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Haziran 28 Cuma 1 Y.l!J - Onunca Yıl .... 
- heıi veBatyazmanı:Balı\(ealr aaylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: K. E. AKMAN ! Türk Dili Evi Balıkesir =ı 
• .' ğı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ ~ı 

Günü ıeçmış sayılar 25 kuruıtur. 
ÇIK.AR.. = 

• ~ ~· ~ • • • •• ıl'~ 

Başbaka·nı Mussolini İngiliz tezini reddetti. - . 

Moskova ve Orta İngiltere ile İtalyanın af9cası açılıyor mu? 

mı Gidecek? 

' ~ 
ltf 

4 ·mı~ uı- 1111.ı,.1111111. 

~~t~llra, '27 (A.A) • Httz A t ıı tiirkiin Husyayo giıl-
lu1 k .~ ı ~rızez.,tel .. rinın Ata- e<"t>ğ'İ BiikrP~, Hı!l~rada uğ. 
~G~11 Rn~yııva ".lı· c·ı·ğt. rıy.ır:ık dii ıece~i hab ri ÜZ· 

~ ... , l:tı. ~~,,,t\Jı~y· .. rirıı· yazdığı hir hP-tkedc. 
4tı l~üz~rilc 1°P· Erııii\· .. t gazetfl8i , ı;,..nP.vreıle 

!'1 ~.~iNİ·ftnBt.ılem .~v ... &eı.! ~eft-< • .!o~·erer.I b • 1 l . k l ogp ır m ·s' ~sı orıu~u -
• urkı.! n te~·ınıi lii h:ıtırlatarnk mil r •ısıkanL i~e .ıe iı,:ınıl(1 

~t? Jl&Yı~Dyt~. ~)yle ciıyor ki: 
~t~f.r. karar vn.ldığine S' ·yah . ıt r .•: ılıt11ye ıluy ın.ın 
.. fi;''nketici belge yoktur. Türk-HuK dostluğunun yal-
~ ,J~ı 27 (A .A.) _ Anad . nız savgal ve barışsever 
~ı~Y.ftıtnın özel a vtarı hi- lıir lıcıymeti olduğunu gö~t · 
'-"~=-· "' ' . I\~ erim ol c· .ıktır. 

r~ B·e n=e~s=i n=s=o~ .. ı=e=n=-=i. 
~dYI d ş bakanı iliOslar konferansı dağılırken 
·~"' 1ölındı diyor ki: •Ajanslırm verdiği haberler 
~ · i111run va tarihin kiklaridir. • 

~~~· ba~aşık ajanslar olduğu bir zamando, ajans-
~'tıtQıtblı i~lerini bitirerek lar yedinci konferan*'ının 
~ek• 'p1ır . t;ekot-lovo kyaıla topln rı nıası-

~ -
0,tovakya Ilı~ b:ıknnı nılırn dolayı büyük bir kıv-

11,t1 1\-eş, delegt:ler i~·in tıir an~· duymuktadır. 
'11Qlltt~~ ·v~rmi~ ve şölen Arsıulusal alanrla lııık pr-
~ ~ tlı diyevinde şunla ensipinin yener olması ve 

''elhi ·t· ı. Ji ır : k ıotik Junmzluk yerınc ıo-
'J'rıeı tb~r olıp vnme rlu t~ dbirlerini tıun olarak 
~1~ iıtrı_:ı, ~şvl t t-d•mlurı- yok~dı·n bir lİÜzf!n konrn ıısı 
-ıttı'°"'~•ni P~k \'Ok koluy_ irın <;ul :ırııaktayız. Bugünkü 

1J~tt ~ladırlar. Bağ'lo. k bütün gürlüklcre kar~ı ben 
~''-ılt~.,~ ttrsıulusal yu k· b:ırı~n inanıyoru oı ıs:ünk Ü 

"-b~ Ve barfıi • " korun- bu iş eyi istuklı ılevlct udarıı 1 

llıi~t~~ek ~k yardım et· larının elınde hulurımolrtadır.,> 
b •11ett Konfımrnı; hakanı B Me · 
t '~ at ftrasındnki eyı 
~ı._ ) "aerir,de elkileri gö 

~~ L · 9"h~ haberler ver· 
~, Q)Ç d 
ı. t 'at Oğrn değildir . Fa-
~ 'f• ••la · o11aı rmı hılmt!kt~ o-
•,t'lli Ço~tık ~janslor, ödev· 

)'J>-. eyı yapmışlardır 
~'~•tt •ktadırlar ),.,.,ir 0 '.•k cumuriyetinin 

~'"-' •tlkfınden -.e dün 
t.;~~ Gt1ttael ilerlemesi kin 
ı"'fı '5'•dtn b L • "'°)I)\,_ aşaa bır he-
~-rı ""' . ı b '\ '"e h. at.ıane arın u 

w. ~. 
11

•• ızrneılerini caııd.,11 .,on"" I ' ... c.~ Q del beğenmektn 
'),~a..,e:lo'8k kanwyu ı 

itle 1
• Avrupa ve du

Cetinin b.,lirmelıtP. 

ynot. B. 8cnese verıliği cı>v 

apta hem Çekoslornkyıı cu
muriyeline ve hemde H. Be 
nese karıjt konferan~ın ~~y -

gılurını bildırıniş hükılm~tl · 
erin bakanların ve devlet ad· 
anılarının, ajansl:ırın A. Hen
es tarııfından anlalılıın öde· 
vlerini sonuna kudar kolayl
aşt ırnıakto olduklar ı nı ~öy le 
mi~ ve demiştir ki: 

« - Dcvll!l ıHbm 1 nrı ilo 
ajanslar a r:uıındnki i~hir 1 iği 
iı.;tt!nir ve bıı. lüzumlu bir 
Şf>ydir. Çiinkii aj:rnsların 

vPrdiği lıııbrrle r kamoyun 
( Devamı ıkin<'İ snyfııdn ) 

kuvvetlerini 

-
Anadoluda yükselen büyük 

eser. 
lçişleı i bakanının söz it ri 
An lı. artı, 26 {A A.)-lkigün 

önce 8umerb:ınkın kurduğu 

büyiık ılokumu 11.ombino!'ını 

görmeğe ~ıden İçişleri 
bukanı Ankuraya dönüşünde , 
ke ıııtisıni k:u:?ılany~ınlara gö. 
ru ı•rını ıııılıı tırken. orta An . 
oıdo 11 lıı yıık~~lı•n hiiyük e:-;e 
ı ıu ııır kurtuluş olduğunu 

ve 'l'ürlıı: Pnılustrile1'!ın·! hn
rek ·~t:nın ha~ ıı rıınııı .ı lı ·ı~ lı 

b ışı na bir örnı• k ol Ju~ıı nu 
söylemi!;'tİr. Hakanın ful>ri
kayı görtti dol:ıyıt1ile r.ıhr i
ka taraf.n,lnn verilen şölen 

heyecuıı ve neşe içinde ge._· 
vakitler .. kudur siirmÜlj, top
lantıda Turlt ve Hus nıü 

hentljs ve makinıstlcr lıuzır 

bulunıııu:;;ıur. 

İ~·i~leri lfokarııın . z, turihin 
büyuk tarııılığı iki dost ulu
sun elele vcrınesirıın bu gn· 
z ·l ve yiik.sek es! ini ıleğt> 
rledikten sonra iki ulusun 
dostluğuna destek olun fı
kirler ba~:ı t (hak im) olmak. 
ta devam eLlık~·e bu gibi 
eserlerin dt! her iki tara.Ctn 
n~rliyeceğirıi sö1 lemiş ve 
insan tarihinin en büyük 
hareketine baş olan ları le· 

bcil etmek gdrektiğ inj ılA
ve etmiştır 

Fabrika ür 2ündı:ı.beri 
ıleneme işletmelerine bu ·in· 
mıştır . D ı: n .. me i~letm~lı·ri 

her grubJ .ı başurı mla devam 

etmekteıl i r . 

Ankara, 27 ( A •. \ . ) - ı\ayserı 

f tbrikasındu ongündenberı d e

neme i~letmP.luiue lmşlandı 

T ra~zonda fındık satış1ın 
Tr.ıbzon. 26 ( A.A.) 93.ı 

Ürü.ıündt·n stok fındık k ul
mumışt r . 935 ürünü i~· f n

dık ağustos yüklemesi 50 55 
kuruş nrasınıla oynamakta
dır . Kıbuk : u r.ndık rığustoq 

yüklemesi 22 23ve •!yhil yü· 
kl ~ meı:ıi 19 '.W kuru~tan ar
:ınmak.ta ve satıtmalttııdır. 

Yumurta , o\·n· malları 400 
tanesi 160 kuru~tur. 

Yeni ~ir kaşif. 
