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ANKETİMİZ .. 
IKıllm l •.,. 'i Cümhuriyet Halk Fırkası 

-----------------------=---------L-V e Belediye İn ihabatı. i f:.ark i V ni Seçilecek • tı.( • 

Önümüze milli birliğimizi ve her noktada 
beraberliğ ·mizı bütün c ·ha)ıa tekrar göstern ek 

icin yeni ve büyük bir fırsat cıkmıştır!. 

~ Seyahati. ! 
• • : lsta11lwl. 2 (.lfulwl>iri : 
: mi:den) /Jaş11ekilimi= : 

lsmel Jlaşa /lazrellt·ri : • 
m11karru şark s<'yahalle : 

Belediye heyetinden istekler •. 

1 
Yeni seçilecek belediye heyetinden ı 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

-~----~----~----------=---....:....~ 
, - t 

rine bu perşembe çılrnca- : 
klarclır. Dahiliııe Vekili : f azh uy usu az bir masrafta güzel hır gezinti mahalli 

ırko dt·nil ncc herşcy- 1 IF den evel siyasi luınao t- " 
leri uygun bir tnkıın fe 

rtleri muayyen prensipler 
üzerinde toplomış müesses
eler düşünürüz. 

Siyasi fırkaların bu ma
hiyeti birçok memleketler
de milletleri muayyen siynsi 
kanaatlerin çevresinde böl
müş, dağıtmıştır. 

Asrın hakikaten çok çetin 
siyasi meseleleri karş sı~da 
doğ nıklığın millet d"nılen 
büyük kitlelerde an<'ok bü
yük zafıyetler doğurduğunu 
izoha lüıum var mıdır? 

Şu beş on sene içinde 
çok misaller gördük: 

Efradı sırt ırto, dirsek 
dirseğe vermi'), s.nıf müca
deleleri içinde her giin, hır 
saat mütemadiyen enerjisini 
israf edegelen birçok millet
ler hoyntlorını tehdit eden 
miıhim hl\diseler öniınde 
dohi kol ııycu kPnılılerini 

toplıyamnmışlar, büyük sar· 
sıntılar geçirmişlerdir. 

Maamnf ih nakletmek istP--
Jiğmiz bu ıloğınık millet 
mımzarrılorı hjze ibrAt t sk 

ıl <'d<'miyccok kodor yaban_ 
t" g('lty Jr . Turk yurdunun 
istila ve Ttirk milletinin yok 
eJılmek tehlihsi g çırdıği 
gunlerJ nberi bizım siya i 
hnyntımıza tek ondiş ht\k

im oldu: 

Bekrll)P daıre ı ve me) larılılt 

İntihap Encümeni. 
lnti~ab tı idare decek [0Cümen seçil~i. intihap enc
ümeni bugün~en iti~2ren çahşmıya ~aşhyaca~tır. 

B•lediye intıh.ıbatı hozırl ıldurına de"om edilmektedir. 
Dün mnhollft.t müme sillı·rinin iştirokile helediyedo bir 

toplnrıt yapılın tır. Bu lopl.ınt dn intıhabatı iılare etmek 
uzere kura ilf' on kişilik bir intih ap encümeni ve encü· 
men yedek nznları se\·ılrııiştir. 

lnlihap encümeni. 
İntihap enciimeni ş ı zev .tt ın terekkiip elmekteuir: 
Aygöron m ılıııllesinden bakkul Mehmet Nuri efendi, 

llncıishnk maııa!les:ndPn Bifnt oğlu Celil nferıdi, Aziziye 
ınnhnllcsınılen kırım!. B.ı rı f'f('t'Uİ, Mecidiye nı ıhııllesinden 
A vukot liılmı boy, ~lustııf.ıfökıh m.ıh ıllcsindl'n 1 abok Ro 
cep efendi, Sahanhisrır m ıhııllcsind••n KerP,sleci l\eınnl cfu 
n.fi, SclimiyP m ıhnllf>sı·ıden ilacı Ômer oğlu finfız Sami 
"r ndi , Osnınnıye uıohnllt•sinderı K ırımlı zoJ< Muı:ıtufa efcn
d , 11 ıcıgoybı mııhoHt> iudt•n Sar o~· zndo Ahmet Lo), Solfi. 
hallin mahnllcsindrn lr<>p oğlu MustoCa eCcndi .. 
Enclimen yedekleri. 

·' . 
Şıikrli Kay<ı bey ve di{jcr : 
bazı =t:val bu styalıullc· : 
rinde /Ja~vekilimize ref a- ! 
kat edeetktir. : 

Seyahat on beı, yirmi : 
giln kadar sıireetklir. : • • ••••••••••••••••••••••m••• 

Köylü 
Ve ziraat bankası 

Ziraat bankası umum mü
~ürünün ~eyenatı. 

Aokanı, 2 (Muhohirimi
zd<·n) - ıırorıt Banknsı u
mumi ınii lıirü heyanattn hn
lunmuş ve demiştir ki: 

- Çiftçilerin ıirnnl 

bankasına olon f•ski 
horçlar n.n bir 8Ureti holle 
hrığlanması hususunıla tot
kikul yopılmaktodır. Amma 
mesele olmnk ıtiborilo bu 
nun ınlacı İçin bnzı mühim 
moli ledbirlerın olınma ı ve 
lıu tedbirlerin memleketı 

mizin bugünkü iınkl\nlnrilu 

telif edilebilmesi lôzımdır. 

olamaz nn1 Belediye y,kı'.mah nurası mey~anhk olmahdu' 
n Yeni seçilecek belediye 1 Hürmetlerimi sunarım el-

heyetinden istekler» mev- 1 endim 
zulu ankctimıze bugün de 
d~vom ediyoruz. Bugün 
iki okuyucumuzun isteklerini 
yazıyoruz: 

1 - Sütlerin kontrolu ~e 
sıhhi bir şekilde satılm
ahr nıntomi ni . 

2 - Şehrin Banılırmn
Kiıtnhyn hattının birlcştiğı 
kısımların düzeltilmesi ve 
güzel bir şekle sokulma. 
sı. 

3 - Balıkeeirin hiç bir 
gezinti yeri yok denilcbi· 
lir. Şehre yakın ve mÜ· 
nos ı p hirkoç mevkiin 
herkes ıçm hir gezinti 
mahalli haline getirilme
si çok muvafık olur. Me. 
selfi Fuzlıkuyueu az bir 
masrrıflıı böyle güzel bir 
gezinti ınnhalli olabilir. Bu 
halkımızın mühim bir k1sm. 
ıoın hnfta ~onunda biraz 
kır ha\'l\St almak için uzun 
mesefolere gitmeğe bütçesi 
mü~nit rleğildır. Bu şekilde 
yakın gezinti yerlerj yapıl
mak la bu ihtiyaç temin ed. 
ilmiş olacaktır. 

Umurb•y mıballuind•n 

NEZ/HE ISMAIL 

• 1 - Hükumet caddeıinin 
bir on evel açılması. 

2 - Mevcut şadırvanların 
asri bir hale ifrağı . 

3 - Belediye binaıının 

yıktırılarak etrafındaki dük
kA.nlarm da ıetimltkile bura
nın büyük bir mttydaDhk 
haline getirilmeıi. Ve Bii
yük Gazimizin heykelinin de 
buraya rekzi. 

4 - Derelerin bir an e~· 
ol kapatılması weyahut bur
alara bol su akıtılmaaının 

temini. 
5 - Parkların •e ağaçl

arın çoğnltılma11, top bayı. 

rındaki çamlığın te'fıii. 

l lulAsıı bu işler herkesin 
bildiği ve memleketin kati 
ihtiyaçlarıdır. Yeni belediye 
heyeti bu işleri ba9arırea 
timdiden bol bol teşekkür 
eder ve Allah razı olıun de-
rız. Hürmetler .. 

