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ltA v A TEHLİKESİNİ BİLEN ÜYELER.. Yugoslav Başbakan fii~~~··· .......... l 
Yakında tetkik gezisine i Tehlik~sini i 

ererek Kuruma Yazllacakl~rdır. ikli~ktur. çıkıyor. i Bilen Uye 1 llt Yt1i Bıı~ıkln izahat ıeriyer. - ! Yazılınız! ! 
1 la~lıkeıini bjJanler kurumuna sahil halkı ile berablf köylülerin de ithılı go~l::~::t:n 2~.~~-aAk!:.- ~:; i Glinıitı birinde yüzler- i 

'I 1 k • ce dü..:man tayartsi lıavcı - • 

ı . Surat' 8 U·ye S"ISI lfttrl ICI tır. hükumetin bütün rırkutara v • "J : larmuza gelebilir .. • Bom- : 
ç •ti . 

8 
. dayandığını ve ·geçen iç si· • k k 

'fıı er~ •.ka~l.4ğıodan .lL yasa buhranı~ı Yugoslavya- : bll ue zehirli gaz dö ert 1 
•: I• bır bıld r o l •. gı·ı· ... -,,l şehlrlerimizidt ge· : "t. 8 . ı ım ,..e mış· n:n şimdiye kadar güttüğü • .. d • ''t..: bıldirimde bütün iş- dış sayasa üzerinde bir et- • nel hayatı bir anda ur- : 
ı.... 111 Ha.a tehl"L · · L • :. durur, hepimizi 11ok ede- • • ..., il l•e>"ını 111- kisi olmayacağını Yuµ-oslnv- :ı 
-. 1' olabilmeleri için ma· yanın dostluklar.na ve hağ- ; bilir· i 
İl.! ~1. Ücretlerinden yüıde 1 f •. °"'n.t laşlarınu sadık kalaC'ağını • Yurtdaş. • 
' il keailmesi hildiıılme · söylemiştir . • .. • 

.;,• denilmektedir ki: 1 Bu ucı ihtimali bugün- : 
'-' ı. •tbakan İsmet lnönün- : dan önlemek, yurdunu h11 _ : 

q,_._ it 1 vadan da lı:oromak için : 
"' b urumu kurultayı • . 1 k . d • • 
l.cti "ı· ·~ kurultayında söy- Çı"aslovakya ıkonomı'k • teılhır a ma JdflO rınn .. : 
1r.&! ı~Jlevlerinde memle- 1 i Ve .yerd~n yapal'a~ın ilk i 
--~ htr hava tehlikesin~ tedbirler ahyor • H:ı~h:ıka ıı ııııız t~ ıı wt lııu nıı : iş ŞU olmaluhr: : 
~~ olduğunu a~··lı: olarak Ankar:ı . 26 (Üzel aytarı . : Hava kurumuna ! 
i~,,. buyurmuş ve bu tehi. l'rag. 25 (A.A .) - Soyla- mı zdan) - Rnşbakaoınıız • k h hf • 
'-tı~~ !~Dille. k İçin hııvo te- vlar kurulu genişletilmiş G ımeral İsmet lnönü yakın- : koşma , ava le_ ı- : 
l ...... b l l d tükel yetkinin uzntılmrısını • kesı'nı' bı'/en u""'ı7e ya • '~p . ı en er en mürc. d.1 ,foğu Anadolud!ln başlı. • , - • 

bır k 1 kabul etmiştir Kurarnnme • • ite L uru un kurularak yur:.ık orta ye batı Aoııdolu- •. zı/mak.. •. 
uaşl ile ekonomik tedbirler elın-ht •ına~nı tavıiye bu- da bir tetkik gezisi yapaca · '8 ....................... 1 

._,~utl•rdır. Memurlarla · ~· ml\sı imluinını vertjn kunun ktır. nde O.ş ve içişleri Bakan 
1: • -Q •ılda en az yı'rmı' ~~ .. OJDl zamanda hükfi.mete, be- B b k b . . l d b l Lt 'ılt,. J , aş a anımız u grzısı- arı u n unacaa ır. 
ı v 1 lediye, polis ve idııre bakı- ======== 'it eren erin bu bildir- lı·ış lı•rı Hıık ıı ıııııı ız H. ~iı ı... .. ıı K•) a 
•. \'e v t ... J I . 1 

1 

mından tük.el yetki vermek- Denı·z sı·ta"'hları me•e'ear· 
"''' ~ ü anın mu a aa- ehemmiyeti hasebile ayini cak llava kuvvet erinin nr_ • il • 
1 tııa)l"L f tedir. Bir leşi~ p ıır tiden fuşi · 
it · 1 11 

.. e( en bu önemli mevzua dönml k mecburiye- tırılmasile z:ıil olacağını ve 
it •re -L d 1 st saylavlurdan altı kişi hu 1 ~ ı • ı • T • • 
t . a,..a "'arımın her tini duyuyor . ve uşeA"ıdeki memleket havusın ı n hertür · taıya, n g 1 . ı z ·ezın1 'D rı la kan11 ~ don yona oy vermişi· 
.. 8 , şphı~n fedalı:A maddeler üzerinde aıkı ve lü taarruzdan muun olması 

L " b ı erdir. 'ttlj~ U bnarnk ulusa reh_ devamlı ilginizi dilerim: lt\zım geldiğini herkesten ........ -=-.<'!JSrcc:===-

\, etaaelerini rica etmiş. ı - R~~ bakon ismet İnö · ziyad~ takdir eden memur. 

hın \'ekinmiyecelderine ı_;;iip· 

he etmiyorum . 
Hükılmet merkezinde mu_ 

Ve. Nakı·ı Vasıtaları. hteljf bakanlıklara mensup bütün memurlur önümiizde-

"'"'' de'lıı ınaıkazlöİÖıasından doğan hususi :~,:;:::Yı!~;:;J=E~~ ~:'. 
llZİJllİ JIOİ bir klftUftll klfŞlllftdl, :~:.:.na vermeğe ba~lamışL 

---
~ ~IQ \ıı karad aıı lıır ,..:c• rıııılı s 
'-tl.,tk dırlık itler inden ha- rekli ı;al ışman ın müs bet ve-
'-iı len, kamutayın kabul rimi olan ve ~ u bir ku~: ay 
~·~ ~ duAu ve Ankaranın içinde inşaatı ve tc• sisutı ta-
lil \ıt ıe'Y~D~ırlığı ~erek .na- mamiyle ~ite~:ek bulun ı n \' U 

°"lll,t lllızlık vıısıtalorıyle buk bnraıı c·ıvarının a[,arla· 
~ ll ·ı · n 
')td"k.. tamir at3lyele~i nmak. ve d~zt•_ltilmek sureti· 
~' Parçalarının ~etı ~ ylP- bır ~ezıntı ve f>ğlence 
~ k,ll de kolayl ı klar göze_ yeri haline grıtirilere k bu 
~ le Unl•ra da yer ver- bakımdan d ıı Ankorıının bir 

' '' ... dır ~-"ilk · yokluf!ıınıı knrşıl amny : ~öz-
~İ ~tanın Hiikfımet Mcr · f'tt iğ i gi bi. şehrin dı şında 
-.._ ltbJ~~ak &eçilnıesindenbe - hulunan Gnzi Muall ;m enst-
..:'~ ihr bayırıtlırhğı ve itüsii, GAzi Iİ .; ı si, yüksek be-
~ )olunıyaçlerıoı karışla - den terhiyesi enstitüsü gibi 
l.... ''li dn . alınmış ol ı.n Kültür Bakanlığına ait bir 
~ ~'1 ledbır16ri tamamlı · kıs ı m mekteplerle Tarım Ba-
lı..~""- ltı11unlard11n ilki, kanlığınııı rirtanlıklnrın:ı ait. 

'l'"l!11ı . '"liy genış mikyasda suyun irtift1 farkı dolayısiy-
Q\:IQı kerıtlamak iç- le Harajdnn temini yüksek 

ri yapıla:a n- ( Devamı ılı:inoi uyfada ) 

Devlet büt~·esile idnrei hu. 
susiye, belediye ve evkaftan 
maaş ve ücret alan memur 
ve müstahdemlere taahhüt 
@enedi derhal imza ettirile
cek temmuz maaş ve ücre
tlerinden yüzde ikisinin ke
silmesine bıışlanmak üzere 
ııit oldukları muhasebelere 
tevdi edilecektir. 

2 _ Yüzde ikiler maaş 

ve ücretlerin emsali hasılı 
taınamınılan kesilecektir. 

3 - lluvu tıJ hlikesini bi
l0·nler kurumunu şe hir halkı 
ile heraber köylülerin de it 
hali suretile üye s1yısı ar
tırılacaktır. 

4 - Ru memurların vere 
cekleri taahhütnamelere 40 
kuruşluk pul ilsakı icabet-

tiğintlen her mı·murdan ayrı 
ayrı bir t>ı :ı hhiitoQme ol n . 
may J' tanlı hütoomelcrin şu -

be itibarile ılolduru -
lup imza ettirilmesi vo 
her taohhüdnnmeyc yaln ı z 
kırk kuruşluk pul yapı ~tı _ 
rılması la.zımdır . 

