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Habeşistandaki İtalyan elçilik binası taşa tutuldu. 
---------~---------------.-:ıı---··-- ft:;.A =-= - _ .. ,..,,, ----------------------------

23 İngiliz harp gemisi Türk Bahkesirkurtuluşunun yıldönümü 
Portekiz sahillerinde .. Taıihi araştırma~ururnu~ö- parlak bir şekilde kutlulanacak. 
i~ılya yaniden asker topluyor. Mal tada topçu iMiyallan rum1~k~~!~1!r(~a~-~ Y8J!!~1 6 Eylül kuıtuluş bayramı hmrhkları tamamİandı. O gün ~ehir bastan bışa donatı
sılih altına çağıııldı İtalya elçilik binasının müdafaası Tarihi Araştırma Kurumu lacak .. Kurtuluşları anlatan söylevler verilece~ gece ve gündüz Balıkesir coş-
icin 200 Afrikalı askerin gıtirilmesine imparatordan ;:r~:,~~~a:::!~"d~ b;!~::ı~:; kon bir bayram günü f aşıyacaktır. . d • d' ve .. kendi araçları ile hafri. 

musaa e ısten 1 yala ba{lamııtır. '1 _,- ·-
Londra, 3 (A.A.) Ha- rol imtiyazı meselesinde İn- Bu hafriyatın ulusal ta- \ 61 

betiıtancfaki ltalya e'çi ik gilterenin yapacak hiç bir rihiın 'z için çok önemli bel. 
btruuının ve diğer iki İtal- şeyi olmadığını ve bu imti· geler vereceği .umulmak ve 
Yan evinin taşlandığı ve yaza hiç bir vechile buranın eski bir eti mabe
ltatyan elçisinin elçilik bı- arka olmadığını iZAh elmiş dini ihtiva ettiği tahmin 
"•sanın müdafaası için iki birde buna mukabil Habeş edilmektedir. 
Yüz Afrıkalı askerin getiril İmparatorunun finanse! danış · ====-.-.......=====:o 
inesi için Habeı hükümetin· manın Amt:rikalı müşavir Kasta mon i 
den mfüıaade istedi~i ve petrol imtiyazı ioinde lngi-
henüz cevap verilmedıği liz sermayesinin bulunduğu· 
londradan bildirilmektedir nu söylemiştir. 

Roma, 3 (A.A) - hal· Roma, 2 (A A.) - Eden 
Yan kıtalarının Habeıistan- İtalya - Habeş anlaımazlığı 
da Dançölü bölgesine gir hakkında uluslar sosyetesi 
dikleri Romadan yalanmak- konseyine dört eylülde veri 
t•dır. lecek rapor üzerınde konuı-

Paria, 3 (A.A ) - La val mak üzere Londradan Pari· 
Yuıoılavya Baıbakanı ile se gelmi,tir. Diğu taraftan 
Yaptıiı görütmelerden rnrra Ekodopari gaıetesinin Lon-

Franıa ile küçük antandın dra a)•tarına göre durumu 
İta1 ya-Habeş anlaımazlığınm çözeliyen bir çok kimseler 
•ebep olduğu durum karşı Habeşistan üzerinde İngiliz . 
bndaki görüılerinde tam h rle İtalyanlar tarafı-

ir ahenk olduğunu söyle- ndan ortaklaıa bir 
'-'ittir. eğemenlik kurulmasi 1e 

Londra, 3 (A.A ) - Ro meselenin kurtarılacağı fik-
)ter ajansı Maltada topçu rinde bulunmaktadırlar Oi 
lbttyat eratının silah altına ğer Fransız gazeteleri dt: bir 

ilinde zararh hayvanlarla 
mücadele e~iliyor 

Lastamoni, 3 (A.A.) 
Kastamoni ilinde zararlı 
hayvanlar ve diğer geçici 
nebat hasta 1 ıklarile uğrat· 
mak üzere bir mücade\e teş

kilatı kurulmuıtur. 

Samsun~a da frengi ile 
esash mücadele yapıhyor 

Samsun, 3 (A.A.) - Sam
sun bölgesindeki frengi mü· 

cadele heyetinden bır sağlık 

gurubu Çıddede frengi ile 

Çafrıldığını ve istihkam ve uzlaşma yolu bulmak için esaslı surette mücadeleye 
'11111 kıtatına mensup olan- ( IJcvamı ikinC'İ sayfuJn ) 
1•rın da müracaatları istend 
1ttnt bildırmeKtedir. 

Londra, 3 (AA.) - Ay 
tıca Lizbondan bildirildiğine 
töre 23 İngiliz harp gemisi 
Portekiz sahilleri açıklarında 
dolaımakta ve manavra ya· 
Pltıaktadır. 

Bu gemilerin İngiliz Ak· 
:eniz filosuna ilıifıakları mu 

terne'dir. 

Mısırdan 
Geçecek ya~ancı uçaklara 
müsaa~e almak lalim. 
Kahire, 3 (A.A ) Mısır 

hükümeti yabancı devletle-

l londra, 3 (A.A.) - İta- re bir nota göndermiş ve 

Yada l 912, 13, ı 4 sınıflar Mısır toprakları üzerinden 
111

dan iki yüz bin kiti üç geçecek süel uçaklar için 
'Y müddetle silah altına 
" ~ tam ol be.r. gün önce ?llsırmışlardır. "' 

Paris. 3 (A.A.) Eden ~1ısır hükumetinderı izin 

lavala Habe~istandaki pet · alınmasını istemiştir. 

Her yeni yeni medeniyet, her yükseliş 
\le her bayındırlık ruhun bir beden is
temesi gibi mutlaka insan çokluğu 
istiyor. Eski zamanın bütün medeni
Yetleri nüfus artması ile birlikte vücut 
bulmuş, nüfus düştükçe bu medeni
Yetler de çökmüştür. Bu sebeple: 

20 İlk teşrin - Pazar Günü 
Yapılacak olan (Genel nüfus sayımı) 
en önemli soys -1 işlerden biridir. 

BAŞVt.KALET 
İ:;tatistik Umum Müdürliiğii 

memur edilmiştir. 

Yugoslav 
Başoa~anma lejiyan~önör 

mşam verildi 
Paris, -t (A.A.) - Fransız 

Cumurbaşkanı Yugoslavya 
Başbakanını yemeğe alıkoy
muş ve kendisine lejiyandö
nör nişanının · Büyiik Haç 
rütbesini vermiştir. 

Bu sene Avrupayı 23 yü~
se~ ms~tep m~zunu gön

derilece~ 
Ankara, 2 (Özel) Kül-

tür, adiiye, tarım bakanlık
larile harıta genel direktör 
lüğü hesabına yüksek ~ek

tep ınezunlarınclan 23 kişi 

müsabaka ile Avrupaya 
gönderilecektir. Bunlardan 
dördü Asya dilleri, üçli hu 
kuk, ikisi müzecilik ikisi 
beden terbiyesi, ikisi sulşma 
ve kenevir zeriyatı, ikisi 
haritacılık, ikisi. arşiv, dör 
dü arkeoloji ve antropoloji. 
cografiya tahsil edeceklerir. 

Beden terbiyesi müsaba 
katarına gireceklerın Gazi 
enstitüsünden, harita<:ılık 

okuyacakların da mühendis 
mektebinden veya fen fa 
fakültesinden mezun olma
ları şarttır. l'u sene lise 
mezunlarından Avruprya ta· 

_. leLe gönderilmiyecektir. 

6 Eylul Ralıkesirimizin 

düşman işgali a !tından kur
tulduğu ve ebedi özgenliğe 
kavuştuğu tarihıel günün 
13 üncü yıldönümüdür. 

Kurtuluşumuzu kutlula
mak için urayın hazırladığı 

programı aşağıya alıyoruz: 

A Gtimlu:: 
1 Kurtuluş töreni Cu 

muriyet meydanında yapı

lacakhr. Toplanma yeri ve 
şekli bağlı krokide gösteril
miştir. 

Bu töreni merTcez komo
tanı ile güvenlik direktörü 
idare edeceklerdir. 

2- 6 Eylül 935 cuma gü
nü şarbay saat 9,30 dan 
10,30 za kadar uray kurağın 
d• (beledıye binasında) sü· 
baylar, işyarlar, halk, spor
cular ve cemiyetler mümes 
silleri tarafından yapılacak 
kutlulamayı kabul edecek
tir. 

3 - Saat 10,30 da şarbay 
ve kutlulama için gelen ze
vat uray kurağından Cu ırn
riyet meydanına gidecek 1er
dir. 