Hıcıgıybi mıhıllulodeu 

AHMET 

Cüretkar bir teşepbüsl 
Yurdumuzu vo siynsi ;.,ı 

ikldlimizi kurtnrmok .. 
1 Karnoğlon mahfillesinden Terzi Mehmet, Oruçgazi mn- Hu itibar la henıiz tetkiknttn 

bulunulan bir meseloyi olm 

Mossolini Sosyalistlerle birleşiyor. italyada sosyalist
lere idari şubelerde mühim vazifeler verilecek, 

Boşlangıçto ( Mudnfa~ 
llukuk) ismini ve GlZJ 

gibi tarihin esini yazmndı-
ğı büyük bir fın rei 
liği ult nda bütün millet
çe görull'n lıu ülkü o giınrlen. 
hım çok zaferler o Priş 
mı tir. Bu znferlere rağ 
mon .( \füdafoı Hukuk) (Cü-

hur,yet llolk Fırka sı) ıs· 
m ni ldıktnn sonro do 
ınilletimiz «Gazi)) nin bnşk 
rınl ~ ı ultındo yurt ve 
ı tıklAl ıçı, çalıı,~nı okt~ . 
yurt ve ı tıklllhn hakiki 
kurtulu unu bütün menfö 
atlerin u ıund~ görmek -
t dtıvam C>tmı tir. 

izaha lüzum görme>yiz kı 
bir yurt ve hır i;;t:kl ılirı 
h kiki knrtulu u ncnk o 
yurdun ''e o ı tıklt\lo rıh ·p 
olan mill('tjn hokiki yükse 
lisi ile mümkündür. Bugün 
im un milıe çf' guttugiimiız 
ulkude yur .iumuzu w nıılle 
tinıir.:i hakiki ytik~clişe ynni 
a rın her turlu v ıc:ııtal.ırile 
maddet v' manen cıhozl -
nııdırm a ı nnıl etmektir .. 

,... ' 
işte Cu 1 ıurıy t 11 Ik I• ı· 

rkosınııı blYCI İ (,rko -.ımle
rınin çok - fovkind kı hu 
yücn man yo bugiın i oret 
etme teki m kı:;od ımız önu 
muzo mılli birlığımızi ve her 
noktada l ıoruborliğimızi hil 
tun cihana tokrak go-

hdllc inden B ıki. Mu!=ttn(af ıki h mııhn llesindfln Mu kirotç ı Os
man Nurı, Unııırhey rn ıh·ıllesinden ilacı Alı oğ n A.ptullnh, 
Selımiye mnlıallı.ı inden ilacı Ôml'r oerlu Ali, Hac goybi mu
halle inden Ürner oğlu \1ehmet Tt~hi r , E1ö1kikuyumculıır 
m h il •sıntl"n A vuknt 8ud k, Bor k\'iler mahullAsınden Ke 
n ııı Eııı n, 'alflhPltın nınhollesın<l,.n Hanı ij oğlu lltisniı bey 
ve e fenılılo r ıntıhop encumeni vı dek oznlığınu eçjl 
mişlerdır · 

İntihap encumeııi nz ılığ na SP\·ilon zcvotn hııgiin teb
ligat ynpılacnktır. Enciimt•n hugünJen ıtilıaren int hop 
i lerılc me gul olacaktır 

st('rrııok ıçın buyuk 
nt ~·ıkmı olduğunu 

m<'k ıçi ndır . 

. 1 u fır ot beledıvıı ınti
hab d r Bir eylülde~ ıti ba • 
ren TiırkıyPııın her l ırnfın
da hılrııl bn l.ımı olun be
ledi• 1 intihapları Cünıhurı
yet n kuv,·ellj yop c.lığı 

y n ndo, on muvazi olarak 
ırık nf <. tııı e ı zoruri olan 

belcJiy<' ioolıyt ti rı idn yeni 
\ C t::ız kuv ti •r <lor • 
li~N' ktır. An<ak lJUr un 
böyle ol ırn ı önumıızdeki 

dört senelik drn re zarfında 
r.ümbur ynt belediye cıliğınin 
lı ıkikatı n ıktıd rl lh·rdc 
)Ük lebılıneqi halkımızın 

alfik sı ıle Pide (ıl IPhilır hır 

ryfıv"ttir. 

Büyuk VA milli hır vrızife 

önund viz.bıı el r 1 dn 1lfi k -
m zı tnkrnr v' t• yit ı>tınoliyiz 

Kenan Emin 

meclis reisimizın teşetkür 
ve tebrıkleri 

lstaobul.1 ( .A.)- R ~1.M . 
reisi Kdzım Po llazrcl eri 
30 oğusto z ft r bayrıımı 
nıunaseb<>tılCI aldıkları pek 
çok tebrık t ·lgrnflar na ay
rı ayrı ı·evop vermek inıkli 
nsızl ğ.nd n !olayı teşekkür 
ve mukubil tPLrıklerinin ıb
lAğın ı Anadolu Ajonsını tnv 
sit lnıyurınu ·lnrdır. 

Hariciye Vekilimizin 
teşk~ü, ü. 

l tanbul, 1 (A.A.) - Jia_ 
ricivH \1 .ili Dr. Tı•vf ık 
Ruştü lwy il• refikası 
hanımofenrli kerimı ... lerinin 
izdivacı <loloyısilP her tnrn 
ftan olılıkları tel ve el yaz
ılar nn karşı teşAkklirlerinin 

iblt\ğına . n ldolu Ajon~ım tn
vsit buyurmuşlardır. 

uş bitmiş gibi tolft.kki ctle
rPk bunkuya olan borçların 
ödenmemesi cihetine gıdil

mesi bılhassa müstahsilin 
zornrına olacaktır . 

Ziraat bankası memleket 
çıft~·isinc yarılım etmek hu
susunda her tiırlii imkt\nl.ı 

rı İı,lİmnl ~tmek ve içınlll 
bulunduğu senelordc mü kül 
şurtludn karşıluş n mustuh 

ıl sınıfımızın nispeten ucuz 
fuızle kredı ıhtıyoçlorını 

temin etmeğe çalış-
mak husu un her zuuıun 

olduğu gıbi bugün dahi 
hikmet ı tec <ı;U u ve en 

MilAno, l ( A.A. ) - Oı:ı yli 
Telgraf muhnbirinin öğren
ıliğine göre M Museolin: 
Sosyalist mehofılini, bu fır
kanın Faşist fırka ıııda yeni 
hir Sosyolist Faşist cenahı 

yopmnsı hususunda yokla
mıştır . Huno mukabil Sos 
ynlıs\lere fırkada mühim ve 
hilhussa milli işi kontorolu 
ultındc.ı bulunduran idari 
~ ub ı-ılerJe vazifeler verile 
c ktir. Dahili sıyas••t tnrihin_ 
de bu tesehhüs M. Musı:ıoli . 
nin en curclkAr teşebbüsü 

dür. 
Sosyalist lıduri M. l<nlde-

Japonya 

ranıo M. Muesolinin teklifi
ni kııbul edip etmiyeceği 

hakkında efkArı amumiye 
çok muhteltftir ve M. Mua-
solini ile M Kaldera ar&1ın . 

daki eon mülAkat hakkında 

birçok şayialar dolaşmak
todır. 

