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~ir İsviçreli u::man diyor ki: Türk Romen ., Anket imiz .. ı 
in 1 k T · h · .T ·· k Bayrağı nerede ve nasıl Gazetelerinin Burgarisıın • • •• • • 

san 1 ar 1 1 ur kullrnılacak? ha~~ındasiddetlineş · iyaıı lkıBayanınSoyledıklen 
Ulusunu Tebi""·ık Ed·ıy· or. Anirnra , I5(t'hel) Türk Bükreş, 15 (A .A.) - Ro 

liıüt Şefiniz arsıulusal ~ÜrÜk bir ş~ hsiyeıtir ki bugün 
~ün . dünya içinde ~ulunduDu en sıkıntılı devrede bile 
ınun yarattığı ~ari~alarla meşgul ve ona ~ayran~rr. 

bayrağının nerelerde ve na men gazeteleri son zaman 
sıl kullanılacağı haklunda farda Bu1garistanda Dohrice 
Sü Bakanlığında her bakan adı ahında faaliyette bnlu 
hk mümessilinden mür~k· nan teıkilatın Romanyaya 

« ... Nas ı l musitide, me!o~i, ritim armoni varsa. şiirde 
de böyledir.»" .. 8J~ta ürpermeler ~asıl eden, insana 

kep bir komisyon toplana karşı~tertip elmiş o'duğu 
caktır. gösteriş 1 er il gisile §iddetli 

yeni duygu aşıhyan her şey şiirdir.,, 

) l\onya, 15 (A A .) - Kon 
~'ilbay lığınca ) apılan davet 
~~er· •ne Konyaya gelen ve 
:~l>h.rılacak barajların pro 
~ erını hazırlamağ ı yükenen 
~ ~lçreli B. Araj ... e su m üte 

"''•sııı doktor Grene r d ün 
'ıtıleketıne donmüştiır. 
~ ~Ütehassıs kenclısıle görü 
~tı b.r muharririmize du 
lö t'arını anlatırken ~unları 
~lttnlflir: 

'Qı l'Grklye_ye önce de gelmi~ 
' ·Birçok harikalar yaratan 
)~Gk Şefıniz aruulusal bu· 
~I bir şahsiyettir ki, acun 
d '-nduğu en sıkmlllı devre
~! bile onun yarattığı ha rl 
t' ltla meşgul ve ona ha y-

Vücude getirılen büyük 
ve degerı öl ç ulıncz eserleri 

-Özel idare 
bütçeleri tas~ik ediliyor. 

Ankara . 15 (Özel) Otuz 
dört ilın özel idare büt 
ç e muameleleri bitirıldi ve 
Bakanlar Kuruluna yollan 
dı. 

Mısırda 
1 T ra~~usgaı p hududun~a 

çarpışmalar. 
İstanbul, 15 (Özel) - Mı · 

sırda Trablusgarp hududun
da bazı çarpışma 1ar olrnu~ 
ve Mısır hükümeti der} al 
hudutlarm kapanmasına emır 

ya'lılar yazmal<ta ve bu 
düşmanca duygufarın Ro
menler üzerinde gayet fena 
bir etki bıraktığını ka yclet 
mektedirler. 

istan~ut if yön ~ururu dün 
topl2ndı. 

İstanbul, 15 (A A.) Bu-
gün İstanbul il yönkurul ku
raAında belli lop'antısını ya 
pan C. H Paı·tısi gen}'Ön 
kurulu parti i§lerl iizerinde 
görü§meleı de bulunmuı ve 

kararlar vermittir · 
•' 

Geneler 
' Siziıı • • 

ıcın , 

Medi /'I. Söylüyor: 
(Medi-N.) fena halde has

la .. Gündüz işim, başımdan 
aıkın olduğu için kendiıini 
ziyarete, ancak gece gidebi
liyorum .. 

Hastane koğuıunda bizimki
ni görunce, kahkaha ile gül

mekten kendimi alamadım: 
- Bu ne ha\? . De\ ı Fatma 

ya dönmüşsün. 

Konuımağa başladı. .. 
Yine kend.imi tutamadım. 

Bu eı:ı ne Allahaşkına 
(Medi - N. ', hemşireye dö 
nerek: 

- Hemşireanım, bu çocuk, 
beni satın almaya mı gel
miş , dersin .. Herıeyimi ten· 
kit ettiğine nazaran .. 

tıdır 

deri n b ir ha yran ıkla gör· 

düm in sa n lık tarıhi Türk 
ulusunu t ebrik ediyor. vermiştir. 

Biraz konuştuktan sonra, 
kendisine sualleri bıraktım. 

- Pek yakında bir E ıı 

~eş - İta/yananla~amazlığı nereye gidiyor? 1 
Edebiyat sahifesi :,~:~_'iEcd:::Y:;b:~::·iç in 

1 
•• 1 açıyoruz ... 

talya H ü k U m e t i Uç Kurrasını 1 Özenerek yazdı- :::~::l:~i;::·1~0~~ •• :~d:.~ s 1 h A ! Ç d ğınız şiir ve nesir-

1
. Daha i a tına ağı_r ı. I ~;;7~;ik::~~ .. 1ft~~ ~::.:~.~iü.::;~~: ·;;:;~":1.~ 

. l~ô Uzlaşmasını imza l ıyan dev le ilerin iştiraki ile bir ıo p lar, tı y2 pı im k. ing: ite re K Di Lİ,,ne gönderi- ~~~ tm~ıyo::';~düt K:::~~: 
~anın· Ha~eş pJ3nını fransız hü~üınetine ver~i. Mussolini ~unları kah! ettiği j ·-~-~-·=··_...........______ ~;nüzbu~adı~~~he~e:!~;;:· 

Bu tıuil sakat .. 

ıhr~e ı f ransı ve ingilte Ha~eş impra~orluğuna kt rş\ nüfuzlanm ~ullarıacaklar. 1 Ycı :: tlcır, bir sıiltı/111 O§· ler içinde çalkalandığı için .. 
Jel Bir edebiyat doğacak ve 

L laral, Edenld göruşlü. Haneşislar ın (650000) kiŞlik yedi ordusu var. muma 
1 ır. doğuyor. 

ltt 0 ndra, 15 ( A .A.) Roy · Avrupa sıya al çevenlerinde deki Arap ve merkez ordu son si!tem silah vermiştir . Ben, ne başkaları gibi 

to ajansının ö~~endlğine büyük bir tesir uyandıran su; 400,00J kitisı Ros demlen garezkfır , umutsuz; ne de 
~ tt, lngilterenin, ltalya dan bu haberin tahakkuku ha· . 6 7 Habeş velıl\hlı mahalli reislerin askerlerdir onlar gibi kör ve sağı 
-'tıa. Habeş l/\atuılnrı p fı . lin de, u ' uı:lar kurumunun ne Aota Posanm kumandasın ve bunların silahlc..rı yerle · rım . .. 
~t\ı dün Fransız hükümetı gihi bır durum alacağı me daki asıl merkez orduları . rine göre değişmektedir . 2 Kadının şiirdeki mev · 

\'erilml§tir . rakla bekleniyor . Merk~z orduları, aynı za· Habeş ordusunun 200 lo kii . bu soruyu iki ceb-
~ ~'-ısolim bunları kabul lsta nh ul. 15 (Özel) İtal m anda dah ili asayi~in temi · pu vardır; bunlar muhtelif heden görmek lazım: 

li 11 t t k d f ı· 1 f 1 b · t · d modellerdendir. Bir kısmı tll g a t ir e ra nscı ve n · ya n a r ; -ıa eş ımparn oru· nıne e m emurdurlar; ve tay A) Kadın , bir cemi . 
ter H · k b ı d d ı da 1860 senesinden kalma · Ilı e, abeş imparatorunun n un asığ mu a i in e va et ye re er sayesinde bu yedi yet parçası olduğu için, 
tı~ f d dır. Mamafih, Japonyadan '" a akalını elde e tme k ti ğ i arazınin çölde n ı b aret or u arasındaki irtibat son cemiyet in a ynası olan ede 

)1 tı h 1 l 1 d mühim miktarda top ve me· ı, nufuzlarmı kul a nacak- olduğunu söy üyo r ar erece de mükemmeldir. biyatta bulunması icabe· 
td rmi gelmiştir 
Ilır H a beş kuvretterı 650,(JQJ kiş ilik kuvvet! Mitralyöz miktarı 350 der. 

