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Teoıuz - Onuncu 'iıl -

- · İyeıi-veBa,yazmanı:Balık~ıirsaylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Direktörü: K. E. AKMAN 

j Türk Dili Evi Balıkesir --ı 
A ğ"ı: 800, altıaylı~ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru( 1 

~ Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
ÇIKA.,.~. ~ ~ZA.R. TESİDEN ÔZGE GÜNLERD E VE S.AB.AHLA.RI 

' . 
!ngiltere, Fransa, ltalya Konferansı T oblanıyor. 

""""":"--==-----------------------------------==------------------...- .,.,.___.,~ 
• .!!alyan - Habeş meselesi 1 Büyük ' Bahkeşirlile~"; Vazife Sizi Bekliyor . 
. Ucıer Konferansı mı? önderimiz Ha'la Kurumuna Üye Olunuz! 
111İ~teıe. hansı ve italyliİasında bir ~onfmns ya- ~~;~;~~~zı;r~::~ 
h
. ''iması için Londrada_nörüşmeler yapıhyor. Ankara, (A.A.) - cu-

ı ti mur Başkanı KAMAL 1J!'. -Habeş ıeseıesinda Amarikınm durumu beklıyicidir. ATATÜRK Türk Dm Ar-
r tl tıs, 13 (A..A) - Lonıl aştırma Kurumunun kur-
Riin~n bitJirildiğine göre bu uluşunun üçüncü yılı mü-
~o erde ~ondradu Uluslor nasebetile Kurum genel 

81ete · lnl, l 81 lı(tınc•I ~ kretcri ile sekreterinin tel yazısına 
t<l~ı~j ıo qakonları ve ltulyıı şu cevabı vermiştir: 
16einin ~oı;t·ındlu Hub~ j. mese· Ttirk Dili Araşftrma Ku. 
llıek •o arı mnsı ıı;ın ge(·-
n te ot .. .. l 1 r.wwnwı llÇ sene içinde 
~tg6 ( •n goruşm,. erı l'n 
,

1111
• lllıık .:ot) 1906 andlıışmn- yopliğL lşltr çok buyuklür 

~,8 1 :'1Zıılıyan tngilterP. Frn - Kurum içinde çal şan ar 
dıı ~ .ltalya delgcleri ar:ısın k<J<Jaşlar bununla övün . 

uır k ebilirler. Kurıumi kullu. •ırı 1 onferans toplıınmn 
1ıt •ağlaınakt r . far. lanı başarık/ar dl/t-

i lltsily 13 ( B. nm e~lk o, A A) - ır-
%ııb J\~erilunın yı •nİ .\.dili ltııl)aııııı 1 uıırlrıı ı>lı:i~ı H lıl'aııdı 
ily 11 ışgüJer i bugün Mar Bunulıı berabc·r Amerika 
~et •'1un. HuhPşistona hare- Hnbeşistanın eko.ıomik gtl . 

0lrıfr·t . ,. .. 1 Pur, . ,\' ır. ~lı(U• ı • r vq- li~mesi ile ilgili olduğundan 
!UııJ hınerkt-n gaz ··t• t'İlı>re bir ta~un barajlar yapmnğı 

ltı .. 1 
...,. soy emif ir: üıerine almnsı mümkündür. 

~ ~rneriko ılevlet ler . Ha- Başl ı·a ö.levim aradaki Am-
)İcj i/taly .... n ruında bekle- erika davasın ı n güvenliğini 
~c ı klarJır. korum:.ık_.~ ı~cak.tır. ~ 

{'ıılgaristandaki hô.dise!er. 

.~lgar Kralı Boris 

1 
O~dürülmek istendi. 

111~rıstanda yıniden tevkifat yapıldı. Yahlanınlar 
ı 1 nattında ağır ithamlar ileri süı ülmektedi r. 

' Qil~hul , 13 (Aytorımızdan) 
ı~tk·ru t;aristandu yeniden t.=!!~~===:=;; 
~ 1 ..ıt 
tuı1 8 

~ap ıl mı~tı. Bul~.Jr 
Od i'. 0rıııe ıuiknst haz rlıı -

'51 a 1 Sor n a~ılmnkLdır . 
1'e "!Ya. 12 {A ,.\) -· Evel-
"etiı:fıılrnıt olduğu haber 
~.,elt·n levkif&t ılt.ı dün ve 
'fl 1 g . 
~ır4l 11

_!'1 y:ıpılmış olan t~ 
~ıt ~ lllıınıısebetile resmiğ 
'dııenaJnaıu .ın bütün tevkif 
~lıbıırrı1"'fhos orasında ağır 
Q e§h ur mevl·u t olduğu 

tbtıı rı· a ın ınemlekl·tin me-
İI ıı1 · ı 1 Olrtı mı ' hb ... ,,Jnnmn sı ku 
''ırı ,'Yon ve g-~rek fırk a 
ltıetj 81Yasaı r 1oli 1P.lh·rinin 
~eıt0 ,\>e ger~k ihtılalçi Mu- Bul;:ill' l\ıo;ılı ııorı .. 
1 'Ya t ~~'ısırın e~k. 0 lıltının fc! h ve yapılneaktır Hıı tevkifatın 
~ •rş, h daır olan kanunlara y:ıpılmogınn gebep ol.irıık 
li Olcj\lk~ok .. tler,le hulunııı. ileri sürülen diğı>r bahane_ 

ılır Orı boven edilmı"k· ' 
b ~ 1'1r lıaylll mahsulüdür. ~im-

'- QQ . 1 'ilt llhııını . · ~ · ıliye krdar yapılm ı' o !ln 
~ ı rd" ar tuyyut ettıg ı 
~~llrı suçlular hakkında tevkifJttan başka l!!vkif.ıt 
~ muamele yup lmış df'ğildir . 

Prens 
~.. Poı SIDDrada. 
"''' k ~ir öı/•lı konuıu Şirafinı 
~11 ~ r.lı Y•meği ıerıldi. 

11'1ıtv "eş, 13 (A.A > _ Yu-

Avusturya 
Bas~akam önemli ~ir oto· 

mobil kazası g1çirdi. 
Viy:ıoo. 13 (A.A.) - Avu 

Reisicumur 
K. fftatürk 

Edremit 
Öğretmenleri Kayser~de 

öırıtmenıer onda müzeyi, do
kuma f abri kalannı gazdll ar. 

Kayseri , 12 (A .A .) - Ed_ 
rem it öğretm'cnlerinılcn ' 15 
kişılik bir grup dun buraya 
gelmiştir. Ôğretme .ıl<ır ista
ayonıio kültür direktörü ve 
Kayseri öğretmenleri tarafı . 

ndan karşıla·n nışlar·lı r Ko 

n u k la r. rn iizP,
1

yi. u ~·a k vı• ılo
k u m::ı Cubrık .. lu rını ve mckt
t>pleri g'P.zıfikten sonra S.vn. 
ııa ge~·mişlcrdir. 

Beş 
Yılhk ekonomik p!in 

Yeni planda en ziyada hay
vancılığa önem Hrl1iyor. 
Ankarn , 13 (Aytarımızd ııı) 
ikinci beş yıllık ekonoın 

ik pilAnımızın hazırlıklor:na 
bJşlanm ştır. Bu pro•"r amda 
yur(lun g .. Ji~mt ı:ıi için ı;ok 
önemli esaslar vuı d ı r . yeni 
pldn.rnız lu bilhaıısa hııyv.ırı· 

"lı k endü·trisine bii)ıik yer 
uyrılmukt<ıdır. 

Partimizin çahşmas1. 
Aııi:arn, 12 (A.A.) - Pıı

rti genyön kurulu hJftnlık 

toplant sını ynpllrak günde
mi üzerinde görüştü. Parti 
içişleri .üzerindı~ ls.anırlar ve 
rdi ve ilyön kurullardan ge· 
len önergelerin tüzf\ ye 
uygun o1anlnrını onodı 

-~Jw~ 

Kayseriye yağmur yağd1. 
Koy~eri, 12 {AA.) lh· 

Sayin Hemşeremiz 6. A. H. Ayerdem diyor ~i: 8 Jllkesirl ~lerin mllli işlerde ve mem
_leket işler inde şim~iye ~adar göster~iği «~eıbal bir leşml k ve biı liUe ~aı eb t l ttt.l k)) 

-gibi' rilümta~ h:sletlerinin ~u işte de behemehal göstuitccEğİ mt~ak~altır. 
·G. A. H. Ayerdemin gazetemize diyevı·. 

