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Yeaf ve Baıyazmam 
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Eylul 25 Çarşamba 1935 

'rORK DiLİ EVi 
Ba/Jkesir 

Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 

SAYI: ~757 PA.ZA.RTES!DEN 6ZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI ÇIK.AR... ONUNCU YıL 

Y u-;;;-.;istan ihtiyat askerl~rinin terhisini geri bıraktı. 
ltalya Kabinesi Beşler Komitesinin Telefon 1 Edrmnif Gezisinde: 

T eklifleriniKabul Etmediğini Bildirdi Kanunu projeleri hazırlandı Edremide_ ~ir_ ~akış .. 
Beşler Komitasının k;;.arma gö re Habeşistan- Po~:kar~~ı:ı:. <.?·~~l~raf Edremit şaıbayı. ile mülfüt ~ ~~lük kalhlı b~r av 
da esaret yasak edilecek. Asker ve polisten baş- ~.~:;!.d~::k~=:1 :~:ı.~~~~.~:~ olm~ş, - Edremıtıe su ve elektrık ışı hallolunmak mre .. 
ka kimse silah taş,.mıyacak. Habeşistanın fi-
. nansal ve idari işle ri' düzeltilecek. 
lstanbul, 24 (Özel) 

taris gazeteleri, İtalya Ha 
eşıstan anlaşmazlığının son 

sarhasından bahisle uzun 
~akaleler yazmaktadırlar. 
Bu gazeteler; bir ümit şüle ,. 
1 tıden Sonbaharı ilkbahara 
kıı.tbedecek kadar hüsnütesir 
Yaptığını kaydettil<l en son 
tıı. . genel sava,ta insanlığın 
iÖrdüğü zararların unutul
lllatnası lazım geldiğini ve 
•ari bir hastalık gibi 
0radan ora va atlı yan h ı:ı rp· 
~:rı kaçmak iktiza ettiğini 

D.\1e ediyorlar. 
Cenevre, 24 ( f. . A ) 

Ulus lar sosyetesi genel sek
teler iği dün akşam Beşler 
komitesinin yaptığ ı ödevle 
tin tam metnini neşretmiş· 
tir. • 

Habeş"stanın k a bu l İta! 
l'anın ise reddettiği bu öner 
Reler esası şu dur: 

liabeşistanın finansal ve 

1 
bunun içinde imparator ulu s. 

~.sosyetesi i le mutabık kalarak 
tr takım ecnebi mütehas 

8
'
81ar tayin edecektir. Esa 

tet yasak edilecek ve erir 
t · •careu yapanlar cezalandı· 

niyetini saldan alc esirciliği 

ve kaçakcılığa engel o lmak 
iç in tedbirler alını caktır. 

İstanbu, 2 , (Ôzel - Ro · 
madan haber veriliyor: hal 

yanın, mukabil teklıfler yap· 
mak üzere lllduğu bildiri ' ı 

yor. Yeni tekliflere göre, 
Habeş stanm temin\ için 
Beşler k omitesinin muvafık 

gördüğü ecnehi müşavirler 

İtalyaca kabul edilmektedir 
İstanbu l , 24 (Ôzel) 

Romadan gelen son telgraf 
ha berine göre; ltalya hülıu · 
meli , Napoli şehiri halkına 

verd iğ i bir emirde, her ih· 
timale karşı şehiri boşaltma· 

ğa hazırlanma sını bildirmiş 

tir Bu e m ir, Napoli genel 
efkarı üzerinde önemli akis 
ler uyand ı r.mştır . 

İstanbul. 24 (Özel Bü 
tün italyan gazeteleri hü-
kümetin verdiği emir üze
rine küçük kıtada çıkmıya 

ve eskiden olduğu gibi, 
ik inci ve üçüncü t a bı yap · 
mı yarak, bir d ef adan faz 1a 
intişa r etmerr:eye b aşlamış· 

!ardır. 

Roma, 24 (A A ) hal 
yan kabinesin in bu günkü ;•lacaklardır Asker ve po 

isden başka kimse silah ta · toplantısından sonra neşre· 
:1 ınıyacak ve po1is ecnebi dilen resmi bıldiri ğde ltalya 
erin yerle~mi§ oldukları ye· hükumeti bu önergeler n 
tlerde bunlarm himayesini yrtlnız kabul edılmemesi se · 

~ktır Sınırların em beplerini bi1dirdiği ve muk 

Yunanistan da Silah
lannı Arttırıyor mu? .. 
~evcut kuovetJ;,.ine yeni silah 
dağıtacak. 7 5 uçak daha alıyor. 
il londra, 24 (A.A .) Ati-
ildan bildirildiğine göre , 

~bvcut kuvvetlerin y ~ ni si · 
a. larla bezenmesi ve 75 

l'e . 
t Ilı uçak ve birkaç dasto 
l!Yer ile deniz altı gemisi 

"1•tıınası kararlaştırı 1 mıştır. 
bı İnuyat askerlerin de ter-

sleri şimdilik geri bırakıi 
ltııttır . 

tı İstanbul, 24 (A.A) Yu 
l C\rı hava filosu bugün Is· 
:rı~uldan memleketine dö· 
• tnu§tür. 

ıstanbula altı Yunan ~eniz 
uçağı geldi. 

d lstanbul, 2~ (A. A ) Altı 
tı eniz uçağından ka tınç Yu· 
8 &.~hava filosu bu sabak 
\>.ı d e Çanakkaleden ha· 
~~lilnarak saat 1 O 35 de Bü. 
}

1kderede deni7e inrniıl er 
'llt . 

ı01Yunan filosu havada fi 
lltıınız tarafmdan kar§ı-

\ uoaı li:ı,h.ıkııı ı li ı 8 :s 

lanmıştır . 
Büyükderede süel uçak 

kamutanı ve subaylarımız. 
la Türk (fava Kurumu lsta 
nbul Di rektörü B. ismail 
Hal< kı , \ e dalıa bir çok ki 
meseler Yunan uçakçılarını 
karşı ' amışlarclır 

Yunanlı konuklar Parapa
las oteline lneceklerdir. 

abil önergelerde bulunn a · 
dığı ynzılmakta ye Musso· 
linin İta l yanın Habeşl ere 
karşı takip edect>ği ~ıyasa 

anlanlığı ılave edılmekte · 

dir. 
Lodra, 24 (A.A) Adi -

ababadan b ildirildiğin f> göre 
Habeş resmi çevenlerlnce 
b :§ler komite inın teklıf 1e-

rine cevap olarak İtayanın 
yaptığı teklifleri kabul 

11a) ı ııılırlık lial,a ı ıı B \lı ~.t·ı.nka)a 

lanıııtır Şimdiye kadar ta
tbik mevkiinde olan şehir 
ler arası telefon kanunu, 
otomotik telefon kanunu ve 
diğer te lefon kanunJarı bu 

E lı • nııtt11rı ,..oı·ııuu, 

edilnıiyecel< mahiyette sa 
yı ' makta ve Ha beşistanın 
Eritreyi ltalyan Somalisini 
bağlamak i.lzere bir toprak 

Bır haftaya gelinceye ka Edremidin, bugünlük ih-

dar, Edremidi, köhne b inalı . tiyacına kafi gelecek kadar 

parçası \'ermekten imtina 
edeceği söy lenmektedir. 
Habeşistan silahlarını da 

bırakmıyacakhr. 

yeni hazırlanan kanun pro 
jesi içinde bu' unmaktadır. 