Ezcümle M. ~u1&olini. in 
M. Kulderayı ark ·daı ola

rak selft.mladığı ve M. Kal
deranın ltalyaya da hürri· 
yet iade edildiği takdirde 

Fa ist fırkasına girme~• 
kazır olduğunu söylediği 
( Devamı ikinci ıay(ada ) 

Valiler büyük vozifı öl nddelın • ktı>

dir. Ancak ınu' s senin 
ynptığı ikruz k.tdur d.ığıttığı 
par,1lıır rıı g •ri u rnıy. cok 
olur n bir gıın vıızife~ini 

ile Sovyet Rusyamn arası arasında deği -
ifa eıfomıyecck vaziy~tte 

knrşılo ııması zururl ve bu da 
nahoş hir akıb '1t olur. 
Bu vaziyetten en ziyodo 
mutazarrır olacak şüphesiz 
\

0 •ftçilerdir Çift\·ılı•r ziraat 
bJnka ının kop lıırın. k ·n 
dılerine kar~ı kapanmış bu
lacaklnr ve k neli tPdariki 
ıçın ikrazat<:ılaro veya 
murahahııcılara müracaat 
etmek zaruretinde kalarak 
h11gün ososon bozuk oları 

vaziyotlerini artık düzel • 1 
( Devamı ikinci eayfaı.lo ) 

açıhyor mu? şiklikler yapıldı 
Moskovo, 1 (A.A. .) - llur- İstanbul, 2 ('1uhabirimiz-

bin<len vtı Mım~·urinin diğer Jen) _ VekAlet emrine alı· 
yerlerinden gelun haberlere 
göre Japon ve Mançuko me 
hafıl inin Sovyetler aleyhin· 
deki tahrik Cnnliyetlerj Pog
romiçnoya istasiyonundnki 
Sovyet konsoloshonesinin 
ve bilhassa konflolos M. Stel
mnşın şahsı otrnfında teme
rküz otmekteılir. Man\·urj 
ve Japon gazeteleri muma· 
ileyhi Çin şark demiryolları
ndaki tahribat faaliyetine 

nan valilerin yerine Kocae_ 

li Y&liliğine, mülkiye müfet
tişlerinden Hasan Faik, Çank. 
arıya müfetti~ Derviş Hüınü, 
Gıresun valiliğine müfettit 
Taldt,Bordur valiliğine lımir 
\•ali muavini Sııip hey veka
leten tayin edilmiılerdir . 

iştirnk etmekle açıktan açı· 
ğa itham ediyorlar. Demiryo\ 
( Devamı ikinci eayfede ) 
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Çocuklar için. 
DÖRT MEVSİM 
İLKBAHAR 

-1-

Beni tnnıynuildin mi güıel çocuk! .. 
Eyi bık, yeşil gözlerime.. Eyi bak, ellerimdeki 

sarı gözlü, lıeyıız kirpikli papatyalara, mıs kokulu 
güllere, ateş renkli lı11elere .. 

Gel ürkme. Bende seni korkutacak ne bir 
çatık kaş var, ne de sert bir ses . . 

Zaten yüzümün gülmediği, sesimin tııtlı olmnd•ğı 
zaman yoktur ki.. 

Ha. şöyle. . Sokul yam mal.. 
Bak ikimiz de tıpış tıpış ne güzel yürüyoruz. 
Kırlarda mı gezelim.. Hay.. Hay.. Haydi gir 

koluma .. 

Oh.. rüzgtlrıma dikkat ediyor musun küçük 
yoldaşım?.. Bayıltıcı kokusu ile yanaklarımızı ne 
güzel okşuyor. 

Ya önümüzdeki yamaçlara bir halı gibi seri-
len sarı çiydemler.. Renk renk menekşeler .. 

Şu karşımızda binbir renk içinde dıılğalanan ağ
açları mı soruyorsun. Onlar birkaç ay sonra mey· 
valarını kucak kucnk taşıyacağın badem, armut, şe
ftali ağaçları.. Çi~·eklerinin uzaktan bakmağa doyul
mıyan bir duruşu var değil mi? .. 

Bütün .kış yağmur, kar, dolu altında kalan ba
hçeler sonsuz bir yeşillik !çinde saklı .. 

Çiftçi dayı bir köy türk~isü tutturmuş.. Öküzle-
rinin rektiği sapanın arknsma yapışmış. Tarlasını 
keyifle sürüyor.. Yüzii gülüyor.. Çtinkü çalışmanın, 
didinmenin zamanı geldi. 

Ôte yanda çoban da sürüsünü onuna katmış .. 
Koyunlar aylardanberi hasret kaldıkları yeşil ot-
lara sarılmıılar. . Harılhnrıl yiyiyorlor.. Minimi-
ni kuzular da dört yana durmadan birer lAstik 
top gibi habire sıçrıyorlar. 

Sert ve öldürücü bir rüzglir altında bütün kış 
titriyen kuşlar cıvıltılarile sanki heni .lrarşılomnğa 
çıkmışlar.. Ünümüzde daldan do.la atlıyorlar, knyğu
suzca ötüyorlar. 

** 
N&11l? Dört yanımda birer tazelik ve gönülleri 

açan birer güzellik var değil mi? Mevsimlerin ilki 
ve incisiyim.. dersem acaba bahar ablamda ken-
dini öğüyor diye beni çekiştirir misin? 

Hayır mı? teşekkürler .. Küçük dostum .. Teşekkürler .. 
Bu sonu gelmiyen kırların yeşilliği içinde ıeni da-

ha fazla yormak istemem .. 
Al şu bir kucak çiçeğim sana armağan olsun .. Kokladı

kça heni anarsın .. 

Haydi şimdilik allaha ısmarladık. Küçük dostum! . 

M. Cevdet 

Japonya ile Sovyet Rusyanın 
arası açılıyor mu. 

(Üıt tarafı birinci sayfada) 
memurlarının kulübiinde mtj
kur istasiyon polis müfreze
ıi tarafındnn yapılun tahar
riyat bir netic.c vermemiş 

olmakla beruhor kulüp hü 
ı. umut tarafından gene ka
patılmıştır. llarbınııı eyi ma 
liimat alan mehafıhnde söyl· 

enildiğine göre Sovyet kon
solosuna yapılan taarruzlar 
tiovyat Rusya ıle Japonya 

nin 26 mil şimalinde demi
r yolunda bir trene hücum 
vaki olmuştur. 

Rayların evelce vidaları 

şökülmuştü. Lokomotif yo 

ldan çıkıp yan üstü devri· 

imiştir Dortvoğon b ı ribırinin 

içlerine gırmişler(lir. 

Kaza yerine gsnderilen ha

tane tereni birçok ölü ve 

yaralılar getirmiştir. Hard· 

arasında vahim hir ihtılaf çı aklardan boşanırcasınu ya

k~rmağı istihdaf eylemekte- , ğan yağw~r kur~a~ma. işini 
dır. gü\:leştırmıştır. ÖLulerın ~·oğu 

Harbin, 1 ( ~.A.) • Harbi- 1 tanınmıyacak bir haldtıdir. 

iki yüzlü adam 
Mutlaka Görünüz! 

Sovyet 
Rusyanm cemiyeti akvama 

müşkilıeşti. 
Londra, 31 (A.A.)- Deyli 

Herald gazetesinin siyasi 

muhehirinin iddiasına gö · 
re Sovyet Husyanın MiL 
letler cemiyetine girmesi 
birdenbire beliren ciddi 

muhalefetler yüzünden teh-
likeye girmiştir. Amele 
fırkasının naşırı efkArı 

olan mezkt'.lr gazete diyor ki: 

İsviçre kabinesinin pa 
:ı:arertesi günkü toplantı-

tısındn Sovyet Rusyanın 

kabiilii nleyhinde rey ver

meği kararlaştıracağı mu
hakkalctır. Hollanda ile Bel
çika aleyte mi rey vere

vereceklerı yoksa ıadece 

müstenfık mi kalacakları 

hususunda henüz mütere

ddit bulunuyorlar Hat
tı harekeılerı şüpheli olan 

diğer devletler arasında Ma
caristan ve Kanada ile bazı 

cenubi Amerika devletleri 

de vardır. Bir memleketin 
Milletler Cemiyetine kabuliı 

için sülüsan ekseriyet kHi 
ise de heyeti umumiyede 
kuvvetli bir muhalefetin 

me~cut olması, reyini ittifak_ 
la vermesi icap eden mcelL 

ste Sovyet Rusyanın daima 
azalık alması meselesinde 

intriknları teşvik edebilir. 
Vaziyet o kadar ciddi,iir ki 
lngiliz ve Franl!lız hiikfımet
leri bazı devletler nezdinde 
hattı hareketlerıni anlamak 
ıçın anket yapmaktadırlar. 

Köylll ve 
Ziraat 
Bankası 

(Üst }tarafı birinci sayfada 
mesi gayri mümkün bir 
hale sokmuş olacaktır. 

Bu şerait altında kendi 
vasfı aslisinden uzaklaşm_ 

1~ ve bununla beraber me· 
mleket dahilindeki kuvvetli 

vaziyetine istinaden başka 

sahalara kaymış bulunaca
ktır. 

