.e ç ıkarmalı: tonunu almağa lüzum gö· 
çok mu§kuldur. Sabohle- rmeden kendiıinj dışarı Ankaroda hoyanatta hulun- Ncurth Alnı n entitıtiı tinde ınelor in ı teşvı k '-'decelt olan 

muA, zurruı orıı,·ucu bıız ı bir nutuk ir .ıt Ptmı • ve b ı h L, · 
,. J u tt:s ı ot ,, ransız ış pi 

yin evinden çıkt ı ktan so- attı. 
nr o doğrıı ışının başına 

\lılll iktı al \f' T ı arrurceıol\et 1 
~ -------- ...ti kanun tedbj rJeri a lınacağını Almonyıının niçin Gı aıiyrti y 8 8 

nın yükünü muh o~ 
O) lemi tir. A vomındon <. kıld ğinı :ı:U derecede bofıff tmiş ve Frn 

Galı~ç ı lıgyımızm ink ;şafı özlM~ı:rad ul~~n ~ti;e=m le nsııdu çalı n f'Cnebi işçile 
r,n ade linden 1930 dnnberj 

Turk ofıs 1 tanbul şube borober kavv t polıtıloc lığı· 400 O ı 
• 00 i aza mışt ı r. i balık istihsalinin inkişo ndan doban ve h rbe korşı 

5 Bunıfon maada 'afıa Ne-(ı için düşündtlğü tedbirle harp hnzırl mok gaveeını' · 
J zaretı bir ta k ım tedbirfo r ri BnAvck ı J ismet Paşa Ha- takıp Pden karışık mua-

~ ittihaz etmiştir ki hunlar]o zreıl orine bir raporla ar- hedC'ler si temine iı;ıtirak 
:ı- yerli omelelnin himayesi 

zetmi ştir . erle.neyiz. ist ihdaf e· lilmektedir . EYel 

Yeni tapu teş~i lat1. Sar meselesi. em ırde ecnebiler tara rı nılan 
Yeni. tapu te k ılı'ltı proie- S d 1 k verilen \'0 ~·o l ışmnğo mii a-

J ar o yapı ıco r<'yitl m 
8 1 b'·r komi yon tarafından ı · a ie talehını ihtiva eden bü tur u t ılım nine yol aç 
tetk l'k cclı"lmektodir. ProJ

0

P • tun Y nı İtıtıdalor umumi ıyor Sa rburktı:ın veril n 
Onumüzdekı içtima devres - ~ t b i.,. bıirol rı tarafından iı:ı 

uır ı ru gör • Ror hah ~ 
nde Büyük Millot Meclisine i minde bir papı.ıs Kato pıyasıı ının vaziyeti düşün-
orzedilecektir. lıklerin Alman ru iılerek çok büyük bir 

Kars, Artı'vı'n vl' Mnlat a - · 1 rey dıkkatle tc>tk ı k cdılecPk ve vereceg nı b mıştir. 
vılllyetlerinde önümüzdc>ki oncak fevk l tı.do uhvoldı> vo 
Teşriııievel oyandan itıhoren ç· "h f ? bıllı ~s 1 tJlıbin dahıl olmak 
topu s icil muhofa zıı teşkıltl lfl mu ırnmat mı a ıyo , İ tediği İş şubeRİrıde iş izl ik 
lı y&pılacoktır. Amori al lar Çı 0 hugda • olm d ğı tokdirdo ecnebi 

V 
.I' • sevkiyatı y pm k ıoşebhti- m ey çol ışma müsandcsı 

er 111 U I S~ansen sün rı Lulunuyo lor. Bu ha vorilH kt ir 
Sı h h a t vo içtimai Munve· herin ş y 101 dıkkat olan Bundan mnoda ış mtifetti-

net \'okllleti tara fından bu t rafı Aınerıkalıl ır k ndılc şlt4rİ, milli i nıüfottişlor i , 
sene Trohzonda bır \1 rem ıııti rıı den buğd y ulm ık ar - mılli iş piyosnsını koruyon 
cadnle di pan erı ac,·ıloca ·- tıle Çine p rn vı:>rm i l r- 11 Ağu tos 1926 tarihli ka-
tır. Oiııpon er hüt iın ·ı ri dır. J por 1 r hu pıır. nın nunun h ırfıyen tatbikini ko-
terh iıot ı camı olaC'oktı r h kikak..ıtte Amerikud n nıu- ntrol ve mura kabe etmekte. 

