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~4.ZAR..TES!DEN ÖZGE G-ÜNLER.D3 VE SABAHLARI 
j- Türk Dili Evi Ba/Jkesir !\ 

. Yıllı~ı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru{ Iİ 
ÇIK.AR.. Günü geçmiş sayılar 25 kU1'U4tur. ~ 

ltalyan-Habeş işini çı
k rn aza girdi! 

latıı ile Eden arasındiJapıian görüşme de işi bir 
P.s~nuç 'ermeğe benziyor. Tan ne yazıyor? 

fte ~ı~, 29 (AA. ) - Ltlval mesi i\·in iki hükumet tara-
t lld en gi:ırü şmele ri hnk_ fın ,lan güdülen kurollurı bıı-

P ~ ('l'rın)) diyor ki: ğdam ı k i~·in ~. l~dı•n ve hen 
t.ınso · · · i b te~e •çın l·n çok go - nynı orzm a u unuyoruz 

l'!d in karıl silahlar ı iş· hal B. EılPn uynı zumanda 
~,~.~ezse, l'un'l o nlaşması İtalyan 1 İ ı ~ıeş anlaşa_ 
,9~6 at olmozso, doğu m,· m'lzlığı lıJkkırıd · ı B. ~1uMs 
'nla 81 Ynpılnrnzsrı Jok<1rno olini ile Y•ıııt ığ ı gö r iişmel-
' 1 lınosır.ıı bağl ı bir h'l\'a er hık kında dl hi 1 ~e vermi · 
~ıno • 1\ 8 Y ı pmak neye yaror ştir. 

L Ofnı 29 • 
'''rıı I (.\ A.) - ltaly ..ı n B Elen in bugii ı Pııristen 
d, t ılyJn rı ilah •ş is t un- ayr . lm:.ısı ıhtırnuli vordır .· 
MJ'rıı nJu ·• ·· ·· t "t il . 28 (AA) (' t ·'tllekı ". n goıuşunc e yı ıırıs, - .;ı .ıze -
kit,, d ltalyn, Fınnsa, in eler A IHon ile Lı.ıvol aras 
tırıi:e ıtrJsınduki · ~ bırli - ınılu yapı lnn görüşmelerin 
ıJ Stresu le ~· i zılı;;n ilk konuşmad .ı göı önünde 

L le ·· "4rı Ro·e gt•ni~\ qtmek ıın· tutulan meselolerın kot:ırıl-
llı ., 

p soylıy<>r . 

tll :•4
, 28 (A.A .) _ B J,3 -

">nta F.Jenle görüştiılten 
hıt: şu dıyevdo bulunmu 

m:ısına doğru hi~·bır ılerleme 

oğlamadığını yazmaktııdır. 
Bunların kotorılmos nı it·in 
Lonıl rn ve Pari~ :ırnsı 11 1

1 o 
uzun dum:ımnlar gerek gö 

Ya 'd EJ .. n, B. \lussolini runmekted ir. 
~Pl ğı gö u~m l. r h. k L'>n lrn, 28 (A A.) - D.ıily 
~ bilge verm i ştir . 3 Şu . telgrufın AdJis Ab.ıblldlll öğ~ 
r-g~ının ın gcr=ç=ck=le=Ş=-==( O=;v=ı=n=ı ==ilr.=i=n=c=i =s=n=y=fa=ı=fo-=)== ı 

Ürk - Yugoslav 
D~stluğu Sağlamdır! 
~ luıulavyı başbakanilie Başbakanımız ve dış 
~anımız arasmda samimi tel yazılın teali f.~il~i. 

erıı y 
' 1 ugosluvya Başbuk 1 a eonJan te ekkür ederim. 
t,~ '· SıoyuJıno,· i\· i n İıjb:t- Hkse lansları tıır.ıfı nıloo göst-
b•~a gelınesi dolay isi le Ba- erilen du ygııyn kotılır ve 
~l~i 11 

lsrnPt lnö iirıe oşoğ· Cumurluk lıükfı ·netin ' n iki 
lelgr " . l . . So uı gonı crınışt ı r: 

~'tb:kRkselans ismet İnönü 
~ an Anknrn -

~llı~0•hv Bışbulrnnlıt•ı ö0lu· 
d. 11,r 0 
'"411 ik· Uı111e uld ı ğ m ~u ıı.n-
'e fl,~ Ulu::ıumuı or.ısırıdaki 
--~ ... 1 lln p .ktınıı g-ırm ş 
ı. "1 ek ., 
~ıll11 tetlerın yapı c ı uğraş 
ıl 1:ılt· aın etgin olon bnı ı ş-

L uır1· 
"'~ı 1. ıği sıyosu ::ı no olon 
~lltnQ~ 1rnı Ekselanslurıno 

u b ıhtiyarım 

memleketimiz nrıısınıluki gü · 
vttn veren ~· ılışma beraberli
ğinin gclişnırsini bütün k:ı 

lbil ı~ arzu etti•Yini kı•ndileri-:-

no sağlı.ırı m 
iki mem leketin, ltenJıler

ini birbirlerine ve Bulknn 

bağlaşıklarının verimli bir-

Jit•ine bolll ı van sıkı ve 
rı o • 

sağlam b:ığlnr iı;irıde kenıli-
lni İçin kutsal olun barış 

il. h Sloywli11oviç dava:-; na hizmette devam 
l~t:r Uİ11n ismet lnönii Lu ed cekl .· rine knniğiın. Uand 

tııııttir 1 <l§'lğ'ııl a ki cevabı ve- an kutl...ımularımı vıı tum 

8on Rt bıışorı d.lekl Primi ı;ıınurım. 
~ı~, Ba b1eluııs B 8ıoy.ı din- İsmet lnöm'i 

b ş lıtk n - Belgr ıd 
11•t 

'I iıll 01~ınleket B ) şbaka -
~' r,~ llldığ , nız şu anda bn · 
'~I l')<>rıJ '"d ernıek kayrasında 
'tı11.L U~ları nazik telcrrafl 

Yugoslavya Hıış hrıkan ve 
D ~ Bakanlığını üzerinn alan 

B. Stoyadiroviçin işe boş 

l .ıması dolayısile Oı ş Baka· 
~tl d ~ 0ic.ıyı Eisı~hınslorı- nımız Tevfik Hiiştü Arnsın 

Fransız 
ı.~1••1aii-~ulunda. 

'1 1Gro11neıarin çabuk 
• t ··~~~1111111 ıstıdl. 
t ı11j1 (A A ) - Frnn 
' •14 . avları kurulundan 
'~ •uljı . 

'- •k~tele .t ıhsı ı:ıot teklıfı 
~ g6re 

1 
tının uzoy.Ho~ı

'tt 'tl4rn .. aval d ·ıııiştir k : 
'\ ~ltj~ie~tonuıı bano fm:..ı · 

1~İ1' odPvi başnrabilm
~~ bit~" miiz ıknelerin 

1 ıırıı~trnpk gMPkliğini 
ie 2g rnolıılır . 

(A.A.) - Fransız 

Kılavuzu ha~~mde araşt
trmalar devam ediyor. 
Ankara. 29 (A A) ·- Kı 

la vuz ln kıırş lığı hulun mı 
y ın Osnıonl ca k,..lim<'ler 
hakkınılu ynp ı lun araştır
malar hjter hitmez Osmonh. 
cadım Tiirk~·evf'. Ttirk~·<'den 
ıfAn Osman! ;.ayn iki kısım 
bnsılo<'nitır. 

pnrlfımpnf.oım hu 
mal toplnntısm:ı 

miştir. 

son vor· 

kalkınma ve beşyllhl< 
Gene.ı .sekreterliğince_bil- endüstdieşme planımızın eserleri 

dınlen ~urul ıdlın. K · f ı. ~ k b · Al 1 d 1 1 d · · -d 1. - k E ·ı· 

Parti Ekonomik 

Cumuriyet !folk Purt isi aysen aurı ası apul ezı. 8, ıaman u . ,pon ımısı 8ıUJICI tu. reg 1 
~ı:;~eız ~~~~~n'·~gn ı ı~:\v~~~ 

1 
fahrikasmm yapacağı kumıılann cinsleri ince pıtis~ı, mendil sılııpur ıe ııttn 

~~lla;ı~~ğ l~~~O<';:z~!~tank~reu-} zifirlerdir ı Diğer fa~rikılann durumu. 
Ell:onomik kalkınnı.ımızın bor her cins ve tür !ii k:lğul 1 g'dlerinde merinos koyunu Jimeler; k:ıbul etmiş ve 

bu 
vı'• beş yıllık (· ndüstrileşmc yapııcuk ve yurdun lrl\i?ı d yetişt i rilmesine başlanmıştır. 

ltelimı>l ·: r örgiillere Pıı- ... 
plan ı mızın eserleri ol .. n bii· ıhliyaeının yüzJo nltmıı:ııı 1 Almany:ıdan getirtı len uz-

rti Genel Sı~kroterJ iğinc~ 
yük devlet (ıbrikalurının en s ığLy, cı:ıkt ı r. m n fclhriknnın etüdl rini 

bilılirllmiş ı :r. r 
önemli kıs ııının işletme ve /forsa kam.t/arn fabrikası: yapmışt . r . Yıl sonumln .ı-

Bıiyük Kurultay - Biiy- l 
yön. timini üstüne alnn Sıimn Sumer bankn Jokumn iş- hrikanın yapılmasına başa-

iik kvngro, Kon~ro - Vı- bank t:ırnfınılan fubı ik:ılar ı - leri ul.P ındaki hüyük !,!ıri- nucaktı r . 
l:1yı:t, knz ı. nahiye ve " 

mız n son durumu hnkkınd::.ı şimlerinden biri ılP Hursnda Arlifisiytl ipek faf>rlkafor: 
oc 1 k korı grole ri, a ~n boş 
kur U ıııımi reislık div verilen ve l ıüyiik ~·ıılı~ınnnm kur l<'fı~ı komgarn fabrika. 

sonuca yııklnşt ı ğını rırılatuı. lar,I.r. Fabr ı ka yıldu 1 mil· 
Gemlikte kurulacıık ol.ın 

ett ı (j,yel ipek. fabrikam .z 
an •, Ü :rnvönkuıul - ('mu_ 

J 

mi il ıre h ·yeti, llyönk-
urul - Vilôyet idare he_ 
yeti, İlçeyönkurul - Koza 
iıiurtı heyeti, Kumunyönk
u rnl - Nahiye idare hey
eti, Ocııkyörıkurul _ Ocak 
iJara heyeti, - O~·urkur -
Haysiyet dıvnnı, Pıırtikur 

P ... rti dıv Jn1 1 UenkuruJ 
- Heyeti umumıye. 

f aydah yağıurlır. 
Mersin 27 (A A.) - Dün 

g~ce Mersin ve \"bVI esine bir 
buçuk saat <levanı eden ~Ü
rekli ve boreketli y••ğmur 

düşmüştür. Yuğmurılnn p ı
muk kozulur. rok. fı.ıyıh.ılan 
mı~ ve kuraklık t~hlıkesi 

orta Lrn kalkm1st ı r . 