Dün bir yazmanımız Sa-

l 
yın hemşerimiz General Ali " 
Hikmet Ayerdemle görüş

! müştür. Yazmanımız bir se-

l ne ayrılık geçirdikten son
' ra · memleketimize tekr.ar 

gelen hemşerimize Balıkesi-
ri nasıl bulduklarını ve in
tibalarının ne olduğunu so
rmuş, kendileri aynen şun
ları söylemiştir: 

- BirkaÇ . gündür Balıkesir
de, hemşerilerimin arasında 
bulunmakla ~e~~t ve bah
tiyarım. Memlekette ötede
nberi tasarlandığı haJde ba-

diği söylevin nihayetler.inde 
aynen: (Cumuriyet Halk Par
tisinin esas düşünce ve di
leği; vatandaşları her tür
lü ayrılıktan korumak, on
ları, ' kendileri ve büyük 
Türk ulusu için faydalı kıl
maktır.) Demesi~e de sabit
tir. Binaenaleyh ben Balı
kesirlilerin mahalli ve 
milli olan bu sabit ol
muş ahlak ve hasailini Cu
muriyet Halk Partisinin esa
satına bu kadar mutabık 
bulmakta ve bunu söyleme
kle derin bir kıvanç duy-

şlanıp bitirilmemiş olan ba- maktayım. 
zı bayındırlık işlerinin bu İnsanlar arasında şahsi 
defa büyük himmetlerle ba- bazı fikir ve emel ayrılıkları 
şarılmış bulunduğu görülm- her zaman olabilir. Bu her 
üştür ki bundan da sonsız s:ı,,)ıı •ı ·ır, lı 1'1111 ı. '· 111ı1111ı·t \~rrdenı tarafta görülebilen ve niha
bir haz ve iftihar duyuyo- si ve cidali milliyi yaşat- yet geçici olan hallerdendir. 
rum. " mak ıçın bu ·vilayet j Baltkesirde Halk Partisi ida-

Balıke!i~lilerin çok güzel halkının bir sene içinde re heyeti başkanı olarak 
umumi bir hısleti vardır; on- iki milyon lira kadar bir Kütahya saylavı Doktor Lü-
lar miJli işlerde ve bahusus para toplayıp sarfetmesi ve tfi Kırdar gibi çok eyi gö-
hayırlı ve faydah olan büt- bir o kadar da ayniyat ren ve eyi yürüten sayın 
ün memleket işlerinde dai- teöarik edip vermesi ve bir zatın bulunması bu yü
ma her türlü ayrıhkları un- nihayet her tarafta taassup- zden husule gelebilecek en
utarak derhal birlik vücude 1 la çarpışıldığı sıralarda Ba- dişeleri de bertaraf edebi
getirirler ve bu gibi işlerde 

1 

lıkesirlilerin bilakis saltana- lecek ve Atatürk'ün söyle
hep beraberlikle hareket ta ve hilafete karşı en evel vindeki manayı burada da 
ederler. Ben onların bu hı- 1 isyan edip ayrılmalarıdır. tahakkuk ettirebilecek bir 
sletlerine pek çok işlerde Balıkesirlilerin milli işle- mazhariyettir. 
şahit oldum. Umumi olarak rdeki bu beraberlikle hare- Aziz hemşerilerime hitap 
tarihinde şahit olduğu bazı ket hisleri bugün Cumuri- edebilmek fırsat ve vesile
hususlar vardır ki onlar da yet Halk Partisinin de esa- sini bulmuşken onlarla (Ha
cidali milliye en ev el atıl- satı sırasında bulunmakta- va tehlikesi) hakkında bir 
malan ve milli cidal için dır . Bu hakikat Cumuriyet hasbıhal yapmaktan da ke
istisnasız her Bahkesirlinin Halk Partisinin Dördüncü Bü- ndimi almıyacağım. Ben Ba-
bedenen aylarca silah altı- ı yük J5.urultayını açarken Bü- lıkesir halkının vatansever-
nda hudut bekçiliği etme- yük Onder Atatürk'ün söyle- ( Dt!vamı ü~·Ünl'·i 8'1 yfaıla) 

====:--:::::-===-=-= --- = 

Avam Kamarasında. 
B. Eden kamara~a İngiliz - Almc n ~eniz anla~masım 

mü~ataa etti ve ~ava pakllm anlatt1. 
Londra, 12 (A.A .) - ~T. 

Eden Av.ım k ıı marasınıla İn 
~iliz • Alman ıleniz uzla~ma · 

sını nıü • lafa:ı ettikten sonra 
hü kıl metin ılıplomasi yolu 
ile alfiko(l,ır hükumctle~le 

ait b;r havn pnktı vücuda 
getirmek meselesine, bu 

p ıktın naısıl bir ı;ıekil alıı

ceğınu ve şark ve Tuna pa· 
ktlarile ne gibi mün;tsebet
leri bulunacn~ı~n dair :ı ü
zakerı>lı--re devam etmekte 
ol luğunu sö 1lemiş ,.c de
miştir kı : 

hışamazlığ'a müduhale etmek
te olduğu suntindt-k i idJ ı nyı 

ı;ü ütmii · \C s ı yasa_ını uluslar 
sosyet"sine istinııt ettiren 
hükücnetin barışını hozmalt 
teblıkesini gösteren herşey 

ile :ıldkado r olduğunu söy L 
'-

emi~tir. 

Oı~işleri 8aluınlıgı hüt. 
ç e ıinin azaltılmasına dair 
i şc,:i parti~i tarafından veri
len teklif 40 oya karşı 236 
oylı1 r '· ıldedılmiştir. 

** ı Le Temps 22 haziran Y35 
tarihli sayısında logiliz- Al-

Suriye 
ile yaptığımll emli~ mu

kavelesi uzatıl~1. 
Ankara, 12 (A .A.) - Tn

rkiye Suriye emldk itılAfna
mesinin meriyet müddeti iki 
tar .r arasında teı:ıti Pdılen 

mektuplarla l l-7 1935 elen 
itibaren üç ay daha uzatıl

mıştır. 

ııldkadıır bulunduğu hayati 
mesaide kendisinin berternf 
edilerek h ıl çaresine gidil
mesini prensip itibarile biç 
hır zaman kabul Ptmediğin· 
den bu vaziyet Romalin de
rin bir hoşnutsuzluk ve k ır
!ıl,'cnlık tevlit etmi:.lir. 

'tl Y«t N 'h· . 
1J1th s· oı ı prens Pol dun 

~e ın 

buçuk ayl ı k bir aradan sonra 
sturya Başbukanının bindiği 

yağmur düşmüş ve son günlPr-
otomobil Linz yakınında bir ıle artan su·ııklığı gidermi~ 

- Aktedilecek hava pak· 
lı rü;?leri sırasında bir de 
kontrol şekli lf~~hit edilmek 
gerektir. 

i man ıınlaşması hakkında 
'"' Tokyada deniz kuvvetle. 
rinin tahdidi programı ese! 
düşüncelerine karşı şiddetli 

bir aJemi itimat baş göster· 
miştir. Vaşingtona gelince. 
burada. lngilterenin ıiyas1 
( ~ttvaıııı üçüııı.•U aayl,da ) 

t 11lle
11 

.. yayıı gelmiı ve 
~d,rı Kral Karo! tara . 
~. er r· btijQı1 • e ıne öğle yemetı 
~lt1':lır Yemekte bütün 

! bıaıunauııtur. 

egaca ~~arpmış kendisi hat- tir. Yağmur aralıkla gece 
tnhanP.ye kalJmlm.jt. r. Ba · yar ısına kadar cl~vam etmiş· 
yanı ölmüı, ofllu hnfif yara- tir. Bu~iin ıle hnvn yağış 

.taıuaııtır 1 hdu . 

Sözü li 1bf.!ıtİstane getiren 
~1. Etlen hükumetin kendi 
ıinr. Laallüku olı:ınyan bir arı . . ... . ' ; " 

1 diyor ki : 
1 «lngiltArc -Almanya anlaş• 
ması Pariate büyük bir şa~
k ınlı k teTlit etmiştir. 

ltılya dotrudın dogruy• 
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Türki_ye Etnoğrafya ve Folklor 

Sözlüğünün gereçleri 
Yazmanı: .M. Şakir Ülkütaşır. 
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1 Bibliyoğrtıfyu: Maraş, 8i· mi Je raho tsızlığınJan mey

nop ve Saa sun Folkloru üze- 1 dana gelen ekşime. tahmei 
rine nroştırmalar - M.~ Şa· 1 mide. 

kir, 1915 · 1933: Ano. Dil - Acı pathcan. Hliyırıuz , 
den Derlemeler 1. Refet. 1 ft>na. tabi :ı llı. zarar vt-ricj. 

H. Zıibdyr, C H.P. yayınlıırın *Acı patlıcunı kırağı \'&l-
ılon. Ank ura 193 .:': 'rerama mrız (vurm&ı) 
l>eq;i-ıi - ~ n AK yayınl:ırı A t d k 
rıtlan. 1934, lbt:u. buı ; İstonLul .cı epe en .çıkma · 
A H ık t · · 1 · u t;oıc etgınrnek. uzulmek; \'Ok rg-osu vd a ao1r erı· ı•ı. 