~u proje Kamulaya ilk de 
vrcede sunulacaktır. 

.L-

den 
• 

1 an Ordusu Gü 
Güne Kuvvete ıyor .. 

lrnrgacık burgacık sokaklı, 

gece hayatı olmıytın. park-

sız , elektıiluiz bir şt hir ola 

rak tahayyül edıyordum. 

· Meğer, ne kadar aldan 

Son gezimiz, bana, yep 
yeni bir " Edremit ,, tanıttı. 

Şehire girdiğimiz gece 
ilk nazarıdikkatimi celbe · 

den yer , park oldu . 
-

büyük ve güzelce bir parkı 

var 

Fakat, Edremit urayı , bu 

parkı . şehfre kafi görmü· 

yor: 

Şehrin en güzel yerinde, 
tabakhaneler vardır iki üç 
aya kadar bunlar, o mevki
den kaldırılacak, başka yere 
nak'olunacaktır. Tabakha -
(Devamı ikinci sayfada) 

il Alman orduları~ı. yarın u.ıvanyaya taaıı uz etmiş bir D i 1 Bayram 1 Atat Ü r k 
hal~e gorursek. h1ç şaşmamahyız,, . . . . . . . 

İstanbul, 24 (Özel) - lPl&ında, ihtilafların tamamen ıçın yapılan ~aznlı~lar. 8ustunun temel atma torem 
Paristen haber veriliyo•: kaldırı1 ması lazımdır. M. 1 
F S 

.. f' k . w İstanbul, 24 (A.A) - 26 Menemen, 24 (A.A.) -ransa u 'a an ıgı rapor· Arşımbonun söylevi. siyasal 
eylül peışembe günü saat Menemende bugün Atatürk 

tö " M A b k ·· çevenlerde önemli tesirler ru · rşım o. ço onem· 18 de dil bayramında Türk büstünün temel atma töreni 
li bir söy'ev vererek ezcüm· yapmıştır. Dili adına verılecek olan yapılmıştır. 

le demiştir ki= G·ı r·ıtte söylev 26 eylül perşembe -----""'--
- Alman ordusu, pek günü saat 18 de İstanbul 

yakın bir istikbalde Fransız radyo merkezinde verilece · Fransa da 
ordusu derecesine gelmiş bu- Kral taraflarına sili~ da- ur. 
lunacalctır. Almanya gE>:ce 

1 
li gündüzlü Lunun için ça· ğl\lhYDf. 
hşmaktadır. Bunu. uluı;;lar İstanbul, 24 (Özel) 
kurumu da. İngiltere de bili· 
yor, fakat buna rağmen hiç 

kimse ses çıkarmıyor Al 
man orcl ularını yarın Litvan· 
yaya taarruz etmit bir hal 

de görürsek, hayret etme· 
meliyız. Zira bu hal esasen 
bekleniyor. 'Ju durum kar-

Atinadan alınan ve cumu
riyetçi mehafılden verilen 
bir ha bere göre Yunan hü
kumeti Giritteki cumuriyel
çllerin çokluğuna kartı bir 
tedbir olmak üzere Girit kr
al taraftarlarına silah dağıt· 
mağa karar vermiştir. 

is~en~ariyeye sev~iyat ya
pıyor. 

fstanbul, 24 <Özel) 
İngi ' tere hükümeti yirmi 
Husar alayını lskenderiyeye 

====================-'===! sevketmiştir 
r--~----·-----~ --- -·-· t tt•AAW•A•A.-•A••A••~a.- .... l ngiliz ordusunun en gü 

•• zide askeri olan İskoçya :1 .\lilldiıniziıı iJpr·i atılmalar ıl(• dolu olan. ıı alaylarından birinci alayın 
ıt ~·aşaıııa kı1tlı·c•t YP lıa"k ı 111 diiıı~'aya l;,uıtaıı tf da lskenderiyeye sevkedil

·ı hi I' ti(~\ İ ı·de ~· a~I ,\ or tız , İ ilk İ~aflaı·mı iZi 11 i>l- •• mek üzere hazırlanması em· 

'. c: iilını~.;;j ic;iıı ic; irıde htılıııultığtıınuo. iizt·ı·iıı- r~ redilmiştir. 
tt dp f'lıPıuıuin·tlP durac·:ıfrımız i~lt·ı·dt ıı hil'İ- tt -~~ , •• • • • •• t~ ~i ılı· mnlıaH; ı k kı: r: Japonyada 
Ü 20 İlk.teşrin Pazar günü !! Bas~ın yapan haydutlar 
•• tf 43 k 1 

·ıd· d. 
,. Yapılacak olan Genel nüfus sayımıdır f as en O ur U. •• t Tok; o, 24 (A.A.) - Mu-
tf t kden yanında demiryo 'una 
•• - •• d 1 1 t• BAŞVEKALET tf hay ut arın yaptık arı bas· 
it lstalislik Umum Mıidıirluğu tf kında 56 Ja pon askeri ve 
tt lf 45 haydut çarpı§mada öL 

Manavralar ~araretle de
vam ediyor. 

İstanbul, 24 (Özel) 
ParistP.n haber veriliyor: Bü
yük Fransız manavra1arı, 

hararetle devam etmekte-
dir. Manavraların bu hafta 
bitmesi muhtemeldir 

Hitlerin 
Partisinden atılanlar. 
İstanbul, 24 (Ôzel ) -

Hitlerin nasyonal sosyalist 

partisi ali mahkemesi tara. . 
f ından verilen bir karar 

üzerine, parti kadrosundan 
19 yüksek mevkili kimse 
ihraç edilmiştir . 

Bunlar, fırka disiplinine 
riayet etmedii< leri için par
tiden koğu1 muılardır 

Berlin, 24 (A.A ) - İkin 
cikanunun birinden itibaren 

Almanyada yalnız Rayiıta
ğın çıkardığı kağıt paralar 

.. ::z:zz:zz:z::::zzz::::::~ müştür, 1 tedavül edecektir. 



1'Uf.lDlLl Eyl~ 

Düğüncüler Köyü Yangını •• 

FeiaketGö~ Vurtdaş- L 
larımızın Anla ıkları . . 
«Oğlum ~iz .93 de bir d~fa daha yandlk. Senelerce 

Dil bayramı 

Yarın Halkevinde kutlu lana· · 
cak. 

Felaket 

Gören ~öylülerimiz e 1a
rdım edelim. kendimizi toplıyamadı~. fakat şim~i...» 

Dünkü ve daha önceki 
sayıl rımızda yanan Düğün

cü'er köyünün acıklı halıni 
muhtelif yazılarımızla an at· 

mııtık Bugün felaket gören 
köylünün sıhhi vaziyeti ile 
alakadar olmak ve icabeden 
tedbirlerJ almak üzere Dü

ğüncüler köyüne gitmif olan 
Kızılay ıkinci baıkam Ço 
cuk uzmana 8. Memduh 

ÔLçamın görüılerini nakle. 
diyoruz: 

Sındır,aının Çorum nahiye 
sine bağlı Düğüncüler l<Ö) ü 

bir hafta evel al<ıam üzeri 

saat sekizde kaza neticesi 

hemen tamamen yanmı~tır. 
Yangın baı'ar baılamaz 

te'efonla cıvara ''e rahiye 
merkezine haber verilmiştir. 