Japonya ve 
Pekin, 27 (AA.) - Çın l 

merkı• zi hükümeli Juponlar 
tarafından ljhdhar ilboylığ"ı- 1 

nd:ıici ~ang Peydu ~·ık.an hfi. 
dis ·den sonra ileri siirülen 
bütün istekleri ka lıul etm. 
iştir. 

verdiği cevap tolgru(ı 
ğıdaıl ı r: 

8oıı Ekselans B. T 
tü Arı.ıs Dış Bukanı . 

uşn-

Rüş 

Yu~oslavya dış sıyos:ısı
nın yönetimini ulJ ı ğ . m şu 

:ında. iki meml11ketimiz ı ~tos· 
tlukla bağlıyan pakt ile bu 
kadar verimli olmuş olan 

durumun berk itilmesine ve 
paktın hayırlı etkıl l•rinin ge_ 
n şleme~inu hn zaman ka

tılın rı k hakkındaki arzumu 
Ekselur ı na s:.ığlamnklıı mut· 
luyuııı. 

Stoya mli11011iç 

Son Eksel.rns B Stoynıli
novi~' Bn,bJka11 vo dış ba
kn:ı 

Dost ve b .ığloşık memle
ket sıyusaRının yönet~esi 

ödevini üz ~rinize aldığınız 

şu unlu ~önderdığiniz nnzik 

telgraftan pek Jııygulıınıırnk 
en cunı l ın kutlumnlarımı vı• 

biz m i~·in lm knd:ır kutı;al 
oloıı ~üvenlik ve ban~ ala

nınıla etkilrri pek ziyudo 
verimli olmuş hulnnon Türk _ 
YuCJ'oslav sıkı ~·ııltQına beru-:"' ")' 

berliğine olan ırnrtJılmaz ba
ğlılığım haklunıl:ı inun<·anın 

knbuliiııü rwu od.erim 

1'etJ/ik lllişlii Aras 

hu bı lgileri kı v:ın~·lıı yazı · yon 85 bin kilo yün ipekli 
yoruz: yapacak ve 4 000 000 kilo 
Kayseri Kombinası: merir.os yünü hare yıH· ıkhr. 

P<Jmuklu fabrikalar bukı- Memleketteki mer inos koyu

rrıından Bulkunlarda eşi l u
lurım.yan ve teknik cebe ve 
g ıreçlerinin yrnil i ği b.ıkımı

ndan da AvrupJda eşino az 
rastlıınsn KııyHrı (ubrikosı 

33 uin iğli ve 1082 mekanik 
Jokunıu tezgah d ı r ŞinıJiye 

k .• Jur birde iği s ıı )" tlı 1 OOı)O 
i n~ ın f..thrik ı kurulrıının . ştır. 1 

nu ihtiyaca y~ter gelmedi-
ğind . n: Hal ı kesir Bursa bel-

Yunan 
Saylavlır ~urulu yınn to

plamyor. 

üzerinılelri incelenıelt'r iler
lemektedir. Bu iııcelemeler 

sonucunda proje hazırbnn
cak n v.ak.t ~eçirmeden fa. 
brikonın kurulmasına beşla
nocaktı r. 

Her gün beş kelime: 

Otuzsıkizinci -liste 
1 - Mesmııal - Duyuk 

Örnek: Sofyu aylarwu:m 
d11y11klarma. göre. 

Fubr ı kım ı n bir yılda yo Re jiı11 meselesi görüşülecek mi? 
g~ıltacığı pam_uk 5 mil)on lstunbul, 29 (Üzel ı· ytıırı. 1 
kılogr:ıın yanı 25 b.n buly.ı · mızdon) Atin:.ıdon bıh! ı ril -

2-Haımdis - Uilğeı 
llaber - Haber ( 1'. K.) 

3-Hcısılall safiye - Özıirtil 
flasllalı gayri safiye -

Jır ki K:.ı) suri fahrikusının dig-·ine ıröre ıwzaılı~si crunu 
r"' ~ 

yog3ltoc ğ ı pamuk biıtiiıı yeni rııeclıs toplunarak hü-
ycrdun pamuk üretim nin kumehı rejim nı selesi i\·İn 
.)iizde yirmı beşinı huluybr reyii\mn baş vurmak salt\hi 
demektir yetini verecek.tir. Hükumet· 

J:l:ibrık ·ı nın dokuyo~. ğı he. le r~yitımın şeklini ve yu-
zler kol.n küput bezı, nlucJ, pılocao- 1 tarihi kururlııştıro. 
kurumandol, hpon dimsiti ir . cJktı/' Yıl§yetlı rJe bulunan 

F:~brika ~~rıı ~ların ı n k o phı- nhali partisi saylavl arı <'U-

ıl gı yer 33, hın metre mu- ma 1-(Unu buraya toplan-
rabbaulır. ~ ı..brıkon. n tunııı- mağ 1 \'uğ ı r•lm ı şt ı r. Ahali 
mluy er kurnğlnrı ıle bera- Partisi lıderi Çuldııris yeni 
ber bu yer 50.000 ınurab · s ·ıyl.ıvlara gı.iıloceğ i politik-
biııı varm1kta~ır. ayı anlatuc · k~ır. 

l Jamürı11 
Örnek: Bu kazanrı ö::ıL 
rülmıi, yoksa harmirül 

1 

ıi=erillden hesapladuuz'I 
4- l=lırar -- Sıkwç 

1 

Örnek: Nasıl bir stlnnç 

sizi böyle hareket dmeüe 
seoketti? 

,; - H111<isa - öz.el 

Örnek Raşl)akamrr <lu
rrkt1 söyleuini11 iyi bir 
ö:elini islerim Fobrıkı.ın n ışletgc~ı en Veniz,•los, burallu çıkan 

fttzlu 4500 kılovattır . Her • .,,ızetelerden birisinin Paris Not: gozetemize gönderilf\-
birı 1500 kilovotlık olan üç ~uhobirine, yapılac .ık reyi· cek yazılarda bu kelimeler_ 
türbinle i~lemokteJir . Fııh- tluı için düşündüklerini söy in Osoıanhcaları lrnllauılmu-
rik:ı p·1muk sat ş tonu (D-'vJını ikinci suyfııılo) masını rica ederiz. 
olan kış :ıylıırındu piyusoya ,=======.==,======= ======='-=---== 
pamuklu ç.lrnrınaya boşlıya 1 Tüı kdili ile auygular: 
caktır. Ad f 
lireüli fabrikasl: aşım .•. 

16-'ÜÜığ vı! 250 ılokııoıa 
tezg:lhile çalışu<'ak olun E
reğli fobrikusının da yııp . sı 

o!Juk~:a il.~rlemiştir. 1936 
yılı h:ışınıla relışmıyu bnş· 
l y11cnktır. 
B· ı (<Jbrikun.n y:ıpııcoğ'ı 

kumaşların cınsleri irıee pıı
tıska, mAndıl salaşpur, as-
t:ırlık. merm~rşah, s:ıtrn 

zifırlerdir. 

, ;..Va:illi f ubr/Jwsı 
Nı1zilli fabri~ıısı Kayseri

den sonra ikincı derecede 
gelen hiiyük pıımuklu kom
binasıdır. 25 000 ığ ve 730 
tezt:!\hla çııl ı şot'ukı ~ r. Doku · 
yacı.~ı bezler prımuklu ve 
b:ısma oln<'aktır 937 y.lı ba
ş ı ndıı işlemiye ba~lıyııcaktır. 

ş : mdi bir k11um kurağlHrın 
y::ı pı lınaı-ım:ı ha şitan m ı r;tır . 

İ:mlt /Jı!/ıt fabrikası 

934 yılı eylUliinde yapıl

masına başlanan İzmit ki\A'ıd 
fobrikusının yapısı bilmiş ve 
ma k.inelori yerlPştirilrrı iştir . 

Fahrikn iiniimüzdeki eylılhf., 

işlı•miyA hnşlıyocaktır. Fııb
rika, gazeto kağıdı ile bern · 

Çok yuk:uılorılıın bakıyo- Çok yukurılardun b .. tuyor. 
rs•ın adaşım . .. ~~ok yukarı- sun aduş m . Çok yukı0 rılar-
lurı.lun. . don .... 

San .ı göre bizlerin. oyuk- Rışın yüksekliğine eri&il-
lar nl:ı çiğneyüt,<le gp~~ivcr mez bir ulu dağdır ıent·c. 
ılığin mini mini kur. r, colıır Hir ulu Juğ ki; üzerinde stı· 
kadar hile değeri yoll. O ka- y. sız başı bo~. gemini azıyn 
rıncolar ki senin göz bebe- almış yPller t>siyor. 
klerinin i~·eri~inde uf: cık bir Bizleri birer sumıın ~·öpii 
hoşluğu bilP. doldurnınm ı ştır gibi kilom .... trelt'rce uzoklora 
ve doldurmıyacnktır ılJ .. Ya sürükleme kuvvetini tsş ı yun 
her nesneyi tam ,.c Joğr u yeller .. 
gördüftiine innnon o göz be· 
beklerde tıizlorin ne işi ''ar 
değilmi? 

