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Hep Onlar! 
Dün Türk gazetelerini 

açan yurddaşlar, ilk sayıf a· 
nın başındaki komplo habe 

tini okudukları vakit tıksin· 
li ile ürpermişlerdir, Değil 
biz, hiç bir ynbancı, Atn

lürkte bir devlet veya si · 

Yasa adamı, yahut bir ku 

tnandan görmez. Atatürk 
1'ürkiye demektir. Onun ta 

kibi vey düşmanı olamaz: 

Atatürke kastetmek Türki· 

Yeye kastetmek demektir. 

Onun için böyle bir kast, 
doğrudan doğruya ulus ve 

Yurt düşmanlığı olarak ulus 
\'e yurd düımanlarından ge· 
lebilir. 

Nitekim öyle olmuştur: 
konıp 1 o hakkındaki izcı hlara 

da Çerkeı Etem adına dd 
rastlıyoruz . Çerkes Etem, 

kurtuluş harbının en buhr

anı. ve sıkışık günlerinde 
sılahları ve kuvveti ile 1'ürk 

Ordusunun içfnden karşı or

du ya geçen adamdır. Bütün 
tarihlerde en büyük &lçak 
Ve hain tipi, işte bu harp 

kancığı tipidir . 

Firenklerin 13 rakamı 
Ribi, Türkler için 150 ra

kanıını uğursuzla§taran yurd 
karalarının en serseri ve na

tnussuzu, hiç şüphesiz, bir 

Runde bayrak değiştiren 
bu Etem soysuzudm. Ondan 

Ve onun ayak takımından, 
lürkıyeye karşı lıainlıkten 
bdşka ne beklenebilir? 

Onun için dün okuduğu · 
ll"ıuz bu haberi iğrenç oldu 

ğu lcaclar tabiığ de buluyo 
t1Jı Tcıbıiğ bulduğunıuz 

ikinci lı ı r şey de, teşebüsün 
daha ılk adımda meydana 
ç krnış olmasıdır. Çünkü bti 
ll!n memleket. n klı ı'.e, 1 ıs 
81 ıle, sınırleri ile, .fU . runun 
bütün kuv\·ctleri ıle At.ıtürk 
i~stüne titremektedir. Hıç 
bir lrnst, Atatürkün yolu 
iii·ündt! ilerliy .:. mez Bu httlk 

<lnu ayak izinden, nefesten 

bakıştan. k1 nı ' dayıştan, bir 

noktada mutlak sezer. Ata 
llirke kastetmek, intıhara 
karar vermek demektir. 

Her komplo, ancak, kur 
larıcının etrafında kurtulmuş 
olanların aflarının daha pe

kişmesine, şuurların dalıa 
llyanık durmasına, zeka ve 
hislerin daha eyi işlemesine 
sebep olur. Atatürk ve Tür

kiye, ikisi de böyle bir tec. 

tiibeden daha kuvvetli ola
rak çıkarlar. 

Cumurıyetin 12 inci yıl 
dönümü geliyor: Türkiye ve 
0 nu sevenler için ne sevinç 
(j bayram, onun düşmanları 
için ne acı yas serserilerin 

ruhları içinde, fesad . hmç, 

kin ve öç, yılanların hepsi 

birden, sarı zehirlerini lcu 
&arak, kıvranıyor; beyinleri 

İrin bağlıyor. Ne yapsalar, 
nasıl yapsalar? 

Hiç bir~ey yapamazlar. 
Sakarya ve Dumlupınar Tü

tlciyesi, kendi yuatacısı ile 

A 1 ç a k 1 a r Y u r d a 1 Ras Kassa Kuvvetleri Mütemadi-
Lanet le Anılmak a 1r. ye KuzeyeOoğrullerlemektedirler 

Ankara , 22 (A .A.) - Cu- ı 
mur Başkanım ı z Atatürke 

karşı suıkast yapmak için 

leic bbüse geçild i ği habt!ri 
yurdumuzun her yerinde 

derecesi ölçülmez iztirap ve 

heyecan uyandırmıştır. 

Mitingler y rı pılmakta ve 
müteşebbüsler lanetle anıl

maktadır. 

Çifçilere 
Kre~i ve ~ooperatifler 
Ankara, 22 (A.A.) Ka 

mutayın dünl\ü toplan t ısında 

çiftçiler kredi ve zirai sa

tış kooperatifleri hakkında 

kanun layihasi'e Kamutayın 
1935 Eylül hesabatı ve tah· 
lisiyc idaresinin 931 yı · 
l:na ait kat hesap raporları 

kabul edilmiştir. 

ATATÜRK 
Ulusa Teşek~ür E~iyorlar. 

Atıkara, 22 (A.A.) 
Alalıi.r /ic yapılmak islenen 
ya!}rnç dolayısile yurdun 
her lamftndan uc dışar. 
dan alJıklart l l ya: •la 
r111 1 aş 'l<jıdnki leşel\/,u r 

/erin ibl iüım Anwlıltr 
Ajansı rıa emir lwy 1trm 11ş 
/ardır: 

- Son ya -rnç leş l·-
1 busu <lol ıyı sıle yurıltın 

lı<'r /mcııfi ı ·ıı/an 111.:s 11 
lwrıım ,,,. orır11!ard1111 bin 
çn/.: fcocs s ıir /slgraf l<m al 
d 1111 . lli:m rllndc bulun 
maklcı 6fiurı dıif/ı im asil 
111illctimi:c ş11kran 11<' s(ly 
gı duygulcırum sunar ue 
orıa so:ıs11 : ıimil ve gen 
lik dilerim . 

A TATL'IU< 

İmparatoriçe de bugü 
C e p h e G i d · y o r. 

imparator ve ailt si ( 1 np<1roiuriçc safjda) 
Adisababa , 22 ı A .A} - emrini almı şlllrdır . 

Bugün in p aratorun muhafız 
kıtaatının }ü1de altn.ı§ı Du İmparatoriçe de 

siedeld muval(kat genel k.l aynı mcvl,ie giln ek 

rargaha doğru yürüm ek yola 1".ıkacalttır. 

y il 11 

üzer ! 

22 Devlet Avr pa 
italya ya karşt zecı i ted- Ha~eşlere yar~ıma çağaıl~ı. 

~İf tet~I~ ediyorlar. Londra, 22 (AA) Ha · 

C 
22 (A A) be ş ki isesi bütün Habeş 

enevre, •. l 
E I> ı . ulusuna talyanlara kar~ı 

Norveç, stonya, ) U gaııstan 

zecri tedbirlerin ilkini yeri· 
ne getirdiklerıni u 'uslar so 
syeles ine bıldirdıler . 

Cenevre, 22 (A.A .) 

Romanya da halyaya silah 
Ambargosu koymuş ve kır 
ediyl yasak etmiştir. 

