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~üyük Onderimiz Borsadan. lstanbula Döndüler. 
1ta1 ya harp "isterse .:I~~~i.: ... :.-~1,- Hava tehlikesini bilen üyeler çoğalıyor. . 

Habeşistan da hazır! istanbula ~ ilimiz Ha 1 k ı BÜ y Ü k Vurd işinde 
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1 

l londrn 18 (A.A.)-llnbe* istiy"n kuıııı su~anıış «barı· Cwıınr /JwjlWl!lmı: /(am-
ınpırııtoru Tuvmis .r ızel s"nin ş<:ılar.rn !!İlz ·l hir ÖrnPk ol· <il Atatıirl\ İslaııbula dö-h" ., e ,, 
ır uytorına denizdı n verile m:ılıJır. ndt'ifrr. Büyük Öndl~rimlz 

~:k bir linıuıın kur ş lık ol rnk Kollog p ık tını İtalyaycı rthiımda iörctıle karşılurı. 

1 
•r kısım ar. zi hırokmafra lıJtırlatmasını istiyt'n llubc· nuşlarcllr. 

~~l.y ıya ~ömiır!~"lı:rıııi hır. ~İston:ı verıliğı cevaptn .-\me· lslcınbııl, 18 ( A .• 4.) -
ırıne hıığlıy cak bir dt:mİ. rıka, nıc::ıc!t•sı nın yıırgıdar Alalürk İslanbul!ı clön-

tyolu imtivozını verm(\ğı> ko nisy.:>nun l l kotar .l c ığı. mıişlıir. 
ıı olduğunu ve eğer llııl- nı ıımduğııııı hilılirmiştir •••• ••••••.HH•••••••••• l'Q • • . ı · 

~Q h ırp 0 lerı5o llnlıı'ş;slnııı ı \7 .ışinglo1, ~t ılın doğrusu p ı • • 
1 llr~e hozır o'duğuııu ~öy- bu ıntHıt·h•ılt! kıındisinın ılgi- o 1 Sin 

rrııştir l~neceği bir turu!' olmadığı. 
llabı·ş ımp ırı tnru Elehrıım nı söylnmell istoını~tir. 

~dz lesinin bır oyturınu da il r lıalJe Amerıkan ka. 
ısır nükümeti lıu\v;.ın :,,Ü- moyu hu l\U\'g ıyu Amerika 

el U{·akl.ırı nın ken:Ii ha- nın katışınıısını onuylıyaroaz. 
"nlar .ı · · İn.~iltere hıılkı da bizım 

ınuuıı "'e~·mPsıne mu- ., 
saade eJers; hunun Jos- bu işe knrı~mumız yolunda 
ll hiç bir dilek beslcm,.,mekte-
Uğa uy::ımıynıı hir harek 

et (l r. 

l'Lt' s~yOaSct·ağmr,nem' sleökyelelndıiU!~ımr.ln Ortt11Iu Jeğ-.·ri olmı~·::.ın bir 
l U y nzmlık vardır ki hunl:-ır, ılo 

k.sun ılokıız türlü tı>tbir al 
mı olacak? mum zı istıycrck bu nrnmle-

8 T lrnltPki duyuşları dış:.ırıJ.:ı 
l urnmuz 935 tarihli De- yanlış tunıtmı.ığa sebPp ve 

y 1 M yl yazıyor: bu yüzden t .. h lıkoli olmak. 
<(Ameri~unın İtaly:ın 11 ıbeş t ıl rlur. 

~rılllş.ımnzlığuıu knr.~momnk M. Mussolini cumartesi 
llr:.ırını verme::.i ve bunu ı ld · l 

h 1 giinü söy emi~ o u,i!u soy -<lir · t • • 1 ı ~ ı. ··ı ~ '' 
1 nıesı. oızı. ıu a r.o.e- ev bu tıirlü düşünen inıo1an-

er tutan bir ııı e ınlt>kı•ti ko· la\'t:ı µ-jyet yerinJo 1 ir cev-
tu tınk . . ı .. .. k h. . ı l ı{·ın rnvıı · ır uı>v- ap vermiş oldu 
let Ve eski bir .hnğla~ ğımız İog-iltere ı-:ıirPklı olarak, 

~ rü k lı• rııe k ~- -=-(=ll=e=v ,=n m==' =i k=i n=(=· i-==s=;ı yfaıln) 

~ekorkunç· 
tin~ı su baskmmdan ôl-
1Rlarin sayısı yüz bini 

buluyor. 
11 

Londro, 18 (.\.:\) - H.l· 
k()dQ L • ı J . • , 1 - • .. 
~ n uı uırı ' ı gıne gore 

Upehto ~u lı .1skınınılan öl. 
erııcı . 
l tın RO'VISl 50 ile 100 
oırı • 
b . Qrn'!ındu kestirılmeklc 

.• 
11 ılin bn zı böl ırıılerit11lc t 5 

()I •· ::'"' 

~J l ınnıı~tır. 

Fransız 
-~011eti f insns te~birler 
a aldı. 
•tlıı tarifeleri yedi milyon 
P . liraya çıkarıldı. 

