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~eh/ıkesini 
iliyoruz. 

Duy 1 
~ n k gu u huluıımnk: gere-

1~8c:~~1?r üzerinde biz 
lno .\ gıleniriz. 

'l er~~·hclvn tehlikASİilİ jşn
lı e 1 henüz bir o.y geç
' her ·· J a rır )'on en duygulu 

nu Yuksrı lmtığ'e başlndı. 
sesler: 

...... lf 
hru , avu tohlıkesi ni bili-

ı d" 
ıı, ıyorlar 
ouıu . 

1 Lli n uluslar hava tehli-
ı 11 Yurt savgnsının gözü 

1 I! Ve b' · ruy ırını·ı plandn hulu. 
r orfur ~t'I ' Yu · • ı yonıuk ordu-
ıı~ rt sınırı ırında durdu-

"' eı l•r· h ~llt ,.., ' ava tehlikesi-
ı - - k llıenı Pgcr ·orunmnvı 

ı ışse " 
~ rık - mutluka bo-
~or cektir. \'e lınvu::;ı-

• Utna • •r ı1 ,n ) ı unııtnıuı:; ulus 
~ 

0 
sav şındn t-n büyük 

1 ' luv kt aa0 .. .. ..ır.ı ır 
t u . 
'l b nun o.çık ~özlerine 

} L llc;:kı ır d·-. '" 1, " ın.n ver ıu 1 u ._ ~ 
~ r.-urı huv ı tehlıkc-

1 .ıırlld ı; ·· · 
ıı.ı 1 .. l"ını gosterıvor. 

O~ d Olüru ne kadar -kı
e 1 LtıYsnJc yeridir. 

'lles· 
1 öd ıre g 1 ince onun 

~o-. evlerde geri knldı
Ulıne . . 

l J d·· nııştır. 
~ tın b' 

t ~ · ır dolıa tanık c,,•ı-
r 

1 0 lv ı tchlıkesini bi
tq 
~ ılıı 

kar ı lni-' \' 1 fl u] 1 .. d · n11 usn o ··vını 

b "'etırrnt•k kin BJI ke
li b ·ı . 1 gısı yetecektir. 

ff enan fi k man 

~== 

lı~ıi ~~v~ . 
,
1 
h1sını ~ılenlerm üyesı ~ '•~ e~eıte çoğelıyor. 

~o "'Ulıfak 15 (AA) -
l11tıı'k . 

'\ dı}'e t 1 esin ı hi ı~nle rin 
ı/•r~ 1 Cidar verim ve yı l · 
~ı b lllhırının tutarı ~3700 

Ulınu t Ü Y~tı ş ur. ye yozıl-
tı ~· fp tt' k a11 t> 1 ı ('O hızlnn-

r. 