Halit, lı:ıtan bul 1934; Musavver eziyet ~·ekm~k . 
O ıırı> tül ~1uar if - .\. Sey<l·, Açamak. AyJın ve do· 
A Hdş1t, M izzet ve M. Tö- luyında <tku\·amub> denilen 
yye. <'İlı 1. lstanbul. 1932: yiıneğin yl)TS•!l udı. (Bak : K ı 
Boktıı ~i lik , e Edebiyatı - B ı,;amak 1 

At:.ıluy. ı~tunbul , Devlet mn aç başı. t)Pkıl . git, uza· 
tbTıosı. 1340; C"rıupta Turk -: ktu . defo l; çek arabanı, kır 
men oymakları - A. Rıza. arabanı . 
4 cıl t, 1932 - I! 34: Safran
bolud11 göçeul! nşire l ·r - A 
lkiha. Bort.n gtlzeteşj, suyı 

342, 1932; Anadoluıla Oğuz 
il ıstanı, Ab lallar - Atabeyli 
N ıci , On Mecmuos'. sayı 5 

\'O 7. t934, Bektaşi Ş.ıirleri 
S. Niizh.,t. lstanbııl. IY30: . 
!:i.:ıfrnnboluda ve köyler.nde 
u ile- :\1. Enver. IJa lk Bi 1 gis ı 
haberleri, . uyı 39. 1934: 
GJzi Anl,·p oyunl;; rı - E. 
S ulık , Halıc Bilgı~i haberleri, 
suyı 41. 1934; Ankara Bu -
ılun Bılg ısi • H. Zübeyr. 
Ankııra Halkavi yayınlarından 
No. 14. 1 lus Basımevi. 1935; ' 
Turklerin yaşayı~ı · Seylan 
Dede, Tii rk Oıli gnzetı>si t3alı
kesir , 8nyı 2056, 1933: bun- , 
1 ırdan başka büyük Türk 
Lugatı , LP-bçei Osmani, Ka
musu Türki gibi belli başlı 

Luğatl:H 1 

Acanm eskiyim oy- 1 

Unu. K 1 rşehir ve dola
y ı ndıı oynanan b:r çeşit ço
cuk oyunudur . Maruf 'esir 
almacJ • oyun una benzi yen 
bu oyun. b6şer ve ye<l işer 
ki~iden ibarnt on veya on 
dort \'Ocuğun knr~ılıklı iki 
takı m ve uyrı illi cephı! te
şkil ı:tme!erilı.~ oynanır. Her 
tokımın bir kalesi vardır. 

Birinci kaledı n rıkün çocuk 
ikinci yani k u r~ıki kaledPn 
kendisinden S•ınra ~·ıkan \'O
ruğu siırutl<· ko~" ro k vur
mağa. esir al maya \·ulışır. 

Tutabılirse vurur: tutulan 
\'Ocuk ta oyundan \'ıkM . Oy· 
un, k:.ılolerıll'n birimle ~·uruk 
k ı lmayıncıyu kadar bı su 
retle ~ürer ve sonra tekrar. 
l ını r (Bak: Esir ~ımot'u). 

Acı. Bellı . * Acı tıoğan, kuru ekmek. * Acı ~oğQn yimedim ki 
ağzım koksun . 

* Acıyun uyunıu9. ac·ıkan 
uyunıamış 

~: ı\eı acıyı. su sancıy ı 

gidı'>·İr lh., s 1 ırır, savar) * Acı nl' yı bu"t ' rır 
Kukuk m·ısı = l\io. öc· 

iik. Arısım acı çıkarmak = 
lfülım çıkın ~· ka~·ırılmı~ bir 
fırsulı ı~krar ele gp~·irmek; 
ocü nü ıılmulr, hıncını eı kor· 

nıok . 

Acı dil. Acı dokunaklı söz: 
az ır, ı,:ı kış 

*Acı söz insanı dininden, 
tatlı cıöz yılonı d()liğinden 

ı,:ı kar ı r 

Acı geyrek. ~tide bozu
khığu1ndıln ; huıl olın getirti; 

aç - tok oyunu. Ha
Lk.eıir ve dolayında oyna
nu n bir ~·eşit oş·k oyunu. 
dur Bu oyunda çocuklar, 
bir halka teşkil etmek ıu
retile. ) ere otururlar vı .. sı 

ru ile birer aşık aturhr. 81-
rl\!'ll g~len bir ı;ucuk tarufı

ndan yere otıhın o k <ctokl) 
Kelir ve y rıle de tok 
Jurnn bır atık lıulu . 

narsa. bu oyuncu onu 
ve uttığı kendi atığını yul
mu~. kozıınmı~ olur. Bozan 
ntılon aı:;ık •ling-ilik yani di
k ı n~ Juc ur Bu takdirde sıra 
kendisinde olan çocuk din. 
gilik duraa bu aş . ğı kınUı
rır. yani aşığı dibindım vu. 
rur. Eğer kendi aı•ğı ile kın 

tt.rdığı aşık aynı şekilde 111e
"elA (cA~·» ~dlirse çocuk bu
nu \:e yerd~ a\· Juran bol
ko A~ık vıırea onu ıl ı ı alır . 

Uyun h•ı surttll! devam ed
er. !Bak: Aşk ve a~ık oyun 
ları) 

a Çlk ağl~· A bd1ı1l, budalıı . 
sersf>m. 

Eşkin. At yiirüyüşlerin 
clen biridir. !Bak : Aı] 

açıklar livası. işsiz, gii· 
~·~lıı; kaldırım mühendis ı. 

açık gelmek. Uzak ue 
çmek. yaklaşmamak. 

açıl kilidim açıl oy-
unu. Küçük \'OCUklrırc·a oy-
nan.rn bır oyundur Bu oyun 

4 6 l'o,·uk tnrof ndun oyna
nılığı gıbi iki ço<·uk Hrssın

ıln da oyn ·•nılabilir. Oyuna 

giren ~·oC'uklv r ellerini yum
ruk şeklin<le birinin dizi ve. 

yahut bir !ieyin iııerinP- s.ra 
ıle koyorn1' bir sütun teşkil 

ederler ~u kadar ki. bu aı 

rndu her \'O•!U k kı 111li yum
ulu ellerini biribiri üstü· 
ne koymıyarok bir eli-
nı hir. öteki ~lini de 
diğr>r bir ıırkudıı~ının yumru· 
ı7u iizerine koymak esastır. 
·~ 
Ebe olan \'oruk, f•n fü,lteki 
yumruğun rukur yüzüne pa
rm . ığile anahtar !(İbi bir ·e· 
yı :t\·ma tuklidi yapar&k : 

A\·ıl kildi nı ac.;ıl ! 

Dir. Çocuk yumruğunu 

,\·ar . Bu şekilde ve bu söz
lerle bütün yumulu eller 
ac; ı lır; yuln ı z en a lttakı yu . 
mruk kal ı r. Hu SL f ur ebe ile 
bu son yumulu el sahibi ço-

• cuk arasında da uşAğ ı deki 

konuşmalar ge~:er: 

A~·ıl kilidim a~·ıl! 
-. Açılmnml 

,, . 
TORKDtLt · Te~~ ____ .. rl\ 

Tayare 
Piyangosunun talilileri. 
ı~tanbul, 12 (Ôz~l) -- Ta· 

yorf' piyangosunun ke~ide. 

sjne bugün d"' ılevnm edil
miştir Kozannn numorahr 
şunlordır: 

50 bin lira 8256 num!\raya 
\:ıkt ı. 20 bin lira 28600 nu
m:ırayn. 11.. bin lira 7583 
numaraya. IO bin lira 4905 
No ya isubtl etti 11736 ve 
16322 Numarulara üçer bin 
lira düşmüştür. 

1000 Lira kazananlar: 
12376 17635 24888 

500 Lira kazananlar: 
10 28 1013 2646 

2980 3672 4353 5332 
5630 6659 6773 6777 
7215 7879 8457 8546 
Y052 9182 10334 10946 

12709 14360 14590 14723 
14765 14829 15736 17074 
17371 18105 18126 18424 
18Y44 19742 19981 20133 
20J43 20445 20582 21029 
21579 21610 21767 21,79 
22525 2~683 22715 23426 
24 24 24268 25722 25969 
25981 17562 ~7601 28076 

200 lira Kazananla{: 
873 1433 2795 3429 

4093 582/. 5999 6114 
6750 7921 11384 14985 

16649 17814 17851 18221 
20174 2l244 24657 27936 
28314 

Yüz lira kazananlar: 
523 2177 

7683 8875 
18098 19215 
2854) 2.878 

4887 5991 
11327 14163 
19400 25388 
29959 

Tüze Ba~ammll. 

. -~' 1 
~---··---··-------··--·· -··-------···---··ır-1 r • ' • • 1 
i Ş A ~ V E 1 L. 1 M 1 Z O E ·----" 

- s-~hk-~~;-i-Böig~-B·i;i;~Tiü~·i eri. 
ilçesinin bina sayımma ya

kmda başlamyor. 
Bu sen~ Balıkesirin bina 

yazım• yop.l_:ıı·aklır. Bu iş 

iç.in yakında bir komisyon 
gelerek \'alı~meğa ba~l.ya
cuktır. 

Bu komisyon Ş!brimizle 

birlikte merkez ll ı,·d sine ba
ğlı kumun ve löylerin bina 
yaz mını yı:ıpıı cı.ı ktır ) .ızım
d ıı bina ı:ıJhiplerılo kirul'ıla

r ı n ir.ıdları tu hıuin etlılecdk 

b.nalıır, komisyona Joğ'ı u 
ıııalumat vermeleri gl"rekıne. 
ktedir Ka8df>n yanlı~ mahl-
111 ıl vurenler h ıkkında 25 
liradan 200 Hraya kadar pa
ra rezaz;ı alınacaktır. 