..... .... . . . . . . 
Çok yukurılnrılıın bakıyo· 

rsun :ıdu~ım.. Çok yukorı 
lurdan . 

Senin ıluygu ve düşü nce

lerin şu evren (kAinat), şu 
uc:-:uz bucaks ı z evren i\~ inde 

ışıklı eteklerini süriıyen anı· 
tsul (muazzam ) bir kuyruk
lu yıldız . . 

Hizimkilerse bu binlerce 
mumluk ışığın ~·evrtısinde 

çırpınan relimsiz birer pQr
vl\ nPıl: r. 

. . . . .. 
Çok yukarılarJon bakıyor

sun ads~ m. . Çoook yuka
rılardan .. . 

Ne ıliyebilirim :1 Evrerı sttl 

<Alemşümül} adınızın öniin
ıio ... 

Yulınız kıldan ince, kılıç· 
tun keskin bir ~özle bağlo
mnk istPllİm tözümü: 

Sen hize yine aşağıları 

bırak adaşım . .. 

~akın o nşağılara b:r knr
tl\l gibi süziilüp İnAyim 
deme • Varsın yukarıların en 
yuk:ırısı senin oleun ..• 

Cevdet Demiray 
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Dış Gazeteler neler yazıyor? 

İtalya ve Dünya. 
İtalyan di~tatörü Mussolini italyamn kendi menfa- . 
atlerini müdafaada hakimi mutıa~ olduğunu söylemiş. 

Tlıe Dııil,y 1'elegroh l l 
hazirırn 935 tnr:hli s::ıyısın

du ynıyoı: 

M. Mussolinin sk ylevleri
nin, ıstihdof ettikleri yakın 

maksut ne olursa ol~un, her 
hal.le, ~1 Balıh i ıin cumar_ 
teMi giınü bııhseyletl ği Et
hopia ml· S ı·lı•sine müteallik 
endışeyi izalo düşüncesilc, 

söylemiş oldukları tahmin 
edilemez. Bir zaman13r. İt l
lyn. hudut hddisderinin ha· 
keme tev.li edilmesine riz,, 
gö~termiş olduğundan, bu 
mesde etrufındn yapılucak 

hor han<~i bir beyanatın una 
l:' 

fıkrinin sulh düşüncesi ola-
cağını kestirmek kadar tnL ı i 

bir <:;ey olomazdı. ltalyanın 

Şarki Afrikudu askeri kuv
vetlerini nrtırınakta devam 
edeceği bek!eniyordu Zatan 
bu hakkı ltolya kendisi için 
mahfuz bulnnduruyordu. Fa_ 
kttt her halde buna mukabil 
teı .. ıvüzlrAr h>1rp laflarının da 
urtık urkosı kesileceği um· 
uluyordu. <.:umarb si gunu, 
Cağlinri Je, M. Mussolini. iL 

alyan millı:tınin eski ve yeni 
hesaplarını tasfıye edeecğini 

bılılirirken, hudutlarını • z dı_ 

~ındnki ~özlcro ve 
ıliişün<·olere bak-
mayırnağız «demiş» ve ltiJl 
ynnın kendi menfaotlcrini 
mi1dafnada halı:imi mutlak 
hulunduğunu Pöylenıiştir. Di
ğer tar.ıftan Sardinyada dün 
vermiş olduğu söylevde ya 
Jnız efkı'\rı umumiyeyi istih
fuf t•tl · n sözlere tesoılüf ol 
unuyor. 8ur.ıJ:ı her ne ku
ılnr Ethokiadnn sarahatle 
bnhiH ılegilse de, çok cunlı 

vo manidar ifııılelcı vardır. 

«~hrılinyada ::ıulh ve hıırp 

i~·in lhım olan madenler 
v mlır)) demekle ve «ham 
mnddo tiı·:.ın tiı . in lıize kuıa

<':.ığı, l oyı ndun ğu k'-lr~ı~ır.

da ha" f'ğ< eı ğinı 2i cü~ü< e
)ı r kı· r d kl'ı <lif< ı iı j ,, )Jııt ı. 

ynrlar ıııliytı devam edPrı·k 

efk:ır. uınumiyeyi istihfaf.Ja_ 
ki devamını gizlcrru~ mekte

dır. ltalyanın menfaatlerini 
temsil ve müuvf':tadn yPgane 
hakim olduğu iddiası, hadi
satın isbat etmi~ olduğu tek 
mesele d~ğildir. M. Anthony 
Eden ıluha önceleri 1 Y06 
muhed~sine işnret etmişti. 

Bu mu ıhedeye te(iion Etlıo 

piuyu Jair bütün meseleler
de Bii yük Biritıın ya F ranstt 
ve İtalya birlikte mü~avcre 
cllocek er ve birbirlerinin 
bnkımlnrından huberler ola_ 
c;, klnrdı 11 ·r neyse böylo 
bir anlaşma mı;vcut olmasa 

bile Ethopia hudutları üze
rind~ büyük menra.1tleri bu
lunan büyük Britı·tı) 0 ,.(' 

Frun~11 Afrıkıının hu kısmın
da sulh ve sükunun ihale 
edilmesi yolunda derin alr1_ 
kn Juyac::ıklardır. 

M. Musolinin kendi n{J~iri 
efkarı olon « İl Popolo d
İtnlia>J bile Ethopia<lan ::ıkn
rnk l"ili doyuran sulurda , 
Bu yük Hritanyanın hukuku 
bulunduğ'unu itiruf etmekte .. 

. ve A frikan ın bu par~· aı;ıındn 
Fransa vo İtalyanın hakl11rı 
n.n Ja Bü1iik Bir;ıanya tara
fından ta~tik oılilmı~ ol<lıığu-

r u yozmu ktndır. Hun hır M. 
:\1utıolirıin lılk yıtlıkla kıır~ı 

ludığ ı er~arı umumiyeyi : ı ln

kador e<len meaelelP.rıiir. Bu 
rılıır :ıli\kaılar devletlerce 
usulü dairesinde kabul edil
miş yüksek vecibelerdir ki 
öyle ko!uyca her hangi bir 
ı1kit d r! vle•. tıunfından yok 
f.uz eılıleınez M Mussolini 
hakt•mi kalıul etmekle, Et
hopiıı ile İtalyanın uktetmiş 
oldukları mut heJenin s hha 
tini hilıliriyo·, ve fakat buna 
rağmen, Stresa mukavelenu
mesinin, Avrupa dışında lta
lya Fransa ve Büyük Brita
nya İ\·in bir miittehit cephe 
mevcudiyetini zımnc·n ıJ:ıhi 

oL u ihtiva edıyor. ~tü

ltihuzusıJel bundan nelki ün- ı 
dla.bmayı. tabiri dP.ğ'etle 1906 
muaheıfosinin ortadan kald- 1 

ıramoz. Britanya imprator
luğuaun, efkarı umumiyeyi 
düşünmcksizın kurulmu~ ol
duğuna dair, yapılan ittiha 
mları bu memlekette ho~ gö_ 
rınek gerektir . Bu mesele 
etrnfınt!a görüşmemE>k de
mek, soğuk kıınlılığ'a en çok 
ibtıy• <'• olan bir vuzıycl6 at 
eşle ko~rnak demektir. 

Muhtdif memleketlt•r n 
müstemleke tedurıkinde kul· 
lanmış oldukları politika si
Alemi mazide ne Qlursa ols
un, bugün bu vudı<lc rat.liku l 
bir ıt .. gi:;iklik i~·indeyiz. Bu 
deği~ikliği, h lrbi artık düv
el ihtilal'larının halinde alet 
ol.ırak kullanmayacaklar ınu 
dair devletlerin aktetmiş ol
duk! ırı an.llo.;;malar vii<·üde 
getirmi~tir. Hu husustu an
di~·ılmiştir. Vo devlet müşkül 
VtJ kavgalarının s lJ lb )"Olu ile 
halli için i<"abeden mekun:zmn 
duhi kurulmuştur. Cenevre· 
deki son müzakereler esna · 
sınJa ~1. Ant hony EJen, alii

kador iki turtıf bir hul rare
si :ırarlrnn milletler cemiye
tin ın mesai te:?rıkini kul.ıut 

etmi~lndır, demekle ılı.ıha 

iyi bir 1.ltişünüıj turzı vı~ ruh 
hcıl"ti göste~miştir. 

lta}yu ve .Ethopia milltıL 
ler cemiyetinin azalurıı.lır. 
Binaenaleyh aralarındu tuh
nddüs oden bütün hudut me
selelt!rİ, ve hudutlarının ta
yin vu ttısbiti milletler cemiye

tınin kurmuş olduğu l·eyneL 
düvel uJıı)Lt \ar&fındun sul · 
han hallolunur. Ö .. ceJen mi
lletler cem.veıinin uzlaşma 

tavassutunu kabul etmiş 

ola,ı ltalyu. 9uyet M. ~Jusso· 
lıninin eyltmekte olduğu er
kfirı umuıniyeye kafa tutma_ 
yu kalkışır ve taahhüt eyle
miş olduğu vecibelerden ka
rJcak olursn, \'ok büyük bir 
halu i~lemiş olacaktır. 

Arasıulusıl yazıcılar. 
Puris, 27 (A A ) - Arsıu

lus :ıl y .ı z ı: lnr koıı~resi, ko
n u ş m a la r ı nı b it i r m i ~, cı k ü 1-
t ii r ün korurıması için :ırsıu

lusal yıız :cılar birlıği» kuru 
lm ıAı kıırıırı ıle k ·ı panmış 

tır . ~uvukkat merkrzi Puri 
ste ol ın bu birlik b:·şta 1 /. 
ki şilik bir bu~kanlık lıPyt· lİ 

hulu ırn n 1 1 2 ii ye 1 i k h i r b ii 
· rn tnra(ınılnn yiinotil<'l'nktir. 