ı~~!•~cılı~ hadiseleri 
b "11 1 

1 ır h 5 (A.A.) Uer -
~~~Q ;;. Uftortu gümrük mu
'J} vrgu . 

'iı tu 68 kll~·a kçı 
t L O Ir'" 

ıı;~,. oUrrırük ve inhi 
'~ \ jğı 2 

QI 4ğ1111 370 defter sig-
11 ~ •• 20 koçak hayv

Cıtnıj t' 

ııKUçÜk 
-~~· hmisyonu 2 6 
~,~R·~~~~s toplanıyo r. 

l ı.l'l b (A.A.) - HeJ. 
• ıı; ılu· . 

t r.ırıı lrıJdıc,ine aöre 
( aşn n ~ , 
6 8 ıu konseyi bu 

'lt lfldu l 

~Q'k oplnntıya çu. 

~ıı~ reşte 
• ı~"eR 1119Ydana Çıkarıldı 
ık ~. 15 (A ı 

J (en A.) ~ Bir 
~~" 'susı k) ··~ u kurumu 

Çık 
t )ıtL orılınış birçok 

ll&ln 
nnııştır. 

Hıızirıın 16 I\ıznr Onuncu Yıl -

- iyesi veBaıyazmanı:Balıkesir ııaylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Bahkesir =-~ 

VE SABAHLARI ÇIK.AR. 

g Yıllığı: 800, altıaylığl 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ 
lb Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ij 

.. ~;f.~ ~.. .. '. ·.. J .. ·• • ,· 

Hava.tehli i iyoruz s~ er Artık Fazla -
1 a S a t ı I a m a z! • 

1 -Oü Es e e 
yük ve Öne • 

1 ı. ıY Pi 
Hatip r sörlevlerila havadan gelen tehlikeyi içten gelen h2ykırışla halkla aolallı-

lar. Dünkü toplantıya çok kalabalı halk iştirak etmiştir. · 

1 l.ı v n tP lı 1 i k" s n i b i lı • n l ' r 
komitesinin lı zırlnılığı top
lantı diin ııski ~wleıliye mr. 
ydnnınıla hiiylik bir hnlk 
k:ıl n balığının '1?liroki il0 yn 
ptlılı Meydnno b ıvrnklor "" 
holılnrln c:.:u,;l,•rıcn hir kiirsiı 

yerle 'lır ilmiştir. 

Toplnntın·n yapılncağını 
ıfuynn hirç·ok kımselrr bel. 
Iı vakıtterı önce meyıhnt 
doldurmu lordı. ilhıyı -
mız SJlim Ciindoğ'n 

nln Parti Bnsknnımız doktor 
Liitfı I< ırdnr. İlbay dırck 
törleri öğretnwııl(•r, işyJrla
rd.t kürsıirlün ikı ynn.nıiıı 
yer ulmı.)!.ırdı. 

Toplantıyn s <1t tanı on 
~e~ izdo muz k nın ç·aldığı 
istiklal mnrşı ile boşlondı 

Evvela gen~'Jerimizd~n :\ıya 

zi dnhu sonra da 1 l ıılını kür 
siyA gelnek nutuklnrını söy
lediler. il r ıki ~t'n\· llo 
vo tehlıkı·~ini hılPrder ku -
runıuna uyo yazılmanın ön0· 

mıni anlott lor. Ve ::ılkışlun
landıl ır. 

l\i.ıncü o1ıırok sbz cılnn 
Halkevj Bo knnı Frvzi Sö· ,, 
z·~er yarım ~ant kador sü-
r PD heyec. nlı böyl{ vi ilf'.\ 

Yahu 
Düşmanlığı! 

Bir le~ şe~nn Ya~udi dü- 1 

k~anlan yağma edildi. 
Vurşova. 13 (A A.) - Gr 

udnoJ.ı YJhudilerc knr ı olan 
h lldisı.dcr uz•1r ınc. yıı k ı Tifl n 
bulunan Cuvalkı ~ehrır.de 

de hir,ok Ynhudi dukkt\nlıı
rınn salJ.rılmı-;1ır . 

Grodnonun ) ÖrPsİnde g{•l . 
ip ge~·ı>n yol<"ulurn du snlıl 

ı r 1 l 111 ş t ı r . 

toplontıdn biiyuk ·bir 'cnnlı 
lık ynrntt~ . Korıımn ıiy<• o'
manın d ğ'ı:ırirıi nnhtnn , ı• 

tAlılikoyi hütiin :ıt ıkl f!ı 
VP \' p)ııklığı llf' tft>!';P.fl hatjp 

~·ok nlk şl ınJı JI •I(• g lı'<'Ak 
gıınl<'rı, h.Jvadnn geleeek 
tehhk··yi irt"n kopan bir hu
ykırışl:ı ya ·ı tmttsı \'(\ ran· 
l . ınd rmnsı dınlj,·rı IPr n rro" 

~ . 
zlerini ya~urttı. Ve halk uz-

Arin IC' rok derin bir tesi .. 
bıraktı. 

Toplantıyn flıılk~vi nıuzı
ku \'t- siiel hnnıloı:;unuıı ~·nl
dı[{. ultısnl hu\'nlur i'C' son 
VMİldı 

~
1

İJ!!!.::.inin sôyleui 

S 1 yın y11rdılnı;dor 1 
Bu!.rnn dr "•·lt•cekto J .. '-. ' :--, \} 

ulu al işlrr ônundt' \'tılan 
korunıası vardır . 

\1 atan korumıı~ıı J{•rııl ırı er• 

yalnız yiice Tiirk toprnğırıı 
Turk Rulnrını d,.irıl Turklln 

::-ı 

lıavas:nı <la hnt11 i< nıııt•ı hor· 
~. 

çlu olduğumuzu h'ç hır un 
unutmnnıakJ ğımız gt'r(•l _ 
tir. 

Yurdunrnzıl ı uı· ıkl <• n ,1 \ ::-ı 

NIPrııP i VA tı(' ıkl...ır.ı korşı 
ulusun hr· r r. r lır. le hiitiın 
ve> yovıl::m tı uya-

D 
Durum ço~ ağırJ 

Kötü durum çıkmaza girmişdi. 

nılır lınnc:ıı hP 1'irnj1.i rıynı lıı. 

zln •fiisiindurı•Pck hir yrışn
yı~ i~ıılir · 

11,.p;mız t ilm"liyiz ki V•· 

ğınliklf'r nrndıli seyl r gıhi 
knlptı.in kolhP :1kt:Jrm:ı t•di

ı~mrz Yt ğın '•' <'Örnertlik 
ülku ntesınılr>n knv, n · bir 
kıvılc:ımıJ • r. (;p \' k Ttir\r kt.ı 
PH ıilkü ilf' rloluJıır nrak 
•l iilku yii tutu\'t ınn.ı ıstrr. 

i''lku ato .. ı tutustuktım so
nra yr•ği.ı ve (•Önıflrtlik ısl 

ı ri ııyg-un akıı;; bulnırıs~ı LİIP 
k ındi kı ndıı ,~oluk oluk ak
ar v • yolunu U\' ır L;lkiı ::ıt

''l?ınde i gtiı; Plektr,k g-Ül'

ündo ~oktur. Bu at~şın lın 
rı•kı>ti y. 1 nız ins'.ln ~o~' el 

el rıııt Jl•ğil bir gün ~elir 
ko 'J hır yur<lu ısıtır. \'u is 
ıt..ıc,ıkt r Bunu inanınız itle 

bıze ~ •le><·Pk suvcışlnrın g" 
\'en 8J\ rışl ra asin .ıı;ık edı 

Jlm y <·<·rk baı-;aınukt.ı k.ın lı 
ve y kıınlı olue,ığ'ını supll(.S 
ız ~ ıfın,.,Jerıni uöz onune ırc-

" ~ 
tirerı• k tı•clhırlcrimızı ulmul -
yız Boı,rarı biitun .t<'un ul 

us! ırınııı du:;;iinr·osi u<·rığ:ı 
k.1rşı korunmflk g-t•ne U\'

aklu oloc, ğıdır. 

Duşm ın h ynpac ığ"ı kork 
unr ur ık L :ı~,;1 r rıu .ıncnk 
bir k-ıtıl·· nıukabPle edılır. 
Vt.ı Korun ıJ hıl r. 

Bugun ıl ~ ulus! ır nda lı.ıvıı 
kııv,· •tlt•r nı s.ıv, ş ı k ,!kın
ın s ıı h.ıy1: t ıkı ~iın ı:rn.y l 
ıyor Bu d,_ır bır .ndn hn,n 

Barlın. 13 (A.A.) D" 
nzigd' durum ':ok · ğır ,_:-ö. 
rnlüyor. nol.1c>nın dı>~ r•l"Tı 
duşurıılıı1' <: ni y ırutt ~ kö 
tü durum Jıın ort ıy.ı ~ k.ıı 
iki hildı ;(' ıiol ıvıı;;ılp 1 ü hi.ı

tun hır ('tk n ız ı girmı..,t r 

1 s cı ıl rını koruv•ıe k l uvv
tıtlPrını h •7.ır ·ııııı) on b r nıe
mlekı t 1ı ı; ~üphe iz g. leePk 
tlİr s l\ ıştJ oeıklı h v..ı hu 
c ım .ır nı orrırk ol ıcnktır. 
~ v ışt11 h ,,uJ.ı otrm •rılıii n n :"I 

Bunlardnn hiri öz~iir ~~
lır iıı ulu8nl.ı-;osyıılıı;:t huklı 

mı• t •niıı rİt·Jsı iit. ıı ıne. A im. 
t.ın fınnns buknnı 13 Ş ı lnın 

Dnnzıge geleceği hoberıdır . 

ıııl ıırny n.iır. 

C ıoıur ')' ·t ıdaremizin yur
d le~!: r.ı havırlı so:·q ı lt•ler .,, 
11\'lıp-ı v · çİz:ii~j hududsuz ı 
uğruşnın alun 't.ırı her ulu.,-
t n Jnha yurt stvPr dulın (;rodao şarbnylık kurulu 

(Devamı ikinci sayfada) • ( Devamı ıkinrı sayföd:. > (D vamı uçüncü sayfada) 

ıa 

Ekonomi Bakanlığı il~ayh~lara ~ir yayım göndererek 
şekerin fazla f iatla satılamı~ac ağı~ı ~if dirdi. 

Ankunı . 15 (AA ) - Ek-
oı omi Fhkunı Celı\I Hnyer 
buliin İlb.ıylıklara gö ıJerdiği 

lı.ılde İstanbuldn vo şııkı' r 
fabrı kJ 1.ırındn lt>sli m ellılmek 

ıız(•rH l Jptıın toz şekerin 

!5. kesn t•"' ekt>rın de 28 ku 
c: 

ruştan -.ntılac ıg nı w fınt-

t ı bütün vergi ve resiınle

rın dahıl oldııvunu ·nir mı-
'"' h ıllerde toptrn snt ş fı ıtınu 

ııu fı.ıtlar.n yalnız na k ıiyc 
' • ı un: ait diğer mnsr:ıf-

Fkonomı lfakııııımiz Celal Ba}<'r 

lJrın ila vesile bul ınarok fi 
ottan ibaret olduğur•u hıl-

oğu Afrik asında 
r p T e h 1 i k e s i!. 

halya ile Habeşistamn arası gitti~çe açıhyor. İtalya 
Haneşistana yeni~eP. ~uvvet gön~ermiştir. 

\disnhnba. 14 (A.A.) A· 
tlı~olınhaılnki lt.ılyaıılıırırı ('O

~u Er itn•yo tr İ tııı ,. k üzere 
H..ıbeşistandon \'ıkıııışluıt.lır. 

Gui ~alanların geh•cek ny 
ortnsında gıtmeğe hozırl:ın · 

ıl ğı Poylenm •ktedir . lbbrş 

hıiktlmcıti ilbaylurn her hım· 

"' bir IHldı enin örıüne ere~ .. ..... .... 
nwk İt;İn llabeş toprnkların . 

drı oluron vnh:.ıncıları kendi 
"' 

ınıı lıafozalarilP. kornmularını 

omrPtmıştir. 

Romn . 14 (A A) - IJo 
ab< !':İstanıla kurulııerık ii~· ta· 

raflı lir Fr.lnsız - İngiliz. 
ltalynn koruncnğı protekto
rası hıı kkındak i ya hancı 1rn. 
brrler ynlanmaktadır, • ioı 
di Homada bıılunln İtnlyn-
nın Londra biiyuk el{·isi B 
Grandinm ltalyan - llnbı>ş 
meselP8İne ili ik hi~·bir öner. 
ere ır11tirmedii!i söy1ennwk .. :-ı .... 
teclir. 

Günde beş kelime 

P.ı r.s, l 4 (A A.) Ele el-
sior gozııtı>ı-in·n Ron anyı:ı 
göntler'-lıği :ıytarrnın soru· 
lrırınn <'ev:ıp olarok B. :\iu . 
ssolırıi ılemı~tir ki: 

- lfobeşistıın işleri lojık 

bir sonucu voroc:ıktır. itnly
kQn Ji kes kiline (mubddera 
tınn) kebdi egemendir. Sınır 
!arımız karşı yrpılon höt
lom (Tehdit) başlnngıcında 
de~il fakat büyünıe de\'re_ 

sirıdedır. Bunun içindir ki , 
itnlynn . fhbeş ilgı lcri so· 
rumurıu en açık ve en ılik
r:ıdikrıl hir ~ekilde ortaya 
utıvoruz 

B. ~lussolini şunlari ild
ve etmiştir. 

' Fransn ve İtalya kuvvetli 
iki cnsurJur. Roma onlıış

moları bu iki ulusun harp 
sonu ilgilerini yeni bir şe_ 
klo "'oktukt:.ın ha~ka ülkele-

( Devamı üçüncü sayfadn) 

y~·rmi Beşinci Liste 
1 ,\leyi Tcmuyıil l!ğlim Eğ[Jİnlik 