f B ' l ,f hiının t ve t are olmak ıçin d ırl r Bu koı un ecn bi işç. 
ener ŞI a şı yenuı VArıldığını ı ld cıdıJOrl r. jJ, rın Fr.ır anda ~·olışmalorı 

1 tanbuJ şild ı fın ıl maçı y şartl ırını tar zinı ı tmckte 
cuma günü Fenerh dt\'0 ile unan r uİSİcümnur u~u ve ıııhoyel 10 Ağıı to 1932 
Be ı i:toş oro ınd yopılnı ş, Yun rn tanJ 1 reı ıciimlıur tarıhlı knnun ı l e do h ı milli 
Fenerbnhço 2 - 1 gıılip gc.>l ınlıh ıhat ~·ın nıuhulıfl r iş kuvvetlerinin himoy ı~si i~·-
mjştır . 

Şayanı dikkat bir kaçakçılık 
Rvel<•o memleketimizden 

çı karı la n Humlardon hirıni 

ka~ak olarak sınır! rımız

don i~ eri sokmaktan maz
nun Tango Tev!ık. mııdum 
Eleni vo Yorgı hoklarınJıı 

yapılmak ta olan lah ki kat şıı 
yanı dikkat hır srıfhnya 

girm iştir . 

biı Gmetle nlnşrnıığu ko- İn gt re resmi ınakomatton 
ror verm ı le rd ir. gerekse iş veren ve iş a lon 

fransada intihabat 
Frorı o J umumi mErlıs 

teşkilattan vukuhulncak tal 
lerl r üzerine hususi, sın · 

ı ve ticari i şle rde is -
tıhd nı edile ~ ifo cPk ecnebi 
j ~·ıl rın az cı m i a l cılm i tes
pit eılerP kararlar ı ttih nzma 
sa tlhı 'fit v<>rı l mi tı r Şimdi-
y k ıdur bu kabı l ıl en olu rok 
ernebı i çi ler in nıuhll'lif j ş 

ahaJ n rında ist ı h do mını toh
dit \'O toyin eden 56 karar 
çı m ı~ t ı r. 

Akalliyetler 
Meselesi 
( O t ta rafı birinci soyfode ) 
nan bazı memleketlerde 
büyümekten heli kalm ıyan 
huzursuz hissjyatın mnule-
sef anlaş ılmad•ğıııı gösteri 
yordu. Ekalliyetler huku-
kunun Milletler CemL 
yeti ve onun mü-
csses a tı tarafından teminı 

hakk ında k i şimdı k ı sistem 
heyet i umumıyosile müt ·len 
edıld iğ i vakit, muvazenesiz 
tesadufe bağlı olorn k ve ıi . 

ynsi pnradokslor üzerine 
kurulmuş bir bina nı nnzaro ı 

arzetme tedir . ı tnmin uy. 
gunsuzl uğu unJomok ı c ın 

hu temınata tabi lutu lnn 
muhtelif memleketlerde e
kalliyet rojimine tathik edile 
tAminal istemine bir göz 
etınok sad ce beyannt şe k li ni 
al mıştı r. Esos"n bun l arın 
biri diğer in in aynı doğild i r. 
Bazı kimseler hudunlarorası 
( beync)mjlel ) doim i adolet 
divanın da mecburi olarak 
mürncoti derpiş P.diyorlnr ve 
bnzılnr ı da mürakobe hokk ı 

nı ynlnız Milletlo r Ce mi-
yet ı kon eyırıe b ıra kı yo r la r. 
Bu ayrıl ğın ebebi belk i to 
sadufti uhvo.li s iyoaıle ve 
izah cJ ilir . Meseli\ dovletlc 
re, Milletler Cemiyetınc lrn 
bullerj için mutlaka §Ort 
olarak ho zı veci bol er tahmil 
od ı lrniştir. 