8!h urıo, 17 (AA.) - Diin 
d~ ~lı boşlıyarak soat 23,45 
''rıd '~ılon kahin~ toplantı
ı.()·· •n sonra ö·-·reniıJıttino 
1) re b .. n t"o 
e1.- ' utiin dedet ödemfll-

ı1tıi1> .• d . 
ıl \ .. Yuz e on vo kırrılar 
JI 1 Yllzde onır tcnıilfıt yn 

llq\k 
ti~ · ekmı k "'OZ clekt-ve L.. ' rı ' 
dır·ı aocnıir fiotları ıla in-
, 1 'Cf3t.t• 
Ilı) il ır 80 hin frnnkt.'ln 
Sı r" knzıın~·lınılıın ,· iizıle 
L evk • lllıt ~ •Llıle Vı3rg'İ :ılın ıc·R

. ou 
"tttrı surctlı..ı ılevlet ınsn · 
'1.,1\ arının yedi milynru 

t'Ql't 
lltJ, lllıın v" lıı omu to:;ar r-
1 tının l 'e,.

1 
1 :ı heş milyarı lııı-

~ •nla~ılm:ıkt:Hlır. 

Balkan 
istahi~osu kurulacak. 

Sanaral Kondılısin bir diyni. I 
Belgrat, 18 (AA) - <Je. 

neral Koodilıs Yuncnistan:ı 
dl>nmek üzno Belgrattan 

ayrılırkHn Balkon p_a.k~ın~n 
ı;izdiğ'i siyasnda degışıklık 
olac11i71 h!ıkkınıl:ıki haberle . n 
rin :ısıls '/. o1'lugunu si)ylc-
ıll'Ş ve: 

- Hıılkanlar.laki ista ü_ 
koyu korumak isteriz de-
nıiştı r . 

Ekonomi 
Bakammız Stalin otomobil 

f abrikasım gezdi. 
Moskovn, J 7 (A .A ) - Ce

lfıl Baynrla ynnınıl:ıki zevat 
ve biivük el~·i ıc~:li Apav· 
dın JÜn Stulin otomobil fa. 
brıkosını gl-'ınıi~lnı dir , . 

Rnnka direktörlı!ri l'.rı~ 
ilo Sümer (IHlet banknsı 
yönetim kurulu huı;;kanı ~1 
:\lariasini ziyaret rtmişlerclir. 

Papanın notas1. 
\'atıkan, 17 (A.ı\ . ) Ho· 

ytor ojansın . n öğrPndi~ino 
göre Pnpn son konkorda· 
ıoyn knrşı lıarekı tlPrdtn ö
t iirü A lnuınyaya hi r protl's 
to not.ısı vermiştir . Protesto 
Alrnanynılu kntoliklno fena 
ın~ınmPle yııp lmrı~ınn dnynn
mAklAdır. 

Kıhğı değiştiriliyor. 
Polisin kılığı nasıl olacak? 

Genel Güveni k Diruktör· 
lüğü. polislerin kılıklarını · 
ve ba~lıklarını değişt .rmek 
istemektedir. Bunun İ\·in kı
lık tüziığ'ünün üstünJı~ ~·al.
~ılmaktadır. Bugüne lrnıfor 
tasarlanan dt'ğ'ışıklikler şiın. 

lıırdır: 

R nklerin buşko : başka 

ol .. n paııtalon ve ceketler İn 
her ikisi do boz olacalltır, 
Hütbe beldeklcri daha kolay 
•rözu ~~tırıı.ıcak durumu ko
t"\ 

nnc.:ak vu me~· kaldırılacak-

tır. 8a~lıklur iki \'eşit ya
(lilacaktır. Birisi yulnız i~ 
bJŞ ı filla olan poli~IAr tara
r.nuon giyilecek.tir. Bu su
retle herkes · iş buıj ndaki 
polısi kolayca tanıyabile
cektir. Bunlar i\·in Joyrece 
modeller hazırlanmaktadır. 
llozırlıkl:.ır ıki ay içinde bi
terse derhul yeritılmiye ge
\~İlec Jkti r. Yeti ıı ti rilemezs~ 
şimdilik ynln.z elbiselerin 
rengi değıştirilecektir. 

Gerede çiftçilerinin yük
sek yurtseverliği. 

Ankara. 18 (A A ) - (.i;ı_ 

rede ~·iftçilerı yıllık ürünle· 
rinirı yüzde üı;ünü Hava Ku
rumuna vermeyi kararlaşlır
mışlordır. 

Faşistler 
f ransa~a kazamyormu? 

Frşistıer de. kazandtk-
. tarını söylüyorlar. 

Paris. 16 (A.A.) - llav3s 
ujansı bil,1iriyor: 14 temmuz 
günü yapılan iki sıyasul 
gösterida lle hunları hazır

lıy ınlar umdukları başarıyı 
elde etmişlerdir. 

Sosyalİ!oll, kominist. raıli

kul so:;yalist vo bütün ba
ğınsız sosyP-listler bir nroda 
yaptıkları ~österi ile <daşi·ıt 

tehli kHsİ ı> deılıkleri şeye 

karşı birliklerini göstermek 
ve bir kuvvet ıleğil fııkat 

bir lınlk yığını duygusunu 
vermek istiyordu. 

Bustıy iltı Vensen k11pısı 

(Devamı ikinri sayfaıla) 

Parti oca~ ~urullarmm çalışmalan şehrimiz~e ve çevresinde geniş yurdsal hir ha
re~et doğurmuştur. llçeler~en gelen ~a~erler ~e sevi~ ç;e karşılaoaca~ ~ir ~erecedadir. 