Son senelerde hükümetimi 

zin telefon teıisatına verm i § 

olduğu önemin burada çok 
~ 

büyük f aidesi görQlmüıtür. 
Cıvar köylerden ve nı'lhiye 
merkezinden müdür ile be

raber koıan yardımcılar 
bir aat gibi kr• bir zama

nda gece yarısı yangına ye. 

tfımişler iıe de, evlerin ıehlr 
evleri aibi birbirine bitişık 
olması, arada samanlık ~ibi 
kolayca yanan kısımların 
bulunmuı köyün birden 
ateı almasını ve yangının 
ön(ine geçi emiyecek şek'e 

girmeıini mucip olmu§tur. 

Yangından çıkan köylü ya

nmıyan birkaç ev ile camı 
içine yerleıtirilmefe çahşıL 

mış, yardımlar köylünün ih
tiyacahnı temin etmek üze 

re sabah olur olmaz yerle· 
rine dönmiiş 1erdfr. O gün 
~ındırgıdan ilçebay Kızı'ay 

baokanı ve birkaç zat Düğün
cü'er karyesi ne ıitlerek kö · 
ylünün halini yakından gö 
rmüıler ihtiyaçlarını tesbit 
etmişlerdir. O günden beri 

cıvar köylerden, nahiye ve 

kaza merkezlerinden ek 

m e k, e r z a k vesair 
ihtiyacat muntazaman gön
derilmektedir. Pu haber ili 

mize geldiği zaman İlbayı· 
mız Kızılaya faaliyete geç· 

mesini ve sağlık direktörü

ne de köye bir doktorun git 
mesini emretmiştir. 

Kızılay ikinci başkanı ol· 
maklıjım dolayısile alakadar 
bulunduğumdan l u tıbbi va 

yifenin üzerime verilmesini 
rica eltim kabul edildi He· 
man'Bandırmadan 2elen çn · 
d rları bir saat içinde kam· 

yona doldurup hareket et
tim 

Gece saat onda Sındırgı 
Y"' ge

1
dik. Sındırgıda İlçe· 

bay ve Kızılay başkanı bu 

çadırları sevketmek üzere 
faaliyete geçtiler. Sabahı 

bir sıhhiye memuru ile Dö 

ğüncüler köyüne hareket 

ettik. Çurum nahiyesine ge· 

idik. Bizi nahiyenin genç ve 

ça 1ışkan müdürü karııladı. 

Fc laket gören köylünün ha· 

lini ve nasıl yardıma ko~ul

duğunu anlattı. Bizim Dü

ğüncülere gittiğimizi anle 

yanca hem an bize katı 1dı. I 
SakarJ köyüne geldık, ora-

dnn sonra arazi arızalı oL 

huğu için otomobil gidemi 

yeceğinden üç hayvana bi 
nip yolumuza devam ettik 

Bir buçuk saat sonra köye 
geldık. Köyün sık olan ev 

leri Fatıh yangınyerini an
dınyordu Birbirine muttasıl 

duvar ve bacalar ka 

lmıştı. Köylü bizi karşıladı. 

biz de onlan teıelli ederek 

cami önüne gidip olurduk. 
köylünün halini, hatrını sor

duk 
Kö) un ihtiy cını öğret· 

mek haı;talarını göı üp ted 

a vi etmek ü~ere hükumetin 

bizi buraya gönderdıiini 

söyledik. Hadıınız v"r mı? 
Neye ihtiyacınız vaı? diye 

sorduk. Köy'ü hüküme-lin 

göııterdi~ı alaka ve yardım 

dan memnun olduğunu s-evinç 

göz yaşları arasında bir ağ 
ızdan · 

Yarın dil bayramıdır. Ha· 
lkevimizin dil, tarih; edt:bi 
yat kolu bugün için bir pro 
gram hazırlamıştır. Ha kevi 
salonunda o gün radyo ile 
Ankara Ha1kevinde yapı'a 

cak tören takip edilecek. 
bi iihere bu programın tad 
bıkine başlanacaktır. 

Halkevimiz bu ulusal gü· 
nü canlı bir ıekilde kutlu 
lamak için bütün hazırlık-
larını tamamlamııtır. 

Gelenler Gidenler 

8. Hayrettin Karan ~ün 
Smdırgıya girti. 

Eve'si gün incemelerde 

bulunmal-.. üzere Dursunbe 

ye gitmiş olan saylavımız 

B Hayrettin Karan dün 
ı~hrimize gelmiş ve akşam 
üzeri Sınt.lırgıye hartket et· 

mittir. 

8. [nver A~a~an 
Saylavımlz B. Enver A 

dakan dün Edremillen ;eh. 

rimize gelmi§tir. 

Bir kaç saat içerisinde 

bir kül yığınına dönen 

Düğüncüler köyünün acı 

klı ha'i ilimizde büyük 

bir teessür uyandJrmıştır. 

Yurddaşlarının kara gü 
nlerinde yardıma koşmayı 

bir vazife bilen halkımı 

zın bu felaket gören kö 

ylülerimiz için de e 1den 

gelen yardımı esirgemiye 

cekleri şüphesizdir. Biz 

buna dayanarak halkımızı 

ve köylümiizü kış gelip 

çatmadan bu kardeşleri 

ne para ve tohumluk ve 
rmek suretile yardıma ko

şmalarını diliyoruz: 

Düğüncüler köyü 
felaketzedelerine ya-

rdımlar: 
Lira 

~Balıkesir say'avı Ha

5 

yrettin Karan 

ti sürel komisyonu ü 

yesinden Bancl ırrralı 

Hamdi Arabacıoğlu 

- Hiç bir ıcye ihtiyacı 

mız yoktur, hükümetimlz 

hepsini bize ziyadesile gö
nderiyor, bak işte doktoru 

ilaçlar ile beraber ayağımıza 

kadar gönderdi dediler 

Ara 1arında bir ihtiyar göz 

yaşlari'e sakalını ıslatarak: 

-Oğlum. 1 iz (g~)de bir 

defa daha battı il. Senelerce 

kendimizi toplıyam•,dık Aç 
kaldılt:. Açık kaldık. Hada-

S. Rusya Er 'ekden 
Zeyti A 1 m a k t d ır. 
Zeyti ~cilerimizin zeytinlerinin tasnif ıne e~emmiyet ve-

larım ıza baktıramadık ölen 

ö 1dü. Kalan kaldı fıte ben 

rmeleri ~en~i istifa~eleri için ço~ lazımdn. 
de o kalanlar içindeyim. 

Erdek. 23 (Özel aytarı· 

mızdan) - Sovyet \apuru 

bu yıl Erdekten 25 ton zey· 

tin alacaktır . Bu 25 ton 
zeytin bu ayın 24 dünde 

İı;tanluldaki Sov) et vapuru· 

na teslim edilecektir. Erdek

liler bu sat ııtan çok mem-

bu sparişte bir kl 'o zeytinin 

225 den ~ 50 da neye kadar 

olmasını şart l<0ymuıtur Dı 

şarıya yapılan ze) tin satııla· 

rında ekseriya bu gibi ıartlar 
da konulmaktadır . 