Bu itibarla çiftçilerimiz· 
in kendi bankalarını ken
di ailelerinin istik halinden 

duhn büyük bir kıskonçl

ıkla sınayct etmek husus
undaki hiç bir f ednkarlık
tan çekinmemeleri Jüzumu

na kn.niim. 

Faşistlerle 
Sosyalistler 
Birleşiyor 

Ost tarafı ikinci sahifede) 
vak t M. Mussolini ş thsi 
hiırriyetı dcğıl. kollektıf 

hürriyetı vermeğe hazıı lnn. 
dığını öyledıği rivayat 

olunmaktadır. 

YURTDAŞ! Ankarayı görmedin mi? 

l' .. ••••••••••Dm••••••••• •••••••••••••••••••• •••w•••••••••••• ••••••••-•• 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATTA 
=···············································~·························-

Sof örün Birlik · zmirden geldi. 
Hayatı teMi~e~e. 

Şoför Raşil f dDdl dün hapis
haneye s.,vkedıldı. 

Bir şoförün ağır surette 
ynralanmasile neticelenen 
vaka hakkında adliyece tah
kikata devam edilmektedir . 
Şoför Roşit efendi dün mev 
r uden adliyeye verilmiş ora
dnn da hapishaneye sevkedıl 
miştir. 

M~mleket hastuhnnesinde 
teônvi altında. bulunan şoför 
~iyazi efendinin vaziyeti teh
keli görülmektedir. 

ff ayrettin bey 
Gazetemizin imtiyaz sahibi 

Bilecik mebusu Hayrettin 
bey dün Bandırmaya gitmiş
tir. 

Kasaba ~attı komiserliği 
İzmir - Kasaba hattı kom

serliğine Erkdnıharp yüzba
şılarından Mehmet Tevfik 
bey tayin edilmiştir. 

Havalar s1eak gi~iyor. 
Havalar birkaç gündür 

fazla sıcak gitmektcdır. Ev
velki gün ve dün hararet 
derecesi 34-35 se kadar yük

selmiıtir. 

Maış verildi 
~fovazenei umumi yeden 

maaş alan memur ve müstah
demlerin Eylf.ıl maaşları ta
mamen verilmiştir. 

Yurdun piyangosu 
ldmonyurdu kulübünün 

tertip ettiği eşya piyangosu 
6 Eyliil perşembe günü 
HalkeTinde çekilecektir. Pi
yango çok rağbet görmüş 

bilet meTcudu hemen kalm
amış gibidir. 

Mesut bir nişanlanma 
Bandı rına eşrafındıın ve 

liman reıs erındeu Tahsın 
beyın lcızı Muznfft•r hanımla 
Balıkesir ınhısarlar başmu

dürlüğu yopr~ık tutun ~ubesi 
ı memurlarından 'l'aHit beyın 
nışanları bır giı.n evci liım
dırmnua icra edıhnıştır fa. 
rafeyne suadotlur temenni 

ederız. 

i~manyurtlular izmire, Güçlüler Gönen gi~iyorlır 

r 

fdman birlıklıler bir maçtan sonra 
Altayın dnvetile geçen pe- dan başka Birliğin birçok 

rşembe günü lzmİrE' giden yı fırsatları da kaçırdığı 
ldmnnbirlikliler dün şehrim- laşılmaktadır. 

ize dönmüşlerdir. şampi~on.- "l~manuurdu izmire gi~İJ 
umuzun Altaya 2-4 yenıldı· . J .. 
ği tahakkuk etmektedir. Idmanyurdu kulübU 

mir· Karşıyaka kulübüne Bize verilen m'lh1mata göre 
şampiyon t:ıkımımız bütün 
gece otomohil yolculuğu ya_ 
pmış ve çok yorulmuş olma 
sına rağmen kuvvetli rnkibi 
Altaya karşı güzel ve muv
affakıyetli bir oyun oynam 

ve İzmirlilerin takdirini kaz
anmıştır. Fakat ikinci devre
de Şevki bey ayağından 

maç teklif etm;ştir. Bu te 
k bul edil<fiui takd• 
ldmanyurdu 8 Eylülde İs-' 
gidecektir. 

'~ angüçlüler de Gön 
gidiyor. 

Gönen tdmanyurdu 8 S 
ülde bir maç ynpmnk üS 
İdmnngücünü Gönene çıı 

mıştır. ldmımgücünün 
cu ::ı Gönene gitmesi rııO 

rakibine yenihoiştir. Run_ temeldir. 

sakatlanarak oyundan ç kmıs 
bu suretle en eyi oyuncusun
dan mahrum kalan Birlik 

-------
Ova Erdek 

~öylerinde şar~on ~ sta ı- 30 Ağustos zafer ba~ra 
ğı var. Ted~ir almd1. heyecanla kutlula~ı. 
Ovaköylerinde hayvun Erdek, 1 (Muh birjmisd 

hastalığı çıktığını y zmışt k. 
Bu hastalığın şarbon olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Hastalığın önüne ge~:mek 
ıçin vilfiyet baytar miidürlu
ğti tarafından icabeden ted
birler alınmış bu aradn 1 
Eyh1lde oı.·ı ln ası mukarrer 
Ovaköy panayırı bir müddet 
ıçin tebır edilmiştir. 

...... i.ı 

Mecmualar: 

Ka~ro 
Bu fıkir mecmuasının 3~ 

ınrı sayısı intjşar etm iştır. 
(Kadro) nun bu say sındo şu 
vuzılar bulunmaktndw ., 

1789 ibtılAlmın m z rı 
l>:.ı ında, Demiryolu tarıfe 

St•yasetimizde ink ltlp, gcırpte 
sermaye tNakümti Jl1 ~ mu 
t~·mlıkelerın rolü, Sonayıd 
Norm ve kalıte meselesi, 
Taymis kıyıları, Empery.ılız 
min teltlşı, orta Avrupa, yopı 
bAyecnnı. hır <'kıym t» kt·n· 
dini vade<li'ior, <liınyr pıya .. 
sasmo bir bakış . 

"' ·,"' f' • . ,.. . ... ' . 

lı Cor ve tnyare 

yrcmı burada memurla 
teşekküllerin, mekteplerııJ 

balkın ıştirnkile he 

canlı bir surette k1J 
lanmışıır. Askerlik 

reist t>inbaşı Hadi, 

hurıyet Halk F ırkası ve 

ledıye reısı SalAh"' 

me tep başmuallımi 

ri, ldmanyurdu kap 
~tuammer ve tayare f 
esı ktltıbi Muammer 

ler tarafından 

manasını izah eden hittl 

ir ıt ve yer yer al~ 
l • .mm ştır Gece de 111ub 
hf suretleri eğlenılmıştı' 

,. •• Yurttaş! ..... •' 
: Hilô.liahmui unutf11 
ii ıstırap çeken illsaııl11 
Q 

• eyilik yurdun eden •' 
: ••••• M ••n&•••a•• 

İdmanyurdu eşya p ya gosu biletlerindefl 
birer tane edinı iz. JVlutla n. sevi eceksiniz' 

6 Eylül pe şembe günü. çek lıyo • 
' ' l<'/ff ... ., 
~ ı" ~ .. · 

Cümhurıyet bayramında açılacak sergi münasebetile yapılacak tenziljtfı tarifelerde 
istifade ederek yeni devlet merkezimizi mutlak gör! Hem ziyaret, hem tıcaret! 

llİLlıİ İKTIS \T ve TASAHRrF CEMlf6 



3 EYLUL TORKD1LI 

Ecnebi Gözile Türkiye 
•• 

V e n i T ürkiyenin Or -

ve cebir ile vücude getiril· 
mış birşey aynı zomnndn 
göriiniiyor . 

lfor tarafta humm,ılı bir 
trırzd..ı in at y ıpılıyor 

A m e r i k a n - Japon 
De iz Rekabeti .. 