5 - Semereli vo muvaf
fakıyetli ola<"ağını umduğum 
teşebbüslttriniz neticesinden 
haberdar etlilmekliğimi rı«:n 

ederim.» 

Bolu~a ~uğday satışı 
Bolu. 25 (A .A ) - G eı.· 11 n 

hafta kilosu on kuruşa ka
dar ~· ıkan buğdoy hug iin 
pazarda beş kuru ıja diişmii

ştür . Yağmur Ü\' gündür ar
alıklı yıığmaktad ı r Kıırok

lık ziyanı kolmıımıştır . Kö 
ylünün yüzü giilmüştür. 

-
lngiltere 

itılyamn son durumunu 
uluslar kurumu ınlış111as · 

mı aykın oluyor. 
Lendra, 26 (A.A .) - Ho · 

madan bilılirildiğin e g<>re 
İtalyanın ulu8lar kurumuna 
karşı durumu inKiltere ile 
25 aA-ustostıı yopılocok ko
nuşmnlarıian sonra belli ol
acaktır . lngiltcre. lt:ılynn ı n 
Habeşıstono ku rşı olun s iy
asasına uluslar kurumu ıtnd . 

!aşmasına aykırı bulmakta 
dır. 

Ankara 
Gücü bisikletçileri 3303 
kilometrelik geziye çıkı· 

yorlr. 
Ankara, 26 (A.A.) An-

karagüeü bisikletçilerinden 
beş kişilık bir ekip batı un. 
adoluyıı vr! Trukyada 4303 
kilom•~ trfllik hir g<'ziye \'ık 

mıt&ır. 

ingiliz ay11ş paı tileri ingiliz-Almın ~eniz ınrııı ı,1111 
kahu' etmek istımiJGrlaı. · 

Homa. 25 (A .A ) Söyl -
endiği n e göre ltalya batı 

havu andlıı ı; uın meselesini 
3 şubat hildiriğ inde tasar! 
ann rı me s ı• lclerlı~ sıkı bir 
şekilıle ilgıl i tanımaktadır. 
Bundan dolayı lt~ılya ilk ön 
ce hava meselesinin kotarı-

lmo s: nı istiyen İngiliz tezini 
kabul etmiyeeektır . 

Lon ılrn, 25 (A.A ) - Dün 
.\vom kamorında işçi sayla 
vların lng-iliz-Alnııın deniz 
ırndl:ış nı ıı sı h akkıDlla U\·tılı:L 

arı k:sa aytı <:.mn bu anluş 

mu ü~erindeki fı kir ayrılık 
lnrının sonıld ığımlan daho 

büyük olduğunu 1sbat etmi
ştir . Ayrış partileri İngiliz 
k .ıh i n es in ın evelce prensipl

eri 3 ~ub.ı t kararı ve Stere
sıı konferans ı ile bt p bir 

arada be li; i lmi ~ ol on politi
kayı gütmesi l ti ıııngcl~iğ i 
fıkrindedirl ı r . Bu purtıl e r 

b i r ıre bir harek et elde elm -
ı:--

ek İ\·in ralı şıldıA'ı Lu sırada 
ik i t :naftıın bir uz l o şmn ol 
un İncrili z - Alman nnıll ıış nı-;:. 

as ın.o o rn ~·lurın ı lca hul el · 

mek ı~te m i yorl o r . Huntlnn 
dolay. ~e lecek huftn d ış pi 
ynsa hakkındn hir aytışma 

yopılac:oğı san :lmaktodır. 

Paris, 24 (A.A.) B. Ed-
enin Parise gelişinin sonuç. 
farını iocileyen Tan gazete· 
s ine göre, logiliz sıyasas ı 
ileride lokarno undlaşmnsına 

ilgili bir hava azlqmaeı ya. 

pılması için çalıtacelıl•r. 

Bu ~azete diyor iri: 
«Fransa, boy le btr pakt 
(Devamı ikinci sayfaaa) 

Her:giin beş kelime.' 

Otuz aıinci liıt&. 
1 Aım - Döltn 

Azmetmek - Dtllemnek 
Örnekler: 1 Turk. hpua
sı rım güuenliğini sc•ğla-
mafja dölendik. 
2 - Dölen uı dura 'baş· 
ilca kuuetlerdendir 
(stbal - Dura) 

'J - Muma - E11gri 
Mani - Ônge 
Ur11tkltr: 1 - Yurt sav · 
gaıı iflerindt onumüze 
çıkan b11~ıi11 e119tlleri 
yıkarı: 
2 · -Eğer bir ünyenlz 
olma:sa yarın bana ~e
lmenizi rica ederim. 
.'1 - Yurt savgaıında ne 
engel. ne 6nge dinleri:. . 

H- Mahreç - 1 _ Çıkıl 
Ôrrıtkler: 1 - B•ı malrn 
çıkıtı neresidir? 
2 Alman pipiyasu11 mul
larımı: için en iyi aü
rütleden biri olmuflur. 

4 Nailiytt Mazlıarlyet -
lirgi 
ôr11ek: Si:inle konuımak 
benim için en ıtrtfli er
giltrdt ndir.. 

o Mecra - 1 - Yatak 
2 - Akağı 
Örnek: 1 - Nıhir yalağı · 
nı temizlemek 
2 Yal_mur 
alcafı ......... 
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!HAVACILIK BAHSi.~ 
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~ ............... . Yazan: Ş. Hazım Gökçe .... ~ 

Koruyucu silah topmu, uçak mı? 
G ~·en gun kısaca :-ölemiş 

ol,Jıığum ~ibi. yer ~il:i.hlari· 

le ur ak ıluşıırmek iın kansız 
d ınec-ck kadar guç bir iş

tir .: Ru crü,.lük. torıun n"" !'." ,,. :"' 

z ndan fırlıyan mermının 

U\·ıığ n oldu*u yiiksekli~e 
varmak İçin sarfedeceği za 
manın büyüklüğünden doğu· 

yor . 5 · 6 hin melru yük
ukte uçan bir Uçüğd topçu 
mermİliİ, en ıızı 30 saniyede 
vurır; halbuki bu 30 srıni_ 

ye kınde eyi bir uçak. en 

her cins h3rp !-lİli\hın n ateş 

ıılıını !\'ırııh·n lı::ı::-1.•Yornk ırö· • • rı 

ı iinmiyı'n yiik1o1f•klne kadar 
d ğıı;.ik yük~l'klıkl .. rılı• uran 
hinltm·e U\'ak iızP-rinde alı
nan bu sonu~l ıır s.ıyılınıvu

cnk lrndnr küı;ıik ı\;ıt•ılmi 
~ 

dirler? Topcunun dıışiirdüğü 
U\';,ık Bnyısı. pek büyük. bir 
kuvvet kullnnmış olmasına 

kar~ın lı.1va muharehelerin,ie 
düşürülenlerin onda birini 
ancak bulabilmiştir . 

'! uzı 2,5 - 3 kilometre yer 
Hurodıı, bir fikir vermek 

idn, dii~man U\0 nk !arına knr· 
şı, Alnııın lıavn ıniid:ıfuası 

Komutunlığ nın 1918 yıl ı nda 

~576 top biriktirmi~ fı:kat 

bütün ~rıvo~ boyuncu ~ne: k 
1588 ıı ı;o k ·lii~iirülebılmi~ 

olduğunu SÖJ lı>n ek ili ıımdır. 

• 

ch•ğiştirel'ektir. Bundan un
l:ı~ılan ~udur ki, top\·unun, 
U\~ınan .n 30 s ıniyc sonrn bu· 
lunacuğ'ı yf';re topunu çevi. 
rip ateş etmesi. uçmanın da 
duşürülmek. i\·in ne yük~e.k~ 
liğin i, ne hizını, ne d~ bur. 
nunun doğrusuna olan gidi
şini değı ştirmemesi lfizı m · 
uır. 

Gerı;i. 2uyet gü\· bir iş ol
an topçunun atışlarını düz
gün bir yolda ayar etmek k 
in birçok araçhu meydana 
getirilmektedir. fakat bu ur· 
:ıı;lar ne kadar ileri bir ke 
rtede olursa ulsun. ml:'rminin 
surfeJece::! i zamanla uçağın 
ucutdurumu böyle kuldığı 

müddetce, sonu~· daima şü

pheli olarak kalmakta dev· 

am edecektir. 

İşte, uçağın düşürülmesi 
işine. imkAnsız denecek ka· 
dar güç deyiıim!zin hilr.meti 
bunıi n ibıuettir .. 

Bl\ aradu. ~enel savaşta, 

~uel havocıJı~ henüz yeni 
doğuş \'ağını yaşarken bıle, 
topların gözP. çarpac·ak ka. 
ılar bir ~on•ı(' elii t! edeme
diklerini ıle sövlememiz do. 

J 

' ~rudur. 