Hava Kurumuna yıırdımlor 
.sıc:.ık ilgilerle de\':ım (•tme_ 
kte<lir. İlimi2in her yönünde 
hava telılik• Mini bilı n üy~
lcrin sayısı giindorı ~üne 

artmak.tadır . 

Yurdu korum11k yolur.da 
a~·ılmış olun lıu lı ımiyet ya 
rışında halkınıızıu gösterdi· 
ği \'ok yninde ilp-i!erini Uu· 
muriyet il ılk P.lrtisi ilimiz 
teşkilatı yakınılan takip et· 
mektı~, hemt•n her yoıde l~u 

büyük yurt İilİne sarılan 

halkımıza önayak olmakta
dır . 

Balıkesir il~·esinde son 
tı\l:ı:•·I Eıln•nııılııı ,;ı ııll •orlınıl,.u 

günlerde ııu,·a Kurumuna 
yardım \'alı~maltırı ı·ok art
mı;? bu 1 uı maktıııltr. ŞdhirJo 

yardımcı bir komisyon daha 
kurulmu~ttır. Bir taraftan 
flnvıı Kurumuna yardım ko-

Edremitliler Büyük Yu
rtseverlik Gösteriyor. 

• 
misyonu ile hu ynrdımcı ko· 
m:syonurı ıliğer yönden Par· 
ti oc:ık kurulların ın çalışma· 

ları ş · hirde ve \·evre~inde 

~cniş yurtsal bir hareket 
doğunmuş bulunmaktadır . • 

ilçelerden g~lcrı haberlt·r· 
do de sevinçli! luırşılona<"ak 

bir goni~IHme olduğu imleni
yor. Bütün il\·eler

0

miz, kam
unlarımız vtı h1.1ttıl köylt'l i 
miz bu yurtsal yarı~a gir· 
miş, il halkımız harıl harıl 

büyük yurt borcunu ödem~
ğe koyulmuş hulunmakıu· 
dır. 

E 1remit (Üz 1 ayt ırımız) 
Jün bize E"ılremidin ilk ha 
miyet listesini gönJnmiştir. 
Bu list yf'ı nazaran Edremit ilk, 
atılışla 9850 lira verit (teberru) 
1370 lira y.llık yük.en lrnydo· 1 
tmiştir. Aytarımız ı:stesini 1 

memnuniyetle koyJuğumuz 

bu verilerin devtun etmekte 
olduğunu, ılaha rok devam ede
ceğini ııyrıca işaret etmek· 
t~dir. 

lırsinde köy islari 
~1er~in. 16 (A.A) - lla· 

lk Pdrtisi ve llalkevi iiyele_ 
rinılen doktor, bayt11r, l.ül-

tiir<'Ü, ekonomi uzmanı, tar
ımcı u~:ak~·ı ve başka ertik 
adamlarından bir grup, :\1e. 

rsinin liözne ve Relenkselik 
köylerine giderek yüzlerce 
köylü önünde ~·ok fttydalı 

konuşmulnr yapmışlardır. 
Köylünün dileklerini (linlem
işlerdir. 

uluslar kurumu 
Cenevre, 18 (A.A.) - U

luslar konseyi 25 temmuz
ıln toplanac.aktır. 

Edremit ilk adımdı 9850 lira varit va l370 lirı 
yılhk yük en kaydetmiştir. 

Rdrtmil; 18 - (Ôtel Aytarww:da11:) 
flavu Kummurıa büyük bir isfe.kle ıiye !Jazı1ma'kladır. 

Edremit ilk udwıda 9lS5U lira verit ve' 1370 lirci yıllık 
yıiken kaydetmiştir. \luil ve yıiken deoam etmekle old· 
llfİLllldan bu mlkü.ırrn şu beş on uıin içinde bıiyıik bir 
yekıina çıkacafiı a11luş l 1wktmllr 

Llslt•yl bildiriyorum; 

Defaten verı 

LİH.\ 

ıooo 

350 
30 
J~O 

200 
120 
25 

?.50 
30 
15 

150 
150 
100 

1000 
500 

IOOO 
100 
50 
40 

150 
10 
80 
30 

150 
50 
25 

120 

120 
175 
200 
'400 

Yıllık yüken 

LfKA 
6000 

25 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
10 
30 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21) 

25 
20 
lO 
20 

25 
25 
20 
40 

isimleri 

Ferhtitzade Kazım (iüre 
(fabrikatör) 
~:ırar Ali H. za (tüccar) 
Eczacı Ali Rıza 
Demir tücc:ıra lekir 
Alantonzade Nuri 
Manifatur cı Saim 
Elbiseci Nıtzif 

Kısaoğlu Hasan 
Akıllı oğlu Rthem 
~:marpales oteli müste-

ciri Mehmet Ali 
lhza Kaptan 
llJcı Yahyabcyoğlu 
Elbisrf'İ M,.. hmet Emin 
Fabrıkutör Sezai 
Hancı Rizn 
Sabit Hilmi (fabriktttcr) 
Karııhafız oğlu Ömer 
Lzunoğlu Mustafa 
llidRyet Ef .. nin Yusuf 
ilacı l las•ın oğlu Ahmet 
Terzi Hıılıl 