Defterdar geldi. 
Bir ka\· gündür Bandırma

da bulunon OAtP.rdar Beh
~·et Jün şehrimiz" dönmüş

tür. Oefterılarımız Brn· 
dırma<la bulunduğu müddet
ı·e orada mnliye işlerini in
celemi~tir. 

Bayındn lık direktörü. 
Yol i~lerini İTıcelemek ü 

zere Ayva! ğa giden bayın· 

dırlık Jireklörü \Jün ~'·hri. 
miıe dönmuştür. 

• - .ı:,? 
ldmanyurdu mu, Güc mıı ' 

Bugün iki t8kım karşılaşiYor. ldmanrurdu mH1 ıı· 
zamrsa ~öme ~iı incisi olacakllr. 

1 j 

lrlııı a ıığııı;lıılcı · 1 iı)ukl<'rınıiz nıııs ıı dıı ı.ıııei· 
- - -- 1 aere111 Böl~e~935 hirincilik m:.-~ ma~: y:ıpnıu arı ı'l 

tedır. ~s' darına bugün de <levaın r•di_ . t rııf 
Bakal m hııngı 1 

lece 1{tir. Bugün nıo\· ı:i ra51 
İdman~üdi il·~ lılmnnyıırdu 
nundur. 

Bugünkü mu\· ~·ok ön~m 

lidir . Çünkıı Yurt Birli~i 

yenmi~ Gü~· ise Birliğe ye· 
nilmiştir. Yurt hu ın ıçı kıı· 

zunırsn «A )) kömesi bi rinc
İ!Iİ o1nrnk «fhı kömr.~i biri-

ncisi ile karşıL~acak belki 
ılı~ ~ ö' ge ~ampiyonu olo<'a· 

kt ı r . Rğer Yurt (;Ü<' C yeni -

ltrek olursa puvanlıır f'~it 

(mtis'IVİ) olacoktır ki bu to . 
k.tirJe takımlıır .n tt'kror 1 

-
Birlik 

Esk işe~reôifü61· 
- - aca~· Orada iki maç yaP . 1°· . . ' lt. f110~ ıo 

ldmunbirlığı, ı ı ı:ıgusto' 
pmıık üz·~re 1 :> . 

• 1 ektır· . 
Eski~ehire g11 ~c .1 j8' 

Bıliklilerd• ıı bu 111011~~11101~' . . . çtı .. btf 
bctmettıelerı ırın }cı 
r.nı ve ~imdidell F- 8tor·· 

. ~ııpıJJ 
!ickilde eksersız . ; 

nı bekin z 
• 

G. Ali Hihmit Ayerdemin DiyeVI·,.~ 
lf11ll 

( Bo~ t:ı r. f lı İı iı . c·i sı.ı) fadu) li işlerdeki gayret ve him- yırlı bir iş yapnı~ ·~f11el<te: 
liğini ve milli işlerdeki yü- metlerine en canlı bir mi- itibarile elzem go~ şbS.~ll 

·ksek alaka ve fedakarlığını saldir. Bunun için Balıkesir- dir. Bundan başka ~0rıı11'~ 
yakından bilen bir insanım. lilerin bu defa da neticede nımızın Türk Hava d 1<i so>. 
Bunun için en salahiyettar hiçbir taraftan geri kalını- Altıncı Kurultayın ~o"yıed1' Ttize 8okanı ~ükrü Sara . d ) 

· 1 bir lisanın millete karşı: (Tü- yacak ve belki de çok da- levinin bir yerin e Jaifl111 

ço~lu lst::ınbulJnn zmire gi- ı 0 ·ı 
rkiyeye ait olarak her Tür- ha ileri geçecek fedakarlık- gı~ • gibi (Bir tayareYcJutııb1 ' 

tmıştir . 'fuze Bakanımız bir ı n 
kün, her Türk vatandaşın larda bulunacakları mutlak- vazifeye hazır bu 0 • fı'"'tıt11, müdtid lzmir ve Ç ·şrnP.de .. ~ 

dinlanecektir. benim ağzımdan işiterek tır. , mek için 0 tayarenınlc yrJ1B 
===-===========--=== ve acı olarak bilmesi fazı- Fakat bu defa benim işa- her sene bütçeye : 13ıl1' 

Anaht3rın nereJe:' mdır ki Türkiye. için hava ret edip hatırlatmak iste- lazımdır.) BinaenaleY ıcarlığ' 
Suyn Jüştü ! tehlikesi vardır, Türkiye ha- diğim bir nokta vardır ki • k . ·ı~yetinin feda ııırııııı 
S ıe· • esır vı a btJ 

u nereı · ! vadan bir taarruza maruz o da Balıkesir halkının bu ile vücude gelmiş rıııt11 

İnek içtı ! kalır ve taarruz memleketi işte istical göstermelerini 0 btJ be< 
1 k ı ·ı tayare filosunu 
ne nereı •· · harap edebilir. Tath şeyler lüzumlu görmekte bulundu- ması ..;e ııf 

ı altında yaşa hll 
Dağo kaı·t ı. söylemiyorum amma, haki- ğumdur. Bahkesrin milli vazife)'~ tlıl~ 

- DJ~ nerede~' kat bundan ibarettir.) Diye işlerdeki has1ıasiyetlerini bu zaman b·ıroesı ffla. ıl' 
Yandı kul oldu! söylediği ifadeleri duyunca sureti..! bu sırada bir kere bulundur~la ı öre btı ~ıı' 

- Külü nerede '.' bu sözlerin Balıkesir muhitin- daha göstermiş bulunmala-
1 
bulunacagın~ ı!ruti olıı 

Savrulılıı! de her yerden ziyade akisler rının kıymet '1'e ehemmiye- retle ha~e~etın etl 

Kur~1lıklı söylenen bu te· husule getirerek bütün Ba- tini ben izaha muhtaç gör- ğı da aşıkardır.,, ekle bJe' 
kerleme bitinC'e çocuk yu- 1 lıkesirlileri yeni fedakarlık- miyorum. Bunun için bütün Bunları söyle:l .ffle~ e 
ınulu olan Pi rıi a~·ar ve bu lara koşturacağına hiç şüp- hemşerilerime şunu tavsiye çok sevdiğim ~erilerııtli' 
sı·for oyuna girı•n bütün ço -
cuklor . ellerıni ~~enelerino 

koyarak, birku~· ıl l f..ı tekrnr-
1 ınmuk iııı•r<'. hep hir Ağız · 

dan: 

- V"y hcn·m kö:51'\ sıı k n -

l ı m ! 

Diye hu~ırışırl ır. Ovun 
bu sure li : ve bu l<'kerltıne 

ile Ü\' b~~ dt;-fa tekr.ır ı dile-

rek oyntınır. Uyun t~ k eı le· 
mesinin yulrnrıda yrnr,ılı ve 
«su nereıl··'.1 » Mrğu <•ümle · 
sinden flon ru ıleği~en ~u: 

- Su ner<"dei1 

O .w~ i\·li! 

D"'v.ıyi ne y .ıplın'.1 

Satt ı m ! 

l';ıraHını nP. yapt ı n? 

Kına :ılJ · nı ' 

K . nuyı nı· yaptın :1 

Sakalıma ~ürdüm! 

~~idi de vnrdır . Hu leke 
rlemedeki ııon <·timle söyle 
n likten sonra, geno yukıu :

dokı gibi, \'.ocuklnr hep bir 
a~ız lnn c< voy ben im kese 
sa~olım! '' rliyı! bnğırış!rlrır . 

he yoktur. Balıkesirlilerin ediyorum: kete ve aziz he~a etıtl: 
milli işlerde ve memleket karşı bir vazife 

1 
•• ..., BtJ tıı, 

"Her yerde olduğu gibi k 0 111 .. • }lıı 
işlerinde şimdiye kadar gö- burada da arzu edenleri (Ha- bulunduğuma a evel d < 
sterdiği (derhal birleşmek vsiyeleriwin bir allrıe lill ş, 

va tehlikesini bilenler üye- kl ııı 
ve birlikle hareket etmek) sulünü görme e h'ıt 0 

5 si) yazmak için heyetler te- "fte •-e 
gibi mümtaz hısletlerinin bu memnun ve ırıtı ·ı het" 

şekkül etmiştir. Bu heyeti- h sı 
işte de behemmal gösteril- er Halk Partisini nezaret ve cağımı ise şüp e • 
eceği muhakkaktır. idaresi ile çalışmaktadırlar. takdir eder. •••••~' ~: 

Ta yare Cemiyetinin yeni Hava tehlikesini bilenler 1 •• .. •••••••• ...... zar gun # 
teşekku1u. sırasında vilayet üyesi yazılabilmek için en f 20 ilkteşrin 1935 pa f n~~! 