~lı ~ris, . ıs (A.A.) Laval Habeşis t a nın a skeri kuv· Bu yedi ordu, halen 650,000 400 dür Yeniden mitral. F'akat, kadın dünden be · 
't:urı ltalyan d elegesile ve tleri yedi ordu o 1arak kişilik bir kuvvet temin et- yöz bzldukları teıkil edil ri bir yastık, bir karyo 
'lıut~akiben Edenle görüş toplanmaktadır : m ektedir. mektedir . Şimdiye kadar la vaziyetinde olmamalı ... 
19~ \'e gazetecilere yarın 1 l mpra tor Yo homesin Bu eskerlerin 250,000 ka Habeş ordusunda 8 tayare Kadın, yazılabilir. fa-

tıl 6 uzlaomasını imzalamış torunu R os ,·eyüm 1-uman- da rına merkezi hükümtt vardı. şimdi 25 bulmuıtur kat, dünkü şiir ''!!,,deki Kadın 
i~~tı devletle rin oruntakları da ında ki cen up ord usu: ====•:::....==-==·-====""-' bugün aramızdadır. Bizim 

b· 
to), •r to.plantı yapılacağını 2 Şimdık i ımparato - ru· ze Bakanlıg .... 1 s·ır Ka- dengimizdir. 

E!tnııtır . run damadı Dest anın kuma-'to . Bir cemiyet parçası ol-
~Gk tna, 19 (A.A.) lta lya ndasındaki cenup ordusu; ması münasebeUle edebiya 

l~ı ~trıeu dııarda oldukları 3 Sabık Adis . Ababa nun Pro1·es·ı Hazırladı ta girer. fakilerden .. ~air 
~~ 1\ Veya diğer sebep lerle \•a lisi Nak ibu idaresinde me • olarak Fuzuli, Şeyh Galip, 

~11:Gı sılah altına alınma · r ke z ve şark o rdusu; Nedim .. Diğerlerini tam ma· 

d~i olan 1911, 19] 3 , 191 4, 4 Has Emesunun ida . Bakanhg· a ~ag· h hü~ümen genel savam an ve i~- nasile okuyamadım. Fuzu. 
~t '-tnluları silah altına ça resinde A rn b o rdusu, Y liyi , Şeyh Galibi okuyabildin· 

t1ttır. 5 Ras Kosa ida resin yarların azadı. mi dersen? Tarnamile değil.. 
ıl. 1 'taı\bu 1 , 15 (Öz 1) S on :•n••••••••.•••• ıc ••••••••,. fakat, okuduklarım, onların 
"'"lk d •: SJFA •: Ankara. 15 (Özel) Tii ve iıı.yarların 'l'üze azadın · d ki ı k t6t ~ a. alınan bir habe re x- şair ol u arını an ataca 

~· 1 1 B k l • b k 1 • dan faydalanmalarının ha k \.) ·· t ı d y ı,1 ' ngi tere, Fransa • v e • ' • ze a an ıgı . a an ıga aaar guze parça ar ır. e -
1\ıt\ }'a devletlerı Hahe~ı ıa : ecza hanesi bu : bağ lı hükümen, g enel sa - ngi :ıamanlarda ve ne şekil - nilerden. yeni ceryancıları 
~~il taksimi için aralarınd ı : gece nöbetçidir. ; vaman genel savaman ya- de olacağına dair bir kanun severim . 

lltnnlara başlamışlardır. ~••••••••••••••••••••••••.;' rdımcıeı sorgu hükümeni projesi hazırlamıştır . 4 

Çünkü . .. Edebiyat vakıt ya

kıt lelakkilerl, nazaryelerJ 
deAiıen bir nesnedir BugOnkü 
telakkiye göre, dünkü edebi· 
yat g~ridir. Çünkü realite· 
den uzaktır. Dünkü telekkiye 
göre, bugünkü geridir. ÇOn
kü realiteye yakandır. 

5 Şiir? Sadtce bir duy-
gudan ibaret değil, her 
hıı.lde.. manzum tiire ... Ben 
manzum şiiri müziğe benze· 
tirim. 

Nasıl: musikide: Melo. 
di, ritlm, armoni varta, 
fİİr de böyledir. Bilbaıa 

serbest nazımda . . Hecenin 
müziği yoktur. 

Bnec~, en mühim ıey far 
kıdır . 

Ozan bir kompozitördür, 
bugün Seeleri ören, ıealert 
akort eden bir kompozitör. 

6 - Bu telakkiye batlı ... 
Benim için h~r iki•i de 
bir ... 

7 - Hugün f ıkirslz tiir 
olmaz. Kimilerimize göre, 
tlirin mantıkı vardır . Ba· 
na göre. ıiirln bir de dü
ıüncc tarafı vardır 

8 - Ôzdil, eyi birıey ... 
yapiyoruı. yaptak. 

Vahdet Başaran söy
lüyor: 

Çantamı açtım. Kağıtla-

rımı, masa üzerine koyduk -
tan sonra: 

Bugünkü edebiyat hak
kında, seninde dütincelerini 
öğrenmek istiyoruz. 

Dedim 

Oı çocuk gülütü ile: 

- A bu ne itgüzarlık ayo1 
dedi: dur bakalım hele . . Bi
raz dinlen; bak yüzün kıp· 
kırmızı .. Sıcaklığın gitsin .. 

Vahdet Baıaran, idareha. 
neye sık sık oğrar. Fakat, o 

geldiği zaman, ya beo baı 
ka yerdeyim; yahutta önü
me yığılan itlerim araıtnda
yım. 

8ayan1arımızla konutm•fı 
dütündüğum vakit. ilk ola
rak, onu hatırladım. 

itte, evlerinde. kartı kar
ıya yız : 

Haydı, baıla • 

Yine, güldü: Hugün-
kü edebiyata, kemiyete 
bl'.karak: "iyi,, damgasını 
yapııtıracağım geliyor. fa
kat, keyfiyete bakınca . 

- Sonra?. 
1 Devamı ikinci sayfada 1 .................. 

t li/'IKETİMIZE t i Bu iki k11rşılik/a, bu 1 
t gün son verdik ... J 
· ···--·····--
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Sıyasat Terbiyede Ulkü 1. 
Sosyeteye verilecek siya

sal terbiyenin gayesi ne 

olması lazımgeldiğini anlı
yabilmek için evela bu te 

rbiyeyi meyd1tna getiren ba
ğları gözden geçirfrir:. Bu 

rada devlet ve so yete ka 
rıı karııye, mevki alırlar 

Devletin takip etmesi la 
r:ım gel, n siyasal terbiye si· 

stemi ulusal varlığımızı 
çerçeveli yen ana hatlar üz 

erine istinat eder Bu esa
sları fU fekild~ sıralıyabi
lfrfz. • 

Irk. adat, an'anat, muhit. 
iki kelime fle hu 1tuıa edersek 
tarih ve muhit deriz. 

Birinci hat üzerinde iuar 
etmlyeceğim; mevzuumuzu 

muhit meselesi aydınlata· 
caktır. 

Muhit; ikiye takıim edi
lir: Tabii, içtimai. Tabii mu· 

hit, cografi. siyasi, iktisadi, 
sınai rabıtalara .. 

içtimai muhit ise; 1'ültü
rel, hani ve devlet sistemi· 
ne dayanır. 

lıte bu kadar mühtm ve 

ıumüllü bir mevzu tetkil 
eden ve siyasal terbiyesinin 
karakterini tayin eden bu 
mevzu ç~vreılnde bir huli 
sa yapalım: 

Cografi muhit; halkan ya 
ıadıAı mıntakalardaki era:zi 
vaziyetlerine göre değiıen 
ahlak ve vaıayıılaranı göste
rir. Da~hk ve sahillerde bu. 

lunan halkın leessürlt>ri çabuk 
hareketleri, çevik olur. Bunu 
on1aran ıarkılarında, ·· oyun 
larında .. Vesair ısoayal faa. 
liyetlerinde görür ve ovllla 
rdn yaııyanlardan çok far 
klı buluruz. 

Ovalarda yatiranların 
fa rkaları uzun na imeli. ov· 
unla randa ki f ıgürlcr Ağır ~e 
mevzun görünür. Bundan 

başka vine bu tabii muhit 
sebebiledir ki; ova sakinleri 

da~lılara nazaran grizi ve 
ruhi har1t ketlerde betaf>t 

gösterirlerse de teeıısürlf'rf de 
vamlı ve metin olur. Rski 
zaman harp1crinde bu ince 
noktayı kavrayan kumanda· 
n'ar, hücum h11ttına dağ ve 
sahtı insanlarını takfp ve 

müdafaalarda, ova 1111 kinlt>rini 
iıtihdam ederlcrdı. fıte görü 
lüyor ki; tabii muhit inıan 
krakterlni meydana retiren 
mühim AmilJerden biridir. 

Siyasi vaziyete geltnct>: 
çevremizde bulunan devlet 
ve milletlerle olan münase
betlerdir. 