Moskova, 27 (AA.) - So 

vyet bulmanlarınd::ın Novtl'!. 
ki gündüz aydınlığında sin· 
1~ma göstPrec·ek. bir· keşifte 

bulunmuştur. 

Musso~ini İngiliz Tezini Reddetti! 
İngiliz tezinin reddedilmiş olmasının arsıulusal 
durumda önemli tesirler yapacağı sanılıyor. 
Homo. 27 (A.A.J Eılen-

Musolini konuşmaları sonun· 
ıh Muesolinin İngiltere tP.
zinı redılettiğ'i sunılmııkta

,ı.r. Bunun arsıulusal ıluruın 
iizPrinde i)ıP-mli tPsirl eri olu-
cağı sanıl vor. 

' ~ 

H.oma. 27 ( \.A.) - '1us~ 
olını ile Eden :-;:ı:ıt ı 7 dı>n 
18,30 a kaılur \'enedik !'lıır 

ayında konu~muşl::ırılır. Hl'· 
smiğ' lıilıliriğtle deniliyor ki: 

- Anllp it m'!selelerini gö· 
zılen {.: rırddcten sonrıı ] ~ıı

hat lıırıh li Lnndrn bilrliriğ'i • 
ve Stres~ lrnnleran~ı ile ri R. \lu"o ' ııı 

1ilnıiş olan progr: mır• A' r

upa durluğundan yana ol:ı

rak ilerideki geli melere aç. 

ık bulunduğunu !!Ördük. Ko 

nuşmnlnrımız s rusında llu-

hı·ş mı•selı•si lie ~örugiilmii· 

~tür. 

Roua,27 (AA.) - Bu~ün 

s ı:ıt 1:. ıl ·' burudıın harek,•t 
eıleeek ol;ın B. Eden PJriıo.te 

dur,ıcak ve Fransız hü k ıi nı . 

f'fsOl• Roma konuşmalarını 
izuh edt•cektir. B. Ed~n har. 

okt>tinden evet 8. tiuv ı(~ le 

::;on bır konu~ına yepıtcaktır . 

Habeşliler Sınırda ' . Meriç 
H a ~ .. b e H a z ı r d ı r! Nehri ıasıror. 
. . - . . . ! Edirne ç11resıne sünklı yağ-

Es~ı debeş ımpuatoru kuvveth ~tr ıs~er ~olunun ~a· 1 murıar oıdu. 
şındı Adis-lbabaılan 5 O kilometre uzakta bekle mektadir J • , ~:!~":~, i- ~d;~:.· ~. ~.ği~ 

Mılılno. 27 (AA.) <!or-
ricra Delin yazdığına ~öre 

eski fl:ıbP.ş impnrntoru Lıg. 

yaı-u ulıı:'fll hfıdise11i ~· kar 
~· kmnz kuvvetlı bir as 

kcr kolunun göıii alt nd.ı 
Adf:;ebab ıdıın . 50 kilometrı• 
uzakta bulunan Aılisalem 

kalesine göndermiştir . 

ltaıyanın tardiği cnap. 
A,lisnbaha. 27 (A A) 

l labP.~ lı ii k ti m,. l i it ıı 1 n o n ı n 
Ciıııma slılt:ıtı l ğı hrıklcınıi:ı 

ki notasına vı'rıliği ('PV3ba 
ltalyan ıhtiraz kay.tl:ırının· 

yersiz ve eımssız olJuğ'unu 

Cımma sulttınlığın ı n öteden· 
beri llabeş impur .• torluğu 
cumiasının tam:rnıilP içır ılı: 

bulun ılu ğunu ve hur:ıda k i 
ltalyan huk ve :ıı:ıığlıırının 

an<'ak İta:yu - l hıheşiı:tnn 

andl:ı~ması hiıkümleriııe ba
ğlı olduğunu bildirmiştir. 

ltalya -Uluslar sos yıtesi. 
il Popolıl d'lt ,ılıa gnz -tesi 

İtulyanın ultısl .. r !'osy~tı !'i 
ıld ıiurumıı 1u ele :ılarnk dj 
yor ki : 

()ındeki Jııpon süel hıır~ 

ketleri ırıııt u ıııadiyen gen ~! 

emektedir 
~~ski bıışşehir P~ kinıie 

Jahıl olıluğu hal le d•ğP. r 

biiyüit bir kıta ba!?tan 

b::ışa ve Tientsin gibi 
::ırsıulus:ıl .her nıev-

ki tamamen '..:ıpooyanın ko· 
ntrolu ultına gcçmek:tedirln. 

Çin . bilındıği gilıi, eski 
,.,, yüksek bir m(•ıh•niyet 

sahıbiılır t}ırıin niifusu 45U ' 
milyondur. <;rn ıılu"lar sos
JP-lf'si ·üyeıerinıl.•ndjr . 

Bunuııln berrıher. uhıı-ıl: r 
so~vetesı .lcı-Jııınv:ının süel 

~ . 
h ıreketleriııe k ırliı ~u~ma. 
ktn ve hi~· b.r t:''Y yopmo 
nıuktnılır 

.1Jpooy9, maduı m nbalürA 
İle zengin olan Muıı~·uri kı 

t::.ı~ın. tn ~ıbirvn sın rlnrına J 
kuılar hükmü ~ılt nu :ıldıktnn 
sonr.ı şimdi ılı• siiol h3rek.
otl<'fiı . i ve yoyılmayı ı;ınin 

giiıoy bölg !erine ç·evirm· 
iştir 

antı~ına arn ıle sürekli ya~ 

ğmurJ,or düşmektedir Yağ · 
an yağmur miktarı 55 mili· 
metr~dir Yağmur topreğı 

eyıce ku.ndırmıştır H"nuz 
urkusı kı•silmiyen yağmurla-

(Dev:lrriı illinci :o1oyfuda) 

Hergün beş kelime: 

Otuz altıncı hste 
1 .. . Hakale -

2 

Örnt•k: Tun ya:.des!nin 
iki11ci bdkdtri ht·r uak· 
1t İçişlerinden bahseder . 

.11ahrum l'oksurı' 

.Wahrum etmek - Yok
sundıırmak 
Mahrum olmak - Yok· 
snnmak 
Örnek: 1 Kar :amll· 
ndır sizin yoksunluğun
uzu çekiyoru:. . 
2 - Ri=i yt'i:d ya:ılar

uuz.darı yoksıırıdurmay 

llll: . 

Çin k puları büyük Oky. 
urıl~ devlt·tlninin j~ hirliğ'

ine :ı~·ılc bulunrı<'ııktı. H.ılbu 
ki ~.i n k:ıtosı s:ıılt>ce J ıpon
ynnın süt•I ve ekonomi k ::ı·
liıpı esine açık bulunmnkta i 
ılır. ·l ,"$ 

Japon yn n ın <;ı n ılı · k j harcı· 

ketleri llııb Gş meselı si ile 
ölçiilmiyecek kodnr gPn İ~ 
w nıanalıılır. HabP · mP-selP. -

;; - Gıi:.d ycı:ılar1111z . 

dan yoksunuyoru:. 
- Fesat - Bo:.ut 
Müf sil - Rozutçu 
Örnek: 1 - Halk aras 
11w sokmak 

si bunun ynnınıl:ı ehemmiy. 
(Oevam ı üçüncü s3yfoıla) 

2 - Bo:ulçuluk etmek 
4 - İddia - Saııa 

iddia etmek - Savam-

·Dikkatli Davranınız! 
• 

lran 
ak 
nmıu - Daım (T.Kö) 
Örnek: 1 - /Joş saual. 
urla vakit kaybetme Bazı kımseler hava tehlikesine vırilen ehe mm; yelten 

istifade ederek zorla kilap satmaktadırlar. 
Ankara , 27 (A A J - B...ızı 

kimselerin havu tehlikeı4İnılen 

korunnııı işine verilen Phl'ın · j 
ıniyetten istifade ederek yü· ı 

kşelı fıatl ::ı v~ zorla ho zı 
kitaplar sattığı anlaşıldığııı· 
ılan hnlkın bunlara karşı 
müteyakkız <lnvrnnmaları 
isteniyor. 

arttıran ulus hava 

Ha~kmda çıkaı1 ~aber~er 
yalanlanmak-tadır. 

Ankura. 27 (A.A.) 
İ rıın büyük t·k ılıği ~1ısır ga 
Z"lderindım alınarnk hnş nda 
iran hakkında ı;ıknn haber
leri yalanlamaktadır . 

tehlikesini 

';! - Herkes boş savada 
bulunanlarrn yanından 
kaçar. 

.1 Cephe - Yöney 
Örnek: Yatak odamı er1 

lnizin hangi yöneyinde 
dlr? 



~················································-. 