Bu suretle şimdiye kadar 
halyaya si 'ah ve mühimmat 
ambargosu koyan devletle 

rin adedi 22 yi bulmuştur 

talii her gün daba nydınlaş
arak, yükselip gittıkçe, onl 
arın düşmanları için hayat 
bir ölüm zındana gibi, dar 

ala, nihayet hepsini kendi 

kanları içinde boğacaktır. 1 

F. R. fi T fi Y I 

mukavemet ve taarruz tavsiye 

etmiştir . 

Angılikan kilisesi baş 

p 'skuposu Avrupanm bü· 

tün kiliselerini uluslar sos 

yelesine yardıma çağırmış· 
tır. 

Sovyet 
Sporculan An~arada 

Ankara , 22 ı A .A) Dün 

gece Sovyet sefaretinde l'ü

rk ve Sovy\!l sporcuları şe 

refine büyük bir kabul res· 

mi yapılmıştır. 

Ras Seyyıım Kuvvetleri de İtalya~ların Kuzey 
Cephesindeki Karakollarına Taarruz Ettiler. 

-
Ka~eşliler A~igrat, Adua, A~sum Hattmdaki Mevkiileri Tahkim Ediyorlar. 

llabeş ordusu /(amulanları · 
ndarı Has Seyyum 

Londra, 22 lA.A .) - ft . 

1 

alya - Habeş harbine ve 

bu harbin husule getirdiği 

1 

arnu ' usal duruma ait dün 

gec e alman haberler şunlar 

1 
d ı r· 

Ras Seyyum İtalyanların 

kuzey cephesinde ileri ka · 

ra kollarım geri a\dık l arını 

ve Adıgrad, Arfua ve Af,wm 

h i\ ltrndaki m e vkile rini tah\dm 

ettiklerini imparatora bıldir· 

mi§tir. 

Londra , 22 (A.A. J 

Ras Kassa kuvvetleri de mü 

temadiyen Kuzey ve Kuz 

doğusuna doğru ilerlemek

tedirlar. 

lar Bir Garnizo-
bardı Et nu • 

ı. 

Habeşlerle İ~alyanlar arasında 
önemli b?·r çarpışma oldtJ . Bu 

· ça rpışmada Habeşler (50) ölü 
.... 

ve yaralı,ltalyan arda (14) ölü 
L'e (40) yaralt ver·d ler. 

Son ltalyan _ Habeş mulıarebcsindt. şiddetli lop ateşi 
ve bombarJıman 

Londra , 22 (AA) - İtal - 1 İlkteşrinde halya11 uçaklara 

ynn Habeş harbine ait nh 1 Nadişelebi ırmağı yakınm -
nan habere göre Kuzey daki Savelis bölgesinde bir 

c ephesine İtalyanların hava Habeş garnizonunu bom· 

istil<şaf faa ' ıyeti devam et

mektedir 

Londre, 22 (A A.) - Gü 

ney cephesinde de sükünet 

vardır . Yalnız bir İtalyan 

bıldiriğlne göre on sekiz 

bardıman etmiştir. Ve yerli 

askerlerle yapılan çarpışma

da Habeşler iki top iki 

maldneli tüfe nk iki kamyon, 

yülerce tüfenk ve bir kaç 

sandık cepane ve bir mik-

Habeş ordllsu rw ı( kamu lan 
larrndan Ras Kassa 

Habeş 
imparatoru cep~eye gidiyor 

J ııı ı i<ı lur I / ıille S!·lıusic 

..-.. di sababa , 22 (A .A.) -
1 ıı t'a ra tor yakında Dessiye 

gi.Jecf'l:ti r H~rlıin l lpara · 

t ı run cepheye gitmedik

çe IMş'ıyc cağına pek az ih · 

ti n a l ve rilmektedir 

Londra , 22 !A.A.J Ha-
b •ş s tan J a kuze y cep hesin · 

d e İ tal yan uçaklarının faa 
liyeti ve Habeşlilerin Tigre 

bölgesindeki tah~idatı devam 

etmektedir. 

Londra1 22 lA.A.)- Gü 

ney ceph~ainde sükünet var· 

dır . 

Habeşlilerin de müstah· 

kem mevkilerini tahkim et
tikleri bi ldirilmekte ve hal· 

yanların da Cerlercir Lonu · 

il su noktnlarmı aldıkları 

söyleniyor. 

tar esir almışlardır. 

Tarafeyn zayiatına ge· 

lince: Habeşlil~rin elli ölüsü 
bir kaç yaralı ı , ha lyan1a

rm da on dört ölüsü kırk 

yaralısı vardır . 
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Toprağın 

Verimi 
Köylü kardaşlar: 

Dünyanın en verimli ve 
en bereketli bir toprağına 

sahibiz. Bu toprağa nepiınl· 
zin ne candan, ne içten ba
ğlı olduğumuzu söylemeğe 
bilmem ki lüzum varmı? 
Türk ulu u bu toprak için 
kanını dökmekten, hayalını 
vermekten çekinmedi. Çe· 
kinme) ecektir de . 

Toprak hele biz köylü ve 

cemiyetler için bir ana gibi
dir. 

Ömrümüzü unun üzerinde 
didine. çala~a harcarız . Sevin 
cim izi o verir, derdimiz o 
ise, ellerimizin nasırlarmda 

onun izleri vardır. 

Kısaca toprak bizim her 
şeyimizdir. 

Karda şiar!.. 
Şüphe yok ki toprağa 

hep~niz yenilmemek \ıe so 
nu gelmiyecek bir sevgi ta 
fıyorsunuz . İşte ben de bu 
gün büyük sevginize daya
narak sizinle onun üzerinde 
ıörüşmeğe yeltenecE:ğim .. 

Daha baştan dünyanın en 
bereketli ve en verimli bir 
toprağına sahibiz dedim. 

Bu çok açık bir gerçektir. 

Şu halde Türkiyerr iz için 
.toprağın büyük bir var. 

lık olduğunu bilmem ki söy· 
lemeğe lüzum varmı? Bunu 
göz önünde bulundurursak 
topağın önemi kendiliğin

den meydana çıkacaktır. 

Öyle ise bizim Lu büyük 
varlıktan fazlasile istıfade 

etmek, bu istifade yollarını 

araıtırmak en önde gelen 
işlerimizden biri olmalıdır 

Bu da toprağın verimini art
tırmakla olur. Toprağın ve

rimini arttırabilmek de ona 
iyi bakmakla ve tarım (zi 
raat) yenilıklerini gözden 

ayırmamakla olur Yirminci 
yüzüncü yıldayız Her bütün 
itlerde büyük yenilıkler ol
du ve olmakta devam edi 
yor. Tarımda da öyle. On· 

da da bu yenilikleri öğret

mek ve göreneği bırakma"k 
gerek Aksi halde bereketli 
toprağımızdan lazım ce1diği 

kadar istifade edemeyiz. 