Ufak bir misal alalım: 
Eğer Türkler, yurtlarını Av 
rupa devl~tleri arasında te
siı etmiş olıııa edilir, hiç fÜ 

phesiz ki bu devletlerle tesis 
edecekleri münaaebetler do 
layiaile hayat tarı ve seci · 

yeleri bu günkünden çok 
fark'ı olurdu. Macarlar bize 

terbjyenin esaslarım tetkil 

eder. Bütün bu mühim ıar 
tlar arasında bir de halkımı· 

zm vaziyetini gözden geçi 
relim : 

İnkilaptan eveline ııelin· 
ciye kadar geri medeniyet 

lerin ihtiyarlamıı kollan ara· 
unda üç taraftan kucaklanan 
Türk medeniyeti: ha)'ata 
ııözlerini yummuı gibi idi. 
Cihan milletleri bütün hız
lartle ilerlerken o, rnltanın eli· 

nden tutmu§ gözü baAlı, be
yni uyuıturulmuf, nereye gi 

ttiainı ne yaptığını bilmi 
yen bir bedbaht hasta, yo
rgun manen de isko\ıu;tik 
batakltğana dalmıı bir zaval· 
lıdan baıka bir~ey değildi . 

324 inkılabı onun göz~n· 
deki baiı araladı, hu defa 

görüyor ve söylüyordu. Fa· 
kat; nazarlar bulanık, sör; 
terinde sıtmalı bir insan ııi· 

bi .karıııklak vardı. Yine ku 
vvet ve hakimiyet ı1ultanm 

elinde bulunuyordu. Bu ha
sta mutlaka ameliyat ve te
daviye muhtaçtı. Bunu her-

kes anlamııta . 

Cihan harbi bunun üze · 
riııde mühim ameliyeler ya 
ptı. Fakat ölmek istemiyen 
ve damarlarında hayal ve 

istiklal l.uvvetini ııaklıyan 
bu vücut son, bir hamle da-

ha yaptı: sultanının 
pençeresinden kurtuldu. 
Bu defa onu öz evladı, 

Atatürk elinden tutmuıtu. 
Artlk durmak ö mek di

mek ti. Süründfiren, öldüreon 
bu yolda kalamazdık. Ka 
ranhktan çıkıp nura kavu· 
ımak için ne o eski asa; ve 
nede o eski abayı da tatı} · 

amazdık. <• Cumuriyet pren
sipleri layık olmamızı yani 
l<aytsız ve şP.rt ·ız mr.deniye
te doğru yiirümemiıi emre
diyordu. 

Yüce bir devı im i~i baı
ladı. Bir elimize tarihin me 

ıalesini, diğerine medeniyet 
bayrağ na aldık . Hugün ga 
rptan şarka medeni hay . 
ah ulaıtıracak Aıyaraın re 
hberiyiz. İnkılAbımızın mana 
ve ıumülü itle bu kadar 

geniıtir. 

Bu mühim iti baoarmak 
için ulusa nasıl ~iyaaal bir 

terbiye vermek )6zamge' di
ğini timdi daha iyı anlıya· 

l ı iliri7. Türk, yaradılaıta aıi , 
kanaatkar, sabır ve yurlse· 
verdir. O, kendinden olan· 
lara karıı çok açık kalpli 
dir. Fedakardır. Tevazuü çok 
sever. Kendisile hem ha 1 
olduğunuzu gördüğü va kıt 
bütün h e y c a n 1 a r ı n ı 

samimiyetle ortaya döker .. , 

Çarr1altı 
T uzlasrna şehrimiz~an 

epeyce işçi gitti. 
İzmirde Çamaltı tuzlasın 

da çalı mak için ıehrimiz 
den İfçi aranmakta olduğu 

nu yazmııtık . 
A l ınacak işçılerin güçlü 

kuvvetli olması lazım gel 

dığine, ve gündeliklerin iki 
yüz kuruıa kadar çıkarıla

cağına dair yeni bir emir 
gelmiştir . Tuzladaki çalıı

malar iki ay kadar devam 
edecektir 

Haber aldığımıza göre 
ıehrimizde timdıye l<adar 
birçok fıçiler İn hfsa rlar di · 

rek l örlüğüne ba' '\'Urat ak 
adlarını yazdırmıılar ve İz
mire gönderilmivlerdir. 

Yeniden gitmek ıstiyenJe 
rin kaydına on yedi atustos 

cumartesi günii mat on üçe 
kadar devam edilecektir 

Sürel ~om isyonunun top
lantısı. 

İl sürel komisyonu belli 

olan toplantısına dün ilbayın 
baıkanlığında yaparak yol
ların onarılması hakkında 

yeni kararlar vermiıtir. 

Süt ve yogurt talimatna
nnsi g~l~i. 

Bırkaç gün önceki ı;a 
yımızda önemli bazı ma.d 

de1erfni yazdığımız süt ve 
yoğurt talimatnamesi sağ-

lık ve Soysal yardım 
bakanlığından dün sıtğlık 
direktörlüğüne gelmi~tir . 

(~remit Parti Baş~anı 
şghrimizde 

Edremit C. H P. Baıkanı 
avukat Faik Barını Anka

raya gitmek üzere dün şeh· 

rimize gelmiı ve Halkevinin 

geceki müsameresinde bul· 
unnıuftur. 

Güçlüler in Altay ~ulü~üne 
bir teklifi 

Güç gulübü İzmir 9 ey:üJ 
pımayırmın açık olduğu 

günler içinde İzmiz Alt~y 
kulübüne bir maç yapmak 

için teklıfte bulunmuştur 

Edremit ve Ayvalık özel 
idarelerin~a incelemeler. 

Ôarendiğımi7.e göre Ed 
remil ve Ayvalık özel he 

saplar <hususi muhasebe) 
dairelerinde ~öriilt>n lüzum 

Bandırma - K. Paşa şosasında 

Yolculann önüne üç 
soyguncu çıktı 

i~I yo!cuyu kıskıvrak bağladılar. Ozerlerin~e ne~adar 
para varsa alarak kaçtılar 
---------

Jan Jarma üc soyguncuyuda kısa bir zamanda Y< kaladı 
Bandırma , 14 (Gezein ay

tarımızdan} ~ Hu ayın on 

ıkiıiı.de Bandırmaya bir bu

çuk saa.t uzaklıkta bir soy-
guncunluk vakası olmuıtur. 

Pazartesi günü M . Kemal 
patadan Kasım oğlu Şemsi 

ile arkadttşı İ:;mail Bandır· 
nıaya zahire getirip atm. 
ı:lar, ve Kcmalpafaya dö 

nmek Ü7.ere yola çıl<mııla· 

rdır. 

İki arkaJaı keııdi halle
rinde geliti güzel giderler 

ken Deblcki köyü yanmda 
ıoııanın kenarından biri 

tabancal., ikisi sopalı olmı\k 

üzere kim olduğu be'irsiz 

uç kiti önlerine ~·ıkmı§ ve 
içlerinden Liri: 

Kıpırdamayın.. Oıye 

bağırmııtır. 

İki arkadaı kor~ u ile ol 
dukları yerde durmutlar · 
dır. 

Soyguncular derhal Şemı;i 
ile İsmaili kıskıvrak bağlı · 
yarak ceb'erini 11raştırnıaaa 
baılamıflar ve yolcuların 

zahire panuı o'arak yanla · 

rında bulun11n beş bin dört 

yÜI.: elli kuruıu aldıktan son 

ra kaçmışlardır. Yakayı du 
yan jandarmh soyguncuların 

izi üzerinde takibe giriımiş 

ve kısa bir zamanda üçünü 

de yalulamıştır 
Soygunculardan birinin 

Bandırmamn Paşamescit 

mahallesinden İbrahim oğlu 

Kıpti İbif, diğeriuin :.. usığır· 
lığın Çam~ öyünden Süle 
yman oğlu P lımet, üçüncü-

SÜPÜn de Bandırmaya bir ay 
önce gelmit olan Romanya· 

lı Kıpti Osman oğlu Hüse · 
yin oldukları ta hail kuk d-

m ittir. 
Bu, yol kesicilerin üçü de 

cezaevine atılmı~lardır. 

ı BirKorucu 
1 -

Bir adam öl~ürdü. 
Bir zarar ziyan me~elesi yO
zündtn çıkan kuga cinays

tls neticelendi 
Bandırma, 14 (Gezgin ay

tuımızdan) 

Bandırmanın Edincik ka 
muounun bir köyünde zarar 

ziyan meselesi yüzünden 
bir korucu bir adamı öldü· 

rmüştür. 