4 -Saat Ji de 21 parça ' 
top atılacaktır. 

5 - Toplar atılmaya baş
lanınca şarın dışından hare· 
ket eden bir süvari müfre 

zesi Ko1ordu çeımesi istas 
yon yolile ve dört nalla Cu-
muriyet meydanına gelecek 
müfrezenin kumandanı olan 
sübay kürsii önündeki ifgal 
timsa1inin önünde kıtayı 
durdurarak evela timsali 

tiklal marşından sonra kür

siye çıkarak kurtuluşa ait 
bir nutuk verecek, ondan 
sonra şarbay halkı kutlulı· 

yacaktır. 

1 Bu tören bittikten 
sonra geçit resmi yapılacak 
ve bunda aşağıdaki sıraya 

göre hareket edilecektir: 
A Bando 
B- Süvari 

C - Piyade 
O - Jandarma 
E Polis 
F Mektepliler 
G Sporcular 
H Halk; cemiyetler ve 

teşkküller 

Esnaf cemiyetleri bu tö
rene sanatlarını gösterir 
temsillerle iştirak edecek
lerdir. Alay Milli Kuvvetler 
ceddesinden ve eski beledi 
ye meydanından geçerek 
C•ımuriyet Halk Pctrtisi ve 
uray binaları önünde dura 
cak, Partiden ve uraydan 
nutuklı:.r söylendikten sonra 
Kolordu önüne varılacak , 

şar dına orduya teşekkürü 
bildirfr bir nutuk söylene 

Yunan 
Cumurnaş~amnın ölümünün 

yıl dönümü. 
Ankara, 2 ( A.A.) - Eski 

Yunan cumurbatkı.nı Amiral 

Kona Oryatininin ölümü 
münasebetile Dışbakanımız 

Yunan dışbakanına hüku 

metimiz namına taziyedi 

bulunmuştur. 

cek, oradan hükümet önüne 
gidilerek orada da nu-
tuklar verildikten sonra 
Anafartalar (Kasaplar) ura· 
mındaki ( maha\\eıindeki ) 
uzun döıeme caddesinden 
istasyona caddesine çıkılacak 
ilbay konağı ve Halkevi 
önüne gelinecek, Halkevin· 
de söylenecek bir nutukla 
merasime nihayet verilecek 
ve alay dağılacaktır . 

U Gece 
8 Gece askeri bando ve 

bir kılanın ittlrakile fener 
alayı yapılacaktır Bunun 
için de mektepliler, sporcu· 
far, cemiyetler ve halk 1aat 
21 de h ükümel önüne top
lanacak!ar ve oras;lan hare 
ketle kolordu, uray ve C. 
H. Partisi kurağları önünde 
tezahürat ve eğlenceler ya. 
palarak Milli Kuvvetler cad
d ~sinden Halkevi önüne ge
linecek ve Halkevinde 
tezahürat yapıldıktau sonra 
dağılacaktır. 

9 Gece kurtulut günü 
şerefine lfalkevinde bir 
müsamere vt rilecekti 

Afgan 
-

isli~lil bayramım ~utlu-
lama telleri. 

Ankara, 2 (A.A.) - Af
gan istiklal bayramı müna· 
sebetile Cumurbaıkanırrızla 
Afgan kralı arasında te
brik ve teşekkür telgrafları 

_!_eati edilmiftir. 

Almanya 
bağlarından kurtaracak son
ra kendi getirdiği bir bay
rağı ıneydandaki bayrak di
direğine çekecetir. 

Sübay bu bayrağı direk
t0ki ipe bağlarken iki asker 
başka bir bayrağı timsale 

Fransa 
- Havada Ya karada büyü~ mı

navralar yapıcık 

saracaklardır . M ı b ı ~ • 
::ıübay, bayrağı_ direğe çe-

1 
an8Vf8 8f 8 8Ş 8m8A UZ8r8 

kerken mu7.ıkada lstıklal mar- Paris , 2 (A.A.) - Fran 

şını çalacaktır- . 1 sanın büyük manav-
6 Kurtarılan timsal, lıı· raları da baılamak üzeredir. 

BerHn, 2 ( A A. ) 
Almanyada dördüncü kolo
rdunun mana vra bölgesinde 
büyük manavralar baılamıı
hr. Ayrıca diğer bir bölge
de de Alman hava ordusunun 

manavraları yapılac•ktır. 
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Kamaliznıin 

Yeni bir 
Eseri 

Bund Abendblatt Bereıı
den: 

Ağustosda İstanbufdan ya
zılayor: 

Ankaradan birkaç kilo-

metre uzakta Çubuk vadi

sinde yapılmakta olan ba

rajın inşa ı bitmek üzeredir. 

Yenı 1 ürkiyenin hükumet 
nıerkezi olup birkaç yıl içi 

nde en modern şehirlerinden 
birisi olacak olan Ankara 

nın hala bir derdi vardır: 
Susu;..: luk Eğer kiifi n ikr'a

rda ve muntazam tevli edi 
len su nıev<.:ut olsaydı bu 

tak dırde şehrin etrafındakı 
vasi çöl henıen mezı u bir 

arazı halini alır ve Ankara 

sokaklarının toz ve çamur
lara hemen kaylıo'urdu. Bu 

nun içindir ki 10 yı ' danberi 

.su nıese esi Şt'hir ıçın en 

büy~~1< rolü oynam1şhr. 
Çubuk barajında işe 

1 ÜL9 sonbahar, 'lda başlan
mıştır. Ankaranın h.;~~ümet 
merkezi olmasmı müteakip 
derht;ı.I mütehassıslar mari· 

fc:tıle içme su} u lelkikatına 
başlandırıldı, çünkü süratle 

büyüyen bir şehir için suyu 
daima fıçılar ve damana
lar içinde İstaııbuldan ge 

lirtmek akla sığmazdı. Bır 

İtalyan mütehassının rapo· 

runa göre Ankaranın birkaç 

kilometre şimalinde bulunan 
Çubuk vadı inde b~r baraj 

kurulmasına l<arar verildt . 
Bunun için de iptıdada 

2.324 2l!U Türk lırası masraf 
tahmin edılmişti. Fakat so· 
nradan bir Holandalı mül~· 

hassıs kı elye\ m buradaki 

inşaatı bu acfam idare et

mektedir Bauıjın nehir ya

tağından Hl metre değil, 

22 metre yük ek!ığinde ol· 

ma ı liızımgeldiğini ishal edin· 

ce inşaat masraf t 4, 775,0CO 

Türk lirasına çıkmıştır. 
Baraj havuzunun su istiap 
kudreti 1 :i 500,0üO metre 
mikAbı olacak ve aynı za 
manda 18 mi yon metre 
mikabı u istiap etmeğe de 

el verişi ı bulunacaktır. 
Bu m i k t a r d a n 6 

mi yon metre mıkiıbı hüku 

met merkezınin içme suyu 
olacal< ve geriye ka lan 12 
milyon metre mıkiıbı da 

sul~ma iş l eri için kul l anıla
caktır İçme suyu bugün an 

cak 60 bin nüfusu o 1an An 

kara 200 bin nüfus!u bir 
şehir olunca nüfus başına 
2 JU lttre su dü ecek dere 
cede he ap edilmiştir. Ba 

rajın 11 bırıken sahası 6 
kilomet 1 w 
j ) } re uzun ugunda ve 

metre d('rinliğınde o a 

cak ve bu uretle 18 kilo. 

mellrke murdbbaı bir satha 
rn ı ı bul k . .. unaca tır. Bara 
Jlll ozlü hır top .... 1 ragı o an 
yeşil bir va<lıde bul . unması 
saye ınde burası Ankara 
ahalisi için yeşil b r tenez 
züh yeri olacaktır. 

içoa~anllğmın bir tamimi. 
iç Bakanlık ilbaylıklara 

bir temim yaparak mahalle 

mümessillerin ın ikide bir 

değiştirilmesinin mümessil 
lerin bulundukları mahalle 

deki bütün şahısları tanıma· 

lan noktasından 'lararh 

olduğunu, lıundan böyle ma 
halle ınümes~illerinin sık 
sık değiştirilmemesini bil -

dirmiştir 

, 
1 İ L 
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TURIDILI 

- .. ·: .. -..... . -

' 1 
• -.,,. - -. . . .. .... . . . . • Köylülerimizin Y u rd-il bayımız Kep süt 

Dünkü trenle istan~ula ~a- {amununda güzel çahsmalar s ever l iği. 
re~et etti. ~öy kanunu tatbik ediliyor. (r~eğİn Oca~çılar köyü hafı Hava Kurumu meni aatma 

~oydu~lau bir kavunu on altı lira on ~aş ~uruşa 
~a~ar artt1r~ılar. 