Bir işi atalarımızdan gör• 
düğümüz etbi yapmak de
mek olduğumuz yerde say
mak demektir. 

Halbuki ileri g :dememek 
bir insan için ayıpların en 
büyüğü ve en yüz kızutanı· 
dır Onun için sizler de tanm 
(Ziraat) işlerinde bu yenili 
ğe koşmalısınız. Çünkü top· 
rağımızın anc~k bu sayede 
verimi artabilir. 

Makfna yüzüncü yılında· 
y11. Makina en güç. en zor 
işleri kın bir zamanda ve 
insandan çok daha 
kolaylak1a yapıyor. 

başarıyor. Makinanın bu ku

vveti ve gücü gün geçti 

leçe '8rhyor Sizler de tarım 
iılerinde makinaya büyük 

bir pay ayırmahsınız, uunun 
için de bir ltöydekl çiftçiler 

hatta yakın köyler bir ara 
ya gelerek tarım makina]a 
rına sahip olmağa çalışma· 

Ildır. Bundn beraberliğin 

topluluğun büyük bir değeri 

olduğunu asla unutmamalı

yız Y almız kalmak daima 

Moskova "çocukların sa· 
ğlığını koruma enstıtüsü" 

üyelerinden B. Osinovski 
türlü hastalıklar yüzünden 
ölmüş çocukların kalplerini 

yeniden iş'etmek hususunda 
birçok başarı 1 ı tecrübeler 
yapmıştır. Yaptığı 50 tecrÜ· 
be ien 35 inde ~al pi eri iş 

letmeye muvaffak olmuştur 
Bazı hallerde suni olarak 
tahrik ~dilen bu kalplerin 

çalı§ması 25 saat sürmü~tür 
Hususi bir rnayiin ku1lanıl

ması sayes;nde birçok kalb 
ler ölümden sonra normal 
olarak üç dört saat çalış 

mı~lardır Sovyet ilim mch· 
afillerinde bu tecrübelere 
büyük bir önem \ erilmek· 
tedir. 

Mangolistanda radyo 
Mangolistanda elektrik 

sosyetesi tarafından 100 
kılovat kuvvetinde bir mer 
kezi radyo istasyonu, diğer 

dokuz şehirde 5 kilovatlık 

küçük radyo istasyonları 

inşa edilmiştir. Mongolistan 
da radyo neşriyatı genişle 

mektedlr. 

Türkistan~a büyü~ petrol 
f ış~uması 

Türkistanın güneyinde pe 
trol araştırma ışleri eyi so · 
nuçlar vermiştir. Üç Kızıl 
ilçesinde burgularla sondaj 
yapılırken bir kuyudan pet 
rol fışkırmaya başlamış ve 
36 saat içinde 1 ).000 ton 
petrol birikmiştir Bu fışkır· 

ma, Türkistanda bugüne ka 
dar hiç ümit edilmiyen ga· 

yet zengin petrol lrnynakla
rının bulunduğunun bir ala 
melidir. Üç Kızıl bölgesinin 

ileride büyük bir endü&türi 
bölgesi olacağı şimclicl en 

beklenmektedir. 

~in~3 iç savaş 
Tasın Tokya a}tarının 

haberlerine göre Çin Kızıl 

ordusunun esas kuvvetleri 

Si Cu · van ilinin kuzayın 
da toplanmıştır. Buradn 
16 Eylülda Nnnkin kuvvet· 
leri ile kızıllar arasında 
kanh bir çnrpışma olmuş 

ve büyük mikyasta lopçu 
ateşleri açı mı~tır. Hükumet 
askerlerini ta§ıyan bir trE'n 
kızıllar tarafından taarr za 
uğramıf ve 200 den fnzla 
hükümet askeri ölmüştür. 

~rne mali yardım 
Tasın Tokyn aytarınd n 

alınan haberlere göre Japc.n 
hükumet teşelddtüllerı ıle 

lngi iz Laylras heyeti ara 
sındaki konuşmalarda Çinin 
ekonomik durumunu ıslah 

için 200 milyon Çın Doları 
nın Çine ikraz edilmesi ko 
nuşulmuştur 

Eğt:r Jdponlar bu ıslikra 

za İ§tırak ederlerse lngilte 
Mançukoyu resmen tanıya -
cak ve Çine de tanılacalchr. 
Japonlar bunn karşı İngılltre 
tarafın fan Mançu konun ta-

nınması ve bu i tikrazdır. 

zaıflilıtir Birl:k ve topluluk 

ise kuvveti başarıldığı 

gösterir Birbirine ka} r ü§an, 
birbirine inanan ve ıleriye 

hep birden atılmak ülkü· 
sünü taşıyanlar iç:n bu hiç 

de zor bir şey değildir. 
TUUKIJ/LI 

TORKOILI 

p • r ı 

il~ön~urulunun toplantısı 
Cumuriyet Ha!k Partisi 

il yön kurulu dün 
saat on yedi buçukta 

B. Lütfü Kırdarın başkanlı
ğında toplantısını yaparak 
Cumuriyet bayramı hazır· 

lıkları etrafında görüşmüş 

lerdır. 

Kamun~ayl r arasrn~a ~e
ğişikltkler. 

Merkeze bağlı Küpeler 

kamunbayı Ziya ile Halya 

ya bağlı Orhanlar kamun 

bayı Zıhninin nakilleri ya

pılmıştır. 

Sa 1 1 
Dün istan~ula gitti. 

ilbay ve Şarbayımız B. 
Salf m Günd:>ğan dün akşam 
treni ile Jstanbula gittmiı· 
lerdir. 

B. Salim Gündoğan ista 
nbuldan Ankaraya geçecek 

ler ve perşembe günü açıla · 
cak o 1an Urayla,.r Kongresine 
iştirak edeceklerdir. 1 

ç 

.,._ 

Ögretmenlerinin ~ers üc
retleri bildirildi. 

Orta okul öğretmenlerinin 
yeni ders yılında fazladan 
almakta oldukları dersler 
bazılarının geçen yıla göre 
azalmış, baz,ları da çoğalmış 
olduğu için ücret o 'arak 
aldıldarı aylıklar üzerinde 
Bakanlıkca aı;altmn ve ço· 

ğaltmalar yapılmıştır. Buna 
göre dersi uzatılan ve aylık· 
lan artan öğretmen 1 er şun 
lardır: 

Öğretmen okulu riyaziye 
öğretmeni B. Şeref 45, er 
kek orta okul tabiiye og 
retmeni bayan Ayşe ve ha · 
y.ın Mükaddese 24 lira, ri
yaziye öğretmeni B. Hicri 
ye 16, tarih coğrafya öğ· 
retmenl bıı.yan Melik~ 8, 
Türkçe öğretmeni B. Sami
ye 16 lira ücret verilmiştir. 