n e k S e h r i: Ankar •• 

Profesör Jan~P.n i mı ıdo !>ir 
Alman ehrin plAnını ynp
nı ştır Yenı binnlar bu planı 
gore yılılırırn suı atıl(; y:ı 

pılmalttlhlır. M •• lansen, Yeni 
şehri ıki muhh•s m bulvu 
ıle ayırmış, hu bulvnrınııı 

ortasında - otoınobıllerin ü 

Japonya Vaşington bahri mu

Bozkırda bir mucize .. Hummah yaratıcıhk 
gayretinin hayret verici neticesi. Bugün 
yapılan şeyler yannı, müstakbeli koru-

ahedesini bozuyur mu? 

mak içindir· 
f Holandada çıkan De T · Diğer taraftan kayıts•z. te 

t!legraf gazetesinin ıı Ağu· mhcl, ihmnl '<' rah:ıw·t 
stos 1Y34 tarihli başmaka - ıçindc bir Romant ko sn

/esinin tercumesi.) hip ve bu saıka ile kn-
Stepte, Bozkırda, bir muc- l·· duvarları lç-ınde yok-

ize; bir adumın, Gazinin ÇC'- diğerine yaslnnm ş, yohut 
ı klcn irade ve azminin surun ge~·ıt ve delik1eri-
ynrntt ğı bir muciz ; ış- nden soll'·r; lavlar Jı?'ibi 
te bu mucıze {Ankaı u) dır. d şarıya tnşurok {.km.ş 

J:lemen hemen gayri mes- bir haldo şark mahallesi 
kiln olan yiıksek ovayı gorunuyor ve sanki hu 
çevreleyen ,.e günün va- kısım topraktan yahut 
ktine, eiıneşin z1yasına volkonik bir ocaktan fış-
göre mavi ynhut penıbe kırmıştır. 
renkler içinde parlıyan Bu kısım arosında hiç bir 
ufuktaki eteklerinden ov- bağlantı bile yoktur (Ye. 
aya inen Turk köylüsü nı) ynşıyor; (Eski) ) 11\•rış 
şehr daha 20 kilometre yavaş. fnkot mutloka ölü 
mesafedeki kuytudan hn- yor. Şımdi yedi mil me 
kınca şehirde iki yüksek snfelik bir muhite malik 

zerinden kaydığ miik mmol 
rı.sfult yol boyuncn - kısm('n 

ağııçlnr dıkıluıiştir; Yeni 
şehrın etraf nd ı da <lairevi 
bir hulv3r to nvrnr f' lilnıiş· 
tir. Ve hu suret1e ~ski An
kru:ı ŞC'hrinden t.ımamcıı 

tecrit erliıniş bir vazıyet aL 
m ştır Bır 1 ükumet merko
zının biletimle mühim ve 
belki biraz da gayrı müte
canis unsurları Yeni ehırde 
toplmımı tır. 

Dtwlet dairelni, Bankalar, 
Millet Meclısi, Postahane, 
Adlıye sarayı hep yeni 
dir inşa tnrz ve 
ü hlbu, mnholli muhite ve 
iklıme ve osri yenilik ve ih
tiyaca uygun olmak arzula
rından mülhem olorıık karı· 

· · · tebarüz etti- olan yPni Anknranın 'V" ınşa escrının rı'nJe J .,. ı şık ve mütenevvidir.. Zıra 

ğ . . .. .. 10 sene evel lıiç ı ını gorur. 1 arsalar pı1ha ıdır, evlerın 
Bu eserlerden birisi şehrin hirşey yoktu Gazi ke miktarı hcnuz azdır ve bun. 

başlanğıcında ve dığeri ni- ndinden evel bnşkalorının ların kirası yüksektir. Mikt-

h · d d' B · Yal,·ın müteaddit defalar y nt ayetın e ır. ırısı: ~ ' r · nrı 100 bine balığ olan nü-
sert ve haşin kayolıklnrdon mak istedikleri, fakat 1 d k 

muvaCfak olamadıkları hır fusu barın ırmn lhım gc-
yiı selmiş, muthiş ve muaz- lmiştir. Bu miktara yakın-

zll
m vüsat ve ebatta, boznlt şehır yaratmıştır. Esoscn d d h k. . b .. .. a u a ı ·ıncı ır yuz bin 

taQ.ları ve eski Yuooniler ve Kuçuk Asynd adet oln ·ı11. 1 k• ~ Jtıve ounnca .ır. 

Romalılar flevrinden kalma rok: ller devrın z \fer sa· - !!!!!!!!!!! 
mabetlerin bakayosındon ya· hibi yeniden ynpınak he- ı-ıııııım-... 

pılmış bir kole. Diğeri o.çık vesıle me'\'cudu ya kendısi z E ı• s ı• K o N 
renkli ve tepeye tatlı bir su. tahrip etmiş, yahut ganimet 
rette yaslanmış müstevi hediyesi olarak başkalar na 
damlı, duz sütunlu bir köşk. 'ermek suretile harabjyo ee
Bu iki yopıdan birisi: kor- vkeylemiştir. Fakat yeni 
kunc Tımurlrngin emrıle hirşoy yapılmış doğıldir 
Mongol i tihktımat ustolnrı Bu muvaffakıyet Gaziye n ı-
tnr f odan kurulmuş, diğf'ri ip olmuştur. 
d Vıynnolı profesör .Holzm~ Ankaronın, adı ı 923 ten 
ei ter tarafından G.\ZI MUS evol Aogorn, ynhut Rngurü 
TAFA KEMAL Pş ıçın ya- ili. Daha cvellHı..IP Je An-

pılmı tır. Bu iki cscrın ın - cyra der.ırJi. Ve , lytholoğı-
aları arasında asırlar var- enin verdığı m..ılumutu gö 

dır. Ve bu iki eser arasın- re «Eşek kuluklu Krul ~li 
da da Ankara şehri kurul- dos)) tarnfın,lun kurulduğu 
muştur. Toiidir ki Tjmurlım mervi ise de şehrin bund ın 
gin hısarını GAZlnin Çan- çok zaman ovel de mevcut 
kayasından ayırnn o asırlar- olduğu muhnkknktır. Zır::ı 
do eski Akropoldon aydınlık bütün kurunu fıltl dev ımın 
merkeze kndur giden yollnr. en milletler Ank tr •ya rnğ-
da çok, pek çok knnlar bet gô terını lerılir. 
cıkmış, uyı ız ve binlerrl' Yalm: (yeni) men oe 11111 

in an hay tı kurban edilmiş teberdir 
memleket yanğınlorla hara
beye dön muş, mü
teaddit Afetler, ısyonlar, har
pler ve mcyd n nıuhorebolori 
vukun golmış, birçok sef.llet 
ve focinlar olmuş. ve biıtim 
bu hA<liseler birçok şun Vt' 

ohret ve muz1fferiyetler 
doğurmu tur •. 
Jnsan oğlumm Jabialu ga 

foziyi bağrında toşıyc1n 
hiç hır memlekette, mazının 
hükmü hurorlu olduğu ka 
dor oz H• itih r ız d ğıldiı. 
Mozı ılc lJrıhi, yuhut kul
tu .. r 1 ıııuva~C'hl• 'e muknye 
seler ı\·ın Lır arzu duyulm'l-
lığı gihı böyl bir 
h ırek t m na z ui lıl 

yor Zıra y n ş lıır kall·-

iİll\ :ıda birirwili~i ~a
ıau:ı·n <, ZElslKO:\ » 
fotofrraf ıwıkiı t•ltıriııiıı 
9R4 ol nuatil nıud~ll -
rini nıakjıw, L t>hpn VE1 

