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200, 1 lyan • ·arekete Geçecek .. s erı 
~ 

Sovye - Bu 1 c evr 

-~ 

Propag1n~a veya la~ey 
a~alet divanına atanaca~. 

İstanbul, 26. (Özel) 
İzmir sa} lavı Mahmut Ernt 
Bolkurlun Lahey adalet 

divanına Turk iiyesi at1tna 

cnğt söylenıyur . Diğer bir 

rivayete göre de yeni ihdas o u 
nacak propaganda Bakanlı· 
ğın-ı getirilmesi muhtemel 

dir 

... 

t bul 
ile lonJra arasmda arasrn 

aa ~ir yol yaptırılac ~ ~. 
Londra. :.G (A.A) - Lo

ndra i l e İstanbul arasında 

l ecim A 1 a ş ı a s ı Çıkan hır kasııuı uamiıe-
ij r i ve li ına nı alt üst etti. i 

er iki taraf la iste~lerin~en f e~a~aı lık göster me~i~I ri cenevre, :!6 (, A.) - ce 

kıtalar ara ı bir yol yapı 

ması ıçin on eylulde Buda
peştede Lir arsıulusal kon 
gre toplanacr,ktır Kongre· 
de Türk delegesı de buluna· 

caktır. 

. İçin müzakereye ~2V2ffi imkam kalmamıştır. 1 ~~rvr~daes 1 :;: :e:~:;. ş~~!:~: 
lJ lstanbul, 26 (ÔzE-1) - batta bulundukları gıbı . .::ıo harap elmış, gemıleri haı;a-
d ıuncn bir za mandanberi vyet delgesi de teklıflerinin ra uğratmış, vagonlarla vinç· 

l!~\lırn etmekte olan Sovy blok halinde müzakere ve ler de verilmış şehir karan 
1 • Bulgar ticaret mulrn ve kabu'ünü istemektedırler. lakta kalmışhr. 
~~· nıüwkereleri tamamile Her iki tarafda istedıklerin 

ht1 kalmıştır . 
8 den f ednkar1 ık gö ·termedı-

1. ulgar delgeleri, Sovyet-
"t t f d 1 k'eri için müzaken: ye de ara mdan knbul e ı e· 

l't\iYecek bir takım nıet.di vam imkanı kalmamıştır. 

Habeş - İialra gergi~,f iğ~ 

Barışa V r ı 
Savaşa mı 

ol · 
i ·i or? 

MussQlinin yeni sözleri-Aıamanlar İtalyanın müste
-lihye olan ihtiyacını ileri sürerek Hab3şistana hr-

şı olan İtalyan durumunu ~a~lı göıü~or:ar. 
ija~eş h1khıeti 14 yaşından 25 yaşına kadar olan

laun ~ar~e ~azır olmalarım biMirdi. 
•ı Paris, 25 (A-A.) - Fran r'ere iştir.ık edecekt r İta:. 
ı b . 

, l aunı ltalya, Habeş me ya}ı tavsıve elmek-
tı.: esinde lngiliz hül<ün eli tedırler. Çunkü bu ga · 

~tı aldığı kararları incele .Gdeİere göıe Franı1t1yn k.ır 
ekt ı· · ftl\) e. ·ran!lJZ, lngıli7 i e şı'anacak her lıaı ~ ı hır Al 

li Ya arasmda uzlafn a bir man taaı ruz unda 1 en me 
Ye.sat 1 · · · ı· 1 f ti · · ·h ·ı 1 t a op etmesını ta ya· n aa erının ı a o unmnsı 

" ~tırıı alınacak acil tedbi yüıündcn bir lngıliz ycır 

açakçı ık 
Yapanlardan 6 l ~ışi ya

~alan~ı. 
Ankara, 25 A A ) - Ge-

Çen ıki haftada Gürnrük 

mu haf uZU orkülÜ biri yara· 

lı 61 kRçakçı, 1624 ~ilo 
gümrük ve ekıt kaçağı, 180 

defter igara kağıdı, 3 ta

banca . bir tüfek , 15 kaçnkçı 
hayvanı ele geçırmıştir. 

dınıı belden ı lemez. Al 
m a n gazeteleri ise 

İtalyanın müstemlikeye ih 

tiyacı olma ı dolavısile Ha 

b~şlstann lcarşı olan ltalya 

•!urumunu haldı görmekle, 

Almanyanın da aynı ~eye ih 

tiyacı o\du~unn i~aret et · 
ınektedir . 

A lı~rnhaba, ~5 (A A ) 
H"beş İmparatoru lıerhangi 
bir ha va hücumu karşısında 

ahalinin orm· nlarn kaçmA

sını ta\:sıye f'lmiştir. 

( nt•\ . ım . ıkıııd snyfnılu ) 

at 
Suikasda uğra~ı. 

Varşo\a, 25 (A .A.ı 

Varşovadaıı, Karakovaya git 
mekte o !an sürat katarı 

rayları sökülmt>k suretile 
~uikasta uğramış ıse de ma 

kinfsl va~tıncta yapllğı 
bir manavra sayesirıde bü· 

yük bir feliıkelın önüne gt>ç· 
mişlir. 

çiboriu 
ü~ürt f ~ri asmın açıl

ma töreni 
İzmir, 25 (A .A.) Eko · 

11omi Bakanı Cela l Ba} ar 

memlt>keltin bütün dahilı 
kıikürt ihtiyacını karşılıya 

cak olan Kt>çiborlu kükürt 
fabrıkasını dün törenle aç-

tıl<tan son:-a izmire dönmüş· 
lc:·rdir. 

iz • 
ır 

[s ıaf işçiler birlıöi 
İzmir, 25 (A A ) Dahi\ 

şimdiden 38 bin üyesi bu 

lunan İzmir C. H P. fc~snaf 
ve lıçiler Birliği açılmıvtır. 

= ,.. .. * ,, tttr< er' c TZ 

B. Hacim Mııhı.ttin di)'Or ki: .. ~ 

Büyük Onderin öhünde 
ygı i 1 e E ğ i 1 e 1 i m 

Bu il ~ugün da~a mürstfe~ rejimimize daha ahşkm 
d~vrimimizi da~a eyi ~avramış ve · hazmetmiştir. 
:::,aylavım • z ~ Hacım Mu

hittin l\ezer bir aya yakın ıa 
mandanberi ilımiz çevresinde 
ince lemelnde buhmmalda 
dır f~. Hac ım Muhıttin l\e 

zer dün de Bi~adıç lrnmunu 

ı t• Sındırgı ı l~t uı e gıdt ı 

ek şehri mize der n .üt lür . ~ 
Diin bir muharririmiz rayın 

Sayla vımızı bularak l.eııd-

ile rinden gezilen ve tetkık 
lerine dair izahat istemişlır. 

Değerli Sn yla vımız! 
isteği memnuniyetle 

bu kabul etmi~lir • 

Bu görüşmeyi aşağıya ol

duğu gibi alıyorıız: 

Yirmi iki gün e\'el Balı· 
kesire gelmiştim. Üç gün 

Balıkesirde kaldıktan sonra 

Edremit, Bürhanıye, Ayva· 
lık ilçelerine ve bu arada 

Arınuto\'ası ve Havran nahi 

yelerıni, al'ada Pelit ve Kara· 
ağaçgıbi köyleri de dolaşarak 
Balyaya geldım. Ba !ya 
dan da Balıkesire döndüm. 

Buradan Susığırl ık, Bandır 
ma. Erdek Gönen kazala 

rını ve Edlnc ık nahiyesini 

gördüm. Sonra yine . Dur

sunbey ilçesine gittim. Bu 

~ün d :! Biğadı\· kamununu ve 

~: ~ lııvııı ıı B liat•lııı Mulı ıtı ıı 

Sındırgı i 1çesini görerek me
rl<e7e döndüm. Enge-1 olm
azsa yarm da burada kalk1p 

i 1 gı]i dairelerle tema-slar ya· 
pacak, yatından &onra İzml
re döneceğım . Yirmi· yılda· 

nberi tanıdığım ve tanıştı· 

ğım bu ilı bugün daha mü

reffe. rejimlerimize daha 
alıs\cm, devrimimizi daha iyi 

kavramış ve hazım elmif 

görmek her TürkQn olduftu 

gibi benim de göğ ümü ka. 
barttı ve sevincimi arttırdı. 