Halbuki bizim ilçemizde 

ve hatta bütün zeytin ye 

Bugün aynı yangını ib.ınci 
defa görüyorum F .. kat bude 

fa hiç korkmuyorum Hül<ü. 

met bizi .lüşünüyor her seyi · 

nıiz:I gön"eriyor dedi İlhay. 

lıktan aldığım emir üzerine 

itiyaçlarını tespit etmek üze

rine sorgularıma derinleıtir 

nundurlar. 

dirn. Hakik.ıkaten lüzumlu hassa iıaret etmek iıtiyorum 
olanlarını kendileri1e karar 1 O da şudur: 

Yalnız bu münasebetle şu
rada önemli bir noktaya bil 

ı tiştiren yerleriml1de zeylin· 
lerln böyle büyük ' üğüne 

göre tasnif etmek uıulü ma· 
atleesüf adet olmamı,tır. 

laştırdım. Bunlar da, (çamaşır, Sovyet Rusya 
ayakkabı, sabun, zeytinyağı ---.:.----------
yatak, yorıan, şeker, çay rgan, sabun, zeytinyağı, 

teker, çay ve sairf>yi ) yola 
ve saire tdi.) Ertesi gunu çıkardlk. 
bun'arın gönderileceğini ve İlbayın ertesi .günü 

bunlara satın almak iizere köye kadar gelişi şüphe yok 

Kı~ı'ayın para gönderdiğini 1 Halk hükümetin ne olôuğu 
söyledim. Köylü gösterilen bu nu l<öye anlattı. Ve kim 

alaka ebebile büyük felaket bilir ne kadar sevinç ile 

acısma .unutmuş v~ziyet f karıılan<lı . l l bayın avdetin 
tedir hrtesi günü 1 bayın de ihti}•açları tamamen les 

köy .üyü görmek üzere ge~ece· bit edildi ve hep!inin temi· 
ğini söyledim Sevinçleri bir ni ıçın Sınclırgıya da 
derece daha arttı. Altı dane emirler veri idi. Köy ünün 

hastaları çıktı Onları birer tohum ihtiyacı temin cdıle 
birer muayene ettim lkı ta- r..ek evlerini bir pılan dahi-
ne yangın sırasında haf ıf linde yapmaları ıçın yol 

yanık vardı. Pansumnn'arını gösterilecek , l<ereste kesil-
yaptık. Sonra yangın yerlerini mesi ıçın ızın verilecek, 

v~ gelen yiyecek eri anhllr· çivi gönderilec~k, üç ay-

da gördük Köylü tekrar tek lık iateleri birden verilecek. 

rar müdürlerJnd< n \' e Sındı· Velhasıl köylünün hfç bir 

rgıdan yardıma koşan ilçe

bay ve Ku .. ı•ay başkanı 
ye ıaire zevattan memnun 
olduklarını söyledi 1cr. 

Köyden ha 1km sevinç ,. 

göz yaılara arasında :ı.yrıl 

dık. Sıhhat memuru iılerıne 
ve hastnlarma bakmak üze 

re orada kaldı. Biz o gece 

atla, otomobille Sınclırgıya 

ge 1 dık. Ertesi sah h derhal 

satın alınan (ayakkabı, yo 

ıeyi eksık olmayacak, on· 

lar da ça aşacaklar, evlerini 

yapacaklar,' tar' ala tını süre 

ceklerdir. 

Hükümetfn gös.erdiii bu 

alakayı köyıünün sevinç ve 

minnettarlığım mahall n<'e 
görmek, hissetmelc, bize kö· 

ylü ile hüki'ıınet arasın<la ' 

bu çok kıynıetlı yakınlığı 

en canla bir surette göster 

mittir. ,, 

Bu ise çok defa sat ışla 

mütküliıt çıkarak satıcıyı 

zarara sokmaktadır. Halbu 

ki bu tasnif işi yapılacak 

olursa zeytinlerimiz hariçle 

dftha büyük bir rağbet gö 
rect ktir . Onun için zevtin· 
cilerimiı.in bu tllrnif işine 

ehemmiyet vermeleri ken· 

dfleri için çok faydalı o!a
caktır. 

ff al~evi ~aşkanhğm~an 
( 26 Eylül pnşembe D · I 

1' 

bayramı: 

Gündüz pro1ıramı saat 

(17) de baş1 ıyacaktır. 

1 İstiklal marıı 
2 - Söylev Dil inkı abı 

(8. Hakkı Öney) tarafından. 
3 Şiir (Fadıl Ahmetj 

(Sırrı Şükrü) tarafından 

4 Müzık . 

26 Eylul perşembe akıa 

mı programı: 

Saat (20,30) da başlıya· 

caktır. 

1 
2 
..J 

istiklal marşı 
Şiir (Kazım Ozan) 
Hımmetinoğ u (Vo· 

dvil 
1 
2 

3 perde) 

Gündüz da vetıyelidir. 

Gece karnelidir . 

~ 

Erdek Felaketzedeleri için 

EŞ y a Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 
7115 numaraya bir otomobil, 9922 numaraya bir o~ı 

takımı. 10423 numaraya bir ~r!mafon düştü. 
Erdek deı:remi .fe'i~et I 

görenleri yararına terlıp edılen 

büyük eıya piyangosunun 

çekildiğini yazmııt ı k. 

Kazanan numaraların te
rtibi bitmittir. Büyük ikra. 
miye olan otomobıli 1ı15 

numara, oda takımını 9~22 
numara, sahibininsesi gra

mafonu 10423 numara, yazı 
makinasını 10544 nı:: mına 

ve I~parta halılarını da 2929 
ile 7983 numaraları, 3 metre 

elbiselik kumaı, 9354 nu· 

mara kazanmııtır. 

Diğer numraları, aldıkları 

hediyelerle birliktt 8Şağıya 
yazıyoruz: 

Fotograf m . kinası alanlar 
24J 3623 3911 3918 4t35 

4357 5006 5661 6605 7537 
10123 10720. 

Allın bilez ı k alanlar. 
1708 52 t U 78 1 ·l 83U8 

8901 

Yazı takıreı alanlar 
3U8ö 50~5 

11227 
88JU 9U67 

C:.p saatı alanlar. 
5358 6257 9041 

Kol saali alanı ~ r. 

818 8082 9510 

Jartıye alanlar. 
1069 104 

2892 
4345 
4944 
6608 

858 
3568 

4440 
5979 
7242 

10523 10847 
11102 3432 

Papyun 
ıssı 2ouu 
4504 4608 

10025 

938 
3583 
4764 
6383 
9136 

10895 

4~s5 
4g42 
6549 
9962 

1 ,020 

alanı.r. 
3104 3990 

1 
,3 

4813 6 /. 