Londrayı korumak ı\·ın 
İogilizlu r 387 top, 286 pro 
jektör, 30,ıloO insan kullan
mı~lurclı. Fakat hir devletin 
\opçu kudreti 1rndur ~·ok 

olan bu kalabalık s)lahln 
nihayet 12 tane ka~ar uçak 
dü~tiriilmüş olduğunu hakıka

ten ~tkisiz olduğunu un la· 
makta ~üçltiğe uğramayız. 

Pari~. düı;;man u~:akların

dan korunmak İçin de aşağ. 

yukarı aynı kertAdf> büyük 
kuvvetler ku1lanıldı Bazen 
topların sayısı . p::ırisin harb 
ıılanının hemen gerisinde 
bulunu~undan dolayı daha 
çok büyük de oldu. O kodnr 
ki bu iş üzerinde çalışan. 1 

lar bil~ bugün düzgün bir 
sayı söyliyememektedirlP.r. 
Runa karşın Pariste de, el 
Je edilen sonu<· Londrsdaki · 
nden farksız olmuştur . llatta 
g-eridir bile diyebiliriz . Son· 
ra düşünmeli ki. meselil 
lngiliz ordusu, mevcut top 
larının g-ôze curpacak kaı\ar 
hüyük bir kısımını Garp <'e· 
pP.~inde U\!&klara kar şı kul. 
lnnılır bir hale koyJuğu za
man oşr ~ı ) ukarı hn kilo 
metre bir uçak topu düşüy
ordu. H:ılbuk:i alınan sonuç
lur harp boyunca şunlar ol
muştur. 

1914 ıle hk uı.·ak diişü · 

riilın.ıııiş 915 de 20. 1916 
de 50. 1917 de !S, 1918 de 

2576 top. herkt>s kolııy<·n 

kabul Pdebılir ki . A\'rupııda 

birçok devletinin ynnyarıa 

gelseler bile, hiriktiremiye
ceklerı büyük hir topçu ku
vvetiılır . 

Almnnlar bu biiyiik top~'u 
kuvvı·tin• Fransız ve Ruslar· 
Jnn a!dık.lıırı toplıırla mpy_ 

dana getirebilm işl.,rılir: yo. 
ks:ı , nomal bpnsite 
ile hİ\' bir de\'letin bu kn. 
ılar rok hir topçu kuvvetini 
ucoklara kllr~ı huzırlıyurııı 

yııcağı be:-belli bir şeyılir. 

Rurllda şu kadnrını söyliye· 
lim ki . biz, yeni savıı~ ica
plarının, orduların her tiirlü 
silı'l.hlorının u(·aklara kar~ı 
ku\lnn:lnhilir halde hozırla 

nı:ısı veya askPrin de l ıı ha
kımıhn siltıhını drf!iştir nwı.-i 

inanını haklı olar .. ~ besle-
mektı>ziz. 

lrörülüyor k i, binlerc·ı· ıle 

olsalar, yer silfıhlarile, top 
ve tiireldf' bir yurdu koru
mak tamamen imklinsızdır. 

Ve bu i ııık :\ n~ · z \ık "t ki ha· 
kımınd:rn olduğu kudar, pa
ra ve madde h:ılcımından da 
uynı kertedı> kenılini göstPr 
mektcdir. Bun\ karşın. ı · n 

güvenilir silah. uçuklardır ... 
llıi~mnnın ~el eceği umulan 
yollurı üzerine yerleştirile-

<' k kuvvetli hava kıt:.ılurı 
bunlıırın yollarını kesebilir, 
herhungi bir Bchı·plc ~e\' 

knlırda bunları havııdn ya
knlıynm .. zsa öniinıle sonundu 
mcydıınlarıoa İnP.rekleri i{·in 
:.ırkalnrını kovalıy:ırak bun
ları iniş meyd:ınlarınd ıı bo
mbalar Ye böylelikle de yurt 
gene kornn11bilir . 

t;lusal erkinliği yok etınıı k 
gıDİ kötü bir ılurııııı\a ken· 
ıiini belirtmekte olan korku · 
nç havu tehlikesine kur~ı en 
sağlam korunma yo 1u, ı ı ü

yük bir huva ordusu mey
ılnna "getirmekten iburettir. 
Ve bnşka kurtuluş \·aremiz 
yoktur. 

-~-,. 

\ Uc mühim 
' 

icat. 
Ch İcugo TrihunPden: 

· 176 .. Yani biitü ı harp bo- 1 

yunca 341 uçak: düşüriil 

miiştür . 

Brit:ı nyndu a\fikuılnr me
murlar. son hova eksersisl 
eri e~nasında hnva hiıcuml 
nrına karşı kor ~ nmak için 
yeni bir vnsıturıın tecrühel

ı•rıni Y·'I' nışlardır. 
Bu vasıta seraptır Bu. is. 

miod~n J e anla~·ldıgı ve~:

h ile şehirleri ılü~man hıi<'U · 
mu karşısınıln ~nlr.lıy.ın lıir Yerine sürüne<"ek kf'lelar 

TUllK DiLi Hezird 

- ---~ 
Paris 
~ar kurulu . 
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Üyeler işbirliği edecekler. 
l'uri..:. ~5 (A.A ) - P. ris 

~ar kurulu ıiurıkiı se\: rıı s) 

nueunıl.ı şıı türlü kıırulınn~ 
tur. 

Boşhnkan H ~iy:ık. :ıs 

P a r t i 1 ş 1 e r i... . 
Başkanımız SınMı ve Bi-

1 
Parti kongreleri tarafındail verilen ~ırarlıı piti ıl 

ğadıcı gördü. başkanhginca önemle ardlamyor. . 

Parti 

Pllrti Başkanımız 1\ ütahya 
Saylavı B. Lütfü Kırıl.tr dun 

şuımızda partimilin dört nahiyesi için kurallar yıpdl~~-
b:ı krrnlar H. Bulor ve H. 
Fur .. SekrPterler H. l>upon 
Auvıısiycr, Homı:ızoti. 

Bunlnrın hı psi de yeni 
kurulun çoauoluuı..:na bağ . 

!'.'.' ~ 

l ıılır. H.ıy ;iyakin seçilme-
si üzerine komünistler tura
fınılnn çı ktırıhn patırtı sontı 

~rinc·ı• Paris şnr kurulunun 
yeni bıışk .rnı hir ıl i yev vP.

rr r ı• k Paris şehrini, yıık ı~ ır 

hir surı>tte oruntnm::ıyı ve 
P.ır ;s ~ ·hrin in iltri· foyılnsı 

ve brıys ıll ğı uğrunıı ruiış· 

m ıı k formıılii İ\·inde ve hii 
tiin k urıı 1 üyelcrile yılmaılnn 
işbirliği etmeyi üzerine al 
tlığını söylemiştir . . 

S.rıd,rğıya giJıp gclmi~tır. 

~~yın 8 .ışkan Sınılırğıda Pd· 
rti işlerini tetkik etmiş ve 
döoü~ıle birkıı{: snat Biğ..ıdı· 

çda kal. rnk memleket ışleri 
üzerin ıle part!lilerle görü~m-

ıı.ırti İl hn~kıınlığ'ın<'a C. rağlandırılmaE:t kara 
H. Partisi ·ar te~k i latının rılmıştır , . 1 "eril· 
"lll.smalurı önemli uözden P..ırti kongrelerıO' ~.,. olAll· ~ .• :::o 1 ılctl ı l · · ı k d ' • ıniı:- olan kurur ur .. r. ,,.A~ geçırı me te :r Bu \'Uı şma • ~lfT' 
l ) . . d" larra Y· rine ~etırı ı:.teıallt\' 
arın geniş emesı ı~·in şim ı. önemlı bir iş olarak 81 

den yeni tedLirler ıdınma~a mış bulunm~ktndır. ~ır: 
başlamıştır. Bu or3ll:ı ve ilk Kongrelerin kşror~~8~1 ı 

Paris, 25 (A A) _ P.ıris 

ş•:ır kurulu ha~kanı; S3ğıs

kur (Divanı muhı:ıı::Pbot) huş_ 
kanı b ·ıy t~oJinin imzn.~ile 
Popüler g-azet11~inıle çıkırn 

lıir açık mektubu kendi ha
kkında h .ıkort>t y p..ın bay 
Kiypop. hny (;odint>, tan .k
loı ını gönderip unu diiollo 
ya \'ı.ığırm .ştır . 

bulut d. ğil. bdl ki düşmanı 

diişmonı a ldatan hakiki bir 
sernptır . 'l ecrübeler esnosı
nılu Lorıdruyı Bright<)nu ba
ğlıyım şimendıfı·r hattı bö
yle hir bulutlu kurtulmuş 

ve M nıı('lıeıl <>n gelen bir fi· 
lovu lıurnva doğru 11\'UP C ·• . ,, ' 

oydonu t omhnnlırnun etm-
esi ı•mro'unnıuştıır. 

