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Suat bey ~üyük bir ka~ul resmi tertip etti ve TürK -
f rans1Z dostf u~unu öv~ü. 

İzcilerimiz meçhul asker kabrisranına çelenk koydular. 
Parıs, 28 (A.A.) - Annd

olu Ajansın ın hususi muhabiri 
bildiriyor: 

150 kişilik talebe ., 
ve izci kafilerinin ziyareti 
münasebetile Türkiye sefiri
ne Suat bey bir resmi kab
ul tertip etmiş ve Mehusan 
Mecl ısi Hariciyo encüm C'nİ 
roisi ile Maarif ve 1 llric iy ' 
nezareti ve Edebiyat dlemi 
ne mensup birçok ze\·:ıt 

hazır bulunmuşlnrdı r. Suat 
bey hiri Türkçe ve biri Era
nsızca söylediği iki nutukta 
Türk - Fransız dostluğunu 
methü sena eylemiş ve 
gençliği iki memleket arası
ndaki münasebatı sıklaştırmak 
icin cnlışmeğa davet etmiştir. 

İzciler istiklal marşı -
nı ve mnrsiyeji söylcmi~tir. 
Kııfile meçhul nskn kahir_ 

Pıır i Fe fl ıim 11. Sıu t l f' ~ 

istanına bir çelenk 
akşnm şerefıne tartip ol-
unan gnlo müsamüresinde 
bulunmuştur. Bu münasebet
le hararetli dostluk tezohü
rl ı:o ri ol muştur. 

yırı 

Panayıra Sovyet Rusya da iştira~ e~iyor. -Beş senelik 
planla yapı lan işf er ~ura~a teş~ir e~ilece~tir. 

GUr.ol tznıirde Korrlonhoyu 

İzmir, 26 (Hususi) - Dö- ı lar burada da teşhir edilec_ 
rdiincü beynnmilel 9 eylfıl (lktir. 
İzmir panayırı için haz- Diğer toruftan Sovyet Ru-
ırlıklar devam etmektedir. sya do panayıra gen i ş miky. 

Panayır komitesine da- asta iştirnk orlecek beş se-
bilden ve hariçten birç- nelik plAn mucibince yapıl 
ok müracaatlar yapılmakt- nn hı:ışl ı cn işler burada teş-
adır. Pı.1n::ıyıra iştirak educ- hir C'dilecektir. Bunlar ara-
ek müesseseler ara~ında Ga- sındu sanayii ziraiye, nlnt 
zi orman çi(tliği de bulun - ve ede\'at tıbbiye, elektrik, 
maktadır. Orman d(tliği fotograf makineleri, motör-
mamulAlı bu meyanda yeni ler, kıymetli Sibiryn kürk· 
oıkarılmıya başlanılan bira feri bulunacaktır. 

s hi 
Muallimın ka~ri ziyaret 
e~il~i. çleenk konul~u. 
Diyarbekir, 29 (A.A }- C. 

H. F. reisinin riyasetinde 
Hcılkevine mensup 20 kişilik 

bir heyet Liceye giderek 

şehit muallim Zeki Dündar 
Alp beyin mezarına çelenk 
koyd\ 1 r. .. 

A manya 
fil osu manevra ya~ıyor. 

Kiel, 28 (A.A.) -- Almun 
fılosu 28 ağustosta Baltık 

denizinde monevra yapacak_ 
tır. 

K • 
eı 

Şe~ri k sunadan dün toz 
~ulutu içinde kaldı. 

Kayseri, 28 [A.A.J _ Dün 
öğleden sonra nkşama kndar 
göriilınemiş bir kasırğa de
vam etti. Şehir toz içinde 
kalmıştır. Bolk yarım met

reden dnhn biribirini gör
memiş ve toz tabakası saat_ 
lerce devam etti. 

Fındık mahsulü toplanıyor. 
Giresun, 29 (A.A )- Geçen 

sene l 4 ağustosta topl.ınma
ğ1 başl man fındık lnr bu 
sene hnvalarırı s cuklığından 

on gün evd toplana
caktır. Bazı mıntaknlarda 
mahsulün şimdiden toplan-

.. masına başlandı. 

-.aı~~;:.;.. 

Dokuzuncu Sene 1111111 
ahi p tü bışmuhırrırı: Bilecik mı busu Hayrıl1ıı 

Umum Neşrıyat üdürü: Kenan Eml~ 

~~ JOAREf IANEsl: Balıkesir Şahmehmet skağı dairei JI 

mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: 

HER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 
Türkdili ABUNA ŞERAITl:seneli~i 1000, altıaylığı 1 

il 600,kuruştur.Nüshası 5,geçrniş nüshalan 25kuruşturj 
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!-30agustosta höyük mera- : 
i simle işletmeğe açılacaktır. : 
: Ank ıra, 29 (Muhabiri- : • : mizden) - Eltizi:: hattının: 
: inşaalma devam edilmek-
; ledir luşaat eylülden ev-
: d ikmal edilmiş buluna-
: cak ve 30 <ıfjııslos zuf er 
! bayramınila biiyıik r~e-
: raslmle hallın küşadı yu-
: pılacakltr. 
; Merasime !Jaş11ekll Pş. 
: H:. riyıısel edecek ı1e : 
• bi::cıl lıallı11 küşadmı : 

• icra edeceklerdir. : 
aa•••••a•~ •••••••••a••••• 

asıf bey izmir~a 
İzmir, 29 [Hususi] - Mo-

skova sefı.:-İmiz Vasıf boy 
İzmjro geldi Vns•f bey 
bir müddet İzmirde kalacak 

müteakıben yeni memuriyet 
yeri olan Moskovcıyn gine

cektir . 

ya 
Va~isinde tohum müesse

seleı i kumlu yor. 
Ank ara, 29 (A.A.)- ıi r.rnt 

Vektll~tj Sokarycı vadisinde 
pamukların ıslahına teşeb
büs etmiş ve geçen sene 
mnhalli çiftçilere dağıtılan 

saf pamuk tohumundan hoı;

ko bu sene de hu havalide 
bir sof tohum müessesesi 
kurmoğa karar vermi ~tir. 
Ayrıca Malatya, EIAziz ha
valisinde de hu seneden iti
baren pamuk tecrübelerine 
başlanmıştır. 