8and1rma sulh hukuk 
mah~emeıinden: 

Band ırma Osmo nlı lıo nlrn
s ı müdüriyeti turafıo<lan eş. 

hası mütognyyibedeo Atanoe. 
yodis ar isthlis et zımmetinıie 
ve banko hesabı carisindo 

Bozcnodad j Sukrat ısm -
inıle birinin yuz ı hane inde 
bi r haritu bulunmuşt ur . Bu 
hor t da hudut ırc r i k açır.1-

on Bumun Yunanı landon 
'I urkıyeye nıısıl gıre<' ği 

ı ıret editmiştır. 

intıhobı onuJUuzde ki leşrıııııı 
ılk hafta ında b~şl voc ktır, 
Bu ınt h h tı k ızanmak ıçın 
p rtıl r h r<'krtt' g çnıi le· 
rdir. R dık 1 so yalı tler 
prop g.ın io h yanııamelE'rı 
ndP Türkler lt Yun=ın lı l a r 
rırosındn olduğu gıbi eski 
muha ım la r arıı od k ı yak-
1 ışnıa) ı idd tlı> ol k ı nm 
nktud rl r 

•r•••••••••••••••••• ., • .,.. mevcut ve bankada mahfuz 
e • 

Haritodo k ı r mız ı bir ok 
Yunanı tıı ndun çı k a rak Boz
c 1 da lan Türkiye ah ı llerine 

or ıd .ııı Çımakkoloyf', Istıınb

ulrı ve İstırnhuldrrn An kor ya 

uz ınmı bulunmu tur. 
Bunun nC>)<' i ıırot olcfu_ 

Kans e çare mi? 
Pa rıste hır doktor tar fın 

dan Kanser 'ğr lorının 
durdurulduğu h kkında ort. 
cıya nt 1 n h::ı herın 8 

s z o l luğu nl lmı hr. Me. 
aer doktor bir h a tı:ısmı 
lpckin İçın k ndı tnP 

n k n r cru lU ynp • 

: AVUKAT :1 oshom ve tahvildt mukabili -
: : nde rehni tiıccariden müte-
: : Yellit mot lU bu ohın mcbaliğ -
: : ı ı · · ·f · · b k • H. Tevfik_ Sadık • ın omın ı ıstı ası ı ç ın ıın -
: S an n vaıi ulyet olduğu mer-
: DAV AVEKILI •. hunatın satışına izin verilm 
: YL.' (jF KENAN : esi tnlep Cliilm iş o l oıokla 
• Yazıhanesi hükumet caddesin- : ınütegoyyip munı.ıi l eyhc nıa-
~ . 
• de Ahmet çeşmesi karşısında : hkem('ICO Band ırma ın ıı hke 

• :ı.1or k ez ve kozalarda h r : me kftli JJl erinden Sabri er. 
i nevı duvo kabul ve sürat- S kayım t ayin edılmiş olmoğ
: le netıcelendırıli r "' in keyft) et usulen ilan olu-

okşnm dn işinden ç ı kt ı k -
tan !'!Onra evindedir. 
Hole ziyof ut loro ve eğl
encelere hiç sokulmaz, 
kendi Aleminde yaşar. Fa· 
kot içki kullonmaz da de
ği l , hunu da yine herkos 
biliyor. Acaba böyle eğ
lencelerde bulunmıımasının 
sebebi nedir? 

Bir g ece urkadatların · 
ın çok yalvarmaları üze
rine Ali hey de eğlence
lerinde bulundu. Burada 
ine saz takımı totlı ~ü
zel danslar "e oyank ha-
valar çalıyordu . Kadın 
hanendeoin ince, kıvrok, 
tatlı sesi herkesi bihuş 
ediyordu. Kafalar dumanlan-
mış eğlence orkAnı 
kendılerindon gecmişLi. 
Ltıkin Ali heyi ne kadınların 
en güzel fışırılıyan etekleri 
neden k ı vrı lan endamlı vü
cutları vo ne de süzülen tat
lı bakışları nrkasındon ıü
rüklemiyordu. Fakat dalgın 
duruyordu. Bu dalğmlığı se
nelerin biribirj üzerine yu. 
varlandığı pek eski zaman
la r ı düşünüyor, bu zaman
la rın ağ ı r yükü altında inli
yordu. Bir aralık cazbant 
pek eski bir şarkıyı çalnrken 
hanende içten gelen bir 
sesle ça lınan şarkıyı teren
nüm edıyordu: 

Ay bulutlar arasından ka
) erken 

Ah.. Sevdiğim mezarında 
ağlarken. 

Bu güzel sesler hozan bir 
ninni, bozan da bir şikAyC; t 
vo isyan halinde dağılıyordu. 
Bu sırada bir fev.lrnlAdelik 
oldu. Bir su kadar sakin 
görünen Ali bey ayağa kal· 
knrak cazbandn yaklaştı: 

- Bir daha çal. Bir Jo.ha 
~· alınız diye inledi. 