.11titemayil ı~:qyirı 

Örnekler 1 - Ofjlunu:.wı resme e[jlinıi old11ü11-
mı btliyorıwı. 

2 - Bu fildri kabul e/me!fe onu biç le e{Jgin 
bulmadım 

1 - Tesid etme/\ /Jayramak 
Örnt1k: <.'ıwwriyt•lin onuncn yıl dömimt"i111i ıw 
kad.:.r <'oşlwnlukla lıc11ırarnışlık. 

:; }'nm ıi ma/ısus • Bayrugti 11 

Örnek: Bayrak, ancak, l'a:.ar gıinleri ilt• bay
ragunlcrde çekilir. 

4 1 e=ahür - Gösteri. Gösterim 
Nümayiş Gösteriş 
Örnekler: 1 - Ga:eteciltr s<ılğılu111:. Almanya · 
da iken kendilerine lwrşı büyuk dostluk yös 
teri/erinde lmluıwlmuşiur 
2 - J/11, etkin bir Jıarekl'/ olmaktcw f a::laı 
bir gösteriştir 

:.> Sebat - D11ra 
Ornck: numsı= adam. ::ekasıw yok yere flarc11-
1111ş olur. 

Gnzutemize gönderilecek yazılarda bu kelimeerin Os
manlıccılurı kullnnılm:ımnsını rı<'Q ederiz. 



IAYPA 2 
TUllK DiLi Jlezir~ .--" --= ::s Ü :ı 

Dj/ işleri 

Kılavuz icin dersler • 

. Koruyucu silah 
1 Top mu, 

- 3'2 - 1 

Yeni kelimeleri PO iyi \'6 ., .. ıhuk yayacak olan Ş'"'Y ~a- ı 
zete b ı lgetl ridir. llcrkes Frat.s z kah nesinin nedt'n düştü
ğünü merıık eJer.; kıyn deprem gibi hllllistıleri yrkından 
torkimck ist•.ır. Bu yozıl::ır,la yemi kel meler doğru ve yc
r"n lA kullanılmnlııl ı r . 

il ıl buk i gozr•tC'lerde en ~·ok ynnlı şla rın bu gibi bi l~e t. 
lerde y.ıpılıhğını gôrmektt·yız. Son sıj..ıns hr.ıberlerinJerı bir~ 
k~ç misal dah ı alalım: 

ha yanlar] ı hahe~ <lelPgı>leri topl:nımışlnr ve görüşhler
de bulunmuşhr Toptanlı lan rnnru h·ıbeş ılf'leğesi: C( Bütiin 
konuşmaların p k c nılart ge,,;tiğinİı> söy!Pmİ:-. «Condun W'<: 
mek» :ıcnb ı «samimiyetle ,. ·reyan etnı~k)) eözünün ~:evir
mesi ın ; dir? Hı>rhalde bunu yoz ın arkoılU§ «Samimi)•et>ı 

in türkçesini k•lnvuzdu cıramnınış 

onro şu: Avam k:ım::ırns ı ndu hir sorguyu k" r~ılık ve
ren., 

Doğrusu: «Avam krımarasını i:t bir soruya covııp veren» 

~'** E ı len yabancı fo'4yetelere brn.kığ verilirhn. Jwlk ve 
yur ,1 o ı1"rı düşünulmezdi 

Cuınuriyet, urıida~l:ır uras nda nyr t kdıul ı·1 mPZ 

Br:.ıkığ İmtiyaz 
Ayrıt - , 
AyrılJ ~ n z kaıınızu hakytrınin h ic;ti ğj g-ı~·ınıliği veıe

ccksiniz 
ı :ec:i ıniik - Nnr ıka 
,dfo i ı'iç etkindirn MÖziinde tekin kclime~irıiıı ,,mücAsİr» 

kurşılwı olduğunu görJünuz. ıı Etker bir kımse» Jedığı 

mizde etker Eıözii ile eski "niifız,, kelimesıni karşılıyoruz. 
füker - ~1Jfız 

** o~manlı ı:;alt!lnatının dii:_?Üm Jevrino zaman başladığ nı 

hatırlar mısınız 

lagiz ycnlc:ırde oturmak istemem 
Sözlerinizi hiç de dinizğııı bulmuyorum. 
Sözlerinizin bana dinizlık vermediğini söyl~meliyim. 
Ayt.cım diniz ve tatlı bir sesle bana dedi ki: 
Olut haberlerini romanluştırmak gazetelerimızin bir 

hustalığıdır . 

Olütç\i hakyerinlleıl once vidıanlardun büküm gi)'er. 
Saltunlur, bir s::ıray hııtırı ~·in dii~mnnloru knrşı gos · 

terdikleri verinselik kıynsının cezksını buldular. 
Sultanlar yurd ve halkın ilencine uğr:,dıl:ır. 

Bu mis -ıllerde g~çen kelimeler: 

Dü~ühi = İnhitat 
fogiz - Mıınhat 

Dinizgin - İtminanb:ıh~ 
Dinizlik İtminan 
Diniz - ~1utmein 

Ölıit Kati 
O.ütçü Katil 
Kıya Cınayd 
Kıyacı. kıyan - Cani 
Hene - LA.net 

Danzikte 
Durum 
( RJştarof, birinc,i ırn yfodo) 

\pcuk bugün üğrenilmıs 

tir kı, Golılenin Jptrı·rd~n n 
düşıirulmesi. özgür ş lır in 
ihtiyıH·ı olan nyda. 5 000 000 
marklık yurdımı B. Şahtın 

yap:ım ı y ıc:ığını söylemesı 

tizerine olmuştur. 

ikinci hfi,fise 1Jeı buşkQn 

Grevs r torafından. dlinkü 
gün ilfin edılen ekonomık 
progr ımın yt'rınl' aptı rilmc -. . - ~ 
Alnın ımkfinEız oÖrÜlmeHİaİr 

• M 
Danzıg ılo Polonya arasın-

Yahudi 
Düşmanlığı 
(Üstarufı birinci ~ııyf.Hla) 

başka nı. bir bilıliriğle eserı

erıni anltıtmış ve su\·luların 

kim olursa olsun, cezuya ~·a

rpt rıl .• ı· ğını bi!Jirmiştir . 

Hırpnlunnn yahudilMılen 

11 t . ııesi hala h ıstahaneler· 

rldlır . l~roıJoo Yahudılerin -

den lıir solgıt. hu hadisele

re i~· bakımının elkoyın::ısını 

dilemek uzure Varcıovaya 
1-!elmiştir. 

BaıJbcıkun, Slavek Yahudı 
tli sıkı ekonomık ilgılenlen 
öt ırü Ounzı;.{de t\lınanynnın ozınlığı sayluvlo:rından Ros 

kine• b •nıer 1.ir döviz siste· murın ve Hartelası kubul 
rni koruyomöı. etmiştir. 

Alrnıın dovlet b::ınkosı Da· Yuhu~lilere knrşı olıtn ıılu -
nziO'ü ırAreken ynrdımı v •p- ı . ı:-. "" -< snl - demokrat pnrt nın ör· 
m1 \•nc.ı& nıhın dıırıırııun ~it_ . \' k' C 'k , . 

J M • g-u ı ur<ıavs ı · nnı ~' ·•-
tikçe kö .ü leşeceğı s ınılı yor.1 . ı .. . 1. k . _JJ 

1
) rouov~ goıctesı ı ıvor ı: 

D plomatık çeven H o , ~ 
ı A 

1 
·ı · ı · "hıhuıli <la\'QS• 1 kırımlnr -

ot~~n - mk ıı~ya 1

1gı erlıonne in başarılamaz. On ha siste-
e ıı: ynpacrı onemı e o t k . . 
O mzig ht'\ıliMlerini hüvük ma 1 hır tutum gerek tır . 
hir dikkatle izlPmekteJirler ~te~elll Polonya kanunlnrın _ 
Polorlvnnın izinli olan Bcr- ıhı ve •levletin 07.ınl k s•va . 
lın hii yuk elçisi B. JojeC Li !lflsında d tiğ'işıkliklıır y~p-

• pski n<·akla Berline gitmiştir. malıdır . Y.ıhutlilerin yıldızı 
eyi hnber nlıın hir kı.ıynak- pırluklığ.nı daha uzun z:ı· 
t.ın öğrendiğine göre Berli- mnn koruyamaz » 
ne. varır vatmaz Darızig du. Groılno hadiselerini uzun 
rumu hakkmda çevenlerile uzadıya anlatan Yahuıli gaz.-,_ 
hemen d' ite geçecektir. teleri toplattmlmıttır. 

Ucak mı? 
' Rirçoklarımı z. 8aldıracak 

uçukları top, mııkinoli, tüfek 
kullanor:ık, memlP.kf'tİ kor
um:rnın miim kiin olduğunu 
düşüniirlıır. Top vurur, ~·ok 

mermi ııtnn makineli tüfek al· 
çn ktan ge lı>n uç mon ları öl ıl
ürü r. ıüreklo de "onımızı ku. 
rtar ı rız diye ,Jiişünen çok 
nılam varılır. 

Biz, kesin olarak hem:m 
sövliyPlim ki. top ve maki· 
neli tiif~k, Prk:ni artırırsa 

nrttırsın. uçukları durdurmak 
vsıhut yiizg-Pri ettirmek i~ i ni 
hiç hir znmRn haşarnmamış· 
lıırdı:- ve haşnrıımıyncoklar
dır. 

Diinva h:ırhrnıln, Lnndr3 
ve P.ni~A ~nlılıran uçaklnrı · 
n ı n ıı~·uş knpncıjtPlni göı ön· 
Ün n ı?<'f irili r se. hu g-ii n kii uı;· 
ağın nn~ıl vurulmaz hir <rP-.-
liş'm kntPsİT'" Pr:ştiğini lco· 

lnyca :Hı\nynhiliriz. 
O zamsınlrır Alman havil 

cılığının elind". h•zı t 20 130 
kilomı>trl'yr ~eçmiyen. 2000 
-3000 metreclen yııkurı ı;ık

mıvnn uçnklnr vıırdı; oynıık 

ve atik değillerdi . Hnva hii
cuınlarında kullnnılmnsı do. 
[rru olan hnrp tarz gihi. ha
va hücümlerivle harhı bitir· 

" mek imkl\nı kafnlnrda yer 
tutmamıştı .. 

Halbuki hugiirı, ne kadar 
iistiın erkte ve çok yer sil 
dhlariyle korsumak istenirse 
il'tenqin. hir hedt•rA yannşı p 
onu ynk p y ı kmak türlü ha· 
kımlnrcinn kolaylaı:;.m ş bulu
nınnktodır 

l ler ~eyriı>n önce, düşünü
lmeli ki, bol silnhlu korun
mak jqtenen hir V"rin süel 

" 
hir değe ri olınnk ldzımdır. 

Ve bu değer, hunun yok eti· 
ilme~i uğru ı da öz veri gös 
termelı aniomınn ~ lir. 

Uedofin durum~ böyle ol 
uncu hnvacıl k. elinıle hul
unnn ör<lürüc•ü ve koruvu<'u 
araçlıırırıı kısa hır örnek ırö-

1"'> 

stermek i~·in yazıyorum - ı;;u 
yolıln h ,ızırlıyarak saldırnca

ktır . 

En önde ~·ok hızlı vu i~i 

o sıraıla h ıvadR hnrlwtrnı>k 

olmııyan bir kısım u~~aklur 

lıetlofe yano~ır Vı! binlerce 
yon~ın . honh·ısı ,·o sis yapan 
bombalar otarlı•r. Bu s.ıldı· 

rı:zlun rılınucıık ~onurları 
~anlardır: Yer yer yangıa 

ı,:ıkucuk ve hı;,Jerın dört bır 

\'Önünü duman ı:;uruc.ıktır. 
Yunğın 

1

hullcı yıı!ıut savg.t 
kuvetlı-ırinı soktığJ ve yapı 

Lrı korunıağ::ı zorluyacıılr, 

dumun yer silı\h\orını kör
let ,ce lttır. Bu sırııda, havu-
cıl ğın ~az boınlıusı atnn ve . 
ya g.ız y.ığmuru sa~~an uı;a 

ld 1rı yan ışacok ve halk: , 
savgıı kuvvetlerini mı1ske 
tukm:ığa sığınaklara k:ıçmn 

ğ:ı zorlıyecaktır. Hemen' ur 
kusından da tonlarla yık ıeı 
bombu yükü taş yan ağır 
bomhurdıman u~:uklıırı, yü · 
kseklerd~ uvmuk zorunda 
olmadan y<ı nı şıp hedı·fı bü 
sbiitiin yok ~del:oktir. 

Burada Yl!r silahlarının ., 
etkin olduğu gihi hir ~nrtı 

dn kabul erlerek şunu da 
söyliyelim: Bu lınlıl..ı bir 
k sın u~·a klar. vukseklerden ., 
n tc•ş cttıklerini gördükleri 
toplar iızerin c bn~ uşağı di . 
kilip bunları hombulıyaeu k 

vo birhirini kovalıyon bu 
hiirumlıır. ana sonucu al ,H· -
uk o!nn ağır boınbar ı l ı muıı 
u\·aklorına rahat('a yanaşın · 

ak imkAnını verecek.tir. To-