cantanlarım <t •• il MEll . . .. 
~ıET M 11nr~n nt 
SEYİN .\ \"~f ti~ar ı -

«L 1 empırn g. zetc sındcıı: 
.lap nyn, 19.>l scıısınde 

ırnzu eılilen Wnşingtoıı Bohri 
munlıeılesini enılı hes.tbır.n 
f cshederl'k 1935 senesınJe 
.ıktı n utn tt~ver olan deniz 
konfornnsmdu tnm bir sel es
tıı hareket elde etmeğe 
teşebbüs eylıyecek mi~ Bazı 
!,!'..ızete h herleri bu kanaati 
veriyor. Maamdıh nimi ro11-
mi Japon menobıi Tokyo 
kr.ıbinesınin bu hopta 
henüz kati bir karar alma
mış olduğu bıldırilmektedir. 
Japonya hükllmet erkAnı 
orasındv ıki temayülün tere. 
1ısüm ettiği tahmin olunabi
lir. Bir taraftan Hariciye 
Nuzırı M. Hıroln 1930 Lon
drn itildfı ile tevsık edilmiş 
Vaşington muohedesin.n 
Japonya taratndon reddi 
meselesine muarızdır. Diğer 
cıhetten Bahriye Nazırı Ami
ral Ozuni bu muuhedelerın 

hemen r~shini istimektedır 

Amıralın ıleri sürdiıği.ı tez 
şudur: Juponyu ı 935 konfe_ 
ransı ihzari müzakerelerine 
gu işmedcn evel mazideki 
kayıtları tamamen silkmekle 
menfaat bulacaktır . Şu hnlde 
Tokyo kabillesi noktni na
zarından ortada bir usuli 
vazıyet mevcuttur Fa kat 
ış tetkik edılince şurası ta
h11kkuk eJor ki hütün J.,po
nlar Vaşington muahcdesi
nce kararlaştırılan nispetin 
tııdihno \arnftardırlor. 

1935 konfernneının hazır
lanmasını güçleştiren do bu 
noktadır. Germı oy ingılterc 
tarafından noşrodilcn bir 
notapn Londrada lngılız Na~ 

zırları ile Jcıponya sofıri 

ve Amerıka mumcssifüri 
urasında cerOJUJı tden müz
nkora\ın usule dair brızı me. 
selelerin konu~ulmnsınn inhi· 
sar ettıği vo \eşriniovelden 
mukaddem Jupon müruessıl
leri ıle noktui nazar teati
sine intızar edilmodıği bıldi· 
rılıyordu. Notaya bnkılirsa 

Japonya o tarihte Londraya 
mümeısıller göııderecektır. 

1uzakeratın bu suretle ta
likındnn bir çıkınuza girıL 

<lığı kanaati hasıl oldu. Vn
şıngtondn omeli bır suretle 
ııetıce elde etınek hukkındo. 

lnıyük arzu beshmdiğinden 

M. Kordol llutbu talıkın 
muzakerutın inkişafı üzerin 

d 11 ' 0 lenin ıçı 1de 

O manlı P dı hları t r Pek Yakında 
/ebe çaldığı yer 

Yabancı bır zıyurPlç ı An-
ka uya~ şka bır gözlP bu 
k yor "'' s hrc - } g rptan 
y hut nrkt n gırsın bır 
ıntıknl afhoflı gc \ ırm den 
ve civorındnkı herhı ngı hir 

vırı. delll.I tıle hır şehre 
va·k loş ldı~ı h ıs inı o ınad n 
gırı)or ,e gôzuı urı ôrıuııdP 
bır anda 1 n~an ku lrctınırı 
t bıatla ın < delede gnlebe 
ç rak ,. ttı~ı 1;1ıyl rı e
rılmi ~o t. r. 1 " ı-;Ur J 
Y nı "hır· v r ıtıcı hır kııdr-' . 
elan on onl'll h s lası . Gü-
zel villtil..ırı, s ·farothan~leri 
m kteplı rı . V kAI t binaları 
ile msaıı ıu \ urıı hri güzel 
L r ~ubnht 1 gökt r inmiş 
zannederek momnuniyı·t ve 
hayretle göruyor. 

fınd rı ıskfl e<lılm :.O.UOO 
nur u ıhtı\'Q ( (: ve 
kllrvarı ıst sıyonu ol n 
kı \nk 'radon, sanki uzn 
ki ı-ımı olup ""lır n ka
dım ııkınlcrı ı hıç hır 

münr s •bpt ,. nıuk Vf-Sf'-

ve gıriş1 ez Ş hr n ın-

uzııro ı d ıha zıynıle ık i 
·ve r k benz yor. 
Bı i i 1850 dt Kol forni

y.ı la bıri rı C'ol frn .. hs 
zom nınd gorul n hal. ,.0 

dığcri de Jul !5 Hornı 'n in 
Panp ı taki f ntnzı şehrı 
ol n Donogoo fo ıkın n ma

nzar.ı:;, yani hJrici tC\sirlC' 
olm~ksızın korıdılığindrn 'iı
cut bulmuş birşey ile zor 

ÜREVYA OPERETİ 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

. ' . 
.. ı .. ~ ........ ' 

Or 
ı yo 

Mek ep P nsi
una kayıt ve kabul 

1 Mektehinıiz iieretli lf'~ li talebe kavt \t> kabulüne 
~ E.' h'ıldcrı itihareıı ha.)<ırrnşıır. Bt)l~rr tak~il (60) 1 

lıradır. \Jemur \'H kardP~ eoruklarından viizcl<) tO 
1 j LPnzile,\r ~ apılır. Tali pl~riıı lıenwn 'r~lwr~ün 
mektep idar~·siue müracaatları. 

dH suitesir icra edocek ma
hiyette olmadığını söyledi. 

Fuknt Londrodn o kadıır 
nikbinlik gö:,terilmiyor. 
Çünkü ilk müzakerelerde 
ycıloız Japonyonıa mutoleba. 
lı müşkuldt çıkarmamış 

aynı zamanda hattı harp 
gemilerinın nzıımi tonilfit
osu hakkında İngiltnre ile 
Amerika nrosında ihtilAl zu
hur etmiştir. Japonlar bu
ndan istifade ederek müzıı 
k?ratın talikından dolnyt 
hıç bir mesuliyet kahul 
etmedıklerini ve Londruda. 
ki mümuesillerinin yalnız 
gelecek konferansın usule 
müteallik meselelerj hokk_ 
ında görüşmek ealAhiyetine 
malik olduğunu ileri sürd
üler. lfolbuki lngiliz ve 
Amerikan delekelerj mese
lenin teknik cihetlerini 
göriışmiışlerdi. Aynı zama
nda Tokyoda toplanan ba
hriye meclısi Aliıi azasının 

bahrıye nazırının riyaseti 
altında aktettıği bir konler-
anıtn mevcut 
bahri munhedelerin 
idamesi aleyhinde karar ve-

rildiğı ve 1935- 1930 sene. 
si i~·in Bahriye neıaretinin 
t..ılep ettığı mühım kredi-

lerinin bütçeye ithalinin talep 
cdıldıği haber alındı. Bu 
surede yonı gemiler inşnıı 
meıelesine faaliyet verilmiş 
bununu yordu. 

Diğer cihetten deniz işleri 
ıuesel~sı M. Pıyetrinin Lon
droda bulunduğu sırada lngi
lis nazırları ile Fransız 
Bahrıye nazırı nraeında tet
kık edıldi. İngilızler bu ıu
retle Franız nolr.tai nazarını 
öğrendıler. ltnlyaya gelince 
gelecı..ık uy Londradu ihzari 
ınüzııkern\a gırışıleoektir. 
Fakat lugiliz matbuatı otuz 
beşer hın tonluk iki İtalyan 
zıhlısının inşaaı haberi alın. 
dıktan sonra, buyuk ıırh

lılarının hacminın azaltıl

ması hakkındaki ıııüzakera

tın hayali bir ş'kıl aldığı 
kamwtinı beslemektedir. 

lngılizler, İtalyanın bu 
suretle hareket etmekle Vu 
şıngton muuhedesinın ku. 
yuıluna muhalefet olmediği
nı tusdık ediyor! r. l'nymis 
gazetesi on seneden f, zln 
hir ınulldettenberj hiçbir do
' lotın hu kudar biıyük bir 
lıorp gemısı ınşa ottirınedi

ğıııı ve halbuki 1935 kon( 
eransından beklenilen notic 
~nin hattı hurp er inelorj 
toaıluto unun azaltılması ile 
top ~·upl ırının, inşaat masa. 
rıf ınin tahdiılı olduğunu iş. 