~namına bır tayare alacak az yirmi lira vermek icap ·: . "er tara 1 ~ 
kadar para toplanması için etmektedir. Halkın şu sıra- ı : Memleketın il ıacak·: 
yapılan bir toplantıda Bah- da fakrıhali ve ticaretin : .. yımı ~3pl ıtl : 
kesirlilerin: (Vilayetimiz bir ı :.Genel nUfUS ~J . ~,,,,111111,'1;, ~ 

durgunluğu bilinen bir şey- ,, -r ~ .., tt ıe • 
tayare almağı değil bir ta- d f k b b • 1 ı.vUk 0-,.t're (Jt 11rtı ~ f ir; a at una rağmen u 

1

.: l ll<I il• • 1a l , 

yare ıklosu) yapmağl hedef yirmi· yedi bin kişilik şehir- ~ cs~s o ı 1111ltifl /J~~,,dıf· : 
tutaca tır. Diye galeyan d . . r b'l k b' • ye erce /· llll/1110 I uıl' : 
göstermiş olması hiç bir e yırmı ıra vere ı ce ı- ı = nıı marıı \;o ıarosı= ,, ~111ıf. : 

d k 
, rkaç yüz kişinin olsun dai- : ':l ı 1111 / ıii<' ' 

zaman hatırım an çı mı yan ı ma bulunabileceği muhakk- • - · fi/cır 1 1111 ( : 

bir vakıadır. Filhakika bugün aktır. Memleketlerini seve- : i<ırda otura rnıt'fic.. bİııt1 : 
le Jıaber ııe iıtq'' ıdt , 

halkın teb~rrua tı ile Balı- ceklerine şüphe olmıyan bu b J rlar. U/l1r< .. ,· /ıtı ,,11 : 
llf( ll [ /lifi' ,, , 

kesrin ve vilayetin istisna- zevatın hatta ferden çağın- !lllllWfOSl: o.; e;,ıe.rlt· sİ' : 
sız bütün kazalarının ve lmağı da beklemeksizin bi- haber ver1J1J./ 1ıo:,111 İ(ııı : 
bu arada bu mıntakada bu- zzat heyetleri gidip görer- numaraları 11 /tır : 
lunan ikinci Kolordunun ad- ek üye yazılmaları hem Balı- • len il<' kafdıfl1 fır ··tiµ ~ 

varı ıı> ~ 
!arını taşıyan ceman 14 ta
yareden mürekkep bir fi
lo vücude getirilm!ş bulun
ması bu fedakar halkın mil-

kesirlilerin mümtaz hıslet- para ctzası , , /el jsl''ıııfl'' : 
' lerini bir kere daha gös- Haşoel<O 17t11ıf ,,, 

1 [11 --termeleri ve hem de şu sıra- 1 11mııf1' ,,,, 
d h • • • .-· 

da memleketleri için e a- •• •••••••• 



-- • = ı . ' . 

Yeni Türkiye 
Birkaç uy on<'e Sovyet 

~.~zık nrtistleriyle herabar 
.Urkiylye g<·lmiş olen büyiık 
.?vyn,t kompozitöriı Şostoko
~I\·, gezisinden döndiıkten 

d
&onra nıcmlek•·timiz irnkkın· 

lt ı · ır betke yazm ~tır. Bu 
Yazıy 1 ı·ı· . . . 1 ı ımıze çe\' rıyoruz: 

<cAnkara rnkaklıırm la dol. 
n~·rk b t' en u lurihiğ memlı:!ke-
kın cunlı ve renkli ha,yat 

i 
lYn~ğının ortttsınıfa bulun-

r Uı\ • 
,..unı t\'İn zevk duyuyorJum. 
8u ~ehirde veni bir öz-

gen h • • nyatın kurulmuı-; oldu-
~lıtıu (J'. • d u ~ . 
lı "'Otll)'Or um . 1.JU PDJ 
0Y 0 lın ır.c,,mi..;i vaılır "• v:ı-

tıık ~ y • :s • ,.. .; 
1 buuune no~ıl dört elle 

8Q l :"ı 
L tı mış 1 ılıluA unu seyreıler-
on ~ 

'l1 k Yarını · dölenlı~ kurşıln-
t 1 

tn o!duğunu anlaıl ı ııı ve 
'eğerledim 

k İstanbulıln ıki up~· Turk 
b01l1Jıozitöriyle ij . Komıll 
•\q • . 

fit ve 1-In an F.erhle tri 
r ıştım H 'k · · · l k ı · il • er ı ı 10111 le ırnl ı 

erlc·r· 1 • 1 r ı o an pıyuno par\': ı n· 
·nını l' d 1 ııılerkt n un ılığ m ve 

1~rn?k istoJiğirn pek par. 
ıt .. ~ .hır teknik "" hir 11zuğ 
1 gı}d; Hununlıı heruhcr. 
ıu 

Par\'<.durd.ı bu vuı;ıf.ar 
"O.r<1 
,., 

1 
Vtt hıışluıC' ı :ı · 1 uraıll-

~ ltı §IJ L • • • 
rıı y, ııenım ı~·ın yepıe-

olan h' ... k k 
QL ır ınuzı ren ve 
ııerı . . 

11!! . gını dP buldum. Bu hu-
Sıyet'ı h , . .. \l' 

~· • :ı cn~ın orqınrı ı. 
lntlen b·· .. k~h. .k _, Yara uyu ır ZC\' uU· 

ı\ k k tutt ı m. Bundı n boşka 
rı llraıta ~alııhattin isminde 

"'1 h 
~ıt e ye nJudıtr lrnrı po 

Ot VQ 1 • i> • · " ı:ı rııuuı. ıu ııonrın pı· 
Jılho ~ 
"e Pn r\·a larını ~or.,k ben , 
bü ~~rt:ık artist . rkuJn~lurım 

Yuk hir merak! ı ıiinleılik. 
·ı·· 

rııu ~rkiyenin muzik ve bu 
~ıı ııt: yofunılJki yenılikleri 
Yıı~taın ı ktn gösterdıği bii · 
e ltapasitt'. Istanbul kon 
tvaı 

llılıt Uvarı ile ı\nkuru Cu-
lh~ 8nşkunlığı orkcstrot:Hnın 
bır Yıık nJn \'ok kıymeı li 
rı 1 ~~ s~rıfonik o:-kostra h.ılı 
Yo~ıt Clt· ·ıklurınu bizi inantlırı 
le· Urkostrıı şerımiz H. 

İstanbul Arlnr aluJrmeein· 
ıl t! görduğüm hrJknlem, su· 
!u ve yağlı lıoya ı!e yupılmı~ 

eöerlerin A vrupn ııın herhJn· 
gi bir müzesinde ).!Ö~terilme
ğe d.-ğer olduklurını söylıye

bilirım Fakat Türk rossam. 
lar.nın as l kuvvet 'o husu
siyeti bunda değil , yurdun 
göreylerirıılen vP. haynlınd:rn 

alınını~ tublolorınılu ulusal 
renk ve \'e~ninin kuV\'etle 
ya~amnıs ı ndııJ . r . 

lsbnbuldu gördüklerimiz 
arusınJu Ay.ı,;ofya camii iıze· 
riıniıde htiyük bır etki bırok 

tı. F..ıki.lt en ıınııtulmı z derin 
etkiyi y .. kan g~n\' Ye hür 
devletin yt'nİ ve me~leniğ bu
~:?ehiri Arıknr.ı oldu. 

Türk kompoıitor t. rkado~· 

lar bnnn Türk şnrkıhrından 

pek ~·ok notalur urınagon et
miş'erdi. Hu ~ııriılar Tıirk 
foUllorcul::ırı turafı ııdoıı top. 
lunm ı :? :re yıız.lını tır . Ru nıı 

talnru ilk ~öz gı•zıliri~jm.ln 
' ' 

bıle bunlurııı i~;donnwrııi~ zen-

gınliklerle ılolu oldu -
ğunu unladım. Uu -
mur 8.1ı;;k:..ını Kom:ll Atutüı k. 
ün Ulu korumo~ı nltınılo 'fü-
rk müziğindu y ni bir lcv: 
rim y3pılmaı- ı n:ı <;:ılışılııı ık 

tadır . Atatürk, t?:ın ırık ~ z 
menlerin keyfini ok~ıyacok 

eski müzik yerino yurda 
yeni Türk ulusal ve ı:.oq,yal 

müziğ ni ve recektir. Hunun 
için '*imdı ııluanl operanın 

kurn\musı V•' ort:ı ile yüksek ' 
müzık öğretim sisteminin 
yoluna "onulması na ~·alışıl· 
makt:ı hr. Ankarudan ayrıl 

madan önce <..:umur 8 ışkanı 
Atııtürk yeni Ttirkiyeden ol. 

ı d 0 ğ . m duyuşların gelec. k 
eserleri oıde yer bulacağını 

.umduğunu söyledi. o.,rin 
bir zevkle "öyliyebılirim 

ki ,l.o3t vo kom~u memlek~t
te g-e~İrıiİğım gıinlerin üze 
rimıle bıraktı~ı hı! y<!<' ınlı 

hisler kolay kolay h ılırı m 
dan \'rkm:yncuk ve bundun 
sonraki cserlrrimde unutul. de nılbergirı kısa r.uınan için -

bun& ılığı büyük so.ıu~·lar muz bir gezinin canlı undu 
~n en l>'ırlak Af ~=İ s=b=u=t=ıd=ı =r ·==~·=I (=ı r=ı=o=l=ara k görü ne cı>k tir.» 

ec~aıar: Son Postamn yaz~ını bir o . il 
<ı(·ı l K U. -~a~er yalanhmyor. 