Müteahhit Hızır 
Hakkttl Kıbarzade Ali 
~1anılaturaeı Osman Nuri 
« Mehmet flilmi 
Ahmet Necdet (bııkkol) 

Manifaturııı·ı izzet (Tica
ret odttıı reiıi) 
Molve pazarı 

Müteahhit Giritli llü!eyin 
Kulalı Hüseyin (debağ) 
Pamuk bezci Hacı Do_ 
ılu Jınnım 

(l>.,vamı ikinci 
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Havacılık Bahsi: İtalya harp 
• 

H a v a E n d ü s t r i s i. isterse 
(Bıı: tarafı birinci sayfaclıı) 

lto.ly:ı İ<;in sem pati duym::ıkS rası düştükce ulusal u~·a
kcılığıo yurdun ı;ocuklarına 

tl .yanan hava enJüstrisiyle 
yaşıyocağını ve endüstri 
:ılıın nd ıl. devlEıtce alınmakta 
oları tedbirlerin ne kadar 
doğru olduğunu anlatmnğ'd 
savoşmışdık. 

Bugün süel özlü endüstri 
i\:inde en ~·ok dıkkote değer
li olan hava ('ndüstriı-i iıze_ 
rinde iyico durmak dileğin 
deyim. Her şeydt n önce. önPm 
vererek söylemeliyim ki. şü~l 
endüstri i{~inde h ı \•a i~i. ge
rçek en başta g. lir. Uçakla
rın gerek yaşomu rağlorı. 

~drek durmadan g-ali~me 
durumları, yıırt içinde. ge-. 

. ce gündüz çalışan bir endüs 
triye ihtiyıı\' göstı rir. Buna 
korş·o, s:ıyı<'rı iyi hesopl::ın 

mış mesela bir topçu kuv
veti, cPphane~i ve onarma 
işleri bir yana bırakılırsa 
uzun boylu bir endüstri is~ 
temiyebilir . ~onra düşünül· 
meli ki top yapmak, çok 
pahalıya malolan ve yüksek 
tekniğe day1tnan bir iştir 
ve onun gelişmesi uzun yı

ll ıra, uzun deneçlere dayan 
maktadır. 

C:enel sııva ın vndiği de
rslere bakarsak, u~·ok tiple· 
!"İnin savaş boyunca ü~· oy
da bir değişeceğini görmek 
güç olmıyacaktır. Ru, en 
ö;ıe eiirülecek harp Ü{~a lda· 

rının üç ay sonunda. düşm
::ının daha üstün nrad:ıriyle 
kur~ılaşucaklarını ve ulusal 
h...tva eııdüstrisinin bu hakik-
ati gözönlinde tutarak ha
zırlanması vd yeni araçlar 
yapması gerektiğini anlatır. 

Barışta bPs yıllık bir hiz· 
met ~·ağı olan u~· aklarıı sa
vaşta .> 6-nydan fuzla güv
<·nilemiyecekleri, değiştiril
meleri ı;orağında bulunııcoğı 
en a~1 ık bir hakikat oldukt 
an sonra, hava endüstrisi
nin. ulusal savgaya yarıyon 
tiırlü endüstri içirı<le en b .... -
ştu geldiği kendi kendine 
meyJana <·ı lı::ur . 

IL.ıva ~ndüstrisi olmıyan 
b.r memleketin, herhangi bir 
savaşa girişmesı ve uzun bo 
yln tutunmasının mümi(nn 

olocağ'ı sanılamaz. B r ş de 
vrinde yabanlardan olınmış 

araçlar, daha ilk harp gün-

leri i':inde bir ~Jbun köpüğü 
gibi yok olacak ve havalar 
ılüşmann a~·ık kalacaktır. 
llavo)arı a\· ık kalını!? bir de
vletin s:ıvoşı iyi bir sonuç 
eriştirmek: umudunu unutm-

ası ger{'kiyor. Ve bu dur 
um, kısa ~özlerle. ha\'a en
düstrisine verilmesi ldzımge

len değeri anlatıyor . 
Hava enclfü:,trisi. nrnkina

dan <l ... ha çok injeniyör de
mektir . Bol injeniyörii olun 
bi devletin hava enı'üstri~i 
olmaması oldukc ı anlamsız 

bir durumun ifııılesidir. ı;u

nkü bu durum, elJe hulunan 
yap.c: kuvveti ~·alıştırma· 

mak. İıjsiz hıra L mak demek
ten başlı::a bir şey değildir 

Polonyn. ı ·~ koslovııky11. 

Homnnya ve Yugoslavya gibi 
hı:tvJcılığu ge~· boşlamış me· 
mleketlerde bıışka u'uslBra 
sat ş yopon kapasitede bir 
hava endüstrisi bulunması. 

üzı>rinde durultır.:ık ve aro~ 

tırılacak bir <lurıı rnılur. En 
h zlı giden av U\'Bğını yapan 
Polonya fııbrikusının. bundan 
be ~ ultı y l önc·e yaptığı çok 
üstün hir av t'lynrı si 
il~ krndini göster-
mi!j olan Rom•!n fcıbriknsı

nın Fransaclaki una kurul 
dan iyi uçak ve moli>r y11-
pan Yugoslav dünya piya 
sasın<lu kuvvetli yni olan 
Çoko3Jovak fubrikolıırının 
yarattıkları örneklerin öğre

tici özlerİnP, bütün bu fab
rikaların ulusal adama <laya 
narlik ~·ul ıştıklorı hrıkikatine 

g-öz yummak Jdzımdır. 