Herkeı snbrediyordu. \'a 
Ali beye bakıyorlardı, bir 
daha çalınız dedikten so
nra pek yakın olan ka· 
nepenin uzerine yıkıldı. 

Bu defa yalnız keman. 
la hanendenin içten gel
en sesleri duyuldu. 

Ay bulutlar arosından 

koyarken 
Ah sevdiğim mezarında 

ağlarken 
Keman do ses de daha 

Ab.. O şarkı hoyatındı 
fırtınalar. ve koeırğalar 
yaratan hu şarkı eöy-
loınek arzu ettiği ha-
lde çalınmasını istemediği 
bu ıarkı eenelerdenberi 
küllenen ateıi bir an ~ 
da dağıtmıştı. Şimdi koll
arı gülleri dökülen ateı 
tamamen meydanda idi. 

Onu hic birtey art _ 
ık alAkadar etmiyordu. 
Yalnız dudakları aruında 
aynı 9arkmın nakarat mı. 
srıtları tekrarlanıyordu: 

Ay bulutlar araaından ka
yarken 

Ah .. Sevdiğim mezarında 
ağlarken. 

Evet bu tark.ı onu bir 
miknntıs gibi perdelenen 
sonelorin artmasına eürQ
kliyordu. Münire ile ni
şanlı oldukları znınana 
düşmüştü. O ıaman bu 
şarkının hayatında ne un
utulmaz bir mevkii, ne 
derin bir manası vardı. 

Mürıire o günden ıonrı 
elektriği ıöndürür karyol&1-
ına uzanarak mütemadiy
en geçmiş zamanları hat
ırlnmağa çalııırdı . Ya•at 
yavaş müfekkereai daha et
ki zamanlara doğru gi. 
der. l§te orada mıhla -
nırdu. 

Evet o zaman!. her 
kimse elektrik ıöndükten 
sonra sıcaklığı yakından 
hiHedilen bir kadın ku· 
!aklarının dibinde derin 
bir cuıuıla, aşkın verdi
ği bir hiıle, Ulrek Te 
ahenktar bir ıeıle yavaı 
yavaı eöylerdi. 

Ay bulutlar ar&11ndan ka
yarken 

Ah. . SeTgilim mesarında 
ağlarken 

Ali bey de en co9g11a 
ümitlerle dinlıJiği bu şar· 
kı atktan kalan yaranın 
ağırlığı ile güzel günle-
rin hatırasını dinliyor, 
gözlerini nemlendiriyordu. 
Sonra bu geceler, birde
nbire kesildi , kemanla 
kadının ıöylediği bu ıa
rk ıyı senelerce aradı. Çok 
bekledi. Fakat kulak.Jarı 
bir daha itilmedi. Şarkıyı 
unuttum zannediyordu. LA
kin birde~bire i~·ten gelen 
kemanın hazin titrek nağ
molui, eıki ıarkı elli se-
nelık bayatını altüst etmitti. ğu bıttabı t hkık t]a anloşı 

lnc ktır. 

Tango 1'ovf ik. Mndom Yor
gı f t nbuldan Ezıneye gön
dorı l mi lcrılir Muhakem ' or 
ud C'ertıyon otmektodır 

yo•uın el m . Haber Jf\ bu 
nd n ga ot olJrcık yap lmı- nur. sakin, dahn hazin inlı • ** Sabahleyin Ali beyi ara-

Bir Bulgar ~onıi tecis i 
ulgtuıstıındn hükumPt 

knıl r nüfuzlu koın i t ıcıl ır 
voı d r. Burılurıl n bırı oLın 
1ak Jony komıt nıo rcı i 
on zam nl rda Bulgar hu 
kOmetırıın Yupo )JVI r o (yi 
ge ınnı ğo 

buluıım sı rı 

r v ı ınış 

,. 1 ol rak 

hudutlarımızı ıltic ı rtt ğı şay 

olmu tur 

İ sveç ~· il htı 
Is"'~ \ e l ıııhtı y k n s rk 

'V h tın ı ~ kmı t ır V lio lıt 
Turkıy yo dt' golecoktir 

ştır. 

feci ~ ir az 
cı rnrındu bır yolcu 

trenı içınde 24 fl kc.:r bulu-
n bır otöbu!!IP ~·a p şmışt r 

Yoll ul ır n b ı olmii . on 
sek zı ğır ur tn y u· l 11 

nıı t r. 

f Kı Haşv ~ı gö uşeca ler. 
1 

H)m y Bo v kıli bir 
hul) 

o ın ıl 

ktır. Bı 

r f nd • ~ ~ n he.rlere 
ıkılır ı H ı 1 y it l •u 

SJ) s tın Cl\ d t otm(l -
kt dir !trıh• kuc uk ıti-

f ar ın huln ak ıç 

ın ~ rol r .ır y•ıroıtı-- .. 