Ders saatlarmm azalma
sından ötürü ücr'etlerinden 
indirilen öğretmenler: 

Erkek orta okul tabiiye 
öğretmeni B. Bedrinin üc
retinden 4, tarih coğra · 
f ya öğretmeni B. Hamid in 
ücretinden 20, öğretmen 

okulu edebiyat öğretmeni 

B. Bakinin ücretinden de 
30 lira indirilmiştir 

[~remitte. Ban~nmaoa va [r~e te ~ainler lanetle aml
~ı. Halk Atatür~c ~ağlıh~:anm ha~ku~ılaL 

Dünkü sayımızda Büyük Önderimize 
yapılmak istenen suikast teşebbüsünün 
bütün ilçe ve kamunlarlmızda büyük bir 
nefretle karşılandığını yazmıştık. Bugün 
de aytarlarımızdan aldığımız bu toplan
tılara ait tafsilatın bir kaçını aşağıya ko
yuyoruz: 

lfondırmdarı bır görünıiş 

[~remitlilerin tnplantısı 
Edremit, 22 (Özel ayla 

rımızdan ' Türkün göz 
bebeği Cumur Başkanı 

Kama! Atatürke ~uilrnst 

yapmak üzere bazı hainle 
rin teşebbüse P,eçmeleri bu 
rada bfıyük hir le s ür uy<m 
dırmıştır. 

Sayımcian S'lrua b n 1e ce 

Edremitli saat on a tıda hü 

kunıet önünde loplr nar ak 
Ataltr c sc\gilerıni bütün 

manasile dışa vurmuşlardır. 
Uray baş sekreteri Osm 

an ilk olarak kürsiye çıktı. 

Heyecandan kısılan sesı 

ile ağlıyarak ve halkı da 
ağ'atarak kürsiden indi. 

Ondan sonra öğretmen 

ı~·dn mil İlçclJCJfJL Omer 
/Jcd rclli 11 

Halit ha.kın duygularına 

tercuman oldu. Gençlerimi 
zden Mustafa Seyit alçakça 

teşeLbfü:ü lanetliyen bir şi 

irini kalplere sindire sindire 

' 11111 A iti I= il llıı. 15 il J 
uğday Sonbahar 

f ıatlan dün öğleden son
ra bir parça kır1ld1. 

Son günlerde buğday fi· 
atlarında büyük bir haieket 
göze çarpmaktadır. 

On beş yirrr.i gün önce 
kilosu dört kuruşa kadar 
sahlmakta olan buğday şu 

bir hafta içersinde büyük 
bir yükseliş göstermiştir. 

Bir hafta, on gündenberi 
daima yükselmede olan fi· 
atlar öğleden sonra 
birden bire kırılmağa baş· 
lamıştır 

Huna göre dün sert buğ 
day altı kuruş elli santim· 
den, yumuşak yedi kuruı 
elli santimden, muamele gö· 
rmüştür. 

At yanş,an ~azuhklan 
Yüksek yarıı ve islah en· 

cümeni adına yapılacak ol 
an sonbahar at yarııhırı 
için lazımgelen hazırhklar 
yapılmaktadır. 

Bu yarışlar ikinciteşrinin 
17 nci pazar günü yapıla· 
caktır. 

Kavga sonunda yaralandı. 
Kökköyünden lbrahim oğ· 

lu Abdurrahman ile Ali oğlu 
Mustafa ve Hhlil oğlu Osnıa0 

arasında bir kavga çıkın•§ 

bu kavgada AbdurrıthrnaP 
başından ve kolundan yara· 

lanmıştır. 
Tüzel takikata batlanmııtır· 

Kız 
ortag~uı ~ire~töı lüğü 

!Şehrimizde 
Dün blr zelzele ol~u. 

lstanbul Hakimiyeti Milli· 
ye şehir yalı okulu direktö 

rü Fehmi otuz beş lira ma· 
aş ve kırk lira ücretle şeh· 
rimiz kız orta okul direktö· 
rlüğüne ve Türkçe öğretm· 

enliğine atanmııhr. 

okudu 
Edremidin sayın İlçe· 

bayı B. Ömer Bl!drittin 

kürsiye geldi. Ve heyecanlı 
bir hitabe ile halkı coştur

du işte Ömer Bedrettinin 
hitabesinde: "Ulusun Atatür 
ke bağlılığını ve ona kar§ı 

ke.n bakmağa yeltenen 
gözlerin kör o'mağa mahküm 
olduğunnu öyle samimi bir dil 

le anlattı ki kendi içinden 
geçeni dinliyen, bütün he· 

yecanla taşan halk ıöyle 
bağırıyordu: 

(Atatürke kalkacak eller 
kırılacaktır. Hainler kahrol

sun.) 

Gece: Saat 19 ·bütün 
Edremit gençliği Halkevi 
önünde toplanmıştı. Binler· 
ce kişilik bir kafile teşkil 

eden bu Atatürk çocukları

nın en heyecanlı anlarını 

yaşadıkları belli idi Büyük 

Önderleri için canlarını ver 
meğe her an hazır bulunan 

bu büyük varlık Edremidin 

her tarafını coıkun bir teza· 
hüratln dolaştı. Yer, yer 

Sekreter Osman, Ziraatçı 
Nuri, Halhevlnden Osman 
ve Mustafanın söylevleri bu 
tezahürata ve bu içten he 
yecana hakiki birer iercu· 
ınan oldu 

Tezahürat gece geç valııt 
nihayet bu 1du. Halkın me) · 

unl<ıra karşı duyduğu kin, 
gayz bütün şiddeıile devam 
ediyor. 

Bandırmada yapılan n,iting • 
Bandırma, 22 (Özel ayta· 

rı l ızdan) Ba:rı EO) suz'a 
rın Hüyük Ôn<l<'rimiz Ata 
türke yapmak istedikleri su 
ikabl burada derin bir nef
ret uyandırmıştır. 

Bugün kurtuluş alanında 

toplandn Bandırmalılcr At 
atürke sonsuz bağlılıklarını 

göslermiıler ve alçaldarı la 
netle anmışlardır. 

Dün ıehrimizde saat do

kuzu yirmi geçe dört saniye 

kadar devam eden şiddetli 
bir yer deprenmesi olmuştur 

Debrenme hiç bir zarar 

yapmamıştır. 

Erdekte yapılan miting 
Erdek, 22 ( Özel ) 

Suikaatcıların melun tasa· 
vvurlarını lanetle karşılamak 
için Erdek halkının dün sa· 
hah saat onu on geçe bir 
miting yaptığını telefonla 
bildirmiştim. 

Miting yapılacağını duyarı 
Erdek halkı dükkanların• 

kapatarak ve iş 1 erini derhal 
bırakmak suretile Cumuri · 
vet meydanına büyük bit 
kütle haline toplandılar . 