Fillı:.ı k ı \c a ta yare lr>r uı: m. 
Uı_ilar ve Croydf)nıın üzerine 
havali bornhalnr atmıslaıd. r 

ki . tay. reler asıl bu nıt<Vkie 

ıleğil. h"lki oraıluıı 40 kılo

rnPtrn uzuklıkta U\'mu~lor 
\'t' seruhın huyelin .. uldnn
nı ış lnrılır. 

lrıQ"ıl z mııknnılorı hu se-
' 

r:ıbın sırrını ~.ıy ct sıkı hir 
surette snklumııktntfırlnr. 

Bunun ynlr:ız muhtPlif kes 
afette ve renlctı• dumaolarJ. 
nn yap ldığı ma1 ıimılur . 

Kırnı ı zl, sarı. yı -.ıl. siyah 
ve el-lrncr ılu ınanlur, muhte
\ı( yiiks eklıklenlc arazinin 
üzerine ynyılnıukta ve man
ıarayı tnm nmen dtığiştİrnJe · 

ktedir. Bııznn sıyoh duman. 
lar anıucli hir ~e kilcle yuks 
elmekte \'<.' liİLcn bJı·alnr, ca-
ılıleler, fo brikalnr hissini 
vermektt·Jir. 

lki!lrİ ic ıt t ,ı, beş buruk mı t

re uzunluğunılu ve 184 lib
re ıığırlığınıla bir tüfektir. 
Bunu hır tek O!!ker yere 
yarutarnk kullannbılmektt!

dir. 39 ansluk 8 mı rmi ala· 
bilen hu tüfogin mi'nz ili 
{ 500 mf'treJir. 

Üı;ünı·ii ient robot bir 
tnyaredir Bunun sırrı g-a
yet sıkı !ı : r !'!Urette .sakl:ın· 

mııktcıdır ~lulıin dur ki Ro
bot kemli kendin.. h:ırPket 

eılerı nı::.ıkino :ıdnm demek 
tir. Bu tuyare ıle i::?t~ bn 
mukinfl ııdnın !!'İhi kendi 
kendi~ine U\'nrn kt nılır. Trc
riıtıeleri 'ımdiki h.ılde ya-

ı pılnmamı~tır. Çtinkii bunun 
-irin bir lı:ırp olrn ısı lı'izıııı
dır. 

İn~ : lizlı•r bu tayareyP. Dr
( 1 lt!\'aıııı Ü\·iinı·u sayfnıln) . 

üştiir. 
iş olarak Ş'lrbtmızda pu~.i- ti il buşkanl · ğıUC11 

Yeni özel muhasebe dire
~tö . ümüz gel~i. 

mizin dört nahiyesinin ku . nrohnmaktadır . 
-r w 

llim iı Ozel Muhnsebı• Dir
ektôrlii<rüno 1;,ıvin , edılen ;::, 

Hasan Fehmi lzmirılcn gı·L 

miş ve dün i ·e bıışlamı:?tır. 

Dırektör işe başlamazdan 

evel llb ıyımızı mrıkumınJıı 

zıyorct ederek bir müddet 
yunındn kalmıştır. 

Yeni işte kendisine muv· 
uffukıyet ılileriz 

ilçebıyiar -arasında değiş- 1 
iklikrer yapıldı. 

1 lııber verildiğine göre. 
Dursunbey ilçebayı İzzHt Ul
tuya, Akseki llç·cboyı Knmil 
Dursunbeye. ilimiz köy 
bürosu işleri sefi Sabri Sö
zer ~İrvnn, Kontdcpınurı Ka
munhuyı Siilt:oyman 11:.iyrebo
luyn İl\~eboy tayin edilmişL 
erılir. 

'l' . l 1 .. ayırı ,.r ıt'rııız İlbuylığa 
hi ld irılm ı;nı i~ti r. 

AdHrede tayinler. 
Yeni ndlıye tayinleri list. 

esi gnzctelorde \'ıkmı~tır. 
Buna göre B ılıkesir genel 
savman muavinl ;ğine eski 
Çölemerik ınusturıtiğ'ı Cevdet, 
Oönı~n hukyeri iiyeliğir.e 

Sultaniye hakimı R ıf:ıt, Der
sim h:ıkimlığino eski H:ıly:ı 

hnkvni başkunı Hii•rnvin 
J • • 

İlyaslar 
Mezarhğmda eski ~ir me

zar tası ~ulundu. 
P.ırk haline ~dirı\mekte 

ol:rn İlyJslar mezn rlığ' nıla 
toprak nltındn büyük bir 
rn~zar trı · \'ıkmışt r Hu taş 
iki metre uzunluğunda ve 
y::ırım metre enindedir. Hir 
tarafımla ha\· ve d\·ek tez
yinntı bulunmaktadır . 

H iınns ılevrine ait olduğu 
sanılan bu mezar taşı Halk_ 
evine konulmuştur. 

Resim sergisi kapandt. 
Neı·ııtibey öğretmen oku

lası rı~s im ögr ·tmeni A. 8ır· 
rı nı n 1 ltı lkevınde a~'.t ığı re
sim sergisi dün kapunm ış

tır. Sergi şrırımızda büyük 
bir il~ı ile karf lanmı~ açık 
bulunduğu günler H·İndc ka 
dın. erkek yiizlerrc kimse 
tarnf ndan gczılmiştir. 

Tehdit 
Bir bakkaif eidil dil•· 

ğİni iddia ediyır :kksı 
Üı,:p·nar köyünd<'n ~ diJO 

. ı. ··yh> 
Raşit aJındR bır • 0 8,.lı· 

1 s•"ııı Cumuriyet gene k0yde11 

üına baş vurllrak pecer 
Hacı '1uetafa oğlU r,odall r tıırs ' ile babalık Hamı 1 • • jddıll 
ölümle tehdit etti~ınt 
et miştir . . gôre 

R~şiJin si>yleJiğıne ue(' 

Bey köyünılHn o,·~c.ığ;,btJlıf 
. - . d R ""P ıle tıcrı sıra 8 ('u 
~ . 

önüne creı•mı:--ler ve .. ' oe· 
~ ~ ~ l\o ı 

- ~eni öldii r ece,..ı ·it ıl~ 
mişlerdir. Bakkal flıJfesete' 
Recebin bir mıras ın 8çıJ 
sinden bu aralarınırı 

kttHlır · . 
olduğu anla~ılma bll 1rıege 

Genel savmıınlık vllf 
ı. · ıut 

le hakkında talı ~ 1 

m:ık.~uıl r 

dalkevinde sıhhi ~onlaı••1 
fl:H.KEl'iNIJEN: ııod" 

· sa/o/1 ıı 
Halkerı/1111: · b gııfl 

(':27 . 6 9.1.>) perşt~ e doktor 
akşamı saat (21) eto~~ı 

ban~uma Hçe~ay1. u Raif Dtmıra'P ufX~t1 J 
B .. rıdırmu ikcbu)'ı Rııgıp darı ( 4ıeusim f;rısta rı5 tJt' 

il~:~sı nı ilgılenıliren i~le r h .ı. meu:ulu bir korifer<J 
kkırııl:t ilbaylıkla görüşmek rllecektir. çtıı/tılı 

tayin eılilmıı,?lerdir. 

ii z e ro <lii n şn rı m ız n ge I m j ş- Bıilı i 11 !f 11 rllla~ ~ 
tır. cltr. ~' 

==~===============-===Ft=ff"'==-==='s;:o='" 

Ankaranın bayındırlığı ve na
kılvastalar~ 

( Ba.., turafı birinci !'ayfadu) 
nı:ısrnfı icc.ıp ettirdiğinden 
bu suyun o cıvarı l a bulunan 
kırlc~özler k:ıyn:ı ğınılan te
minini ~Ö7.etmoktPdi r. 

Bütün bıı işler İ<·in yapıl 
mnsı luzımgelen mu!'l.r!lflar 
karşılığı ise bu knnun hiik. 
mü ne göre. ~·u buk barı.ıjının 

tnmnınlanmusı i~· i n vnilmi 
olan bir hu~·uk milyon lira · 
tlıın beşyüz bin liraya yakın 
bir tasarruf ile temin edil
mişılir. 

Oii"rerine !)'elince· bu da 
o t"" " 

Anknr:ı lıı>lediyesinin nukil 
vo temizlik va~ıtalnriyle bu- ' 
nlar iı;in ~etİ!'İtecek yed,.k 
mulzenıımin rPsimsiz olarak 
memlPketP. sokulmrısına aiıl. 
djr. 

llııtırl::ırdudır ki. hükume
tin teklifi iizerine kamut:ıy 
1934 yılında kabul edilmiş 

hir kanunlu Anlcura heledi 
ycsinin hükıimı>l ınl•rkezi ol· 
mnsı itibariyle biitun diğer 

bı>lo .liYderdt!n farklı ııııısra-,, 
f, ::ırı il'np f'\tir11n bir ı;ok i~

lrri bulunması v·~ bunlurı 

kurşılıync :ı k gl'!lirlerin in ki -
foyetsiı.liğı dolayısiylı-ı 8ov
Vfll hiikiiıııı:ti iJH akıleıJjJrııj~ 
~ . 
olun istikrnt.darı hir milyon 

lirnyı şrhrin lüzumlu o\an 
nakil vu temizlık vasıtal:ırı -

.nın tomini i\'in An kara bele
diyP-sıııe ayırmışdı. . . 