Dinebi1ir ki: Az yı\ için

de yapılan bu devrimleri 

(Devam• üçüncü sayfada) 

Bi • 
1 cilik M .. sabakalar ı 

Maç\arma pazar günü başland1. Bursa - Gönen ve f e
ner - ~1nakkale ın~çlart ~u~ün Bursada Acaı spor ite 
şampiyon i~ınanyurdu ~aışıhşaca~. i~mangücü fener le 

özel ~ir ma~ yapıyor. 

li,, ~ ll ı h 

~ Pazar gunu yllpılacağını 

yAzdığımız Türkiye birinci 

lik müsabaknsı grup maç 

lan Bursa - Gönen ve Fene 
rbahçf" Çanakkale arasın 

da Ali H ı kmet Paşa stadın 
da yapıldı 

Kalabalık bir sevirci küt

lesi tribiinleı i doldurmuştu . 

Seyirciler ara ında seçkin 

kimseler de vardı 
Önceden hazırlanan pro 

grama göre- grubl\ dahil ol

an takımlarla bir geçit res

mı yapıldı . Geçit resmi esn

asmda bnndo yürüyüş mar 

:.:ı ça\ayordu. 

1 umııı) t "'" 

Bursa · Gönen 
Geçit resminden aonra 

Bursa Ş\mpiyonu Demir· 
spor ile Bandırma şampiyo

nu nönen idmanyurdu ısah· 
n va çıktılar. Oyuna saat 15 

de başlandı Hakem San 
Salfıhittin. 

Rüzgardan i tifade eden 

Gönenliler Bursa l<alesine 

bir kaç tehlikeli akın ya
pıyor, lforse müdafauı ak· 
ınları çabuk kesiyor ve mu 

kabil akınlarla Gönen kale

sıne iniyor. Bilhassa Bursa-

(Devomı ikinei snyfndn) 
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Prusya Panayırında L \IE iLÇELElllMiZDE 
' ' Birincilik il Müsabakaları• 

Türk Pavyonu 
-

Panayu~a~i Türt pavyonJ, buraya gelen şarkt Prusya-
lılara ve ~iter gbzicileıt ithalat ve ihracat bakımm

dan zengin imka~lan göstermiştir. · 
B. Otiman ukinin, Al 

man · Türk tecim münue
betlerinfn in~itııfı hcı~"ır t'a 
verdiği izahat: 

16 ağuıtos l 935 ta ıihli 
Uer'iner Takeblatt y~:.r ı) or: 

lürk-Alman tecim mün 

uebetleri < İthalat ve ıhra · 
cat) 1933 yılma niıbet le 

1934 yılanda yüzde 60 niı

betlnde bir fAzlalık gö,t~r 

mit ve 1935 yılının ilk altı 

ayı içinde de yQzde 70 art 
rtuıtar ! Fakat bu rr <iddt t, 
1933 yılının ilk ah, ayı ile 

kartılaıtuılacak olursa, o 
z~man y(lzde 122 niıbetin 

de bir f adalık olduğu gör 
ülür. Alman dıt teciminin 

umumiyetle azaldığı bir ın 

rada karıılaıılan bu vıtka 

bilhaasa Türkiyt:nin doğu 

panayırında 200 metre rr.u 
rabbaı bir alan üzerinde 

memleketimize ibra ç elliği 

maddeleri her zamankinden 

daha ıeniı ve daha zengin 
bir tekilde teıhir elmesind 
eki önemi teyit etmektedir. 
Fakat Türklyenin doğu Pr 
uıyada ilk defa olarak bir 

ıerglye ittirak etmesi, Fela
hiyettar makamlaıın c'a 
itiraf ettikleri gıbi, doğu 

panayırının sade ıark ci~ e 

Unen Je~il, ayna zama · 

nda cenubi ıarki ci· 

hetlnden de uluslar araeın 

da ekonomik bir mutav1ts · 

eıt olduğunu iıpat ediyor 

Almanyada Türk tecim 

odaamın genel ıekreteri B. 
Oeman Zeki Köni:ubera 

göı;term~k f!Ut~tı!e . eıa 

ııen ço\c canlı olan 

Türk Alnıan lecin.el mü 
naseb~tl~rın daha ziyadt> 

gelı~mesine yardım edecektir. 
Alm~ n) ada p~k çok kın ~ e 

\er , en belh baıh ·tıftik ve 
keçi kılı mütuhidlnin Tür 

kiye olduiunu, aynı zaman 

da mühim mlktardd P!l· 
muk gönderdiğinı ve aert 

buğday arpa gıbi hububat 
da ııattıiım bı me~ler. Tür 

kiye bundan baıka doğu 
panayırında debağata ait 
ham madde'er, muhtelif 
madencevhcrleri (Manganez 
Krom) nebadat yağları (gı· 

da maddeııi ve endüııt ri yağı 

olarak en · 6nün<le ıeytin 

yağı ıelir.) Bütün dünyaca 

tanınmıt Türk halıları, el 
itleri, meyvalar tütün. vel. 
hasal heyetı umumiyeııi iti · 
barıle Türkiyenin kabineıi 

hak kında va1ıh bir fikir ve 
rerek yeni imkanlara yol 

açacllk en önemli mübadele 
maddeleri teşhir etmektt dir 

Fakat itin en ziyade dik
kate değer tuafı Türkiye 
nin panayıra ııade bir satı 

1 cı sıf atıle lttirak etmemesi 
dtr. Geçen yıl doğu pana 
yınnı etraflıca inceliyerek 
o zaman elde elliği ma 1 u 
mata dayanarak bu özel 

sergiye İftirak edılrnetini 

temin eden genel sekreter 

B. Zekinin de ifade ettiğı 

gibi, Türkiye kendi tarım, 

ekonomisinin inkiıafı için 

doğu Pruııyuınan tarımın 

dan ve hay,•an cinılerini il 

müme11illmizle vaki olan ' lah uıullerinden de istifade 
etmek niyetindedir. 1 u su 
rl'tle doğu Prutyaya yeni 

bir sürüm alanı açılmıt olu 
yor. Çıftçtler • birlıfi batkam 

direktör Lilıenthıılin Türki · 
yeye yaptığı iki seyahatten 

sonra Türk koyun cinsini 
iıılfıh etmek ve bu rnretle 

dahR fazla yün istihgc:.J et · 

mek makaadile doğu Pnıa· 

yadan iki yuz dane ko~ un 

gönderilmııtir kı bu ıuret 

le de Almanyaya daha faz 
la yün ıhraç etmek inı~anı 

ha11l olacaktır . E&asen ibra· 
cahnm verimli olacağ ı an 

latıldığı takdirde. Türkiy ~ de 

bir çok maddelerin daha 
ziyade ııtihsa ~dllm<' ~ i mü · 
mkündür Ha,·van arının 11 · 

lahana ve bakımına çok bü 

bir mülikat eanuında, Tür· 

kiyenln endüstril~ıme ıa 1 

retlerlnin, h~r iki memleke 
Un t~clm münaaebetlerine 

zarar verecf'ği hakkında 

bazı kimseler taraf ıcdan iz 

har olunan endiıelerın yesiz 

olduğunu etraflıca anlalmıı 

tar. Bilakıs , Türkiyede ulu 

sal endüstrinin gelitmesi, te· 

cimel münasebetleri takviye 
edecektir. Bu esnada mak· 

ıat ve 1ıayeye, ıimdıye ka · 
dar Türkiyede istihııal olu 
nmadığı halde hap. tığ hır 
önemi hatz olan maddelerin 
tedarikidir (Büyük savaı 
eınaaında Türkiyede hır ki 
lo teker 50 altın . marka 

ıal& dığı ve akla gelmiyt>cek 
kadar yükıek fiatler tek if 
olunmasına rağmen kumaş 
buluna machğı saralarda çe 

kilen kıtlık hala hatırdadır . 
Esasen Almanya bu yeni 

endüıtrileıme fflaliretiniıı 
icabett i rdiği mal.int! ve ale 

tlerı temin etmek itibarıle 
çok yakından alakadardır : 

Mesela , <lemiryolu ağının 

geniı: etilmesinde kullanılan 
malzemenin yiizde 95 i Al 

manyadan tedarik o 'nnur 

lıte doğu pi\nayırındaki 
TQrk pavyonu oray" gelen 

Şarki Prusyalılara ve diğn 

gezfcilere, gerek ihracat ve 

gerek idhalat bakımından 

mevcut Zt>ngln imkanları 

yük hir önem veren Tü 

rkiye, Prıısr<i<la t ala -
hiyeddar meh;. f Ilı r le 

s k; b r •t birlifine iİrıft-ıek 
sıcak kanlı Troken cinsın 

den atları memlf'kete so~ a 
rak, yeri hayvRn'aruı cinsi· 
ni ıs\,dı etmek f ıkrindedir . 
Türkiye, me ela hllyvan has 
ta!ık ' arile mücade'e gibi, 

hayvan yel•ftirım i nde örıemli 
o'an alanlar da da . doğu 
Pruııyada gördüğü öı nek , e 

tedbirlerden istıf adf' edecek. 

tir. 