İlk defa kürsiye çıkarı 
Cumuriyet Halk Partiıi har 
kanı ve vilayet daimi endi· 

men azasından B. Selahııl· 
tin Yücel, Ulu Ônderirnit 
Atatürke suikasd yapmak 
istiyen vatansızları: meturı 
tasavvurlarını ço~< hararetle 
izah ederken sözleri arasıP· 
da halkın (kahrolsun nlç&I< 
hainler) sesleri yükseliyor· 
du. Bunu müteakip gençleri 

mizden sağlık işyarı Muanı· 

mer Ağan da ateşli bir söY. 
lev Vl!rerek sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

Ö Ata· Ulu nJerimiz sevgili 
türkün mukaddes hay.ttına 

kıymak isliyen vatansız. se· 

fil ve a 1 çakların namussuı:· 

ca tc..ştdıkları zihniyet ve ha· 
r<!ketleri haldki Türk evladı 
olmadıklarını bu gün çok 

açık olarak meydana koY 

muştur. 

Bu alçakca yaptıkları te 

şebbü~lerini candan telin ede
1
. 

. 1 
lim, ve Ulu Önderimiz seVi'1 

Atatürke uzun esenlıJder 
ve daima başımızın üıerirıde 
bulunmasını diliyelim. 

Bu melaneti meydana çı 
karan hükumetimiz var ol· 

sun. Dedıkten sonra halk heP 
beraberce (kahrolsun alçak 
ve sefil vatansızlar) diyerek 

bağırmıılardır. 
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r!!.·············································· .. l! abancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
far tevlit edecektir. Altın -................................................. ~ 

ltalya - Habeş Savaşı 
Ve Para P i y a sa s ı 
muslar sosyetesi zecri tetbiıleı i ~arar artma ahrsa 
-- Ki ~iç ummayoruz - ilğili memleketlerin e~ono-

misi büyü~ bir ~amle ile ileri atılaca~tır. 
Resterlloyddan: 

Doğu Afrika çarpıtmaları· 
rıın baılanması sade mahal
li bir anlaımazlığın gürültü
lerınden ibaret değildir , bu 
'Ynt zamanda dünya ekono 
trlisi ve dünya para piyasası 
için büyük bir devrim ifade 
eder . Netekim son günlerde 
0 1up biten hadiselerin , altın 
blolu siyasetini takip eden 
trltrnleketler üzerinde, doğ

rudan doğruya tesir edeceği 
Pek tabiidir. 

Yeni baı gösteren bir iti· 

ltıatsızlığın ilk tesirlerini Hol
landa Gulden' i üzerinde gör· 
dük . Ekonomik durumun 
karıııında Hollanda genel 

kllrnoyu glttıkçe daha faz1a 
dev al va ti on taraf tarı olma . 
h başladığı gibi katolik pa 
ttfsi bile artık son ferdine 
kadar Colijnin deklasyoo 
•!yasası peıinden yürümüyor 
F'akat hatta gulden üzerin 
deki dahi li tazyik az bile 
0 lsa harbin başlaınasında11 
•onra , Hollanda parasının 
0ldukça tehlikeye gireceği 
fÜphes izdir . Tahminimize 
a<>re İtalya ktsa bir müddet 
•onra altın esasını terkede

~ektir; mamafih bunu söy 
Ctken İtalyanın bugün bile 
bakıki bir altın esasına da 

hndığını iddia etmek istemi · 
Yoruz. Eğer İtalya kati surette 
altın bloktan ayrılacak olur, 

bu diğer altın esa slarının 
da kuvveten düımesini mu · 
c· 11> olacaktır . Uluslar sosye-
ltai zecri tedbirleri karar 
titana aldığı taktirce ki bu · 
kuvvetle umuyoruz i lgi li 
llleınleketlerin ekonomisi bü 
bır hamle ile ileriye atıla · 
Cak, bu da para kıymetinde 
Yenı ve derin izler bıraka 
c,ktır . 

lerin tatminini reddedeme · 
mektedir. Faka t bu, zaten 
çok düzgün olmayan Fransa 
devlet finan ına daha ağır 

yük1er yükleyecektir. Eğer 
Laval , bugüne kadar yaptı
ğı beyanata ra2men son da
kıkada , sanksiyonlar aley
hiude bir karar verecek o
lursa hükimelin değiıtiğl 
anda bu günkü deflasyon 
siyasasını çarçabuk ortadan 
kaldırarak fırangı düşürebi 

lecek olan sol cenahın, tid · 

detli muhalefetile karşılaıa 
caktar. Demek ki her iki ta · 
rzda altın esasının , ıtddetli 

bir hucumla karşılaşması 
mümkündür. Zecri tedbirle
re baş vurulsada, vurulma 
sada, döviz piyasası ltalya 
Habeı savaıının tabiı bir ne
ticesi olarak Fransa ekono· 
misinde husule gelecek olan 

tazyiki evve1ceden nazarı iti

bara alarak, Fransız frangını 
dü~ürecektir . 

Diğer taraftan İsviçJenin 
ekonomik durumu İsviçre fr 
angının umumi bir sarsıntıya 
mukavemet "edip edeip ede 

miyeceğini şüpheye dü,ürü · 

yor. lsviçrenin konjonktür 
tahminl•!rini incelediğim iz 

zaman, bıınların son zaman· 

larda teklikeli bir surette 

düştüğünü görürüz . Mesell 
ağustos ayının ihracat mik
tarı 1934 son kanundan l.ıe 
ri gördüğümüz en küçült 
rakamlar ifade olunduğu 
gibi , gerek ihracak, gerek 
ithalat bundan t:velki ayla 
ra nisbetle, çok gerılemittir 
Buns savaş girdabına yu 
varlanmak veya zecri ted 
birl,.re bilfiil iıtirak etmek 
korkuları da ilave olunacak 
olursa, lsviçre altın esası 

nın muhafazası iç in büyük 
tehlikelere ba ş gösterir .. 

Hadi satın akışı esnasında 

altın blokunun kırıldığını 

farzedelim: Bunun dünya 

1 

esasının böyle bir sarsıntıya 

maruz kalması evvela arsı · 

ulusal rekabeti tiddetlendi · 

recek. Esasen çok kıt olan 
dünya lf>cimi uğruna yeni 1 

mücadelelere yol açacaktır. l 
Aynı zamanda y e n i 
verKi maniaları diki 
lecek ve sınırlar arası mal 
mübadelesine sed çekmek 

için bir tak1m mahirane te

dbirlere baı vurulacaktır. 