i Tarih Araştırmaları. i L................ Yazan: Bahagürfrat .... ~ 

Köyl€rdeki tarih vesikaları 
Halyu koznsına bağlı Pıı

znrkôy nahiyes i merkezinde. 
kı camiin horiminde ilk na· 
zardu göze ,.:arpan, itina ile 
yop.lmış iki lrnbir vardır. 
Huni ırdıın biri Vezir lbşir 
Hıısan l'aşa ( 1) nın. diğeri 

.:;uduru izumdon ~!erkeşi Me 
h me\ efendinin (2 ı dir. 

:\e yazık ki bu iki kabri., 
birer tarih vesikası olan ta
şları s ·nelerırı t:ıhribatın

dan değ l ınoziye saygısız· 

l ktan ve merak iJi eslAfa 
lcnrşı gö~t~rdiğimiz lAkaydi 
<len !;ıilrnyet eder gibi birer 
tar.ıfıı meyletmişler ırnnduka
ları teşkil eılen taşlar birbi
rinden ayrılmı~. bir kıymet 

bılmezin aşırıcı elinde sakı. 
nır gibı rlikPnl~r aras ına 

~izlenmişler . 
Köy ~1uhtarı ~1ustafa ça

vuştan bunların etrafına 
tnhtndan bir parmaklık ynp· 
tırnrak, hi~· olmazsa hali hll
zırı muhafaza etmesi ri. 
<·as nda bulundum. vadetti. 
\ ' marım sözündP- durur. 

** Ağunya 1 Uamdibey nahı 

yesı I nin Karabey köyünJe 
de 1 Ağaların l'llmii) diye ya
dedilen camiin hatiresinde 
Ağunyn Voyvodalarının ka· 
birleri var. Mezar toşlnrında. 
ki tarihler 1188 ile 126S 
arasında tehalüf ediyor. Voy· 
vo in Halil ağa 1213 de Vo
yvoda, Süleyman ağa J 237 
ılı~ veCot etmişler. Dığer 

taşlar "fr:11l ı aileler ine 8lttir. 

Hu nile malcberinde (Nişli 
top~·ıı merhum lbrahim Btş· 
şe) kitabesini taşıyan bir ka. 
hir to ı gördiim Hakkında 
mohslli hir mahimat yok. 
Vefat t:ırihi 1186 dır. (B.eş
!?O) s ı fatının (Pt1şe) olması 

ve yazı cının bir hata11 dol
ay.siyle {Beşşe) yazılmış ~u
Jıınması ihtimnylile malfim-
atınn miirncaot ettiğim F.rl
remitli fıJ?.ılı muhterem 8 . 
Tahir har ımi şu <'evabı 1üt
fotmiş1erdir: 

(Ni li fhrahim pnşa hak· 
kında kıvmetli bir malumat ., 
veremiyeC'eğim. Encümeni 
kebiri maarif nzaeındnn me
rhum Süreyya beyin (sicilli 
Üdm rnf) namınıiaki mühim 
eserine bakın ız. Ancak zan
nı kavim, vaktiyl~ F.dremit 
mülga mo hakimi şeriye sici
llerini te tlı ik ederken orada 
Ağunyn Kartı ıydın maden 
e minliğine bir tak m zuvatın 
tAyin edildiğini ve bunların 

g,lremit Knılılığı ıa gelen me. 

nşurları arasında lbrahim 
Paşaya ait birrle menşur ha-

tırlıyorum. Fakut Nişli olup 
olmadığ ı nı bilmiyorum. Bir
de Mustıı (Jyi Salis" devrinde 

fi) I<ı .. ıbP\'I eııkı ıu<·1.1rı : .\nıılo· 
ltıya \lilfP!tiş tayın olunup maktu

lrn ,,., ı olıııı ,.,.ıiı·ı ınagfiı·e tıııtaıı 

lh~ır Hasarı P;ı~aııııı nw rkaıllılir 

Rııhiçıırı fatiha ·sı•np 1110 
iL 1 maıl Hakkı (!i:ıırf'!l l • lla}•'

tı ıarlfıçro ı) naııı ı·~ernııJe (~ . 131) 
!hı~ Hııun Pa§aııııı (1133 cemaziylil· 
f'\'elındı. Knre~ı nrıca~ıııa arpa tıkla 
muıaıl'lrrıf oldul:!u11u vı> sılillıtarlık · 

tan vı>t ı·llğııır) ) aııyor~ıııla rııezıı ı· 

ta~ııııJaltl olıinı tıırlh ı hu kaydın 
\anlı§ oltlugurıu :!oı! leı•ıyor . .\fuma· 
fılı hı.ta L~Jkı ılı> t&ştakı ıarıhteılir. 

(2ı Kıtııbeı ı•ııkı mezarı: Fıılıulu 

ıılt•oıa~ 1 81:t il \ '!' meşahirı rıızel:ıyı 
bııuamdıııı ılt!ı·aliycıfı• ıı.iıwı detıo 
ı~knııl. ııı·,ri ulı'ını PıHıı \ı•aılolu 
\1lif"ttl ı ııırrıııırı)f•tı hayı ıye iyi" 
P.aJnı /\,ızaı:ıı•l ı l'a1.1rkih· ıı ııam 

ıııalıaldr ı eılaı alPı:nı ıeıııı n~ ırtibılı 
clarıbcl\a rılPIJ Sudorıı lıamdarı mP· 
rlıuın \'f' mıııtfuı u le b Çerkeş! Melı· 
mM f>fendı rulııçlrı fıtlhı. <8•nto &2S6) 

{l!ennet oğ'lu) Jenilen ve de
vleti lıuyli<'e yoran bir şaki· 
nio talcib:ıtı İ{~.n mühim ku· 
vvetler sevkecJilmişdir. 9u 
eşkiyanın snhaı şekaveti de 
en ziyade (Kaz dağı) ve (Ağ 
unya) hudutlarında imiş. ih
timal onun tskibindP ~ehit 

olmu~ hir O:;manlı a!"keridir. 
~\ı kut hunlar ılıtjmal olup 
yakın df'~ildir . ) 

(Sicillı Osmani) yi bulup 
hakamııdım . Kahir taşı bır 

fevkaladelik :ırz P.tmediği 

için merhumu (Be ı:;;~e) olanık 

kabul ~tmf'k tl:ıh·ı doğ'ruılur 

zamı:ınınılayım. ~1aama(ıh 

(Pıışa) olma!lo hile madı-n 

emini olmusı, top\·ııluğu iti· 
heriyle veridi hatırd ı r . 

** 
Yine ..\.ğunyanın Koyuneli. 

Kurtlar ve Uçkabaağar köy 
leriDin müşterek mezarlığ ı 

olun ve bu iır köy :ırasında 
bulunan kuJ1m kabristanda 
1177 \le vef •• t eden Ağ'unya 
serdarı elha\· Ali ttğanın ve 
kendisinden evel. 1 172 de 
ölen oğlu Halil ağanın mez
arları vurllır. 

** Bilecik Valiliğinden tulca-
iide sevkofunan 8 . Ali Ke
mali Erzincan valisi bulun 
duğu sırada bütün idare ar· 
k.udaşlarmı ve muallimleri 
faalıy~ıtı geçirerek. onların 

yardımiyle (Erzincan ı başl.ğ-ı 
alt nda, vilavelin bir 
tarihçesini yozmış (3) ve bu 

vesile ile de köylerde bulu
nan cidden kıym etli vesuiki 
tarihiyeyi meydı:ına çıkarmı-
5tı. 

H. İsmail Hakk ı (Karesi 
vilAyeti tarjhçesi) nde daha 
ziyade tarih kitaplurır;daki 

B:ılılı:esir ve h ıvulisine aıt 

yazıları derJeyip bir ~uuya 

getirmiş olduğundan mahalli 
tetkikleri de ihtiv11 eden mu
fassııl bir esere. ' bil hassa 
muhitin zengin kaynaklnra 

malikiyeli ve kültür sabasın 
deki mevkii dolayıeiyle ihtiyaç 
vardır zannındayım . Bn hi · 

mmeti de diğer işlude old
uğu gibi yine çok çalışkan 

ve ilim sever valimizden be· 
)diyoruz 

(3) rıırılıt• 11ık ofu .ıe taııınruı1 

olan peK muhterem Edı .. mıı ka~

makanıı ~. ~1 itlıat l\•·mal bu tarı

h çenın şımdıye kadar bu vadıdı· 

yazılmı~ olaıı eseı lt-rın •'il mııkenı

roell olıluğurııı h lv,.sıl,. lıı•Fıtl b11-
~·ıırnııı::larıl1. 

lıstrlıstınlanlara aid su . 