B!r endüstriyi kuran ve 
ı;alıştıı tın bilgili adcmlur 
elde bulundukca ortaıla 

tadır. 

UJuslıır sos yet •sinin genel 
sekr~teri bug-ün burnyıı ge
liyor. Öyle umarız ki hura
da yap ~cağı değetler sırııs

ındıı bu noktanı~ kendisine 
ıınlutılacağını umarız. 

italya -Habeş meselesi ve 
Habaşistanda~i Müslümanrar 

El - Ahram - 30 II:ıziron 
935 tarihli sayısında yazıyor: 

Bıızı Y ndsel g11zete ve me· 
cmu::ılnr Habeş hüktlmetinin 
~lüslümnn HabPşlilere r~nll 

muo mel ede bulunduğu h:,b. 
erini nr ·retmektedirler . Bu 
havadisin doğ'ru olııp olmtı
ciığı, biitün Miislüman mem-
leketlerinden. nıüteııddit ya
zılarln sorulmaktadır. Biz 
hu şayioforı teirzip f'ttik ve 
hunlnrın llnhPş hükfım<· ti 
ile Haheş Müslümanlar nra
sında bir füne çıkıırmak am 
ocile tArtip edildill'ini ıiP ilıL 
ve ettik. 

Habeş hük11metinin Miis
liiman Habeşlilere karş ı g-ö 
sterdi~i müsnmnhakdrl1 ğ ın 

f'Şİ mazi<ie göriilmemiştir 
Hn hı>ş hükümAti. Müslüman 
Haheşlilerj yalnız Hırıstiva 
nlarla bir tutmakla kaim _ 
ıyor. Onlorı H ı ristiyan-
lardan ziyııde takdir 
diyor . lfobeş hükumetinin 
Miielüman Hnbflşlilere knr~ı 

husus] saygısı vardır. lfo
beş yiik:sek memurları Mü~
lümon Hnbeşlilere bütün 
kolaylıkları ,µ-östermektPdir-

hh· hır sıkıntı kalm ıyacoğı l"r lmpurator llııilo Sella-
besbellidir. sie. :\1üslumon tlabe~lerin iş-

lerini bizzat iJare ~Jiyor. 
~ilyonlarC'a lira harcıya- , Oin meselesine 11elince, lm-

rak büyük bir hava parator hoıretJeri. Müslüman 
ordusu yapmak ıs- HabeşlilPr i~·in bir {'Ok <'8· 

ted i_ği miz şu sırn<ln, ~i~r~İ - miler yapt·rınışt ı r Ve· hıı 
yenın yete<:uk kuvvetlı ınJe- camilerin y11p • lmosı irin. 
niyörleri elimizdeki iki büyük ' kendi parasındun . yardımlar 
fabrikAyı ulus.ıl ~aye llo , da bulunmuştur. imparator 
ulusol adamla ~·nlıştırmok hııuetleri lslaın dinini hi· 
bakımıollıın. bizP. çok umut- maye etmektedir. \' e Ldüm 
lor vermekte<lirlt·r. dinine karşı teca ' üzde hu-

Umutlorımızı artıran bir lunan Müslümnnlıırın şitl .. 
d· tli c·ezalandırrna· noktıt da yaba"cı İş{dden ge 
ları lıakkın<la nırıir ri dflğil. üstün olJuklurını 
ve!miştir . Haile Sellasif', ~1ü 

sayıs · z Örneklerle gö3termiş sliiman ProfeFör ve tolebe-
ol ın Türk işçileridir. Türk Ierine karşı büyük bir say· 

injı>niyörünJC>n Türiiyenin gı göstermektedir. İrnpura-
ulusnl sovgosının bizi yap- tor hazretlni her ~u~lümon 
ıııağa zorlad ı ğı ulııs:ıl u~·ak köyüne bir hoca t nyin <'t-
t ipleri istiyoruz 'e bunu is- miştir . Habe ':} hüktlnıet i, Mı · 
terken imktlnsız üzerinde s ı r Üı,.lııtlarınn . HobPş ~ıta -
konıı~mndığım zı ~·ok iyi bili sınıln tulim ve terhiye ö.le 

\'İni yApabilmı IPrİ iı;in hü-
yo Ut. .. tiin koloylıklorı gösterıııı k· 

Biıyuk Ttirk hava ordusu - t e d i r . Bazı ~nzeteler. 
nun u~·aklurı Türk işçisınin fiabeş irrıp1ratorunun Ci· 
elinılPn ~··kmok 11\zım<l•r. mm:ı mıntnk:ısını işgal ı tti -
Şakir Hazım Gökmen ğini ve hu m ı nt :ı knnın ııa -
. ~--- ~-========:;::;;=:;:::..::__ 

1 ,---··- - -··-.··-----··--·· ··------.. ••• ' 

: ŞEHİR VE İLİMİZDE J 
ı ---··-si~~-----Tik--ö-k-;:;i.-i~P~k-t~~i eri 

Yazımı hazırhklan. 
Edremit ve Ayvalıkta da bina 

yazımı yapılacaktır. 
Bınu yazımı h::ız rlıklıırın'1 

Jevurn edilmektedir . Ôğren 
tlığimıze göre bina yazımı 
Bulıkusir, Edremit ve Ayva_ 
l ık ıl1,·elcrinde Ye Ü<' kol 
üzerinden yapılucaktır. 