Bu durumun eyi bir ıekllde 

halli için mevcul ihtimaller 
o kadar azdır ki , ancak uf 

ak tefek tesellilerle ıkttf a 

etmemiz lazım geliyor. Bel 
ki artık bu memleketler ko-

ydukları büt'Ün maniaların 

ve setlerin saçmalığı anlar · 

lar, belki hiç kimsenin mal 

iıtemediA-i ve herkesin para 

peıinden koıtuğu bir sırada 

bu sisteomin gün geçtikçe 
daha şiddetlenmesi , nihayet 
kendi kendisinin mahvini 

mucib olur Belki de dünya 
teciminin tam inkırazından 

sonra arsıulusal it birliğine 

doğru bir yol bu1unur ve 

bu yol herkesi sonucsuz ko
nferans ve kararların aksi-

ne tecim manialarının orta

dan kalkmasına ve onun ye· 

rine araıulusal para sistem

inin her hAngi bir yeni ıa · 

kline. velhasıl uluslar ara 
sında tam bir an\aımaya 

doğru götürür. Fakat bu 
yol ne zaman açılacak? 

Şuraaı muhakkaktırki al

tıun bloku, dünya savaıınm 
sonuçlarına şu veya bu ıe

kilde nihayet verebileceğini 
ve savaıı talıip eden mua 

hedelerle tamamiyle nrsılan 

dünya ekonoml&inin stabili · 
zasyonun elde edebil~ceğini 

zanneden bir zamanın baki· 
yelerini teşkil eder. intibl\k 

kl\biliyetine malik olmayan 

altın 

tashih 

asas\arı veya geç 

lazım 

gelen canııız n u su r -

!ardır. Ancak bu gibi tas-

hihlerin yapılması için en 

müsait zamanııı savaı zam . 

anı olup olmadığı ıüpheli 

dir. Arsıulusal para muva 

zenesi normal olsaydi, harp 

halinde savaıan "sinirli,, 
memleketlerdeki alt unun ha
rbe ittirak etmeyen memleekonomisi üzer inde ne gibi 

tesirleri olabilir? Şurası rnu· ketlere akması lazım gelir -

h ukka ki , altın blokunun di; belki timdi Amerikaya 

kırılması borejiye ilgili he r doğru akan bu tabii altun 

m emlekette az çok zarar · ı ceryanınm önüne mümkün ı 

BUGÜN 
Şifa 

Eczahane si 
Nöbetcidir 

~ 

-
Kayıp diploma 

13:!6 da İstanbul Tıp Fs· 
kültesinden aldıitm diplomam 
Biiyük Harple talih yan. 
gınında yandı Yen isini ala · 
cağım ilan olunur. 

Edremitte Doktor 

Nuri Ffktüs 
5 1 - 253 

Kayıp mü~ür 
Hüseyin adlı mühürümü 

kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan hükmü olmadığı 

ilan olunur. 

Aslıhan köyünden Ya · 

hya oğlu Hüseyin 

olduğu kadar az set çek· 

mek en doğru hareket olur. 

Altun bloku, "dünya ban

keri " olmak kabiliyetini ka 
yıp ve bu rol, finans alemi 

tarafından zerre kadar te 

reddüt edilmel<sizin yine Am· 

erikaya iade olundu. Harp 

bütün ekonomik ve siyasal 

tesirleriyle· ilerledikçe bu rol 

mübadelesi de kendisini da · 

ha aydın bir suretle hisset · 

tirecektir . İtalyan Habeş ha · 

rbt bundan otuz yı 1 ev -

vel patlamıı olsaydı, dünya· 

yı ve dolay11iyle para kıy 

metlerini bu derecede sars · 

mazdı; fakat bugün , yani 

bütün ekonomik hayatın 

fevkalade zayıf oldu~u bir 

zamanda, daha büyük para 
hareketleriyle karıılaşmamız 

kuvvetle muhtemeldir . 

Bunun için Londra City 

sin·le , nihai bir pua stahdi 

zasyonu zamanını n asıl ş ın· 

di gelmedıği hakkında hü · 

küm süren kanaat, her hal

de kolaylıkla anlaıılır. 

SAYFA 3 

~~~~~~~~~~~~ " 

1 31 Te~riııit•\' t•I Giinii Arsıulusal .\rıırma 1 
i J;ı;~~~~=;i•ç~~,~~lar Arasın-1 
1 da Bir Müsabaka Actı. 1 
1 Her çocuk "Aıtııma,, hakkındaki düşün~esini on 1 
1 satırı geçmirecet surette yazmalıdır. 1 
1 Bu Yazılar: ~ 1 29 T. Eve/ tar.ihine kadar İŞ BFIN- ı 
" !<.FISI İSTRNBUL ŞUBESİ Pı d resine ;11 
6t Gönderilmelidir. ~ 

1 En eyi yazan çocuğa 100 lira mükafat verilecek, 1 1 ikinciden itibaren 25 kiılye bir kumbara hediy• I 
it. verilecektir . ~ 

1 Mü ~;Hal la r 3 l TP~riniP\ elde da~1tılc.u·aktır · ı 

~ 8355 1 
~~~~~lAt~~~~~~~~ 

ŞARBA YLIKT AN 
Yinice köyünde Değirmen 
Ertuğrul köyünde Değirmen 
Çayırhisar köyünde Değirmen 
Durak Nahiyesinde Zeytinlik 

Y1ı1karıda yazılı üç deiit men 936 yılı kasımına kadar 

bir sene kiraya verilmek ve Durak nahiye&indeki zeytin . 
ltğin bu yılki mahıül toplanıp alınmak üzere 18 teırinev

vel 1935 günlemecinden itibaren açık artırmaya çıkarı mıı· 
tır . İhalesi 4 ikinci teırin 935 pazartesi günü ıaat 16 da 
belediyede yapılacaktır. 

İsteklilerin müracaatı bildirilir. 
4 - 1 - 220 

------------------------~----

Sıııclı rg·ı B<~lc,l.iyeisiıı(leıı 
Sındırgı suyu içfn muktezi 7 santim kutrunda ( J 4 l 1 O) 

kilo sıkletinde (830) metre pik dökün font boru ile (683) 
ktlo sikletinde 121) adet vanloz, tahliye tevkif muslulda
rı ve rapt aksamı ve üç ağtzlı rapt boruları ( 1702) lira 
bedeli keıfile :! teşrinevel 935 tarih inde )irmi aün müdd
etle eksiltmiye çıkarılmıştı . Eksiltme n üddeti (45) güne 
iblağ ve l 5-11 · 93~ cuma günü saat i6 da ihale olunmak 
üzere 25 gün daha teı:ıdit ve ıartnarne de yftzılı teılim 

müddetide OTUZ güne çıkarıldı kanunda rnval yazılı te' 
minat ve vesaik alınacak ve açık eksiltme belediyemizde 
yapılacak ve proje örnekleri belediyemizden verilecektir. 

2 .:. 1 - 221 

rrıı pıı ıııii,lii ı· Jiiğiiıı,leıı 
Dükkan Eski ıadırvan vnkfı: Sağı Serezli Muıtafa solu 

berber. 
Hasan ar~ası saraf Asım iffet dük
kanı önü hükumet caddesi. 