İlbay ve Şubayımız B. 
Salim Gündo~.ıın Ankarada 

topl.:\nacak olaı: Uraylar 

konferansına iştirak etmek 
ÜLere dünkü trenle İstanbu · 
la haraket etnıişlerdir. 

ilbay ve Şarbayımız ista 
siyonda Parti yönetim kuru 
lu, daire direktörleri, hükü-

met ve uray işyarları lara.
fmdan uğurlanmı~lardır. 

Oğretman o~ulu dire~törü ~ 
Bir müddetdenberi Islan 

bulda bulunan Necatibey 
öğretmen okulu ve lise dir· 
ektörü M . Emin Ergun dün 
va7.ifes1 başına gelmiştir 

Sın~ırgı ~ayanları üslü~
leri çı~ar~ıf ar 

Haber aldığımıza göre 
Sındırgıda bütün bayanlar 
aralarındcı verdıkleri bir ka 
rarla üslüklerini kamılen çı 

karmışlardır. 

~mdırgı bayanlarının ge 
viniş yc,lunda gösterc.likleri 
ilgiyi alkışları...:. 

Hızh gi~en ~ir otomo~ilin 
yaptıklan 

Birkaç gün evet yük dolu 

bir kamyon Anafartlar cad 
desinden sünıtle Biğadıca doğ· 

ru g lmekte ıken askeri mü

teahhütlerden B. Mehmedın 
evıne çarparak evin sıvaları 
nı dökmÜ§ ve bır dirt"kle 

deıniri koparmış, daha bazı 
zarar yaptıktan sonra k, ça 

rken Çivici B Şükrünün ya

nında çalışan B. Ômerin beş 
yaş'arındakı Sevim isminde 
ki kızını haf ıf ce yaralamış 
lır. Yapıla n şikayet üzeriı.e 
Uray laraf ından tahki~at 
ve t akıbata başlanmıştır. 

Kepsüt, (Özel aytarımız

dırn) Kepsül kamununda 

köy kanunu çok güzel bir 

şekilde tatbik edılmekted ir . 

Kamunhay B. Sedat ka 

muııda her yönden büyük 
bir faalıyet göstermektedir . 

Birçok köylerde munti\· 
zanı köy odaları yapılmış 

ve g el iri köylerin ba \. ındır 

lık i~ lc rine sarf edilmek üze · 

re birçok köy tarlaları ekil

miştir . 

Bundan haşka birçok ~ ö· 

ylere de boğalar alın·nı~lır . 

Kamunbay B Sedat yap · 

tığı işlerle ve ciddiyeti ile 

halk tarafın<lan çok sevıl 

mekte ve cidden büyük bir 

azim 1e güzel Kebsüdün ba· 

yındırlığı için çalışmaktadır. 

(ntari çalan ka~m 
Pazartesi günü Osmaniye 

mahallesinden Ahmet kızı 

Melahat ismindeki kadın 
Börekçiler mahallesinden 

Keresteci Hasan Çavuşun ha 

nesine girnek bir entari ça 

lıp kaçarken zabıta tarafın 

dan görülerek yakalanmı~ 
ve evrakile beraber adliye 

ye verilmiştir. 

(Erdek Ocakcı 'ar köyünden 

bi 1diriliyor: 

Burada geçen gün taşçı 

ustası Mehmedin teşebbü

sü_ ve berber Hakkı ıle mü 

mesil Alinin iştirak;le tf'şkil 
edilen müzayide heyeti, köy 

heyetinin nezareti ahında 
Hava Kurumu menfaatına 

bir kavun satışa çıkaraldı. 

Köyün küçüklüğüne rağmen 
hu kavun (16ı lira on beş 

kuruşa kadar çıkarıldı. Para 
Erdek Hava Kurumuna 

yatırıldı. 

Kasap Sabri ile Ramazan. 

Pazarda Bir Adam Ka-
• •• 

ma ile Oldürüldü. 
Sm~ırgıda alacak meselesin~en üç kişi arasm~a ~av· 

ua çıktı. iş büyü~ü. 
1 

Biri belindeki ka 1nayı çıkardığı gıbi karşısınd1kine sapladı. ı 
Sındırgı, (Özel aylarımız 

dan) Evelki gün burada 

çok feci bir cinayet olmuş · 

tur 

Oflu Yusuf oğlu Ramiz 

ve kardeşi Gençağa Rizai

ye mahallesinden Oflu A '> 
durrahman oğlu Mehmet ile 

pazar yerinde bir ala .:ak me 

selesi yülünden kavgaya 

tutu~muşlardır. Kavga 

gittikçe büyümü§, 

iki karde~ Mehme<le hü•.um 

etmi~lerdir. Oflu Hamiz bu 

arada kamasını çekerek M· 

ehmede sap 1amıı zavallıyı 
bir kaç yerinden ağırca ya

ralamıştır. Yaralı çr,k geç 

meden ölmüştür. Katil bu 

işledi~i büyük ı;uçun karşı 

sanda daha fazla rlurmıya 

rak ortadan kaybolmuştur 

Fakat janciarmanın aldığı 

çabuk tedbirler sayesinde 
katil Ramiz yarım saat içe
rsindt: yakalanarak adliye}e 

verilmiştir Katilin yakalan 

masınna başçavuı Oımanın 

büylik yardımı dokunmuş
tur. 

• 
lngiliz gemisi Portekiz 23 sa- Jurnal gazetesinin Lond

ra ayları lngiliz amirallığı 
tarafın.fan alınan ilıtiyat 
tedbirleri hakkında tafsilat 

vermekte ve İngıliz ana 
vatan fil osunun Mert lana 

hillerindt~ 
( B:ış tnro f'ı birinı·i snyfaıl.ı ) 

çalışıldığını gözlemektedirler 

Cenevre ~ (A.A .) - (J.1el 
bir komisyon teşkil edildikten 
sonra Uluslar ııosyett: ~i top 
lantı'arının soııraya hıralo-
lacağ1 Paristen bı\dirilmt>kle 
dir. 

Londra, 2 ( A.A.) 

Kaplan bıldirdiğine göre tı · 

htım cımelesi savaş için .,hi 

znıd etmek istemedıklerin 

den hah isle li manda 

yüklemeği reddetmişlerdir. 

Sanarkalar federasyonu iş

çilı~rin bu hareketine müza 

haret ve iştirak edilmesi 
için güney Af rikasının vic 

danına hitap eden bir be· 

)'anname neşredilmesine ka 

rar vermittir . Royterin bildir. 
dığine göre grev hütün bin 

alara yapı1 mak istidadını 
göııteriyor Habt'.şistanın verdiği 

limanında toplanmak emri 
ni aldığım eskı gemilerin 
hizmete alındığını Akdeniz 
filosu bir l<ısmının da Süveyş 
Kana1 ı yakınlarında gezile 
rine de\'am ellil< 1 eı ini ve 
bu filonun Güenelizabet ve 
Bahram dritnavutlarile tak· 
viye edildiğini bildiriyor. 

Lonrlra, 2 (A.A ) Mal· 

Ömer, bnkkal Üzeyir, taıçı 
Nazım bu u 1usal işte birbir· 

lerile yarış edercesine ortaya 

çıkarılan kavunu artırr:l ılar. 

Diğer taraftan bütün köylü 

ler ellerinden geldiği gü 

c 1erinin yettiği kadar art
tırmaya iştirak ettiler . 

Türk Dili 
Erde~in Ocaklar köylüle

rinin lıu büyük yınd itine 

karıı gö~terdlkleri ilgiyi se
vinçle karııladık. 

Var olsun yurdsever köy
lülerimiz .. 

Yugoslav 
Baş~a~am Pariste laval 

ile görüstü. 
Belgrad, 2 (A.A) - Yu

goslavya Baıbakanı Parise 
varmış ve La val ile goruş

müştür. Laval gazetecileri 

bu g ö r ü ş m e d e 
gerek doğrudan doğruya iki 

memleketi, gerek merkez 

Avrupan paktını alakadar 

eden bütün mese lelerin de. 

rin bir dostluk içinde tetkik 

edilmiş olduğunu söy'emiştir 

Sovyet basını ne ~iyor1 
Sovyet gazetelerinden "İz 

vestiya ,. Habeş - İtaly< ha 

kkında ilk defa olarak bir 

batyazı yaı:mış ve demiştir 
ki: 

". - İngiltere yalnıı: başı 
na Italyaya karşı birşey ya 

pamıyacaktır İngilterenin 
n ..a hakkak bır mütefike ih 
tiyacı vardır Hu mü tef ik 
olsa olsa Fransa veya Alm 
anya olabilir. Yalnız bunla 

rdan biriyle İngilte 
renin ittifak edebilnıe~i için 

herşeyden evd Paris ile Be· 
r lin arasında bir an1aşma 
olması lanmdı . Bu iş de bi
ttabi zannedildıği kadar ko. 

lay değildir . Bunun için İt. 
alya istediği gibi harekette 

devam edt'cek ve ihtilafı sı · 

!ahla halle kalkacaktır. 