"Türk Alman tecim mü

netselı P. tleri . on zamanlarda 

o kadar ılerlemiıtir ki . bu 

münuebt'ti daha ilerlet -

italya Habeş 
Gerginliği 

Londra . 26 \A.A.) 
iliz Avam kamarası itçiler 
partisi gurup baıkanı Pari 
ıe giderek f rl\nll7 sosyalist 

partisi ba,kanıle Ll'on 
Blum ile Habeı buhranı ha · 

kkında gl>rüımüıtür 

Leon Blum yazdığı bir 

betkede ltalyaya hakemliğin 
zorla kabul ettirilmeaini iı; -

temekte ve ıahıen bu teklif 
hakkının Uluılar Soıyete11i 

nin bugünkü Baıkanı ol~n 

Litvinofun yapması lazım 

geldljini ileri ıürmektedir. 
Pariı, 26 (A A.) - lngi· 

)izlerin Malta adaııile Ade 
ndeki garnizonları takviye 

etmefe karar verdikleri Lo· 
ndradan te it edi 1 mektedır. 

Roma, 26 (A.A )- Muı. 
ıolini Deyli Meyil gazetesi

nin Roma aylarına İtaiya · 
mn geri dönmiyeceğini, İta 
lya hakumeti durumu deği· 
ıtiriue bile timdi DoAu Af. 
rikaımda bulunan iki yüz bin 
İtalyan ukerinın kendiHkle· 
rinden harekete geçecekleri· 
ni, Cenevrede ltalyaya karıı 
tetbirler a ınma11 kararlaı· 
tarılına İtalyanın uluılar 

ıoıyeteıinden derhal çekılt>. 
ceğinı ıöylemiıtlr. 

lstaobul, 26 (Ôzel) 
Adiıı ~babadan bildiriliyor: 

Habeıiltanın ıon zamana 
kadar en fazl" ehemmiyet 
verdiği ve uker tahıit etti
ai bölıe Harar ve civarı 

idi 

Son aünlerde verilen bır 

emirle buradaki askerin nıü 
htm bir kıımı İtalyan Soma· 

liııi hudutlarındakı küçilk Dolo 

kasabasına ve civarına sev 

kedilmittir. 

Dolo cephetinde Habeıli 

ler en kııa bır zamanda üç 

müdafaa hatlı kuracaklar . 

dır . 

Habeılilerin bu karar ve 
hareketi beklenmekte ve 
umumiyet üzere Habeı as 
keri pllnınan, buradan değil, 

f a!<at ıtmal ve ıarktan, Er· 

itre eepheıinden gelecek bir 

taarruza ıöre hazırlandığı 

sanılmakta idi. 
İnııilız Somaliıine yeniden 

bır vapur doluııu ııilah ve 

mühımmat gelmit ve bunlar 
hemen Habeıiatana naklolu 

nmuıtur. 

lstanbul, (Özel) Habeı 
hükumeti , ı 4 yaımdan 25 
yaşına kadar olanlara sefe 

rberlık ıçin hazır olmalarını 

emretmiıtir Bu emir üzerine 

bütün Ha betler haı be hazır 
Janrnağa baılamışlardır. 

mek ve derinletlirmek ıçin 

hiç biı maıırAf ve zahmet 

' ten kaçınmamaklığımız ge· 

rektir " Genel Sekreterin 
bu ıö7.leri çok can ! ı bir şe 
ki de tanı.im edilen Türk 

ıergi&inin ehemmiyetinı te 

yit edivor. Bunun için ııer 

~inin Alman Türk teciminin 
ilerle mesine yardım etmeı;i 

ni arzu ve lem~nni ediyo 

ruz. Gerek Türkiye elçisınin 
vt: gerek tecim odaııt baş 

kan ve muavininin Alman 
doğu panayırında ha11r bu 
lunmAları , bu ise • 
Önt>mi aydııı bir 
göstermektedır. 

v ~· rııen 

surdle 

. 1 (Üttta rn!ı birinci 1tnyftlda) 
laların ortadan ve ıo'.un akı· 

I• ı • • • K •• •• v nlara tehlıkeli. 1 rtl 1 z 1 n o p r u e 1 
lık golü devre ortaı&n;l 

doiru Bursalılar attılar. Ku 

Yol F a a 1 ·, y e t 1 e r 'ı vvei maneviyeleri artllP 
Burealılar daha aüzel oyaıt 

yor ve ltirbiri ardınca tehJ 
likeli akınlar yapıyorlar. f"•• 
kat sonuçsuz kalıyor. Ot:vre 

sonlarına doğru attıkları jk• 

inci golle bırincı haftaY1"' 

Buraalılarm lehine bıtıyor 

Birçok yollarda ve köprülerde çahşma var. -
Kırma taı hazuıı21, silindiraj işi, eski yolların hendek tasti-

yasi yapılmaktadır. 
ilimiz yolları ve köprülerin ........................ ~ onarılman ve yapı1 n as.na 

büyük bir f aalıyet içenin de 

devam edılmekt~dir Okuyu · 
cularımıza . buna ait ıu top· 
lu malumah veriyoruz: 

Ahınova yolu Ayvalık · 

tan itibarE-n 6 kılomelre )'O 

tlalakesir Edremit ara11nda· 

ki Bunala hanı ile Palan u· 

tluk arasındaki bozuk kısı 

fiı 1 " 1 ıııl ,. 

Rüzgarı l~hlerine .lsf'f 
' Bursalılar ikınci denede dil' 

ha hakım ve güzei bir oyuP 

aıöııtererek üç tayı daha y• 
parak ıayılarmı beıe çıkar• 
yorlar. Gönenl ıler •ncak pt 

naltıdan bir aıol yapabildil~'· 
Bu ıuretle oyun 1 •• 5 ttur
ıahların ea ibiyetıle bitiyor· 

m ' ar ve Bıındırma yolunda
ki, amelei mükellefenin ge 
tiremiyeceğl taı hazırlığa 

bütcenın taııdıki ıle derhal 

münakasaya konulabi lecek 

bir vaziyettedir ler. 

Ayvalıkta VekA'etçe ya . 

pılmaııı tem ı n eda .en Alta 
nova köprüıünün evnln fe 
nniyesi Vekalete gönderıl · 

mittir 

Vekaletçe yapıımaaı tei\h · 

hüt edılen Buraa yolundaki 

Yahyalröy köprüıü ile 
Bandırma · yolu üzecindekı 

Karadere köprüsünün son· 
daj ve temel tecrübeleri ik
mal edil miti \' ekilletten ge 
len köprüler ıefi B. Kemal 
ıle proje eaas 1 arı te ı bit 

edilmittir Yollar ve köprü 
faa liyetleri devam dmek 

tedir. En kısa bir zamanda 

sonuç almak ıçın ılbaylık 

bütün gilcü ıle çalışmakta -

dır . 

Bu 5ene amelei ITIU · 

kellefiyc son bahar devr .:· 

ıinde tamamen vazıfe erin 
ifa etmit olacak l ardır, 

buna göre lazım geltn ted

bir er alınmııtır . 

Balıkeair · Bandırma, Ha 
l ıkesir · Edremit . Ayva 1 ık · 

Altmova- Kalya Güngörmez· 

l vrindi , Balıkeııir Sındırgı 

Manyas , ksaka 
(jöııen, Eri incik, Er 

dek, Bandırma yollarının 

bütün ketifleri ha zırlanmış 

ve amelei müke 1 t>fe takıı m 

t'di mıştir Her mıntıl< adaki 

fen memurla rı, ame1ei ıııü 
kellefe kullanmakta , kırma 
tat lıazır ' ığı, 11ilindıraj ışi, 

eııki yolların ht ndek , paket 
t •svlyeıi ya pılmaktcır'ır . 

Şimdiye kadar l ' a ' ıl<< ~ir 
Sındırgı yolunun ha~ 'a ngı 

canda :~, 5 k ılomet re S ındır 

gıda 2 ki!o nıelre Balılı t·~ ir · 

Bandırma ) olundıı 2,5 ki o 

metre foıa ikmc\l edı~ m .~ 

tir. Dığerlerinin teııviyei lu· 
rabiyes ı devam etmektedir 

Susığırlık P a n a y ı r ı 
Pazar Günü A ç il d ı. - -
Panayır daha itk gününde büyük rağ~et gördü. Birçok 

yerlerden sıtlctlar yapılan barakalan doldurdu. 
Bir köylü kurduğu tuzak sayasinda aıtı domuz birden yakaladı 

Suıağırhk . 26 (Gezgin ayla 

rımızdan ) Bura köylerin-

den Ali isminde biri domuz 

yakalamak için pratik bir 

uııul bulmuıtur. 