P a 
Deresi taştı, ~ir ma~allHyi 

su ~asit. 
Isparta. 28 (A.A.) - Bir 

hnftodır devam cdt rı hurınl
tıcı sıcaklardan sonr:ı hugün 
bir saat k ::ı dor süren olduk
ça kuvvetlı yağmur yağmış
t ı r. Her nt kadar ycığn ur 
y. zlık mnhsulfitın ve sebze 
!erin bere ·eılenmesine mü· 
him yardım etmışse de Bel
dibi ve KokçAy derelerinden 
gelen çok kuvvetli ve sene
lerden beri görülmemiş kor 
konç sel tom şehrin ortıısı 

ndan geçen hiiyiik ~·aya hü
cum etmiştir. Çayın genişliği 
15-20 metre varsa Ja sel 
iki dorenin birleşmesilc çok 
kuvvetli ve büyük kaya 
ve taş pıırçalarını 
sürukliycrek !'ieri bir su ak
ıntısı teşkil ettığinden halkı 

büyük toltlş ve heyecana 
düşürmüştür. Bu kuv -
vetli kaya parça} rı -
nın sadeınc sile birinci kö-
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Bütün dünya Avusturya meselesile meşğul! __________________________ .....:...-.---

er ş y· Üs ü dedir, 
İçin Ol üştür .. 
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uval{ at hü~umet reisi başta Avusturyanm istiklali olmak üzere M. Dolfusun 
progromımn tamH .en ba~i Kalacağım söylüyor. 

Hariciye Vekilimiz Türkiys hühO "eti namma AYusturya sufirind beyanı taaz ıyet etti, hükOmetimizin 
teessürluı bildir dl. İngiltere, Frans ve i talya bu meseleler hakkında noktai nazarı teati ettiler. 

Vıyı~ nn, 28 ( A.A) - Mu- Mevcut konoute göre Almon gi h r Alman makamının İ§-
vnklrnt Hükumet rejsj Pr - yanın Viyana s (erinin hattı tiruk edip etmediğini tespit 
ens M. St ... rh ·mberg rad- hareketi B rlin tarn(.ndnn icin daha evvelisi gecede 
}O jle. neşredilen bir nu- çi~il~ıişti: ~ naennleyh Alın.an ta~k!kat ya~ılm~sını emret_ 
tokta haştn Avusturynnın hukumutının . bunu ı~- mıştır. Bugun bıten bu tah. 
istiklAli olmok iizere M Dol- kılr etınesı verm_ış kikat netidesinde sabit olm-
fusun progrnmının tenıamen ol~uğu tali_mcıt kadar takbı_h uştur ki hkbir Alman mak-
b ı ki kaldığını kati olurak cdılmP~t.edır. A~usturya h_u- Qmı bu hddisı>lere korıı-
b JJirmiş ve demiştir ki: ktlme;ının .. v?z~yete . hö~ı.m mamış ve hAdjseler . ha_ 

_ Alınan ihtildlını ortaya olacagı umıdıle ~ımdılı~ her nlınır alınmaz ıttihaz 
l . d -·ı· B'· h müduhole edılmek ıstcnmı olunan tedbirler de tam-ç . korıın JJZ egı ız. ız er . . . k" f 

· · b ı yorsa d ıı hAdıselerın ın ışa ı zarnnn ıçın arışmıya ıazırız. . . 
1
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b dıkkatle takıp el ı ıyor. 16 -Bununln bera er Avu turyanın l 
1 

h .. kO · 
istiklAlini sonuna kadar e~ taraftan ta yan u me~ı-

• • • w• M O lf t nın de Avusturyaya askerı 
goturecegız . . o usun ııa- d h 

1 
k 

b l llı ·· ı bir müdahale e u anma tırusına or~· uyuz. ~, u ova- . . . 
f, t nıyetınde olmadığı zannedı-
ıanın programına amnmen . 
dk ı. ı k liyor. Herhalde son Vıyann sa 1 h3 ınıyaıJ nrar ver- . . . " 

1
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. b l .. 1.ll" hddıselerı mılh sosya ıst e- dıfiları çıkması menolunm-mış u unuyoruz. n ı ı sos. . . .. k '$ 

1. tl h" b. · ı· rın hokıkı maksatları ha - uştur. Binaenaleyh bu hAd-

amile yerine getirilmiştir. 
llududun geçilmesine mA

ni olmak için Avusturyaya 
giden bütün yallar sıkı 
sıkıya kapatılmış ve Avu
sturya mültecileri kamp
larında bulunanların da 

ya ıs ere ıç ır ım ıya z ve- . d d 
· ğ' · t 'klAl " · · kıntla Italyayı ktırı erece e isclerle alAkadar olabjlec-remıyece ız ve ıs ı u . ımızı . 

t kl f · k ğ y tenvir etmiş olduğu kanaatı ek hiçbir fert ne daha evel e sız oymıynca ız . u. 
bancı müdııhaleyo müsnnde et- vardır. ve ne de daha sonra 
ıneyecrğ z. Avusturyn her Berlin,_ 27 (~ A.) - . Res. hududu geçememiştir. Ancak 
şcı. in üstündedir. Çünkü M. men teblığ edılmektedır. Al- Münib radyosundan sıhhati 

"' h "" k:ı. t' Avusturya tevsik edilmiyen haberler Dolfus onun için ölmüştür. mJn u tııne ı 
Vıyana, 28 (A.A.)- Avustu_ hlidiselerile doğr~dan doğ- verdiren miı{ettiş hugün T&-

ry a kabin esi M. Von Pa pe- ... ~ru~y~a=v.,,,;ey~a=do==l=a~y=ıs=ı l=e=h=e=r=h=an=-==z=it=e=si=n=d=en=a=z=le=d=i= lm=i=şt=i=r ·== 
nin Almanyanın Viyımn orta 
elçısı olarak kabulüne karar 
vermiştir. M. Yon Popon 
Oolfusun cenaze merasimin
de Almanyayı temsil edecek
tir. 

Ankara, 28 (A.A.) - llnri
ciye Vekili Tevfık Rüştü bey 
Avusturya 83şvok ili müteve
ffa M. Oelfusun feci bir su_ 
rette vefatından dolayı A vu· 
sturya. elçisine Türkiye llü
humoti namına beyanı toz
yet etmi~ ve Türkiyenin de
rin teessürünü bildirmiştir. 

Pnris, 28 (A.A.) - Avustu. 
ry::ın n voziyetı Fran a, ltalya 
v~ lngıltcrc arnsındn noktai 
nazar teatisine s bcp ol
makla beraber şiındikı h L 
de herhırngı bir dıplomatik 
hareket vesıle olmıyacak 
gibi görıilrr.ekteJir. 

Roma, 28 (A.A.) - İtalyan 
matbuatı bir avru. 
pa t ı>k cephesi 
teşkıline ve bu Cdphenıo sa· 
de şıfuhi protostolıırln dtğ 1 
icabında Cılyntto ela Avustur
yanın müdufaasını iızorine nl
muyı istemektedır. 