,----··--··-··-----··--.... -··------····---... -· . 
:
1 

K E N T T E V E V İ L A Y T T E .. ~ ·---·---------------------··-------··--·· l ilimizde Halkevi sergisi münasebet!._! 

Koyunculuk duı umu. 
Koyunlar bol ve yağlı süt ve

riyor. Kuzular semizdir. 
Bu yıl İlimizıle koyuncu. 

luk durumu çok evidır Bil-
" 

hass .ı Edremit, Ayvalık. Hii· 
rhaniye vo Altınova taraCla· 
rındtı tirfıl, yonc·a gibı otlar 
çok bol olmuş, bıı ndnn büt
ün koyurıcuhr i~tıfaılı.; etmL 
ştir. Buradaki koyunlar bol 
VA yuğlı sut verılikleri uibi 
kuzular da flHmiz \'0 fuzla 
para etmP-ktedir. 

Koyun<·ular lıu durumdan 
~·ok memnundur. 

Sergiler 
Okulalarda sergiler açıldı 
93 l - 9.;5 Oers vılı hıt-., 

ffiP!ll mÜnJ~Pbetilo ilk oku· 
ln'.ı rıl:ı s•rgilcr :ı~·tlmıştır. 

Ôğren~ilerin hiıtiin bir yıl 
i~·ın lı1 ki ~·alı molur: Lıu ser 
gilerde gôrülıııt•ktAdir. 

Sergıler imtıhanlurın de_ 
v..ıın ettiği mtilldetce halk.n 
gezmesırıü ııt,~ık 

locııktır. 

bulundurıı-

Hal~evinin çayt 
Diin okşum flıılk:evirııltı 

bir danslı çay verılmiştir. 

Bu münnsebetle evciler gü
zel bir g ,•cp gPçirmiştir. ı 

Bir Köprü i 
Ominden-bilYü~ bir oto- 1

1 1 ~üs geçerken çöktü. 
Dün ÇnyJeresi üzerinıleki 

köpriılcnlen biri üzerinılen 

otobiHı geçerken ı;ökmiı~tür. 
Çöken köpru O~vı>yoncasın

ın ult tılrafıodııki Kırkyalan 
köprfü;üılür. ·r.ıt.ır Yusufu 
uit bulunun 41 numaralı ot· 
ohu::: köprüı\ı>n gec,:tiğı sırada 

h.ırnp bır hol le olun bu kö 
prü bir.Jenhirn ~·ökmüş, 

otobusiin ö ı te kerleklerı 

hoşlukta kn l mıştır . Şoför 

büyük hır sovuk korılılıkl 

fıren ynpmı~ ve otübüsii ol
duğu yerde dur lıırıııu~hır. 
Otübü~ dereye yuvarlanm
lr:tnn kurturmıştı r. Otobüs 
geç vakla kudur ur,ra..:ıldı -o :.' 
ğ':hnldu kıırtarılıtmamışt ı r . 

pun. al~'.aktan kovalıy,.ııııy

acıık kad ır yavu.ş \'evrildiğ 

ini bu nrıılla söylemeliyim. 
~1alı.in e ıi tiifek atP.Ş ni, zırh 

ve küçük elbomhfJları zaten 
durduracakt r. 

Buraya kHdar kıırnca, y::ı -
1. lıklarıın, onlntuoılir ki, eli
nıle bol <.ırı ~·lıır hulunnn bü. 
yük bir hnva ordusuna yer 
silahlarile yüzgeri ettirrnPk 
ve huva tehlikc~ini böyle 
hir yoldan g11lerek önlemek 
imkansızdır. 

Bütün hunlur bir menıle
kt>ti bir memlt-k~t par~'.aı>ını. 
bir ~enir, knsubu yahut en
düstri hölgıısini havn akınla 
rından korumak i~·irı ver 
silfihları kullanmakta ·Lir 
r.ı ydo olmad ğını \'t: yer 
silahından gAyri bir cnvga 
ar:ı~·ı arnmuk gerektiğini aç· 
ıkra anlatahilir. Bıı aranan 
ve rnnılım.ını yüksok olan 
nrnçı bugün için u~·ak -

lar moyclona getiriyor. 

Şakir HazımGökmen 

R e s s a m A. S ı r r 1 

İle Konuşduk··. 
Ressam A. Sırrının Halkevmie actığı resim seı~isinı 
birç.okl.arınız gezdi. gördü... Mlolar ın ~ir k!~ını !~~ 
yem hır tarzın mahsulüdür?. Bu tarz ne dır ~ılıJOf ı•• 

sunuz?. Bilmiyorsanız, A. Sırrıyı dinleyin .. 
Sornı-ım s ZP; hangi 

llovır, sunati!irıı l:iyik ol lu
f{u kıymet! vermi~tır .i> 

Hir Oostoyı.ıvski vunlır, 

lri bugun. diiı.y.ı edebı):.ıl 

tarihı onu, ı ft iha rlu b .• ğrınu 
basmııktoılır. 11.ılbnki llost 
ycvskiye, m~zu rı ııdtın k.ıl 

dır:ıra k: 

- lluynt ı nız nusı l ~e\·t ; 
deyin .. Alacoğınız <'<'VO p: 

ll ırıgi h .yatı, J yorsu
nıız ? Ben h:ı~·:ı tı bılıııi_yorum .. 
Huyı.ıt beni, lıit.· hır •Hl tanı
mr. ı lı k ı . 

Ulucoktır .. 
Re:rnıu, en JressiYonız m ., 

... c rr' J 
~ " ., o· 

cereyanın ; ılk: hP.diye t:ılen

lerden «Cl,Hl ~1nneh>nin bir 
ş:.ıheseri, zlnıanının :ıkade· 

misi t ır ıCınllan. akademi re
sım !'lıılonunda ıff'ğıl, «Salon 
de refuse» de. yani red sa
lonuodıı teşhır edilmiştir .. 

" 'rlı ~:ıııııtl• r utere 
~ündiı k ten son r0 • ırı .. 
d 't . il· 

1 : . neli" . 
- BAlki. deJı.·· • ~ı 

r k olursa(ll . 

Sııyma\dtı bitmez ki hun
la · .. 

erllC', ITIU\'Of tl tl•' il1 
<·nJıli:ıyorıım· rııomlek~ 

1

ei01 
.. bır 

rı \~alışan tarı nıla 

. Ressum A. Sırrı ile 
H ılknvinin on tenha köşesi 

ol.ın bnllrnnııııı.loy ı z .. . 
O, y\izıınu kapatan sa\·la

r . nı parmı.ıklur ı ile duzeltir
ken bile, durm ndaıı ~öylü

yor: 
- Heı:ınıe merakım mı? 

Pek kiiçiikteııhl;'rİ berıım 

en iyı, en yakın llOt\tun od 
ur .. ı•ıten, guzel suna.Har_ 
dan bir kol , insan kısk ı vrak 

sardı mı , ölünceye kodar ku
rtulmanın imkanı yoktur, 
onılun .. Bütün benliğiınızlle 
çöreklenir. bütün ruhmuzu 
~önliııııüzü sarar .. 

Ya;;ayı~ırrı zı onu uyrluru
rur. .. \':!hasıl , biz~ o hnkin 
tlir, urlık ... 

G · ~·enlcr{le. ~·oeuıduğumun 
şnri çıkıın I' ,zıır<·ıkta- Hornun_ 
y.Hlu ol n bir Tiırk g.ızı::te

s ı nde okumııı:?tum: llknıckte 

pte y:ıptığım rt's imlenfon 
bir k o~·ı hAla ınuhufaztı edi
liyormıııı. 

- Kenılmizi h:ın~i tko1•3 
mensup sayıyorsunuz:> 

- Eskiden enıpressiyonİ!' 
ttim; vf> hlilfı dn empressi
yonıst 1eri ~·ok ~ewrim . Za
ten, ~u mcıhnkkak ki, hir 
eser snnut e,.ı:ıri mi; criıze] . 

:"' 

dir; ~üzJlıkto ekol nnınnı~z 
güz~l, h 1' r ş ıydo, hn kulıpta. 
güzeldir. 

Snnatkar. kı!~fcltiği güzP. 
ll iği . kendi ~iiz~, ciııden sü· 
z ıiikten sonru. bıze göster 
ehıliyorsa, o eser her devrin 
z ·~ vkıne hiup tıdebillr .. Am- ' 
mı, yıirii hiğ'ıi yol, klasikler . ı 

inki d eğilmiş ... Ne çıkar .. 
Ben, ne fiıtiri~tim. nede 

kii bst. . Tn Ll<ılarım, size da 
h:ı eyi cevnp vereb ; l ı r .. . Bu
:~ıin , hirbir ekole monsup 
ıleğıl i nı .. 

Bana göre bir tnrzım va · / 
rdır . Fütüriziml , kübızim 
arasında. bir iz a\·tığıma ka · 
niim. 

Biraz duralodık.tnn ve 

tesis eılnhilirinı · . rılııtfl11' 
Yino eAk 1si tr bı 11 

ya h ı~lnll : ıtaiıı•.11 

~1,-.v1. ulurııı1 '· • 1 içJO 
Bı·rıı (I 

halktan ::ılırııu ·· ·ı·r 1 bı 1. • 
her~r. .v rıınvzu o ~ unlıkes1 

9 l{l vıldnnberı .,,11111• 
" ·· todırı, ş ıı· rde bulun11n u~ 1f ,.p. r 

zın rnnhteıir mah · .\vi jlı' 
ı h 

.. 1·· tabıı ır. bl 
rşı arını u un 1• · ıı tıı 

• <fe<:> rı· gJ~tf'ren 20 Y' r c ~c 
o~ını hııt ı rhıd ı rll· • . 

d. . h k rılim· . ,11 ısına rı v . tıhtıfl:" 

R k ··c terkıf' l bı' 
- en • 118 t pS 

termP.k i:;trrin1•• ııl r ,,ar •; 
S rgiyı g('zır t~o.,ıı tı rı 

(cSl1r ti' 
'' H .ırmon» 'c .. htırP~e r 

l .. ı · ruc:ıı rlB o h.1 l Olll U . h8tı 
k ~·ı hnr had'3 ı;o ı... 

11 
lar. . 1 tlı1'f

1 

d3kl . lı·• 
!lf>le <dform'::lfl» 1 r c•111 • 

. • ktı< ::ı tı 9 
ile1 leyi~le rı rı t ( 001 cı ô r 

. b ,rç 1 c 
insanın ır .,ıı: 1 

· ' ,, trıo:l • 
reketı vıır'ltat· 0 r> . ., ı · oı . •O 1 
ııııyor . . . (ljıılı) el 

Yı ne kt--ndısını ıcı)'ıJl f\ 
ktife ı~·ı 

Pcrs p. beni•" '111 • 
vermcın tabiııt. z 1' cıılı jb 

k y11 J rıı · ll'rc 
hiçt ir bel 1

• • t» ı 
<röre ol rn <da ı.t·• '"' 1i~ . .lı' cıil ı1 
edr>rıın ıı ,, 

tJorıtı· t ''" 
Hl•n k "e h '1 h 111 11ıi1e . e 

kıyıııetlerıne 

benim i~·in en 
_ı • o""r"' gayeuır... "' 1•· .. ıtı ~ r 

~on ra. yıı ptıg• t 'f tııır 
u htı ı o· 

zisı'\'otılnrdıı, JJl dıı ~ .; · aro 
k~t anlarını hır 
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Hava tehlikesini. biliyoruz 

Ye&~ıt~rafı birinci sayfada) olun bizler şimdi bu muka-
tı§lDlı dah .. t ı dd ·r · ·· · · 1 ha a ~·omer o an es vazı eyı 11zurımıze a -

al •ınızın gösterdiği büyük mış bulunuyoruz Bu vazi-
•e yardımlar gösteri. feyi unıulduğunılon doha eyi 

tin Hava korumu cemiye yapmak. vat:ını ııızı yüksel 
~u eıaslı vazift!de mu· tmek, onu gıpte eılile('ek bir 

:•Jetle başara<'ağına hale g•·tirmek en büyük ho-
yık delıldir. Bu ge· rcumuzdur. 

tır. 

k klrJdaılarım p;iHderimizi 
ru brnak: ıl ·mc.k. yurdu ko 
la ~ilk: demektır. (jök sınır . 
l:.ı a~ık bu1~oun bir yurttu 

1 
bır güven olamaz. 

h, er Od ı n.ıııı kın mız ba_ 
llıil knzantl ğımız toprn
(1 dtiı,,man teh ıkesine 

1 ~· ık bırak ı biliriz. Onu 
~ ~rnak en öz ö fovımizdir. 
' tı t' b dı ~un orcumuzdur. ~ım-

D ğeıli yurddnşlarını: Or. 
tnda her saut her dukika 
ilerliyen bir ku\'vel karşı-

smJa bulunuyoruz. ~1eJeni. 
yet ilerlıJJtk\·e ihtiyadar 
deği~iyor Diinkii suvaşlor.n 

ihtiya~·lnrı bugun için ehe· 
mmıyetsiz bir mevk1de ka
lıyorlıtr. Bugiin onlarlıı iş 

gö . mek istersek en nnıktıdıies 

borcumuzu yapııınmıza im
kıln t11snvvuı u bılu bulunıı-oı fU ~lnda guven ve inanla 

tı r~p göruşurken, çntımı. m ız. l' uguniiı: ıhtiyn<'ı As 