"Af rikada çıkc\cak harp 
her halde Avrupa ya 

da sirayet edecek 
lir. İngiltere bu durumu bü 

Eyl~I ~ 

Saclar , 
Saç vardır ki güneşin re~· 

kli şualcırından tel tel, bır 
taç olarak başa konmuıt ur· 

Saç var.lır ki mehtaplı bir 

gecenin karanlık köşelerin· 
den demet toplanm•t• bük 

* te· 
leler halinde bir l aşı su• 
nmiştir 

Güneşin renkli şualarırı· 
dan tel tel sıyrılan ıaçl•: 
gözleri kamaştıran bir eh11~1 
Yıg~ ınma benzemezler ""

1
• 

ke" 
Onlar ki bir ı kovboy) un 
mendinden f arksızdırl•'·: 
Kendine masum gönüller• 

görülmiyen bağlarla balla· 

mışlardır.. da 
Kim istemez yanakların 

a· 
bu şua demetinin oynaffll 

? sına.... k 
O saçları avuruna alıtrda. 

ı · 

penbe dud~klarında gtıbel1 
ren'er en bahtiyarl ardır 
ce. 

1 
, • kara· 

Mehtap ı gc ce erın de· 
n l ık köıelerinden deırıet de 
met toplanan bükle1erde 

111ut· 
ayrı bir tal bulunur d 

O l - l d. y - yüı e saç arın sus e ıgı ~ o· 
par ' ıyan bir çift siyah 11

11 
zün esrarına bürünflle 

kim arzu etmez? 
Karanlık, daima 

okşar ta ruhundan · ijl 
Adem oğulları f srarlı . . . ,,.,. 

kelerde maceralar geçı b&I 
ye nasıl heveskar1ar 

rırı" 
siyah saçlarında esr• .. Ljl 
b- - . d e aol'I urunmeyı o erec ·=-

atarlar . 
aY'1 

Bu iki saç yığınının far · 
ayrı tatları vardsr diyor 

k• · 
Ben geceyi gündüze gii· 

rıştıra n mecnunlar gibi 10. 
netin altın şualarından k· 

külen tellerle, karanlık ~Jl 
ıamların muzlim köıelerı 

l oafl 
den demel demet top a 1cı· 
saçların tadını birbirine 

rıştırıyorum . 
Kanamıyorum· al 
Sarışın, siyah; kulfl' 

saçların tadına ben.··· · 
Kazım feyzı 

Küçük Haberi!,!. 

istiklal harbi filimi 
. tıtrıt · 

Ordu filim merkez• ;t 
f ından İstiklal harbine ~r· 
bir filim hazırlanmıtt.ı.r · kisi 
dunun da iştir.ıki ile hti de 

h b - - ld v yerler 
;ır ınm yapı ıga ·rrıi" 

çekilmiş olan bu Ulı e· 
· ·· leolfl 

çok güzel oldu~u soY 
111

, 

ktedir. Filim yakanda talı'' 
mlanacak ve yurdun 

Yanına aönderilecektir· ' ~ __ .. 
~-üöVe zahlie- fia~ 
ı 3 EylUI sa rı --------

Unlar 
Ç 1 J(urııf 

uva 580 
Go Randımanla 480 
70 " 410 
t o .. "'ıo 
80 .. 215 

Parlak Kırma 

NOT: nı-1 
Yukardaki fiatlara y 011 

1 ıaırı 
dt! 1 O muaıne e ·\l 

A ıca ç 
laz mdsr yr vdaYı 
valda 140 kurut buS 111 . . ıa 

koruma verigısı 

edilir. 

Cinsi Kuruş -Kızı'ca Yuın 4 
uşak buğday 
Sert ,, 4 

3 
3 
4 
5 

~ 50 -
10 

50 , 

bulunan bir İtalya vapuru 

na İtalyan ordusu için et 

inıtiyu: meselesinin uyandır· 
dağı hotnulsuzluk Fransız 

gazl!telerinde devam etmek

tedir. 

ta halkının da hava hücum 
lanna karşı ha7ırlandıklan 
nı ve limanın müdafaası 
hazırlığının yaıın hitf'<'C'~İ 
bildiriyor. 

yük bir endişe ile takip • 

Arpa 
Mısır 

Bakla 

Nohut 
Kf'pek 

etmektedir,,. 



1 Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1 

Tuna Paktı ve Devletler 
l una ~masınadİ müştmf olan bütün milletler ço~ 
f ar~h kaliteler arzetmeUedirf er. Bunlardan ~ir kısmı 
fazlaca diğer ~ir ~ısmı da az in~işafa mız~ardırlar. 

Hakiki bir anlaşmanın zanılmış varlıkları diğerle · 
esasları rin in de istıkbale ait büyük 

Y ızan : Mütekaid nazırlar
dan Dr Heinrich Mata ja 

Neues Wiener Journal 
Wienden: 

Avusturya - Macaristan 
lllonarşisinin izmihlalinc'en 
beri Tuna havzasının arzet 
liAi ahval bize lam bir vu 
luhla göstermiştir ki e ski 
Riiçlükler bu çift monarşi 
tarafından yapılan herhangi 
bir hatadan ılcrı gelmiş ol
ftıayıp Tuna mi lletleri ara· 
tındaki gerğinlıkten doğmu

ttu, çünkü işler 1918 denberi 
'Yileşmiş değil. bil ak is kö 
liHetmiştir. Fakat arhk Tu· 
tıa havzasının ehemmiyetini 
büsbütün gayip ederek bü 
Yük dev'et !erin oyun topu 
fllenzi 1esine dü mesi istenmi 
Yorsa bu havazda yeni şart 
lara göre ve her şeye rağ 
lllen her lıangı bir nizam 
Ve teık ' lat vücucle getiril 
ftıelidir. 

Unutulmamalıdır ki eski 
fllonarıi yalnız siyasa 1 ele 
Ail, aynı zamanda ekonom ik 
Ve kü ltürel b ir teşel<kü l 

id( Sulh muahedeleri her 

feyi birbirine karışdınp bo· 
ldu ve bozulan yerine hE'r 
hangi bir eıas konmadı 
1\.ına hakkındaki planlar 
Ve konferanslar her şeyden 
Örıce bunları ortaya atan 
büyük devletin menfaat ve 
tliyet'erini aksettfrmtk' e ve 
«lsı l Tuna devletleri sonra 
R'eİen tali unsurlar sayılm 
ilktadır . Halbuki h e r şeyden 
C\'el bir an 1aımanın esasları 
Ü~erinde mutabık kalınma · 
lıdır. Çünkü herkes k'!ndi 
Ö~el menfaatine göre başka 
bir ıey değildir . 

Tuna havzasında müşte
tek olan bütün milletler ç.>k 
farklı kaliteler arzelmekte 
dirler, Bunlardan bir takı · 
tlıları faz laca dığerleri da 
daha az inkişafa mazhar
dırlar. Bu sebeple bunların 
bir takımlarının mazide ka· 

}:!ikaye: 

emel ve ümıt l eri vardır. Bu
nunla beraber her millet 
gerek kültürel ve gerekse 
siyasal kudretlerini her gün 
yeniden ibra7. ve teyide m· 
ecburdur. Zira kültür deni · 
len şey ve siyasal kudret 
tasarruf ve muhafaza edi 
lebilen bir varlık değil 

dir. Ecdadından ne tevarüs 
etmişsen ona tasarruf etme· 
ğe çalış. Her insan gibi her 
mıllet dahi kendisini haki · 
katle o1duğundan faz.la ve 
diğerlerini de aşağı görme
ğe mütemayildir. Aynı z~ 

manda miller yekdiğeri ha
kkında hakiki ve doğru bir 
fıkir edinebilmek için birbi
rlerini pek az tanırlar . Fa
kat artık nihayet 'unu anla
maklığımız lazımdır ki kuv
vetlerimi7.i kom~u kavgala 
rı i 1e yıbratmayıp birleştir · 

meğe muhtacız, ııı Üfterek 
bir devlet halinde muvaffak 
olamayınca muhtelif devlet · 
ler halinde muvaffak o1ma
ğa çalışmaklığımız icep eder. 
Yoksa Tuna havza~ı senıe 

resizliğe mahküıcıdur. Tuna 
havza ında bir anlaıma, 

ancak Tuna milletlerinin 
htikla 1i ve hukuk müsavatı 
e sasları üzerinde eld~ edi 1e 
bilir. Bu milletlerin her bi 
rinin diğerine karşı serdet 
digi ta lep 'eri objektif ve 
pisiko 'ojik tarzda tetkik 
edil meli ve bu tetkik 
d e bir taraf, diğer 

tarafa onun beslediği arzu 
ların ne kadar ha ksız ve ga
yri kabili isaf olduğunu is 
bat etmeğe yeltenmeyip bi · 
lakı s ısafı kabil olan arzu
ların meydana çıkarılma~ına 
gayret edilmelıdir 

Mesela Macar milleti de
rin bir sukuta uğramıştır. 