Lon<lru, 'l.7 (AA.) - lJa_ 
vas Ajanm bildırıyor: 

M. Sımonun Avam kama
rasındaki be) anotı mucibin
ce İngiltere, A vusıuryanın 
istikltHini müd .. Coo etmek 
kararında ise de imdilik hi
çbir müdahaleyi düşünme

mektedir. Çünkü Avusturya 
hiil.umetinin vaziyete hd-
kim kalıp knlmıyac-

Şa k Lokarnosu 
Şark Lokarnusu aranılan em

niyetin en son tecellisidir. 
«Near Easbdon: 
Fransn Hariciye Nuzırı M. 

Barthounun geçen hafta Lo· 
ndrayı ziyareti, Avrupa em
niyeti meselesinin harp so_ 
nrası tarihinde son foslı te
şkil etmektedir. Hu emniyet 
meselesinde İngiltere Mıllet
ler Meclisi muuhedeleri Loc
orno ve Kellogg paktlarile 
ıktıfo edebılır; fokat Fransa 
Almanya ile nrnlorındaki ez
flli geçımsizl ığı göz önünde 
tutarnk blitiin A~rupodo itı

lllflor ve paktlar yopılırhn 

kendisinı enırıiyet tuhtınJo 
bulunduruınk mecburıyetın

dedir. Teklıf edıll•n Şurk 

Lokarnosu arnnılan omniye
tın en son tecellısıdir. 

Frona, Milletler Mt'clisinin 
temin ~ttiği umumi himaye
den maada kü~ük ltildf ve 
Polonya ile anlaşmıştır; fa_ 
kut Alnınnyadn karışık voz· 
iyAt ve Alınanyonın Milletler 
Meclisinden çekilmesi dolay_ 
ısıle deha büyük ıhliynti te
dbirler almak lüzumunu his
sediyor. Fransız teklifi bir 
dereceye kadıır Almanyanın 
da himayesin1 istihdaf ediy
or. Tasavvur olunan Şark 

Lokarnosu, Alman y anın Mi_ 

Fransa emniyet husu_ 
ıundo tatmin edilmedikçe 
Avrupada silllhsıılanma yo
lunda hiç birşey yapılamı -
yncoğı anlaşıldığı için Av_ 
rupayı iki muhasım cephe
ye oy rmıyn<'ak herhangi bir 
proje İngiltere hükumetinin 
mahzurlu noktalarını çıkar
dık ttın sonra bu projeye kn_ 
rşı müsait bır vaziyet alma
sı ldzım gehr Halbuki lngi
ltere bundan dnho Cuzlası
nı da yapmıştır. Şork Lokar
nosunun muvaffokıyetinde 

en mtihım tlmıl olacak olan 
Alınanyoyn Fransız projesini 
tuvsiyc etmiştir. 

prü alon Çoban köprüsünü 
yıkarak götiirmüş. ikinci kö 
priillen geçtikten sonra üç_ 
üncü köprünün gözlerine 
tıkanarak suyu şişirmiştır. 

Bu şişirme lıddiıoesinden 
(Davamı ikinci sayfuda ) 

ağının evvelı'l bilinmesi 
llctler Meclisine nvdetini, 
Rusvanın kabülünii ve şim
diye .. kadar ve bjlhass Fran. 
ırnnın tesirile Almanlardan 
esir(J'enen müsavat hakkının 
verilmesini temin edecektir. 

Şark Lokarnosunun Ba_ 
l kon devletlerini alA
kodar eden ciheti, mevcut 
muah"'delerde herhang bir 
tadi)dtın yapılmasına müs
ait olmamasıdır . Sulh muah
edelerinde Avrupanın eükQ
nuna daimi bir mani teşkil 
eden bazı maddelerin yeni
den dostane bir şekilde mü
zakeresi için Avrupa efkArı 
umumiyesini ikna etmek üı
ere uzun müddet çalıtıldı. 
Bu teşebbüs yine Fransız 
tesirile muhtelif milletler 
arasındaki ihtilAft kaldıram
adı. Çünkü lıazı devletler 
mun hedelerden istifade gör
mekle beraber bazıları da 
müşteki vcıziyettedirler. 

lAzımdır. M. Simonun nutku 
M. Dollrussun kııtli karşısı

nda lngilterrnin duyduğu 
nefrete tercüman olmuştur. 

Tadilin esası ise dostane 
(Devamı Üçüncü sayfada) 



Sayfa: 2 

Dil bahsi: 

Dil İçi Ça ış r. 
T. O· T. G nin nisan 933 

tarihinde çıkarmış olduğu 
ilk bültenin ikincisini de 
eyJfıl 933 do çıkarmıştı. 

Bu bültende yine tasa
rladığımız gibi olğun işl
er ve dolğun vazılarlarla 

okuyuculara sunulmuştur. 
«Türk dili)) rıin çıkış ma

ksadını birinci bültenin ilk 
sahifesinde, cemiyetin ça
lışma programının alt ncı 
maddesine dayar.arak: «Ce
miyetin gerek kendisinin, 
gerek dışarıdu 'riirkdili işl
<>rile uğrnşanlnrın tr>tkik
lrırini bir mecmua ile 
neşretmelidir.» Kaydının ku
rultayca karar nltınn alındığı-
nı ve bu yolda dört esas 
etrafında cemıye

tin yayım ışıne karar veri
ldiğin bildiriyordu: 

1 - T. D. T. C. Umumi 
merkez heyetinin en belli 
batlı ve köklü kararlarını; 

il - Cemiyet kolları ça
lışma yollarını, bu yollarda
ki ilerleyişleri, varılan neti
celeri; 

111 - Eski, yeni yazılmı~, 
toplanmış, derlenmiş, taran
mış dil vesikalarını; 

VI - Gerek cemiyet llza
larından, gerek dışarıdan; 
Türk dili ile ilişikli düşün

celerini, arhyış ve buluşla
rını anlatmak istjyenlerin 
yazılarını; 

Toplu olarak zaman 
zamnn bütün millete 
bildirmek.... işte, bu güzel 
ulaklar için çıkan «Türk 
dili» nin nisan 933 sayısın
da T. O. T. C. Nizamname
si, kurultayda kabul edilen 
çalışma programı, dışarı 
teşkilatı talimatmamesi, lfı

gat, ıstılah kolu teşkılfit 

ve çalışma programı, 

lenkosik - fıloloji kolunun 
ikinci büyük dil kurultayına 
kadarki iş programı, neşri -

yat kolu teşkilti.t ve çalışma 
programı, cemiyetin teşkila. 
tı ve umumi merkez heyeti 
kollar ve azolıırjle, söz der
leme talimatnamesi, karar_ 

name ve söz derleme tali
matını tamamlayıcı tamimler 
ile cemiyetin dört aylık ça· 
lışma raporları, halk ağzın-

dan söz derleme işi, dilimiz
de kullanılan Arapça ve 
Farsça sözler, karşıl k aroma 
işi, söz yaratma işimize ya
rayacak St)z üretme ve söz 
hirleştırme yolların n ortaya 
konmnsı, eski kıtaplurdnn 
Tür~çe söz tarama ışı gibi 
cemıyetın başarmağa çolıs
tığı bu dört büyuk işnı hu 
suretle anahtarlarını , e yı-

ne söz derlemesi ıçin kılavuz, 
mart 933 sonuna kadar 
derlenen malzeme raporu 

karşılıklar anketi, gazetele
re yazılan tamimıerden iba· 
rettir. 