l 11 •~llnıle hJr ıgölt oiirnl- kilerinılc.ı \'uk d ın:ı kuvve_ 

tl:ı gıbı pati y l'ılk bir tlı vo ı~e y:ırny <'ıdır. Artık 
·ı-· ıa ile yığın altında hun ft bugünün sunışl r . ıın dunkii 
; ız lu.ılmak ~ter. I~ mız ·ı sıhı fı nrl ı ı:ı görme le v.ızı ht gü~umuzJe iken gaz yetı kalın mıştır. )1edl.!nıyet 
r basıle göğüsl,.rımizi ne· bıze yc•pyr>nİ bır silıl lı mod. 
h 1 borularımız1 üstümüzii1 

)~fırnııı boğaz ın zı p rıılı-
raıc h · "l k · t tiı , aogıınıı o me ıs •'-

J • Sayın ve del'ıcrli yurcl 
ı~ta . n 
~l rıın. Bıitün uluslar lıf'p 
~Q lu uğraşıyor tehlike 

tdır B k . r-··k J 1,,. · u gerçt"' tır: ııo _ 
lıtı. . 

~hl ııı koruy:.ılım Hava 

eli veriyor. (l'.ıynrı') başın · 

ızın ii-.tii-.ıle ur. ı ıı bu ıııt'de. 

niyet. ku~u bugünün sıl:th.lL 

ır. Son s ıv:ı~l:ır gii:ıtt>rdıki; 

bu sı lfı hın y .ı ptığ'ı ı ~ ıitt k.I. 
erJon rok 1İ8lİİ'ıılür . /;omun 

ll~~i~ti, bu s:ı"aş ~eillınin tie
ğişm ·sini hıızırln ı lı. Artık 

savaş karada ve denizde ol 
duğu kodar muhakkuk kt 

ı,.._ ıkesinj bilelim yurt bi· 
tıı dır. Kendi öz vurdumu
lıı.. loruyolım. Oy~ yazıla-

-.ı ondan 1..lah fıızla olm:lk üıP• 

~~li -~~ ~ylıiyor· 
liuc•u . 1 . • 
~ tı n sızın e geçmışe nı· 
t6fj~ edile mı JCC:f' k koda r ~e· 
~ 1 

\'e yüksek olaeuk olun 
(...,t<ıeğ-iıniz hakkında vötü-
llllek . ~ 

re havadn olacaktır. Bütün 
dtinyıı milletleri göklerini bu 

\rnş\arla cloldurma~u azme

diyor. BöylP. yrıpmasu diğe-

16 BaziMn 

Avusturya 33Jdoğumlularl Doğu 
. . Yoklamaya Afrikasında 

19·······················, • • 

i I elefoncul Avusturya Basve.kılını~ nu~- Ça ., rıll OT. (~a. tiır.nfı birinci ayfud. ~ 
konun du·nyadakı tesırlerı ~ ~ . rımız urasınılll daha sıkı b ı r 

ABDÜtKAUİR PINAR 

• • • • • • • • • 
Balıkesır Askerlik şub sınden.-

Viyannııo r ı kan Reich pOFt 331 Do~ıımlu ııskc ı lı ç 
gıızetesı yazıyor. Başvekil ğına ~İrmiş Bnlıko-,irin ka-
doktor Sehusehni~~in nıecl- snbn :ılıali8inılen ilk yokla-
isde verdığı nutuk, yalnız mc.ya gelmiyL·n ımıt çok-
Avusturyada değil. hu- tur tik yoklnma mii,lJetı 
dutlar dı~ . rıda da bitmek üzereJir Bıı günl •r-
günün hdılisesıııi tt>ş\.ıl et- de g-•lının•n oskerlık ımi 
uıektedır ı\utuk jı;ı;ride ve kellefıyetİ kanunun 83 inci 
dışarıda buyuk bır kabul ve maddP~İ mucibince 10 lirn 
tasvip görmü~ ve her yer- ceza. alındıktrın onrµ ı:on 
de sevin~·li lı zalıurlerle ul- yokl3m3sı yap l:ıcıığındıın 
kışl:ıumıştır. önuıııüz 0leki lıafta İ<-1n il g~l-

B l t 0 .. :_,1 .. '"'onu ıniyı•n mürn<' ,ı rıt ot8İn 
uı ope~ eııın ;, v "' 

gözutı:leri büt ıln Mıwar ef-
kllrı umumiyesı tnrııfınJon 

mernk ve hayeı·nnla heklu
nen nutku aynı ~unJe !hırııı 
ci 8tıhıfelerinllu r.ı).:;ırotm ı ş 

tir. Estı Kurier ~ıızotesi B ı~ 
vrkılın nul kurıdaki HAvus· 

tıırynnın rı·y puı<lnltırıl" ıleğil 
mıl etin k:ıı ı ıl<' Avu:-.turya 
nııı ıstıkltilıni ıevi~ etti~İnıı» 

r ' 

ıl ır olun kı~nıı tc~ :ıriiz f'l• 

tirrnı·ktcdır. 

Pe~ler Sl:ıyo g-azct .. ~i Hıı_ 
~v~kil l:l<'hudırıig~in nutku. 
nun llıllurin nııtkunıı hır 
cevup olduğunu kay d ı•t· 
mektedir 
Ma~ynr - ur~zng- grızPte~i 

rıuı ku cıSı·husl'hni~gın Bit- , 
lere kuvv11tli vı' ı•rıorjik l'Pc 

vulıa» tliyu t.ıtvE11f ctmr>ğ"ı.ı 
ve Avusturya B.ışvı•kıli1ıin 

~imıliki rP.jinrn karşı atf ve 
ısn11l eJilen kah:ıh .tlsrı ka 
ti bir ~urette rt'ıı rdcrek 
tesir vo kuvvetten dtişiinlü
ğünü ve Avusturyunın t.e.
ınamilc hnkkı \'P şuurlu ol· 

--~ • 
llbaylıktan: 
Yuğmur m~vsiminden so 

nra kıısaplar ıl rosinıl n aknn 
pı:; .:sularm k ı:nt dışı:ırıs ı rHln 

htıtnk lık hıı~ıı le gı•tiri I' :ırıo 
fel siirf lı!rı yı·tiştirdiğinılı n 
mezkur bataklığın knnnln ıılı-

n ırak şu ır ı\P.s ~ inn c;ıkn

rılrnası ırin (750)cı ıııt•tru· 
elen ıtiban•n ( 1000) ın<·ı nw
trc•yt~ k :ıılnr (25()) rn e1rıı tıJI 

iriodo (3~!'iı mplr<ı mikap h.ı · 
q·lı ılı\' ~ l ı iiznı hir. ıııı•trn 

t ıılde ve 15 ~rnntim kal~nlı
~ı11d:ı bı•hı·ri (40) !Hlntirıı ı•ni· 
ntlen aşııtr, olıııamnk iizerf' 
kupa l< t;~şlı v<-• İı;r-risi (500) 
kilo .)oz ıjlı ~·jm ı-mto d ~ rzli 
aynı lınrçt ın <11vnlı ltıfa-ımın 
:ız .ımı iki hıı~·uk mP.trp ı\e 

rınlığ'incfo \'(• iki ırıPtre ı• ıi 
nılı ' hafrolunn<'ıık k:ınolın 
y..ıpılnıosı ve üzerinin tekr:ır 
kapalılmn~ile yrılnız (701 
motre tulünün satlı ndan ku

at ıştır. 

znoınn akıms:ır (Nıkbın) ol
malı ve huak istemelidir. 

1\ıtino. 14 (AA.) Ur-
du kumandanı tar,ıf1ndan 

gözden ~et·1rilPn yeni dağ' 
topvu kıı H'et1eri doüu Afrjq 
kasıria doğru yolıı çıkmıştır. 

Vehip paşa ha~~mda aja
nsın bir iza~t 

Ankar~, 16 ( A.A.) Vehip 
Paşa isti klfıl müc•adell'sin in 
ha~lırn,ğıcından berı Türki· 
yedı•o ·ıknıış 

w • 
~ . 
• PAŞA llA~lA,11 l\APföl • . ~ . 
: KAH~ISlı'\l>A... l 
• • • • • • • :TELEF( ),\T ,( ~H \}IOEO~: 

ı . • 
•VE ::;AIR TA \1İRA1' ~ APlblR• • • • • • • 
~••••r••••••••••••••••••-' 
bin lıir mnceraya 

girmiş bir atlamılır M~oıl
eketindC'n başka her emele 

hizmet eıle('C'k bir yortıdılış 

dndır YP Tü ı k 

ındao bir~·ok 

vatnnd:ışl ğ

seneler evel 

il.\ Y.\T \'E ~J il 11.\Tl~I . EVENL•:HE 

MADEN SUYU 
l1İBE~ B.\(~J BS.\ K. K.\ IL\Ci(;EB, BÖB

HEK 11.\~T.\LIKL .\ BİLE 11.\ZUISlZLIKL.\
HI>.\ EN SİF.\IJ rE E'.\' EYİ srur t 

~ 

KIZILAV 
Namwa iııııivazı \Pt'ilt•ıı hu madeu ~uvu-. . 

11 
ı~·ın toplandık 

~er Znınıın i1.·in varlığını 
,...,u~ dünyaya tnnılını;? ol:ın 
~ı:1 rııız n cvluılar~ •ı 1 d~ğu · 
~ erı yakın bır zaınaridn 
~tın <'İh::ıon tamtıık "e !!Ö 

,rlerirıin Jıı>n\·Pler.i ıı\tınn dii
şmeğı> ırıalık:lmÜur. 

Vatan uğrund canır.i bile 
ver,me.ge 4Co kmıyan Tiirk, 

sana bugıin J)u sılfıhın Phrm. 
miyetirıi :ırıl ıdı~nı biltliğıın 

hnl.fı· hit ırıı edıyo:um . Eğer 

sen bütün hunları anlaınn· 

• ar.ık hukukta miisaV'lt İslt' 
(ligini ve hiı; lm ~;ukıt ( ı· 
nı>bi miidoh:ılesine ıulıom 

nıiıl etıniyı•cı ğinı ynzmaktn 

ıla<;nk ~o~n tn larrnın r:lo
nl'rek tekra,r fer~i \'O nafı .... 
adan verılıwr.k Hilindirlı• ku
n_ılu olar:ık tnlıucciirii [1467] 
lıra bl"dı•llı· 17 hozirnn ~35 
~üntinclen itibaren 5 temoıuz 
935 günüq" kodor [20J gtin 

ııurı ıalıJil raporu ~işeJert!f-ki t•tikt·llt·ı·de ~«ı-
zılttlır. 

Bu ... uyuıı ha~ iligiııi arıcak muh,ereru 
lıal~ınuza hir lıi'l.nıt>l nlmak iizt•rp aldım. 

1 
dit T" L ' k l . 1 · ura.un o nıman-

~ıııı ne .. .. l 
~it gozu yı r.ın z ve 
~t'~lı bi~ millet olduğunu 
~o~n dlem tanıdı ve biitiin 
~it~ 0tdan sonra Al.ıtürkün 
'-ıı eınıınvt t1ttiği aziz va-

''-ı ıt ıı koruyacağımıza ant 
I~ ~ Elbette nnt i~·e<'ektik. 
~ıtıııı ~rış yf\rİ hir bulunmaz 
~lı.ı ğın krınilEı Tiırk kanile 

~t~;n hu toprnk clcl ette 

~11 Buor<ı•~.u .. teslım edılemc 
• :-.Unun ıulu vnrhklnrı 
1•ıı1 
~ C~ty -· ~h ~nrn yetışt recegı, 

~<' Yen erevnnın hayut 
Jl "ğı dah ılerd ı-r .. 
rırn r 

~tin 1 ıftnrz,_ hence her de, 
~ r.,ıe~.küı.ı uy~un bir ifoıl
~-~· Şıtnıtiye kndrır ~·ok 1:. ,, .. 

mı~ olsa idin vnı.ının mıi3a· · 

faası İ\·İn cPpholHı.le kanını 
dök nıez yakın kaynlıırn bın 
lerce melrf> yıikR.)kliktcn tlü 
şereli par~·:ılunmazılık. Hu 

aziz Ş"h itlM vatanı için öl. 
müştü. Onların topruk olon 

kalplerinin aynı h 0 yecnn\a 
bugoiin ıl • çarptığını duymak 

itıt y<>rsan elıni k&.lbine lioy 
hisseti•iiıı ıl::ırbelc•r onlorın 

1" 

yani senin knlp vuruşların-
dlr. ler birıl .., ıı his 
Jttiğimız v n ı i fen i n 

yapdmu~ı hugün TnyyarP, 
,lerıilıın sil~\hın V;\rlığına 

b.ığlıdır <;ünkü muk:ııldcs 
bor~'.larımız<l:ın biri bu ı-;i!:lh -"llt 1g0rdiiğiimüı , bize ço 

~ 6 ıle 1 h. · tan edinmektir . Bu ılıı se:-ıin 
,_~t<!n ycıp rııış ıssını 
~in· bu tarz resimler, t\'ll l•enim yardımımla oJnr.nktır. 

1:> ın tam J Sevgili yurdduslnrım . Aziz ili~ nyntısll ır . , ~ 

~tını~ l bu sahac,lıı muvoffuk vatrınımızın b.ı uoha kara 

t~ 1' tdao B t.lır Rahmi va- aiın <"Örmemesi Aziz Türlıf 
I" e ' . 

on sual üstat·, sı-
8 • 

~,~c:ı· aoatınız, acı vo se-l l {P" 

ftb · çUnler ~öotermiştir. 
tı. '' 

ı... Sevin,·ı · ~ .. ·ı H 
"I h ~ ı gun muı aynt-
1~ li.tQştan aşao.ı a<"ıklarla do· 
~""·il o . 
"l!tıt8• enı. sı~ deşmeyin 

•rıı 
~ ~y,,, ... 
~~d ~ak üzere iken ar 

~('ı; ~n benırn de sQn istedi
~~~ ~Yordu, Parti bnşku
~ ~,.,. "· Lutrü ne llbav.m· 
~ ıltl:IQ <lüodoğnrt sergımin )1 .. l . 