Evsafı ) ukarıda yazılı dükkan suya meşrut vakıftan 

olup öteden beri bu suretle evkaf idaresi tarafından idare 
edilmekle iken sular kanunun hükmüne te-vfiken beledi· 
y .!ye devir edildiğinden belediye namına tesçili istenilmiıtir . 

Cihet meşrutası ve mülkiyet sebepleri mahallinde bir 
memur tarafından 7 l I 935 perıf.mbe günü saat on ye 
dıde tahkik edi'eceklir. İtiraz ve alakası olanların tapu 

, idaresine ve o günde gelecek m emura vesaikleri1e bir
likte müracaatları ilan olunur. 

Italya ve Habeşistab ara · 
11 tıdaki savaş, Fransamn 

~ilitristleri arasında , lesli · 

1 
atın daha ziyade kuvvet 
ttırnesi için bir bir heves 
~Yandtrdığından şüphe yok 
tur. Laval ise , nemleketin 
ıç 8İYa.sıısını ilgil endiren ba · 

~beplerden dolayı bu he-
,~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~-=====~.,__-~~~~~:=:==:::~============-=::::====================~ 

~ük Öykü 

Gizli Kalmış Bir Aşk!. 
Yanzan: TÜRKER ACAROGLU

0 

b· lızatmıyayım . Filhakika , 
ır kaç gün sonra, düğünü -

lttını oluyordu Bağlarla gü
G 
il eğlenen, dans eden da 

\ıet '· ı I ı er arasında , ben de on 

1
'tla berabe r hazır, lıu 

1lınrnak 1ığımı göstermeğe ça· 
'ttırn . Bunda muva ffak ol -
d\J 
~ lll nıu, bilmiyorum. Fakat 
.;Yltsızca gülmeğe çalıı ı yo · 
t Um Buna mukabil herta 
'fırn kırgın her tarafım ağ· 
tıYor k b lak • san i a ıımda bir f e -
~ et dolaııyordu. isminin 
.ı. · • olduğunu öğrenebil · 
41~· h ırn sarı delikanlıyı da bir 
'fta v k' .. . ı · ar ı , gorem emış 111", 

Cece yarısına doğru, ar -

' 

tık "nışanlım,, ınfatını son 
defa olarak kul1anacağım 
kocamla, bir mehtap. Gezi 
ntisi yaptık. Sonra edamıza 

beraberce girdik 
+ • . 

' abah Pazartesi · büyük 
bir neşeyle uyandım. Erlcen 
den o günün gazetelerini o 
kumak ade timdir . O gün, 
ıehrimizin biricık gündelik 
gazetesini karııtırırken, kü 
çük bir haber veriliyordu: 

"Şehrimiz yahlı meslek 
okulundan, M . . . adlı bir 
genç, dün yatakanesinde ö 
lii olarak bu'unmuıtur. Bü 
tün araıtırmalara rağmen 

bu gencin nasıl olupta öldü 
ğü anla~ılamamııtır." 

Kendisi son Eamanlarda 
sararıp solmuı adeta hasta 
denecek bir hale gelmitti. 
Hatta geçenlerde . ... . . has 

tanesinde küçük bir de am · 

eltyat geçirmi§li. M. . Bul

garistanın R .. ıehrindendi. 

Bir annesinden haıka kim
se11i olmadığını temin ediyo· 
rlar. Yaşı on sekizdir. Fazla 
kimselerle arkadaılık etmez 
bir f cenara çekilip düıünür 
dli§ünürdü. Hatta okulda, 

onun fazla samimi bir ar 
kadaıı da olmadığını söyli · 
yorduk. Fakirmiydi. yokfa 
orta halli miydı? bilmiyor. 
üzerindeki elbiseden olduk
ça temiz giyinmeğe itina 

etmiı olduğu anlaıılıyor. Bu 

gün bütün okul arkadaşları 
zavallı gencin, mukavemet 

edilm ez, giz1i bir aşkın kur · 
banı olduğu fikritlde mütte
fiktirler .. . ,, 

Gaıete elimden düıtü. .. , ·;:.-· 

Gözlerimi açtığım zaman 
güneşi yanımda gördüm 

- Ne oldu, nen var gü · 
zelim! Diyordu. Sana neler 
o'uyor l u günlerde. Susma 
niçin cevap vermiyorsun? 

Susuyorum. Ve susaca· 
.... 1 
gım .. 

Bana, bura havasının bu 
sıralarda çok sıkıntılı geldi · 
ğlnl, yaramadığını söyledim 
Ertesi gün, üç ay için, ba

layı &ı ·yahatına hemen çık-

rnağa karar verdik. 
Kaç gün sonraydı bilmem 

artık, İtalyanın lacivert se· 
mas! altında bulunuyorduk 

Kızgın Napolide Veıüve 

çıktık Romada Forum da, 
Devler kaldırımında dolaı· 

tık. Deni'l. ortasında coıkun 
bir belde olan Venedik'in 
sokaklarım gondollarla gez

dik . Meıhur güvercinleri ar· 
asında resim çektik .. . 

(8 i t m e d i l 

Bilgiye düşmanlık bu ka
~ır olur. 

Fraıanın en tanınmıı ve 
kıymetli ed~biyat ve kültür 
mecmualarından biri olan 
Mecure de Franca muhafa · 

zakirlığıyle meıhurdur, O 
kadar ki, bu mecmua, Fran· 
sadaki bütün ilerlemelere 
rağmen, Parisin en eski ma
hallelerinin çok eski ve ha· 
rap bir binadaki idarehane· 
sini ba§ka bir yere taııma · 
ye. veya tamir etmeye hiç 
bir zaman yanaımamııhr. 
Dahası var, bu idarehaneye 

kuruluıundan beri telefon 

da girmemiştir. Şimdi meı. 

hur romancı Jorj Duhame· 
Iın mecmua direktörlüiüne 
getirilmesi dolay11ile nihayet 
idarehaneye telefon.alınaca . 