Edincığin Küf eli köyü ko
rucum Hayrullah ile avnı 

köyde kiralı merası bulunan 
Erdek ilçeınnin Çakıl kô 
yünden Mehmd oğlu Veli 
araımda zarar ziyan mese· 

lesinden bir kavga çıkmış · 
tır. Kavga gittıkçe büyü 

nıüı. korucu elindeki silahı 
Veliye çevırerek üzerine a tef 

et mittir 

Veli aldığı yara ıle ölm· 
üıtür . Korucu yakalanarak 
adliyeye veri mittir. Tahki· 
kat devam edıyor. 

işin şaka tarafı 

Kılıbıklık 
Y azamda bu ba~hlı gör 

üpte kıhbık erkeklere k•· 

zak olma ·ı ıçin yaulmıı ı•· 
nneimeyin. Zaten kim kal
dı ki bu zamanda bay1tofarırı 
elinde kıhbılc olmadık . f{lr 

dostumu çekip: 
Gel ıöyle, akıam blr•ı 

gezelim, desem hemen: 
Bizim bayanın t intrle· 

ri bozuktur. Cümlestle kar·. 

tılaşırım 
•• Bu memlekette sinir u 

taıı mı kalmadı? Btr az pa· 

ra sarf edip gevıemif ~td· 
1 •. aları, laçka yapmıı, ıortl 

ları, düzeltmenin ırnkA"1 

bı.J" yok mu?. Al eline kar~a 

runu, ufak vidaluı onurı1~ 
büyük vidalarm ustasını btı 
düzeltmenin çarelerini arıt·· 

Dostum: 
"Bayanımn sinirlcri111" 

gevıekliğinden bahsetmit11·" 
Hüyük annelerimiz bil"1.

em amma. siniri bozuk k• 

mselerden hiç hoılanrrı•'" 
k ç· 

onlardan bucak bucak a 
arlarmış: 

dokll· "Belki bir ziyanı 

nur,, diye ... 
h•Onlar, ne kadar doğru 

dd ·oee 
reket ederlermif. Ha 1 

timdi aen bu telleri ııevft'· 
mit bayanları fV, ashar Ost1'l· 

ana yolla .. 

Mazatlah .. 
Onl&rm ynnında M3 zh3

' 

Oımam anmak değil, dahıı rı 
rkt 

ağzından Mazharım ke çarı 

yandığın gündür.. Erı•e" 
kıpkızıl o1ur .. 

Soarl\ dostların: 
? v~ - Ensen ne oldu. 

diklerinde .. 

- Aktam evin blthçeııirı· 
d ~ tii·· 

deki ağaçtan tırtıl Uf 

Yahut: 

Evde tahta kurııııu 

çokda ondan. 
O larıtı 

Dem~ istersen... rı 
d fark!ıı· 

kulakları anten en Jdı· 
dır Telsizle bir haber a 

. ~- i kÜ" 
lar mı akşam yernel'fu1 

•• • _ ........... •• . . b .. nurıu 

ı· Un ve za~ire fiatlan • ::~e ç:::~';:d~~~~iP u;esrııi· t Anketimiz 
ı (fl~turufı birinci ~ayLdu) 

- Sonraıı, bu . 

- Peki; kadının tiirdt'ki 

me•kii?, 

Bütün mahlükatta, di· 

~ nin erkefe. erkelin ditiye 1 

kartı bir çelıicilık kııv\retl r 
vardır. İnaanlar araaındaki 1 
ne "Sekzapel,. deniyor, de- ı 

ğil mi? f§te, bu müthi~ kuv- ' 

yet bulundukça, tiirdf', ka · 1 
dm da, erkekte memkıini 

muhafaza edecek ve belki 1 ı 
de yerini betonlaıtıracaktar. 

1 
Sualmiz eksik, zaten. 

d li dok· 
dir. Ru zamanda e 

15 Auğstos . perş~m~a torları bile tabelaların• de-

55 
60 
70 

80 

Unlar 
Çuval 

Randımanlı 

" 

Kuruş 

590 
580 
480 
395 

----....._--------------~·· NOl : 
Satıılarda yukarıda ya 

zılı fiatlara yüzde on mu· 

amele vergisi ile her çu 

valda 140 kuru~ buğdayı 

koruma vergisi ;r.am edilir. 

Cinsi Kunı,. Santim 

Yumuıak 4 75 

d lor .. 
ilttirmeae mecbur ol u 

.. doktor 
A• tak onlar<' ıunır 

ları denmiyor 
d. ecel< 

- Peki amma, ıy .. 
6i11• 1 

siniz.. Bu bayanların e. 
kt larll' fl 

leri gevıekse do or 

ılgisi var? deli 
- Sinirliler bence· 

ör" 
demektir. Doktoruna 01 

caat etsinler. 
11 Yine· 

Alkı~ erke i ere ""pl 
- Naaıl bailamadlln , 

1 .,, •. 
l ? Naı.ı 

ediyorlnr on arı. ıı -

1 incire "' Bayanlar bay arı z 
açık bir misl'll tetkil ediyor. 

iktisadi. tıına i teıirleri de 
§U ıekilde toplıyalam : 

İ~te bu kadar saf ve te 
miz bir siyasal muhitte mü
nevverlerimizin nasıl hare 
ket etmeleri IAzımgeldi~i 

kendiliğinden meydana çı
kıyor. EAer, yurtsever ima 
olarsak. bize düıen vazife, 
ıahsi ihtiraslardan uzak ka
lm0ak ve dürüst olmaktır . 

üzerine bazı inctdemeler 1 

(tetkikler) yapılmaktadır. 

"Şiirde, •ıkın mevkii ne

dir?.,, demeliıiniı. Kadınıair 
aı olduğu için . fiirde. "er 

kek,. yer alamamıı .. Fakat, 
timdiden sonra? 

buğday 
Sert ,. 

b anda· · ruyorlar u zam 1 r1J ·' 
b n abla a 

Yalvarırım aya bel 
3 9() 

Münasebette bulundu~u 
muz mil letlerin iılenmit it · 

lerfnl, medeniyetlerini ve 
bu milletlerin duygularını . 
edebiyat, musiki, resim, hey 
keltıreı gibi güzel sanatla 
rla cli~er fenni ıınaviin ta 

şıdığı hususiyetleri bize ge

tiren vasıta hiç §Üphesfz ki 

bu iktısadi ve sınai hareke
tlerdlr. 

Kü 'türel. harst ve de vlet 

sistemine ge ·ince; bir mille 
tin bflıtsi, adat, ananel~rı . 

tarihini, o millettn letkil et 

Uii devlet ılatcmi, ıiyasal 

Bu saf kütleyi ihtiraslarımı 
zla hırpalamak, menfi yol -
lara sapmak cinayet dere
cesinde fecidir. Teferruatı 

vesile tutup da e"'aslara do
kunmak felakettir. Siyasal te· 
rbiyedtt, gaye itibarile gidi 
Jecek tek bir yol vardır. O 
da; yukarıda bahsettığimiz 
terbiye amillerini gözönün 
den &yırmıvarak, her ı.aman 

her yerde istikbali dütüne 
rek telkin yapmak, maddi 
manevi birlik teshıine gay · 

ret etmektir 

SeliJhattin Basgrın 

Dün derece 36 ya kadar 
yüksel~i. 

Dün yine 1ehrinıı7. mev 
~imin en sıcak günlerinden 
birini geçirdi Gündüz sıcak 

lık derecesi otuz altıya ka
dA r yükseld ğlnden şehir 

biitün gün ve -gece bunalta 
cı bir sıcaklık içind t.> kaldı . 

Va~asız günf er 
Şehrimizde kırk st>ki:t a

at içinde hiç hir vaka ol . 

mamııtır. 

- Kimleri beğenirain?. 
- 1 lamidi. Fikrcti . Cenabı, 

Arpa :~ 

Nohut 4 
Hak1a 5 ...... Halide Nusret, Su· 

1 
at Derviı .... . . Vala, Pi · .. 
yamı. ·---· ... 

Aman. yetitır,dedını . 

Sıra ıall~a bize gelıyor? .. 
rlütün Edebiyatı cedideci 

lerden tutun da, bu aüne 

kadar lıı:im yazı \ıtzmıııa, 

hepsini tıaydı ... 

- Sana ııöre §İir? 

Ruhta ürpermeler htı sıl 

eden, insana yeni duygu ·~ı 

lnyan lıt.rfey fİİrdir . ht"nce ... 

EdebiyAt.. 

Ataiıdan: 

Vahdeeet!. 

Diye hayloran bir ses, 

•nu yerinden kaldırdı: 

Hiç rahat Lırakma:.t:lar 

ki, diyordu Yin~, kimbilır 

kim ıe!miıtir. 
Ve koıa koıa aıağı indi · 
Biraz sonra, ııü\ümsi) e: 

rek içeri eircli : 

Oü~One <la vet ediyor 

larm•ı··· 

b . uzunca 
Bu zinciri ıraz . ,.ı 

b lar bır 
ğlasınlar da. ay 

geni~ nefes alsın .. 
taraf•··· 

Tabii itin ıaka . tfYldi 
Kadın erkek eşittir, f 

bizce .. ·· 
Me~ ----

Saate baktım: 

Eyvaaah . 9••
1 

·· tc var.. Halbuki, uç 
bir randevüm var. · 

1 
tol' · 

Ve acele ile çant•': l't 
..J · • sok••,. 