Ankara belr.ıliyeı:i kendi· 

sine vı·rilen hu pnra il e ilk 

sof o ş" hrin n .ıkliyatı vı! te· 

mızlik işleriyle yangına kar~ ı 

u) nuc:ık tedbirlerin tı·mini

nc çalı!"mış. bu ınnk!"utlıı şu 

nbrı ~ipuriş t lmi~di: 

200 Otobüs 

25 Vidunj 

25 Ar"zôz 

25 Kunıyon 
Ve tamir utelyusine Hizu

ınlu ulat ve edcvııt. 

Beıc:Jivı·nin g-etırıııck.te ol-
~ "' 

duğ11 bu vasıtu lur ile şeh rin 
hir ~·ok ihtiy.:ıdn r ınm karşı 

l.ındı~ ı nı gözönür.c alan hü· 

kümet. An knran:n Devlet Me
rkezi olmasınılnn doğ.ın hu 
su-.i v1.1ziyeti knr~ı~ındn de· 
vletce y ıpılm:ısınıla zaruret 
--ördii<rii ve yaıımnkıla bulu· 
':I n 
nıluğu ynrdımlura ilaveten 
bu mulzı>mımin yurılumııza 

resimsiz ırnkulmasını Ju liiz· 
umlıı görmüş ve kamııtuycln 
hunu tnsvip ctmi~dir, 

Deniz 
Silahları 
Meselesi. '"'ıııJ 

· · ci ,a1 r" (Ha!o\lıtrufı hırın ' ,l• 
.., k koPuşıP L 

kin y:ı pılaca fttıı 
girmeyi reJdedernel.ızilt ;11r' 

3 ;:;U ı 
8 a., bu paktın '-' el ıı ,,en 

1 urında t.e~·Jrlunıın rı ır11•' 
fOP1 

lu~manın ılışındıı J 

nı kabul edemez. bir sf 
b• tııln d· Öteyandan. :ı oll 
tokorrıo ,r 

ldırm olursıı, 8 rıi 1 
·· etilen ı.1ıııı · 

lıı.'mus :yle ~oz sB!S 

ki aıeJen ,r· 
dım ı n be en bil 1 
mosı ır:ıreklı~inJen ı ~-~ · 

:ı . .:artlar f9' 
dımın teknık ~ . 

00
cs19 r 

k ınılu k trşılıklı 111 
1 .... 111 1Jı . . . ı ~ı ... ı le 

r .ı bi lmek ı \' I 0 ~ u ., 
0 

t 
1 

,, 

. Jokarnos ktlv 
Hır havn . ı. 9ı9 ı.jr 

· ı sa "' ı.lı " etmek isteo ı ır. . h8" tı.l 
. Jesırııo or 

vetlerı mose rıD ı Iİ 1 8 1 ·ı,1 
şekilde kotarı ın sırıll ı rrıl 
ve ıloi7u A \ ru pil 1' JB 

:'.' il" 
andlaşmıılurın nisbeı• 19' 

. k40 111~ 
masınn ım ' ·o il· ıe . · ı ılerı tıl 
çalışmak, Iogı f' ııu"~ .. ~·-' 

. 1. t(prll Jı" 
rı cre rei711 ır . ldl9 ,,.. ..., ~ . k tarı ·ıet,.. 
ri meselı•sı ok :ıirı 1. 1ı· 

h. e ·ıı• 
bu i~tc lıi~· ır lrıg'1 • Jtı 

J ' I l)PZ· tıfl mo elde e ı tH 9er. r· 
l·ın b,ıe 

kisi, bu bakıml · , 8 rtı 
rJydalı ROOH<"tıır:l llJıilİf• 
ok bir rol oyna'! 
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l..~!~kJ ~;i;;_ ... j Küçük ı• TüRKDiLI Neşrivatmdan: 4 ı 11~ Kazanç Vergisi 
Jıll ı" ................ Balıkesir Doğum Görenek- M k 1 f 1 • 
~ :did lakı111 Ba- Anlasma ~enseri bükreşte Leri Ve Çocuk.. Ü e le en ne 

a UpaSlnı aldı. toplan~ı. 
•e ;ıgılr, Romen. Yugoslnv 
•ra Un 3 n uluıal tRk ı mları Halkan dnleıleri arasmda bir 

8•nda s r 
kalka 0 Y011

" Y11 pılan po~ta blrlıli y ,pılıcaktn. 
llişr n lt:.upası "'13 <•luı' hit- Bükre~, 26 (A A) Biik-
kıttl::·ıu' ııgosl:ıv takımı Hul· re~te toplanon kii~·ük anla-
d, 3 3 yıptığ. rnn oyun şma konsnyi tecim ılemiry-
b11 ,, herubere kalmış ve olları vı• hir<ok me~eleleri 
k,ı rttle Balkan kupasını t,özönünt- ,,etirmiı.: ve bulk-

8•nn.1ftır. ~ :-- ':>' 

ol :rn anlaşması devletlerce bir 
11 .. garlar ikinci Romen ı · · k · · 
Çullcij y ' posta b r :ğı yopme ıçıo 

dtnciid:. unanlılar cfo dör tedbirler almıştır 
Ur. Romfl, 25 (A.A ) - Yugo-

'-!on ' ··· rdar (1811. slavya buhranı Tuno koofe-
" ransı haıırlıll:larını yava~la~-ked gunlerde Yunan )1a. 

1
., 0nyaıına iıMetti •ağ'mur tırmıştır. ille projenin tersi
.. y # ı ..._. ne meselenin iki dıı vreJe 
taırn a m ış , V ıtdor nehri koturılmnsı dül}ünülmekted-
~ ı~ ıştır Nehrin taşmaıı 
~~ıı k ir. Evela Alm:.n hükum eti 
~ 1 lauf!arınıl::ı büyük dahil olduğu halde h11rke8İn 
,~tJa~ Y8 pm §hr. uyuşmasını kolaylaştıracak 
•ıltarrıda imparalor'u~ bir formül bulurı : cak, ı-onra 
~l birka~· buyül. d·:vletle daha 

lığı "~uryuda Ti MI şnr buy- sık.t söz bağları yapılacak-
J11 :8~ 1 imparHtori<'e ile oğ· 
t, .. 01'tıdük Ouaya elel:'ide tır. 
ot

11 
Y1Jrd1raşları Hıll de 

b ....... • • • • 
011 rına ızın vermıştır. 

nu duyan halk: 

'" ., Yaşasın! Diye bağırmış 
• sonr ... h b' - d 'lbp .. tıp ır ag.z an 
llıitlıtrat.orluk murşını söyle-

6tdır. 

lltanyı eg111enliii için 
~1 ıaıel ıbmızf 

~., .._"nya ptopag.ında ba
t.j11

1 
8 . GöbbeJs bir toplan
deaıiştir ki: 

•la.... Egeoıenlığimizi tam 
tak ı:ld t . I" )'da . e e memıze ı un-

aı. 1-tı~· bir kuvvet t•nrr,-1 
lllaı.. o 

l~~diyi ntli söylüyır? 
~ı,t"ran1ı:u .. , 25 (A A.) -
~-r ~nkur halkı öc.ünde dün 
4 .. ,., ı· . ., ti verı ı~ı bır ~öylev 

t,". ·. l' ırdıyö şunları söy
•ttır· 

üç 
Miihim 
icat 
( Baştarııfı ildnci sayfada) 
'tike ismın; vermi~lerdir . Hu 
İsim birbirine sıluşarok ile
rleyen İspanyol ~cnıılerini 
hezimete uğratmak için hu
susi bir gemi inşa edt-n me 
şhur ln~iliz buhriyf:1isinin 
ismine izafellen verilmiştir 

Drtlke Jtişman filolurı üs_ 
tüne ~~ıkacak, 'e rudyo ile 
idare cılilerek hu tay:ıre\eri 

bombardımun e.Jecektır. 

Hundan mıııln Drukein ic,;in
de pati ıyH'ı maddelerde va-

.lfucıllim .4. Osmu rı 

Tetkik esen 

(35} K. lJR. uş 

* 
balıkesir Halk Adet 

inanmaları. 
.\111.t/lim· Kemal Ö:er 

Tetkik eseri -----(30) KURUŞ 

TÜHKBİLİ EVİNOE S.\TILIH. 