.Sölecik köyünden çıf lçi 

A ı inin mısır tarla ı; ına h~r 

gece domuzlar uğramakta 

ve birçok .1. l}'<:l11 vermekte 

dirler 

A ı; bu mızır hayvanla rd n 

kurtulmak için düıünmüı. ta· 

ıınmış ve bu ite hır ı;on vt-r 

mek ıçin çare aramı~ . etra~ 

tırmıştır. Alinin bu dütül'lcPsı 

ve araştırma11 hiçte bota çı 
kmamıştır . 

Ali bir gün hemen kar. 

maya, küreğe yapııarak ta 

rlaya iki buçuk metre de 

rııılığindc ve ıki metre ge 

ni~ iğ inde l. ocaınan Lir ç u 
kur kazmış ve menıl,la do 

muzları beklemeğe başlamış 
tır 

Ertesi ~aba.h hendeğııı ba. 

şına koıan A ı ı bir de ne 

görııe beğenirsiniz? 

Çukurda altı dane domuz 
kendılerinı dı~ıtrı atıııak için 
çırpınıp duruy orlar . 

Ali fırı;a \ bu f ırııal diyip 

hemen faaliyete gf'çmiş, allı 

domuzu da öldi.irerek hın · 

canın büyük bir kısmını bö 

y lece çıkarmııtır. 

Susığırlık, 4!6 {Gezgin ay 

tanmızdan Susığırlık 

panayırı her yıl olduğu gibi 

bu defa da ayın y irmı beşi 

nde açıldı . Panayır Bandır 

ma şosası ıle .Sımav deresi 

arasındakı büyük cdanda ku 

rulmuıtur. 

İki taraflı birçok baraka

lar yapılarak Smıı ~ırlıktan 

ba~ka, Balıkeıırden, M Ke 

malpaşadan, KıHacabeyden 

ve diğer kom~u i 1, i 1çe • V (> 

1 kamunlardan gelen esn<ıf 

yer't·şnıişl e rd i r . A) ru·a hay

van satı~ı için yer ayrıldı 

ğından epeyce hny \ '<1 11 da ge 

tıril ıııişt ir . 

Henüz pan .ı y rın ilk gunu 

bulunduğundan hayvcın <ılış 

ve rişı h11.lnıınıaciı Di 

ğer g{in t' rde s ı lışııı artaca 

ğı umuluyor 

f en~r - Çanak~ale 
Oyuna saat ı 7 de baılan· 

da _ ahayaöncefenerlıler "'e 

arkalarmdan Çanakkalile.r 

çıktl. Hllkem Güçten Sa11•
1
• 

Kuvvetli bir takım olaralı 
gelen ve her ha ~de aaliP 

ı · ıer olmağa azmeden fener 1 • 

daha ilk an arda hakuniyetl 
o· 

ele a dılar . Oyun baıtan 1 

na kadar. Çanakk,.lelilerifl 

bir ıki akını dıı tutulur•"" 
klı· tamamen yarım ka1e fe 

nde oynanıyordu. 

1 >yunurı ilk on beı daki · 

kasında Fener miilenı"dl 
akınlarla Çanakka t kale 

~ ça· sıni ıııkıflıryıordu Fakat 

nakkale ' ılerin müdafaası eli · 

ndan çıt l ıııyor, gol yaptır~ 
a •ınja uiraşıyardu . Kell 
ılerınden çok hakim oyut1., 

Ç 
,.,. 

cu i\r kcvıııında olan 811 
1 

kalelilerin umulmı)l cek ç• . 
kt .,,.,ı 

ışmaları s~yircıleriıı ti' ' 

mucip o ' uyordu . 
Onbetinci dakikalardA hll 

kemin Çanakkalelılere ver 
. eııiı 

diği p~nal tı Cf>Zan nf'tıc y,.· 
geçti. ikinci bir pt nal ı ıy• . 

. F ~rlı şar ııayıya çevir dı . en 
Çtı.• 

lerin haki ıniyeti arttıkça . 
nakkalelılerin de aıf1l 1 ' 

ta" clayanaı ve çahın aları ,.r 
do· 

yordu . Devre sonların" . 
_J ık • 

oru Fenerlılu korneroeıı 
~ ffJl 
gol daha ydp:trak haftaY' 

O J bıtirdıler. 
• • 1 ıe · 
lkincı devrede rüzgar 

hlerine alan Fenerliler dıı.h• 
d hır · 

hakim oynanıağa batla 1 

r11 eJ1 
Bu devrede de o\ un taın8 

tel< kale gibi idi Çok h:. 
k .. t ·· Y"" fe im ve us un oynı ı 

erlıl e r bu devrede IJef go 

8 ı.11ı• 0" 
yaparak oyunu O. " 

clılar, çol< 
Kendilerine ı.azar1tJ1 

)iltıre 
üstün oynayan Fener ~" 

k .. l d'kl i büYU artı gos er ı er 
1 

• 

kkıt e 
melanet ve azim, Çaoa bır 
l 1 k 1 ~ y<•ter 
ı eri a ı ı~ aınaga 

var ıktır . 

j)4tııcİ 
llugün progra ıııııı pat" 

kıs l ına Ali l lıknıd alı 
., uıııar 

stadıncfa 1 ve ~ ıı ., 
ve111' • 

takımlar galıbı Uuna . 
0

• 

. roP 1
"' spor ile Balıkeıır şa • 

d h" nıı İdman yurdu arasın ~· re 
1 h 

. ıc11'1 
kem Saıt Sa a ıttın efe· 

s ın de ve saa l 16.30 da 

vam edıleceklır 1<e 
.. e Sah 

Bu nıaçlan onc bil ' . .. - · ı Fener sir lrlmaııgucu ı e ç 
• bir 0 11 

hç1.• ara ! ınde huısufl dir· 

1.. .. .. ı.ne~ te 
va.pılınaı;ı < uşunu 

8
a 

Mümkün olursa hu rrıııçB 
at l .! de başlanacaktır· 
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Hastanede 
l(iıra tı' 1 tanadıklarım, gözle 

ili 'k• l'Qj~ 1 1 derece gibi, rözleri-
dıı,,.k~~~u~ a l tına yerleıtir-
11\e ' •çırnın yangınını ölç 

k, için .. 
>\cıyan a- ı · ı ·· ı · ıı, eOZ erıy e, goz erı-
e, h b acıyan er ıey için 
'Ylik •,,ut - 1 . . k • 

1 
nıa soz ermı te . 

';adılar, lumi .• 

oldlır on gün kadnr. konuk 
ıı. urn Menı l l'i<et hastaneeı .. 
c ini· ece Yarıları, inim folm 

't'Yen ko~uıları; her uzvu 
b ''Yan aövdeli bır h;ıııtaya 
tnıettım 
li . 

er koğuıun, her karyo 
'•ı b k )& •ı a çeınilı bır i:ıtirap 

KR•rasile inlediğı ıçin .. 
~i 0iuıların d •ıvarlarınd a 
a terrnometre, bu büyük 

~1 "deli hastanm koltuk al 
tte k ı . d onrnuı. tiCCAman b r 

'~ceydi sanki .. 
, ece yaraları, hastanele 
•ıı k t~ arekterhtık kokusunu 
~ 11

Yl\n koridorlarda gezinir 

1 
trı . büyük bir düıünce uğ 
Urıcl 

'lı 11 eılyet (ekmenin •on-
~ la.danı tadar gibi oldum!. 

/v1. N~ 

Yugoslavya 

lul~aristanla bir anlaşma 
mı vücude getirece~? 

~ llelıırat , 26 (A.A .) -

b~fuıla vyada Kraıu ye va çda 
1- ~tik ve ayrııık partiler 
1 •e.f ından bir meting yapı
nlltıı~ır. eıki harp demokrat 

b~ttııi Batkanı bugünkü ka 
'"t . k ı 1 Yı len it etmiı ve Sırp • , .. ı bt a Hırvatlılar arasında 

111 ' arılaıma y&pm"k kabil 

~~Ulunu söyledikten sonra 
~ 'nsa küçük an aıma, Bal 

)\ l'I •nlaımaıı ile el birli ti 
bı Prtıak ve Bulgaristanla 
tıt" h&unlaıma vücude ge 
, 'b~k Jel inde bulunduktıtn 
0
1\'" s t . . ıı1 1\ • ovye cumurıyell 

t1ıb t.anm masanı da mev 
•lııı etmi.ftir. 

~ 

Ekmek ve Un Talimatnanıesi · 
Okuyucularımıza faydalı 

olacajını umduğumuz un ve 

ekmeklerin umumi evHfma 

dair olan talimatnameyi ne

trediyoruz: 

Bahkısir mtrkız fmıltrıAda 
ekmek imalinde kullanllacak 
birinci " ikinci nHi un ersafr. 