gyh11 933 bülteninde de 
yine cemiyetin derleme. 
karşılıklar ve gramer anke
tile, taramalar, dört buı;u k 
ay içinde toplanan JOO,OoO 
fiş derleme heyetlerine 
gönderilen derlenmiş mal
zeme istatistikleri ve Tür
kiyemizde birer neşir vasıta
sı olan gozoteler tarafından 
derlenmış makelclor, Tukç
edeki kelime tcşkiltıtı, gr a
mer TO sektakı kolunun 

Yazan: A. BAHA 
anketini iznh ve Tükçede ni 
spet anlntan ş~killcr, ıstılah 

taramaları derleme kolunun 
işlenmiş fışlerinden örnek· 
ler, ve ecnebi bilginlerinin 
ziyaretler ne ait intibalarla 
dil cemiyetinin dış meml -
ketlerde uyandırdığı eyı t,.
sır ini neşir sahasındaki 

mevkii ve cemiyetin kuru
luşundan ilk kurultaya knd
ar geçirdiği sofahotı ncıkl

eden Ruşen Eşrt:f beyt fndi -
nın kıymetli ihtısaslar nı .h. 

tiva edıyordu. 
Cemıyetın ~·ık. rdığı dört 

bültende ıkismin anahotlorını 
böylece kısaltıp ynzd ktan 
sonra, birinci bültenin bizi 
yani ülkemizde birer neşir 

vasıtası olan gazeteler ile 
muharrirlerini alakadar eden 
mühim bir kısmını !çımız 

acıyarak buraya yazmaktan 
kendimi olamadım [*]: 

« T. O. T. C. Cemiyeti 
faaliyete başladığı andan 
itibaren, en muntazam gelen 

ve içinde derleme kelimeleri, 
edebiyat, halkiyat, filoloji, v.s. 
itibarile kıymotli malzeme 
bulunan gtı.zetelerden birinci 

sırada gelenler şunlardır: 
Hakimimiyeti Milliye ( An
kara); Türk Dili (Balıkesir), 

Türk Sözü (Adana); Bartın 

(Bartın); Duyğu (Çankırı) 

Ahali [Samsun I; Milli gazete 
(Edirne]: 

İkinci derecede olanlar: 
Kızılırmak (Sıvas ], Yeni fi
kir [Bursa]; Gazi Antep [An_ 
tepl; Varlık [Erzurum!; Di· 
yarbekir [Diyarbekir). 

Bunlardan başka Trabzon. 
da çıkan «Akın» ve İstan
tanbulda neşredilen «Öz di
limize doğru» mecmuaları 

anılmağo değer. Buna karşı 
kurultaydan beri İstanbul, 
lzmir, Konya, Trabzon gibi 
büyük merkezlerde hemen 
hemen hiçbir faaliyet görül
memektedır. Halbuki yukn
rda saydıklarımızdan «lfa
kımiyeti Millıye» daha T. 
D. T. C umumi merkez he
yeti işe başlamadan evel 
ayırdığı bir köşede «ÖZ di
limız» adı altında ayrı sü-. 
tunlar açmı,tır. Bu bakım. 

dan dil seferberliğinde en 
ileri bir yer almaktadır. On· 
dan sonra «TürkDıli», «Türk 

Sözırn, <(Bartın)), ((Üuyğu>>, 

«Ahcılrn, ~~dırnede «~iılli gn 
zete», ho.lkıyatın türlü yon· 

lerınde; bunlardan sonra ge
len. « Kızıl ırmak », 
«Yeni fikır», «Gazi ntep», 
((Varlık» ve « Oıyarbe.kir >> 

daha ziyade edebiyat, tarıh, 
bıyografi ve fılolojı sahusın
da neşrıyat yapmaktadır. 

Bu husu&1i gazetelerden 
başka t;anakkale, Kastom
onu, Kutabyu, Sıvas, ~ınop, 

Erzurm, Kurs, Eıô.zız, Gumuş
ılı, Aksaray, Zunguldak, Bn. 

lıkesir, Kayseri, Isparta, Ni

ğde, Ye\?İl Gireson, 'I1raky
ada Yeşıl Yurt resmi gazeteL 
eri gelir kı, ~imdıye kadar 

bunların neşrıyatı içimle 
cemiyeti aldkalı.ıı d racok 
hiç bir malzemeyo rastgeli
nmemiştir. 

Yine hususi gazeteler-

l"l • 75 76 77 ıncı 
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Ispartayı 
Sel 
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Bastı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
mütevellit Kuyu mahallesi 
civarında yirmi metre kadar 
çay duvarı temelinden yıka
rak bu mahalleye hücum 
etmiştir. Selden beş altı ev 
mütePssir olmuş ve evl~rin 

alt kı ımları toprakla dolmuş
tur. Nüfusça zayiat yoktur. 
Ç'lmurdan ve selden bu ma· 
halleye gidilememektedir. 

Zümre Vatı • 
rı 

Spor: 

Güçlüler 
Bigaya gidiyorlar, orada 

maç yapacaklar. 

81.'I bağ vo bahçelerde ya 
ptığı zarnr vo hasar büyük
tür. S 1 htıltı hütün kuvve
tile ukm:ıktndır Ynğmur 

dovum etmedıği tnkdirc hü 
yük bir tehlike melhuz değı
ldir. 

Muğla, 28 (A.A.) - Saba
hleyin ani bir sağnakla şid
detli bir yoğmur yağdı. 

Yağmur az devam etmekle 
beraber hava ıerinlemiş

tir. 

den Orduda çıkan Tekdm
ül, Mardin ve Maraşta ay
nı isimde çıkarılan «Halk 

sesi» dil bakımından hiç 
bir yenilik ve buıusiliği 
olmıyın edebi parçalar neş-

retmek.tedir.Hatta bunlardan 
bazılarında eski Osmanlıcanın 
yaşadığı bile görülmekte. 

dir Buna mukabil Türkiye 
dışından gelen (Rodop} So
f ya, (Üzdilek) Karacaali, 

Karadeniz (Hazgrut) gazete-
lerinde husuıile son iki 
gazetede derleme söı 

listeleri neşredilmekte 

hattA gazetenin yazılarında 

daha şimdiden yeni kelime
ler kullanılmaktadır». 