11. .1 

Balıkesir Defterdarlığından: 

1 ~3f> .Mali vılı icin ıalıakkuk edt'ıı k:.ızaııc ve-. . . 
r~i terini 11 hi ı· i ıwi ıa k ~it ıı ı iitldt>I i lıa~.i ra 11111 sonu-. 
nda hiteceklir. Ht>niiz kazaıw tak~iılc·rini üdeme· . 
nı iş ola 11 nı ii kd leflP r· i rı ha zira 11 ı r ı oı uzu ı ı t'll •·u

marı e~i gliııii üğlt•yc~ kadar hon;larmı nıali~·e 

tahsil sııhfl~İ vt)ZJlPSİrU' valırurnları ak~i ıcıkdir·-. . 
ele viizdP ı O (~eza~ile hirlikte talı~il t>uıval kanu-. 
ııu •ılı~amıııa h)vfıkaıı talı~il ohınaea?;ı ilan 
oltuu11·. 

( 33 l -- 3 ) 

-5' I' . Bahkesir ilbayhğından:· H A L i S A N E 
1 • • 

1 

Bal keı:ıir memleket hastahanesinin ihtiy: c·ı ı~·in ulına- I . T A v s 1 y E M 1 z ! 
<'ak oltın ( 146) k1:1lem edviyu ~artnawe~i mucihin<'e alın_ 
mak ve 11 -Temmuz -935 t.ır ihine rıı -thy3n perşembe ~ii

nii saat ( JS) de ihuJP.si yap:lmak üzere on beş gün müd· 
ılrıtle açık ektıiltmeye konulmuştur. 

EJviyenin muhammen rııyiç bedeli !2262) lir:.ı <10) ku· 
ru~tur. 

İhale Balıkesird·~ Vilayet encümeninıl•~ ynpılocaktır. 
İsteklı olunların yiizde yedı bu{·uk rıİsDetinJe muvaL 

kat temınnt nıakbuz ' '<'y :. hut mek tuplarile ıha le günü ve 

saııtinde encümAnİ vil:iyde ve bu huı:;usdu ııınhlmnt almak 
istiyenlerin daha evc·l B .lılıesirde eneiınıeni vılnyd kale-

mine ve memlekr>t hastnhnnesine ve ilnrl ~ rın nev ı ni öf!ren
mek istiyenlerin İstunbuldu sıhhat müdürliiği.iııe uğr:ıma
lı1r: il:\n olunur. 

( 332 - 4 ) 

Balıkt~sir f:ıııııııı·iyet 
• 

Miiddt•i 1111111ıııi1 iği ııdeıı: 

Balıkt1~ir· eezat•vi iciıı alırıa .. ak he~ «nlık P~-. . . 
me"- kapalı zari' u~ulilP miiıwka~a~~ı "-aııulmu~

lur. Ek:ue[!i vt•rıııt•f!•· is.tkli olarılaı· ~rrtrıaıııt• \ i 
' ' " . 

1 - Elt•kırik: 

Alel' umunı elektrik levazım ve tesisatınızı elektrik. 
molör, dinamo rnotör, su Lulumh1:1ları. soğuk hava 1 

doluplar ı n ız•. vantilatör, ım ısıtnıa aleti ve sair \ 
tatbika t ı ı lektrikiye c·ih:ızl:ırınızı~ ' 

2 - Tt~lpfon ve elc·klrik zili: 
Masa. duvar telPfon ve !lantırallurı. tc·l, izalatör. 
pil, zil v~ zil no•narntörfori, ve sair lt:vazımatınızı; 

~ - Had~o: 
Ht'rzumnn memnun kuh.ıc . .ığ.nız ııratik. ~ultanışlı 
Phil•ps r:ııliyosunu ve radiyQgr~mofonunuzu, pik 
ap Vö ule lttrikle çalışır gr.ıınon motorun izü; 

J - ~; r·<ı rnofo11 'e Pi lak: 
Daim .ı piy:.ısaya ytıııi ~:ıkun ve yenı artistlerin 
plaklarını ve gramofon m:ıkine ve levazım ı nız ı; 

n - Foto~raf: 
Bütiin dunyaca seııelerdenLerj tanınmı~ !Kodak) 
İni!ıl iz (Zeis~I Alman fnhrik:.ılı.r ının tn son -istem 
fo~ogrtıf ıu..,kinelerı cam. fılinı, kart. kA~ıt. rontgen 
f,iim erzn \'C soır lev:.ızımatın.zı amatörler için fılim 
b .nyo ve kopyuların ı zı ve :1ğrandismanhır . nız ; 

6 - Ft•ıuıi ~fizliik: . 

lı 

ı' 

' '11 ti'iı· eker tı · lr.t!r her bi 
'ın, FransuJu ve Ameri-
11ld11~ 11 Ynı ııyurdu, in~unlar 
~İ ,. ~lluzu söylemekle bel
~ ''-• k 

rdır. L•tenilen d:ıkikadu dü
şm3n tuynrelerinın üzerine 
dü~ert-k patl ... yacak Ye onla
rı m ıhvedı>bile<'eklır Drak
ein bütün harektıtlcri yeni -
f'n r~HJyo ves.l •sile ı dare 
olunucak\ır . 

BununlA beraber bu t ıya. 
reden müsmir rıf!\İce al.nı p 

fi~rPnııtt!" İİZt'l't-~ CHl(\t'\ i ııılidi'ıl'lii~Ü11P 111iir~wa-. . 
C\l t•lnwlt•ri .'e ilıalt• ~ii11ii (llaıı 2H-H-~H~f> taritı

irıe mii~atlif t~unıarıe~i !!ii11l'ı ~aal ona kadar hu 

Ke~·ctelerııı ı ze uygun ~·ok tem iz V(~ p.ırlalt görmek 
istedİğ'inız gözluklerinızi, zHkınıze göre rerrive· j 
lerinizi \

1 

ıa ıracnğım Sız, yal-
}i1tr11 

tı)o vıı rukaııı ile urıra . 
"•un ı:ı 1) Uz. 

~ ~na1 
ı. bıı aranızı, ılomuzkırını 

~ııa11 A'doyıoızı kıı~·J s3taca
~~ıı.1 '1tişiirımektcn ba~ka 

~unu .f.fa z Y'>ktu. 
1 ~ır. Yıttın yalo ı ı :Jli~ veriş 
ite ııı''§anJığını sand k~·a, 
~llrıı 11

• 11n tınel hırliğioı 
llıı, ~ttyı düşiındükçt>, para· 
'l)lltıç 'Ybı:ı:l.cceksiniz vo bu 
ııııc; ' hık kazundıcrınız ıo-
ı, ' olu L .. ~ 
'lllj~· Cflatır. Ulkenio 1'{Ü-

ı,l!l~ b ancak <liri bir ku
ltı'*dıL &~lıdır. Bunu nlı~ılma
~ "\'a .. 'de ~ ozel ağışlur tehli-
hı.tpı ~~acaktır. Barışta ve 
~l 

6
: 

0 ZVerilik fıkrirıi ka
J , "'ek gerektir.» 

~ S11ya1 rak11u. 
11~o\', , ~-1 (A .A.) - M_ 
"ıelli l<P~Anör okulu öğret
)'"i b· ,\11\:e' pl41lerlerle 
lllııı. "·-~t retlre Wır t. 

~"•t "~li~ •çer, 400 metre yük-
"t'k ~ kadar bir motörlü 
"'d &rafından ~·ekilm i~ ve 

-~ il pl4 . \ fırtı nôr uçağı bırak.ar 
')b()ı na bulutları arasında 
~ rr. UŞ\tı r 

r.:ı llrt, . 
"Q"e \a Çef, kendi s. n ~na 
'\f •'IOsk • 11 ovaya 200 kilom· 
"1"t4''klakta Kalinin bölg
'"•~tik Ye~e inmiştir. Asıl 
~"•lk~nra ıHçülfcektir. 
' ict· ' r61ror 100 kilomAt. 

. alınmıyaca~ını ~örmek idn 
tecrübe y.ıp lın!l~ı imkAnsız 
dır. Bu ancak bir harp f-'sn-
asında mümkün olabilecek
tir. 

haptaki lt~nıi11aı ma"lıuzlarilt• lt•klifrıauıult·ri Cu
marivet ııılithlı·İl11uunıiliiindt• 111iilt1 !"t·kkil korıtİ!'İ-. . . 
ıwvnııa makhuzla ,.~nııt~leri ih\h11111r. (284) 

~p-
t l- ı i .. __ __..__._ __ _ 

E~er ~'!9'm'J {.y, 
ıçın Lu3um/u[~yaLarı 

adan UcuJ ·c:Tl/,rıJ 

BizJe en eyi Boya 
YAGLARJNİ 

eurada bula btli oru 
Biı. kOyliılerde 
Pullu~ ve ~enç her Dii~eninı 
HEp Burada.n Alırı~ 

7 Saat , ... ~liit;evlteraı: I, 
1 

(Ailevi nıı>:·delderidir) <'ep, llol, muırn : 

rınizi ve rn .ı dulyonların z ı 

Kc•uıali e:1111İ\t~ll•· . 
llukümet cıı dd l'sinde 

duvar sıuıtlc-

M. HUL ÜSİ ERDİN 
~lağaza~111da11 ltıdaril ,., lPıııiıı t'l. 11wlisi.,iı. 

, 
Doktor 

Osman Günak 
Muayenehanesi: Evinde -

dir. Hükumet caddesi nu -

mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua
yenehanesinde gece ve gü
ndüz bulunur. Hasta kabul 

ı ve tedavi eder. 