Birinci ne•i un e\' ·afı: 
l BeyaL renkte "55 60,, 

randımanlı olaoak. ı 
2 - Yumıak, lemsi l itıf 

olacak. 
1 

3 Leueti ve kokuıu ' 
eyi olacak. 

4 Acı'ık ve küf koku 

•undan eter bulunmıyacak. 
5 - Ecnebi büzürat "ka ' 

r&mık" çavdar mehmuzu 
ve delice vesaireyi havi ol

mayacak. 
6 - 8 Numarala elekten 

geçirildiğinde kabili vezin 

bir bakiyye bırakmıyacek . 

sundan eser bulunmıyacak 
5 Ecnebi büzüratı havi 

olmıyacak . 

6 6 Numarah el~kten 

ı;ceçirildığlnde kabili vezin 
bir bakıyye bırakmıyacak · 

tır. 

7 Rutubet derecest ya-

zın yüzde 12, kıım yüzde 
13 den fazla olmıyacaklır. 

8 - Kül 11,90 dan f a:t.1a 
olmayacak, bu kül hemen 

tam;,mife a&it Jorutnkte eri · 
me idir Erimiyen kum ~e 
toprak bakiyyeııi O 30 dan 
f a7.la olmıyacaktır 

9 - Mevaddı madenıye 

ıinde kurutun, bakır, çinko 

ve fftP bulunmıyacaktır 

JO -- Mevaddı kimyevi
ye ili:fe edilmit o1 amıtma 

lıdır. 

11 G :uteni alastiki ol 

7 - Rutubet dert>cesi ya 
zın yüzde 12, kııın yüzde ı 

13 den fazla . olmıyacak . 

malı, çekilip barakı ' dığu, cla 

eski halini almalı ve n ık
tarı kuru g'uten hea;tt bile 

yüz.de 8 den aıağı olmama· ' 
lıdır. 

8 - Kül 0,70 den fazla 

olmıyacak bu kül hemen ta 
mamıle asit klorikte erimelı

dir. Erimiyen kum ve toprak 
bakiyyesi 0 .30 d1tn faz 1a ol 

mayıcaktır. 

9 Mevaddı madeni 

yeıinde kt· rıun, btıkır, çin 
ko ve ıap bulunnııyac1'klır 

10 Mevaddı kimyevi 

ye ilave edilmi~ 
dır 

olmamalı' 

1 l Gluten a 1 astikı olmalı, 

çek1lip lnrakılclıgıncla cııkı 

halini alnıala ve miktarı 

ku glulen heaabıle yü1.de 
]Ü dan aşağı olmanu,ladır 

12 Hamiziyet, asit ııÜ· 

lf ırık h'!ıabile O,l 8 dan faz 
la olmamhrlır. 

İkinci n9li un e•safı 
1 - B~ya~ renkte ve ''70,, 

randıman 1 ı olacak 
2 - Yumuıak . lemKi f\tıf 

olac<tk. 

3 Lezzeti ve l; okum 

eyi olRcalc 
·l Acılık ve küf koku 

12 - Hamiziyet, asit sül 
firık hesabile 0,10 dan faz · 
la olmamahdır. 

Her iki nevi unun tabi olma
, sı lazım gelen şartlaraıa ba

yilerinin latbika mecbur olduk
ları hususat 

J 3 Her iki nevi unda 
çavdar miktarı yüzde S den 
fazla olmıyecaktır. 

14 Un çuvallarının etıke 
tlerine aıağıdnkı maddeler 
ya7llacak ve etiketler çuva · 

llara yapıştırılacaktır. 

A - Unun gluten miktarı 

nın yüzde kaç olduğu. 

B Unu çıkarım fabrıka 

nın il'mi 
C Unu salanın ismi. 

O Unun cin5i. 

K Unun rutubet dere-
cer.ı . 

15 - İthu talimatııame 
gllzete ile ilan tarihinden 

itibaren bır hafta .-onra me · 
riyele geçecektir. Hilafında 

YILBAŞJ 

ııiri olacak. içim gtcıklıwmıı , 
kalbim tatlı tatlı aklarılmı 

ya baılamııtı .. 
Bir kadın "li .. Demek ki , 

l\endi kendime: 

()1\ O da gitti, c1iyordum; 

>.Q U da, ötekiler gibi gÖ· 
\ı ll'ıden ve.. Gönlümd~n 
~'klaıtırdım ... 

" 1-tern, dalgan dalgın ) üı ü 
Il)r 

\'t ' hem . son maceramın 
ti~~iği cüreti, bir an.ıhlar 
•ırı' kullanarAk, kafamdaki 
ttı 'rı, bir çoklarının cöze 

l1ı~~lği o gizleri, elçabuklu 

()~e .. •çmıya çalıııyordum. 
't '1funmüş: Serde gençlik 
) tıi ile maceraperestlik 
l:\ııYana 
p . 

ı . 'lltılar olduktan sonra, 
llıt 

iencin yanında: 

~'kk Falan fıylezof aık 
ll1ı bıııda, ıunu 11öylemi11 bu~ 
ı,1 Uyurmuı, demek uka 

ık et · t ' h rnıt ır .. 
dı en de, o saat için öyley 

'tl· k l'ıt ' lmbılir neler görmüş, 
b Reçirnıit bir adam iddi · Jtt· 
bi 1 

ile. her adım atışımda 
t \' 
Qh ecize yumurtlıyordum • 

'il\ 0 Yle, dalım yürürken, 
'ttıa önüne gelmitim ... 

~t Sahı , dcdım; bu saca 

- v b tı.ı e u can sıkıntısı içi· 
'le . 

~t"' sı_nernadan baıka ne· 
"' R•ctiı· ·ı ır, .. 

'Sinema çoktan mı ba-

>'AZAN: 

Mehn1et Tuğrul 
ıladı?. 

Hayır, dedi kiıe me 

muru; bet dakika evel. . 
BirincideR hir l>ilet 

ver .. 

Evvah, bırinci mevkı de 
bo~ yerımir, hiç yok .. 

O halde?. 
En arkRdan .. 

- Peki yalnız , çabuk ol . . 

Yerim, ko1ityda ımlt . İçe· 
ni zifıri karanlık olduğu 

1 

halde, kontrolör beni yerle· 

ttirebildi. . 
Filım . hini idi . . 
Tuhaf değıl mı. o zifiri ka

ranlık içinde, göalerinı perde

de iken; kafam, başkalarının 

kaıı, göz.Ü . aıle Lerbiyeleri 

ile uğraııyordu .. 
Bunları muhakeme eder 

ken, kolumu, yanı başıma 

koyacak o 'dum. 

Fakat, bırdt>nbire: 

A, pardon. 

o~mek mecburiyetinde 
kaldım . . 

Ko lum, yumuşak ve kadın 

elı o duğunu, derhal bel'ı 

eden bir kol ü:ıerıne gelmiş .. 
Tabii, tekrar eski duru 

muma döndüm. 

Lakia, biraz da filmin le-

yanımda bir kadın Vitr .. 

Elektr.kler yandı .. 
Baıı:nı çevirdim: 

Gözlerimiz karşılanınca , 
içime ıarip bir sıcaklık ıel· 
di . 

Ufak tef ek, saraıın, deniz 
gibi mani ve deniz mavili · 

ği kadar ısla k gözlü, güzel 
ce bir kızcağız .. 

Bir kaç gülümsemeli ba 

kıttan sonı a lambalar sön 

dü; perde aydınlandı .. 
Perdede genç kız, yatakha· 

neden kaçıyor, mektep du

varlarını aşarak parka, ııev· 
ıilisıniue koıuyordu . 

Perdedeki delikanlı . genç 

kızın elini tuttu, öptü .. 

Ben de, yanımdakinin ba 

kıtlarından aldığım cürellt>, 

yavaıça elimi, elinin üzerine 
koydum... Ve. Okıamıya 
ba,ladım . .. 

O hıç çekinmiyor; avuç

larım arasında, sevilen elini 

daha fazla bir teslimiyetle 
bırakıyordu .. 

Perdedekiler, bir kanepe

ye. yanyanR oturdu~ar . 

Eli, hala elimde .. 
Omuzuma, omuzu değdi .. 

Tt"ması, her ikimiz ele kol1ty· 

laıtırdık .. O sokuldu, ben 

sokuldum . 

hareket eden alakadarlar 

hakkında kanuni takibat ~ocu~ [sirgeme Kuru-
vapılacaktır. 