Cemıyetin bültendeki bu 
resmi ifadeleri arasında, İs
tanbul gazetelerinin, en son 
vesaitle, rotatif ve entertayp 

makinoler yardım ile J 6 J 8 
sahife olarak ~·ıkışlarını dü
şündüm. Bultenin başka 
bir yerinde kıymetli bir yer 

almış olduğu zannile kendi
mi teselli ediyorudm. Bu 
du~üncem benı weğer alda

tıyormuş. Yurdumuzun her 
bucağında çıkan,ad ve sanını 
« 'l'tirk dilı » bültenındc öğ
rendığımiz ve maalesef bır 

İstanbullu muharrırın bu-

ndan bir yıl önce: 
<d:iezir merkebi ıle çıkan 

el ayuı kadar sepete 

u\tığıw gazeteler» dıye is
tıbfuf ettığı, AnadoHu ve 
l'rukyalı gazetecı arkadaş. 

larıuıızııı bırco.k ağır şartlar 

ıcınde çı.lrnrdıkıarı kU\:uk 
fokat maoo.du buyuJt gazete· 
foı uı dıl ce;,wıyetı lJUHenm
ue almış ohıukları yerıude 

Aıyınet1 ü1kış1unıuuıcı.k, tuk

dır etmowek, tukuırın ma
nutsını ıuruk etwewek olur. 

Uoruş ve kararlurımızt.la hır 

az ınsaflı olalım. Dıl ınkıla

bıın zın söz derleme işinde 

bırinci safta. olan lstanbul 

gazetelerinin de bırincı sofa 
geçmesini temine çalışalım. 
Zaman heniız kaybedilme
miştir. C erimize boş laftan 
ziyade çalışmak diişttiğünü 

bılmek ve hakikat önünde 
de bize Don Kişotuvari pala 
sallanrnmak gerektır. 

fi. Baha 
NOT. T.(l.T.C nııı ı.C'şrettıtiı 

dığer hıtaplarla fasıküllere aıt du
şunduklerımı a~ rı makalelerımde 

yaza a ım. 
A B 

Bu sene vilayeti. izin altı muhtelıf yerınde zümre yatı 
me~te~i tesis e~iliyor. 

Bu mekteplerden eyi neticeler alınacağı ümit ediliyor, 

Mail\ asda mektep b n ı::ı 

B~ sene .vilfiye.~in mu müş ise de mektep ıçın el-
htolıf yerlerınde zumre ya- verişli "Örülen binalarda 
tı m~kteplcri tesis edil- osaslı tamirat yapılması ve 
ecektır. bunun için fazla pııra sarfı 

Zümre yatı mektepleri icap ettiğinden buralarda 
şimdilik merkez ie İvrindi, şimdilik zümre yntı mektebi 
Balya kazasının Ilıca, Edre- oçılmnsınılan sarfı nazar 
mit kazasının Havran, S n- edılmiştir. Burolardoki mek-
dırğı kazasının Çorum, Er- tepler de ilk fırsntta 
dek kazasının Karşıya - açılacaktır. 
ka köyünde ve Dursunbey 
kaza merkezinde olmak 
üzere altı yerde açılac-
aktır. 

Gönen meri:ezile Bürha
n~!~. koırnsıoın Karaağaç 
koyunde ve merkezin Kep-
:ı:;üt :'e B?ndırmanın Manyas 
nahıyelorınde de aümre yatı 
mektepleri açılması düşünül-

Zümre yatı mektepleri üç 
dört köy mektebi kaldırıl

mak suretile açılacak civar 
köylerin çocukları leyli ola
rak bu mekteplere devamn 
mecbur tutulacaktır. 

Zümre yatı mekteplerinden ı 

~·ok eyi neticeler alınaeağı 

ümit edilmektedir. 

dakkl ~ey tale~~erine v_e,-~a-1 -Y-e-ni s-ıhh-at m-ü~-ürümüz 
edıyor. ~ugün geliyor 

Vilı'.lyet maiyet memuru 
Hakkı beyden dün Lir 
mektup aldık. Yakın zamana 
ka~ar Ayvalık orta mektep 
tarıh, coğrafya muallimi ol
an Hakkı bey bw mek
tubu ile muallimlik mesle-
ğinden ayrılması münasi
betile talebelerine veda et -
mektedir: 

Ayvalık orta mektep ta
l~beler ine; 

Heyecan ve sevgiden ör
ülmüş ağların içınde ben·· 
liğım bir kat daha vuzuha 
kavuştu. Serin hır kaynağın 
harareti yenen şıf akar tPsi

rini sizde gördüm. Bilh1rla
şan musumıyetınızin, cıvıltı

iarı, alı1ka1arı tanıyanları 

içinde ömrümün günahsız 
sautlerinı yaşadım. 

Bunyeııizın saffet dolu 
ıuca~·Jurınn mılli terbıyenın, 

milli vicdan ve şuurun to 
humlarını serperken iman 
ve ıdrakın en miısaıt taşKı 
nlığına sizin aranızda şolııt 
oldum. 

Bu t<>ptan kazancın, hu 
gün toptan hıcrunını kızğın 

hır ağ gıbi benlığıme sar 

dım Huhumun şimdıdcn 
ş hlanıın iştiyakını din hr 
cık memba nerede. Kulak-

Yeni sıhhat müdürümüz 
Or. Yunus Vehbi bey bugün 
İzmirden şehrimize gele
cek ve v:ızifeye başlıyacak. 

tır. 

Ova köy panayuı 
Eylfı ide açılacak ve 4 

eylillda kapanacak olan Ova 
köy panayırının rüsumu 
mi.ızRyedeye çıkarılmıştır. , 
ilk defa açılmakta olan pa-
n •yırın çok rağbet görece
ğı tahmin edılınoktedir. 

arasında yarınki hurikul~de

lıklerin en isabetli müjdesi
ni de her ber görüyorum. 

Maddi varlığınızın bana 

hitap eden ufulesinderı uzn
ksamda manevıyutınızın ek-

sir haline g~lmiş usaresini 
onu eyi bılen ve tunıyan hır 

muallim sıfntıle, beraber 
götüruyorum. 

Sıralarınızın üzerinde hol-
knlanan parmaklarınız, dınL 

emek ve öğrenmek zevkinıo 
mıhrabı olan hadekniarınız, 
iman ve ismetı teuıız bit 

poz hulinde taşıyun çehre
lerıniz, öğretıcilerıniz için 
ne geniş ne zevkli bir cesa_ 

ret çerçeve ıdır.Bilirsiniz ki 
vücut halın de keı dı& · ı öğ-

renmek seylllbın1 k ptır n 
muallim hepinizi bi ob.rak 

görür. Birinizde 
teşhis eder. 

hepinizi 

Ben o lıirlerd n bütnü, ifa-

İdmangücü kulübü Biga
ya bir seyahat tertip 
etmiştir. Gücün seyahati l 3 
ağustosta başl yacak Güçlüler 
o g-ün kalabalık bir kafıle ha
l nde Bigaya hareket edecek
lerdir. 