Binaenaleyh Macar ruhunun 
muvazenesini tekrar elde et · 
mesi lbım geldiğini kabul 
etmelidir Macari tanda ge · 
rek Tuna ha valisine ait ve 

Gönlümün Kızı 

- Buyurun bey Y ılnıaz 
Siıi bekliyorlar dedi .. 

Nasıl oluyor? geleceğ i 
tlıi biliyorlar mı? .. 

Evet bayım. Senin kü . 
Ç\ik bayan bana g eleceiioi 

~i· söyledi. Doğru . odama ge 
gın dedi 

Peki, diyordum . Peki 
amca. Karısı yavaşça yerin 
den kalkarak yanıma g~Ji 
Yor. TıtremE>ğe başlıyorum 
Aman Tanrım! 
Kulak larımı koparacakmış 

Ribı çehyor. 

Bir dalrn bö vle ya pa 
Cilkınısın '.1 diyor. <:öı.lerimırı 
ta içine baygın bakış 1ati} le 
bakıyor . Onlarda bir istek 
0 kuyorum. O gözler bana , 

°Keceyi hatırlntı~ or. Sı lki

tliyorurn, kulağımı hırakı 
Yor .. 

YAXAN: 

Ekber İnanç 
Ha ydi ~imdi gel ye 

mek yiyelim . 

Yahu! Saat daha on 

bir. 

Hiç laf yok. .. Bir ye . 

re gideceğiz . 

Ye mek neşeli geçti: Sü· 
hey 'ayla yan yana annesi 

nin karşısında oturuyorduk. 
Ora mah us çok sokuluyo 
rum kı annesi bizi görsün .. 

Aksi gibi o da hiç bize 
bakmıyordu . Hep beraber 

bağa do~ru gidiyoruz. 
... 

ıt< 

S<>z vermi~ti. KaysE>riye 
g ider gıtmez bana yazacak 
lı . Günler üst üste yığıla 
rak ge çli. Ve her geçen gün 
IJiraz daha ıhtıyarlattı 

beni. . Onu bekliyorum. Po 
stacı bana bitıği uwttığı 

gerekse baıka neviden mu · 
htelif ceryanlar var•ıır . Her 
hangi bir imtiyaz elde el · 
rneksizin Macaristan !!üku · 
net bulrnıyacak ve Tuna 
havı.asının müsbet bir uzvu 
olmıyacttl<tır . Çünkü Maca 
ristan kendi eski ülkesinin 
Macar olmıyan kısımlarını 

sulh yo lHe hiç bir vakit te
krar kendisine ilhak ~de 

mez İtte bunu bilmek ve 
bu hülyadan vaz geçmek 
ancak Macaristanın sulh 
yolile neleri elde ede-
bileceğini öğrenmesine mü
tevakkıftır. Bu mesele vu
zuh kesbetmedlkçe davala
rın halline yaklaıılmıyaca • 
ktır. · 

Meselenin can alacak di
ğer bir noktası da akalliyel· 
lerın korunmasıdır . Bu mE"
sele etrafında bir ço"ları 

dııha henüz yanlış bir yol
dadır, yani bir çok devlet · 
ler memleketlerindeki aka~ 

lliyetlerin gözetilmesini de
vlet bakımından kendi me· 
nf dallerini alakadar eden 

ı b•r lüzum ve zaruret olarak 
telakki etmiyorlar da bunu 
yani akalliyetlerin hukuku
nu gözetmeği can sı~ ıct ve 
nahoı bir külfet telakki ed
iyorlar ve bu külfetten ka
bil oldukça her hangi bir 
suretle kurtulmak istiyorlar. 
Diğer l..traftan bu itler İs
viçrede ne güzel tanzim ed
ilmiştir. Esasen orada hiç 
akalliyet yoktur. Romenler 
T essinlliler ve küçük Rom
enler kendilerini akalliyet· 
saymağı akıllarından geçir· 
mezler ve milli mecliste mü· 
zakereler farkı unut 
turacak derecede tabii ola · 
rak üç dil üzere yapılır . Ha 
raretli bir hatip olan Museh 

Viyarıada yapılan Avrupa kon· 
feransmda Fransızca olduğu 
kadar fasih Almanca dahi 
konuşmamı§ mıdır? O kendi· 
ı;ini ekalliyetten saymaz, o 
yalnız İsviçrelidir . Eğer Tu. 
nR devletleri bu hususta İs
viçrenin seviyesine yükselir
lerse o vakit Tuna ha vzaıı· 

biliriz. Bir eski Avulturya 
kültürü vardır ld Alman kül 
Wrünün Tuna havzasında 

kültür faaliyeti esl<i Avus· 
turya Bürokra tisi, eski Av· 
U!'turya Macaristan ordusu 
ve çok dil konuşan ticaret 
alemi bu kültürün yarattığı 
eserlerdi Avusturyalı demek 
bir masal demek değildir . 
O hakikatte mevcuttur. Av
usturya Macaristanı istihfaf 
eden bütün devletlerde em 
sali bulunan Avusturyalı li· 
pi bugün varlığım muhafa
za etmektec.Jir. Fakat o öne 
atılmak istemez, fakat hiç 
olmazsa mevcudiyetini aöı 
termesa ]azın.dır. Çünkü o 
sustukça onun mevcudiyeti 
ni kimse öğrenemez. Şaya-

nı memnuniyettir ki mevcu
diyetlerini gösterenlerin ses· 
leri çoğalmaktadır ve muh
temeldir ki bu suretle Tuna 
milletlerine cebredi)meksizin 
on\arın kendi teşebbüslerin · 
den doğacak bir Tuna kon
fe;ansına gidiyoruz. İşte bö 
yle b r Tuna konferansı 
Tuna meselesini halledebilir 
ve yılmasından meydana 
aelmittir. Eski Avusturya 
lı mektep mualıminin 
kültür faaliyeti , eski Avus 
turya Bürokratisi , eski Avus
turya Macaristan ordusu ve 
çok dil konuşan ticaret ale 
mi bu kültürün yarattığı 
eserl~rdi Avu~turyalı demek 
bir masal demek değildir . 
O, hakikatte mevcuttur. 
Avusturya Macaristanı is -
tihlaf eden bütün devletler· 
de emsali bulunan Avustur
yalı tipi bugün varlığını 
muhafaza etmektedir. Fakat 
o öne atılmak Jatemez, fa-
kat hiç olmazsa mevcudiye-
tini göstermesi lazımdır 

Çünkü o sustukça onun 
mevcudiyetini kimse öğren · 
emez. Şayanı memnuniyet
tir ki mevcudiyetlerini gös
terenlerin sesleri çoğalmak

tadır ve muhtemeldir ki 

bu suretle Tuna milletltrine 
cebredilmeksizin onların ken· 
di teıebbüslerinden doğAcak 
bir Tuna konferansına gidi 
yoruz. İşte böyle bir Tuna 
konferansı Tuna meselesini 
halledebilir. 

nda en büyük güçlük orta- ı-------------
dan kalkmıı olacak ve Bri· Kayıp 
and, Tituleıcu ve Beneıhin Balıkesir Ziraat bankasın · 
dedikleti gibi hudutlarımız daki tevdiatta kullandığım 
otoma tik bir tarzda görün· mührümü kaybettim . Yenisi · 
mez bir hale girmif olacak- ni alacağımdan eskisinin hü 
tır. Fakat biz Tunalılar bu kmü olmadığı ilan olunur. 
gayeye ancak bir birimize Delilditat Yaylacıkköy 
kültürel bağlılığımızın teyit ünden 435 numaralı cuzdan 
ve takviyesi suretile kuvuşa· sahibi Yakup oğlu Bil'.11 

zaman, onun titrek elyazı 

sını tanımıştım. 