16 Hariçten gelen un 
larda etikete tabi tutula 
c.akl:r. 

B. Hacim 
Muhittin 
Diyor ki: l 

mundan: . 
30 Aiustos 935 Zafer ba · 

17 Etıketıdz un~a n 

mek yap.ınlar cenı.larıdırılır 

& 8 Un etıketine muvaf 

fak oln da ekmek talimatına 1 

muvdfık olmaz.sa fırıncı 

cczalandınhr. ı 
l ~J Ekmek lalimatma 

( B '!i tıır,ıfı hirinl·İ 11ayfuda ) 
Tüı k ulmuından batkıı hiç; 

bir uluı bu kadar wüzel an 

la~ ı • benim si yemezdi. Her 

arktıd<if . bunu konuıur 

1 

muvafık olma.ı ve ait olduğu 

tın da etiketine nıuvaf ık zu · 1 

ken Büyük Önderin adı ön· 

ünde ~" ygı ile •·oyun kes 

mekte ve bat eğmektedir. 

BiJhas.~ ıtltı yüz yı l danheri I 

görülme ııiı bir halde asaytoin l 
mükemmelliği Cumuriyetin 

en aç:k ve en 111rr: imi bir 

hurel mene, uncu ce71ılan. 

dırılıt . Buna vuıul için fı. 

nncı o partiye ait > apaca· 
ğı ekmeQ'in unlarından bir 

çuval un saklamafa mec 
burdur Ve o partinin ek · 

meği sarfedildikten ıonra 

bu unda sarfedilebilir. Hu 
suretle numune hazırlanma· 
dığı takdirde fırmcı ceza

landırılır. 

Birinci n1Yi ekmeğin haiz ol
ması lazım aeıen enaf 

1 -Kabuğu sarı, revnakh 

kabili inklsftr ve kabuğu 

içinde tamamile yapıtak bu· 
lunacak, iç aruında boılu

k1ar bulunmıyacaktır. 

2 kabuk kısmı yüzde 

30 dan aıa~ı olmıyacaktır. 

Piıme işi 250 derecelik f ı 

rında 40 dakika ekmeği tut 

makla me4iruttur. Bu müd

det son hamurun fırına kon
duğundan s :mra itimat edi 

edılecektir. 

Hamur yu~urmak ve 
elenıek için makine kulla 

nılacakllr Tatl ı maya mü-

rehn htir . 
l 1 - Birınci ve ık inci 

nevı elunek ~ıkaran 

ftrınlnrın tef rılı ı ve bu f ı 
nnlarda yalrıu. ~ıkaracalda 

rı ekmekt,. u!lundan baıka 

nevi un 

12 
bulamaç 

bulunmıyaclt ktır . 

Eknıek uz~rıııe 

veııaıre sürül mi· 
yecektir. Kıtnsı lıashın ıek· 

(Devamı dörduncu ııayfada) 

Oınuzlarımı7. birbirh•e ya 

plfık .. 
Kalplerimi~in hızlı vuruı · 

larını ve arasara aöjüs ge 
çirdi ği miz i du yuyoru:z .. 

O vakit, heyecan iki mi•li 
artıyor. 

Perdedeki genç kız, bk· 
şını sevrilisinın omuzuna 
dayadı . 

Omuz~m& bir baı değdi. 
Perdede, ihtiraslı dudak 

titreyişleri ... 

Kuvvetli bir öpüıme 

Ve ben de, omuzunıdaki 

başR. dudaklarımı yaklaıtır 

dım: Saçlarına nefesım ka . 
rışıyordu 

Oh. kadın kokusu, ne 

müthitlir ... 

" . * 
:'\t:dretle tRnıımamız bu 

dekor içinde oldu . . 
Artık, 11k sık bu 1 uşuyor, 

buluşamazsak da, mektupla 

şıyorduk 

l~utün kadmlığına, yani 

şeytanlığına rağmen heni 
delice. çılgınca sevdiilni 

açıkça ~öylüyor. benını ıçin 

canını fedaya hazır o'duju· 
nu itiraf ediyordu 

Sinemaya katiyyen gide
miyordum. Gitmek istersem 

bile , muhal.kak yanımda o 

da bulunacaktı... Çünkü, 
yalnı7. gidersem, belki, yine 

bir genç kızın yanına otu· 

rabillr ve .. 

, ıfadoi olarak le 'ald<i «>di 

liyor. 
Yurd ışledndc daima has 

Aats ve fedakar olan büyük 
Türk uluıı ve ulusun bir 

parça11 olan Balıkesir ili 
halkı fayare tehlikesine ka· 

j rşı •' birliği ile yardıma ko 

\ıuyor. Ve herke& keıtdiıine ıöre 

ve hatta gücünün yettiğinden 
yüktt:ğinı vermeğe yelteni 

yor ve bu itle de b ir biri 
ile yarıııyor. 

~ İhtıyaçlar hakkında . 
her halde bazı rnilracaatlar 

karşısında kalmıı olacaksı
nız. Bun 1ar hakkmda bizi 
aydın l atırm:sınn? 

Beni seçen yurddaılar· 
1ii yalnaz bir saylav ıibi 

değıl, çok yıllardanberi ta 
mıık bir arkadaı gibi kon 
uıtuın. Onların dertlerini 
dinledim. Bunlardan ya· 

1 pılabilecekler hakkında 

tabii teıebbüslerde bulunac•· ı 
iım .. Köylünün en büyük 
derdi . en büyük dileği okul 

ve okuınn lşidır . Bu cihet 

hilhass' 1-ö, lünıüzün lelak 
lcisinde ki tekamülün yüksek 
b!r örne~tdı~ . Rftzı köyler 
bilirim ki bundan yarını bet 
yıl önce okul ve ukuma iti · 
ne omuz si'kerlerdi. Hugün 

köylerinde okul açılması içın 

yalv<trıyor'ar ve bu . tabii 

haklarıdır . 

Cumuriyet hükumetinin 
de bu di eğe cevap 

Nedret, höy)e dötünüyor: 

olamaz, gıdemezın•, 
~idersen her ıey biter. di 
yordu ... 

Baı e~miye mec ,urdum. 

T e m i z bır aıkla 
Aevi'en bır inıan . n~ye kat. 

lanmaz ve boyun ejmez 
ki .. . . 

Aradan, üç a Y ııeçtiği ha· 

lele, biz. ha ii Nedretle idik .. 
Ve sevgimiz, eııki kuvvetini 
kaybetmİf deği l di. .. 

Bir gün , filmin güzel ol· 
duğunu söylediln ... 

Nedret de, o gün bağa gi 
clecekti 

Onun için, korkusuzca. 
"ineınaya gırmiy~ karar ver 
dim. 

Yine, baılıyalı beş doki 
ka olmuş . 

Yin~ en arka için bir bi· 
let aldım . Ve yine, konturo

lor beni, kolayca yerl~şlir 

di •. 
İçerı;i zifiri karanlık ... 
Zengin bir kadın .. Koca 

sından. bilmem ne için bo
şamyor. 

Ve ondan sonra, sayısız 

aııklar ile, sayısız macerala· 
ra atılıyor ... 

Kolumu. yanıbaııma yas

lıyacak oldum; fakat, bir· 
denbirt:: 

- A, pardon 

Demek ıııechuriyctinde 
lıaldım 

yramma raatlıyı.n cwma 

aünü Erkek Orı aokulunda 

ıa a t 17 de kuruı.ıumu:z ta· 
rafından fakir çocuklann 
sünnetleri yapılacaiından 

sayın halkımızııı &•lerek 
onur vermelerini dileriz. 

BaJıke•ir Çocuk 
Eeir.reı 11e Kurumu 

Güven ~irektôıü 
Güven direl törömü7. B, · 

Sait almıf olduğu bir aylık 
iıinini bitirerek va:ııfeıi ba· 

tına dönmüıtür. 

vermesi borcu ur. Zamana 

geldikçe, büt• .eler müıail 

bulundukça t• biidir ki dile· 
kleri yerine gt tirilecektir. 

Ziraat b ankaaa köyll· 

nün borçlarını usun 1'adell 
taksitlerle öde muine karar 
verdi. !'una dıir 16rl1leri· 

niz.i lütteder r. ıiıiniz? 
- Şayan t !fekldirdür ki 

Dununbey ve Sındırgı ıtbi 
birkaç kazanrn ziraat ban· 
kasına bocrlaı ı çok asdar. 
Borcu olan k ualar da bu 
tecilden çok istifade edece
klerdir. Hepsı çok sevin· 
mt>kte, hattl bu borçları 

bu kadar az talzlenle, uzun 

vadeli taksit\• !re bailama
n:n, yani on bet yıl tecil 

etm~nin, bağı .lamak ıle mü· 
ıavi olduğunu ıöylemekte 
ve Cumuriyet hükdmetine 

dua etmektedirler. 
Diğer taraf tan tuz ve ,.. 

kerin ueuzlanıau da halkı
mız üzerinde ayni büynk 

ıevinci uyandırmıtlır. 
Muharririmi7. Bi§adıçtaa 

henüz dönen l lylavımuı da· 
ha fazla rahatııı: etmemek 

için sorgularu ıa burada ıon 
vermiotir. Rır engel çıkma · 

dığı taktirde ikincı bir rö· 
rütme vadini alan arkada. 
ıımJZ kendiler ine teıekkür 

ederek ayrılmııtır. 