Salkımlar: 

Kartpostallar. 
Roy boy, biçim bi~·im V(, 

başka bıışko lıoyıılurda kar
tpost JJI ırla dolu odamın Ju
varlnrı. Hiri 'nr ki içlPrinde 
adamın yiizüne, göz bebek
lerine bak ıyor s ·rnılır. Bir 
bÖZ söylesen, hemen konuşa
cak Sırtımdaki ter kurumu<lı 
hil<~ Bnşıdn, yol yorg-unlu 
ğunun. uyk usunluğun verdi
ği hJŞ ılönmes i. Duvar:ı ba

kıyorum Ouvur. boy boy, bi
~·iın hi\'im kadın karlpostal
ltırıl~ ılolu. Her biri , :.ıyrı bir 
pozla giiliiınsiyorlar. Bunl ::ı r, 

vaktilı• gazete, mecmua 
kö~elerinde r:ıstlny . p bf ğer.
d i O-ım bayJn tipleri . 

:") 

K :11lın•, bir kartpostal hıl-
diğim günlerden kalma bir 
yüz karası.. Düşünüyorum; 

bir yer burkuluyor içimde .. 
Bilmem hangi bir pozdan 
«~ ızlınl}) ı tedo\ ettiğim sa_ 
nılır belki .. 

il ıyır, lnnetlıyorum ken
Ji kendimi .. Yolnız kendimi 
miyo".1 Hütün 
bonziyenlerin 
den .. 

* 

dünkü buna 
topur u bir-

Bilm yorum, kııdını kurL 
postal sanan, böyle geri 
diiıjıinüşlü bir dtlıkaı.lı t ı pı 

lıdld y:ı~ıyormu aramızda? 
Yaş ı yorsıı (· ğı r, ono, sesi~in 
en g'Ür, en yüksek perdesın-
ıiı·n haykırırım ki: 

- Delikunlı l Pljİni 1 dengi 
nı hnli\ bir Venüs şanan or· 
t.ı r.ığ düşünceli adam. 
K ı ı l:n , ne şilteılir öyle senin 
bıl ıliğin gibi, yiJtılır; ne de 
bir t.tku yorg.ınd ı r örtülür. 

Y ·~ ıy ~ ~rnrıar.nJa. s ninle 
omuz omuz 11 düşünce kav-

ı g .\lurınJa t>eninltı yan 
yuno.d r o .. Senin den-
gin, senin e:?ın olun 
kadın. vitrin lcrıle gösterilen 
lüks bir nesne olmaktan 
ı.~oktan \'tkmıştır gayri Se_ 
nin dengin, senin e~in .. 

~+: 
Boy boy, bi{~im bkim kart 

postollor knrşısuıda Jiı~ünü_ 

yorum. H ı r tıl'ıınak ayaldanı · 
yor İçimde. l.ilnetliyer('k · acı 

yoı ıım , bu dcbolta kartpos
tallara harcanan 'ukitlı·r .. 
Bunlıırı kesip soklııdığ' m İ('-

irı. yulnız kt ndime ıleğil, 

«~·eşit r•!~il boya vere_ 
lim» diye , yüzlerce saniye-

' !erini öldürıırek basanlarla 
ba9tıranlar da lılnetliyorum. 

İtalya
Habeş. 

M. !'/. 

(Bn(?larafı birinci sayfada) 
renıliğine göre llabeş hükfı.. 

metinin göndt!rilmesine de
vam t!dilıliğini ve g.ınel ku
vvetlerin İlalynn fömürgele-
rının suvg-tıs ı nu gerek 
mıkturı ~·ok gı>çtiğ'ini 

bildirmekte. llııbeşistanın 

seforb~rliğe dair biç 
bir hareket yapmadığını sa
ğlum:ıktu ve eğer şimdi ~·a

l ~makta olun yerg ~· kom is
yonu Roma hükılmetıne hak 
vnııı·ı:k olurs:ı ll..ıbeşistının 
İtalyayı memnun edP.c.eğini 
ulumnktud r İmparator ulus
lar ı:1osyetesind e n durumu 
İn<'elmesi i~: in nötr gözcüler 
gönılermos!ni istemiştir. Hil 
diriğ, Habeşislnndu esirliğin 
hulunduğunu yııdısamsıma k-
lu beraber bunların özgü 
rlüğü yolunda ve öteki İ~
lordl) elde tı•lilı•n ilerlemeler 
iır. · •rinılı 1 ı.;rar d . 

nıl'lıtedir. 

,----··--··-------··--... -··------···· : K E N T T E V E V İ L A Y T T E _.,.,J 
1 •• ·-

r~;:;;i~;~~ii~;id-ü~-ğ~idtt~-r-~;il k kO-
n serleri n i muvaffakıyetle v~ 

lzmlrli Balıkesirde Buğday Piya~ 
-

Sanatkarlar dün akşam çok 
alkışlandılar. 

ikinci konser bu akşamdır. 
lzırı i r llulkevi 

kolu dün yırnıı 

musiki 
kişilik 

bir grup h ılinde şarırnı

za gelmiştir 

İzmir evcileri durokta 
Bulıkesir Hcilc·ri turııf n-
dan horaretle kıırş ·lunmış 

hır müddet Hslkevinde 
dinlend kten sonra ~a rı 

görmü '.? ler ve nkş ım yem
Pğini kulüpte nldıktıın so_ 
nru ı;aııt yırmı bir but;u
kla llallı.evinJe ilk kon-
serlerini vermi~lerdir Cu-
mııriyet llalk Partisi ko 
nuklarımız şeref ıne bugün 
saut 17,5 de .kulüb salo· 
nlarınlla bir danslı çny 
vı · recek.t i r . lzm ı z cv«ıle 
rı ikinci konserlerini de 
bu ukşuııı yine ll .Jlkcvi sa
Jonl'-lrında vercceklerJır . 

** İımi ı in uıııolör san.ıtknr

lurı İıın ir Li:rnsi rn usikı oğ· 
retmeni H. Ferit 11 iminin 
y i)n~timinde ilk konserlerini 
dün ukş m s::ıat yirmi bir 
bu\·uktu vermişlerılır. Orkes
tr..ı h.dirıdo Kop ! ly.ı ve A 
dus yo yu mu va ffu le • yetle 
~~ulm ı ~lar ve ullu~lanmı~lar-
el ı r. 

Bundun sonra öğrc.tmen 

buyan Suzan <iri<"gin ~olve
ğin şark.ısını, ilahın ıninofun 
ask.! r annesı, Uounodun 
Romeo ve Jiilietini pürüıaüz 
sesle söylemiş büyük sükse 
yapmıştır 

Hay Mehmet Saltıbcioğ· 
lunun Vın ia v3kiynin Mazur
kanın ve <~ü~· evyını lıüyiik 

bir muu.ıffdkıyetle tlinlPtnı 

keın ı ın. ~·ok nllcışlunmışi.ır. 

Viyolons ·ide B. Körber 
Bnclıın Ari:.ıs . nı, Popper in 
;v1elodısini ve Hü.mereskini 
ve U. Marienin oyun hu Ya · 
sını mehnretle ~·almış. bun
d:.n sonra B. Ferit llılnıi 

solo yupmı~ her iki sanat 
kür ılu büyük takdir kazan
mışlar. allışlanmışlurdır . 

Bize «Ol zevkli bir ge
ce geçirmek fırsatını ve 
ren lzmir evcilerirıe biz de 
sevgilerle l:ıkdirl1. r=ro izi su-
nnrız . 

[ski Oursun~ey ilçebay1. 
Dursunbey ikeb ıyl · ğ'tn· 

ılun başko bir ıl\'ı~bay-

lığ•na utanan izzet Jün şa 

rımızn gelmiştir Yakında 

yeni memtıriyet yerine gı. 
de<:P.ktir. 

Buğday Be ş b u ç u ~, 
Ekmek Dokuz KuruŞ· 
Bu yıl ürünlerimiz dolgun taneli temiz ve ~ıtıtlı~ır. 

Zahireciler büyü~ siparişler ahyor. uda)·ıO 
·· · zıitı htlrı ı.ıı İlinıizJ~ bu y.l huğılı.ty 

ürünü geyen yıll:ırd:ın Jaha 
\'Ok ı:ıyidir, darıoler <lolgun 

ı uzı:ırıne ş·ı r ı mı · a" 
k kuru§ 

kilosu beş bu~·u 
tlnr yük8elıniştir. yükse 

Buğd3y fıotlorı~ırı ;iJolll~ 
Son günlerde İzmir ve İs- lmesi dolayısile ~~; 0kıotl~ 

tanbulda olduğu gıhi Halık- fır.1 ncıln l l e, ıır· 

temiz ve çık tıl.Jır. 

dokıız kuruşo çıkın ş .,ıık~ esirdn dfl bu~ıhy iiıcrine 111 ıı ; r 
Bui!:J..Ly piyusıı~ı'· ro" se' haror.· tlı olı· veriş olmakta- ~, h ~ " 

selmesi müsta 51 1 

dır. ;iiıııdiye kndar ı~tarıbul d' . d' 11~ 
n ırmış ır. 