Boğazımı tıkıyan bir he 
yecanla açmışhm onu ... 

Gittiği köyden bahsedi· 
yor. Buz gibi ırmakları, gü · 
zel yeşillikleri varmış . . "Erin,, 
doyulmaz kızıllığında bir ço · 
ban tepeye tırmanırken, ha
yvan sesleri ovayı dolduru 
yormuş ... 

"Ağabey., diyor: sen de 
burada olmalıydım da , hiç 
olmaza& beni bir parça ol · 
sun teselli etmeliydin. 

O çok sevdi tin mavi gö· 
zlerimin etrafını kara göl. 
geler sardı. Ve ben Kayse · 
rinin ıssız bir köyünde sen
siz yaşıyorum .. . 

Ağabey benim ha~talığım 
yetişmiyormuı gibi babam
da ani bir fe 1ce uğramıı. 
Annemse; bilmem ki bunu 
sana nasıl anlatayim. Bu 
nu anlatmak için ellerimde 
yazı yazacak gücü bulamı
yorum Gözlerini kapa . Ve 
her zaman dinlecltlin gibi 

beni dinle . Kulaklarını ba
na ver. 

Buraya geldiğimizin ikin· 
ci günü babam tel çekme 
den gelmiıti. İki gün 
bir otelde kalmıı ve işlerini 
düzelttikten sonra ben oku · 
ldayken eve uğramı\'; baLa 
mı çok seven o mel un ka ~ 
dını bir işyar (memur) la 

baı başa yakalamıflı. 

Ağabey; timdi beynimi 

bir , tek bir fıkir kurcalıyor: 

"Ben de aynı kadının kızı
yım . Yoksa ben de mi öyle 
olacağım? . .. Söyle ağabey : 

bari sen söyle . Dünyada bir 
tek inandığım sensin . 

Ağabey; çok sürmez öle

ceğim .. içimi yalıyan keder 
beni öbür bilmediğim dünya· 
ya geziye mecbur ediyor. 
Vert!mim ... O ne oY .. Ağlı · 

yormusun? .. ağla ağabey, ağ
la!.. belki göz yaıların için· 
deki at eti söndürür. Seviyo · 
rdum seni. . seni seviyordum 

ajftbey ... Ve ebediyen de 

Edremit icra 
memurluğundan: 

Alacaklı: Edremit hazinei 
maliyesi 

Borçlu: Evliya oğlu B 
İhsan gayri menkulün cinei: 
Bir bab fabrikanır. dörtte 
üçü meaj müıtemilat ve ala
lı edevatı mevkii: Hekim
zade mahallesinde Bayram 
yeri cıvarında Hamdi bey 
caddesinde 

Hududu: Yemini Ahmet 
usta kahvehanesi ve tarik 
yesari Keresteci Manol oğ · 

lu Vasıl farını ve tarik ar 
kası ve cebhesi tarik takdir 
edilen kıymet: 28535 liradır. 

Birinci artırma: 30 9 935 
de pazartesi günü • saat 16 
du ik.nci artırma gunu: 
15. 1O.935 de salı günü saat 
16 dır. 

idmangücü 
kaptınhğtndın: 

7 Eyluide lzmir Altay 
kulübü ile yapılacak maç 
i\in ekzersize spor levazım· 
ları ile aıağıda isimleri ya· 
zılı arkadaıların bugün (çar· 
ıamba ) saat 5 de:: kulüpte 
hazır bu'unmaları rica olu· 
nur. 

Hasan, Mahmut. Münip, 
İbrahim, Hüseyin, Edip, 
Şevket, Ahmet, Necıı ti. Oı· 

man, Hüseyin, Mustafn, Ha
lil, İbrahim, Sarbi, 

kıymetinin yüzde 75 ni bul
maz veya sahf isliyenin ala· 
cağına ruchani olan dirier 
alakadarlar bulunup bedel 
bunlarm o gayri menkul 
ile temin edilmtı a1acakla
rınm mecrnuundan fazlaya 

1 İşbu gayri menkul çıkmazsa en çok artıranın 
artırma şartnamesi tarihin· teahhüdü baki kalmak üze · 
den itibaren 933 f..8 nurr.a · re artırma 15 gün daha 
ra ile Edremit icra dairesi· temdit ve 15 inci gunu 
nin muayyen numarasmda aym ayni saatte yapılacak 
herkesin görebilmesi için artırmada bedeli ıaht lsti
artırma ilanında yazılı olan· yenin alacajına ruchan 
!ardan fazla malumat isli . olan diğer alacakhlarm o 
yenler işbu şartnameye ve gayri menkul iletemin edil-
933 88 dosya numarasiJe mit alacakları mecmuundan 
memuriyetimize müracaat faz1aya çıkmak ıartile en 
etmelidir. çok artırana ihale edtlır. 

l - Artırmaya iıtirak Böyle bir bedel d~ edilemez· 

1 se ih tle yapılamaz ve ıa -ıçin yukarıda yazı ı kiyme - ı 
linin yüzde 7,50 nisbetinde ' lıf talebi düıer. 
pey veya milli bir banka ' 6 - 'Gayri menkul ken· 

mektubu tevdi edilecektir. dlıine ihale olunan kimse 

Madde 124 derhal veya verilen mühlet 

3 ipotek sahibi alacak- ı içinde parayı vermezse iha-
Jılarla diğer alakadarların ~e kararı fesh olunarak ken
ve irtifak hakkı sahiplerinin disinden evet en yükıek 
gayri menkul üzerinde hak- teklifte bu1unan kimsenin 
larını hususile faiz ve mu· üzerine ihale edilir alacak-
raf a dair olan iddialarını h razı olursa ona razı ol-
iıhu ilan tarihinden itibaren maz veya bulunmazsa he-
20 gün içinde evrakı müs - ı men 15 günlük bir ilan ile 
bilelerlle birlikte memuriye · Jhale edilir. İki ihale ara
t imize bildirmeleri icap eder. sandaki kırk ve geçen gün
Aksi halde tapu sicil ile sa· fer için faiz ye maaraflar 
bit olmadıkça ıatıı bedeli · ve diğer zararlar heıabedi .. 
nin pa ylaımasmdan hariç lerek ayrıca hükme hacet 
kııhrlar . kalmakııızm memuriyetimiz· 

4 Gösterilen günde ce alıcıdan tahsil olunur. 
artırmaya itlirak edenler 7 - Bu ilanda ıöıterilen 
artırma şartnam~ini oku . izahattan baıka faz· 
muş ve lüzumlu malümatı laca malumat istiyenler da
almı~ ve bunları tamamile iremizin 933-88 deaya nu · 
kabul etmiş ad ve itibar maraıile müracaatları ve 
olunurlar. artırma ıartnamesi tarihin. 

5 - Tayin edılen zaman den itibaren açıktır. ihale 
gayri menkul üç defa ba · Edremit icra dairesi salonun· 
ğmldıktan sonra en çok ar · da açık artırma ile yapıla· 
tırana ihale edilir. Ancak cağı ilan olunur. 
artırma bedeli muhammen 

seveceğim Kalbim daima 
senindi. O bu dünyada sen 
le batbata kalacak... Bu 
verem beni yıkarken seni 
unutacağım ı1anma! Damar · 
larımı kaplayan sevginin ate
~i senin karanlıklı gözlerin
den aktı . 

Of yoruluyorum Ellerim
de yazı yl\zacak gücüm ka 
lmadı .. . 

. . . . . . . . . . . . . . 
Sana neler neler yazmıı 

tı. Ağabey; müsaade ette 
sana sevgilim diyeyim .. Bi
liyorsun sevgilim ayrıldıiı· 

mız gün cebine bir kağıt 
koymuştum Kalbimın bü · 
tün heyecanlarını döktüğüm 
o bitiği elbet okumuıundur . 
Sen güya buraya nakletti 
rip eve gel ece~ tin .. O haya 
ller hepsi gömüldü . Seninle 
bir yuva kurmak istediğimiz 
zaman neJer söyleşmittik ne
ler! . 

Sevgilin'. . Affet. Senin 
temiz kalbini bildiğim -için, 
bana güvenecejlni anla-

( 1 - 1 ) 

dığım ıçin bir ıey söyliye · 
ceğim . 

O gece . . ay.n gökte kıs · 

kıvrak bağlandığı o men
hus aece.. Annemin senle 
baıbaıa kaldığı o gece ... 