ı l.------

1 
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~_:_::_ büyük Tenzilattan f:.§_~= ! En eski. en büyük i 

; gazetesi :
1 

~~ istifade ediniz! t'~ ·~ K U R u N ~ 1 
:::ı == • • 
i §= • • --= =-= • • 

,i ;~ ~ Q N Q o A ~s, i! S;ı~·ı~ıııı 5 kııı·ıı~ları : 

•~ ~- .: 100 paı·aya indirdi. i 
la ~==== • • -====:! • • 

i t_'. Elbiselik kumaşlar, ı"pekli, yünlü ropluk ~JI i - .. - i 
-5§ : YILLIK ABONESi: : 

-~' ve mantoluk/arı ve en güzel yazlıkları w ı : 750 Kuru~ : 

·.~ F A H R İ T A V S A N L 1 i;; ıi i , - 1.: ffpr !!lifi ~ahafılan :. 

I~ Ticarethanesinde ti :i s-ıo:'12 >avfo ~·ka~. i 
.ı •il& ·~OKUYUNUZi 
-~ İstP.dığinize uyğun olarak bulabilirsiniz. ~= ': : 
~~ l1"'t\ \' k<t l<t(I l' ((\llZilit t l ı S(I ll ~ l<t ı• (l ~~ ........................ ... 

;~ başlannııştır. 'i İlbaylıktan: 
I

~ A Y R I C A ~,..-ı Y11ğ'ınur mevsiminden son. 
-:: ra Kosrıplar deresinılen akan 

~ l [ d / L., \ 1-1 Rİ ~~ suların kent J :s r : sındn ba-
~~ f'-apt'!'~ ot~ i a ~l~ a yen~ a<;,1 ~m 1 .' f ~§ tuklık lıu.uı, ~elirip anofel 

=~=-~ r ı\ \ ~ J\ N ı~ 1 1 lJ il;\ ı~ 1 \ ı~ mağaza Sl- ~--=-::-; sür releri yeti ~tirdiğ'inden 
E:i mezkur lı.lta kl ığın kanala IC nr ziyq.ret ederseniz memnun olursunuz. ~ _ 

ftıiji~iiiiiiOO~iii ıiililii~iifii~~ilıiıiiiiiiiliiiiiijlJ~~iiiiiiililiiiiıiiiiiiiiiiiitiiiiiiii~ıiiiiiliiiiiiıiiiliiiiiii!iiiji/iliii:iiii~~fııijiiii~iiii~iii~iililiiii~iiliii~iiiiiiiliiiııi& 
m~~~§@~~~~~~OO~§~§®~§~~~~~~~~~~~§~~~~ml~~ 

ulınarak şehir deresine çu

kırlmusı İ(·İn 1000 inci met

reden it iburen 1258 inci me
treye kn<lar 258 metre tul 1 
icin<le 335 rnetre mikap ha
rc;lı duvnrlı üzeri bir metre ; Parça f iatlan Makine ~ 

~ Kr. f iallan ~ ~~
1

ı~e b::a1~~ ;~n:iı:t~
11

:~~~ 
liJ ~ivri nwkik IOD L1ra ffiJ 
ifil Top rlulı. 11 l(Jo - E 1 
r::ı ·ığ l · ... >.s Komple eı r.:ı 
111:.1 ne er mııkınc•si ~ 
il Kuyışlar ~5 1.::.11 
liJ 60E]' 
l!I Makine yağı Komple tek ffi1 

den n:;;oğı olıııumuk üzere 
kapuk t11~lı vo irerisi 500 
klo Dozalı ~·imento dt!rzli 

in yn ı tı o. r~·t ·ı n sıvalı in ğm ı n 

uz ... ıııi u~· mdre 70 santim mı JŞP ı J 5 ~:ckırıecelı mıı 
mJ N.ı k ş bı;ıı:ığ'r 25 ayak mu- derinlığinde ve iki metre 
mı )) muk:.ısı 35 kırıt• i sacın eninde lıufrolunucak kanalın 
'E1 ı ~ ı kı 30 ·10 Komple iİ(· '!:' 1 
a.::.ı Y k 1 l:.:I _vıııı ınası ve İİ1.erinin tı·krar 
mı \"il m '('!! 1 cm 
1EJ Mulılelıf ııal.ı:j "'' knbırıı• mJ kapıı•lılırınsı 1548 lirn bede -

li mu itine ıpl klerı ııwkıııl•::ıi l ÜOf.i ile 17 ll:ı:r.ir:.ın 915 -,ırüniirı-
r::'I. nınkuslar n~.ıi r V 1 1 " 
1::.1 nt f• s' mi den itibaren 5 t em uz 935 il teforruutı du hu rait o ve- EJ 
IJ nishCJtteucuzllur. rilir. ffiJ . ~ 

! Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
~ Yakında meccanen nakış } ıırdu açılıyor. ~ 
iJ SuğlamLk miikernnwliy.-ı , ıa~arrnf H' isleıtıPsi kaıivt>ıı IPttıinaılı oLffil ... • . rm mi rııa kla beı·a her Erkt•k H' Kad ırı ıer·zilt•f'i it~ t•lhi~w i~~ilP ri 'tt rıa k ı~ ffiı 
mı saııaık!lrhın twnwn hir Pi makirıf·si f'ıatıııd:ı olan (ic· ''Pkııwli fu·nıdt• mı 

tarihine kudur :!U gün müd

ıietl" :ı~·ık t · k~iltmeye konu-

lıl uğ' ıı nıln n i ~tek 1i1 eri rılrnrı un 
lemırıat ıırnkbuz veyıı , nıek 

tupla birlikte Villlyet katın

da miiteşek kil kom is) onu 
mahsusunu gelmeleri il:l n 
olunur. 

( 287 -4) 

BA ll KE S 1 R AS KE R 1 S AT 1 NA L f I 
KOMiSYONU itANlARI.. 7""""' 

-~-ıı-----
btiyırı 

gzine Garnizonunda bulur.an kıtııatın ernelık J ·sere 
i~·i n biri elli .dok uz bin diğ'.er • Pli i hin kilo olmak 

0ırıuf 
iki parpı.Ju ı:<ığır eti kapalı zarflarla eksıltmt•ye • 0~li do' 
tur. Hir kilosunun mııhummın bı>tleli on iki kurU§· t. lira 
kuı binin muv:ıkkut t~minatı (531) bf'~ JlİZ otuz bı'ıbf1e 
ve elli binin teminatı (450) dört yüz elli lırvdırTü-tfl 
4 7-935 Perşembe günü saı..t on he~de Bayramıçla 111,ı· 
satın alma komisyonunJa yap:lı cnktır. Talipler ,' 8~~ ~o· 
eleri iş :.:-ünlerirıde ve çnlı~ma saatlerinde Bulılu.·~ır d gô· 
lo rılu . Hııyrnmıçıln Tümen sotın almn komisyonlerırı • oir 
re bilırler. Taliplerin muayy::t>n günde ihale uaıirıd~~ aııııll 
saat evel ıırtırma ve ekailtmf' kanununun ikir ci ve u~ıçt• 
maddeler ine göre istenilen vesıikl e hirlikta Ba~r~ A) 
Tümen satın alın :\ komisyonuna müracaatları . ( 

. ** .. 855.~ 
. Ezine g.ırnizon k ı tontının senelik ihtiyacı ıçın 

881
, •• 

kılo un 11-Temuz 935 perşembe günii ıaııt 15 de. y•P'' 
mıçdıı tümen sat:n alma k.omi§yonunra ihal•111

• ~j}o' 
lmak üzere kapalı zaflH eksiltmeye konmuştur. 81'9~,t 
sıınun muhamm~n bedeli 9 kuruş 25 satım ve nau" ,.,e1ı· 
teminat miktarı' 5204 lira 38 kurut- ist~klıler şarz:ktfir 
ni her giin iş zemonınıla ve çelı~ma sna.tlsrında i•Yoll 
do Kolordu ve Bııyramıçts tümen satın ulnıa ko~jr ,.. 
larınd1 görebilirler Talipl~rin muayyen saauıın del ri•de 
atevel ortırmn ve eksiltme kanunun 2,3 üncü nıad 

1
' bir 

. . 'k )arı• istenılen temınntı muvakkato makbuz ve ,·e ıı • 111aı•· 
likte Bayrıımı~:dıı tümen satın nlma komisyonun• 
('au tları. (Jf7 4) 

-1 * 
g,ırumit garniwnuna bir senede lfiz m olan ~i:;~ 

Jo koyun etı . Q\:ı~ e.ksiltm.J ile ~utın alrna~nkt:r~9 ~arı.o 
terninnt hedelı 135 lıraJır. f 2 . Temmuz - 935 Cu ~eııfl 
sa:ıt 1 O dn ihnle eılilecectir Ekıiltmeyf! gtl«' 10 rıll 1 

birınci teminat bed f· llerini veyahut h:ınh ınck~~~ıııirıııt 
veyahut 2490 s:.ıyılt artırmn Pksiltme kanunuodıkı k8d•r 
vesikularını 12. Temmuz. 935 Cuma günü saat 9 J.ll 1 .. ..,,~ 