Dolm~ kalam aıanıar 
040 

6168 5833 5813 485? 
3368 9426 8484 1~75 
6520 6195 10101 
9577 

185 672 171J 
6482 6781 7550 
8771 Y816 
IU414 !0436 
11171 5271 

ip, k çorap alanlar 
39 

2420 6Ü 

7888 825~! 
10 " 

1' J 51 10981 
10476 

Para çantası 2ıanıar. 
639 

ı 067 1222 216~ 2
1
us 

2811 28tü 2890 ~,91 
3734 3955 4'24 4599 
4406 4527 4814 5928 

345 287~ 4180 4.)70 4973 5022 5336 6101 
4202 46 ı 4 5072 6394 5931 5952 6099 gJ)t 
9879 10482 ıo924 109so 1s51 1119 7967 

860
1 

112)8 83 22 8337 8541 651 
ErkPk göml 11 ğı ölanlu. 9343 939 ı 9s91 9 44 

368 ı 3979 5079 5897 9811 10041 l 0092 ı 0; 29 
1 ~999 1 ımıs 10247 ıo.so ıo45t ı 12 

i Kauın ceketi a1anlar. -- (Sonu yarın) 

Karışık yağ satan Uylü Bir çocuk arkadaşını Ol· 
~adınlar. dürdü. 

f(ıı" 
Pazar günleri yai !almak 

için ~ehire gelen köylü ka · 

1 
dınlar arasında karı~ık yağ 
satanl r görülmektedır. 

r Karanıanköyünden Bal 
Ahmet karısı Havva ve ay
nı köyden Muıtaf a karısı 
Hanife, mahlüt yağ sı.ttık
larından urayca on beşer 
lira para cezası.na çarptırıl
mışlardır. 

Cez3landu tlan şoförler 
Fren muayenesi yaptır· 

mayan 2 numara §oför 
Ali oğlu Fahri ile 17 
numaralı Sabri, 27 numaıa 
lı Altıparmak Haıan talim· 
atnameye aykırı olan bu 
harekdlerinden dolayı iki 
şer lira ilt> cezalandırılmı,
lardır . 

Doğum 
Yarguta y genel sa va ma 

nlarından B. F.sat Adil Mü 

5tecaplıoğ!unun bir kızr dü· 
nyaya gelmiştir. 

B. Esat Müstecaplıoğlunu 
kutlularız 

~1nak~3leye seyahat 
Cumuriyet Ha1k Partisi 

ilyönkuru 1u tarafıııda n Çe 
nakkaleye bir seyahat ter 
tip edilmiştir. 

Seyahat bu ayın sonuna 
doğru yapılacaktır. 

Korucu kamununun ILJ 

yapa köyünün Ayak!~ I~:,. 
üzerinde 13 yaıındakı .ı\li' 
him ile 16 yaıındaki ıdıı' 
bir hiç yüzünden yapl~ıo·I 
rı kavgada i brahirfl Ali 
karnından yaralamııtar~ 

l - tı..ır· çok geçmeden ö nııJf 

Alaca~ yüzündrn t~~~ 
Hayvanpazarıncl" fJll" 

klı köyünden Ali oğlu J-111" 
stafa ile ayııı hö) dell 8 1 · 

ı ınd8 ' san oğlu ı:zet aras bir 

k - - d c.ıkan j aca yuzun en I ı 

f tat 11 
kavgada, Musta a dır· 

le111 1
'" ı.eti başından yara d r 

kl8 J • 
Tahkıkat yapıl~ 

8acası tutuşan ~amams• 
buçuk 

Dün saat dokuz ,0ıfl 
raların.da Yeıilli harflllrfl 

bacası tutuınıuıtur ;tfaffe 
Bunu haber alan yangıfl' 

derhal yetiıerek ııırar" 
h' bir 

söndürdüğünden ıçiftir· 
meydan verilnıeın 

Kalp lira sür~~ş k•ıp 
Gümüş lira takla Me'di 

lirayı bilerek süre~)i oilıJ 
ye mehalleıinden 1 tı11lc 

l hl b. · lsı1181 ıa· seyyar e e ıcı pıfJJlllk 
kında tahkikat ya 

dır. 
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Oışarda · Ttirkive: 

"A ad olu Kıyılan Türk 
Edremit gezisinde 

Ulusuna Aittir.,, 

l Baştarafı birinci sayfada) 

neler cıvarındaki "Akpınar,, 
adlı kaynar su için büyük bir 
havuza ve uray parkına pek 
yakanda başlanacaktır. 

" 
ltalya Türkiyenin Emin Ve Sa-

Edremidi gündüz gözü ile 

gezmek nasip olamadı. Geç 
vakit indik; ertesi günü, ci 

var köylerde gezi; akşamı 

müsamere ve sabahı da Ba 
Jıkesire dönüş .. Aııcak, boı 
kalan birl<aç saatimizi, Ed 
remitde harcıyabıldik ... 

mimi Bir Dostudur. 
Türkiye Dış Bnkanı B. 

Tevfik Rüştü Araıı la Bulgar 
dış bakam B Köseivanofun 
görüşmelerinden sonra Bul 
gar matbuatı Türk dostluğu 
lehine bir ağızdan neşriyata 
ba~1 adılar. iki bakanın diye 
vleri 1-.akkında müsait su
retde tefsir eden yazılar 

Yazıldı. 

Bunlardan Zabla gazetesi 
töyle yazdı: 

"Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki münasebetler en 
sıcak güven ve dostluk ha 

retle bitiriyor: 
"B"kanların ıki memleket 

basınına yaptık l arı hararetli 
hitap hiç şüphesi z işidi 1ecek 

ve bu basın tam inkiıaf 

halinde bulunan uluslarımız 
kuvvetlerinin ge' i şmesi için 

çok lazım 0
1an teskin ve 

Şe hir için, kendi görüşü 
me güvenerek birşey yaza · 
mıyacaRanH an 'adım; ve ~ a · 
rbay B Cevdetle mülakata 

anlaı:ıma eserine ericı-nek -...;;;;;~::::::::::::::~~=====~ 
y y •• -~ 

için mesut hükumetlerin • 
ve ent ellektüel mahfelJerin 

1 

Başaklann Tuzağı 1 
• 1 

uğraşlarına yardım edecek. içli ve acıklı bir köy 
tir.,, 

Tür~iye - İtalya 
İsviçrede çıkan Journal 

de Geneve gi\zetesi İtal 
ya Ha be~ meselesinden 
b,ahsederken İtalyanın yn 

yılmağa mecbur olduğu için 
Anadolu kıtasının münasip 
geldiğini yazmış ve buna 
mukabil 6 Eylul 935 tarih 
li İl Giornale d İtalia şöyle 

ı mucrrası ... 

Başaklann Tuzağı 

/(6yri11. köy/timin uc 
köy lıuyalı nrn uy nası ... 

Osman Balkınn 
bu çok güzel ve 
içli büyük hikayesi 
yakında sütunları
mızda 

cevap vermiştir: ~•======::=~===·: r 
Journal de Genevein n· a· r .. 

karar verdim 
Kendbini uir kö§eye çe 

kerek: 
Şehirde, dedim; su de· 

rdi olduğunu söylü} orlar. 
Buuun hakkında ~izden iza. 
hat i tiyorum 

Su derdi vardı. Fakat 
müteahhit iJe yapılan mu · 
kueleyi feshettık. Şimdi, ye· 

ni şerait dahilinde ı;u işini ı 
halletmek üzereyiz. Proje1e · 
rim 'zi, Bayındır ' ık Bakanlı 

ğana gönderdik; tasdıkıni 

bekliyoruz. 
Edremitli1cre sevinçli bir 

Şehrimiz haber vereyim: 
pek yakında suya l<avuşu 

yor. 

Yine bir kanaliza~yon 
derdi oldufunu söylüyorlar. 

- Kanalizasyon meselesi 
çok mühimdir. 

Onu da biran evel hallet 
mek iste rdi!<; fakat, mem · 
lekeli yepyeni bir pi1an da · 
hilinc!e düzelteceğiz Kana
lizasyon işin e derhal başla 
sak henüz ıehrin müstakbel 
vaziyeti beHi olmadığ nc:Jan, 
ilerde, pilin dahilinde işe 

başlayınca, bizim şimdikı 
çalışmamız bo~a çılH\Cak . 