Neler konuttutunuzu du· 
ymuıtum. Sevgilim; annen 
güzeldi . Evet, evet çok gü
zeldi. Bunu itiraf ederim. 

Onun kabaran, affedenin 

• evet kabaran . . . . . her 
kesi tutsak (esir} edebilirdi. 
O . . . , bir kadındı. Se· 
nin ona baı ejmeyitin, ona 
ıokulmayıfın gönlümün bu · 
!utlarını nasıl nasıl dajıltmı· 
ıtı bilsen. Emirber Sadiyle 
kaç kere ııörmüttüm onları 
fakat ben babamı çok. pek 
çok seviyordum. Onun baıı· 

na ıelecek felaket beni ma
hvedebilirdi. Ben sesimi çı -
karmamıı o zehirli kad1nın 
gözlerinden akan zehiri yu· 

dum yudum içmittim. Ban" 
akıl veren o oldu sevıilim. 

( Bitmedi ) 
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Edremit icra Şarbaylıktan •••••••••••••I 

~ (;I 

Balıkesirde 

Çepniler 
Va zan: i. HflKK/ flf(fl Y 

1111 "l"t~ ( f\ İ fi l~S(~ ı• İ il İ 
11 e ı· kes f, k ıı ıııct l ıfl ı ı· 

75 Kurus 
' 

Kitapçılarda Arayınız 

ll•alıkesiı· "l'••tlıı 
tii r lii 0·ii ıı<I (~11: 
Mahallesi 
İzmirler 

. 
Mevkii 

Mahallede 
Cinsi Hududu 

Ev Sağı: Kadı oğ'u he · 
m~i:-csi Meryem ve 
Nergisli İsmail evle 
ri solu Ilıcalı Ali 
ıken şimdi Yürük 
Mehmet Ali evi Ar· 
kası : Şerbetçi oğlu 
Mehmet iken şimdi 
pabuşçu Mustafa ve 
Nergisli İsmail evle
ri. Önü: Yol. 

Evsafı yukarıda ya:.ı:ılı ev Teşrinsani • 308 yıl ve 93 
sayılı gayri musaddak yoklama kayıt surelı mucibince 
Kadı oğullarından İbrahim oğlu Masanın mali olduğundan 
ve ~27 de ölmesile oğlu İsmaile badehu İsmail de 330 
da ölerek karısı Nacıye ve evlatları Hasan ve Ayte ve 
Sabriyeye kaldığından bahisle namlarına tesçil edilmesi 
istenıldiğinccn tahkikat yaı:;n ık iç n 12 · ~l. ~25 Per~e 
mbe günü mahalline mf'mur gidecektir. Bu ev için bun
lardan .. batka mülkiyet veya sair bir ı:uretle hak iddia 
edenlerin ya gelecek memura veyahut bu günler içinde 
Tapu Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Vilayet Daimi 
Encümen nden: 

Miktarı Asgari fiatı Azami fiatı 
250 teneke ben7.in 425 435 teneke!i 

25 makine yağı 300 1250,,ne\ine göre 

Nafıa dairesi için yôllarda kullanılmak üzue alınacak 
olan yukarda miktarı ve rayiç ledeli yazılı l.>t nzin ve 
makine yağı şartnamesi mucibince alınmak ve 19 · Eylfıl. 
935 gününe rastlıyan perşembe günü mat on beşte iha 
lesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksil tmeye 
konmuştur. Bu yağların azami ra} ıç bedeli üzeriııden tu· 
tarı bin dört yüz liradır. İstek ' i olanlar yüzde )'edi buçuk 

nisbelind~ muvakkat teminat akca ve tahvılatını mal san-
·dığına yatırdığına dair makbuz senedi veyahut banl<a 
mektubu ile ihale günü encümeni vilayete ge'ecektir. En· 
cümende teminat olarak para veyahut tahvilat alınmaz . 

Bu laususta daha 7.iyade malfımat almak ve şartnameyi 
görmek istiyen1erin daha evel encümeni vilayete gelme 

leri ilan olunur. 4 1 - 66 

1 E ' . .. . ~IJ f.v, 
1 ıçın Lu3umlu [~yaLa~t' 

~adan llcuj ·<7{,fmJ ____ _. 

1 en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'Burada bula bililJoru,p 

"/erde 
Pullu~ ve ~enç ber Dü~enin·ı 
HEp Bllradan Alırı~ 

memurlug ... UnJan·. Siyah donda s yaşlarında ' UCU z 1 U g-.; U ı' 
U bir eşek bulunmuıtur- Sahi· 

Alacaklı: IMronıit hazinei b" · U 1 · b'ld" A s 
maljypsj rli~~n- --raya ge mesı l ırı .. · ., ag-.; 1 a m l ıgw 1 

Bordu: Cevdet Muammer - j 
ve~~~~r;::i::ıli~:y;~~~i ze- DO~TO~l la Zarafeti' 
ytin yağt tesirinr> mohsus KADRi YETKiN ' 
bir b:ır falırikn vo müştemi- iç hastalıkları müteha - ~ IL~,·a l11· 1· rf ,•t •r~(l 11 ( J a 
Jııt , vo .!orununda mevcut ''"' Milli Kuvvetler cad : I ' W '5 ' 

:~~~si~~le~::~.le Jemirba~ ~=~i:s~e ~~~~e~~rk~~a;~: 1 ! F a n t a z i k u m a ş • 
~1evkii: Havrondn nehanesinde her gün sa. • ' 
lluJudu: sağı kercstel'j bahtan akşama kadar ha- ~, VE ' 

K umv::ınuç veresesi hanesi stalarını muayene ve te-

l "h . . t . k 1 davi ecler 'T" h {, l d 1 s~ u ~şıresı ~ur!csı ar :ısı ~- .. A I U a ıye mag"' aza arın 0 
Kıryıızı z~vcesı l•urnko hane- • - I, . h'b' • 
si önii yol ile mahdut. Tak. Bır merl\e~ın sa 1 1 ara- ı 1 bulabilirsiniz? 
dir olunan kıym13t 42452 ıj 1 ,, 

raclır. Birinci nrttırmu: nryor. l ............. , ......... ( •• JJ 
30 r 935 tarihinde pu~artesi Yakupl<öyün sının jçersin· .. 
günii s:ıu t 16 dn Jır . ikin ci de ve köye ait bağlarda on ~1111111111111111111J11111111111111111111111·, 
artt.rmu 10-935 tarihinde gün önce boz renkte iki ~ ... ~ 
sıdı günü saat 16 dadır. ~aıında erkek bir merkep EDağ Ilıcasında büyük tenzila ~ 

İşbu gayri menkulün art- bulunmuıtur. : ~ 
. l .1 . 1 Sahibinin bir haftaya ka · : s h . 

1 
'f k ~ ~ 

:~~11,1:~f:! ırıt;u9~;s~6 ur~~:,a:: dar_ Yaku.~kö) ihtiyar ~~ -- . = uyu va avası guze ŞI a aynagı ~ 
yetme muracaat etmedıgı 1 - ~ 

ile Eılremit icra dairesinin kd d h ı k - ~ 

muayyen numarasında her- ~:ra~: ekö;y;aa:dığ::~·~:7ir ı E Balya Dag-- llıcası7 i 
kesin g-ürebilmesi i~·in art- olarak yazıİacaktır. ilan ol· 1: • ~ 
tırma illlnında yazılı olanla- unur. 1: ~ 

rdnn fazla malfımııt istiyen- 15 J - Yollurı ııraba, otomobil ve luımyon gibi her tü!,· i 
lcr işbu şartnameye ve [dremit icra - lü nakıl vastalarının işlemesine elverişli ve gu- ~ 

·933 86 dostya nummu··orr"a<~aiulet memurlug"'unJan.· § zeldir. ~ 
meınuriyetımize "' U : dli· ~ 
etmelidir. Havran Ebububekir ma· : 2 Suygılı halkım ızın Ilıca istifadesi ve sağlığı ~ 

k şüncesile fintlar indirilmiştir: -.. 2 - Arttırmaya i~tiru hallesinde iken halen ika· - Je '-
. · k l 1 k metgahı meçhul Naıit karı- : Bir kişi İçin banyo ve od!l kirası olarak gün ~ 
ıçın yu ar11 u yazı ı ıyme- - yirmi beş kuruş alınır. "-
tinin yüı.de 7,5 nisbLtinde pey sı Fatma ve oğ'u Ahmede: : ~ 
veya milli bı'r bankanın te. Havran Ebubekir mahal - --- l l J y·ırınİ ~ 

l 3 - On günden faz a kalan ara ayrıca yüz e -.. 
minot mektubu tevdi etrne. esinden Dayı Mustafa ve : tenziJtlt yapılır. ~ 
lidir. ~fodde: J 24 şeriki Haı;ana olan bu se : ~ 

t net 350 lira borcunuzdan - te· ""-
j - potek su h ibi alaca- - 4 - Rııyan ve Bnylo.r i~·in ayrı ayrı iı:ıtirahat "e '-

dolayı eveke hacız edi~en - - ""-
klılarln diğer :ıl!kodurların ve icra dairesince Havran· : nezzüh mahalleri yapılmıştır. ~ 
ve irtafuk hakkı sahiple. : ~ 