Ha her aldığım za göre, 
Guc;lüler Bigadn İdmanyur
dunun miisnfıri olarak bir 
koç gün kalacak ve bir maç 
ya pacrı klar<lır. 

ldmangüçlüler Biga seya
hati için şimdiden hazırlık 

yapma kto.dırlar. 

Güreş müsaba~alan 
Mıntaka güreş heyeti 2 

nğustos günü akşomı ya. 
pılmok üzere bir güreş mü
sabakası hazırlamıştır. Mın

takaya dahil bütün kulüp 
lcr müsabakalardan haber
dar ~dılmiştir. 

Susığırlık 
idmanyurdu Banduma mı

ntıkasına mı geçiyor1 
Böyle kuvve ili bir cereyan var. 

Susığırlık, (.Muhobjrimiz -
den)- 8usığırlık İdmnnyur
du bu cuma M. Kemalpaşa. 

ya giderek bura ldmanyur
du ile bir maç yapacaktır. 

Bu maç ne netice verirse 
versin M. KemnlpaşıılılUl· 

ı O ağustos cuma günü Sus
ırlığa gelecek ve iki takım 
arasında bir revanş mn~~ı 

yapılacaktır. 

tiusığırJık İdmanyurdu miit
eakıp cuma sanatkarlarla bir 
maç yapmak üzere Bursuya 
gidecektir. 

Susığırlık İdmanyurdunun 
lik maçlarına sokulmaıı11ş 

olması bura sporculnrını 

müteessir etmiştir. Bandırn.a 
mıntakasınn geçilmesi için 
burada kuvvetli bir cereyan 
vardır. 

ıroa:a 

aliye Vekilinin seyahati 
İstanbul, 29 (Muhabirimi

zden) - Bırkaç gündür 
burada bulunan Maliye Vek· 
ili Fuat boy memleket 
d ıhilinde yakında bir tetkik 
seyahatine çıkacaktır. 

Rus askeri heyeti 
Moskovn, 28 (A.A.) 

Sovyet askeri hava kuvvet
leri heyetı murnhhasası kızıl 
ordu Erkdnı Bıırbiye Reis 
muo.vininin riyaseti altında bu 
sabah üç toynre ile Varşov· 
ayo. hareket etmiştir. 

larımda derin akisleri kalan 
muhabbet dolu sler"nizin 
artık muhatabı olaınıyo.ca

ğım .. Zıktıoın hcrgtin yeni 
bir fıl zini gör k surPtile 
bahtıyarlığıml ba)ihaşa kal
dığım saatlor bir daha geri 
g~laıiyccek. Allnha ısmar

lad k. 
Ar:ınızdon ayrılırken ol

gun ve faydalı bir kitap hn
line geldim. Sayfaların sa
tırlarla bağlanan herşye 

~o halınde bi~ olarak kalb- r .. Yurttaş! ........ ~ 
ımde taşıyacagım.Allohaısma- • u·ı ·ı=--ı • t ı ! 
rladık. : nı a w ımerı unu ma ; 

1
: ıstırap çeken insanlara S 

HAKKI : eyilik yardım edtm odur: 
ft•••••e••••••••••••••••••' 
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Edebiyat bahsi: - - --
Divan Edebiyatı. 

Yazan: İstanbul üniversitesi edebiyat 
fakültesi doçentlerinden ALI NIHA T 

İnsanm teessüri hayatının Cında muhtelif münasebetler
tezahürü sanattır. Tarihin le bir mazmun dlemi vücuJe 
her devresinde insnn cemi· gelmiştir. Meseld: Renk için 
yelleri en iptidai şeklinden Zağ (karga rengi siyahtır) 
en mudil safhasına kadar sıı_ sevda (hem aşk hem siyah 
nat hayatı yaşamışlardır. Bu manasınadır.] Saye, Duban 
zaruri hayat ufulesinin me- (siyah ve kıvrımdır. Doliil 
kanizması şöyledir: [Manen karanlık yoldur) Ge-

Herhangi ruhi bir sebep· ce, Hindu [ Siyah] leyli 
le heyecan haline giren bir (hem ismi hustır hem leyi 
insanın nazarında cihanın gece demektir] Benefşe [Ko
şekli değişir. O bu değişikli· yu renklidir) Küfür, kdlır 1 
kleri muhtelif vasıtalarla ifa· [örtmek manasınadır, karan
deye çalışır. Bu deği ikliklerin lık geco manasına da gelir.] 
oluş şeklini tayin ellen a- Zülfün kokusu, rengi ve 
mil şahsın ver&setleri ile şek l ı e trafındıı kurulnn bu 
bernber mazisi uzvi, ruhi, ha· mazmun lll t> minin <le hudu-
lidir. du çizdikten sonra sanatkll.· 

Halin içindo bütün bir hn· ra hiç bi r hususiyet kalmı-
yat ve o hayatın kin- yor. Aynı ihsasın muhtelif 
de hafızaya intikal dimağlarda aynı tedaiyi 
edip türlü kaynaşmaların yapması gayri tabii bir ha-
binbir şekil alan bir tefe- leti ruhiyedir. Bu maımunlar-
kkür ve tahassüs hazinesi ın aynını İran Edebiyütında 
vardır. Heyecan bir elektr- bulmak kabildir. Tahlil et-
ik seyyalesi gibi bu hnzineye tiğimis unsurlara tasavvuf 
girecek, içinr\e bulduklarını felsefesinin remizlerini de 1 

Mecmualar: 

Hu~uk gazetesi 
lstanbulda h"r on boş gü

nde bir ~ııkmakta olan 
«Hukuk gnzetesi» nin beşi
nci sııy ı sı itlarchanemize 
gelmiştir . Bu sayısında pro
fesör Sııim Alı heyin ifraz 
larrlan ham ıl teşhi ~i kon
abilir mi , profesör ~lustafn 
Raş•t beyin komşu hakkı, 

profesör Dr. Fahrettin Ker
im beyin ruh hekimliği nin adli 
sahadaki eh.-mmiyeti. avukat 
İrCan Emin heyin adliye mü
zesi, profesör Mr. Kral St 
ruppun hukuku düvel kay_ 
nakl orı m~sPl f• s i, Cıwat Hıı_ 

kk: beyin şuruyi devlet ka
rarl ırı ve mürncant ~a h o ları 

adl ı ynz ı lnri le kanun, nizam 
ve talımatnamclc r, Türk te
myı z mahkemesi kararları. 

tefsirler ve şurayi devlet 
kararları, hukuki ve cezai 
kararlar ve mütaleıılar var
dır . 

Hukukçu okuyucularımıza 
tavsiye edniz. 