ğı umudu ileri sürillmekte 
iste de muhafazakarlığiyle 

ve makine düımanlığiyle ıö· 
hı et almıı olan Duha melin 
ıahsiyeti de bu umudu pek 
gerçekleıtirecek gibi görün· 
mi yor. 
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ıDÜSÜNÜN ÜZ!..~ -il İstanbul ve izmir depo!arın-lll 
! daki fiatlarla, Z - -
1 Her nevi Cam, Ayna, kontreplfik, iT 
• kornej, istor, kaplama almak istiye- W - -il nler her halde: 111 

z Yeşilli cıvannda Camci Hilminin : 

111 dü~~anına uğıanıalıdıı. 11 l lıııl - ~~ 

TORKDİLI ilk T eırin 23 ..-

~~~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,~ 
·· ırnı -il S lnsaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerin i 

l~I E nazarı dikkatine: i - -E Her zaman taze çimento, Eskişehir ~ 
: kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ 
E çeşitleri. = - -~ lnsaıta lulfanılafi ~ütün malzrn.e toptu ve pe- i 
~ rakente olarak : ~ - -= . ~ - Barıdınııa 1 ·rıwt P<ı~a CtHldt·~iııtlt: ""' 

'E i 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. HflKK! ffK/-1} 

l~scı·iıı i Btı 

- -- -75 Kuruş s D h b ~ - ernir lfd av at n1atıazasında ulunur. § 
_ Sipa rl şfr r derlıal l 11şmı l salıipleri 11e ve i 11 şaal ~ 

Ot t8t t•tf tftt t D •: ıını 
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Kitapçılarda Arayınız : mahallerine s11ralle !JDnderilir ve ydlşlirilir. ~ - -- -- -- --------
BALIK[SIR ASK[Rİ SATINAlMA 

KOMiSYOHU iLANLARl .. 

~--'\ § fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ , _ 
Her Tecimenin En Büyü~ Dileği: 

Kor ihtiyacı için 50,500 kilo Bulgur kapalı zarf usu

lile 1-2. Teşrin 935 Cuma günü saat 15,:~0 da Kor satın

a ima komisyonunda eksiltmiye konulmuştur. Tahmin be 

deli 4545 lıradır. Muvakkat teminatı 340 lira 88 kuru§
tur. Eksilmiye İ§tirak edeceklerin şartnamesini görmek 
ü-ıere her gün saat 14,30 da teldif mektuplarilc birlikte 

komi yona müracaatları. 
4 - ı . 189 

,.,., .... . ··- .. . "•' "'•' 

Susığarlık garnizon kıtaatmın bir senelik ihtiyacı o!an 
170 ton buğday unu 1 2. Teşrin· 935 cuma günü saat 15 

de kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 

l87CO lira olup muvakkat teminatı da 1402 lira 50 kuru
ştur İhale Susuğırlık askeri satınalma komisyonunda ya

pılacaktır istekliler §artnameslni Susığırhk ve Balıkesir 
askeri satınalma komisyonlarında görebilirler. Talip olan· 

ların sözü geçen gün ve saatden bir saat evel teminat 
mektuplarını Susığrlık satınalma kon isyonuna vermeleri. 

4 - ı 2u0 

- Edremit garnizonundaki birlıklerin ıhtıyacı ıçm 

eksiltrnıye konulan 370 ton una istekli çıltmadığ11 da11 
pazarlıkla rnuİcaveleye bağlanacaktır. 

2 4 ikincitt!şrın 935 ant 15 de Edremit askeıi 
satın a 1mn komisyonu binasında pazarlık yapılacaktır. 

.. -

... 
3 Evsaf ve şeraili an1aır ak ve öğrenmek istiyen- I 

~ E Bir defa deneyiniz. :::; 

lll.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ,,..il Satış Sürümünü Arttnmaktlr. 

Fakat 
Satış Birinci Şart: 

"Reklam,, dır .
1 

Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
Ve lltı l\ekl<tıııl<trıııızı 
(TÜRKDLİ) ı c \'t\ı·iııiz. 

Ü K ili 
Bahkesirin Biricik GJzetesidir 

•JJ (((·--.. .. .... ,> ... 1 

SAYIN ı 
8 
MÜŞTERİLERİMİZE : 

•Ucuzluğu · 1 
Zarafeti Ve ' 

Son Moda 1 
Malları ile tanıdığınız 9 

l~illlt•i r).,(l \'~(lllfl 1 

1 
hnlazi Manifatura Ve Kumaş Mağmsının • 

ı1 
8 

S ) .c 
1 L\ıl O D A __ c::::~ 

Her Yerde:: Okunur. w 

~ 'l'Hİ~~~rl'.\:' .Kl~LIK IH•,ı:ı.rı~ .YC~LÜLEl~_ı ' 

~ ~L\~ ! <~l'.I l~L. \il,. l'.\I. ı.:Ll ~\!, .\!·" ... ~ ·. ~,lıl- ' 
~ ~ l:. L il\ I\ l .U . \ ~ L. \ B Dil Z ( • h 1 J il ~ 1 1 h . .ill 

• •il Rt · . lfe- ~llR eıı ıe ~Jl •~ 
ler her gün Edremıt satın alma lrnmisyonılt.: Balıkesir Kor 'I" 
satın alma komisyonuna mürncaatlan. Un ve zahire f atları 

m~~~~~~ ~~~~~Q~~cırn-~c- ~~~~~m~~~~ ~~[ ~ı~ı liill ---------------- - -------- - jU, 
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. Kapah zarf usulıle cksiltmiye kc nulan Kötalıyada 
inşa olunac ık 2 binanın şartnamesine bazı husurnl ilave 

edıldiğinden evelkı ılan ) ok sayı 1 arak yeniden Kor alır.
alma komisyonunda kapalı zarf usuli <' eksi:tmiye 1 oı uf• 

muştur. ihale 7-2.teş 935 perşenbe günü saat 1 l ::le yapıla 
caktır. Muhammen bedeB ~994 lıra 48 kuruştur. Muvakkat 

teminah 4~9 lira 59 kuru§ şartnamesini görmek istiyen · 

ler her gün eksiltnıiye iştirak edecekler vakti roud yyc nin 
den bir saat evt>I teminat mektup'arıle Kor satınalma.ko· 
misyonuna müracaatları. 4 - ) 21Y 

i L B A Y L 1 K T A N: 
ilimizin özel bütcesi hesabına ilimiz kütüğünde kayıt

lı olanlardan Balıkesir erkek ortaokul bJriııci, ikinci, üç 

üncü sınıflarına parasız yatılı olmak üzere dört talebe 

ahnacaktır. Bunların sınavları Türkçe, tarih • cografya, 

Riyaziyeden olmak üzere 3 l birinciteşrin ve 1 ,2 ıkinciteş· 
rin günleri öğleden önce saat 8, 30 da Balıkesir erkek or 

taokulunda yapılacaktır. 

Yaşı elverişli ve sınıflarım eyi veya pek eyi derecede 

geçmiş, fakir oldukları Uraydan alınan belgelerle saplan· 

mış olanlar 28 birinciteşrin günü öğleye kadar erkek or· 

taokuluna baıvuracaklardır. 

22 ilxt~şnn Salı 

Unlar 

72 lik hır Çuval un 

60 Randımanlı 

70 
80 .. 
Kırma 

NOT: 

Kuruş 

950 
770 

675 

J75 

Bu fiyatlara muamele 

ve buğdayı koruma ver

gisi dahil değildir. 

Zahire fiat'arı 
kilosu: 

Cinsi Kuruş --Yumuşak bu. 7 

Sert " 6 
' Çavdar " 4 

1 Arpa ,, 3 
Mısır ,, 3 

' Nohut 4 
" 

B·ak.a ,, 3 

beher 

Santim 

50 
50 
75 
50 

75 
Kepek ,, 2 50 
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