Onun için, kanalizasyonu 

tehir etmek mecburiyetin· 
deyiz. 

duklarından, simit yapmnğa 
müııaade olunmuyor . . 

Simit, makine ile ya
pılamazda .. 

... Dikkat ettim, ıehirde 
bütün kasap dükkanları ca
mekanlı .. Etler , makine ıle 

kıyılıyor ve soğuk yerlerde 

muhafaza olunuyor. 
... Şarbaya bunları an

lattım. 

- Şehirde, bilhassa, te
mizliğe çok önem v~riyoruz. 
::ıhhi vaziyetimizin eyi ol 
ması için her çareye bat 
vuruyoruz. 

Kendisinden 
bay Cevdet: 

Üslükleri 

ayrılırken, 

bile Bahke-
ıırdcn önce attık, dtdi. bir 
aydır, üs'ükle gezenimiz 
yok ... 

* * 
Edremitlilerin, bize karıı 

göste rdikleri misafirperver· 
liği kaydetmedt n geçemiye

ceiim ... 
Edremit Halkevine bütün 

ııamimlyetimizle tf"şekkür 

ederiz 

Mehn1el Tuğrul 
NOT: 
Yarınki yazımızda , Edre 

mide gidiş ve gelişimizi an 

latacağız. 

M. T. 

8!YPA 3 

Sın~u gı Malmüdürlüğünden: 
Sındırgmın Kurtuluı ma· 

hallesinde evelce dispanser 
olarak kullanılan hazineye 
alt harap bina (300} lira 
muhammen bedelle 13 9-935 
tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle sahhğa çıkarılmış. 
tır. İsteklilerin 3- 10 935 ta
rihine kadar Sıngı Malmü · 
dürlüğüne müracaatl"rı. 

(4 - 1 100) 

Balıkesir evkaf 
direktörlüğünden: 

Balıkeserde İbrahimbey 
camii müeziln ve kayyum· 
luğu bot bulunduğundan 

müsabaka imtihanı açılmıı· 
tir. lsttkli bulunanların 
1 O 10 • 935 perıembe g~nü 
saat 15 de Balıkesir vakıf
lar direktörlüğünde müte · 
şekkil konıisyona müracaat
ları ilan olunur. 

Bür~aniye icra 
dairesinden: 

Ayvalıkta Talat vere!esi· 

n-? borçlu Bürhanlyenin Ke 
rem köyünden Murat oğlu 

Ali çavuşun mahcuz Kerem 
köyünün Armut'uk namı 
Camtepe mevkiinde Nisan 335 
tarih ve 17 numaralı tapu se· 
nedine müıstenit(70)lira kıy-

meti muhammenli (6) dö-

vasına g lrmişdır. Bunun ba · 
tka tür'ü olması da mümkün 
değildir Bu kadar k;ı.rışık 
bir zaman şöyle dursun her 
hangi ahvalde Türkiye ıle 
Bulııaristan arasında itimat 
8ı:dık uyandıra bileck hallere 
as'a mü .ammaha cdi meme 

lidir Dr. Tevfı k Rüştü Ara s 

Hulgaristanı Türkiyenin en 
Yakm dostları arasmda gör 
tnek istiyor. BiL de Türki 
Yeuin en samimi 
olmak istiyoruz.,, 

dostları 

kalesi dikkate değerdir )')il r ., .4 • ı 
Bu gazete, haklı olarak ' .~ '1 - Üçüncü bir dert var 

ij mış: Elek rik d~rdic 
r===-:"'='".'== ...... ~-----___,, nümlük bir parça tarlası 

Un Ve ZaLl.fB f t'aff&fl (2280) sayılı kanuna tevfi 

Labülgari . gıızetesi mut
lak samimilik ve satvet ha 
va11111 kaydetukden sonra 
diyor ki: 

"Türk - Hulg r do tlu ğu 
bakanlarımızın müıterek 
diyevinde de teyit edildıği 
gibi hiç bir zaman nomal 
Yolunu takipten hali kaJma
tnııtır. Buna binaen, B. 
Teyfık Rüıtü Aras ıle B. 
1<.öseivanofun kesin sözleri 
hakikatta, iki ulu11u sevke 

den genel hissiyatın sadık 
tercümanıdırlar. Bu sözler 

iki homıu uluıı halkının ru 
hunda şiddetli b:r akis uya 
ndıracaktır iki ulus, karşılı 
k'1 tanıtmayı, hürmete ve 
anlayışa dayanan iyi komşu· 
hık münasebetleri idamesi· 
nln lüzumunu tarihten öğ 
tenıniflerdır . l ~ ugün bu Jil

ıumu her zamankindt!n daha 
ıiyade şiddetlidir . " 

Gazete maka 'esini fU SU ! 
':!J..k aye: 

uluslar sosyetesinin bir çok 
yüksek amillerin na tiri ef. 
karı edi l nıekted r . 

Journal de Geneye acunun 
rea ite1erini ve u1 uıılar sos. 
yetesi karşısmda İtalyanın 
durumlarını ve genel hakla 

ranı medana koymuştur. 

Yalnız bu gazetenin görü 
şile bizim görü~ümüz arasın
da bir noktada ayrılık ol· 
duğunu hemen işftret etmek 
isteriz: Bu da İtalyanın ihti 

yaçlarmdan bahsederken 
Anadolu sahillerini ima ede· 

rek bu toprakların İtalyanın 
fazla nüfusunu alabileceğini 

kaydetmesidir. 
Anadolu kıyıları Türk 

ulusuna aittir Türk ulusu 
hiç bir suretle Habe, kıta 

sile kıyas edilemez halya 
Türkiyenin emin ve samimi 
bir dostudur. İtalya Türki· 
yenin bütün haklarına, ege 
menliğine, toprak tamamlı
ğına ve terakki ve medeni-

Bu Günün Kızları 

(M. G.) ye 

Gülüyor; başını avuçları 
arasına almış katılırcauna 
gijlüyor. 

lacivert gece kıvrnnma 
1 a.rını kesmiş Sanki saçla 
tını ağartacak bir şeyden 
korkuyormuş gibi karanlık 
1ara bürünüyor. Ve genç 
kıl:ın çılgın kahkahalarını 
karanlıklı bağrında saklaya 
tak l>oı sokaklara kadar 
ll1:anıyor. 

Bir erkek bu çı l gın kızın 
tıpkı lacivert gecenın laci 

l
\tert gözleri gıbi onun göz 
e . j tıne dalıyor.. lıklerlne ka 

dar iş'iyen bir kıskançlıkla 
~tıu süzüyor. Gecenin göz 
erinden bile ııakladığı sev-

~ilisini sokaklara göstermek 
1•tenıiyormuş gibi perdeleri 
indiriyor. 

d - Yapına cicim, yapma 
1Yor .. 

Ve r enç kız omuz silki-

}' A.ZAN: 

Ekber İnanç 
yor, kesif en kahkahalarına 
yeniden başlayarak 

Ben ... Hen ... · Diyor . 

Evet lrndın olmak istiyo-

rum. 
Ne?. Ne?. Erkek yere dü

ıecekml§ gibi sal 1anıyor .. 
El 1erini karyolanın beyaz 
demirlerine dayıyor, gözle. 

rini kapıyor . 