Hukümet t::ırııf.nJon ko
misyon . ı mtJmur edilen iHa · 
rların liU günler~e gtlmeı:si 

· beklenmektedir lşyurlnr ge· 
IJıkten sonra genel kurul 
ve \?cı r kurul~nd::ın bin r 
üyenin do iştirakile komis
yon kurul mu~ olnc(jkt r. Ko · 
migyorın mııh cıllolerJc•n tle 
iki mümescıil iştir~ k l'Uf<'c 

ktir. 
Hinn )"IJZınıının k ısa bir 

zurnanda bitirilmesine ı.·nlı

ş l (' .ı ktır. 

Sayrn hemşerimiz. 
IIemşerimiz C:uzinntep Sa

ylavı General Ali Hikmet 
Ayerdem birgün evel Burs 
aya gitmi ~ tir. 

Erde~ uray ~inası ve is
kele yaptuıhyor. 

Erdek urayı bir urtly hi 
nnsı va bir de vapur iske_ 
lesi yapt•rnca ktır. Il ır iki 
yopı güzel Erdt'j!e yaruşır 

giizelıkte olacaktır. 

Ban~uma ev~af işyarlığı 
kaldınld1. 

İlimiz evkaf direktörlüğü 
kadrosu ırelmiştir . Yeni bd 
ro ile Bandırma evkaf işyar
lığı kaldırılmış bulunmakta . 
ılır. Bandırmayo ait ııvkaf 
işlt:'rİ direkt örlük t:ırafındnn 
yönetilecek tir. 
B •ındırmn evkaf işyar Krl

in a~·ıkto. k:ı 1 m ıştır. 

Gücün senelik kongresi 
ldmangül'ii senelık kong_ 

resini şu o·iınlcrıle yupncuk· 
tır. Kon'r~ede kulüp işleri 
üzer n ler> hararetli g<>rüşme 
ler ynpılac:ığı söylenmekte 
dir. 

beşıstunu :ı it olmadığını yn 
zmuktndırlar. C.mma mın1a

kası bizimdir . Biz Cimma 
lıyız- Cımınu rnintakas nın 
muştakil olıluğunu ve y.ı lıut 
b:ı!;ku bir hükılmete tnbi ') 

oldu •ru n u h ir h · r zıı nıan dn 
n .. 

ıluymnd k . EbıH·c.ynlerımız 
C•mmanın 1 labeı;ıistan impera 
torluğunun bir par~·ufı o\. 
duc;unu tn ecdatl:ırın lan 

l' 

ö2rene ~elmişlerdir. 

Merkezde oplandı. 
Direktörle ispekterler küİÜÜ işlerini tet~ı~ e~i}orıu. 

Kültür ılire

kt<i lüğü ilk 
okul ispekter· 
ler ini il mer-
kezine 
mı~tır. 

"ıı<rır 
) '"' 
Birkn~· 

giiııJiir şehri

miz ie bulunan 
i.,pekterler kü
ltür <lirc!ktörü· 
miiz Snlim A. 
t:ılığ.n b ı~ka 
nlığ n.ln top 
l ıntılar yapı 

rak il kültür 
i ·lerini bu 11 ru 

<la 934 - 935 
drar::-; yılında 

ulınnn sonnr;-
lorı bırlikte t" 
tkik etmekle 
ve gereken ka 
rn rları almnk
taıJ rlar . 

Öğrendiği -
mize göre 
pek terler 
merkezde 

rn t ı Kullur <lırekloı ıınııız İ•Jtddc•ı·lr ı lr l• r :ı nİ· 

hundan sonra torliik tı.ırafır.llan iste, .. 
ıs-

·ı cOIL otur..ıcaklnr ve len yere gö:ıderı e 
lüzumu hulinde direk- lerılir. 

Kızılay 
-

Cezahvinde yirmi ~eş cez·-
ahya yardımda ~ulunou. 
K ızıl.ıy kuru mu B . ıl ıkt>si r 

c z::ıevini gt zerek yarılı mu 
muhtıı~· gördiiğii yirmi bf.Ş 
cez ılıy ı yanlıuıdn Lulunmu-

ştur. Kurumun yardımı bir 
yorgan, altı battııniyP. beş. 

kuzak . on altı entari, on 
dört g-r)mlf:k. on İİ\' llon. 
beş cı•krt ki nltmış p .r~·n 
Pı,;ya tııtmakt:ıılır. 

Kurum bu husustaki ynr
dımbrı nu devam eıleC'oktir. 

A çık teşek~ür. 
llostulığımın teşhiı;j VH te

da\'İ'5i 11mrin<le derin h·r ha 
zakut ve ihtim:ıııı göstenn 
df'ğe rli cJuhiliye miıt e hn.;sı 

sımız Doktor Fer;t Baybur.la 
nrık olurnk teşekkür edı•rinı. 

Ft•hmiyt• /Jr. Şukir 
-=-=-=-=.;;~-=-:.c= -----

Servet 
Köyünde k-anh bir va~a. 