Beri iner Tagehlatt yazıyor: 

lr~i hastalıklurla malul kim· 

~tırın nesı llerini iiret 

memek mak8adile vnzeJilen 
kan1Jnun hükümlerine göre 

kııtırlcı~tırma ameliyatını ya 
pan iştirnk edenlerin bu 

işi ~izli bir sır oluruk sak
lumoğa mP chur olmaları ha 

klcındaki mezkfır k.ınu· 

oda ki kaydı son 
zumanıla Reich dühiliye 
nazı rı bir tamim ile 
ve tef~ ir etmiştir~ 

ta:-rih 
Bu 

tnmim~ göre esas a mel iyat 
haricinde vazif~ten hu i~ten 

mahlmat edinenlerin de bu 
işi giz li bir sır olaruk sJ k. 
lamaları m"churiy~tı hilıli

rilmittir . 

Salkımlar: 
. 
izmarit 

Yazan: M. N. 
Bir vakitler. yanık bir cı· 

gara idi. duJaklarımdn O . 
Her kutlu nesne kllllar 

mutlu bir sayagı ile, aylar
ca, aylar dud:ıklarımda l ı.ı~ı 
dım Onu .. 

Kıvıl<'ımlı YürülL ~arkıları 
halind~ aylnr('a . aylar hu 
şarkı k::ıplıyabilirdi ömrümü 
boydun hoya. karlamasını 

istedim dt.> .. 
Onu bıJ<riin bile vürek 

1 "' • 

bağlar i mın ~n kopmazı bili-
yorum. Eğer, kufomJa ya
şıyan lıu yürelc bagı nın im· 
tlu bir suygı ile sn)'d ğını 
yur .. k bağlarının en tenı ızi 

olduğ'ıınu ina'!lmaııııydim; in. 
anmamış ols ıydim bir izma
rit gibı fır latır nturJ m. ay
aklarım altını . Ve, il k ola
cakta lılend im ~·iğnerdim bu 
izmariti. 

Ben ne kara vözlerinin , r-
ağır boyası. ne uzun brH·a 
boyun i~·in c8everdim senı 

cancağızım . . 
Hdl'1 irimde kım . ldıynn 

sevgi. huyır bunlar k :n de
ğı l kimbilir. züphe bir ku
valyıı olsnydım; baltalanmış 
bır ağar gibi, iki büklüm 
iğjlirdim önünde . Bu bok ı-

Başkan Dursunbeydan döndük
ten sonra Ayvall~a gidecektir. 

Cumuriyet Hulk Partisi 
llimız teşkılıltı Başkunı ve 
Kütohyn suylavı doktor Lüt. 
fi Kırdar Parti işlerinı tetk
ik eı mek üzeTf~ dün Dursun. 
beye gitmiştir. P:ırti Bu1§ka . 
nımız hllgün veyı. yarın Du· 
rsuohcyd~n dönceek ve poz· 
ar uunü Avvnlırra ''tderek ~ 

" J o ~ 

Kaputııj ~erılıklerinde o aua 
bulunacukt ı r. 

Partimizin 400 metre bi
rjncisıne ve r~ıği hediye. 

IJmunbirliği ::ı.tletlerıııden 
934 senesi dört yüz metre 
birincisi Melih ~ıyazıye Cu
murjyot Hnlk Parlisı tiıı alı

ndan hedıye edilen ve alt 
kap~ğınıln partimizin n111aç-
ları111 gösteren altı ok bul
unan lonjin suuti ~olmjş ve 
dün nkşnm kulüplie kl'ndıı;-

tnP. verilmi~tır . 

Sığırlarda hastahk. 
ma /:(Öre delikanlı sesi, gen~· Akt:.ırmu köyü !ığırlurın-
kızı kenJınden alıp kendine da bulaşık gözoğrısı h o t:ı 
çağıran bir sesılir. talığı ~·akmıştır. B:ıytar di-

«Akordiyon, bir ı-;evi~mek 1 rektörü Heh~:et bu köye ~i-
• 1 

rüyasını mırıldamrken, seoı derele gereken tedbirleri ye-
koll~rırn ın kucağınıl:.ı sık- rinde ulmıştır. 
mak. .. ---

~3r~On hastahğl Rüzgarl :ı ra k.op ılmıı;; bir 
koku, bir ıHıs gibi. Sesll!r, 
Mslerin dudağından ~"lır 

bize. Sır koku gibi bir ses 
gibi dönelim sı·slerın ibtün 
de!I» 

Halbuki ne seısizlik denen 
nesneyi ayaklarıma bir ru
gan iskarpin ynpıp g-e~·irdim 
öyleı:e ,lönüyorum. Ve ne 
baltalanmı ş bir uğar haiınde 
iki büklüm iyiliyorum .. 

Dönüyoruz bel ki. 1'iiy kn. 
dar uğırlık~ız, ayakları ru-
gan İsKorpinli, ziipbe bır 

dans, kıtvıılye gibi değil bir 
bostan doluhı h.tl1ncle \'ev
riliyoruz. 

** Bir vakitler , yanık bir ci· 
gura idı cluJaklnrımdu . Bü· 

1 tün saya. seve dudaklarım 

dttn düşürm"diğim kutlu ne
sneler halinde, aylarca. ay
lar dudaklarımda ta~ ılım 
Oııu. Kıvıl t'ı ml ı k ~ur kılurı 

halinde aylarca. aylar. Bu 
ş ı rkı, kaplıyab ili rdi ömrti
mü bnycian boya .. t"ımür. 
ıluduklorımdu yanıı yana kül 
olan bir c ıır Jra izmariti ı..!'I· ,... . 
bi düşebilirdi ayaklar altına . 
Ama bu şarkı, hayır kapla· 
maciı işte ı·an.m kaplamadı; 

bu kıvılcımlı şarkı ömrümiı 

boy-dan· boooyua .. 
.-~-

~öce~ yağmuru! 
Herlin, 25 (A A ) - MJyn 

nehri üzerindeki Russelşaym 

yöresinde t:ıuatlerce hakikığ 

çir ağnr böceği yağmuru 

hüküm sürmüştiır Kilomet
relerr.ı~ uzaktnn bulut halin
de göıülen höcrkler gene 
bulut halinde yere ınmi~tir. 

Böce kler yollarlrı tıırlulurın 

üıerindd k:ılın hir tabaka 
h :ı linJe yoyıldığı ~ib~ geı;e
nlerin yüzlerinde ıle kalın 

bir tabaka ile örtmek ~rnrn 

tile gelip geçmeye •le engel 
olmuşlardır. Bü sulg.nııı bi 
tıld ure önemli zurar \ 'Prt•

ceginden korkulmaktadır. 

Kepsut kuınıınunn bağlı 

Bekta~lar köyu hayvanla . 
rındıı dulıık lıastal ğı \'ıka-

rak. bı> altı hayvan iilmiiş

tiir. .\f ı hnllicıe gönderilen 
b..ıytur tarafından köy hay
vıınlarını koruyucu o!nrnk 
şıırbon aşısı yapılmı~tır. 

Gelenler, gidenler. 
İl\·esine ait işler hakkın

da flbaylıklu göriişnıek iize
~e şarım ı za. gelen Banrlırnın 
ıı~~cbuy ı n ıgıp dün yerine 
ı.iönmüı;tiir . 

*Susığ'ırlık il~·ehnyı Münip 
İlban Jün şarımıza gelmiş· 
tir . İh-esine ait işler hakkın
da ilbnylıkla göriışecektir * Özel ~1uhııstbtı DirPk
törii Hasan Fehmi Ôıel iş-
ini i~·in diin lzm İre gitmiş 
tir. 

Merıc , 
Nehri 
Taşıyor. 

( Baştarnfı ikınl'i sayfuda) 
rın devumı halinde nehirle
• in toşmasından korkulmak 
tadır . 

g, tirntıde birinci ekmek 9 
kuruş 1 O p, ru. 

ek 7 kuru ~ 30 
selmiştir. 

ıkınci ekm. 

puruyn yük-

Es~i İngiliz ve Aiınan sa
vaşcılarl. 

Berlin. 26 (A . A) - EslLi 
İng-ilız ve Alman s:ıvn~c.:ıları 
B Hitlere lıir :;evg-i ve s ıygı 

te!C1rnfı U'Öndermislerllır. B. ,., ~ 

Bitler bunn cevalıındo. yü-
rekt•m teşı~kkiir Plmekte ve 

eski st vaşc.ların bu toplan
t. ı:;• nın ulusl:ır nndl::ışma:::ın::ı. 

vP dünya b.ırı~ın:ı yardım 

ı!I ııı e si tlilı•ğinde hulunmnk · 
tnd ı r. 

,.. . 