~I D" 
1 ~ 1n bana hn kola

~ !')<>sterd · ı 
t oı0n 1 er .. Kenılılcri-
"ıı de saygı Yf'ı te~ekkiirle

Yezın 

Senih~ Turhan 

miiletinin bir ılnhıı vürek .. 
acısı olacak hallere ılüşme-

mesi, mukn~des Türk Şehit
lerinin rulıl:ırının mahzun 

olmaması İçın sizi «Tayare 
ye yardıma» duvet ediyorum 
Elinılen guldiği kudur sen. 

den istenildiği kndor ver ve 
bunnn irin ncf3jnrlı•n bir 

par~a kısınoga keder etme 

zira bu yardımın yarın si 
zin oğııllarınızı da eb~dıyP.te 

kadar yaşatrıcak ve böyle
li.kle Tiirk yurılu Türk bu 

dunu sönmez bir varlık ola
ruk med rniyet ufuklar111dn 

daima p:ırlıyucaktır . Size 
inaneımvor yurddaşlnr. 

dır. 

Pur ist1>n E?rnnsız fliikılmı t 

mehafılinden alınan hah r 
lere g-örd Ho~\'ekilın nuku 
Fransız siy::tsul mehafılinde 

nlUıldetlH açı k 11,ksıltmey~ 

konuldu ğ-undan igtolclilerin 
o gün vilılJet kntındn mii· 
tP~ekkil komı:ıoyonu rnnlısu · 
~u:ı1 g• · lmı;ler i jlıin olunıır, 

f<•vk:.ılfı.de müsait teHirler 
ybpm . ~lır NutuK hı Avustu· 
ry11nın noktııi nııznrı açık 

bır su;ettl' tahdit vo tesbıt 

(~86 4) 
~ ........ -----~---------

edilmekle heraber :ırı:;ıulusnı 

havtıyı hıılandıra<'tık yahut 
ulu~tar nr:lsı g-ikhiklPr ~·ıku
rnbılecck h r hengi bir şe
kli ıleri sürm~kten ictinoo 
edildiği memnuniyttle kayit 
eclilınekteılir. 