Kazım adında biri anıa~ıı~ıı~1~ bir sebepten dolayı oıduru 
müştür. u· 

f)u .. n 1( .. t konıun 
<f \? <'e epsu lı 
~ kıın 

nun Servet köyünde .. • fcfl 
bir vnkn olmu~hır. Ko)• 

~ Kazını 
~·oban Ahmet oglu (rı 
aynı köyden Murttıfıı to~o tıir 
dan henuz ur loşılm•Y0 0 ı ... 
mel!elt>clen Jolnyı ölılıır 

tüıO 
Valr.ay.ı ·ı:ınılar nı:ı ' '0 

,0 • 
. 1 :;ll' 

el koymuştur (;,:ıne : 1 ~ 1 1 
m..ın yarciımC'ısı llılrıı _ı ı·ı'k · 

·ı bır hükfımet doktoru ı e . eı. 
. 1 •ştı roı 

de tah kıkatı dor1 n 1 
•• fif10 

.. ı ·· I.! et koY uzcre ı un .;,erv 

g-itm iştir. .. rııı-
k· ·lı'11 • \' ,, k :ııl::ı ıı ~onro a\ 0 w:.ı~ı 

l 1 ı_ · ı· . kalan a~ un & ulı ın Y·1 

heklt•nmektedir. 
-==--

Faşistler Fransada 
yorlar mı? 

eıJe 
aksurnaıl·10 !erini hiç 

Hava T ehltkesini .Bilen Üyeler Çoğalıyor. 

( Hu~ tarafı birin('i ı-ayfuıla) 

nrasınılu üc,~ runkli rumuri

yet bnyrnğı kız ı l komünist 

bayrağı ilu lı ir aruyu gıılıniş 

ve marst·yyr.z de entı!rnas_ 

yonal ile karışmışt ır . Sonra 

yopılun u!.ıy da tovilenmiş 

bir orgüt duygusunu b.ruk

mıyordu. Komünistler yeni 

tabyc ku .lanmışl:ı r vo <.'ski· 

Jen cdl(!r ycrıle Sovyetlern 

Ptmiş~erdir. 1cı1· 
• O nf dtı c< 

ylı• ki , hPr tor } 
0

,,iJl1 

zıınJıkı) ıliyebilır ,.o ~o~i)'tl 
Frans bir t:ırnftun Cu ()lC 

k ,·e 
ılü~munlıırını ı z hılınc . bir 

800 
10 

30 

40 

3u 
2u 

ısu 
20 
30 

20 
30 
!)() 

Edremitlilerin Yüksek Yurt Severliği 
( llst tarafı birinci sayfada) 

-40 Karagöz Ali (fubrilcıtör ) 1 

20 hıhirerj Ahmet 
2u ilacı Rifat 
20 :;;.~rif Ali biroderler 
20 Mt:lveli Ekrem bey 
20 Cekircinin Mu8tofa .; 

50 DJmatzade Hakkı 
2u Ayvolıklı Mustufo 
25 Aydınlı Salih ljnvuş 

20 Serezli ~1ueta fo 
20 Ali Kavamın Ali 
25 Karo göz Musa 

'-' 

20 Hafız Muharrem (De bağ 
ticareti) 

20 insiz:ıde Mustafn 
20 l)'lnakkalelı lbrnhim unru 
20 Serezli Yuımf oğlu Ah_ 

met 

50 
200 
ıou 

50 
1000 

50 
30 
10 

30 
125 
15 
10 

1 () 
4() 
-

9859 

20 
50 
25 
20 
50 

20 
20 
20 

20 
20 
2(J 
20 

20 
2() 

1370 

H ,ıcı Eşref 

~~rlı lLnad tlttin 
)) 

)) 

Kadir 

Ziver 

Altınoluk ~1uhmr· t Mu
ammer (Cabrikntör) 

» Rakal Abıliiruhmcın 

» t:ııvit 
» llyas 1)3.vuş 

<• Kemal Yakup 
« Abılull:ıh Atıf 

IMrcrnit Aksakıılı lliis<·yin 
Tuzcu ~for:ııldan Hafız 

İbrah i m 
'l'nbn.k ll a~tın uı;ta 
Altınoluk lliiııevin ., 

, diye lıı•ğ rırk1;n hu s f.·r 

cı lıiik.tlmPtin huş na Daladye 

gıırme lidiı » paroln!"ını kul-

lonmıilnrclır 

Bunun bıis.biitiin t11rsine ol

arak «Ateş lı --~·larn her ·eylL 

c·n önco ulusol birliü-e •tİrın -
~ t°' 

ış bulunun ~nğ grupluı ılnn 

ayrılıklorını ve bir ku,•vot ol 

ıluklıırırıı gföıtorırıek isliy· 

orlanlı. Hunlar Ju istedik-

t ır.ıft-ın ılu her 1ıongı 8 tı 1 1· .. bnc;tır 
dHrin h'lrcketını ~. j)tl. 

• c;n lı•P mck kııvvctlcrıne · 
lu ıdu ,;un ıı :ın la 01 ı~tı r. 