ıırctlenmistir. Diğer taraftan 
'l'oym s bütün gemi Katego
rileri için uzloşılmnsınn se
bep olon Fransız-İngiliz ih· 
tilfifını ileri sürerek İtalya 
tarafından ittıhaz olunan 
hattı hareketin 1935 te uz_ 
laşılmasını, 1922 ve 1930 
dakinı.len daha güç bir saf
haya sürüklendiğini kaydet
ti. Görüliiyor ki, buşlıca 

deniz devleti olan beş hük· 
Q net t rofından alınan voz· 
iyot gtılec.!k senelerde top
lanacak konferansa müenit 
bir safha hazırla-
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maktııdır. Bazı İngiliz meb-
l nfili müzokeratın ı 937 ye 
bırakılması ve ıekli hazırın 
ikı sene daha idcmesi fikrin· 

de iseler de bunun kabulü 
ihtimali yorktur. Çünkü Jn. 

ponyıı tam hürriyetini elde 
etmek istir.alinde bulundu

ğundan böyle bir talika. ta
ma men munrırdır . 

Eğer Japonya kati müsa· 
vat iddiasınıla ısrar ederse 
ve Vaşington konferanıında 

l~giltere ve Amerikaya ve• 
rılen «5>> nispetine muadil 
ona verilen «3» nispeti ile 
iktifa eylemezse, müzake· 

rattan bir netice elde edile
miyeceği muhekkaktır. FHh. 

akika Japonya tarafından 

istenilen müsavatın tahakk_ 
uku takdirinde Büyük Brita. 
nya .Jnponyaya niı· 

petle zayıf bir mev-
kide kalır. Çünkü lngiliı ge

mileri bütün denizlerde faa

liyette bulunmağa mecburd-' 
urlar. Büyük Britanyanın 

akınyı şarktaki kuvTeti top 

yekQn İngiliz kuTvetlerine mu
adil kuvveti olan bir Japonya 
karşısında tehlikeye maruı 

kalır. Amerilrnya gelince 
bnhriye müsteşarı M. Svan-

son Amerikanın meTcut nİı· 
petin kaldırılmaıına katiyet
le muarız bulunduğunu ve 

Amerikanın her ıınıf harp 
gemiıinde yüzde yirmi ile 
tenzilt\t teklifinde bulunaca

ğını söylemiştir. Bu teklifi 
Juponlar, 1927 de Cenevre 
konf eran11nda M. Hover ta
raf andan yapılan teklif ka
dar yeniı görmektedir. 

Temin olduğuna göre To
kyo da bir plAn teklıf ede .. 
cektir. Bu pl4na göre Japo
nya 8 hattı harp gemiei, 32 
kruvazör, 64 muhrip,"8 tahtel 
bahir ve bet tayare gemi -
sinden mürekkep bir lıloya 
muhtaçtır. Bıı lılonun dörtte 
biri ihtiyat vazifeaini göre
cektir. Japonlar top yek1ln 
tonilAtonun mutelif 11nıf ge
milere taksimi meaeleıini 
kabul etmiyorlar. Çünkü 
bahriyelilerin tetkikine en 
mü11it olan gemiler yaptır
mak iıtiyorlorlar. Eğer sınıf
ların tahdidi mecburiyeti 
katiyesi kar91sında bulunar
larsa Japonya taarruz kuY
vetlerinin azami ıurette 
tahdidini ve Amerika ile 
kruvazör cihetinden •Ü

ıavatı tahtelbahir olarak 
ise 80,000 ton miktarını 

iste~cktedirler. Eğer Tokyo 
hakıkatte böyle tekliflerde 
hulunmnk istiyorsn bundan 
istidlft.l edilebilir ki, Japon 
hükOmeti mukaveleyi tama
men feshi göze aldırmakta
dır. Eğer noktai nazarını ka
bul ettirmeğe hiç bir çare 
bulamazsa ancak o vakit Lo
ndra ve Vaşington mukavele
rinden çekilelek sene sonu. 
ndan evel hürriyetini ele al-
acaktır. 

~-

Japon Hü~Ometi ticaret gı
milerinin inşası için 24 mil

yon tahsis atmistir. 
,.il Giomale d'halinı,, dan 

Japon hiikümeU ticaret 
ıemilerinln lnıuı için tica
ret gemileri tirketlerlne yar· 
d m ıuretile 24 milyon yen 
vermiılir. Bu tahıhat her 
eneı devam edecektir. 
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Karlı Bir Tasarruf! 
Erğani istikrazının Son 7 ertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane Edininiz! 

' 
vni ticaret~anesı 

fıi:d1..1 :; t ai: ve yıi:de 2 ikrumiy< si oları bu islikra:ın :;oıı tertibi de cıwlce ihraç 
olunan t1 ut• 13 serileri gibi aym hak ve imtiyazları lıaui beheri 20 /im itibari ktyme 
ile. lwmline 11111/ıarrer 'iUu bin la/milden ibaret olup. fll111 lalıuilin ıiçte birini le m.~il 
duektir 

/Ju lalwiller. kamın mucibince umumi ve mullıak lnllçderle idare olunan daire ve 
mıiessesderce, U1ldyeller hususi idareleri ve belecliytlercr yapzlacıık mıizayt'de, müna
kasa ve mukaveltlerde lt!minat olarak ve luızi(l(ce satılmış ve satılacak olan milli 
eml<ik bedellerinin lediyesirıdc itibari kllımelleri tizerindcrı başabaş Jwbııl olumır. Ta
hvil ve kupon/arz ile lediyel rine mıileallik tl1rak ı1e senelle.r,f ..ıiz ve ikramiyeler ve diğer 
muameleler b;Jikra:zn tamamen iif asrna. kadar her türlıi rüsun ve vergiden muaftır. 

Agf a f otograf makin ler 
nin Ralıkesirde yegane satiş eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGHAF MAKİNELEBI 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yap!lacak keşide/erde 
de kazanan numaralara aynca ikramiye verilecektir· 

Yerli ynşında bir çocuk tnrafınJan dahi gnyrel 
kol ylıkla ullanılır. J va •• ac ~ 

~~~~~ ~h ~~~~~ 

AVUKAT 

EMİN VEDAT 
1 Şehir Si ema ında ı 
1 2 Eylül pazardan iti~aren 1 
l Bila istisna her~esin görmesi lazım gelen muaz- 1 
~ zam ~ir eser i RALIKESIR HÜKCMET CADDESİNDE ~€ 
~ • • •• .; ~ ~ Ceza, ticaret, h\Jknk, ihtisas, mabkemelerile ~ 

1
#1. 1K1 y uz L u DA ~ .:·~ divanıb rpleserdo dU\3 dnuhte eder, istışore yapar, r_ 

ı ;;-, fi ir verir. ~ 

DOKTOR JEKYLL-~IH. llYDE ~ ılJ~~~ • 
Temsil edenler: 

1 FREDERİK MA RCH 1 r•••••••o•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• .. 1 FREDEHİK ~IAHSH ~ i: ··················v···u····· .. ···r. ················:: 
1 MYRIA~I HOPKıNS :: :: •• •• ROSE HOBAHT :: :: 1 » :: H ,,,.. rı_ S d k :: 
~ Hayret, dehşet ve heyecanın en son haddi hu filim- '~ :: • l eVT R - 0 l :: 
ti! ıl~di~. ~akn_t .hu deh~Pt ~e ~eyecan şimdiye kadar gör-« ii ii 

duğumuz gıbı oleJad,) bır cınayet Ye ya herhangi bir ~ :: l ,.~ v H V ~k.i h :: 
hAdise değildir. ilim ve fennin akıllara hayret vo de-~:: Yusuf Kenan :: 

~ hşet veren bir harikasıdır. Bu fılimi görmemek büyük ~ :: :: 
it. bir ziyadır. Fırsatı kaçırmayınız. BiLETLERiNİZi gii- ~1:: ~ 
~ düzden tedarik ediniz. .:Y zınınesı hü Omeı cıdoasindı Ah t çeşmısı karşısında ;: 
~· ilaveten Dünya Havadisleri: !i M~~kez ve ~azalarc!a. ~H~r nevi dava k~lml !! 
il Suvare Sant 21 dedir. •• VP. ~11ratlP net1c~l~nfhl"Jh r. :. 

1 
•• ec 

~ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••• 
~~~~-~~~~~~~~ •••••••••••••••••••••••e•~•e•c~ ••••••••••• •••e 