ık esir va köy Panayın. 

Tefıir f'dilen Ovaköy panayırı _4 t·~'lıil pazarıesi glinli açı
Ja<·akur. P:ınayır fl:--kidf•n te~piı ediJNı ~·flrdc yaııi k<h ün t n güzt'l \e ~u 
ilP Çü\' r il mi ovacık iizrrindtı kurulacaktır. · · 

Ova Öy Panayırı ilk dPfa kurulmaktadır. Balıke irile civar 
' i l a~ et ' e l\azalardan 'e nahiyelerdPn gt)IPcek e naf ve celeplerin her 
Lürl iı i .. t İt'a hall«>rİ köy ihl i~ar heyNi tarafındau tr-nıin edilecektir. Paua,·ır 
~ f• r i rıde a~ r·ıca çarda k ve ~ölgelikl.-r 'iicude geıirilecektir. • 

vaköy panayırı nm hususi~··~ti kiiyiin ovası tanı orıasmda 
.:u~ o bol, hava ... ı giizel hir yerinde olmasıdır. 

dıkları zaman Münirenin 
meıarınm başında cansız 
olarak aıanmış buldular. 
Şarkının ruhunun iizerinde 
yaptığı tesir onu, şapka -
sıı Te bHtonsuz Münirenin 
mezarına kadar f&rkıyı 
&öyliyarek götürmüş eeki 
sevgilisine eski şarkıyı teı. 
Hm etmişti. 

Enver Şefik , •...•.................. '\ 
• • • • 
: Yoksulları yediren. : • • 
; geydiren ve herma- 5 
: nada gözeten Yok- : 
• • 
: su//ar Biı'lig"'ine seve : • • ! seve yardım ediniz. : 
: Yoksulları Gözetme : 
: Birliği ! 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• 
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Bdieleye intihap Encümeni r-·--- ~----, mımmı - - ıııuınım = ıınliilmımı-

R 
. ~· ... d 1 AVUKAT I~·· -e-hir .... i m ınd 

eı ılgın en: ıaifat Yaşar-Ahmet Tevfikr 11 
Aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların ~ Postahane sokağında • JJ 16 eylül pazardan itibare 

· •h l "' f "" h • f · b l t Merkez vekazalnrda her 1 [fil ve aza '"'' ap o unmaga sa a ı_ye , u unan- • nevi dava kabul edilir ve mı ç I L G.. N U S 
l . . l h /l • d r. • f süratle neticelendirilir, ifil 
arın ayrı ayrı yır mı a tı ma a enın eıterlerı r ............... lill 

hükumet ve belediye da ·releri kapılarına ası- r .. Yurttaş! .......... ıı Temsil edenler: 

lacaktır. : Hildliahmt!rl unutma/ : 1 Ha ri ~ endal 
D .r. l • 5 / "'J 934 · .. .. J : ıstırap çektn insanlara : iSi B b eTter erın 1 ey u cumartesi gununaen: eyilik yardım eden odur! ~ ar ara - Gotte 

itibaren 20 ey/U.l 934 perşembe g'iinü akşamı ;;;············· .. ••••• ~ Filmin mevzuu isminden anla 
saat on sekize kadar asılı bulunacağı ve mez- ifil maktadır. Bu kuvvetli macera ve• 
kur gün saat on sekizde kaldırılacağı ve def- ZEl.S 1. Q 1l fil~ini her halde görünüz! 

terlerin asılı kaldığı altı gün müddet zarfında U ll:heıen diiıı~·a lıa,·adisleri. 
isimleri, hüviyetleri de fterlere yanlış veya mü- fotograf makinelen HH-------------
kerrer veya hiç yazılmamış olduğuna dair ileri ~ <1elece program. 

aiiriilecek itirazlar intihap encümenince din e- U 
nipiş bu encümen kararile lazımgelen tashihat n VOL 

mı 
yapılacağı, 20 eylül 934 saat on sekizden son- mıınııın- ·: mı.ımı rın--
ra itiraz iddiası dinlenmiyeceği ve her münte
hibin behemehal de f terdeki sıra numarasını 
kayıt ve numara ile intihab<ı iştirak edeceği 
ilan olunur. 