811
tor 

ve lzınir piy ısularınıı bağlı K"' 1 .. b iYı\nvını 
0

\lO 

1 oy u u0 .. h ıors 
ve burtılordun kırk por::ı el ı hükiimate ve şn ısd'ır ıVı1' 

ktı• . b p.mı gibi bir for kla bu- bor~lnrını öJemo jnuııtll 
ğtl •y toplıyan Balıkesir ve bakla fiatlnrı ıl ·~J Jiire!'e~,. 
z ılıirecileri son günlerde silinıie yiiziiııii gt~OO ,.e ~ 
Mııniı;n, Salihli ve B~rgama derecededir. Arpa porııd ti 

un fabrık:.ılarındnn büyült klıı 3 kuruş otuz 

sipari~ler alınoştır. lluoun alı~efİ• 

Balıkesirde Spor Hareke~ 

1 
Bölge -~3-~ Birinci.likl_~~ı 
Bugün başlıyor. bugun ıi~ defa olarak ıdmanuu 

idmanbirliği karşılaşac~~lar. u jr1ı10İ~~ 
Böl•'u Y35 J irincılik ma~·lo.rı ran. Ayv ıl ı k ve . \ekıedır· 

o . . 1 .,. r 11 ıı 
buırün başhyucaktır. Bugun ldmanyurt urı r> • 0yt1 

ı:- . •. •• k" eierı r 
ilk defu olarak ldınıın~ucıı «A» ve <ı B» oın k0ıP 
ile İ ılınaabir lıği kariıluşuca- ı r.nı t~mmuz sonuno 31 ınJ• 
klardır. Bugün :ıyni z.ımandn bitirm ı s ve nğust_os Jli ol 
<ıB» kömeı;ı ııı ... ~·lurı du Edr· da kô~1' b i rin•~i~• be 
emit_ \ılmunyurdu ile Hnvr- mu: bulunucolt r kifcl 
an J,f manyurdu ::ırasında ba- JlluvoffJ 

Kultip'ero 
şlamı~ hulunaeakt.r ·ııtrı 

Ma~·lurn Balıkesir kulüple dilııriz . ıl 1ıirirıc• t' 

ri lılınungücii. ldmanbirliği Bakalım hu Y k?· 
İJmo nyurılu, Edremit. lla\'- hnncri kuliip ulıı<' 0_ • 

-
Ati Hi~met bugün geliyor, 

Ötrrenditrimize g öre, bir 
~ r- ~ 

mü ldet ı lır. İst!3nhulılu bulu· 
nmakta olan < ~aziarıtep 
ı:;aylavı ı\li lliunct Ayer_ 

dem bugün B·ın ılırma tro-
nilı~ t? ı rınııza g..,lecektir. 

S •yın lıtHnşeı ımizo hoş g~
ldin deriz . 

Adıl Sayar ~ugün gidiyor. 
İzmir özol muh ıs ., İJo 

dırektörhiğüne tuyin eılil-

cn Adil S ıy . ır yeni mcm. 
uriyct yerine gitmek üze
re bugün ~ ırımız ı l ın oyrıla 

caktır. Aıl i l S ıynr dün gör
etler y ıp ırak ved-ı etmiştir 

Klmıli~in e selrı nı e t ler ..:lil 
crız. 

0

Sındırgı 
nlıJ'r. 

Yolunun bozukları o~a~os s• 
· iır''' ) r il 

Balıkesir - ~ nı kısııtll:J 
11 

nJa hoınk ola~ lıe·•·11 . 
jşıno 1 ie; 

onurılrn:ı!'lı 1. Bıı 1 r 
S1111• ı ıtıı 

etlilmoktedır ... 00ıı i 0 • J· 
jr.Jen FuzlıkııytıS ~·ıılı; 

U .. ıerin<le 
olan kı~ıın ı 

·,ıot 
m ııktall.r. lı ·~ , 

kuruvor -:e' 
Faz.ı vo 

ıriılcn buyolıı 
~ 

.. .. (l {' ııl 

~·ok 0 

iliyor. -----:-. 

Avni [r~ile~ • ,. 
l ıl ıO ~ 

kosı ~ 1 r,.11 
Z • r . ı •ıt lı ~lll 111 ir 1t" IA\ 

l tlt o ell bes 1 m •ı ı ııı e ırıll!lJ(I fil 
> 1 k 'R İ r .;e nta rınn b'l 1 • • k J i 

. Ji'ı dırC 't.,, il 
, • \ 1 ' rJ "" tııııırı · vrı ·0 c h ı· 

v-cr• rılOl 
ın e rnurıyel "ı 0 cıJ rtı 

1 :t.l il tıı 
iizı.ıre ş:ırım · 

1 8
tlor• 

·e ı o 
ark ·11l nşl:ırı \ ırı•""tır ?' 
f nJan uğurltıO ') 
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' HALiSANE 

TAVSiYEMİZ! 

i 
~~-------------~----------------· nd en. ı k • uzun :ıe rit h tı l ı - içimde, l '! ın iz niye ı l er uya· 

e uza · !bak . ~a n ruyla rı; bır yu· n ı yor. nun ge~· dıkçe bir ar-
Türk iye H a v a c il ığ ı. 

Yoıı gı ı 1 sağıyor urkasınJan kııd ıı ş o lı. ru k y n şayışı-
nı · ur, 11 da111 g i ıle o·iıl e tiık en- nıa kar ışan bu ınr.e 

'Yeı ei ·· .. . . . r:- • k . 8" . uzurı lusu v< r ı yor, g~nç ız portres ı, ömrümü 
au n, bır zom ::ın gurbetin u~·- boyd :ı n Loyu ikiye ayırmak 
rL 

2 bı.:C'a~ s ı zl ğırı ı Jüşür, ü . istiılu ıl ı nı gö~ter mektcdir. De· 
"" rı · 

aılıtı~ aynı unıutsuz l ığn ka- rin bir senpati ıluymn kt::ı-
d:ı . · Karnının lıo ş luklurın- yım nrtık ona. <;ok eyi anla 
v bır tekerlik \'e bir per- yorum, )Ürnği ınde to r11u-
anl! h . 

rılı ız . yl e ~·evı ilen ay · rcu klun~n se\ g: , sn pır dan 
k, sıcıık üm i tlninıi bir :ıyrılm ı s bir laleye dönecek 

Pnçavr 'b' o.lal) 8 gı ı knpıırak parç- ondan uz ·ıklaşırsam . Uzakla 
etek' llık, sıcak ümitlerim :,;-s mı) orum; o heni temiz ni 

l" knpı ırd ılur on :ı . yellerle, günılen güne zen-

1 ... t ıren, sa rs ı l ı yor bovnna cirlem ktedir kenJ i n ı" Buau, 
~ Qg • • 
kö, Y~rılar g( çiyo uz lier ben gıhi . hHlld o ı lu anlam ı ş 

1 • ıstusyonunda yun urta tır. Dokunmakdurı rek iniyo · 
atan 

Hilyu· \'oc ukların seslerı: rum S.rnıyorum ki bu ı~ıl 
B 1

, kaynamış yumurta . tılı k<i pük, dokur, ursum sö-
k elırsiz bir yol< ·uhığa ~· ı- ııüp bitre cektir. 1\miz, 
lllış o ' b" . .. tr . ~ı ıyıın . ba şımı ruzg- eyi, giızel niyetlerlo seviyo-

ık' ~.kı yanım lan a kıyor ıl rum llnccri 
.;: ,y,lir SCVO'İ . 
"$ • ~ 

1( •r §'lr\tı hııl i o ı le. - T~miz bir 
bııı enıJinıi okntlur yaln ı z 
ey uyoruın ki .. Ağlamak ist· 

Onn, söz v • ıl'ınlari o ltında 

y l)r. Bu istek kapl ıyor i\'İmİ 
l'aıı y u • • . -

ırı ı -ı ava ·. nu ıde~ın ug 
Sağı ~·atlatıyor omuzları mu. 
L g,nak.lı bir bulut ~ i bi 
l.l()~ll ' 

nrnuk istiyorum . 
ltüc ·· ı ·· l . l •la . ·r, gu ıı · erı , ya varı-

l rıyle karşı p~ylrntle otu ru-
1 

llr •ank · 
D ı 

O Udtıkları k.ıpırılıyor. 
enı°u Lüebütün kaybett ğimi 
"l)k1 !0tunı. Ya l ı ııızlığ n ı c ısı 
il Uyor İ\'iın e Bir t cılai s :ı· 
""&lrın· l . lı .l'l a tutu mu;;ı ~ · b . vım. 
il ıs ı • '$' • • 

<" nı tok eskiden lluyulmuş 
-.rıı1 V • L 1 

ltl I a ıç~ n~· ıcı şur&ı ara 
d·\~tıus bir t a zelilı.le tekrar 

11 'Yorum sanki. 

tı~.._ ll~cer, islem '.yorum ar
li~ 8(~ nı büsbütün kaybet -

g&~aco~ konu~muyor . Y: lnız 
ı" b lllsı!or . Bir kort posta 

li enzıyor bu s ef s i zl i ğıle. 
-.iıı ntırııların zenC'iri kofam .n 
l, «:holelinler i nı.i en sağılıyor. 

rıı ~ıınıı .. . 
8enj . . d - . . 

~ıl' rn ı~·ın op :_?mıyen ve 
L 

1
1llla ılk aörıliitrüm O'ibi 

t(<ı ıın !"' ı-ı n 
{) tek sevgi liıl i r lla<'cr 

,,., nu, ilk. tanıd ı ğım günkü 
""il~ k . 
htıt ız ol ırak s :ı k: in rı m 

Y il zıt "" · arınızı ı·ok İ'·li bulu-,, ... ru ' • l' 

ın . Bunla rı yazmak İ\· in 
1" ......._ \!ok \~ek.11tis o' m:ık mı 
"Ztlll 'I ~ 
bıı 111 . · llnyır, lı u yaıı Hacer 
Ylltll~tı bilmemı:l i s n. bu ıç 
t11 arını bilmeııı eni iı:tiyo· 

ıtı. 
() 

ııilrıt ' ~·ok ~·ek mi~ y:ıtıılı in-
t • ıtın ı· ı · .. l .. ğ .. . '" C ıgı e ı•o us ır,, ~~ ı· JOt _ n ~ 

, ' 
ezmekten ne çıkar:l. Se\'gi, 
hir ş trkı gibi dinletıııelidir! 

diye düşünüyorum. Aylar ge
~· i yor. Ay !ar gt' ~·ti V d aylar . 

ca aylar on:ı. yurnğime , Ju
yğularıma Juir bir E!ÔZ bile 
söylemedim. Clöz göze bukı 
şlık. Gözlerim.in dudak lurilc 
sevip okşadım biiliin. (_,:ole şe· 

yler ~öylem"k.terı duhu \Ok 
~ P.yler anlnttım ona. 

Hacer, t .mtdığım kızların 

ı>n temizi ve rn olğunu iılı . 1 
B ili, hunun İ\·in s ı•viyordum 

llucl• ri . <~özlerinin boyas ı irin 
diişünmetlıın h i ~· lıir vakit. 
Beni alakaılur e dıın . ~özl ea i . 
nin ı~ klı, koranlık derınlik . 

leriyıli. 

Dudaklarına 

öpmek isteğ me vermeyin 
sak ı n t;özleri bir su ~ t- :-ı1 

<J'ibi ust.ılıkla ~· , karmosıııı o 
görm ek iç;n bakıyordum. 