~~Ilı ku)>niin 29 rıcu sayısı A.nkuro, 12 {A A ) -- Son 
ı~Qlı ışt r. Atntür kün A o.er- Posta gazete&in in 1 1 Tem-
1tı~ ~•ızetı <'İ YJis ı:laılya muz 935 tarihli sııyındu iı-

"'r" V rı.1 ' .I ' Yıııd erı il\ nı uıycv. Ba- \~Ünciı snyfud,ı «Urfuda Hal 
~""nırlık Bı.ıkanı Alı· t.:elink . 
J,. ın \ . • ktwİ b ı~ktınını vurdulorıı 

~llt n :ı1':· yılın demıryolunun başlığı altında bir y:.ızı gö 
~erli . nuııısııı bn~lıklı de- rülmüştür. Hu yozıdu adı 
L lıır v U" lk.. ·· · 
il I! • 1 zııo;ı 11 u»nun ge\·en ve bı\·ııld. yuralundı-

bıt." QrYısını ısiı!!IPmtkted ir. 
l'i ğınd:ın lıuhseılılen Knzım 
110. Yıızıfur ~unlarılır : Yıızgnn n Hul k ı vı b:ı~kanl•ğı 

"r1,.. "u .. . lluva . Kiıı vt• de-
... ( ıle bir ili!iiği olınndığ'ını ve 

, ı\h f..IOnıUzP\' Ve jnkıJdp) (f 
q l ~et N, , imi. 1935 de- bu:;.kurıl ğ'ın Dr. ~1uza t·r 
~ 11uı,.e · K ·· ..\kul·n tıırarınılan "· önetildi· 1~~er ."' ~ sı ı>m:ıl 1 ncl. tuz 
~tı Cf•zn · !" . . ğ': ui aydınlatırız. l ı1 s t · 11 ~ r ~· ın . t e c ı m v P. -

~. li "1 oılnlurı k urultoyı 
~J\ ti. Has n Kurullnyının 
bı..ı~~ô·llıllları Ahıııı t lhsnn 
ehrı,.ı \'usıf •' nur EnYn 

~ "n ~ Y 
Rtı esk· .' : rıol)o. Anndoluda 
~lı .,.

0 

1 furk medeniyeti: 
. atr l .nnnt t>sorleri A hnıet 

tı(!ılı 0 .hngin, ·eri ,\lahkt>ıııe 
ı. 1 J 1 
t~llı ınaıl l lukkı Uzun. 

'Jlqrı ' nebatlaro egemen 
~~t lııhnı il " . . 
1 ·ı fil} u~eyın A "nı, 

1 111ldia~ "l.ri Sıııli fü(•un, 
l~ ~k <ınıln 'rurk sunntı Ma. 
~il 8tıl A 

~llrıc ' vrupnılıı on .lo -
t I~ t 1 Su 0 s r ı n d n h i M on ot k -
" ·I 

L1 il l 1111 Sırrı Tarcan, 
~~"I 1ulıtj\ " 

J U lr ll8t. Kı\l ~,vrıul, 
ndınının ılt•rJi \lıi -

Kayıp vesi~a · 
338 Senesi Edremit '.\hır · 

kez Kum:ındunlı~ ndnn aldı

ğrm a~keriğ vesikamı kuy
bettim Yenisini ala<"ağ nıdan 
hiilcmü yokıur. 

E lrt•mit liu<'ıluğrul ıııa h : 
allu8İnılcn 317 do~umlu 

:)erir oğlu ~luBtnfo 

lı:iyı') llikmf't Turhnn na~ l ı . 

oğlu. Paı ti programın ılu kö. 
yl'iilük Nusrat Közmen. bib 
liyografy;ı Almun so!!yulizıni 

Ziya"ttin Fnhri. 
- u i' IHbyii bülürı okur ları
mııu taysiytı <Hieriz. 

TÖRKDfLt · . . SAYFA 3 

r···· H A L K E v i N o E .... ., Kalp 10, S, 2,5 kuruşluk brÔ-
f Yabancı Dd Kursları i nz paralar hakkında •• 
! Hatkevi Başkanlığmdan: i Def terdarhktan: 
: Halkevimf:, Hcılk dcrslwneıen ue /\ıır:slar §Ubt•si Lu- • 
• rj. d ı J l ·ı · J ı· b'l ı • Son zamanlarJa piyasJJn kalp on. be:;, iki buçuk kuru~luk : ra lll un, /J r >l ımyen N < ı!]er/ ı en ere mahsus ol· : ~ -s 
: mak Ltzere iki fngilizce ve bir Almanca kursu açtla- : bronz pıı alarm tedavül etmekte olduğu görülmü~tür. Knlp 
• J d l ı · 1' • ı9u - i • bronz par..1lı.ırıo as•llurına göre fılrik alfimetleri şunlardır: • cu , oe ers er" .ı emmuz · .JD - paıartes yunu • 1 k JI 
• · • 1 8u p:ıralnrın ıısıllnrınl a ennr tırtı arı gayet munta· 
•• başlanaccıktır. isi/yenlerin Hafo·evine g<'Lerek . ndlarrnı •. d k b k zam olduğu halde kalpların a ço ozu tur. 
: yazdtrmalaruıt dileriz : 2 - KalpJarında renk adi pirİ\' sarısı olup nsıllarda rE\nk i Ders günleri a~a!/tda yaz1Jıd1r. Dersler saal on yt• . ! kızılımsı sarıdır ~ 
: iliden on seki:.e kadardır. : 3. Yazı ve sair ersnm ve nakışlar as Harı ~ibi kPskin 
: Hiç bil.niyanlere Az bihnlua Hiç bilmiyenlere : ve (net) d ~ ğiMir. Bunlar nekodar murıtozam ~lur~n ol!rnn 
! _ lngili2ct• lng~!:ce Almanca ! mutlaka bozuk · ve boia; noksandır. · 
: Pazurte~i Sıılı J>prşembe : H'l1ktmtzın uyanık bulunar3k kalp paraların sürümüne i ç ırşnınba Uuma Cumartesi : en gol olmaları ve bn ~ibi kalp parayı sürmeğe çolışunlorı 
L. .a hnber vermeleri lnzımdır . ( 376 - 4) 
~ .................................................. -;::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::;::;:::-;;;;;:::;;:::.;;;:;;:;;:::::::;_:-

B. Eden İngiliz - Alman deniz 
anlaşmasını müdafaa ediyor. 

- ( Baş tarafı birincj snyfodo) har~ketl~ ri lıir bir znman 

bir gaf yaptığı lcanaatı mev · 

<·uttur. A m~rikn matbuatı 

V.\0 ık.t<.1n a~·ığa Almanyadıı. 

mec·tıuri uslreri hi1.ın~lin ilA· 

rıının ne ılı:re~ ~ Vt~ kadar 

Veısny munhedesine lıir t~ . 

cavüz İsfl lngilız -Almıuı ılıı · 

nız anl::ııımasının ılu aynı 

JerPcede' bu nı ua heden in 

deniz işleri uhkô.rnınıı ter..ı

vüı llm i ~ bulunduğurıu yo
:~ıyor. Bu ıloğruluğun,l.. n \'ü 

ı-1:1mimiyı ·tınden hiç bir 

zaman şüphe etmek 

istemediğimiz lngaiz do~tla 

rımıza bizim söylemek arzu . 
su nda bulunmıyacnğımız ağ 

ır bir ittihnm tf> iil etm k

tedir. Bununla l:ioraber lfor 

h ıılde · intih ıbatıle olnkadnr 

hi"'4İDJ, v~ren hir 1 kım §U 

hsi görüş VP ıluşüncoler.in 

tc htı trsirinJ!' dos•larımıztn 
1 

A.lm .rnların lngiliz. Jeniı ku-
vetleriiıin üçte birindP.n fazla 
bir tonajda iıı . aat y pmıya
ca ldarıoıı dair vermiş olıluk
llrı ıözü tut ıca kla rınn t :hli
k.-li bir kolaylıkla kapıldık . 

larını ve ioandık lurını görü
yoruz. B Edenin Almttn · 

. İııgiliz anla~cnaoı n ın umumi 
bir deni~ unL.ışma.eını kolay

laştıracağı tf z,ni isbut ede_ 
ct-k bir tak.m deloil serJet-

meğe le?ebbüs edeceği şüp

h ·siz görünmektedir. H. 

Ed~n l'orıste :-öy l i y H·ı!ğİ bu 

söylevini 11 büyu k bir mt!ru 
klu ıiiııl-· nıl ·'ceği ::;ıüph .. s ı z . 
J ir . 

lfonıınlu beraber ~imdıki 
h:ılJe bu unl.ışmanın nıey 
dana gt:ıt mi iği lı ıık i 1'J t l arı 
nazardwn uzak tutmamak 
ioar) eder Hu da bilakis dev· 
!etlerin bahri · ~ ı lıihlurımıı 

yarı:.?ınu ılo h:ı hüyiik bir 
faaliyetle Yt'niılen baı~lıyaca
ğını i19aret l!ller. Haıı gaze · 
t ... lerdeki ne ·riynttan da Re

ıılecPği Lonıl rn lıı bu huauita 
bir şüphe uyanmıı:tır .• 

Dünkü n ıı slı um zla bilJi r 
d1ğimiz esbap dolay ı elyle 
Jı.ıponyu tar. fınJun ıııerbut 
1922 \'a ington deniı 
anlu ~ masının gele<·dk 
sene hüküm~üz k. 1-
m :.dınıl.ın ~~ıkuc•ok v: ziyl tin 
neticesi olnrak gelı <'e k sene 
Fran~a bu vaJide dulıa ser
h •st kııln<'uktır. 