Birlik gazetesi 

TURKDILl Sayfa: 3 - ~~~~~~~~~~~· 

ZEİS İKON i Şehir Sinemasında 1 

Diinvad:ı hirin~ili~i ka
zana0n « ZEl~IKON » 
foto~raf makiru~ l f\rinin 

934 otomatik modtıll fl
rini makine, selıpa ve 
cantanlarım «ŞAH ~1EH 
MET ~ıAnnr~ır nü -
SEYIN A VNI ticaret -
hane~iııde arayıııız. 

1 . 29 Temmuz pazardan itibaren · 1 
SE .L O NSÖZÜ 1 

Temsil eden ler : 

Gaby Morlay 
Jose Noguero 

1 
~ 

I~ 1 panyanın ynk ıcı güne şi altında çicek satan bir 1 
~ k ız,n dansöz olmnk sevdasile gC'çi r rliğ i n~k ve ihtiras 

I~ mıı<'l'rnsını, ispanyanın K o feşon1n l h o yntını bütün gü· 
tt: zı·llıkleri le gö ll•ren bu iılmde lŞ ..ı rk ) musikııini on_ "il 
it tlıron İ ıı punyol nıusık isile şa rkıl a rını dinliyeceksi- '.!b 
~ nız 1 
~ ~\yrıca Diinya lhnadislt>ri. 1 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Vilayet D~ftardarlığından: 
Ral ı k esirde Ay gören mahallesinde ( l t 6) metre 60 san

timetre murahbaındaki orsanın müzayedeıi bir halta müd
detle temdit edilmıştir . Tu l ıp olanların defterdarlığa nıü

racootlnrt. 
kendi mahiyetine göre sı- i14ve edersek bütün bir 1 İstanbul 'fiırk talebe bir

liği tarafından çıkarılmakta 

1 olan «Birlik» gazetesi iki 
yaşına girmiştir. Genç arka

ı daşı tebrik ederiz. 

ralıyacak, sanat eserini vü- edebiyatın gerek insan ge-
ı •••••••••••••••••••••••••• 
• • Vilayet Def tardarlığından: cude getirecektir. İnsan rek tabiatta gördükleri 

içtimai bir varlık olduğu- mahdut ve muayyen 
na göre sanat eseri içtimai Alemi göz önüne getir-
hayatın bir fert olduğuna miş oluruz. Ancak şayanı 
göre sanatkdrın ferdi varlı- dikkat bir nokta vardır: Bu 
ğının hir aynası olmalıdır. sanatkdrın biraz nefes alabi-

Bu ufak mukaddimeden ldikleri snho vadisıdir. 
sonra 1'tirk Divan Edebiy- Bütün meharet bu mua-
atını tetkik. edelim: 

Acaba bu şairlerin duyuş 
vtı görüş dleminin hudutla
r:nı çizm~k kahil midir? Buna 
evet cevabım verirsek hüt 
ün bir edebiyatı sanat 
hudutlarından nefyetmit oL 
uruz. Biz bu edebiyatın an
cak neTi tahavvüllerini çize
bilmeliyiz. O nevin içinde 
hinbir hayatın tecellileri 
nihayelliz tenevvüler göste
rmelidir. Fakat buna rağm
en biz <(evet» cevabını ver_ 
rmekte tereddüt etmiyeceğiz. 
Ve ufak bir misal ile dav
amızt ispata çalı~acağız: 

Kadın saçı; biıhassa kadı· 

nlorın örtülü zamanlarında 

sanatkarı heyecanlandıran 

bir ınndJodir. Biıtün divan 
şairleri Türk Edebiyatının 
yayıldı~ı her sahada bu ed_ 
ebiyatm teşekkül ve teesüs 
etti_ği zamandın itibaren 
(zülf,turra) namları altında 
bunu terennüm etmişlerdir. 

Bu sanatkar hırı o «ziilf» 

yyen mazmunların cum ialı 

bir surette tasarruf edebil
meğe in hı sar ediyor. 

Bu sanak§rların umumi 
duyuş ve görüş aleminini 
tayin ettikten sonra merkezi 
siklet fikri cehde, zekAya 
yükleniyor . .Fikri ceht ve 
zekanın sanatta mühim rolü 
olmakla beraber bu daha 
ziyade snnntı n şekline ve he-

yecan unsurlarının kuvvetli 
bir hal~ getırilmesiRe yara
rki ideal sanat eserinin ib
daında ıkinci dercceJo ka
lır . Srınutın asıl ınanusı ki 
harici alemin hir bQşkn ade_ 

seden görmek. ve o adesenin 
iç-inde t'l' mİ)'"t ıl rı ih tn edi-
len ferdi se zebılmektir . Or-
tada kayboluyor. Aca -
ha Divan Edebiyatı 
Sanatkdrlnrı heyecanlan _ 
mok kabiliyetinden mahrum 
mu idiler? Böyle bir iddia 
~e.k ?iılün~· olur. Bu ukteyi 
ıkıncı makalemizde halletm _ 
eğe ba şlıyıı cağ ı z. 

1 

Şark 
LokaTnosu 
( Üst tara fı ikinci sayfarla ) 
bir şekilde olmak zaruretin
dedir . Tadil taraftarları Av 
rupanın daha büyük bir 
uklı selim göstereceği zama
na kaclnr beklemek mecbu_ 
riyetindedirler. 

Fransanın arzu ettiği de
recede emniyeti elde edip 
edemiyeceği henüz malUm 
değildir. Eğer Fransa bunu 
temin eder ve Alman - Fra
nsız gt:dmsizlıği tamamen 
veya kıı~men bertaraf edili
rstı silahsızlanma işındc be
lki prutık bir yol bulunacak 
ve Avrup da dalıu eyi hır 

havanı n esmesı ıç i n zemin 
haz ı rla n mı ş olacaktı r , ... hu 
gün muhahedelerıle yapılac

ak tadilA.tın harbe yol rı\·a

cağı korkusunu besliyonler 
bu hareketin yalnız değil 

aynı zamanda bugün 
buna muarız olan devletle_ 
rin büyük maddi menfaatleri
ni mucip olac ığını görecek· 
lerdir . 

• • • • 
Balıkesirde karntepe mevkiinde 2 dönüm bir e'flek 

: Yoksul/arı yediren, : • • 
; geydiren ve herma- : 
: nada gözeten Yok- : 
• • 

miktarında tarla yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarıl -
mıştır. Taliplerin defterdarl ığa müracaatları ila.n olunur. 