. · eten l•tl' g 

[Jk okulııl uınıızd;.ıı. l•.ılıı•ııı t .\l:ı lurk okııl.ı,.l l•)t·dmcıuılc ıın t4il'dtÇ 
İlimizcleki ille okulalarda Balya 35. Şamlı 9, 

imtılıunlur bitmiş hulurımak· 17.. sıoclı· 
tadır. Kiiltür direktöründen Ay•alık , 8andırıo•K p1I'· 
öğrendiğimize göre. buyıl rğı , Gönen, P.rdek. ~orta· 
Atı tiirk okulnQı 59, Alişuuri Giresun, Konakpıoarı, ·~· 
oknlası 35. istiklal okulası cu lvrindi okulalıriı. Mı , 
30, Altıeylül okulas ı 24. ' ·, b•D '° 

atpaşa okula11 im • d'rı~· 
m~zun vermiştir. .. k"ltiif 1 

ilçe ve Kıımunlarım zJa- nuçlurını h"'nuz 0 'k)eri t(' 
ki ilk okulalurın verdiği törlüğüne hildir.aed•yıl 01~-
mezunlnr aşağıdadır: in bu okulaların ~0. bili•e· 

1, l · 72 B ·· h · 4 "dar mezun verılıA.'ı ~( re mıt , ur anıye 3 ... 
Dur~unbey 13. Susı ~ırlık 30, memektedir. 

A v c ı I a r ı n B a y r a 111 ı. 
Avcılar ağustosun il~ pazalaününde n sanliklıri ,.. 
pmklardıı. ilimiz çevresindeki avcılmr dı .cı~~~ı1!.: 

Balıkesir avcı kulii bü her ve ~·o k hızla fırlıı ·· bed' 
tecrU 

sene olduğu gibi bu sene ktedir . Yapılan "' 
k tıld•l1 

de ağustos ayının ilk pazar plakJnr tek te 0 JCflJf 
l. "ıd• 8 • günu nv şen ı klnri yopmıya kdirdP isabet yu . d• ~ı· 

karnr vermiştir. Şenlikler derecesini bulrnU§ 116 (I· 

irin şimdiden hoz ı rlık yapıl · ft atılın plaklard~ b~J~O ~·' 
mukta ve şenlıklc rin iÜZel zlalığı dolııyısile ıs• • 
olmasın11 çalı~ılmo ktudır . 

ilimize bağlı ııvcı kuliıp· 
leri de ~·:ığı ılaı·aklardır . 

A Y<:ı kulübü hayran.da 
yapıla"ak müsabakalar için 
Ankara uvC' : kulübünün kı 

luvuzlı~il" makineler getirt. 
miştir Bu makin e kuvvPtli 
iki yay ve iki tetikten iba
ret ve kımdiliğind1>n işleme . 

ktedir . Zıft vo İn<"e kumdan 
imal <'dilmiş siyah ve hafıf 
plakları ı>llı metrP yüksek-
l iğ·· ve yiiz rnet rı~ 

1 B. Benesin 
Şöleni. 

uzağa 

(Baş torafı birın<' İ sayfada) 
ve tarihin körleridir .» 

Son olaruk B. Meynut. 
alkışlar arasında. 8 . Bene
sin d~ tiklerini onaylayarak 
ajansların en buyük hedef. 
terinin bar ı ~ ı h zmtjt etmek 
olduğunu Vt! bundnn :;onra 
d .ı böyle o:ut:8ğ'tnı söylt:miş 

ve \·ulışmalnrının meyvö.Jlurı 

nı hJrış i~·inde görmeğe 

hukkı olun ~·ulış kun ı~:·J kos

lov ı kyu ıçın mutluluk ve 
buşarılar ılileyerek ~ö?ünü 

bitirmışti:-

Avam ~amarasm~a görü
şmeler. 

l.•mdra, 25 (A A .) - Oün 
Avum kam rı rnsında iş<:i sa
ylavlorın l rıg iliz Almaıı den-
iz anJlnşma~ı hakkında a\·t. 
ı klurı k ısll ay\ıı;ımu bu anJ
laşmu üzerindoki fıkir ı.yrı 

lıklarının 11t1nılılığındao JRba , 

Mecmualar: 

Yeni A~aı. r.,rbİ · 
çıktı. .1•0 78 inci ıırnyııı 8{aor 

yeci lsmnil Hakkı ;::k•l'o~' 
idare edilen bu ha ı.öl'ö' 

d .. ny• .. . 
uyun. kinde 0 b"r çok"· 
harakctlerini · ve ı ,1 t'•0' 

1 akstll· ,, 
tkikler bu ac . kO .. •. 

ıhfl o l' Adam gen~· ne ıe"' 
b. fıair g• 

"l!rı:k"n ır 
,... tur ~ 
ılır. 10 kurut ·"%""'-.-t11· 

=====--=- is bsıt e 
biiyiik .olduA-000 

. . ~·· iştir . . iogıh• i 
Ayrış p:ırtıl~r ı reoıiPıer 

. .. •e p s"·e•• binesinın orw -ve .. 
3 şubat kı.rı)rı bir ,r•' 

konferııns ı ile hep 1ıy•"~~ 
l .. 1 · olan . ı ~rı 

da be ı~ı mı~ ,eldi~• ıl 
aütınesı JAzım g 
~ bB' ndedirler, bir 

· ı birge ltf· Bu partı er, . •1n ~!' k ıc- , nı 
·lu~t elde ~tme . "'11' rı . ·11ı ,41• 

tıd•ğı bu sırada 1 logili•• 
' lan ıı· 

b j r uzlaşo:ı 8 0 
8olloÇ 

91ın1• 'f"' m ın onJl:ııtDl ·1~fll 1-
rnıı kı1 bul .,,,,,.~k 1 

lar . .ı. 



• .... TORKDILt 

Ç İ n 1· n $ 1· m a 1 ·ı n d e Habefliler r······ .. ·············· .. • fSTANBl'LUı\ : 
H b ı · • o 1 u p B ,. t e n t e r. ar e f En eski. en ~üyük i 

la..__ Hazırdır. ·: gazetesı : 
""'R •i..1 L L' -, il d 1 dl b" (Başlarafı birinci sayfada) i ! ""'' .ıç '" ınıı ı rıs 1111 an ma o u n etejı bir mesele mahiyetin _ : K U R U N : 

J IUflltl ilırlıııktadir. de ı::~·:~a kendisi icin cizd- '! i 
a..:.~ornıl des debtltırn Ga- 1 in iıtenditi anlatıldı. Nankin iği imperyalizm yolunda il· ·: Sayısını 5 kuruştan : 

Sota 1aı ,1or; hükumeti hemen yelkenleri erlemektedir. Hakikat böyle j 100 paı·CAya indirdi. f 
liac1e ornlerde Çinin tim•- ınya indirdi: boıltmağa baş· olduğu halde. bütün :ıcun • - .. - • 
~k b~p ~biıen ıeyler çok ltıdı. Bu booultmnnın yo~l- bu h3diaey~ kartı susmakta i i 
''~ltclaır 0neaai hıjz bulun· muaı İ\:in bir ay möble' ve· ve Cenevr" birt ~Y söyleme· : YILLIK ABONESİ: : 
ti, .. ,. rlar. 8u 6nem Çinin rilmitdL ğe lüzum görmemektedir. • 5 K • 

s&.YIA.: 3 

Nazarı Dikkate!. 
Bir temmuz i935 tarihinden itibaren kibrit fiatları 

ucuzlatılmıştır . Büyük kutuların her bir adedi (50) pdra
dan ve küçük ku uların her bir ndedi (40) paradan satıla
caktır. Şehir ve köy bııyilerımizin ellerinde eski fıat ÜZE'

rin.Jen bulunan biı'umum k ibritleri haziranın yirmi ı!oku 
zuncu cumıırtesi gününe kadar ticareth:.nem;ze inde eL 
meleri ve gününde iude etmiyenlP.rin kabul edilmıyHt>ği 
iJtln olunur. 

Kibrit ve rakr11ak inh isa rı 

H.\LIKESf R .\f.ENTE~İ 
Konyüh zade :\lehmet izzP.t 

ve şerıki Ali Sadık 
(333 - 3) 

"'11'de • h . l :• 7 O uruı •• • 'tlerı or.ıya ç kan •dı· Ru hadiıe erin Amerika lngiltere. Çin 11:.tos ı nfıl yalı. 