=•111!11!!11!1 s 1 n d 1 r ğ 1 p a n a Y 1 r l liilmlllililllll~ Oiinyada hirincilij.!i lıa-
ml mı zanan « ZEISIKON » 

• evy 1 
Kasaplar mahallHsiııd P Bigadıç ve i~ta 

şosesinin birl ('~tiği: İnhisa r daiı'esir in w111 

şısındaki 8 dönüm balıçe ~ eri satılıktır . BU 
şehrin en giizPJ ve~ ev yaptırmak için en ııı 

bir yeridir. Pn rça parça istenilen n ıahaJdefl 

re ile vPrilecektir . .. \luıak arzu ~uuda hulu• 
Şereınet.li zadelere miiracaat (1 f rı rnlidirler 1 Her sene açılnıakta olan SINDIRG.I PANAYIRI bu sene de 15 Eyi-~ foto~raf makinel~rinin 

fil öl cumartesi günü açılecak ve 19 Eylıll çarşamba güııii kapanacaktır. ~ ;i:ı~ ::~~ı~;~~i'k ~~;:)Pd~~ıı:;, fl~[l~~!~~l~~ID!~Jl~~~~!l~]~!J~@J!!~J181@~J!!li@~!!!~ 
liJ Panayırda her türlü emtia ve her cins hayvan sa1ılır.. ıiiJ (H 
rut Panayır n1ünasehetile alıcı ve satıcı olarak !!eleceklerin her türlü rw çaıatanlarını «ŞAH ~l~H ==· 

iJ
Bstirahatleri temin edilecektir. ., •.J • • ~.-.· MET MAHDUML HU - ~~-· 

a::ı SEVi N A VNI ticarPt -= SINDIRGI BELEDiYESi ıın hanesinde arayınız. ;,~ 
m m1~~~ ~ı 
-~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~ ~~ 

Dami Vilayet Encümeninden: 1 Hayvan se gisi ~l 
Babkeair - Bdremit yolunun oo+ 63 - oo+67 kilomet 1 

• ~s 
eleri arasındaki luımın tamiri ıartname ve keşifnamesi t ,~ 
mm•ihince yapılmak "' 27- Eyhll - 934 tarihine müsadif Baytar mü~ürlüğünden ~ 
ptrtembe günü ıaat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi ·~ 
pn müddetle Te kapalı zarf uıulile münakasaya vazedil - iki bin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı- = 
mittir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku- 'E3. 
ra.ıt\ır. kesir hayvanat sergisi 2 l Eyltil 934 cuma gü- r · 

Münakaaaya liyakati Cenniyesi başmühenndislikçe nü koşuçınarı ınevkiinde açılacaktır. Evelee ı • 
taıdik edilenlerin iştiraki mesuljyetleri ile çalışacaktır . ilan edilen resn1i talimatnamesindeki şerait el En temiz k ~i vuçt;uktarı ) a pıhı 11 ş Y 
Bhliyet Teıikaıı Te ticaret vesikası ibraz edenler kabul ~ k 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden lAakaJ sekiz gün dairesinde hayvanlarını sergiye kaydettirmek ifı nıuşa ve aJastikiyetli , diinyarnıı en ~ 
•vel ba9mühendiıliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip istiyenlerin 15 eylul 934 tarihinden itibaren ~~ lam lastiği olan ~i işlen lfı stil · J pri ıı i di~ 
olanların bu vasaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispet 18 eylul 934 akşanuna kadar her gün hayvan t ~ma rkalara f() ı·cilı t>diniz. Çii ukü hil (ıJJ!~ 
nde teminatı muvakkatte makbuz veya mektuplarilo yev- pazarında llüseyin çavuş hamuda kayıt ve kabu ' ~ lfıstiklerın fe\' kiııdtı oldu ğu ~uft lmı h~I 
•i mesktlrde ve Takti muayyeninde usulü dairesinde en- • 'i l 
cümeni vilAyete fazla malumat almak istiyenlerin daha h~yetine nıiiracaatları. ~ h~crü >P. P,dilmişti r. 
•Tel baımühendisliie veya encümeni vilAyet kalemi- • 3 - 176 e_:-'~ Mişleu ·iiperl oufo r hhlik lt'r i ile ~ 
ne a6raoaat etmeleri iltn olunur. 4 - 174 ss ı · · l O ~. rna ı (>rnnıvette . e vaha t t dilil'. IH·r 