· · · k 1 · d dan Ali oğlu Ahmede iha- : 5 İstiyenler irin hususi banyolu oc.lal:ır da var,Jır· ~ rın ın g ıyrı men u üıerın e lesi icra kılınan zeytinliğin ~ _._ 
h khtrını, lıususilo faiz v~ Ah d - t k ~ 

müşteri met üzerin e : 6 Arzu C'tlen müşterilere yemek, karyola "e ya 0 ~ 
musrnfc.ı d::ıir olan İ<ldiaları· mukayyet olup kendi üze· : temin edilir. ~ 
nı işbu ilan tarihinden iti- rinde mukayyet olan zey : ~ 
baren 20 ~ün i<·inJe evrukı tinligi yine kendisine !!atıl. : 7 'I · · c.l k ·· ıu· Aynı ııı· ~ 

v _ - r ovn~ı ve ıçımo suyu u \'O guze ır. ~ 

müsbitelerile birlikte menıu- dığından bahsile v~rdiği is· : manda e·ı .,yi bir tebtil hava yeridir. ' f ~ 
riyetırrıize bildirmeleri ieap tida üzerine mercice yapı- : YurJunıuzun pek faydalı ve llimizin biricek şı 11 ~ 
eder. Aksi h ıldc hnkl.ırı ta- lan tetkikatta tapuda gelen I --= ve sağlık yeri olan «Balya Dağ Il ıcası» suyunJsO ~ 
pu sicillile s:ıbjt olmadık~·a kayıtlar tetkik edilip fi! ha , _ ve havasından ıız bir pura s:ırfıle istifade etın?· i 
s::ıtış bedelinin paylaşmasın- kika satılan zeytinlik müs · - )erini ı:rnygılı halkımıza ögüller ve gidecekler•~ ~ 
dan Jrnri{: knlırlnr. teciri Ali oğlu Ahmet na 5 rok memnun ve faydalanmış oloculılarmı şimdı· ~ 

4 - Gö;terilen gıinde ur- mına mukayyet olup ahiren : ılen müjdelerim . ~ 
k J'kı' ncı· olarak hacız vaz edı' I - '1u"stecı'rı' --.. ltırm:ıy ı iştir:.ı edenler :ırt- : ·• · · ~ 

miş olan Naşit karısı Fat· --. 
tırınıı ş::ırtnomeRini okumuş 1: ı'"'' ~ 

ma üzerinde kayt 1 ı zeytin __ llfJ SE,'İ .~ ~ENY )/;• ~ ,.c lüzumlu malllmatı almış • --. 
ve hu~ları tumamen kabul tinlik üzerindeki muamele 1: ~ 

nin icraca de\'amına 14-4 935 : 1 ler cuınurte8 'ı ,!!ünü saut 15 J.e Abu hane hnnınL~r- ~ etmiş ad ve itibar olunur_ .. ı ~ 
tarihinde karar verilmiş o 1

- = nn doğru Il ıcoyo koptı koçtı vardır. Gidip gdm.e ·Jli ~ 
lur. duğundan tebliğ makamına-- lirudı r. Kap_ tı kn<·l ı yı götürü tııtmak istiyenlerin ) eşı ~ 

5 - Tayin eJile" zaman- ~ 

~:ğ7r:~~t~~"~:~ıru •i:.~:.~: ~:~~ olmak :•:•• ila
1
n )olu I i;~v;;~~'~'~l~:r~ılh~;.~:.~~;.;;;,;:;;;~~r~~lflllll 'I 

attırana ihale cılili r. Ancak ,,,,,,,,,_,,,,_ 
razı olursa ona razı olmaz urttırmn bcdelı mu ham men 

k.y ınetınin yiiz,le 75 ni Lul 

nı ı;r, veya s ıtııı İstiyenlerin 

altıc<ığına ru< lnn olan diğer 
alıikud rl..ır. lıulunubdıı bedel 
bunların o g.ıyri menkul ile 
t.emin edılmı!j alacaklarının 
m"cmuundan f.ızlaya çıkm11. 
ısn enç·ok artl ı rnnın teahh· 

üJü boki kulrunk iiz··re ar
ttırma 15 gün ılulıa temılit 

vı~ 15 jnci giırıü aynı 

sa::ıttn yapı:ac:ık ıır tl ı rmada 

beıleli sulı~ İ5tıyenin alac.ı

ğınu ru C'lıan olan J ğer ııla 

caklılurın o gayrı menku I 

ile temi n edilrnış olu<'Jklurı 
mı>cmuun l ın faıtıyn ~·ıkmak 
şutile cnro k arttırrına ihale 
eılılir. Böyle bir lıeıl\jlıie eıl

ıl •ınr>zde il11lc yoplomrız ve 
s ılı::? tulehi duşer. 

6 _ G:.ıvrı m okul keneli 
" 

ı;ıne ih'..lle oluııon kimse de. 
rhnl vey,ı veril<'n nıiilılet k
inli~ parayı vermezse ih::ıle 

kararı ft!slı olunarak kendi

sinden evel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimsenin üzc
rino ihnle oclilir.. Ala<'aklı 

veyu bulunm:..zı,u hı:: men 15 
giinlük hır ilıin ile ıhule ı~d 
ılır iki ilıulo arnsındnki kırk 
ve ge\·en günler ic;in f c..1iz ve 
m:ısruflor ve diğer zururlar 
hesap edilerek ayrıca hük
me haeı:t kalmuk:sızın mem
uriyetimizce ol cıdan tahsil 
olunur. 

7 - Hu ilr1nJu gösterilen 
izı.ılı::ıtton boşka fozl::ıc:ı ma 
h1mat istivenler dairıırniz n 
933 86 lfost\ n numurnşilc 
mı.iracdatlrırı "ve arttırma sn-

~ 

rtnrımesi brihinJen itibnren 

rı~·ıktır. İhnle l~dremit ıern 
Jniresi salonunda snnt de 
a~·ık arttırma suretilc ynp: 
luc:sğı ilı1n olunur. 
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TelefoncuS 
ABOÜlKAOİR PIHAR ~ I 

• • PAŞA lf A~lAMI KA PiSi • 
1 • 
: KAH!;ilSINOA N. 48 : 

:TELEFON ,GH A ~10 EO N: • • :vg SAİR 'rAMIRA'l' YAl'ILIR: 
• • .......................... ~ 

BAllK[SfR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU iLANLARI.. ,,,,,, 
B l k · · d k · k t h---t-. -.n--40~0~·000 a ı esır garnızonun a ı ı aat ayvana ı ıçı ıl · 

kilo yulaf 10 9 935 salı gü"ü saat 16 da iha 1esi . Y;:rıJl 
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ) ~ktar• 
tahmin bedeli 18000 lira olup muvakkat teminat dı "" · 
1350 lira olup ihale kolordu satına 'ma kom is} onun 

8 'd8 
· · oıı uıı 

pılacaktır. lstiyenler şartnameyi satn~alma komı5Y ıdeJl 
görebilirler. İsteklilerin muayyen olan gün "'e fl"

3 tırı· 
_, sa 

bir saat eveline kadar teklif mektuplarile kolorc:u 
alma komisyonuna müracaatları. 

(4 •! 21) 

~-----------------------~ 
Balıkesir uray başkanlı~ın~~~ 

935 mali senesi için tanzifat vergisile tenvırat, jç· 
ı·ı ayırıııı 

siper ve levha resim 1erinin birinci tak~it'. t Y ~ ükeltef' 
indedir. T c:ıhakkuk eden bu vergi ve resıml~rın m ükrnüfle 
leri belediye kanunun 112 ci maddesı h sfı· 

· inde nı 
göre tayin ve ilan edilen eylül ayı ıç besi· 

h · ı şu 
nın mahallelerindekı tahsildarlar ve urety ta sı tahsili 
ne ödemiyen mükellefine yczde on zamla ve 

1 
ur 

d 1 .... · ıan o 00 
emval kanununa dayanarak tahsil c ı ccegı 1 3 

59~ 
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