~'illan bu ~ün bir ıüel \~&· ve lngilterede ıyi bir nız bir rinanHl mümeBBıl : :ı------
~li:dtehhketiıai yaratabi- A'Özle ~örüldüğü söylene- g-örıdermeldd iktifa etmi~tir. : HHr /:lİH ~ahahları: Kazanç Vergı·sı· 
~İ•d•ki e d~ğil, Ja~onyanın mer.. fLnuola beraber ne ~atbuat tarııfınJun hiç bir i 8-10- 12 ~ayfa ~~ıkar. : 
"~ b' genııleme iıya.Hın .n İngiherude ve ne de Ameri , kmav \Faaliyet) gösterilme· : : 
~a ır •ngelle lrarıılaım• · k.ada Jıponyaya karşı gı imek ktedir Bo gidisi ile, bütün : : Mu·· k e 1tef1 erine 
•lite~;lot~u bir surette j}t,. ·lü,üniilmeme~ tetlir Joponya c;ın, yavaş yavıt Japonya ! QK LJ YUN UZ! 
dit, 

1 ıfi~ınj ght--rmeıiode· i~~ yürümektf' olduğu yoL tarofından yotulmak tehlike- • • 
J ılı Ur91s:nda büyük bir ku. sine maruz bulunmaktadır . l..e•••••••••••H•••••••• .. 

,,,._-~~"1•oııı Sanlar düoye- ""~t görmtdik<·e durmek Çin, uluslar soıyetesi. üy- idman~ifliğinden: 
Balıkesir Defterdarlığından: 

1935 Mali vılı iciıı talwkkuk etlen kazanc ve-
'ı' t koJlaaaı üpeıııiz. tji. Jüıfönceıinde ıi• · ğildır. liu~ün elerincienciir. Fakat uluılar Kulübümüz 30 haziran pa-
)~a e ıfolayıaile bütün AR gerek Lon•lro ve gerek Va- soıy~teaıinin ~ono--nantı Çini ıar günü sa·tt 14 de kulüp 

. .. . 
ı·~ilt-· ı·hıin hiı'İIH'İ rn ~~il uıiid<lt)li lıaziraııırı soıtu-, 

~._/•rı"ı baanmındon c:ok şingtontla uzak doğuda teh- alakıu.lar ı· dtın işcJt'. Konfne_ kurağında senelik toplantı -
~'114.1 IObuçlar •erecektir. likeleri gö1e :ıbt·ok bir kim- iıonun metnı g-ibi kelmı~dır. sını yapacaktır . Bütün Hirl-

nda bitecektir. llenfız k.azaıu; tak~itl.-rini ödmne· 
mis olan miikdlefJf)l'İn lıaziraııııı oıuztıııt·u cu:. 

)~11'11 giiçlük1erile ve dahn ıe Tar mıdır? ilrlilerin toplantıda bulunma -
~hJ'L Japonya uluıler soıyete-hl 1 ••elerl .ı ~·ok met Lo:ıdrııdan g-elon bir )arına dı. lerı·z. 

• 
marte~i ~i'ıııii ö~le\'e kadar hordarırn mHliv~ 

ı.. o t sindt-ıı çekilmekle kendiıi 
~. il Avrupa "" Ameri telgraC bunun akıini, 

JA- için eyi bir hareket yapmış-
~. ı."""QJÜtü gittiltce h ıla. yani Amerikanın her karııı· 
~- 011 tır. Japonya bu vekilişi ile 
~ı .. a.. •."Pime kartı 1ey•rci kla~ın önüne geçmek ı~~ın 

"''" bağınıız kalmış ve kendi iş · ~at\1 .. itte~inde oldukları ihtiyat tedbirleri aldığım 
lt_·~,"'°".· Ôbür yönden götteriyor. Yakında bü1ük Jerini dilediği gibi yapmağı 
l1f h temin ~tmiştir. " ır evrim bat- elçiliğe çevrilecek olan Pe· 
._. 4._-e,a~anlertla Avrapo kin elçiliğini ~ınk ,ne kaldı- Bu örnek Almanya tara . 
'''41~ rıkayı Çök heyt>can · rmak iıini hızla yapmaktadır- fındon da t•ıklit edilmiştir. 
~.::'· lar. Bu tatınmamo doğrulu- A 1manva uluılar aoıyetesin-

~'"''• - t k · · d' de bulunda""'• 11rade hir bir "11. Maoı;ukoyu kur· ğunu gos ermf' ıçın ıp- ~ .. 
t a.. lo ·L ·· ' ll"L\ · h" nüfusu ,.oktu. uluslar sog-t~ı)i ,1.ıe o6yleliklt> Mançu· motıa mume111 ıa erın u. J 

ta &.. k • t b ı d ğ d •dteıioden çekilince tam ~ 's• ıtınao .Japonya unu· ın u un o _ u ,ar a J 

~-:•?• aratında bir çar· bulunmes .nın doğru olduğu hüriydtinj elde etmiştir. Bu 
\. 9 alwıaa11adan korkuyor• , orta Y" sürii lecektır . Bu su - gün uluslar ıosyeteıine men· 
~: ~~undan durum te- j retle vilAyette bulunan aüei ıup bir devl.-t, Almanya ile 
it~ l_lllııtır . Bu böyle olm· 1 katalerın geri çekilmeıi im- müsakerelere giri~mek iıter-
tı · ,.,, ... _ .... d lJ- edı'lm'ı• olacaL 11e, mümeH1'lini BerJin,. lu-~titı' L ~r ilerlemede ken- ı a nı • e "' .,- ... 
~ 1 11tf1 derecede güçlü t ı r . Vaziyeti: yukarıda edı dar göndermektedir. Alman-
la ttı,· b· • talar"'fın bu par('asrn ya. t!ırnlı dinamik bir ılev-~ııobl •ıeettikleri zaman • geçen u "' .. • 

'- '''" baaı Ruı toprak· dan Jaha güzel aydınlatan \ettir, Japonya. dahi dinamik 
~,i :•.hele deniz kıyısın· bir ıer olamııı: «Amerika bir imparatorluktur. lkiıi 
\I 1ldı~oıtok •ill,,etine hükumttti Japonyanan. şimoli de bir takım işlerini kurtar· 
~ "- L J ç· d b ı A ' L L v mak iıtediler. r.ıkat uluelar ~·rı,~~•• iıtemiyecekleri ın e u unan merıaa au · 
L~' ellltıı . Yalnız şimdilik 'retlerini geri çekmesini is- 11oıyetesi bu de•lete kıırıı 
"' R•y ' temesi halinde kötü bir ılu- bir engel vaziyetini takın-
ı. -.ı, b retleri Çında top d L ı. L ğ mııtı. Hunun üzerine. bunlar 

~"t İat- tlun1nıktadır. Japon· roa:ıa üımeaten aorato u 
~ y b için~ Ti en · Tıinde bulunan da tıosyet.-den ~·ekilmi~ler. 

. 'dı'- e olı el atmağa · d' 
~i, h~r. Buraaını Mançu· piyade alayını geri çekmeğ'ı ır. Uluslar so.:1yateıi, bu 
~·l, .. ~r Pttçaaı t11ytyorlar. •e elçiliği korumak için Nan. itlerde büyük bir muvafla· 
"~ "'~o,d 3 .kine bir deniz piyade alayı kıyetsiılik göılermittir . 
~ ~i'd ' 

1 ••yıı 1933 göodermeU.j daha uyoun bu · Ul l d lr 
~~ ),11.' J'•rnlan mütareke lunmuıtur". ,,. Bundan "" hatlr• ue ar ıosyeteeıin e e •· 
ı •- 1 du ld · " ile olan ~ey moral kısmıdır . 
' "'ıw. rum 

0 
uA-u gı · Franaıılar da, Boerler aa•a \ , ... ~. Btıedan batka Uluslar sosyetesi kurul-

~tıb,~~eke büyük Cin du- ıındanb,,ri Pekin ve Tien·T- muş bulunan büyük devlet· 
1\ •;ttıuta d J la ıinde bulunan garniıonları ı lerin bir sigorta kurumud-

u ~l l un 
1 

apon r ha'-"'ında da bı'r Lor"'r ulmak 
,. t l b' 11 aa .. u ur· Zira bu devletler bir ta-
~ ~l '' tüf! ikten oı · mecburi•etindedirler, Bütün ~ö. ll 
t~ te kurdu Bund a J raftan muazsam tarih kitab. 
~ ' J • 8 rüc,ü9lere bakılırstt geniş hır 

'

b PGn orduın hawdut· bu·· _ ını kapatmak ve diğer tara. 
, L J sureu., ,,~nı ve - r 

"'l '••••ndın k t J tün da yenı· •e gen" ulu• -~ "1 •ti " 0 1 u yük bir muvaffaki " ., 
'd, b •urerek kalgan yö . lorın geliıimine mani olmak 
t -.,,1 b yet elde edilmiş oluyor . J ı · suretile talih güneşi ileleb -
' ~ ''k.te. ir akın yaptı. ponyanın. Çin kıtaları yö et kendi Üzerlerinde durdu. 
~ '-i... yerleıemediler • nu" nde boııal•ılan •erlere bir L ,.._I ... , l d Y • J rmaa. istiyorlar. Cenevrenia 
~ -)lc1 .Y•n 8 yeni ve la- müddet yeni ıüel kıtalar h' l · • brt ıalat•a yapıL ra ıp erı, mazinin parrikleri. 