Birdenbire bir kapı gıcır

dıyor. Gecenin duran kalbi 
hira z yırtılıyor. Ve bir göl · 
genin aksi, perdele rden uz. 

aklaşaıak kayboluyor .. 
Eri< ek baygınlığı geçincf" 

doğruluyor . 
Boş yata ğm e 1ek lirik al 

tında solan kara ' tısma ba 
kıyor Açık kapının, sevgi
lisinin gidişini ha her verir 
gibi duran kanadına bakı 

yor Göz bebeklerin bile 
dalduran gölgenin firara 

boş aönlünün kararan 

1 Şımc iye kadar elektri 
1 ğin kilovatı, 25 kuruşlu .. 

KADRİ YETKİN 
İç hastalıkları müteha· 

ss sı Milli KuvvetJer cad 
desinde Yeni Türkiye ec
zanesi üsündekl muaye
nehanesinde her gün sa ı 

1 
bahtan akşama kndar ha· 
stalarmı muayene ve te- 1 

1 davi ecler 1 
• -~~~-=~:..=..=...-...- ... 

yet alanından bu memleke 
tte yapılan reformlar ve 

intibaa hürmet etmektedir. 

Ona karıı iki tara'f için fai · 

de1i ve tam bir hukuk ve 
durum müsavatma dayanan 
samimi işbirliği siyasası ta
kip edebiliriz. 

İtalya. Türkiyenin mena 
fii ve haklara aleyhinde ha 
reket ederek kendi ahftlisi 
nin iskanı için Anadolu kı· 
tasmanı asla düşünmemiştir 
Ve asla düıünmiyecektir. 

Bu derhal verilmesi lazım 
gelen bir izahat o'makla 
beraber kaU olan bir izahtır. 

köşelerini biraz d ıha kara 
tıyor. Ve o olduğu yere 
çöküyor. Dudaklarından: 

- Beni sevmiyordu ha! 
Kelime'eri dökülüyor .. 

* - A. Kardeş onu o ka· 
dar çok seviyorum ki.. 

- Yazık, yazık 

(M ... . . ) Uunun 
ağlıyorsun?. 

sana 
için mi 

Bilmezsin abla. Bilm· 
ezsin. Onu nasıl Nasıl sev
diğimi bilmezsin 

- Kendine gel cicim 
Mademki o seni sevmiyor. 
Sen de vazgeç .. 

- Aşkolsun abla. Hiç 
vazgeç denir mi?. 

Akıam güneşinin bayıltı 

cı solgunluğuna bakıyorlar • 
Göğün mavi çevresinde ka· 
rışan kızıllıklara gömü' rr ek 
istiyorlarmış gibi göğüsleri 

açık, elleri kavuıuk olarak 
duruyorlarda. 

İkisi de ayna erkeği sevi 
yorlardı . nönülJerlnde bir 
esmerin hayali yerleşmiş. 

Gözlerinde 
... Bulutlu gözlerinde ay 

Şimdi de öyle. bunu ucuzla
tmak için çalışıyoruz. Ve 
yine pek yakında, şehiri 
ışığa boğacağız . . 

Bu yılki ze)'tın verimi 
nuıldır?. 

- Az ... geçen yıla nisbe· 
tle yüzde otuz ve kırk nra- 1 

sın da . Fakat, vaziyetten yi. 

ne memnunuz. Çünlcü, ya~ 

randımanı eyi o'acaktır .. 

.. . .. Bay Cevdetle eö 
rüşürken. oteldeki hadiseyi 
hatırladım: 

Sabah kahvealtımı otel 
de yapn ağa karar vermi§· 
tim 

Otelciyi çağırdım: 
- Oğlum, lıana 

simit.. 
çay ve 

- Edremitte simit bula. 
mazsınız. 

- Niye; dedim ... 
- Bütün ekmekçiler, ha-

murlannı makine ile yuğur · 

nı istek şimşek çakıyordu. 

Şimdı kırlara bakan balko 
nlarında başbaşav ermişler, 
dertlerini yanıyorlardı Da
ha düne kadar başka bir 
okuru, kızlığın en çılgın te
mas'arile ısıtmışlar. · Daha 
düne kadar ağızlarından 

uaşka erkeklere: -Seviyorum 
seni· lafı çıkmıştı. 

Dün Bandırmaya giden 
trende bir esr.ıere rastledı· 

k l arı vakit. . ikisinin de da· 
marJara bu~ kesilmişti. Bir 

birinden habersiz onunla 

konu~muılardı 

Erkek; çok kederli gör

nüyordu. Kumral batı 

öne sarkık lacivert gözleri 
ıslann ışll. O da kımbilir ha 
ngi eskinin kül ettiği gön 

lünü teselli ediyordu?. Ve 
küçük (M .• ) bunu ona sor
muştu. 

- Seviyordum. Beni la 
raktı kaçtı . 

Diye karşılık almış. Diş· 

leri bar birine geçmişti. 
Demek, bu güzel esmer 

onu sevemiyecekti Ôyle ya 

2önlünde baıka bir sevginin 

il kan dairemizce peşin para 

24 f ylOI Salı ve açık artırma ile ııatıla
cakhr. Açık artırmau 5 Teş-

U nlar rinsani 935 tarihinin salı 
72 lik bir Çuval un Kuruş günü saat on beıte dairemiz-

55 Randımanlı 625 de yapılacak ve bu tarihte 
60 
70 
80 
Kırma 

" 
" 

615 

525 
460 
265 

----~~~~----~~~--
NOT: 
Bu fiyat1ara yüzde on 

muamele vergisi ile çuval
da 140 kuruş buğdayı ko

ruma vergisi dahil edılir. 
Zahire fiat 'ar beher 

kilosu: 
Cinsi Kuruş Santim -

Yumuşak 5 
buğday 

yasını taşıyan biri onu na
sıl sevebilirdi? 

Ablası da aynen böyle dü

tünmüıtü . Zaten kardt"ti 
kendısinden daha güzeldi 
Onun için vazgt' çmeliydi. 

- Evet. . Evet vazgeçmela 
demişti. Ve o gündenberi 
gönlü epi uzun bir 

mücadeleye airişmitti. Tam 
muvaffak olacağı anda; o 
esmer güzelini sinemada 
yanı başında görmüştü. 

Onun neşesi, onun gülüşü 

kederlerini dağıtmıı ve genç 
kız belki sorusunu dudak· 
larınm ucuna getirmifti 

Ne kadar çok ıokuluyor1 ar
d1. Elleri birbirine de yiyor, 
nef eııleri karışıyor, saçları 

birbirine geçiyordu. 

Ertesi günse. Ah!. Keşki 

o · gün ablamla konuşma· 

saydi Genç esmer karııdan 
onu görmüş ve yanına yak 
laşncakken vazgeçmişti. 

Sonra . Sonra. Küçük ka
rdeşi ona anlatmışh . 

İşte p tzartesi günü ıstas 
yonda buluşmuşlar gönü He · 
rini birbirine açmıılardı . 

bu tarlaya teklif olunacak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be· 

tini bulmazsa artırması on· 
beş gün daha uz.atalarak 20 
Teşrinsani 935 tarihinin çar · 
şamba ıunu aynı saattfl! 
dairemizde icra kılınacağı 

cihetle bu mal üzerinde 
hak iddiasında bulunanların 
evrakı müsbltelerile birlikte 
yirmi gün içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu si· 
oillile abit olmıyanların sa· 
taş tutarının paylaımaamdan 

hariç bırakılacakları ve ar· 
tırma 9artnamesinin 935 · 159 
dosya numarası ile 20·10-935 
gününden itibaren dairemi:ı-
de herkese açık bulunduru · 

lacağı ilan olunur. 