Yüzii , beni kötü bir ıuh!o 
kadar ulnkrdnr etmedı . Yü
züne Jalışuı, ç ı zğ'ılerindeki 
man:.ıdan ötürfülür. 

Bir yaz böyle gr.çti . 
'/, mgin paralı bir delıka 

nlı i~·in istı~dil r onu . Ban:ı 
bu ıu. 1 lacer Föylemedi. ()j _ 

mt• ıli ki: 
- S:ı c it . evlcnıliri,·orlor .. , , 

Ayırıyorlar bizi birinıizdr.n. 
Y ..ıln ı z dolu gözlerin yüzü 
me baktı ; bnk1~ 11lık. 

Onu, dimedim ki: 
- flacerim, lıu m::kas ı 

kap ımak. bizim elimizJe ılir . 
Elimde tutmak istiyorum ver 

Vôlkischff Bcobachler 12 
flnzirun 1935 tarihli SU)'ıs : 

nJa «Türkiyonin hava l t> slj _ 
hutrn başlığ ı ile şu yoz yı 
yazmaktudır : 

Gazetenin İstanbul muha
biri 11 llazirandn yazıyor: 

500 tane :ıskeri tay:ıre su· 
tın ulmuk irin Türk !ıükumc. 

ti Mayıs sorılıır ı nda bir ka
rar v ermiş vo bunn muktuzi 
paranın tedurik ve temini 
için Türk ulıısunıın yardı ını
n a müracnal l'tnı ıştir . Tiıık 

ulusunun mc: nılt•k<•t i n vuzj . 
yeti doluyı~ile maruz bulun 
duğu muhtemel tehlikeleri 
takılir 13ılerek hük\lmetin bu 
müracaatına n .Jsıl fedak:lr<·a 
bir ::>urelte mukabele ettiğini 
aş ığıduki yuzı 

tcdır. 

<röstcrmek -
1"' 

Ttirk iye geniş bir cephe. 
de h ıv,1 l ı aı ruzlar ınu maruz 
bulunuyor. \'11 bizzat buş şe
hır Arıku ru hır ~·ok taraf 
lordan bu tehlikeye maruz
dur . 

Môml.,k lıtın müdofausı kin 
artık y:.ılnız Türle askerinin 
ces:.ırel vo mukvemeti ve 
Türk ulusunun gii\·liıkler 

ı~" nd u lıa~ardığı i~tikl:ll 
mııhtırebel11ıinde tecrübe edi
lmiş ol .• ı ı fedaknrlığı k:Hı 
•'elmiyor. Ancak z.ııııunımızın 
I"' 

müdl·faa tnrz ı ndn ihmnli <'H iZ 

olmıynn fnktörl orle ynni nıÜ· 
d:ıfııyi modern tı knikle te
cbız etmek ve hava ~ilalıını 
ing : şu f ettirmek: surctıle Tii· 
rk ulusunun ruhunda kökl 
eş'lli~ o} ı; n r. ııng!i vt·rl k has
lc tıni istıfud e <-' dilir bir h:.ıle 
sokınıık lüzumunu tekdir 
ı:Jc rı ~uur Türkiyc.lo ö teJ cn 

beri mevcuttur. 
Türk Tayore cemiyeti, 

hu va siliihını ikmal elmt!k 
işi 1i yıllurdanb P rİ kl ndine 
vuzife edinmiştir . Anknra ve 
İst:ınbulun cadde ve meyli· 
anlarında geC"eleri tuyure 
piyııngosunun rt•nk:li renkl. 
dmlun ışıldar ve kü~·ük bir 
Türk köyüne yukınca odas
ında ve nkşuml:ır : köylüler· 
in toplondıkları iptida jl k:a· 
hvehunı•ılıı tayııre. r.emiye· 
tiniu öğretici ve l( şdk ı di · 
ri ı lılkl:.ırı görülür . Bütün 
müsliiman mt•mlPk.Ptl •: riı.de 

olduğu gibi Türkiyı•ıh· dı• hn 
yıl kutlanan kurban b:ıyra-
mınılan eve) tayare ct>miy
eti Ş•· h · rlerde vo k öv lP.rd~ . . 

ması ve uluslarnrası duru· 
mun ortaya \~ıkarıiığı ıhtiyu~· 

ve zaruretler karşısında Tü· 
rk hnva teslılıutı gerı 

bulunuyor. llurıtuya bir ba
kınca Türkiyeyi tehdıt ı>Je
bih·cek tı·hlikeler görülür. 
Mayısın son günlerindo T3-
yure cemiy<'t in in 6 ncı kon· 
fnast mün :ı sebetilc Hnşveki~ 

ismet İnönü taraf nıiun söylenen 
ve ulusa tevcih edilmiş bir 
Alarm hıtubesi mııhiyetinlle 
olan ve biitiin uluıı h nyı'ca· 

nla s :ı rsan nutkun lınsıl et 
t i ği biiyük akislerin ~ebehi 
unloşılır . Bu nutkunda ismet 
lnönü bütün tehlikelere kıır . 
şı silahların en modernı oları 
bir sil:lhla müd. fau İ<;İn 500 
tane uskeri tııyure 8arın alı· 
mnsını istedi . 

Bul_?vekilin lıeyanntındoki 
bfsılrltı fevkalılde crıt .. rcsıı
ndı . Hu tafsılfıt miiş a r iniley· 
Jıin taleoinirı Liit ün 'üs;1t \·e 
~umurliinü gö~lermekl L ılir . 

G. ismet İnonü orta kiyım•tlı 
bir tayıırr s ııtın alm:· k 11;10 

60 bin Tıirk lirası vermı·k 
ic: ıp elt ğini ve bir t ı ıyıı,eyi 
h Hhe hazı r bulundurmak 
i~·in hu pa :- anın her s· ne s·1-

d ,Jilmesi laı ın ~eldiğini 

ve bu suretle Türk ı yenin se. 
neıle 60 milyon m o rk~ı:ufe 
ılP-bil Pcek bir lı:ı vıı bül~· P ı-ıi 
ne iht ı ya cı ol ıluğunu t.öylo 
wi~ t İr . Türkiyenirı Je, let bu 
tresi y• kıi rı unun 380 milyon 
mı. rk ohluğunu vo Türk ta 
y:ıre cil ı ğinirı ikm :ı lı i\·İn ;,; i· 
mdi istenilen m.ısr:ıfın bu 
m k ILırın yüzde J 5 ındcrı f...ız 

luı:ıına bal ığ olduğ'unu ve t u 
nun ı~ıdilmeıni~ yuksek bır 
njsbet t e~ kil eııigini ve şi
mdiye kudar 1 urk huvacılı
ğ'ının y ı llık Lüt~·ı.-s in i n 12 
milyon mark olduğunu buru· 
da kuydetmek muıı:ıs ı r olur . 

Başve kil, hiikümı...tin ne 
gün va ne de yarın böyle 
yüksek bir meblfığ' surfcde 
ct•k vayiyette olmadı ğını ve 
Tiirkiyenio ekonomik kuru· 
luşurıun temeli s:.ırsılıııok. is 
tenınezse taıııumilc rıatürkel 

ekonomiye koJ ulmuş olon 
zirı..ıat~·ı halkın fıı,ansel yük· 
lerini :ırtırm:ık h ı~· bir ve · 
<'I hten caiz '>lınuJ . ğınılıtn ve
rgilerin ort r.Jması nıenuu 
bahso l mıyocsğı nı söylı·m · ~-

N YUzümo buk modan . 
~ıılın l u ~· kar, diyor. llayutın 

Qızılıklurıni bilmek ... 

ellerini bnna.. ı' 
iyebilirdim bunu. Fakat diL 

şünılüm ki: 1 

halkı kurban derilerini cem-
iyete verm• ğ~ davl!t eller. 1 

1933 y lı sonbahnrmda 1 

tir . llükfımel uzn ğı gö. en 
plflnlı bir po' ıtika ta.tbık et· 
mek surntıle nıeıııleket i zen
gi nleştırmek ve sağlam zırui 
temelln üzerinde rnemla
keti sanı.yileşlirerı •k devletin 
gelecek Lütçesinin ve mü · 
l!Jfaa h ·ızırlı~ ı nın organik gı> 

ııi şl .: mesini temin etmek gu.y· j 
r utıodedir . Fukut uz uğı gö 

1 ren bu politika karşıs ı lıllu 
bu g ün h~vu t e ~ılik esi hulu· j 
nuyor ve lırnlt' l lnöııüııün de· 
diğ . gibi her ne kadar Türk 
dı ~ politik tı sı sulh severlik 
yo~undu ise~e ve bu sayede 
bu ~ün iç.in bir t·· hlike mev· 
r.ut değilse ılı~ yar n i~·in Lu 
günden müzehlıez olın:ık 

lazımdır . Bınaı noleyh Türk 
hükumeti için y<-gAnn yol 
olur:ık nıilli şuur ve viedona 
hit:ıpl:ı milleti gönüllü olarak 
lıiiyük mikynstn yarılımda 

hulunm3ğ'o ılavet etmekti. 
bu çareye miirr.cnatla ismet 
İnönü hnvatla emniyet u ~ 
runıl:ı ~layıs sonlarından bo 

tızd Yaşdulci bir genç 
~,,§an beilenıediğ i nı hu ı:Jz 
tıılll . 81

nda, bir tuhaf oluyo-

lh 
lllilrı Yatın y ılınızlıkla:-ı Bu· 
'ııııu· Yalınız sizmi duyuyor· 
~11,11

2 
acubo ?. :-. izden başka 

Ylln .n Y0 krnu? j,·imıle s·zl:ı -h iç )' 
il Ilı Yaralarıma dııkunuyor 
O elenkoli . 

~()llu S'Undt\n sonra da ha Hık 
111ıınrı?uY0 tuz A ~·ık yürekli 
ht1111~rın pervas · zl · ği!P.. hn· 
~'~di Yulnızlıklarındıın ba. 