ı. 1ara k kenutrnt 

tım 
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! Sayın yurttaşlara ! 

memurluğundan: memurJuğun~an: i müjde : memurluğun~an: Direktörlüğiinden: 
BaJıke&irin Çayırhisar kö · Mali .ı o kôtiplerinden H. : Mobilya ve zarif ve : Eskikuyurncular mahalle· Paraıız yattlı oları okulumuza müsabaka ile (25) ta. 

Yü d • l d 1 • d n e duran Basrı bey za .~adetti ne borçlu Pamukıu : sağ am masa san a ye : sinden çantay zade Niyazi lebe almacaktrr İstekliler•n- aıağıdaki oarl farı h~fz olma· 
e Celal beye (53) lira ay· karyı>~inden llüseyin oğlu • yaptıracaklarıa. : den 3000 lira istikraz ede- 81 gerektir. 

tıc, tahakkuk edecek ma· \ 'eli ve orko<lo .. lorının bor''· En ucuz ve çok ı.ıtğlam : rek 13-10· 930 günlemeçli 
~ • Türkiye tebaamdan olmak. 

•atıf vesaireden borçlu ay- l ırın n t"mirıi İçin lı : <'İZ eılil mobilya takımı, sandalye •. bir kıta ipotek senediyle bi · 
1 11> ) k d 2 Ortamektebi bttirmiı olmak, 

l\fı köyde Hü nü beye iza mi alon baruthane cıva . ve masa arınızı 1a ı esir : rinci erecede ve birinci 
h h d V 1 • d d dd ı B 3 Ya~ı yirmiden yukarı olmamak. 

A
eten veresesinden ~arısı rında vıı kı gün <loğJusu •ol apis anesin e arna 1 • sıra a ört ay mü ete- ö 

J Hu-sey ·ın ustaya slparıı • rekcı"ler mahall•sinde vakı· 4 Sağlık durumunu tdil, göz, kulak ve vücudunda 
Y§e hanımı işbu borcun ve gün . batısı hnrut(•u oğlu • "' 

le .... 
1
·n· . b I K • ediniz]. Avrupa mallara : bir bab hanesini Jpotek eden arıza ve noksanhk olmadığanı. arızalı ve dağlak yerlerde • ., ı ıçı'n · füi eymaıı ve avus o~lu 

varıs mez ure -.· ve onlardan daha sa~lam : mezkur mahalleden Hasri yürüyüp gezmeğe. hayvana binmcğe bünye teıekkülatı -A.yıeye borç'udan münteldl llnf z lluee!in boğı ve poy· • ) 
Ve ~ 1 ra11 çoluk ordu Cemıl Ye şekilde yaphracağmıza : bey oğlu Şevki karısı Be- nın müsait ve dayanıkla olduğunu ta~ teıekküllü hasta . 
Yırh~zerJne teciJi yapıl tın Ça- \cem Vcll"'boğlnrı k blesi fÜphe etmeyini.ı:. Hüseyin : sime muayyen müddeti ge. nelerden ve bu hastanelerin bulunmadıkları yerlerde Vi· 
l\ır •

1
at köyünde Şarkan yol ıle çevrili jki dörıünı iki ustanın yaptığı işler Balı : çtiği halrle borcunu ödememe !ayetlerdeki Sağlık Direktörlülerinden alacakları mufasaal 

ca ı oğlu ve kısmen Arap kesirin ticaret hane, ve 1
1 d <l l ı l b ı b k h d · k 0~ı evlt k yeni yo p lmış bir sin en o ayı a acak arının lr rapor a tet it etme , atı ıe a elnan1esı verme . 

,,
11 
'\~alil garben sahibi ptlr\'U hıığ y• rı o~·: k nrtırmn : mi ağazalarmda bulunur. : vaki talep ve müraacaal 5 · Belediye veya Polis Merkezlerinden eyi ah'&klı 

döne__ a&ra bf'y veresesinin 20 ıle s ıtılığa c; knr lmı tır. 'l'a· : şçiligi ve muvaff akiyeli : üzerine satılmasma karar caza görmemiı olduiuna dair mazbata getirmek. 
F urn diğer tarlası Şimalen lıp olanlorın bırinci nrt.rma : ile tanınmıştır. : verilen Börekçiler mahslle· 6 - İstek l iler: nüfus cüzdanı, orta mektep ıehadet-

b•ndık dc"ı·rmenı· yol cenu· ol ın 16 u cı35 l"rıhı'ne t 01 .,. •••••••••••••••••••••••••• l d k' ~ l· k· es v " ... A 1, l'L ~ • d sn e va J ve sagı cm a 1 namesi (asılları veya taıtikli suretleri) ile sıhhat raporu , 
'" biaıadiç cn.ddesi Ye Ha . <lüf eden paırırlesi güniı ıs- sıer ıll\ ŞUuesın ~n: milliye hanesi ve solu ve aşı şehadetnamesi, hüsnühal mazbatası ve üç adet vesika 

~ıe. efendi veresesi ile ma· nt 15 ten İtı haren Hôl kı sı r Bu sene yüksek mektepler· önü ve arkası Abdusselam fotoğrafını bir dilekçe ile b.rlikte 5-Ağustostan l 5 Eyliıle 
"I dut 80 dönüm tarlanın j('ra sıloilunda hazır bulun- oğlu Cemil arasasiyle mah '"18 den mezun olup üç yüz otuz kaJar (İstanbulda, Büyükdcrede." Bahçekö, ünde Ortaor· 

c. O d 264 -1 1 t · · ı . dut bodrum katında ufak 
p I pay an payı "! mrı ıırı ve ar •rmaya ıştırliı birlilerin muameleye tabi man mektebi Direktörlüğüne) göndermiş olmalıdırlar . Nok-

kay UbarHe ( 18> lira (48) edceeklerin boğ n mufrnm. kapu i'e girilir ve zemini san evrakla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
u k k . herhangi doğumda olursa taş ile döıenmiR v~ birinin 

ti 
ruı ıymetind~ 1 pay tR men ıyrnetı o.on yirmi Leş " 7 - Müsabaka , Ortamektep Tarih Coğrafiye ile Riya· 

ad ı· .. l olsun tam veya yüksek aı zemini tabanlı bir yemek 
ı_ an ibaret olı n tarla ile ırun ı n yuzı e yedi bn<·uk ziye ve BiyoloJ'i (Tabii İ l imler) ders grupfarından olacak 
"' . b · .ı l<eri ehliyetnamesi olıtnlar- odası ve birinin de zemini 
A J:a Çayırhlsar köyünde nıs etınuc pey :ı kcoıını pc· ve i .. tanbulda, Büyükderede l~ahçeköwündeki mektep bi 
"h · l · dar, hazırlık veya har. toprak ve tavan'ı kiJ~r ve 1 

met bey yHlnde ta- §men verm · erı v~ ::ı rtırmo nasında a•ag"'ıda göst"eri'en gu"n ve ıaatlerde yap lacaktır. 
tarı · 1 · ı biyeyto bu sene gitmek ar· ayrı<'a uf ak bir odunluk ır 
• arı Hacı Mehmet şbortnnrnhes1 ktnr ı ı ı tindııfn diti · zusu olanlarm çabuk mü- ve biriıi mutbaaa ve biriıi A) 18 9.935 Çar~amba günü saat 13 te Tarih-Coi · 
e biraderi Abdullah 'lFen er ·e:; tarı:ı .n un e rafya. 