K\)lum, yun uıak 
dına "aidiyeti, nl, 

belli eden bir yol 

gelmif··· 

ve ka· 
derhal 

üzeri•• 

Kolumun ııı urlarındaki sı

caklığı ne ytımuıak bana, 

Nedretin korkıısunu , aıkına 

çılgmhğını h lp&ini, hepıi· 

ni unutturdu. Zaten bala 

gitmitti .. 
Çekmedim, ' tolumu .. 
O, hiç çekinmiyor. avuç

laramda sevilen, okıanan 
elini, daha büyük bir teıli
miyetle bana brakıyordu. 

Omuzuma o nu:ıu deidi .. 
O yaslandı, ben yaelan· 

dam. 
Kalbini içiı nde dinliyor· 

dum. Göğüs ıeçmftna ru· 
hum, gıcıklaı ıarak duyor· 

dum .. 

- Nedret .. Bu ne hal? 

- Tarık, de'llek sen ha!. 

- Artık, herıey bitti .. 

- Herıey, bitti arhk . . 

- Bir daha yüzü111e bak-
ma!. 

Ahlaksız •. 

- Bir daha iımimi an-
ma! . 

Kalpsiz .. 
- Sensin . . 
- Hayır, sı nıin ... 

Ve hiddetle AY•ia kalk
tık; o kapının birinden çıkh, 

ben de diierind~n .. Bu ay· 

rılıtımıE, buh •ımanıak öıe · 

re illi . 
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Ekmek ve Un Tal matnamesi. ~·~~ ~~~~~~~~~~~~ a•ı1 ... •(1C••ı:•ca-.. ••.-•I 
(Baı tarafı üçüncü sayfada) 1 y d.k 1 G h . ı , . Ucuzlug ... u ' 

~'::~ • . uzun ve kiloluk ola· o•!ak ::.:b·:·,~:i·\::~: ~ e 1 u e az anesı ~ ., w w • 

13 - Etlketsi~ unla ek· 46 olacaktır. 

mek yapanlar cez,dandırır 9 - Oifer evsafl kimye 

lar. si kuru undaki evsafın 
l 4 -· Un etiketı11e mu· aynı olacaktır 

vafık olur da ekmek tali · 10 Çınko ve çinko kaplı z j 11~ 'lı ' 
mahna muvafık olmazsa mahallerde hamur yuğru' ı? 1 1 ~ ı · 'I"' 1 a 
flrtncı ceıalandırılır. mıyacaktır . Hamur yuğur \'ı~~ \'(' f tı~la, ho~ izl '-"'\'t· ,~. :ı,v.F·1 ..... kaTld11·ııııl:ır·ı ı~·ıu ~.-ı·t~ .. "»' li,· F a n~ (it ıaı· ız i ilk\f Şuil lml 

1 a ş ,. 
ı 5 - Ekmek talimatına mak ve elemek için makina ~ " l\ 

mt1vafak o1maz ve ait o 1du- kullanılacaktır. Hamur mü-

ğurıu da etiketine muv~f ık sa vi kısım sert ve yum şak t) ' 
zuhur etmezse. uncu ceza· undan terkip ediltct k ve ~ STOKLARIMIZ DAİMA VARDIR. .~ 1 ~ VE ' 
landırı'ır Buna vusu: için tatlı maya kullanılacaktır . ... _ . , ' 

fırıncı o partiye ait yapa ti İkincineviekmekçı ~~~~~~~~~~~~~! ·a Tuhafıye magwazalarında • 
cağı ekmeğin unlarından bir karnn fırınların tefrıki ve 1 • 

Ç 1 ki .x b :···················· ••••• 1 .················.··········~ 1 bulabı·ıı·rst.nı'z? .. , uva un sa ama~a mec ur- bu fırınlar ela yalnız çıka 1: 
dur Ve o partinin ekmeği racakları ekmek. ununrJan : ! : Sayın yurttaşlara : , • 
sarf edildikten rnnra bu un bm"ı'ykaacanketıvri. un bu undurul - .~Telef oncu=.·J .. : müjde ; 1 •) .:• ·~•--11• •• a1l1.••Jl., 
da sarfedilebilir Bu suretle 
numune hazırlanmadığı tak- 12 _ El-..mek üzerine bu· :

1

, • • : i Mohı lya ve zarif ve i 'ı ,11111111111111111111111111111111111,llllllll' 
tirde fırıncı cezalandırılır 1 . " "I ABDUlKAOIR PiNAR .,. 1 • ~ İkinci mi ekme2in haiz ol- k·,;;~<K;~~;:;;· Y·:;:.~~·c:. ~. :_:. ~:~~::ez:: ... '•ndaı,. ~. I E:-Dağ llıcasında .. büy. ük tenzildı~ 

maSI lazımgalen 8VS3f kilolu'< 'o' acaktı r. f'AS:\ llA~1A~11 l(APJSI En ucuz ve çok sağlam ~ 

1 - Kabuk hafif esmere melkJ v~p~:1.~:t::z:,:~~ırı~~- ~ ~ h:Alt'ISJ~DA ~ 48 ~ ~~ob~:~aal~ar~~::· ,,;n~~r.a~;i: i. E Suyu V9 havası uuzel sıfa kaynağı ~ 
meyyal, tiarıu sı, beyaz ka - ) U "k f k 1 • h l d • - _, 
bili inkisar olacak, kabuk 4 n etı elıne muva ı •· ... ... • T , 11 H'O~~ · apis ıanesin e Varnalı · ı - . B 7 "'-
l çlne YRP•tokbulunacak' ka :~:~~ık ek:,~:.,:: li~;,:~:. i r f, ı. El- il N ,('il ı\ ,,. •, "~ ~~:.~:·;~ A ::~::· ;;:ı7::: i E a 1 ya Dağ 1 h c a s ı . ~ 
hukla iç arasında boşluklar :VE SAiR TA \llH.AT YAl'ILIR: • ve onlardan d"ha .sao_~ lam : : :=; 

u unmıyacaktar . ... b 1 ceza'adırılır. 1 • 1 " ~ · ı -- ~ 
15 - Ekmek, talimatına : : : şekilde yaptıracağın1za : - J - Yollu:-ı ıır.ıba, ııtomolıil ve kuınvorı ırjhi her ttir '-

2 - Kabuk lusmı (yüzde •• •• •••••••~ • · h H - " :-.. _, muvafık olmaz ,e ait oldu- •••••••••••••• •. şiıp e etmeyinit.. üseyin :. -- 111 rıu~d \fü·t:ılarıııırı i~IPmeı-<İne ı~lveri lı ve gn ~ 
2'2 den aşağı olmıyacaktır. E L f o· ~t .. ı· v. J 11· --gun ela etiketine muvafık ula lf8 Of ugunuen·, : ukstamn vaphğı işler Balı : : ze ' ır. :: 

Piıme işi (250} derecelik r • esirin ticaret hane, ve 1 - ~ 
f d (40 d ._ '- k zuhur etmezse uncu bun<t Evkafı mülhakadan Hacı • • - . --ıran a ) 8Ki'(a e meği : mağazalarında bulunur. • : 2 Saygılı hu\lı.ımızın lltcn jı;tifadosi vu sııg· lığı do ~ 

LJ vusu ' için fırıncı o partiye y k A kf d H 1 • " -:. tutma& a meşruttur. Bu a up ğa va ın an isar · ı : şçillgi ve muvaffakiyeti : : ştinl'esile fıntl ıır indirHmiştir : ; 
"""..ıd ait yapacağı ekmeğin unla ı k d 78 • - 1 "'--mi.iu et son hamurun fırına a anı övü civarın a I• ile tanınmıştır. : - Bir ki~i için lrnnyo ve o ln lciruH olarıık gün°8 iti'. 

k rından bir çuval un sakla l 1 ı d • • - · · b k 1 · iti'. ondulun an sonra ihnı•t numara ı tek taşı su i e ö •••••••••••••••• •••• •• •••• : yırmı ş uruş a ınır. ~ 
edilecektir. ınağa mecburdur. Ve o par· ner un değirmeni 22 8-935 Bal kesl'r ı'c - -. 