. . '80 • 
komisyonda bulundur .ııalıırı evsaf ve şeraitını . olunur· 
istiyenler irin komisyonun hr rgün S\·ı .k olıl<ığu ılliP 4) 

( 334 -

** ~i · Eılrcmit garnizonuna bi; ~:neue 1:1ıım ofon 30~telfli· 
ır rıt'lı lo kuru ot kapalı zarf usul ilc s :! tın alın:.<·aktır. ırı t,;uıu11r· 

nat beJeli 562 lira 50 kuru~ıur. ı J . Temmuz· 935 g,ıe· 
tesi günü sual 14 de ıh·ıle kılına'Cnktır. Kkıiltaı'fl!~oi ,;c 

cekle,rin teklif m~ktuplarile birinci teminut bedel!erı ,urıJ1 11 

yahut b:ınku mektuplarını veyahut 2490 sayı 1 
:,. g35 

oksiltme knnunundaki teminat vesikalarını 13- fcrnııı bıJıo· 
eumartesi ~ünü saat 13 ~·e kadar k:oın isyonda h 9ıırıı·jll Je 

. ı· enler l n<lurmulurı l'vsııf ve ~:ı rtlarını öğrenmek ıs ıy 

ko ııisyonun hcrgiin .. ı: k olüuğu ilan olunur. 4) 
- ' ( 335 - . ** o<Jll ~ı-

Edremit "l\rnizonunn bir sPn~de lnzım olıın 250 jrıııl 
~ . . İ te'fll t 

lo n• pa kapalı zar r ile sat ı n alın:i<·üktı r. Hırırıc .... 1 ıt• 11 
. rurıt • 

hHıie li 75u liradır . 13 temmuz 935 ı : umartP.sı. g bırin"i te, 
lO Ju ilı.tlu cdilPcektir. Ek~iltmijye geJ1:ctklerın ks oıık 
kliC mektuplnrile teminut bedtdlerini vf'yahut bıın urıuııJB' 

h 249() 1 k ıtnıe karı ·· !8' tupl:ır ırıı veyn ut sayı ı arttırmn c sı . giirıtı 
ki ttHninat vf!sikvlorını 13 temmuz 935 cumortceı oıtİ ıırıt~· 

• t b ı d l 1 r ,.e şer ·ıııfl ut 9 du komısyonı a u un uru ma arı 0\' !!U 
1 
tuğll ı' 

mnk istıyenler İ 4..·İ n komisyonun heı giin tı4..·ık 0 ~_,6 _ 4) 
olunur. ( 

im zarif \t' IH'a1ik l i"ık:-< nıohiha ~.-.klirult· hir • • mJ l!il -. ·ye· 
-[illmı:il·; R 11 ~ 1 ·' ,· ı lı ... 1!ı ~ ~ ( ı ı· 1 . •• ş 11 ı ,·. 1 .•• , ) t• s •. mıffi)b.·=.=-·::.· =.·1·1·· .e .. ·,·e· .. f .. o ... n ... c .. u ..... :.: * * . .. . aylık y 1 • JO a::.ı .--. it w '- " tt ı.:.:.ı Su~·ğ ırlık g-arııizoıııınd;ıki! hirJ ğ'imizın 11< gt;4 ~ 1 • 

~. . l . l " 1 5 84 •""I tlwı. ıı ,ıı• Eldf' Plfllt'lidir. Balı:ı lll"tlZ arzu C'd(•ıılt•l't' \:tl ııız C'egı ı~·ııı u ınmu81 <ızım •)an 1 Al o pu · ı ıJıııtl 
' • • snk z lcabıığ-ı. l 728 kilo t:ı z ı fasulye, 1344 kı ~5 Je sl~l~ .J!I ffil : : . .. ·· sual • dr 

·~ 1..., 1 • · k ı · k • 1 • cm • • . • ()~·ık eksiltme ıle ıo - Temmuz . 935 gıırıtı hıJJjO e • 
~ ~ \l (~ t.-." ~~(_"' ,. ıııt•ce 1 111(1 . ı ııt~ t• r 1 .~ i A~DUlKAOIR PINAR ! nacaktır. Hepsi l\:Jn 353 }jra 88 kuru~ rıyat .ta askeri 59. 
ffil mızı tnvsiyo o.<lerız. Eski makinesi olupta ,ı ğıı§tİrmek i"tiyenlım~ yeni mnkinc '::.I • • miştir . İstekliler 8usığırlıktn ve Balıke::ıir~~kıAlıfll 1e ~, 
ffiJ v .rili:-. El makinesı olupta uyak takmuk nrzt!sundJ buluncınlnra yalnız ayak kıs- ~: PAl;)A HA~lAMI KAPISI ! tın alınu komisyonunda ~ıırtnamesini görebılı~6 ltrB 55. ~:. 
~ mı la verilir. Ayrıca makinelerde tcınıir olunur 'a mukine ulanlara kullımmn ~eldi r:':1 • • tırna oireceklcrin sözü ıre('.en gün ve sualle 1ıooı••1 
l:!.I tlli : l\AHŞISl~DA. i\. 48 : . . ı=- • • ? _ . satı fil 
[El ve 'lakı meccnnen öğretilır. fil1 • • ru~ ığrctı p:ıralarıle Susıgırlıktokı lılım 
'=i1 f :utlar ucuz oldug-u k aılor tediyat li kolaylık !!ÖdtP.rilir. ~1akinoleriıııiziıı bilu- r::t : •1 nun" uelrııelerı' ı' J,.:ın olunur. · ~) 
ffiJ mum yedek parçıılarl hulunduğu gibi her nevi nıakinP.l<:rn uy tr makin·~ ve µ-erek filj :TELEFON ,(at\ı\IOEON: ... " ( 34o ~ 
ffiJ parça üze rindeki fintlardu yüzde yetmiş beş tcnzilt1tla srıtılır. :vg SAJH 1'A\1İRA1' YAPILIR:--------------------
ffi) . mı· •. 

İ K~.~~~:~:~11 · karşısında Sabri Sarfakıhlarlı j ~ ....... ı~:::~:;.:~:.~~······: Nazan Dikkate!. ,;.ıı•'' 
&JffilmJffi]ınJ[ilfilrnJfillfiS]~ffi)fi!JIIDlınffilffillEJffilmJ tEl:JJmllfillfilmJ(fil[E)EJmlfill iıT!mJl!iUE.lffilmJ[ill fID r i l:'a y•·l ~1a1hau~1 Bir . temmuz i 935 tnrilı inden jt i bsrend kdi"br(ı~) pıır,:~ 

b. a e ı 111 tı ucuzlut lmı..;tır. Hiiyiik kutuların her ır 
8
JoP • -ı.r· 

Uray Başkaı hğında • 
• 

Karaoğlnn nıahollesinde ulus soknğındu 299 metre rnu-
l h 300 -+ 170 ı. . ı . . t 1 k .. rn) nı - 510,

00 
ıra kıymetırll ekı ev yerı s:ı r rna uz-

ere 25 · 6 - 935 günlemeeinden 10 • 7 - 935 g-ıirılemeei. 
ne ıleyi n 15 gun u~·ı k nrlı rmuyn konuı u~tur. l ::ıterlt•me~j 
lS-7-935 günlumen<'İne r::ısl ıynn ~·arşrnbn günü~ur1n)lık 
ta yapıln<'t1ktır. 

isteklilerin sao.t on nltııla ~arbnylıau c•elmeleri bildiri-• , tı ~ 

lir. (337 - 4) 

AyvalıkŞarbaylığından: 
Ayvalık rnezbııhasınn ilüveten yuptırılnl'aac 1592 lira 

32 kuru~ betlelı keşifli 'barsakane ve baytar ve kapul'u 

ılnırclt•ri inşaatı kapnlı znrf!a r k. iltme.ye konulmuştur. 

8-7.935 pazartesi günü saat onaltıda ilınle olumıc·oktır. Pr. 

ojo ş·ırtnumc ve koşirI.Jr parasız olarak lıeletliyc•don alı

nabilir i~tokli l ori n hrleıliyoye bnı:ı vurmaları il!i.n olunur . 
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dun ve kü~~ii k ku ular ı n her bir cıdeıJi (40) parki (,ot tJktJ ' 
· · ı. ·· b · ı · · ilerinde eı · Jo <'aktır. ~ehır ve aoy rıyı erımızın e . yirOll el· 

rin·len hultJrıun bi.'umum kibrjtlerj hazır&nın ze j111d
8 ,~i 

t · ·· ·· L d t " carethtınern • · ., ..... ,...ec zuncu <·umar esı o·unune &B ar ı 
1 8Jı ... J 
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