ı_4iııı.~· goodermeme@i umulur . Hoş, dir. Bunlar muhafuakAr do. 
-. ı d, J buda muhakkak değildir ; her ğaıatikdirler. Tarih ise de-
~ )elli •ponlar buralar· 'd 
1 ,,..~ "' b' halde ıklınn eıtiği zaman mircı ir. 
ı,tıQ ''' ırden bire yedi i~gılini tamamlaması için Kdndi mukadderatını kor. 

Burhaniye sulh hukuk 
hakimliğinden: 

fiurhaniyo h ızine\ maliye· 
ıioe 928 senesi hasabatın-
den borçlu bulunan Ayvalık 

~ t • ,,, • 

tah~il şuheı"i vt•znt~siıw yaıırmalat ı ak~i takdiı·-

de ,. fi zdtı ı O ''•·za sile hi dik ft> ta lı!'-il • uı \ 'H 1 b a mı-. 
nn alıkanırna 

ohıuuı·. 

tt'Vfl kail ıah~il ol n mu·ağı ,, ilfua 

( ö3 1 -- 3 ) 

~;18m::::: j~:i~u~l:a B~:~~ ,__ -- -- - • -------------1

, 

tlndanı 1ımail Hakkı oleyh· ı H A L ı s A N E 
lerindeki 319 kuruş alacak 
Jav&1ının yapılmakta olan • • 

muhakemesinde Burhaniye ı l r· A v s 1 y E M 1 z ! 
esbak jandarma kumandanı 1 

İamail Hakkmm şimdiye ka· ı j 1 Elt>ktrit..: 
dar ikametgAhı bulunmadı- •--------

' Alel'umum elelttrik lıwnz . m ve tesisntınııı elektrık, ' ğmdun kendisine ilAn teh· j 
liğat icrasına karar verilıp 1 

25 mayıs 935 tıırihıi Türk- 1 

dili gazete~ile ilAnen t~bli 

gat yapıldığı holde g"elmedi 
ve bir müd.1 (1 dP. gönderme
diği görülmekl" bu defadıı 
yine ilAnen g yap kararı 

t~bliğine karar verilmiş vP 

muhHkeme gününiin de 18 ı 

temmuz 935 tarihintı rasth
yen perşembe ~ünü srıat 10 
na bırakılma olup mezkur 
giinde g .. lmez ve müdafi de 
göndermezse mahkemeye ko ı ı. 
bul oluomıyacağı gibi has
mının dArmeyan ettiği vakı . 

alnrı ikrar Atmiş ıııyılarok ı 
o yolda karara beğlana<·a - :: 
ğındnn mezkur güodP. Bur· 
haniye sulh hukuk mahke
mflsine g'rllmesi ilAn olunur. 

( 339 - ı) 

Edremit ticaret n 
1 sanayi o~asmdan: 

(Hüseyin Kulal ı ve ortağı) 
unvanlt Edremidin Akpınnr 
mevkiiode kösele fabrikaRı 

işletmek ve derı ticareti 
yapmak üzere te!jekkül eden 11

1 

Kollekti! Şirketinin . kanu-

motör, dinamo rr.otör. su tulumhnlıırı, ~oğuk. hnvu 
Jo)oplnrın .zı. vontilatilr. su Hlıfma :ıleti ve snır 

tothik. ıı t ı Plektrjkiye <'İhnzlnrınııı; 

2 - Tt'leforı \'e eleldı·ik zili: 
Maso. duvar telf'fon v~ ı-:nntıralltırı, lı•l, izulati)r, 
pi l, zil ve zil no naratörler i, ve sair l6vaz ı mntınızı; 

- llad~'o: 
lferzamnn memnun kalu e.ığınız pratik l : allanışlı 

l'hıl · ps ra\l iyosunu ve raıliyılgr .. ınofonunuzu, pik 
ap V tj ele ktr ikle ~~alı~ır gramon motorun izü; 

4 - (;l'anıofon ve Pilak: 
Daima piyosuya yen i çı kan vı· yenı artİKtl~rio 

plaklarını ve grumofon mnkine ve lev.ı l. ımınızı; 

n . Fotograf: • 
Rütün ılünyu<'n senelerden heri tonırımı~ 1 Kodok} 
hgıliz (Zeis~l Alman fabriknlıır ını n tn son sistem 
f)togrnf mbkineleri com. fil in•. knrt, kllğıt . rontgen 
tılim ecza ve sair levozımnt ı n ı z ı umntörler ·~·in fılim 
banyo ve kopynların ı zı ve o~rnnrlisnıurılnrınıı : 

f) - Fenni gözlük: 
ReçetelMinize uygun \'Ole temiz ve parlak göm.ek 
istediğiniz gözlüklerinizi , ze,•k inize göre re rçive· 
)erin !zi 

7 . Saat VP ~liicevh.-ı·aı: 

(Ailevi meslekleridir) t•ep, kol, muso , 
rinİ 7.İ ve madalyonlnrın ız ı 

Kemali emniyetle 
Hükumet raddesinde 

duvar 1o1aotle-

~ il L ~ bir adım attılar . 1 k . . 
) ~f•ll ileri ıürebileceği g~bepl~r um.t ıstıyen l?en~· oluılar, 
~ •iıt lllandınlığı , Ho- l nu ticart'tinin 42 inci mad -.it 1•th~iu b'T' ü .. bo yok değildir. Japoohır ı n ho· Leman gö ünden çekilmeA"e M. HULÜSİ ERDİN 
~i ' 1 İçi" N u un DU yJn\lu.,.un her tarafta ege· meı::bur,turlar . desine göre kayt ve tescil Ma!laza~ırıdaıı tedarik \'t' l~mirı et nwlisiı ıiz. 
\'ı~ııt 1 •nltin hükQme- & -~-:--:--:~------ edildiği ilAn oJunur. ' 
~ ' ge '~dl. 145 bin kilo- men olduğunu veyahut JıA- nin timalınde rakipsizce eğe- ( 343 1 ) • • 

~,. ıL "•tlitinde olan bu ponya aleyhinde propagan. men olan bir tek ku•vettir. - .. -- -.--:!!!!'9 . ... __ ----. -"!""!!~-~-------u. "' , ••••••••••••••••••••••• ~ -- -- -
~ı. .. :~ l\eht" kadar uzan daların yeniden başladığını Belki yakındııı bir gün ge· • • 

~"\,, Qd'••uoktılarda Sa. ileri ntm .l'~I yeter olııcaktır. lecek Japonya Çınin şimali· ! Telefoncu! Bürhanive icra dairesinden: 
•~'111·.. rtyınaaaktadır. Bu ccTimPs)) gaıetesinin Tok'o ndeki durumunu ku•vetlend· 

q • • b al : : Borı; temini için doiremiz· 
1.. .. n.. ka· "yatları P.)de edilen .onuçla- irmek ıçın ur arda kendi • • 
" o l 1 l d · 1t d b' · ı· ,. •:• ABOOlllOl'R PINAR :: ce haciz ediltırok bu kere },, '~ı .... ''•li oldu&n. rı ~u ıöı er e on atıyor : i aHSl o ın a ır ııma ı Çın 

1 
. 

" ... L 6 L SJtılmat;ınu karar verı mış 

~' t,1 
... '• İçin t)ıkı'n •e ((Ml!rkezi Çin hükumetini Jı. devleti iurmaa ve Yak tile 
" d k il d : = ı olan Bürhaniyenin Tersunlu ,. hhı tartI.rının bu bo·· _ Jlanyoya güçlük veren aüel Mançuri A u an ığı impra· •. .• 1 ; "tt d - · p ı. · köyünden Bayrukdar oğ u 'l .... a.." U&unu g.zı.z.aü- kıtoların UJri ··ekil· ıorPu-Yi - yı e .. ın 'llbtma •8 PA~A HAMAMJ KAPISJ •. 1. k' 

~ .. il( e " " •J ' Alinin beheri altışar ıru ı -
~~i"' )'e•erclir . Çin hü· mcsine mecbur etmek sure- oturlmak iıtjyecektir . Rugü : KARŞISINOA . N. 48 : ymeti mub ammeneli 43 ha~ 
'~" ., •ftrilen bir \ile bir presedan yııratılmı· 1 nkü faaliyeti bütün bir fanli . : : ı koyunlım ile 2 ba. koç 
~t- İ\ir' e kendiıinden !lır. Maneukoda yerletmiı 1 yet zincirinin bir halk91ındtın !TELEFON ,GRAMOEON! hayvanları peşin parn ve 
l-,& iı:d• buhıomama· ı bulundn Japon orduınna da- 1 ha~k:ı bir ıey değildir.» İV~: SAİR TAMİRAT YAPJLIRi n~··k ıır lırma ile satılucak-

•biletek Qe . yaaaa Japon garnisoDu Çi - ı Piet:re Bernus "-••-••••••••••••••••••-' tır. Açık artırması 22 tem. 