"t k G 1 görülmek üzere o~·ık bulun - racaatları ilan olunur bahçeye çıkar iki ufak ka· 
Lı eç ördes i Halıl ve d ğ t · ı · ı . t pu ve 29 · metro nO santim B) 19 9 935 Perşembe günü saat 13 te Riyaziye. 
'ltcı Ethem. Ve y(ıl ile u u ve ııyın eı 1 on 1 ~ ıu rını ııvrnkı ınu~bitelerıle bir· ·· ı dötemeli bahç~ ve 15 met C) 20·9 -935 Cuma günü saat 13 te Biyoloji (Tabii 
lt\'bd 3) d 1 gunf e mtırmn lıedeH goyri lı'kte yı' rmı· ."ün ı'"ı.nde BJlı . ut önüm tar anın k ı·· ı ~ \ ro 23 santim mahalle bina ilimler) 
ııiısfı ıs do" nil:n ... ·'28) hı·sse men ·u un muıı rı mmcn kıy- k•·sir ıcr.ı dııirPsine bildir· 

- t · l · " edilmit zemin kAra tat dö- 8 Müsabakada kazananlar tahsil eınaaında mektebi 
lib ı 1 ıne ının yıızt e yatmış beşi - medikleri lınlde hakları tu.-

lır adri e 66 payı dönüm (5> , ni bulmotlığı t:ıkt rd e en ı·on ıenmit bir mutbah ve orta lerkettiklcri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olun. 
a an 66 payın 2 ' 7 K. kı · artıranın toahhüdü bok i pu swılile sabit olınCtdık~·a katta dokuz ayak merdiveu dukları vazifeye gilmedik'eri taktirde mektebin yapmıı 

~illetinde keza aynı köyde kalmak ~ıırl ile ar tırmu 
011 

sutı;s badelinin P ıylaşmnsın · le çıkıiır ve bü\'ük bir kap- olduğu masrafları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği 
'"akl k "i d k don hariç k n l :..<·akları ve :ır· udan girilir hüyük bir salon hh d ~ 1 m~v 1 n e şar en heş gün dıılın teıı.<lit edile- nümuneye göre noterlikten tastikli taa üt ıene i vere-
1 ttıanıcı zevcesi ve nah ta rek 1-10 935 lıırihi~e trsu· tırmııdon doğma ,;elL.ıl res · ve i d oda ve beyaz mer- ceklerdir. Taahhüt senedi vermeden mekt~be devama mü· 

; '•• garben Yakup efendi dıf eden Salı günti ayni n· mile verginin. müşteriye ı.it mer bir hela ve musluk ve saade olunmaz . 
•t e.ıı ve kısmen Salıh ef. nlte en ~·ok nrlırrırı ihule olncnğı ve nrl rma günü hu- üı;t kn.tta üç oda ve büyük 
~tıd· 1 ı 1 ·· t ·1 · bir salon ve beyaz merme 1 tar ası şimalen )ol ce cdılcceği ve ipotek ınhibi zır lU urımıy .ı n muş ı•rı erm 
llı.ıb 1 ı k 1 · · ı b k J rli helA ve bir musluk ve 
d 

.. en dere i e mahdut. 32 nıocu lı erin tliğcr ulil kudur · \'OZ !!P~·mı~ no zorı e J ı a-
o l hanenin iç ve dış taraf ta · 

•1 lllim tnrla 2280 hissede ların guyrı rııenkul üzerindo· cnkları i An olunur. 
64 · vanları ve dıvarları kıımt>n 

'tll ıehmi 4 sehmin itiba- kı haklarını hususile faız ve 

8 1 k k"b 1t yağlı ve kısmen yağ!lıZ bo· 
' bir schmine beher dö ınat.rofı.ı ı.lolıil olan iddia la- a 1 esır 1 r \il ya ile boyanmıı ve üst 

b ın 8 liradan burçluya alt aynı ı1aatlen itibaren artır- t ı•w• d katın dışarsı tahta 
ıı bir sehim tevsian 66 hi nıaya ba~ 1anarak gayri me · acan e ıgın en: hnplo.nıulı ""' boycı ' ı 1 t (l 

''td k 1 en ibaret olan tarla ta - n u en çok arthrana ihale lholce KonyıılızoJc Meh· metro arsa üzerine bina ed 
tihi i andan itibaren otuz edileceği ipotek sahibi a 1a - met izzet \'e Arubocızadt ilmiş ve bu hıme ma müı 
~rı tnüddetle ~çık a rttır · caklılarla dığer alacaklı!arın A\i Saıl k şirketine ait Ralı- temil8.t bundan aktem mü · 
())~Ya çıkarılacağından ıalip gayri menkul üzerindeki ha- lcesir kıbril. Ul'ent ı>liği bu zayede çıkar.larak müşterileri 
't\'a d · · klarını huı;usile faiz. ve ker 3 16 Ağustos 935 tarihin ne ihale edilmif ve bu iha-

~35 ')9",~" ı~ra · aıresıne masrafa dair olan id kararı mercice bozulmuıı. ve 
t •J v sayı ı dosyasına mü· den itibaren v,• münhasır un ır 
t:a.at etmeleri ve atıf dfaların evrakı müsbetilerile uhdeııı i~" \'{ ril<liğinden muh verilen bu ke.rar temyiz ed-
.. ti 9 9 35 ~ünıemecine gelen yirmi gün içinde icra daire· terem Lı.ıyilcrimızin ~ibrit Herek evrak vüksek icra 
"~ı sine bildirmeleri ahi halde ulrnok 1·,.·10 lıuıl«'ıı1 u t irnr"t dairesince tetkike gönderil· 
•tı artesi günü saat 15 den , ,.. 

baren ba ~' ıyacalc ve haklarını tapu sicillerile sa- hnnenıiz.ı miiru <·oa tl:ırı ılt\n mit ve bu dairece yapılan 
l•tt bit olmadıkça satış bedeli· oltınllr. tetkikat neticeiıinde horçlu· 
ı~ 1"anıe hu tarihden nin paylatmaııından harice nun ııkAyel ettiği k,ymet 

' e ·· ·· k d k Kocıyalıoğlıı ~1ehmet ol gunune a ar açı kalacakları ve satış 2280 taktir muameleııi üç yeminli 
ı.ıl> herk""ı ta af d n ·· izzet Vi oS?ullıırı 

t• ' r ın rı go· numarala kanuna tabi oldu- " ehlivukuf marifetile yapıl 
it ebil ğ" b 1 •••••••••••••••••••••••••• ~ . ece 1 \ e u r.uret e ğundan bu kanunR göre ıha • • mış \'P. merhun gayri men· 

l'•n edi en zamanda artl le aünü yine satılan mali .i Telefon cui.ı kulün borçlarının şikayetin 
~ttıa bede ~i gayri menkulün taktir edılen kıymetin yüz 1 den eve] beş bin bet yüz 

)~\ıh~nunen kıymetinin yüzde de 75 şini bulmana borc :.• ABDU. lKA"l"R PINAR !. lira kıvnıet taktır edilmiş 
~il flni hu madığı tak tirde ınüsa vi tahsillerle cidt: mek U buna da alacaklı şikayet et. 

bak~okn artıranın taahhüdü üzere beş sene müddetle i PA~A llA~tAMI KAPISI ! memiş iken borçlunun şikfı. 
-

1 .ılmak üzere arttırm tec ı l e tahi tutulacağı ve sa- • K • yeti üzerine c!aha taktir 
tıın b - • h t . ·ı T ' : AfüŞISl~l>A N.48 : d"l k t· t dt on eı gun cıa a tem ış peşın para ı e o up a.ı • e ı en ıyme ın ar ırrna m -

ı t edilmış o'acnğı on bıt.ş · cıya nihayet bir hafta ka :TELEFON,(~IL\~JOEON: uamelesine e ı;as tutulmuş 
'c· • • 
111

1 
RÜnü yanı L 10 9..ı5 gü dar mühlet verılebilmeaeği :VE SAİR TAMiRAT YAPILlH: ve muvafık görülmüt ve 

ernecine gelen "a'ı gu"nu·· ı·ıa·n olur. ~ • e"elki konulan iıbu beıbin 
a ••••• •••••••••••••••••· • 

beşyüz lira kıymet üzerin · 
den yeniden arttırılmaya 

çıkarılması temyiz mahke 
mesi icra ve ıflas dairesi 
yükt)ek reiıliğinden l 4 1 ·935 
günlemeçli ve 88 esas ve 97 
karar sayılı ilamda da bildi 
rlltniO '"'O ilitm VP karRr iti. 
baren ve mukadder be§ bin 
beşyüz lira kıymet üzerin · 
den haneyi mezküre ma 
müştemilat tarihi ilandan 
itibaren 30 gün müddetle 
işbu artırmaya çıkarılmıı 
o lduğundan talip olanların 

birinci artırma 16 9 635 aü
nlemecine tesadüf eden pa · 
zartesi günü aat 15 den 
itakaren Halıkesir icra salo 
nunda yapılaceğı ve arlar 
maya iştirak edeceklerin mu · 
hammen kıymet olan heıbin j 
beıyüz liranın v\üzde yedi bu· 
çuk nisbetinde depozito ka· 1 
çasiyle hazır bulunmaları ve 
artırm. ıartnamesi ilan ta- l 
rihinden itibaren herkes ta 
rafından görülmek üzere 
açık bulunduğu ve tayin 
edılen şu zamanda artırma 
bedeli gayri menkulün mu
hammen kiymetintn yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta 
ktirde en 8on arttıranın ta-

ahhüdü baki kalmak ıartıle 
artırmanm 15 gün daha te
mdit edilmiı olacağı yani 
ayni ıaa~te aayri menkuliln 
1 10 935 günlemecinde ge · 
len ı;alı günü ayni saatte 

gayri menkulün en çok art· 
tarana ihale edilecekse de 
228U numaralı kanuna tabı 
olduğundan artırma salıf 
günü yine ihale mukadder 
kiymetlnin yüzde yetmlı be
tini bulmazsa ıalıf bet se· 
neye tecil t-dilerek borç bet 
taksitte raptolunacağı ve ar · 
ttıranlAr taahhütlerinden ku · 
rtulacağı ve bu bapta all · 
kadarların bu gayri menkul 
üzerindeki hakları hususile 
faiz ve masarafa dair iddia· 
ları evrakı müsbiteleri1e 20 
gün içinde icra dairesine bi· 
ldirmeleri akıi halde hakla· 
rı tapu dcilile sabit olmadı 

kça satıı bedelinin paylaııl 

masından hariç kalacakları 
ve artırmadan dolma rÜ· 
sumu riellaliye ve gayri me· 
nku' ün vergisi olan 16108 
kuruıun müşteriye ait ola
cağı ve ihale günü tayin 
edilen mahalde hazır bulun · 
mıyanların müstenkif ad olu · 
nacakları ıJan ol~nur. 