Bu ~erait tııhtınJa vaziyı· 

timiz gayet a~·ık g-örünmek. 
telli r. 

Fransıı, hıı,· bir zuınoo foi 
d··li vl! liizumlıı konuşmulııra 
vo samimiyetine emin. bulun
duğu muttebit \'A mütt~rek 

n•t etrn iyP<'ektir . Fukat her 

vaziyette. kendi menfaatle -

rinj korumok irin, h:ıreket 

lttrinde serbest olmnğı bi 

let•ektir. 

Almanya . lngiltere ıl t· niz 

11nla11masından tuhadıliis eılen 

vuz.yet doloyH ile logiltore -

nin t.ıkip ettiği yeni usulün 

haki kaltn 3 ~ubııt hı•y.ınatm

ıln mevzuub::ı hseJilen metl.1 

ılin bir birinılı:ın uyırt dilmez 

olduğu: ~eklind~ki preıu~ip hi 

11\'fına olarak. birbirini tenvir 

ellen ve ta111ı~lıyan· meıtailin 
ayrı ~yri hAI şekline gitmek 

olduğu ş •klinıle tavazzuh ~t· 

tiği bilhassa nıızarı ılikkati 

oelbetmokteJir. 

Oeniz ku vvellor inin Lu 
$Ur..ıti hullindon sonra l.ı>

~ karno ihtilufını iınzelıyun 

ı hiitün ılev!etleri alAkadur 

ed~n ~av ·1 k.uvvı•tleri millet· 
ler oras ında bir birine yar· 
dım mesel ·sin n hı lledılehi

lı· ceği ~üphee: ı,lir . 

Buntın münakftşns icubın

ıla. kabul edilebilir. Fa knt 

ı milletleı in masuniyotıni ka· 
1 bil kılacJk itildtlar ıla da

hil oh.luğu halılo umumi bir 
\~arei h:ılo varmadım evet 

böyle hi r anlaşmaya kuvvet 
ve sahui tutt•ik vı•rmt-k me· 
'zuubnhs olomo1. ~:ünkü 
hunun netieel"İ kura kuvvet. 

lerinin ıımıımi hir surt>Ue 
sılnhlanmosın ı İı;lihdaf ı·dn. 

Esasen Alm:.ınyanın bu su:ı 

m tirle i y :ı t ı ıla bunun ~·urei 

hullıni uza kl o~tırmoktad r. 
Deniz ve hava mesuilinin htılli 

nin İng.J tereyi puk ~·ol.. a!Akador 
ettigini 'e kondi masuniyoti-

1 

ni ta~tı emn.iyote aldığını 
nal yoruz Bununla herabor 
A lmanyanın kora kuvvetleri 
nı silAhlanıLrmreının ıla l.ıi 

zim m suniyetimiıi ·iıiıletle 

ult\ k uıl:.ır etli~ini anl:.ımulu 

rını İogıliı dosllHrıtll ıdun 
istiyebilir iı . \'e hnttA bunun 
kontinanıla hulun:ın biıttin 

Avrup ı ıle\· ~etlerini de şid 

detle alak Hhr ettiğini bilme
leri ldtımdır. 

logilterenin takip c• ttiii 
yeni siy:.ısi lıuttı harekotin 
Stresa V t! t ~enovre müştnek 

si1usetinlc uzlu~:ımıy. <'Uk 
bir şekilde ıJlması ,ıolayisile 

ve umumi bir ı;dr\:.eyt:ı dahi
li ıılı~ bize büyük bir dikkat 
\'e ihtiyat ta\'siye etmekte 
olduğunu Avrupa umu mi ei
yasr.li hakkındn pek inl'e 
bir görüşe malik olen B. 
Eılen;n an l ıytH'&A'ını. _· ılü,iin
mektayiı. ıı ~ : " 

8AllKES fR ASK[Rf SAT INA l MA 
KOMiSYONU i lANlAR I. 

B.ıyramı\' llıtaatının senelik ıhtiyacı olan 1,371.000 ki 'o 
samın kapalı z ırrl:ı müoak ısaya konmuştur. Beher kilosu
nun muhammen i'ıatı 85 santim olup ihalesi 29 · 7 · 935 
t ırih ve pazartesi günü :;uat 15 de B ıyram ı ç Tümen solın
alrn ı komiı;yonuoda yapılacaktır. ~1ünakasayu gireceklerin 
verecekleri !iamanın şerait ve evsafını görmek istiyenler 
Kolordu satınalma komisyonunu mürı11·ant ederek öğrene
bilırler. İstekliler nıünulrns ı .kanununun 2,3 üncü maddelerino 
göre istenilen Yesaik ile muvakkat teminat tutarı olan 874 
li rayı ihaleden bir sııot evel Tümen muhns~be veznesinij 
ttJvdi ila alacakları m ıkbu1.la lrnmisyond·1 h ı r hulunmalnrı 
ildn olunur. ** ( 371 - 4) 

Buyromıç kıtaat hayvanat nın senelik ihtiJ ııcı olon 620000 
kilo yulaf kap.1lı zarfta münakasayn ~onmuştur Be
her kilosunun muhammen fiatı 4 kuru~ 50 f'antim olup 
iholebi 3 - 8 _ 935 tarih cumortesi gürıÜ Mut dokuzda 
Bayramıç Tümene 1tın 1lma komisyonunda yapılocnktır Mü
naknsayn gir~ceklerin verecekleri yulo(ıii şerait ve evsaf nı 
görmek istıyenler Kolordu satınalmu koın:syonuna nıür:-.caot 

ederek ö~renebHir1ar. istekliler miınnka~a kanununun 2,3 
üncü madde!erin~ gôre jgtrniler. vesaik ile mu,·okkot le -
minat tutart ol.ın ~092 liranın ihaledt•n bir saat e\'el Bay· 
rJ mı~-. Tümet muhasebesine tevdii ile al: cakları mukbuıln 
komisyonda hazır bulunmaları il~n olunur. ( 38J - 4) 

1 LAN 
Hali tasfiv<~de olan \'e IHt1 ı·kezi Edremit kaı:ı-. 

·ımu ita vran 11a lıi vesi nde hnlumuı Oar·haliz~d~ 
lliis.evin ' Fillıı-i ve ·Telatzade Ali kollPktif .,irlu~-

• • 
ti tasfiye itlare ·inden: 

1 - Hali tasf yede olJn kollPk.tıf şirketinin bermoyesine 
dahil enıvalden olnn Edremiılin lluvn.ın nohiyı• sinde Cııaıi
ik"für mahallesinde kAin auğı Falırı karısı Reyhane, solu 
Ganeız ~fohmet vJkıf mağazarlurı Vt~ Numan evi ve ekmckci 
oğlu Hüseyin çavu9, arkası ~1ehmet Ali balı~·esi, önü yol 
ile mahdut mau müştemilttt z ·ytin yağı fabrikası ve ~alıu-
n h anenio 40 sehim de 29,5 sehmi ve mezkür şirk~te uit 
r ıbrıka muştemıllltı icınde Lulunun 106 adı:t yıığ küpıı 

ve 45 :ıdt:ıt 2000 kiloluk bu yük istarnu ve J J ndot !Ol O 
kiloluk yarım ıstaron 1 adet p JfH kuSllSİ 2 adet baskül 
fngilız 2 ade t fılitre cihazı Ye deposu ve 1 adt-t c erocıka · 
lın tumumı açık artırmn suretiyle satılacakt • r. 

2 - Gi.lyri menkul mnn miıştemilllt fohriko ve sabun 
huııerıin tamamınıu bedeli oıuhummeni 29180 lıro olup su · 
tıl 1 e ıık olun 40 sehimde 29,5 sehim hissei ~:ıyinnırı bedeli 
muhammen i 2 1 5 20 lir u 25 k. u r u ~tur . 

3 - ~·ubrika müştemilAtınduki blrir.ci bentle yrız . lı küp 
ist<ırna vı: saironin he.leli muhammeni 3868 lırudır . Ve 
g.1y ri menkule tebt•un Lıirlikte tamnmı satılacaktır. 

4 - Artirmo şartnıımesi tasfıye idnı ı•sinde 8 - h mmuz 
935 tarihinden itibnron !n· rk~se açıktır. 

5 - Bir inci aı tırma l.2 · nğustoıı 935 - pcr~em be günü 
nal 15 ıld Edremidın Havran nahiyesi belediye daıı eeınde 
yopılacakt : r. 

6 - lkinl'i artırmu beıloli kıymeti muhammin P. njn yüz· 
dd yetmiş beşini bulmad ı ğı takdırde en çok :ırl ı rnnın tea. 
hü.·1ü baki kalmak ı,?artilu onb·:~ giın sonrn ki 6 - eylill - 935 
J)JZ ırtesi günü sant 15 de y ne llavran belediye drtiresin 
de yapılRcaktır. 