Yor bana .. 

l &ır ** 
r a Yaz rüyası baslamış 

11 tlık ' 'li 

~llıy · · Çay ı rlar ı n iıst " no 
~ıı,~. 0~tuı; Un::ı es t:! rle rinııl e n 
htil dllt 0 Lu)orum Bazın 
ke~~rı r~llarıJ.ın f @ı l tı 1nr1 ~ 

uz~ 
fi" J(urıı bnknr:ık: 

h"' ır noh · · · rraltı ır ~ı bı akıyl,r 
ı llrdon ı · · I' b · ı IY•Hllm ldı 

'tlı bir kız .. 

P.ırasız hir aılamım. 

llJcer irin. bana ellerini uz 
ntmak büyük hir fdJakarl:
klır . 

Acf bo. ben bu f~llokflrlığa 
l "k . . :ı 
ayı mıyım ... 

, 

cumuriyetin 10 ncu yıl dö
ıı ümünJe Türk a ~keri tuy· 1 

are fılolarının Ankarll da re
smi ge ~:it m• vılanınıla trib
ü:-ıler üstünde~ geçtikleri gö
rü!ılii. Türkiye kısu bir nıü
ddöt evel yelkenli t:.ıyııre 
u~·uşlıırın· da tatbikn haşla
dı. Bir kn~· hafla önce 
teııis nınaRim i yııpılan ve 

Onu e\!lendirdık . Bir vapur 
onlurı baluyı i~·in , Avrııp ı 

nın biimeın hangi kö~P.sine 
gölürıirken, Marmarnyn o~·ı_ 

lun bir bn~ku gem ide, beni 
helirsiz bir uzun yol<·uluğn 

gö'iiriiyorılu . Şimıli tirede-

1 Türk Kuşu adı vn ilen yel. 
kenti u~·uş mekt(1 binin a~~ . lı · 
şı miiııaırnbetilc I>.wlet reisi 
Kam:\l Atutiirk şöyle demiş 

tir: 1 
yiın . Yollar . Ke ~·ile· 
r i ııı : ze g ör ,. biri bir i rı e rı:ı 

sip pt.mP. kten korkanları nyıl . 

ır Kim \erimize i~· inde lwr 
yol yare kııvuşmak ir in uza-
nır iki gönül arns . nılu . ı 

Yollar . u~·suz buc-aksız. 

gide µ-ili" hjtiip tükenmeyen • 
yııllar ilaı:ninılı• nr:ım ayı 

van yollur. 

'.\tilletin yıı şamasın ı ve onu 
korumağı istiyenler. ınenı _ 

leketin hava mcselelı·rino 
aynen kara vr ıl e niz mese· 
lelerine olıluğu gibi her g iin 
daha ziv. aıle dikknt etnH''''' t" 

mecburdurlar. 
Son yıllarda lınva si 1:1 lı ı 

nın heklenmoyon bir siirııtlı! 

inkişafıle olıemmiyetinin art 

ri bütün mf'mleketi saran 
bir hareket yaratmıştır, 

Türk matbuatı hu yolda 
.;i1k h:ırıırntli fııaliyl•t göste
rmoktedir . Türk Taynre 

l ı 

1 Elt~kırik: 

Alel'umum t>l ektrik levaz ı m ve tesisatınızı elektr ik. 
motör, dinamo nıolör . su tulumbaları. soğuk hava 
dolupların zı. \':lnlılatör. ı-u ısıtma oleti ve sair 
tatbikatı Plektrikiye c.ihozlarınızı; 

2 - Tt'lt'forı vP t·l~·ktl'ik zili: 
Musa, duvar tel· fon \'e ırnntıralları. tel, izalntör, 
pil, zil Ye zil no nıır..ttörleri, \le sair levazımatınızı; 

:i - Hadyo: 
• 

Herznınan memnun k .ıl:.ıcııµ-ınız pratik i~ullanışlı 
Ph il ps rad iyosunu Vd r:ııliyQgr:•mofonunuzu, pik 
ap ve eleklrikle ~·alışır g-ramon molorün izü; 

4 -- (;nrnıoforı ve Pila": 
Daima piyns:ıya yeni rıkan ve 
plaklarını ve gramofon makino 

D - Foto~raf: . 

yenı artistleri o 
ve levazım•nız ı ; 

Hütün düny:ıca senelertlenberi tanınmış (Kodak} 
1 ~iliz (lıe iss l Almnn f:ıtırikalor ı n ı n en son sistem 
foto~raf mokineluri ı·um. filinı . kort, kfiğıl. rontgen 
fılim HZa ve sair l e v<Jz ı mulınızı onınlö • ler idn fılim 
honyo vı~ kopyaların z ve nğrandismar larınız; 

f) - Fenni ~fizliik: . 

ıı 

Re\·etelı•rin ı ze uygun \'Ok tıımiz ve p:ırlak görmek 
istediğiniz gözlüklerinizi, zc\·kinize .göre ~·c•r\·ive· ı 
lerin!zi 

7 . Saat ve Miicevhr.rcıl: 
(Ailevi meslekleridir) cep, kol, masa, 
rinizi ve madalyonlarınızı 

duvar saotl6· 

Krnııali enı rıivt·l it• ., 
llukilmet caddesinde 

M. HUL ÜSİ ERDİN 

• • • 
• TUAKDILı Neşriyatından:~ 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Çocuk .• 

Muallim A. Osman 

Tetkik esen 

(35) K lJR. UŞ 

* 
balıkesir Halk Adet 

inanmalarl. 
Mu ·ıllim : Kemal Ü:.er 

Tetkik eseri -
(30) KURUŞ 

TÜHKBILi E\'fNDE S.\TJl .. IH. 

ıe 

Cemiyetine hava tı.:hlikesini 

bilen üye olaruk girmek. için 
asgarı So lira ayl ı ğı olıın 
bıitün vntanduşlardnn senııvi 

mak arzusiyle İzmir işcilc 
r.nın yapdıkları t ezuhüraı 

ve bir ~·ok köylerde giı·i~i
len buna benzer te şebbüs 

40 morkl k yardım isten-
tl c"'rj d ü"ünü 1 ii rse lıu l." ~ 

nıühim b!r şey ıfade 

eder. Ddvlet re isı 2,0000 
büyük iş ve ticaret :ırbayı 

100 ve 200 bin marklık 

yardımlarln. bakanlar vo 
sııvlavl:ır tayyare cemiyetine 
birt>r m :ı u şlarını vererek bu 
lı n n•kete ön uynk olddlhı n 
sonra şimdi yardım raoliye · 
ti tl •ha geni ş ökiiıle uu iınn 
artırma kta ve h Hgün g •• ze. 
trlertld hava tehlikesini hi 
lt·n üyelerin listeleri çıkmuk

tadır . 

Gençlik, izcilt>r, memurlu, 
esn:ıf cemiyeleri ve Türk 
spor cemiyetleri ve !rnir 
nıümesseseler memleketin 
müJafansına yarılım ugrun
(la \'alışmııktllllır. 11, p bir· 

likte bir tayyare salın al-

Vd hareketler gösteriyorki 
vaktiyle istıkllll muhııre · 

besi sırasında dünyayı hay
ret'ere düşüren ruhi halet 
ve h~yecan şimdi Türk:iyede 
o zemankinden daha cunlı 

ve ateşlıdir . 

Bugün İstanbuln cami 
kubbe ve minareleri üstünde 
oğulttıyan ınotörler, Ankara 
rnılyo istasyonunun yüksek 
direkl .. ri ve beton binaları

nın dtı mları ve memleketin 
Jıı ğları , tepeleri, ovaları ve 
kıyılrrı üstünde Jo:aşan gen\' 
Türk (ilol:ırı 'Ve yeniden bü· 
tün milleti surun fedakarlık 
.ıteşi göstMiyorki «Vlıtanı

mızı korumak. i~·in 1000 ka· 
nada ihtiyacımız var sözile 
ifado (•dılen Türk :ırzuıu ta 
hak.kuk edecek.tir. 
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k • .... • == , 
ıuün~ nsayn konmuştur, Bir kılosuı tın tahmin ı dilPn he. : Savısırıı D kunı~tarı ! =~ ; 
~1li 9 kuruş 25 sıntim muvakkat teminat miktl\rı 4159 : ıo'o par·a~'tl irıdirdi . • : :_1 s o N M o o A 1. 

lır:ı l '2 kuru tur. ~ılrlnameyi göm.ek istiyı:nlcr i:;ı günle- 1: . ~ - ~ - : ı -=_~ ~ 
rinde ve i~ saatlerinde B,lıkesirde Kolonlu ve B ıyrnmı~·ta : ı • 1 
satınnlma k•>misyonunda ~örebilir! r. Taliplnin rırtırma 

1
: YILLIK AHONESİ: i i ' 

ve ek~iltme k.:Jnununun 2.3 t•ii muJJı•lerinde isttnılı n te. : 750 Kuruş : j_·. Elbiselik kumaşlar, İpek/:, yünlü ropluk r 
miııtıt makbuzu ve vesaiklo ih le R ıutind('n hir ~nal evel : _ ; s. 