--~=-==:=--:====-=-~----~----~--~--~~------~~~====~~~~~~~~~~----~~~~~~~ 
8iiY"k H.k - 4 "-!.!} I aye: 

Yalvaran Bakışlar 
YAlılN: 

Geliyorum . 

~Öılerimi oğuşturarak 
~lt ( 
~kaa bakıyorum. Oda ka · 
atanlık . 

~ #\~tarken uyuya kalmışım 
ta~1 i d· w. 

tı n ıgım zaman, an· 
b t~i. babam, Ajliını, beni, 
el(ı · 
~ 1Yor huldum. Anne m 
etaklrı gözlerini açarak: 

~ Ödümüzü patlattın 
'~ırn 

Vahdet Başaran 
lcnnıck için yatmı,hm, uyu 

ya kalmıfım. 

R . 

Göz'erimi, Aj lanın olur· 

dıığu tarafa çeviremiyorum. 

içimde, ona karşı bir isyan 

var söylediği sözü unuta mı -

yorum . O, be lki . o sözü 

beni kıskandığı ıçin l'ôyledi 

fakat. ha yatımda böyle so 

ğuk sözlerden nefret ettlğı 

mden, onu bir türlü affede 

miyoru•n. 
}'o~ U ne uyku. hastamısın 

1 
U sn, bak göz kapnk 1arın da 
f. 

Yemeklt>rimizi, neşe ıle 

yiyerek kalkıyoruz . . Bır a1. 

~ iı;tırattnn sonra h.ıbitınlıt Aj 
lıir- Hayır anneciğım , hıç 

~evım vok, hir 1t7. din 

lan pokere dalıyorlar. Ren 

de, bundan istifade. ederek 

balkona çıkıyorum .. Bu ge· 

ce hava epey serin üzerıme 

sak almadığıma piımanım .. 

Bana yaklatıan bir ayak seai 

duyuyorum. Kim olabilir?. 1 

Başımı çevirdiğim vakit , Aj 1 

lanla göz göze geliyoruz. 

O, elinde tuttuğu sakı bana 

uzatarak: 

Bayan Türkan, yengem, 

ü~ümesin, diye ı;akını;ıı gön· 
1 

derdi; diyor 

Teşekkür edip. alıyorum. 

Bir az daha yakln.fıyor, ku 
la ğı nıa doğru ey il erek : 

- Sizi, bu gün sınirl«tndir 
1 

dığım için beni affedin, bu 

nu, gayriiftiyari yaptım. Si 
:t.l öyle lnskırnıvnrurn lci. . 

Rica ederım, bayağı ha· 

reketinize devam etmeyiniz 

Siz anlamıyormusunuz.?. Siz-
1 

den ığreniyorum, siıden ne 

fret ediyorum .. 

Olabilir, bayan Türkan 

fakat ben ıizi .. 

Susunuz .. 

Hayır susmayacağım; 

gücüm yettikçe ayni sözleri 

haykıracağım, bir gün ola · 

cak, tıizde benı ~evcceksi 

niz .. 
Boş bir teselli .. 

Bu gün için öyle, fa · 

kat \'arın? . 

Hiç bir z.aman .. 
Bayan Türkan, artık 

inadınızı kırmız. Annemi, 
babamı kaybettiğim zaman 
böylt' ınütecHlr olmamıt -

tam; anlamıyorum, her kese 1 
istirap çektirmekten ne zevk 
alı yoraunu:ı.? .. 

Ellerimi tutmak istiyor: 
çekiyorum. Yalvarıyor; bir 
çocuk gibi aöz yaılariyle 

ya !varıyor. 
Rica ederım bay Aj 

yok .. , O belki beni a~ına 

almalıc için tuzah kuruyor .. 
Bcnıe, anamın ıöyledlit ıöz 
leri daha çok derioliyorum: 

Erkelin ıevglslne , erkeiin 
göz yaıma inanmıyorum. 

inanamıyorum .. 

** lan, göz ya.11 zavallılara . Nasıl, Gülter, bu mum 

ait bir verğtdir . çicelini mı. yokı• fU inciyi · 
- Akıini iddia ctmiyo mi takayım? 

rum ki .. - İnciyi takın bayanım . 
Beni sıkıyorsunuz, rica Mum çlçeiini ıelin oldufu· 

ederim kalkınız. nuz zaman duvakla bera-
Kalkıyor. Sahibine itaat ber takar11nız .. 

eden bir tazı aibi kartıma Karıımda , bana hayran 
oturuyor, at-cenin bu serin hayran bakan Gülterln bu ıon 
havasında ikimiz de ıükut ıöziine kahka lle gGIGyorum. 

ediyoruz. Konuıufacak bir 1 Yaram ıaattenberi benim 
meyzu yok .. O, dütünüyor: glylntıımt ıeyredtyor . . orfa-

ben dütünüyorum. \ ntinden yapılmıı yeıil tu · 
Fakat, bir birimizin ne valetimi giyince, aynaya ba-

dütündUfümüıden haberimtz luyorum; hakikat~n aöılerimni 
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1 Yedi kule Gazhanesi 1 
~ İSTANBUL 1 ! \7 a ı•m·fa ı·ı k a lafa ı laıırn k ici ıı y uıu u~a k 1 
11. Z j t.., rı~ ~ 
i 1 
~ ''" ı uj:tla, lıo~·a "' ~ a ~ a k:ı l ıh rı ııı lu rı ıt•ıu "' rl ~ 

I ZiFT ~ 
~ STOKLARIMIZ DAİMA VARDIR. « 
·~~~~~~~~~~~~~ 

j BAllKlSİH VlliYHi DAİ~i EHCÜMlHi ıliHURı 1 

Açık eksiltmeye konu1an iş: . 
1 Ayvalık - Al tun ova yolunun e+584 - ~+24 7 

24 ncü kilometreleri arasındaki toprak tesviyesile 5+! 50 
6+415 ve s+s84 - 11+s1 nci kilon:etreleri ara

sındaki kaldırım inşaatı 

2 - İnıaatın ke§if bedeli (sekiz bin dokuz yüz doksan 
dokuz) lira (elli dört) kuruıtur. Bu ite ait artnameler ve 
evrak şunlardır. 

A - Eksiltme ıartname i 

B Mukavelename 

C Nııffa itleri feraiti umumiyeıi 

O Tesviyei turabiye ve kaldırım in§aatrna dair fen· 

ni ıartname 

E Hususi şartname 
F - Ke~if cetveli 

G - Grafik ve makta arzani 

Bunları görmek istiyenlerin Balıkesir nafıa müdürlü~ü 
ne mlfracaat etmeliri lazımdır. 

3 · Eksıltme müddeti 8 Ağustos 935 gününden iti

bare.1!_ 26 Ağustos 935 gününe rastlıyan pazartesi günü sa 

at on .bette ihalesi yapılmak üzere on beş gündür. 

-4 - Eksiltme ve ihale Balıkesirde Vilayet daimi en· 
cümende yapılacaktır:. 