Fransız efkarı umumiyesi 
Buşvek:ilın nutkunun l lıtlıı rın 
nutkunu karşı k:lti ve sarih 
manalı, artık vı' eksik hır:ı 

kınıyan hir c<ıvap t<'şk ıl l'tt 
iği fıkir ve miituleıısınılıulır. 
, Akşam ge\: v:ıkıt c.k:ın 

fi ransız gazeteleri nutkun 
geniş hulıi~usını )'.:ıpmı:;;lar
dır. ltaly ,ın ,ıze f' l'rı aksam 
nii~halurıud::".'\ tıırin<'İ sah,ıfe-
de nutku nynen neşretm ş. 
ler ve ltnlyunın hir bir vn 
kıt Avusturvnrıın 1\: siv:ısn 
işlerıne kar;şm:ıJ g-ını t~ba 
rüz ettirnıi~lerdir. 1'rjbuna 
~azetesi ve dH1er g.ızeteler 
Boşveltilin hu ~utku ile Bit. 
l~rin iddialarını ve bil ha::;sn 
pilopist hukkındnk j imnlarını 
müessir ve miıskıt bir tcrz . 

da reli ettiğini kaydt>divod 

ilan 
S .ıtılık fotoğraf makine ·i 

9·10 ehadınau (zuisku) ma
kinesile altımiyont takımi 
le satılıktır. 

llbaylıktan: 
Ynğmur nwvsi lniııden son 

ra Knsa'j)lıır dereı<inılcn akan 
suların kent tlı~<trısındu ba
t~klık lııı~ule getirıp and.-1 
l-IÜrfeleri vetistırdic7ınclen 

r ~ n 
mezkur bat ıklıgın k ıınrıla 
alınarak ŞPhir derr~inc ('a
kırlmnın İ\'İn 1000 ını-i nH:L 
rE>ılen ıtihorf!n 1258 inci 
metreye kudnr 258 mı tre 

tul i~·İnıle 33~ metro miknp 
harrlı ılivarlı üzerı lıir mut 
ro tul le ve 15 santim kıılın· 
lıg ndu hohori 40 srııılim 
Pninden aşağı olırıumak tizc-

rr kep ı \( tcı~lı vo içerısi 

500 kilo Dozatlı \·iıncnto 
derzli uynı har~·tun ~ıvnlı 
lıığ- ı mın azrınıi Ü\' metre iO 
santim dorinlığinılo ve >ki 
metre eninde h:.frolunacnk 
kanalın y:ıpılma~ı \'e üzeri
nin t,ekrar k:ıpodılması 1[>48 
lira lı<•ılPllo 17 llaz irnn 935 
gıinünılen itibarc•n 5. ternuz 
935 tarihine kaılar :m giin 
müddetle n\·tk rksi tm eye 
konnlıluğund3n isteklilerin 
kanuni teınina~ mnkhyz ve-
y;ı mektupla birlikte 5 te 
,nuz 935 gunüne 1e~:ıılu fo
ıHm cuma ~üniinA kadıır 20 
gün müddntlo aı:ık oksilt
meyd konulduğundan istek
lıleri o günü Vllı'lyet katın· 
da müteşekkil komjsyonu 
mahsu8un:ı g(~lmelı•ri ıltln Pa~a h:ımumı karşısın

da No. 48 Abdüıkaılir 
Pınnr 

I' 
1 olunur. 

1 (287 -;- 4) 

Fi Hllfar c>ln Pruli r tıı·~a ı kcıc11·uıav11uı. . . . 
reşilli caddesi No . ;2U 

Yağcı İsmail 

1. , ~ -. ,. .. . ' • 
' 1 Doktor 

Osman Günak 

dir. 

mar.a 56 

-

Yeni açtığı evindeki mua
yenehanesinde gece ve gü
ndüz bulunur. Hasta kabul 
ve tedavi ea'er. 

il --=-• 
Gönen Sarlla~hğından: 

ı;önon kaplıcalo.rının bir senoJik kir.ası iki bin l}ra U:ıh

minli ve uçık artırma ile ve kopl·calur<Ja yeniden yapıla _ 

c:ıık aparlmnnların inşssı ise 6500 lira keşif bedelile ev 

k.ıpalı z'lrfJo 20-6 H35 porşombe ~ünü saat J4 .. J5 te ihale 

odileceklerimlen isteklile.rin ~arbaylıktan istediklerini 
Rorahilirler . 

(268 - 4) 
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=C B ·· ·· k T ·ı A tt ~ mah~emesin~en: ~~ uyu enzı a an ~ . . ll'.ırhnnıye ha-. 

1 f)j~ f €H•lı HASAN 
r- . 

• ~i \ DEMiR lilROEVAT 
.J~_,.,, BOYA YAPI 
~RUl~BER oüzcr~i ==ı f d d ' ::=:: zıneı nıalıyı· V<'Kl-=s • • • • === =- t == l ı Fuik t~rar.ııdstn 

=~ ıs 1 a e e ınız. ::-:_: huzinederı r ızlo 
:2!5:; nlmı~ olduğu 23-

C:] s o N M o o A L~ ~~.k~:~~~·.~~: .. 
-= -- y~n ve hı-ılen de li Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ,. 
ı~ ve mantoluk/arı ve en güzel yazlık/an ,. 

ıknmetgMıı me~:

hnl hu unnn es· 

bnk Bürhııniye 

iandarmn kumR . 
ndunı İsm:.ıil ılı'i-=! F A H R i T A v s A N L 1 f- Don tebliğat ya-:c Ticaret haneSinde ~ h~::;~·"~:· '",;~ 

_. · - ı 5 7-935 paz.ır-

=s~ ist0 d g., n ·ze uyğun olarak bulabtlırsinız. t. _ t••tıi sıınt 14 tuli-
- - kin' knr::.ır ,·eri-

1 
=~ f?c~\' k<tlitflC tc~ıızil<tllı S<lllŞlitt•<ı r=: ınıi~oı,ıugıındrın 

~ IJ(I şla il 111ışl1 r. ~ , ~~·u~~~:ivııgi~~1·/~ ~ 
~ - t J 

iİ,~ A Y R 1 C A • ~- hul u \c ııı :ı hkeırıı> -

~-; Kaptan -oteli altında yeni ac,~ı/uu 11"';\ 11 il I ~-=-- 8
ind•· bulunrn

11
'
11 1 

= v.ı !ıır nıti lnfi 

~~ 'l'A \'ŞAi\1 ... 1 TUllAPl\'E mağazası-~- f(iiı.ı •. , ... "' ıobi 
~ . · ·d . / ~ -· tukdird•· ıııııh ,_ 1·u\gç 
~ nı zıyaret t ersenrz memnun o ursunuz. w==· kenı,.n rı g.y:l bı - .ı. ... -. ı 

aıı~iiii~iiiiimiiiiiii:ii~ii~;iiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiıi~iıWii füiiiiIDııiiiiiiıilıı~ıiWiiiiiiiiiii~iiiiiııiiiiilllıiıijiiiiiiiiiııliiiiiiiiiiıi~!iiliiiıiii~iilıiiiıiiiiiiiilı:iiiiiiiiiıiıİı5: ~~ ~ "1 ~ ·:.1,: ~ ".. ~' 1 
-- ' •. " f)l 

Daimi vilayet encümf. ninden: Bürhan.~·e ıcra 1l~mıp_L:!Jaf0lfill; rınfill~lfilrr:15@0ınıfü1-::ıını@E1tınr.~mıfillrr.::E11Em:rr mımı'EM•lfilk~:rra~ 
R • .. ~ hP.dı·lı 111 ııııi rnikt. 1 rı ~ da;f, s'ınd · n· ffi] arÇ3 13t 8rl 3 1 1~ 

\.H ~5Uü kutu soğ.ın 1 ç ... ' ffil · f' tlafl ~ 
8 5oG bulırur Burhı.ırıiyeııin KııcaC'a ıııı ffi] l\:r . 18 ~ 
5 :S200 pot~te~ moh1llcı::İn •l ı•n ıkr>rı ô ı•n lln ffiJ SiHı uwlı~ 100 ;!!!i 
8 SOU merr.i ıı.p k bıp kız Şr.rif ·ııı n rııırtı!'t' - mJ 'I op ırl:ıı. ıı 100 Konıpl·· ~ 1 ~ 

24 1000 gllz lan Yu~ur vıı N:.ısuh v.ı ılı·· 
1
mJ lğnı·l~r 2.5 rııakınesı 6ui 

25 250 pıruıç urıu vrişe ile Müuı ınin p ıwrb ... ~. ~ Kuyışlur :.!5 k fi 
7 5UO nohut oğlu Hüsniye olon lıorı;I- el Mokıne yağı Koıııpl~~~ P 

251 81050000 adet beyırl s~bun arınıl:..n ötiiMi ıluir,.uıızce mi şişesi 15 ~~ek~ıcdls· ıtı 
yumurtn 2 ayoa. 11

• gOd 
10 300 k:ıru bezelyıı haciz etlİIAr~k bu kere sa - ~ Nakış kvsnnğı 5 kıuesi .. ~ 
3 \500 nrpn t lınnsın ı kurur verilmiş hu- ı:.:.1 )> makusı 35 }(oınple ~~· ~ 

ı,5 1500 irmik lunan Bürhnniycnın t:ome~· ~ Ç dcı 30 40 t,:ekın"cP-lı ~ 
15 7JO ~:. uzüm nahiyh; nin K:ıro~ ı n:ın Pek- fEI Muhtr· lıf rıakı~ vu knbine . ıOO~ 
12,5 7000 voöurt aı~zlık mevkii..te ınnrt 933 r. il rııulı.iı e ıplık1eri mnkincsı t!I 
8 900 ~ut ve l240 ı !'i nlıı topuyu rner @J mak .. ~lur vesnir Vadelışe· IJ 

25 800 zeytinyağı but (30) nğcı~· zeytini huvi 00 teferruutı da bu rııitle -;e· 1 
80 1500 tereyağı (240) lira kıymuti muhom- il nisbette uruz<lur. rilir. .(1 
8 600 kuru fasulye meneli <3> döniim bir kıtn mJ ~ 3t 1 :~~ğ~ !~~~k ~~r~:~~;.93;c·~"'i~;~·i~m;.:'. I Sovyet Dikiş · Makin el eri Geldi. 1 
~2,5 5000 kuzu eti rşembe gıinu ~aut onheşde mJ k / &'! 