Aşçı Ahmet Usa 
B AND/rMA 

Balıkesir vildyeti dahilinde temiz ve nefis yeınek 
g pişi~~ekle meşhur olnn AhmPt usta hu defa manr.il 

otelını bırakıp Cümhuriyct meydnnında Şehitler abı-

1 

desi karşısında yeni yap lon dükktin ve bahçeye 
geçmiştir Yemekler rekabet kabul etmiyecek derecede 
ucuzdur. Pjldv ve çorba (5), etli sebzeler (IO), et 
yemekleri ( 12,5) kuruştur. l~·ki farkı alınmaz. 

it 31 

!W.~!~@11 •. m!!~J~~!ll!~l!!~~!Jif,!ll!!l~!!l@!!~!!I~!! 
'§.;; ~ 

~~ 1 
=J t 
• 'f; 1 
IE:i~ • l ı;:c_;ı ,. 

Ea~ ~ 
• e e A e "~~~~~~ ~~ ~~ E§'j ~ Daımı Vılavet Enciimenınden: « ~ ~ t 

Ayvalık-Altınova yohmıın 6-588-8-765 inci ıı İnşaat sahip/erile m~hen~is I !~ işle l" t ·k 1 ". t 
kilometreleri arasında şartrıame ve keşifrıame ~ ve ustaların nazarıdıkkatıne ~~ ~ ;&. as 1 erı 1 
mucibine•~ yapılacak tr"viyei turabiye 'e kaJdı- ıt ~· • 
rım inşaatı J 0-Eyhil H34 tarihine miLadif paza- ~ Kurt aralan ve b?lık marka çimentolar her z~~n~ 1 \ s4 En t nıiz "'':' ~u;~u.ktaı.~ yapılım. ~ u ... Vı 
rtesı gÜuÜ saat Oll heşte kapalı zarf llSUIİfp, iha- " gay~t t z o!nrak tıcarethnnemde b1•l~nmukte bırınrı ~ OIUŞ3k ve aiastıkıyetlı, dt111~an111 en 3{;1 
le edilmek üzere münaknsa.vn kormıtı ·tur. it.. nevı her tışıt ~ağlı boya ve y~ğları ıle hor renkte .1 lam rn~tiği olan l1işlt-'ll l:\stikltıriııi dil!t>J' a 

.J ~ boyaları "!e bılumum malzemesı betonarmede kulla- » § . r •• • •• \ • •• .. •• • ~ t llY. 
Bu inşaatın bedeli keşfi 8305 lira (i8 kuru- it. nılan her ,·eşit istenilen bo~da demir bulunur. Çum ~ ~markalara tcrcıh t dırıız. Çurıkn bılumuı • 

ştur. 1 çimento . aldtı. ziraiye demir~ her nevi hırdavat ,.e ı C l:'lsti.~lerin .'•''.ı,i~H.f P olchı~u ~a~lnn lıµilt' r. 
. rwılz~meı ınşaıycde rekabet kabu~ etmeyecek dere- ~ ~ f t•crnlw edıhrnştır. • 

~lünakasayn: Liyakati fenniyesi ha~ıı iihen - ceıle toptıın vn perakende ucuz C1atlo sııtılmaktıdır. ~ ~ . .. ~ 
dislikçe ta ·dik edilenleri11 iştirak rnesuli~·ptferi ~ Sipnrjşl"r süratle sevkedilir Eyi "e ucuz malz"me ~ ~hŞIPH ~llfH:"'rkoııfor lfı~tild(lrİ ilt~ Kl'"' ~ 
ile çalışacaklar. Ehliyet ,.e. ikası Y~ tir.aret vesi- ~ almak istiy nlerle menCnatlarını müdrık zevatın her ~ mali tı 1 Oİ)~ll•' '<'\alıal t•tlilir. ftt•r ho' l 

" hnldo ticareth nemize uğroyıp çetıiitlrrimizi !!Örmeleri ~ ~ d , & d r 'ı 1 . . ı 
kası ibraz Pdenler f...a hul olunacak Ye bu YPsika- m"nfnatlfıri iktızumdondır ~ ~ an me\Cll urnnz )U ıırnu · r 

lar vevmi ihaledPn lfıakal sekiz giin evt)I ha~ Bandırma ismet Pnşn cadde .1 ~~ Mi8len IA.stikl ri BAiı f'~ir ~~ miı~ha~o~ ucantoııı Jı 
müh~•ıdbliğP. ihraz rd ilmiş hulu rn;c:l ktıı·. Talip'i demir tüccarı Hatip znd~ ıJ =~ 1 fanyNal!, -~ • 1e' • ~ '1\•=;:: '• ~h I l 
olanların bu \esaif.. iJe bel'aher yiizde yf'di htH;- ~ ~IElJMET NUHi ~ =J Zarlı· h han-Balıkr ... ir • 
uk nispetinde teruinau muvakkate rııakhuz vfwa ~ ~ 1~\: rı 
::::~~iı::~~:;:~ 1~1;~;~: "~~e:~:~·;~::.,~:; '~;~~~~;~·~~i;:;-. , ~ ~z~~- . ~s~.~ 1 9~il~ii~iiiiiiiiiiiiınıir~ITT'iiıiii~iiii!iiijiiiiiIDiiWilli~miimiii~iiı~i~ml 
mahimat almak istivP.nlcrin daha nvaı· ha~miih- ! 
t·ııdisliğe vey.a.~rıciir~1erı i vil:\yt>t kalrnıiıw ;uiir·:ı- 1 Beiedıye Riya e i den 
caaı t>tmelerı ılaıı olunur·. 166 

_____________________ ! 934 enesi tnnzifat ve tenvirat vergi~i tahak-

B l . k f .. . .. w 1 kukatı için ıııükı>lle(lcriıı biriııri ınksiti Eyh'ıl a
a ıkesır Ev a Mudürlugünden yıdır. Bu ayın içiud'~ mükellef hu vcı·~iuin nı~fı. 

Yeşilli caddesinde Evkafa .ıit 160 161 no.lı diikkdn- nr üdemezse vüztle on zamnıile ve talı ili emval . 
lurın cephe t.nmır ı yırmı gtin m.iı~ 1 tle. miınokn~aya ~·ıka- kanuııııııa t.evfikaıı tHSİI ohınatlağı Beledi ve ka11u-
rılmıştır . Talıp olanlar.o yovmı ıhalesı olnrı 20- 9- 934 . . . . . · . • 
pdrşembe günii saat 15 de 16 buçuk lira temınot akçası \ llllflllll 112 ırwı rııaddtı!lllf' ı~tllıad(~JI 1hln ohrn uı·. 
ıle birlikte mürnca tlar ı illin olunur. 
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Balıkesir skeri Satın Almtı 
Komisyonu Jafl' 

Balıkesır garnizon k tanlı hayvani ,rı iı.·in 250 t00g1 
Susığırluk kıtaatı h Y'anlnrı ıçin ı 50 ton yulaf 28 9 
cu martuıı giinü sout t O da kopalı znrf usulile satırı , 
n ıc.ıktır. Taliplerin şortnamf·Yl görmek iızerf' hrr ~ 
v, münakosayn iştir .. k için de Balıkesır iı.:111 940 v-e ~~ 
ğ r ! k i~·ın 5~5 lirn muvııkknt teminat akç larile bırl•~ 1 

yukarıdn ynz.lı giınde muayyen saatten evel Bolılc 
ıl • kolor in atın alm :ı koınısyonuna ımırıcantları Yı 
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BALIKESlllVİLA YET MATBAASINDA BASIL\1JŞTI~ 