muı 93) pazart~si günü sa. 
nt onda Bürhoniyede Pkın 

por.arındu satılac8~ından is . 

tnkhlerin mezkur gün ve 
saatte satı~ mahallinde hazır 

bulunanları ve satış şartla-

rını orılamak istiyenlerin 
934 ve 339 ılosya numorasL 

le dairemize müracaat etme
leri itan olunur. 



SAYFA:4 
• 

8AllKESIR ASKERİ SATINALM A 

KOMiSYOHU ilAHLARI .. 
Bayramır Garnızo ııundukı kıttıt tırı seue!ık ıhtıyal·ı olan 

bi r i utmı iı~· t.ıın ve ılığ rı alınış bin kilo olmak üzere ik.i 
p Hf,.~ad..ı sığır eti kupal ı z ırfrı ı•k-<İltnı~ye konulmuşt ur. 

Hır ki lo unun muh ımmen beıldı oniki lrnru~ muvakkat te
m in.Jt :ık.ı; rJsı altmı;? iir hın i~·in \ 567 ı lirn beı:-J yüz atmış 

yedi, altmış bin inn (540) lırudır . ihale 5 7 935 cuma günü 
saat on beşde B~yramıçta askeri sulın alma ltomi~yonun
n ıfo yapılacakt r isteklile r · artnanıeleri İ:? giirı leri \·ıılışma 
-.aatlcrinde Bulıkesirde Koloni u ve Bayrı.ımıçta Tumen 811 

tın ulrno komsiyon la rında µ-örtl-ıiliı J, r. ihale) e girı ı-ek !erin 
muayy<'n giınılu ihale s ·ıatindP.n bir sa:.ıt evel nrtırma. 
eksi ltme kanununun 2, 3. n<'İ madJelerırıP göre istenilen 
ve~3ik le bi rl iktP Hayrnm ı \ tn Tümtn ~atın :ı . uı n komisyo-
nınu rniirJ <·natlıırı. (29 1 - 4) • 

"*: * Susı~ rl ı k ·~arn i zo nurıdakı kıtaatın ihti , nc: ol:.n 42,00o 
k ilo ~ığ: r eti lrnpıılı zar fln ı• ksiltmeye koo~lmu~tur . Tutırııin 
e ı l ile n he ı l eli 9240 l i radır Eksiltme 6 Tcmnıuz -935 cumar· 
t~~i günü sn:ıt 1 ! de Susığ r rlı k toki ~•8kf'ri sııtınalma ko_ 
misyonu hinaı:; ndn y'1pılaı ·a k.t ır. Şartname::ıi Sul!nf{ırlı k ta 
ki komi .. yonda ve H:ılı keı;ıirdP. k i kor ~atmalmn komisyonu 
nıla hf" f ~tin görüleh lir . lbtekl ile r sözü ge\·Pn ~iin ve ~a
atte 6~9 lira l ı k ig-reti gtlve rı·ıı t • r ır .ılurile :"Jusığ'ırlı k tnki 

asker i satına lma konıi~yonun:ı ıııürorn: thrı il'ln olunur . 
( 330 - 4) _..._ ...... -.-;~~-____________ ..;.... ____ .;..___ 

BAUKf SİR YllAYlTi DAf Mi lNCÜMlNi ı lANLAHı 
O~manköy nuhiyee:;i mer kezi oları Ka)·::ıpu köviir.dt·ki 

desti , bnrdak. imalatına mahsub top ruk ot• : ~ n ı rı 26- Tem
muz- 935 turihind t n itibu ren ik i seneli k ru:,.umu nisbiye~i 
:artnamPsİ nıu('tbince alınmak üzerP 15 ırün ınüddP t le a~~ık 

~ 

artırfl1ıya konulmuştur. İ h:ıll'ı:;İ 8 - Tı mmuz - 935 l:ırılıın" 

ro stl ıynn pnz ırtesi !.('ıınii ~ıı: . 1 on hı•ı-de Eı cünıı ni \'il :1 vMte 
yap : laca k tır. İ ki se~~lık bt:ı le l i nıuhn mmeııi (250) lira;lır . 

Talip olanla rın yiiz<le yedi buçuk n ı ~betınde munı k lrnt 

ına k buz veyu m ektupla r ıl c i htıle gününde sıı a t on b r şıle 
ve ·artnumeyi g-örm ek ve fuzlu mahlaıat :..l ma k ı::,tiyı·nlt-rın 

dahu evet Encü meni Vi lAyetc g(jlnı cleri i l fın olunur . 
13'.m 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
41 

Bandırma Sahil Sıhh)·ye . 
l aaresinden: 

Hedeli ke!$fı 3737 lira 96 kuruşt ın ibı.ıret olan Bandır 
ma ~.:ıhil ~ ı hhivP- idar,.~i ın--na t ı 2/. il: zirnn 935 o-üuürıdPn 

r:ı 

6 Temmııl 935 C'umar tesi ~ün ii ~:ıat onlıe..;ı• kadu r 15 !.!Ü D 

m üd,Jetl • e ks iltmeye konmuş o ldu ğ'u n(l an ist •} klıl e r in kP !-' İ ( 
ve ~artnamc lc r ini ııerme lt iiz f' re vilzde 7 5 t emwntı mu,·a-

~~ v ' 

kknte ıık ı;ı•I P ril c ı·k s iltme konıi~yonıınn mür:ıe ı at l ıırı 
(1 1 s 4) 

Balıkesir Evkaf ~ 
Direktörlüğünden: 1 

4. Y. 18, 19. '.W . ~0- 1 , 29, 31. 33. 34. 36. 37, 41. 57. ô6, 
68, ~3 . 9, 1 o. 29, 31. J5. 68, 69, 7'J. 73, 78. 79, 93, 1' 2. 3, 
4. I02. 108, 11 , 112. 113 

Gvk fı mazbuta ve mülhnkyü aıt 38 pu r ı:a ak ıırdun 
9 numralı Z ı[{c.oe Paşa vakfı no ai t c; ıfte h amo nı ur sene 
diğer otuz yed isi bi re r sene müddetl tı icara ve rilmek iize_ 
re 27 6 935 tarihind en itibarım oa gün müddetle artırma 
ya konulmuştur . İhalesi 8-7_935 pazartesi günii s ınt on 
be~Je Evkaf idaresinde yapı lacakt ı r Trı l ip olanların mürıı-
11aatla r ı. 

(342·3> , __ , 
Doktor 

Osman Günak 
M uayenehanesi: Evinde -

Hükumet caddesi nu -dir. 
mara 56 

Yeni açtığı evindeki rnua
yenehanesinde gece ve gü

ndüz bulunur. Hasta kabul 
ve tedavı4 eder. 

ı 

(dremit icra · , , 
me~urlu~undan: 

Abcaklı: Eılr t> m"it hoz1nei 
uıu l iyesi . Bordu: knıl kf ı.: ili 
d rı n Mubmut. Ft!yzi ve ibira-
him baylar l .y-r ; KQ.Wn 
C'İnsi: zey,ti , · 
mahsus fahrıku . Mevkii: yA
mir.i ve yasarı vıı ceblıı•.ı-; İ ş jı) I 
adrnsı bah<·e: tupu No lU:l 
tnrihi -~27. Evsnfı: 18 1.a r g'-, 
ır kuvvetinde l·ir kazan l 2 
bar~ir kuvvetinde hir ıu-0ki
na lngiliz hor protov fabri
kasın ı n ınamulut ı nı!n n olup 
to ~ m o :ı t ı ı kı m bas kı nı nn bn
m h:ırya i ~le r vaziyett e ttlııp 
~u tul :ımhu s ı dinnm o !Jı r ka-
z ın 2 ad •t yn~ •iPpos n 
kn y ı şlar ve nlrıtiı (l(hvatı bir 
adet demir dön ~~; 25{.l IL if:
luk 7 nrlet kiıb 1 ;stt rne yi
ne 30 nılet kıib bı> t' !esti 

lik ~ adet 90 ist• rne J tl.·' ti 
40 kıloluk i ::1 tı·rn e zevtin ~· u -

" 
valı ı;ı k arınak kin vıı•c t e r 

t ı h:ı t ı f. ılır ık arı ın 11 1 V f'l i unı • 
.J 

ııı iyesile işle r v :ı z ı y ı; t . l c.ıl ı r 

Kıym ı> tj rnulı ı nııııin esi : 12175 

l ı rad ı r ılrl ı rııı o nın ,yn p ı l u<·oğ . 

giırr 29 8 1135 ptl"zu rt · :s:-"~u n'ü 

s:ıut 16t1a. i tiH·ı ·ntr ı cı· 
14 8 935 tar ı lıi rıı l e \'a r ı-;. ıııt.:ı 

günü sııat Jıô d ıı 