5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin bedeli ket 
fin yOzde yedf buçuğu olan altı yüz yetmit dört lira dok 
san y~di kuruş muvakkat temi11atın1 vezne) e yatırdığına 
dair mak~ıız senedi veyahut banka mektubilf! gelmesi ve 
bundan baıka tesviy~i turabiye ve şosa inıaatını yapabi
ı.a t:ıne dnır 1 okul ıhaleden q gon evvel natıa müdürlü 

ğünden bir vesika alup ibraz etmesi lazımdır. 
*~f. ( 4 - 1 - 7 ) 

Tuları lira Miktarı adet Rayiç bedeli Cinsi · 

450 500 90 3 Kiloluk tamamen 

çelik kazma 
35'0 1000 .. 35 3 Kiloluk tamamen 

çelik kürf'k 
.ıso 1000 45 1 Kiloluk som çe -

lik çekiç 
220 2GO ı 10 9 Parmaklı ııom çe-

lık yaba 
220 200 l JO 9 Parmaklı som çe-

lik tırmık 
1690 Bin altıyüz dokııan liradır 

Nafıa dairesince mübe.yaasına lüzum görülen cinsi mik 

~? /' €M~lı HASA~ 
ı..i DEMiR HIRDEVAT 
·1 'ifa B OV/\. YAPI 
~RiMS8ER llUZENt 

E~er ~IJ 
ıç ın Lü3iımlü f.J~!faLarı 

adan Ucu J ·<7f /, r-=ı JJ____,;____. 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'8urada bula btlitJorULI 

Biz köylülerde 
Pullu)\ ve R..enç her Dü~enin·r 
HEp Buradan Atırı~ 

• 

- TURKDiLI 

BALIK ES 18 AS KEHI SAT 1 H AlM A e•••ı • •••ır:•• 1 
KDMiSYOHU iliHlAHI.. • Ucuzluğu a 

tın y rn ınıç g Jtnizonu nıvarınoln bulunan pıynde k ı tnntı. sağı a m lığ 1 ' 
nın senelik ihtiyarı i~·in 855.oOO kilo un kop ılı zorfıa mü· z • A 
nakosnya konuln.uş ve ihale gıiı iı talibi ı,.·ıkmedığındon ar af etı 11111' 

yeniden kupalı zuı f!a eltsilmeye konmuştur. Her kilosunun ' 
bedolj muhammen rıutı 9 kuruş 25 ROOt j ffi j hnlesi } 9 8 • 
935 tarılı snnl l!l U9 Bayruınç 1\iaıen SJtnnlnın looıis- .F.,<llıı·i ,.,~,. \fŞ(llllı a 
yonu binus.nJu yapılacaktır Münakn~oya g receklerın ve- ' 

rec..,kleri unun oroit ve evsrıf, n. bulunduğu yerin atın F a n t a z 1• k u m a ş 
alma komisyonunu müracaat ederek öğrenebilirler. istekli· • 
]erin 2490 numaralı irnnunun 2, 3 üncü maddelerine göre VE ,. 
istenılen vesoikle 5204 lira 38 kuı u nıuvakkot teminatın 

vevo lıank mektubunun ihaleden bir saat < vel Tümen mu T h r [ J a 
hn~ehesine t cnii ile komi. yonda hnzır hulunmnlnrı. ı u ar ıye mağaza arınaa 

,., .... (42 4 ' BJyrtı mıç g' Arnizonu · ı'İ:~~nılu bulunun kıta!t;n ~h ıi bu la bilirsin; z? 
y.ıe. İ\:ın k:ıp ılı zarf ~sulılı3 7390 kilo sodc ya~ı 11ksiltm- •Jl .. -e, ~----- -8la-•J)llt 
eye .konulıluğu, her kılosunun muhammen bedelı 75 kuruş l 

il& tur . lhnlosi 19 8 935 tnrih aut 11 de Havrnmıç Tümen ~~~~~~~~~~~~i 
satınalmı:ı lrnmisyoau binns n1lu yupılocaktır . lı:k~iltmeye t(.; l 
gire<""klerin verecekleri s:ıdey •ğ ı n şeroit ve e\'sofını bu- ,

1

~ p A s A H A M A M 1 '11 
luıduğ'u yerin satınalma konıisyo.ıuna miiroront <'dflrl'k f! ~ 
örrrene l>ilırler . istekliler İn eksiltıııc kanununu 2 3 cii mod- "ll 
,,~ıerinc gore istenılen "'~i'aikle 4ıs liro 6s kur,uş muvnk- 1 Muhterem Müşterilerimize:'
kaı lıimİnatın vtıyn bank mektubunun ihnleden bir suot ~ 

evel 1'ıimen mu hasehcsinc teslim ıle knmisyondn ha ıır hu- it. ,\I ima ı·i kıvmeı , e sitlı ı·~ti nıalimı ''*' unı· 
lunmoları ılnn olunur. ** ( 425 4) ~ · ~ 

Balıkesir ve Susıg"'arhk aarnızon kıtaatı ı·çı·n ·1 3,ocokı· 1 0 it. ı·uf oLırı "P .. \S.\ 11.A~l.\~ll)) id:.H't'nıizd•\ olarak 
sade yağı 2s.s 935 çar~a~ba günü saat 16 da ı~alesi ya- ~ ~·enideu :.H;ılı;ıışrır. ((P,\Ş.\ IJ1t\IA.\1f ,, rıııt mi
pılmak üzere lcapaJı zarfla eksıtmcya ı, onn u~tur. Ta hm in ~ llUH'İ kıVHH' 1 İ ~ . lı hl t'Saslaı· dahilirıd(' inşa 
bedeli Yirmi bin yedi yüz lira muvakk.ıt temineıl miktari I~ • 
bin beş yüz elli iki lira 50 kuruştur. İhale kor rntınalma ~ edilnwsi11dmıd iı·. Ne kadnr fazhı kaJııuı·~H 
komisyonu btnasmda yaplacaktar ihale s<ıatındc:n bir it. kaltıı ·111 laanrnuı a .. la hasa , urnıaz. Oi~er 
saat eveline kadar te.kJif mektup/aıı ~atuıaln a kcnmyo- l 1tanıanıhıı· gihi SlQtH.IH k; ı ytı ~u~·u olnıa~ll' 
nuna verilecektir. lstiyenler fattnameyi hergün komi~' on- l 

· · ~ ~urdi malt ·u~adn isalt• edilt1 rı ta ılı · uwıı >3 una verılecektir. it. 
6 ) su~· uduı· .. \yru·a haıı~o te~l\ilatı olup husu"'! 1 ( 4 - 1 --... * ... ' 

Balıkesir garnizonundaki kıtaat hayvanatı için 200,UOO 
ki'o arpa 4 9.935 Çarıamba gilnü saat 15 le ihalelii ya

pılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. Arpanın tahmin 

bedeli SJOO lira olup muvakkat teminat miktarı 6LU lira 

olup ihale kor satınalma komisyonunda yapılacöktır . İs· 
tiyPnlPr tartn1tmcyi oatınalma lconıhi)oııunda gorebılirler. 

fıteklilerın muayyen olan gün ve saatte ml:lHıkkat ltmi· 

nal nakbuz veya hnnka mektuplarilc komisyona müraca
atları. 

ı oda ,.,. kan•ohıl:ırı v:ır·dır. Takrrııl:ırı '"'11 1 1 ve ~ayellt>ı~ıizdir. Müşterilt\riniıı 1uıı· tiirlÜ 

1 1 t·~hahı i~lindı:ııi tflıııiıı edihui~tiı·. Bir kt•l't' 
~ gi>rın(•k k:ll'idiı·. MulıttH·füıı uı .. iiŞtPrilt1 ri111i'l.t' 
ti ilftrı ol.11rıuı·. 71 
~ KEKLİK OGLU ~ 
1 Mehmet 1 
~~~~~~~~~~~)iptJ.~~ 

(4 1 20) 

tar ve ra yıç bed•li yukarda yazılı malzeme 8 Ağustos 935 ,1111111111111111111; 111111111111111111lfU11" 
gününe raslıyan pazartesi günü saat on beste ihaleı;i ya · iDağ //ıcasında büyük tenzi/Ô~ 
pılmak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko .-: 

nulmu~tur. İı,tekl.lerin bedeli muhammenin yüzde 7,5 = s h ' 'f k i 
ğu oıan 126 · lira 1s ııuru~ muvakkat teminatını ~ez- E UYU V3 BVBSI güze ŞJ a aynağl i 
neye le lim etliRine dair makbuz veya banka mektupla· : ~ 

rile ihale günü ve aaahnda ve mezkur alatı Türkiyenin : B ı o w I' ? " 
şartnamesini ve numunelerini görmek i tiyenıerın itıaıe E a ya a g ı I C a S 1. ~ 
gününrlen evf'I encümeni vilayete gelmeleri IHrn olunur. : ~ 

( 4 1 8 ) = .. ,, 
- - Yollurı urolıa, otomobil ve k.aoıvon gibi, her ~u.~ ~ 

• -- 1 . J 1 . 1. ve cru. , , _ iı nakıl vııı:;tnlnrının işleme~in., ı• \NiŞ ı r- ~ 

- zeldir. ~ = ~ - ı . dlİ- " : 2 Saygılı hallcımızın llıl'n i!;tifodt>sİ vP. suğ ıgı ill'.. 
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