Kıskançlıktan kendini yt. 

yecek hale eelmi§ti. Nasıl, 

demek sevilmiyorum. di· 

yordu 

Daha sonra küçükler de 
aralaranm bozuştuğunu an · 
laymca sevinir gibi olmuı

tu. Belki gene sever kim
btlir? Demişti. 

Abla neye daldın . . Aık . 
olsun sana... Beni teselli 

edeceğine ... 

- Yine seni düşünüyor

dum. Onu neden aldattın 
• 

diyecektim? . . 

- Ne yapayım "S ... ,, lede 
sevi§mek iııtiyordum. O da 
yabana atıl ı r çocu· 
klardan değil.. Fakat 
nasıl oldu bilmem o gör
dü. 

(M .. ) gözlerini uzaklara 
dikmiş, ablasına anlatıyor, 

iç çekiyordu. 

Birden bire gözleri bulut
lanır gibi oldu. Onun es
mer başını, kıvrılan gölgesi
ni gördü. 

(Bitmedi) 
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ım: § inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerin i 

111 O Ü S Ü N Ü N Ü Z ! .. İl 1~1 

- - · ı .. -.. _. - -
llJ İstanbul ve İzmir depoların- ı ı 
- . ı 
i daki fiatlarla, i ! 

ill Her nevi Cam, Ayna, kontrepliik, W ı 
i kornej, istor, kaplama almak istiye- ! , 
il nler her halde: 11 1 

; Yeşilli cıvannda Camci Hilminin ; ; 
• • mu 
111 dükkanına uğramalıdır. 111 ıını 

... 

Balıkesirde 

Çepniler 
Va Lan: i. HliKKI flKfl} 

llt.ı 'l,t• t kik l~sc ı· i ıı i 
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75 Kuruş 
efl'& • 

Kitapçılarda Arayınız 

~! i nazarı dikkatine : i - ~ E Her zaman taze çimento, Eskişehir ~ 
E kiremidi, C3m ve en eyi yağ ve boya ~ 

1

1· : çeşitleri. ~ - -~ inşatta ~ullamlan ~ütün malzeme toptan ve pe- § - -= ra~ente olara~ : § = ~ 
: Be:Hı!lırrna hmwt. Pa~a Caddt>~iııdt>: ~ - -ı - -
1: MEHMET NURİ VE 0GLU HAMDİ ~ 

l ı ı : i 
ı = Deınir hJFdavat rnağazasında bulunur. ~ 

llMI E i 
iMi! = Siparişler derhal inşaat sahiplerine ve in~aal ~ 
HM! 1 = ma.'ıallerlne silralle !)ônderilir ve ycllşlirilir. § 
mu= ~ . -~ ~· .... •••• •••• ..,. ·~ lt!raç;;i~~ ~~ ~ ~!I : f iatlar her mağazadan da~a ucuz~ur. ~ - ~ - .,,,_ 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: KOMiSYONU ilANlARI .. 

Kolordu İatihkam taburuna lüzum olan köprücü mal· 
zemesi 27 · 9 · 935 saat 15 de ıhalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmiye konmu~tur. Muhammen bedeli 613 lira olup 

ihale Kor satmalma komisyonunda y&pılacaktı r. Malzeme· 
ye ait cedveli kolordu salınalma lcomlsyonunda istiyt nler 
görebilirler. Taliplerin muayyen gün ve saatte teminat 
makbuzlarile birlikte komsyona müracaatları. 

( 4 - 1 - 84) 

Balıkt~sir Ziraat 
Direktörlüğünden: 

Cınsi 

Buğday 

Miktarı Kilo 

6000 

Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut (60ÜÜ) kilo 

buğday 1 ~ · 9 · 935 tarihinden itibaren on beş gün müd

detle müzayideye çıkarılmıştır. Talip1erin ihale günü olan 1 
30 · 9 · 935 talihinde ziraat n ücl ürlüğüı e müracaatları 
ilan olunur 103 · 1 4 

*~* 

Satış Sürümünü Arttnmakttr. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 
"Reklam,, dır. 

İ .. J) ... -af1Ce-8• •--.. t1e•JJllPI 

1 Ucuzluğu 1 
' Sağlamlığı ' i s - ' : Zarafeti• 

Satacağınız Malınızı ' 1 
HerhaleRekldm Ediniz. 1 (?ahri 'ravşanh d 

\i t• .~" U~k.fclnılc~rınızı I I! ' 
(TUR~?ILI) ne' t·ı~iniz. , i Fanta z i kumaş 1 

T u R K o 1 L 1 i 1 VE 1 
1 8 Tuhafıye mağazalarında ~ 

Mülga Kepı1üt ziraat mektebinin tarl?, bağ, bahçe, yo· Bahkesirin Biricik Gazetesidir 1 = ' 
calık ve çayırları 14 - 9. 935 tarihinden itibaren ıki ıe- Her Yerde Okunur. il b [ b ·ı · · · ? a 
ne müddetle icara verileceğir.den talıplerin ihale günü • - - -~ • • u a ı ırsınız. • 
o 1an 30 · 9 · 935 tarihinde ziraat müdür:iiğüne müracaat ~ .-
ları ilan olunur. 104 - 1 4 ------- - ı e,Jl•ll:••:J1•••J) ____ -8(94J).,. 
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ı 1ı~fı Halkevi Bakıevi lml 
~ . ~ 

ımı Hallcevımi~in Sosyal yardım komitesi tarafından t!tıki Uray Oispttnseri yt1P1 1 

ım; sın da açılan bakıevinde aşağıda yanlı günlerde doktor arkarlaşları mız f akit mlı 
llMI halka bedav,, bakacak'ardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dileriz. ~ 
llMI ~, 
ımı H A S T A LI K L A R B A K 1 Z A M A N I U Z M A N I N A I?J.-1 ı 
ımı ~, 

l
ımıı Göz hastalıkları Pdzartesi günü saat 15-16 Bay Dr: İhsan Oı;kaY ,ılıl 

Cerrahi hastalıkları Salı ., ,, 15-16 ,, ., Sadi Ô.ıalaY 

! ı, Kulak, boğaz , burun 

\ hastalıkları. Çarşamba 15-16 KaA mil Sesli 
1 1 .. .. .. " 

ımı Deri hastalıkları Perşembe ,. .. 15-16 .. ,. Mehmet Ah 

IDU Doğum ve kadın 

imi hastalıkları. 
r ı 1 1 İç hasta'ı'<ları Cuma ,, ,, 15-16 " ,, Raif Demiralp 

Ilı Cerrahi ha<talıkları Cuma " 16·17 " " Alı R;za Tezel ı~ı 
I~~ Halkevi Başkanlığı jl{ll 

1 ıın. ~ 
ıı~Ş.~~~~~~~~~~ '~R~2~~~~~~~~~~~-~~§a.~~~, 
1 

-'""'",.,,., 
~.,,. 

Perşembe ,, 
" 

Halit Üzel .. 16-17 .. 

1 Basın yeri: il matbaası 