=-=.!Si • • 

Daım Vi l A t E elime d • ~~dan lllP\ eudunı nz hnhmur. 
l l aye n nzn en. ~~ Mdan las ti it ri Bolı k11sir ve utilhak. ttı ucııı t 

Bal ıkesir momlcket hastahanesi i~: in mübayea edi - I =::,~ Yarıyalı :aac Vilayet Evkaf Mü.iirlüğünden: 
lecek yerli malı 75 ton kok komürü şartr amesi .e:=§_ H :xrSB ~ T 

EYkafa ait kiçük şadırvan karıısında 207 No. lı mucibince mübayaa edilmek ve 1- te~rin ievel - 934 A~ r • ~ ~ • • 

kahvenin cam, camekan •• camlı kapısının mücad • tarihine müsodif pazar teıi günü saat on beşte iho- ı · Zııı·ı1J lı lıa ıı-Balıke•Jr 
deden temiri açık münakataya çıkarılmıştır . İhol r. ! le edilmek üzere yirmi gün müddetle aleni mü- § 't "'· ·•ınt1J11'"''Ultıl"' ·•ı:ıııııı• ·••ınııı11"•ııırıırı•"•ııııııııt"•ııııitl""•ıı .... 1 •1~ 
ı. J0-934 pazar erteei giinii icra edilecektir. Talip ı nakasaya .:a~.e~il~iştir . . ifJlmlWllllWl]IJIIIIJllllllllllllılllllmiilll!JIİIJ/llllllfül//lllllfüli!lllmrım~ll~fü 
olanların ı 4 lira teminat akçasile birlikte Balıkesir evkaf 1 . Kok ~omurunun. beher tonun~ bedelı. mnhamme-
müdiriyetıne muracaatları . nı 30 lıradır. Talıp olanların yuzde :y edı bu~·uk • nı s Balıkesir s erı"' Satın 

2 _ ı 77 petinde depoziyolarını vezneye t eslim ile ticaret 0 • 

~-------------' dası vesikasile birlikte yevmi mezkurda bu hususa K • 
Karacabey Harası 1 dair fezla malumat almak istivenl*' rin daha evet omısyo un 

, Encümeni VilAyete müracaatları i ı ıı n olunur ,50 

MU .. d u·· rl UCI. g.... •O n den: i' 4 ~ J 78 ! Bulılk~sırk garn izon kıtaat ı hayvanı ırı i._:in f228-I Susığır n .. ı ~aatıh ıyvunları icin t 50 ton yulo , 
- - -·- cumnrtesı gunu saat tO da knpalı zarf usulile 9 

Haranın fsmnıet Paşa nrnrası 10 teşrirıie"PI Balıkesr k f 11.J/.Hdü .. ., H n'lca ktır . Taliplerin şartnomey ı görmek üzere b 
_,V a lYJU r UgU en vo münakasaya iştirak için de Bal ı kesı r içın 940 "' 

934 çarşamba güııii saat 15 de p<ızarhkla icara Yeşilli caddc~i~de. E~ka~~ nit . 160 161 no.lı · dtikkdn- ' ğı rl ık iç in 565 lira muvakkat teminat nkç,ıl. rile :; 
verilecekLir. Taliplerin yevmi nıezkiırda temin- ların cephe tamırı yıruıı g un muddetle münnkasııya cıka- yukarıda yazıl ı gunde muayyen &nattcn ('vel a 
atlarile birlikte Hara nıüdürlüg~üne ıniiracaat _ rılmı şt ı r. Talip ola nla rın yevmi ihalesi olan 20- 9· 934 de kolordu atın alma komisyonuna mi.ıracaatlar•· 

perşembe günü saat 15 de lG buçuk lira teminat akçası ı 69 
ları ilan olunur. 179 ile birlikte mtirn<·a atlorı ilfirı olunur ı 71 BALIKESiR Vll ... A YWf :\1ATBAASL ·o.\ BASIL)I 