7 - Artırmaya iştiruk eılecek mü~teriler lıP.du)i mulıu
mmen mecmuu olan ~5388 lirıı :i!5 kuruşun yüıde 7.5 ğu 
nisbetinJe pey ok~~aı:ıı veya milli bir bankanın o nisbctte 
teminat mektubu vermeleri ş 1rttır . 

8 - fhale bedeli peşindir . Bilc\imle .rüs 11m ve tekdlifi 
devlet ve belediye mü ·toriye aittir . 

9 - Satılacak i!ibu ~ııyri menkul üzerinue he~ hang:i 
bir iı otek . irtifak hakkı gayr! n tnkul milkellı fıyı tlerı, 
ipotekli bor<; !'lenetleri, irat senetleri gibi ~ir hakk_ı oldu
ğunu iJJia eıl,.nlerin evrakı müsbjtler.iyle u.ı.rlıktc ılAnda~ 
ıtibaren 20 ~ün kinde tasfiye idaresıne ı_n~ra('a~tla.rı ?kst 
tn kılirde tapuda ki müseccel kn yıllar ha rı('ındekı ıddıalar 
meı1mu olmıyacaktır. 

tO - Artırma şartnamesıni ve 1-{ayri menkulün ve tak· 
diri kıymet raporunu görmek istiyonlerin Edremitte tasfiye 
memurlar1 ovukat Sadri Unzim Sıkca ve muhasip Hakkı 
Uürsuya müracaat etmeleri ve ihale günü alıcıların Havrnn 
helediy11ind• buhısımıları illa oluowr. (384 - 1) 
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ŞEHiR SINEMASINDA 

K • 
1 

Dağllıcasında büyük ten zilat 

Suyu va havası güzel şifa kaynağı 
. 

Balya Dağ lhcası? 
Yoll..ı:-ı ıır,;ba, otoıııoı il \'e kanıyon gibi hL·r tür. 
Jii nnkıl vnı;ta_larının i~l~mel4İn e ı• lverişli ve gü. 
zulılir. 

Saygılı lıalkım ııın llıı·u İhliCud .. si vP sağlığı dii 
~unc..ısi ' ı! fıullur inJ i rilm i -.ı ;r : 
Bir k j~i İ ı;İn hnoyo Vij o l :ı llirıı~ı olorflk 
y,rmi hı>~ kuıus alınır 

On gündı!O fazl a knlnnl11ru ayrn·.ı yiizd ı• 

t cnz l:H yopılır . 

4 Hayun vn Boylar İı;iıı .ı~· r ı ay rı i~tirah.ıt \·e t !

nf•aüh rnııhulleri yopılmı~t ı r . 

5 lstıyı•nlı-r kin hu..;;usi b:ınyolu thl.ıl .• r ılı v.ır.l ı r. 

Aı1mi mıktırı kilo 
3200 
400 

1500 
700 
300 

8000 
800 

1000 
500 
60U 

15UO 
90000 

1\a-.iç heıf eli 
5 

25 
1.5 

15 
10 

1 
25 
24 
8 
7 
3 
2 

Cinsi 
Patatis 
Şehriye 

frmik 
Çakird. kıiz üztinı 
Kuru bezP. lye 
Yua,urto 
Zeytin yağı 
Ciuı 

Mercimek 
Kuru faıulyu 
Arpa 
Kok kömürü 

~emlek ı.t hastahanesinjn bir seıı~li k ılıtiyacı İ \İn uçık 
eksıltmeye korıul a n kuru Bezelye. Yumurta, Yeztin yağı: Gaz, 
<;ekir<leksiz üzüm, İrmik , ~ehriye Pcılutis, Kuru fıısulyc, 
Mercimek' , )ı" pa ve Kok l ömürü için istt>k}jleri taru f.ndan 
verilen bPdeller haudi IAytk göıülmediğindt-n hir uy z Jr · 
f nıln jlJZ ır!ıklu isteklisine 'eri imek üzere pazarlığa b ı rak. 

ılmıştır. ( 359 - 4 ) 

Defterdarlıktan: 
' 

2 - Tdefo11 ve eleklrik zili: ··r , ıtatO . 
~lnso . duvar teltron ve ı-:rntırullurı. l··I. ıZ · t 111 zı: 

· ı · ı '1 .. 1 . . l v o 7. ııt (l pı, zı \"!! zı no'llnrntor •r ı. ve snır ·~ · 

Had~o: 
'"' 1 ııl l•fl ~ 

ll~rzJman memoun kulı:ıt· ı<,,nız pr .Jl ı lc pı~ 
l'hıl ps rad iyoıuou ve rnJiyl)g r .• moConun.uz.~.' 
ap ve elektrikle ~·alış.r g ramon moto· onnr.t' 

. stlerı o 
1) . . . •- . art.ı 

4 - f ~ra ıuofou ve. t•ila k: 
uım:ı pıyaa11ya yenı {'ı ıLOO Vij yen ı ıZ; 

. l :ıı ı rrı ı n plak luın ı ve ~ram o fon makınC' ve •'" ' · 

5 Foto•rt•<tf: ~1 ____ _.:-,..__ '" O'Jıı 

Bütün ıluny w <'U seneler l1:ıııb Hİ tanıofD·~ sisteıtl 
l ~ l ız [Zt.1isı; I Alman fabr i k:ıl :ı r ının en _son 00tgeıı 
fo• o~rnf m. k jod • rİ <·unı. filin. iıırt , k :,gıt. r.fl (ılİ11l 
r 1 · • ı t ı ô lı>r ıçı · ım f'rza ve saır ~vıızınıa ın z, ama 10 ıı · 

\ · a ıı 1 fi r h ınyo ve kopy. ıltırır. zı ve : ğ'r : ını ısın 
6 .\rıU rıl e n muş terİlere JPO!el, iuıry o l tl VC' )':11 ;, k 

temin edi lir . 
7 Hııvn,sı vı~ i~~ime suyu ıla ~·ok güz~ldir. Aynı z l · 

manda e ı ,yi bir tehtil hevo yeridir . 
Yurdumuzun pek Coydol: ve ltimizın bir cı!k ~j (. t 

' 'e sağlık yeri olon « B:ıl~·n lhğ llıc:lsı » suyundan 
ve havasından uz bir p .ıru ~urf.l e iı.t!fude etmc
ı~rini !'rıy~ılı h tJl lcımıın ögütler ve g;dPceklerin 
rok memnun ve foydıılıınm ~ ol .ıc· .tla.lnrını :imdi
den milj rieleri m 

:\1orkez k .,znsının nuh iye ve köyl~rile beraber b:na ı () __ Feuui gözlük: 
yazı ınınıı memur edilen komisyon yukınJn gt:lerek vozi· 

ek .. rlfJ 
· rlo.I go · e· 

\1 ii steri r j 
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ller c·umartesi gü uü snut 15 ı.le Abulıane lı.ınınd

nn ıl•)ğı u 11 <·ııyw koptı kaçtı \'urd ır . t~idip gelme lıir 

Jirudır . Kup•ı lrnçlıyı götürü tutmak istiytnlt!rİn y,,~ilıi 
civnrınıl n lbroh im SnmiyP. h:ı~ vurmaları. 

• - .. 

feye Lnş.lıyocakhr Xezım. esnasın~a binu sa~iplerj vt• .~i - 1 
racılar. ırııtlnrı tahmıo edılı ctk bınt.do rı komısyono gos· 1 

terip gazıi irmeleri, binanın lahririne :.ııt moh1moı in ki ra· 
ların mittn rına müteallik ht r türlii mnlümatı ver meleri 
lhımdır .. 

Bu hususn riayet etmiyenlerden ve kus\.en yanlış 
malılmat verenlerden 1837 numuralı ı.in::ı Vl~rgisi kanu- ı 
nunun 16 in<:i maudesi mucibince ve sulh mah kemesi ko-
rnrile 25 lir adan 200 lir.ıya im dur parn <'ezns• nlına ca~ı 

1 
1 

ilan olunur. ( 383 1 ) 

Ayvalık Şa rbaylığır dan: 
1592 lıra 3:t kuru~ beuelı lrn9ifıi mezhnh ıı ildvei " inıu 

a l ı kapal ı zaı rıa eksiltmeye konulmu ş ise· de istek lı ı;ı km . 
aıl ğı 1dan 8-7.935 den itibur<'n t~· k t•ksiltmc ile on beı 
gün uzotılmı~ ve 23-7-935 salı günii · süat on oltıdn ihale. 
si mukarror bulunmuw olduğundan istekli olanların yüzde 
yedi hu~uk muvakkat teminatları ile J81..lı günde Ayvnlık 
Şubaylıfına ha ,• urınaları illtı ulunut ( --. .l) 

Re«~teler ınıze uygun •;ok tı•mıı \"t! PJ.. .,,rç.•" 
istediğiniz gozhıklPriniz i. z,., k ırı i zı· ~orı· ~ 
lerin; ıi 

7 . Saat vt~ lliicevht· ı·at: .. tıtı · 
ı:;l.lv 

J \·•ı r ~ 
(AilP. vi meslekleridir) cep, kol, m uf\U. u • 
rıni1.i ve nHıtla1yonların z ı j\ t:ılt' 
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1 

• 

1 liikumt.'l c ı dJcsinıl4~ • j N 
M. HUL f!Sl E_RD ı isi··it· ~ 
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