: su/far Bil'/iğine seve : ---------------------• . 
5 seve yardım ediniz. ! Ziraat Müdürlüğünden: 
• • 
: Yoksulları Gü:clmc : Kepsüt ziraat mektebinde on hin kilo kuru ot 24 -7 934 
: Birliği : tar ihinden itıbaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazed-
• • ilmiQ.tir . Taliplerin ziraat müdürlüğüne müracaatları. 
·················~·~·~·~·~·~·~··~·:.!-:.:::~~~-----!..~~~~--~~....:.;.--------~-------

Askeri Satın alma Komisyonundan: 
.\şağula yazılı mahallerdl'ki kıtalar için ıuuklazi erzak1n ihaleleri 11 

ağu~tos 934 cunı:ırlflsi ~iiııii ~aal lfi da ayrı 3)TJ icl'a edilecektir. Talip
lerin nıezkt'11· uiin ve saate Bavraırnc askeri satın alma komisvonuua nıü-

(.1 • • J 

racaatları. 

r:':' 
&:.:.' 

Cinsi 
Sığır eti 
SıAır e t.i 
Sı"n· «·ti ~ , 

~liktarı Hal şekli 
70,000 Kirazlıda Kapalı 

100,000 Ezine vt> (~eyiklide Kapalı 
140,000 Bayramıç ve Ay\'acıkta Kapalı 

r.:l~r.:'1 
L::I l:!J 

r.:1 
l::.I 

fi 

.. .. 
heyeeanile tedai ettir·1ıkleri 
mefhumları sıralıyal ı m: Zül
fün muhtelif cepheleri va-. 
rdır. Kokusu, şekli , rengi , 
kokusu itiborile zülf, Müşk, 
Anber, Galiye, Benekşe , Re
yhan, Sümbüldür. 

Daimi Vilayet encilmeninden: 
1 

.. .. 

Bunun haricinde koku yok
tur. Bunların içinde mü~k 1 
siyah olması itıbarile renk 
unsuruna da karış ı r. 

Şekli itibarile perişan, 
Akrep, Yılan, Ej lerha, Ta
vuk, Sümbül, Dal, Kemnt 
Pıçütap, Salip, halka zenci
r idir. 

Uz nluğu: Zülf, ayak al· 
tında surünür, zülfün hiktl.
yesi uzundur. Uzun g ecelere 
benzer, ömürler kMi gelmi· 
yecek kadar uzundur, aylar 
yıllar mukarindir. 

Rengi bilAistisna siyahtır. 
Bu umumi hatlar haricin

de zülf tasvirine tesadüf 
etmek hemen hemen muhal
dir. Ancak bu hatların etra-

ı 

Azanıi miktarı 
Kilo 
17000 kuru cavır olu 
25000 vulaf 

• • 

Vih\yet daınızlı k a~·l!Jrlarımn hi1· serıelik ia~esi 
için balfıdaki rııiktarc..ia"' ve sartrıanıelcri uıucih
irı<·e nıiihayaa (\diltwek kuı:u eavır· otu ve~ ulaf 
1 G - a~uslos - 934 ta r· ihiue mii~adif Jlerş~nıue 
günii saat onhe~lf~ ilıa le edilnwk üzere \'İruıi uiin 
m iiddt•tle al~ni mii ııa k~ava , azed ı lıuisiiı'. . 

Talip olanlarırı ticaret ·oda~ı vesika · ile ,·iizde 
yedi buçuk ni ... petiııde temınatı muv:~kkate & ma
kbuz veya mektubile yevmi nwzktirda ve 
vakti mnayyeııinde ve ş~raiti ü~r~unıek isti~ t·
nlcrin daha evel encümeni 'ila' ete gelnıeİf'rİ 
ilan ol un ur. 

4 - 144 

r=ı 
L::J 

= l.:.:J 

Su, hnva vP nnıhtPlif mPyva ve ha~ vanatı ehliyesile meşhur 
hulunan Balıke ir-Kiitnlıya şimeııdifcr hattı iizflriııdc Dursuııbev 
kaza. ırıda ilk defa açılacak olan panayır l O ağustos 934 cum~ 
gli rı ii lıaşlıyarak 14 ajhı!"los 934 .. ah gli11ii lıitam hulaeaktır. 

r::ı 
L::.I t - Panay ır mahall i k. saba n şima l inde snz çoyı rı mevkiinde olup mebzu 

len memba suyu ve ho) va natı ehi ve ı ~~ın hud yi ııo hit mühım miktanla ve 
ifil meccanen taze çayır bulunmaktadır 

2 - Eşyrıyi t icari~~ sat <'ıl rı ' sanat orba hı için belediye tarafından 
sureti mnhsu sıtda ve mukemmel surette ıhzar ve imal ettirilen binalarla açık 

im olarak v rılPcek olon mahaller fev alfide ucuz ücr etlnle verilecektir. 

3 İlk defa olnra kii o.t cdıl~cek olan panayı r mahalıinde satıcı Te alı-
\ffi) cı l nrın istira h otlnı ı~·in tertıbatı lllzıme o) nmı ş ,.0 he r suretle i htiyaçları te-

min edıl ıne kle beraber getirecekleri hayvnn 'tt emtıanın hüsnü muhafazası 
içın muhtelı f suretlerde muhafaza tertibat ı alınm ıştır. 

fil! 4 - İ şbu ponayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni rüsum 'fe 

1 

vergiden ~a şka hiçbir m sraf ihtiyar etmiyerek bilcümle işlerini kemali suhu-
.ffil . let ve emnıyetle g öreceklerinden çok memnun ve ınüstefıt olacakları ilAn olu-

~~=r ·=r=,==ru.=ı =:;::;mı==. = :::::::[:l===. ===:::;mı=. ==IID==:::ını==CID==,~=. =ı \ 

r::ı 
1.::.1 

l'!':'I 
L:.:.I 

l'!':'I 
L:.:.I 



Sayfa: 4 

FO 

~a~ .. ehm t mahdumu 

Agfa fo .. ogra mak .. _ e i 
nin BahkPsirde yegaıw ~atiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGH.\ F ~JAKİNELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk tarafınılrın d hi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

Avrupadan getirdiğimiz si- ' 
nema alm mak "nesi ile 

9 e i P 
35 Kr. 

Daimi VilaJ1e Encüme 
Balıkesir merkez )\azası dahilind«· Ova köyü-

• 
ude ilk defa kil:adı muka rer parıa)ır hır flylu-
lde a<;ılıuak ve dört ~ün devanı etmek ve riis
umn .sartııam ~i rnucihiıwf• 16 - ağustos - 934 

TURK DiLi 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan· 
tasının bütün takımları 
yenilenmitlfr. 

ı Konfur.. Temizlik .. 
Herşey müKemmeldir. 

4 - 140 

30 TEMMUZ 

aarif Oteli 

BALIKESİH flÜKÜ~iET CADDESİNDE ~ 
- .,, 

Cezn, tieoret, hukuk, ihtisas, ıunhkemelerile ~ 
divanıhnrpleserde dava dttruhte eder. isti oro yapar, 
fikir verir. 

BALIKESİH VİLAYET MATBAASINDA BASlLMlŞTJR. 