Uayramıı;tn satınalma komisyonunn miira<'aat!arı iliin : UtH' gi'ııı ~ahahlan : @==--=-~ ve mantoluk/arı ve en giızel yazlıkları trı~ 
olunur. • (314. 4) ıi 8-10-12 ~avfacıkaı·.: "· 

* ~~ . . ~ : '==~ F A H R ı· T A V S A N L 1 ~ Sın;ıığırlık garııizonund..ıki: hirl ğimızin ü~· aylık yiye- : : 1 
cBğl icin ulınmdsı lılzım •>lan 5184 kilo putlıeıın 864 Kilo i OK LJ ~ UNUZi ~ . ~I 
sıık z lrabağı. 1728 kilo t:ız • f:ıırnlye, 1344 kilo domatis ~ I : ==~ T • t h • d 'B 
o~~ık eksiltme ile 10 . Temmuz . 935 giinü s · ı:ıt ! 5 de ıılı- ~•••••••••• •••• ••••••••.. ~~ 1 car e an es 1 n e 1 
na.oa~tır_. Hepsi '\ın 353 lira 88 kuruıj ~ıy:ıt .tahmin ~·dıl· Sındırgı huLuk ~ 't: 

mtı?tır lstı>lclıler Susiğırlıktu ve Balıke, ırdı• kı ıskeıı .8y- 1\ =~ 
:: 

tın alma koni3yonunılu şırtnamPs.ini görtlıilir. Al rn ve s:ı· hak' ı·ı-·n.a • ~~ • · ~ 
tırn ı ~(r~celder in sözii gc~·"n giın ve s:ıntte 26 lira 55 lıu ım gl uen. ~ f sfedİğİnİze uyğun olarak bulabilİTSİnlZ• , 
ru~ iğr~ti paralıııl~ Susığırlktoki r.lm e:ıtını 1'.omis)O- Sndır~nn Kurtuluş ma_ ~~ ı~...,•~\r k,•tla'tl•~ (.(~llZI·l,•'ılll S"",•tlıs·l,·ıı•(l ~ 
nuna g~lmeleri ilan olunur. ı h ıllesinden ~1chmet kızı ve =-.1f ~ '-- .. · " r, 
--~_..,.. .... __________ <_3_4_, __ 4_)_ Ah noJin üvey kızı llesnu ta. fi§f~ IJ«tşl<t 11ıııışl1 r. ~ 

Doğum ve çacuk bakımevi mübayaa komisyonundan: ' ~:i:;:::~ n"(;i~:lü~~~nd::;ı~~ I~ A y R 1 c A ~ 
~6.6 935 Turihindtj ihalesi ic·ra 0 1on guz, pirinç, sabun h~llesı,nuon kas.ıp. jl?hmet ~-, • ' 

ekmek, şeker, zeytinyağı, taze sebze, t: ze meyv., ve so· . oglu Şab:ın aleyhıne ıkame ~i ~., ·• f 1 il I ,, 
ıi••• talip ç.kmadığından •yni tıırihten jtilıar• n bir oy. mü· olıınan boşanma .ı ..... iıı :::~ !'apt'!'~ oteJ i al !',n da_ yeni acr,ılc;n ., 1' ~ 
ıJ,u. p•zarı ğ• ""•kıldığı ;ıı'" olunur. < 

349 1 
ı ~;~·1:1.~.u.ı~~~~;.1

1;~: 1;k~::: ~ • f A \ı ŞANLI 1 UHAFI \' F., mağazası- t 
, _, ~i:;ar~ad:: 1in~~z:::ileni 1:'fı:~ -~ nı ziyaret ederseniz memnun olursvnaZ• . 

Doktor 
Osman Günak 

Mcıa~e~ehanesi: Evinde -

dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yenİ açtığı evindeki rnua

yenehanesinde gece ve gü .. 

ndüz bulunur. Hasta kabul 

ve tedavi eder. 

eılıldıği cıhetle gıyabındu ya. 35~ •ıııuııı• 

~ ,' ~ ::, 1 ~; ~ ~: "1~ 11: 0 
• ~: ~ tre:; ~; 1Wliiii~ilim~ifüi.ıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii1i~iiiiiiiiiiiiiiii~i@iiiiiiiıiii~iiii1iıiiiiiiimiıiiiiiiiii~ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiii~WıiiWiiiiiiiİ ffl~iiiiiıılilil ~fil 

if.ı etmemek ınuksaıJile bir l!lwun~~lillınmlffiliiWJISJ~filllmfillınl@Jmlınlffill5lfi!ımJmJ fiil!'mlliJLınmlffilmJ!ülml .:nmı ~ 
scneyı mütecuviz z ... manda. ~ Paiç' a fiatları.. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... - - . .. .. Matine ~ 
nberi mezburoyi terkle bf!- el f 1 rı ~ 
mti merlıule gıtıııiş olduğu ~ Kr. iat 8 fif 
vo müşterek hayutın çokın- mJ SiH; mı·~ik 100 L.İ' 11 ~ 
!llf'Z bir hJle gclme~jni muc· ~ Top ırl:ık. )) lüo Kooıple r ~ 
ip ur:.ılıırınıla ~iıldetli ge~·i- li!] İğneler 2,5 mokincsı 601@ 
msizlik bulunduğu v~ sebe_ [il Kayışlar 35 i@ 
bte müılıleialeyh tar<ıfındıın mJ ~foL:iııo yağı Konıpiot~i ~ 

·ı · 1 l b' <l mi ı·. rkuıecclı • verı mı~ o ı ıığu sa ıt o! u- 'i:' ~ış• sı 15 '.'> '"' 

_ı k I:' ayuk .ını.ı· sot,;1 ğunuun anun medeninin C€J Nakış kösnıığı 25 ~ 
132 ue 131 ne ınııddcl ·ri ınJ » mukaı:-ı 35 kınesı ·· ~ 
rnııcıb ı nce <l:ıvacı Hesnanın fili Çukı 30 40 ~~;~~~e:;ı: ~ 
müddeinley ~ ıb ·ın-l:ın boşu- ifil Muhtelıf nakış V•! kubino . 1001 
nm11sına vo mü l leialeyhin jlil muk.irıe iplıklori mukirıcsı d1J 
bir sene müddetle ' yeniJon llffil· makaslar vesair Vndı·diş0 ~ 

1 • vo· ii;'I ' ev enmesine kabili teıny:z .. teferruatı du bu rıııtıe ~ 

olmak üzere 25.6-935 tarihi- 1 nisbette ucuzdur. rilir. ~ 
nde gıyaben karar verilmi~ ıli1 ~ 
olduğundan keyfıyf't tebliğ ı l5l Sovyet o·ıkı·ş Makı·nelerı· Geld·ı. ~ ·~ _. makamıou kaim olmak üzı re l!I ~ 

.. -_-.. ilı1n olunur . mJ ~ 

,------------ • j~ >:'!-kında_. mecc_anen nahı~ }'UT~u .açılıy~.'~, 111 .. ~ 
ti sa~lamlık mukemmelıyet, tasarı·uf ve ı~lenıesı kaııyPıı tt•11ıııı·1 '. kı:- ~ 
! makla beraber Erkek ve Kad111 h~ı·zilt)rilt~ (•lhise ist•iltıı·i 't~ ıı.t 1.: ii1 
alil • • ıı ' ~ 

E~·r~~'J 
ıç ı n Lu3 um/u [ş_yaLarı 

<Jdan UcılJ "<Jf!m.:;__~ ___ 

Bizde en eyi Boya 
YAGLARJNİ 

'Burada Q_u la b11i1Joru 

Bi~ köylülerde 
Pullu}\ ve ~enç ber Dü~enin·ı 
HEp BuraM.n Alırı~ 

ffiı suıal~«irları lıenH'n hir t·I nıakiıw~i fiatırıda oları ii~· t;t~~ıtlt'li ıwıı ~ 
fil zarif Vt' pratik 1 ii ks mobil~·a ~·~k li ııd•~ hi I' '1 1 Rı,ms ka~~fl(' dikiş nıakirwsi 1 
mı Elclc t~ln!ehdıf'. Daha lH'tıZ arzu edt•rılc'l'P ~alııız ~ 
mı • ~ 
~ ~~I ve le k ct~k ıııecel i ııı<t ki ııclc.• ı·J kiııc ~ 
~ mizı tavsiye ederiz. Eski .:> mukinı' .Sİ oJupta Jeğiştirrnek i~tiyenlere yeni 

1~
6 

kıs: ~ 
~ v Jrili•. El makinesi olupta ayak tokmak arzu sur do bulunonluru yaln ı z 0 Y

3

0 
..,eilı ~ 

~ mda verilir. Ayrıca makinel~rde tamir olunur va makine alanlara kullnnro ) ~ 
1~ ve 'l 'ıkış meccanen öğretilir. . . billl' ~ 
1.::.1 • zı•ı ~ mJ ~ iatlıır ucuz olduğ'u kadar tediyat da lrnl:ıylık ~ö,tıırilir. ~lakiııelcrııııı ,16re~ İl 
mı mum yeul'k par~~aları bulunduğu gibi her nevi mnkinP.lero ııy..ır rııakin•! ~e l" ~ 
ffi1 parça üzerindeki fiatlorıla yüzde y<>tmiş beş tenzil:Hl::ı sut ı lor. ~ 
mi S.\TIS YERİ: a:J 
mı • /arlı~ 
~ K. Şadırvan karşıs.ında Sabri Sarfa~.~?,fJJfillilr§J~ 
• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~.~~~~~~~~~§@ !!J l::J 1:.:.1 .:.:..t L::a L::.I 1.::.1 1:.:.11::.1 a.::.ı 1.::11::.1 c.:J &!:J L!!1 L:.:I &:.:J L:.:11:.:1 ::ı ..!!l L:!J &::.I 1.::.1 '=- L:.:J L:.:J ı:.: L::J L::J .:!I 

Bürhaniye sul~ ~u~uk ma~k mı sir ~en: 1 Kayıp . m.ü~~r t.r~··-
Martin tufen ,!!ini inde c•t- rnrı teh)jc,ine ve ,lGvomı Köy mühurum &ın1Jtıfl . , :::- . . . a JacBr 

memiş olan Bürhnniy<·nin muhnkcmenin 9.cvlıil-935 tim. Yenısını ı.tor . 
J .. yo" ı 

~ab . k Gönırç no h iye müdürü p.ızartesi sn at ıo tnlikinEı kıı- eskisinin hiiknnı 113 Jıi18~ 
Hemıi nleyhine h:ızino tar- r.1r vcrilmı~ olduğundan W>non l{ıı,•O~ ı1irı1· 
afındnn a~·ılan vo tüf,..k be- rnııhtarı • / mezkür günde mahkemeye ~ 
deli olun 58 lira 74 kuruş gelmesi veya h;r müdafi gö- , _____ _ 

1 alacak davasının yupı!m:ıkta . . . _ 
1 olan malıkemPsin<l<·: Jk:ımc· ndernrnsı uksı Uık,lırde ma 

tg!ilıı merlıul bulunun mü- ı hkemcnin gıynhınıln ılı•vnm 
dtleiolı·ylıo il:1nen gıy:ıp ku- ndeı•t•ğı bildirilir. 