3 - Aleıtiki olacak, üze. tinin ekıneAı ı-arfedi'dikten gününden itibaren on gün l ra E 3 - On ~ünden fuılu kalanlara ayrıc·a yiizılc yiru1i ~ 
rine tazyik edilip bırakıl~ı sonra bu un da sarfedile- müddetle artırmaya çılrnrı· memurı'ugwundan·. =-- fon;,ıJtH yupılır. --,~ 
gwıııda y · k" h 1 1 bilir . Bu suretle nun.une • th 1 2 9 93r'. ıne es ı a ini a a ımışhr. a t>si . - ·' pa caktır. hazır'anmadıuı taktirde fı f1ir borçlan dolayı mah· : 4 B:ıyıı n ''" Huv •. hır ınn .ıvrı avrı i~tirohat ve t.~- ~ 

., zartesi ~ünii ııaat 15 de Ev- " " ; 
4 i · Ü rınca ceza~andınlır . cuz o'up satılmasına karar : n Pızıilı rıı:-ıfınlleri yapılmı~tır. -. 

çı c z.i esmere mey- knf idaresinde yl\pılacaktır veri '<·n 31 nun' arada kayıt : ~ 
yal, beyaz ve içindeki göz- Masraf hesabı İstekli olanların nıüracaa t- 1 1 - 5 ,. . 1 . . 1 • b l 1 r il' 
1 

ı müsttıme Şavrole yük - . ~tıyen Pr ı~ ın ıu~usı unvo u oılrılur <l . ı vur• 1 • it'-. 
eri o'dukça çok olacaktır. Ç 1 b f 1 - iti'. 

H 
uva aıına İfçi masra ı: arı. kamyonu ~atılağa çıkarılmı~- - ı. ~ 

1 amur edi\nıemiıı. ve piıme H '-" 10 !' ( ) - 6 \ \ ·· t ·ı L k l t· il --. y amurKar \uruş 4 1 45 tır. Satış mahal'i Balıkesir : ' rzn rı •·n muş erı er e yenıer., rıryo u Vf! yn :.ı ~ 
miı, un lopaklarJ bulunmı- Kürekçi 10 " h 11 1 b - temin edilir . iJll!. 
Yacaktlr E l(l 

pazar ma a i o up irinci - iti'. 
Y d 5 lektrik - , . ar ırncı ,, artıı nıa 2 9 935 tarihine - iJll!. 

5 içindeki renkli leke- ç k 4 Su 00 - 7 11 · · 1 k ·· 1 r Aynı :zn· il'. ıra " " tesadif eden pazartesi gÜnÜ - - .J \'fiı:!I VI! 1\'llllf' ~5UJU l il \'0 guze 1 1r. iJll!. 

ler, mevaddı ecnebiye ve 29 Yekün Tenzifal ve tenvirat 2 ,. saat onda haş'ıyacal<tır. O : ınaııdo c ı yi lı lr tı!btil havcı yeridir . . i 
kirnyeviye bulunmıyacak, A lalı aflllnıa bedeli 5 " o .. un konu 'an pey muh •. rnen --- y urılıımuzuıı J)Clc f ıv_ dnl ı \'I' llimizın bir ('t!k ~·fa ~ 
1 Bir çuval un 72 kılo ol ~ • 1 fl --. eı.zetf ve !<okusu eyi ola- Zarar ve 7.iyan J " kıymeti alan 50) l iranın yü : \'ı! s·ıglr k yeri olan «Balya D ığ ll ı<':ısı" c:uyunı 0 ~ 

k duğuna naıaran 1t O kilo e -. 
ca · 300 J&kOn zde yetmi beşini bulmadığı : vı! h:ıvas ı rı(lan ·uz lıir par:ı 1':.ırf ı lc İ!itıfuJc ctın. - ~ 

c H f"f 1 k un için 11:çi masr.ıfı 40 3 - 1 · · l ı lk ı ·d k) .. rın , 0 - a ı asit o aca ve " taktirde ikinci artırma 7 y "rın1 sııvıı ı n ıı ı m ızrı oiııit ı•r ve O'I e<'e " ili!. 

d 
t 00 = ., '"" n r"" ı · ill'!.. 

asi ite~t (asit ıüfürık hesa· 0 ur. 5 kilo un iç in masrafı: U3S tarı hine tePadıf < dt'n - ı:ok momnıııı ve fuydulnnm '.? olıı<·aklurını :im1 ı· ~ 
bile) yüz-le 0,5 den fazla 2900 I~ 100 kı o un için ivçi mas 5 pazartesi günü aynı saatte = ı len . miijılolerim. ~ 
olmıyaçaktır. I~ 40,3 rafı 411 .3 idi. SUO kin kilo başlıyacaktır ()gün PO çok = • .\1ü:--l cırı i 

7 Dişler arasında his- 20U işçi masrafı 20 1,5 dır. Yev artıranın üstüna ıha 'e 0 ıu - ·· ,.,,, ' -= 11( '.~L',\'J' ı~' .~.'l,~I\.'' / J• ~ sedıHr dereced~ kum vesaiı Yevmi fırın masrafı miye fırın masrafına 3UO nacaktır. Peşin para ile gös r 1
' ,., r. ı " ~ 

mevaddı ecnebiye bulunmı- Tezgahdar 80 kun•ş kuruotan 501.5. teri en gün ve saatte hazır - 1 ~ yaca&ctır. Odun 200 ,, (De\·am edecek) buluıınrnları ilan olunur. : ller ı·umartı ~ı guuiı :-aat 15 dt• Abulıane hanını: ~ 
------- -------------------.:.--------------, ----------r- E nn ıloğnı il caya kaptı k ıı~·tr vnrdır . ı: ıdq ı ~Pim:' '!'r ~ 

I i - ıı. ______ ..._ __ 

E~·~ !J4P.!1.C~IJ 
ıç ın Lü3 iımfü f_,ş_yaLat'ı 

adan 0!:;s~JllırıJ 
Bizde en eyi Boya ve 

YAGLARJNİ 
eurada bula b1111Joru -

Biz. kOylülerde 
Pullu~ ve ~ enç b er Dü~eniriı 
flEp Bura.dan Atırı~ 

.. - ._ - lıra lır Kuı\•ı kn ~·lıvı götiirıi tutm:ık j9tivenlerin) eşıl 1 
::; r , - ~ . ., iii!!! 

ı l}f )Ji 'rf ,1\ f : eivnrınd:ı lhralıım Snmiye hnş vıırmnl:ırı. 1 
KADRİ YETKİN l.111111111111111111111111111111111111111111 ·-

iç ha '> talıkları nıüteha-
ı ı-'S sı Milli Kuvvetler cad -

desinde Yeni · ı ürk iye ec
zanesı üsünde k ı rn ua ye

nehanesinde her giin sa. 
bahtan flkşama kadar ha· 

' stalarıııı muavene ve te-
dııı. vi e~er • 

,...,,.,,,-. ______ __. __ 

BAllK(SIR ASK(RI SATINAl MA 

KOMiSYONU ilAHLARI.. 
~ 

______ _. 

sanla o 
Ba'ıkesir Merkez kıtaat ha vvanatı içın 340 ton 

. , "ıere 
,.•• 0 •••••••••H••••tt••, 3-eylü ' -935 sa'ı günü saat 15 de ıhalc~i yapılmak, u u· • s " • açık eksi 1 tınevt.· konmu~tur. Tahn in bec!e'ı 4 Lı80 lira ıll ıt· i ayın muşte- : vakkat teminat ınıı.tarı 3! 6 lı ra o u p iha 'e ko lardu sall~ııl 
• ~ " 11 gL : ri /erim; ze i a 'ma k omisyonunda yapı 1acaktır. lstel. li erın muil) ~eac•ııl· 
• • ve saat de kolordu satın rtlma komiı;yonuna r11tır le. 

: f\:lllllllt.t ti~ gtııı : ları ve istiyenler şartnameyı mczkür komi~yoncla göroıe 
i oları :ı~arlı \f' danı- i ri ilan olunur. l q ı 22) 

: ~"lı IH'r' ıiir·lii iilcii w· : ------ _____,,.. . . ~ . ~------~~~~~~------~ 

i tartı alf'tl.-ri di'ıkkit- i 
; rıı1111zıla ~ ııılnı:ı~ı:ı- ! Ba/_,/a Uray Brışkan/ığınJatı~ 
•• •lıı·. •, f> 1 d · f ·ye hortLI • , , )e e iyenıızce sııtın alınf\cak 200 metre ıt aı açıl< 

: Yt• ıı İ ırı•Iİı·djiriıııİz : mu 16 8 ·935 gününden !lıbaren 15 gün müddt-tle g35 

! ktıl'U darı~ iHı•iil:·r·i: . : eksiltme rnr..ti e rrünakasaya konu'muştur. İhale 3l·8J1le)İ 
• • günü saat ](} da icra edilece~ tir. Tal ipİt· ıin şart~a tıer· 
: \'inııi Iİll't• : görmek ve daha ziyade malümat almak lstirenlerıll ıu· 
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