:!5 · 5000 Burs 1 pirinci ıloiremizde ynp in" ık ve nn- ti Yakında meccanen na lŞ )''llrdu açt ly~r• ,1 .. fiil 
20 9000 kok könıiirii ı·:ık. hıı tnrıhte bu zeytinl - il Sağlamlık. mükemmeliyet, tasarruf ve İŞl•~lllP.Sİ katiyeıı tPHlllH11 ~ 11 . :~ ~ 

30 7700 koyun eıı· ifre teklıf olunueıık artt ırma &1 l l E k ı K 1 ·ı ·ı il · · ·ı · ıı 1" '» li:if 
40() ·· r::ıı ••• makla H•ra >er .,,. el\. ve at 111 lel'Zl t:ırı e «' ııs~ 1şçı erı "... ~ 1l, il!!: 

25 şehriye h~deli rnulınmm n kıymetin- u:.. 1 1)0'- ldt 
25 500 mnkarn:ı rw ~!trı:•f 1 c..\r·l,·ın lıt•ıııt•rı lıir t•l nıakirıt'!ı\İ fialıııda oları İİ(· ''P, kııwlı l('I ~. in yüzde ytjtmiş beşin bul- L::J - • ·• "u f 

Me.ııleket hastahanesinin 935 sı'noi nırılıyesine ait yu mrızse :.ırt.ırmıı:-:.ı on he~ g-ıin ~ zarif \'t' pı·aıik liik~ ıııohilya ~t~kliıulc hiı· • • i 
~:'.ıdd~ t~i::v:•m:ni;,:~:~.~;~~y6~. ~~·;eı~,;::~~ .2.~.j;~:: 1~;- ~·~~· ,::;,·~:~~~·t "~'~"~itu::~:ii ~ 1\ llS kabine d İ k İŞ illa k İ llCSİ ~ 
şembe günü suat 15 de vilt1yPt f'nc·i1m,..nindc ihulc eı~ilmPk @ ~ 
üzere 15 gün müıldetle ek.:jltmeye konıılmuştur. JstPkli aynı santte dn : remi·ldtı icra mı Elde eınıelidir. l>alıa tH"llZ arzu t•denl('l'f' ~·ahıız ~ 
olnnların yüzde 7,5 nishetınde tf'minutı muvakkote makhuı kılınncagı ı• ' lıetle bu mnl illi , • ~ 

iizerinde huk iılılioısınılrı bu tT:1 , .., 1 k k ı • k • 1 • ı ~ ve mektublorile yevmi mezkurd~ VA şeraiti öğrenmf'k isti· 1, ve ~( .. ~ cc~ ,. lll("Ce 1 111,·1 · ı ııt• t• J ~ 
yonlerin daha evel vıl§yut cncümrninegelnıeleri ilfln olunur lunanlorın evrakı rniislı .tek. fili .A lı ., ./ " . okiı10 i!!] 

252 1 erile birliktP yırmi gün i~·j. :1 mızı tavsiye ederiz. Eski mo ki nesi oluptu ıleğiştırmek: i~tiyenlore ycnı ~ .k•"~ fi! 
nılo dniremize miirıH'ıuıt et- ~ v .. rili:-. El mnkinnsi olupta nyak tnkmnk urzusundn lıulnnonlara y:ıln ı uy•ı !ileJlı ~ 
mdı1 ri lıizıırıılır Ak!-li h&lıle ffiJ mda verilir. AyrıC'a .. r~ııkin.e lerılt, t:rnıir olunur va ıııakine alanlara kull ınınu ~ ~ 
hakları topu ~ cıllıle ıcıbit fili ve :'lnkıs mcccaneıı ogretılır. . lıilJJ· ~ 
olmıynnlnrm !rnhş tutı.ırının ffiJ hatlar ucuz olduğu kadar tediynt ıiu kolrıylık gÖiıterilir. ~takinell~riınizı·ı ,,0 re1' ~ İl Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli '1evkii Cın8İ Mikturı 
Lirn K. Metro Sııntim 
9 24 Kuraoğlnn Arsn 11 55 

Yukarda mıktar. evsnf ve muhommen bedeli yuz.lı arso 
18 haziran 935 salı ~üniı snnt on beşte derterdarlıklu top· 
lon:ıcok: satış kom is'vonu huzurıle ihule ı-dilmek üzere 3 6 
935 ~.en ı 8 6 935 giınlenıtcine k aılnr on be~ gün müddet
i o muzayl"'lieye konulmuştur . ı~tekliln n yovmil nıezkılrde 

yüzlfo yedihuçu~ t»minot ukı;:ılnrılı• ıııı-zkılr korııi~yonn vo 
fazla mrıluıııat İstiyenlerin ınilli eıııluk ıııü<lurltığiine miirıı . 
en ıtlnrı ilan olunur. L69 4 

i LAN 
40 A. yın: Krızpın trı mevkiinıle i~gııl ettiµi sohu olı,-ti. 

lerok etrafı lrnzıkl11rlu to h<lit 13dılmi~tir 

Hu knzıklurın çevird ği yerin içırıde lınlrın kıs ın nınlıye 

hJıiııcsi namını topu sicıline yozılncnktır. 

BıtrnJa ırnııdı olıınl ırın giılip ıııatwllı v.ıziyctı f?Örm · 
eleri ve ar..ızılJri bu nolctuların ı~·ı .ıle kulmış ise. uyın :w 
ci günü sabah saat 10 da orada t ıh ki ·at ynpacnk rnt•m 

ura vesaıklerıle birlikte müracaat etmeleri ilAn olunur. 

pnylaşmasınılıın hariç hıra . rnJ mum yedı· k par\·ıılurı bulunduğu gibı her nevi makinelere uyar makin•' ve l" 1 
kılacakları Vf.' artırma şrı- ffi) parça üzerinıleki fintlurda yüzıi<• yetmiş beş tenzilAtla satılır. İi1 

rtname8İnin 20. 7-9..ı5 tarih ~ S.\11~ YEHİ: rft ~ 
:~::~.~~5 7.:.~~:·:.:. ~· ~~·1: ~ K. Şadırvan karşısında Sabri Sarfak!~:f1Jlril~ 
u n duru 1 ocağı i 1 a n o 1 un ıı r . ınJ ffil ifil ffi) '§) f1i fil) [fil ffi) El ffi) ffi) ffi) füJ !.fil ffil El lın [fil ın:J §l lın ffi1 ffiJ ınJ fil EJ fiil ffiJ mJ ffil :.ı.ı rEJ ffiJ 
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! Balıkesir Askerz Sattn J 1 rı: 
. Alma Komisyonıı,~00 ~il 11 

Bahkı•sil' JJa .... ıa11esirıi11 ilııiyaeı ohııı J ,ııJ'ıl · 
•.... , •• , .. .... , 1°11 1 

' iııPk !'ltidii iir~ 7.000 1'il ı irıt>k ~l"ıclii 11 ' ~ 1··,· ~'''1 
ı 8 f i - 18 1 • .,- · ·ılı cr(I ,, ... 

uı_ış.yogııı·ı. l . ıaııran ~l;·)·o ::- • .• :- i)k~il"'''., 
haziran n:;5 ~alı ~iiııii s~ıaı 1 f> de ilınlesi ~o t 1 ı l k fi ıc ık ' :ıf ..._ ı ~>, .ı ' a ı ıa l'~J yapı rna uzpr,. ' . 111 ik"' ,. 
yapılmak iizt'f'P :u;ık eksilıuwye koıınıııştur.1'P- ye koııulıııu~ıııı·. TPıııiııalı ıu 11 ,ak~a.l ırl)l'fl'"J\ 
uıiııatı rııuvakkatt• nıiktaı·ı lf>8 lira 76 kuruştur. ı2n lir.ıdır·. İ!ı\teklilt•rin ~:ırtııanıt·~ıııı ··~ıii uıll' 
l. t 1 1·1 · ı a · .. k .. 1 .. · ·· .. · · ı ·ı ·•I'' :ıu ,·c ~ Pt-. ı t·rırı ~aı· ıı nl('yı gornH' · ıız••rc ıtır ~uıı ı~ uzt>l't' lıt · r ~urı ı!ı\ !'aall••rıru ·~ ',. ı ı. • · 1. ,., . • .. ···~11 ,ı 1 ,. 
ıaınaıılarmda , .• ~ ilıal<· giinii muay~f'rı saatlPrı a\' Vt~rı sa:ıllt·ıı t'\t'l knıuis,oııa ıııurat• • ~i "' 

· · · . · · . nrıd:• · ,dt' 
t•n·I kolordu satııı alma konıisvoıınııa ıııiinwa- Pk:-;iltııu~ korkornuıaıılık d:ıırt•:-ı ''1'•1 .. ""' i\'1 

. . k . . ll hııı,ı. 
atları. Ek~iltııu• koı·konıuta11lık dairN~İ cİ\'anrcla lonlu arttırnıa Pk~ılırıu~ · ouıı~~oıı .J.51 .. Y 
koloı·du .. ~atııı alına komisyonunda ihalesi ~·tıpı- 'apıLH·a~ı ih)ıı oluıııır. -~• 
hwa·gı iltl11 oluııua. 256 -4 Basım ~tıri: \'ila~·et ~ '1 

Baf ,,kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1\ (• ps ii ı \"ki 
ihtivat·ı olan 

kıta:ıırn 

15,000 kilo ~ıfrır 
' 
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