:" 

•<;~~-

T rabzonda bir nMtin~ JS· 
pıl~ı. prlfl 

Trabzon, 17 (AA.) ıııtoıilk 
hava tı>hlikosini on tır 

Y
3 pıl ıı1ı;ı , 

jçin bir metin~ , 1ıulıl . 
h. 1 e tınlk ,ıı• \1itictdc ın ere 

1 
ıiı.cs 

tı I , İP I {rll 
rı rnıışt ıı r. l ı \ 3 ıJıır 

1. .. }O\' O 'f :ı· önlemenin >ır 0 . 
11 

r· 
. Kil \' ri) {I 11(1 nu tin hu ı•yı 0111ı• • 

l{or 
tızonlular 1 lavn tırhır· 
veritlo bulunınukttll 
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•• •••••• üçoK·:••n••································: 
·-~~Ave : Kık Suyundan.. ! 

Bu telaş 
Neye? 

Mecmualar: 

Yeni Adam. 

~ıPil.~~~~~~~~~~~~ 

1 1\ .\ 11 K .\ 11 .\ hırla µiilıııı·k \'I' Pğlt•ıııııd 
•••• • • 

. ~ ·········································· Yazıları g'P\·lerivo l'ğitm· 1 İsler~eııiz .. 
1\17 

ne ' suyun.Jnn biroz YC-

ltı t Yund . nı; Jilim, Jom-
1) utu lu. 

1 ~lemi~ ~·ilPdtn ~·ıkmı§tı İngiliz - Alman anlaşması B. 
Titüıeskoyu talaşa düşürdü. 

enleri çok n 1 ı1kndnr eılen bu 
kiiltür g:ızr trsinin 81 irri 
say:sını mutlııka okuyunuz. 
Dtığerli ve m •raklı yazılar 

arasındu ~unlnr '':ırJ · r: İsm
ail llııkkı, l'ıı böyle ı::iiriip 

•narın t 
ı n eneke olu~undan 1 

llanıı l .~kı· b" tıfa~ ya emzı ı ır 
gı 

b. Y«n şt rm ş Jolma-
~kı· ' 

lı b' ıycn ony eı.li yaşla 
idi~ ır ger\· kız .. Sesin 
!JUn~ ):ann bnşın• ~·evirdi. 
~" Şın, kanlı yiizün<lu 

eren . ., 
~Q gı lekeler yarattı_ 

tQ ..... ı 
ı ,, tıOZ u kalın ko..;lı 

Jllp 1 ' :. , 
ş 

8 
• uzun L0ylu, ü:-lii 

ka ~ıan tozu içiode bir 
t n ·· ()11 st•kizinde var. 

'len liadj ~emiş~. Gıt işine' 
~ık~e hP.nimle .. ll!:ırman<lu 

0 efecik va tiöriir 
\ onro.. . 
1ı 

4 

bir o· · 
-ıı ll} rıU UOJSf'IDO . 

k ş, sırnıışık bir okula 
U, "" 1 ııı 
1 

Ja ıut to çok~ mar_ 
Jır . z (•il er ın ya \'f u ii u 

sırtı t> 
1 ı · c . 
Znıe b · (' · 1 · ı '\1 ~un erıı ıul u .. ,,e 

. y' 6 0cık (:...zınk) suyun 
•uııu andıın diyom suna. 
t'lnl boyunn gühimsiyor. 
" 'Ya ıılıl rı:j etmİYor 
o•bı ı · · , d~ırıı,' >ır, teneke olukt· 

&~'rıo Yan suyn. hir ılo ba 
~I hak 'or · 'ı:ııı crözle em. • ' . t-
bcınıı ı e . 
ıJag" danılo ııktın :;udnn 

t ~lı hın dol.cağı ) ok. Ddi 
o'un .. 1 . 

1 • U SO)' f flJYOJ: f .. ı • 

ı üuı be <;ullü, öküzler 
Yo . 

~ ışte . \'e hurdoirı-
l!trı L" ~ 
%~ . ır z su do yürPğim 

Sın, il d ' 
ıı.. t, M .o ı. 
"latı · ı;ırn• !. ~ rn:ış p Ju-
l rı' G l - . ı ki t,k · . ışını. Anac: a. 

1 ~ ~ • S!)Crnda tU bLklıyo, 
ısıe .. 

"ıı gın su i~:mei[ ılPğil, 
1 Ojaj 
1taı ..ııııok İ{' ceı:;en in 

·n . J k ~ rıı~lll .. a I\' • füın bar ..ı 
trı rı 1 una olu~.ı, doldur 
ıı I, . <. 

lt. 
~ 1b 1 Lu sözü lıekliyor-

111 L·' .ıtl:ıdı arubad.ın; 
~ ır 8'\'toY ..; u ııınarın t ••a ,, J , 

'\aı >re>lık p nn akloriyle 
t 11dı k 
~· ız n yumuşak ell· 

:s .. n 
tı.ı nı•bi\"im k ı zsın 

~ (1 rrı 
rı, SC\·djtrine hi\' Hl 
" :nı . "' "•o ı teme z mı :1 • Ben 
~"- su, .. u d . k . . 
l 'll, ıı J n un ıçmo ı~tı · 
r · rı a ~ ıo~l k' rın suyu heni kon-
• tc•r; 1

• ~enjn Plintlen içm-
ı - . 

•uı,u k 
b~~ı 0 rk u ile sağtı, 50 

Yor· 
'ı'op . 

~ nıııı k nıo jlenı ı~ ! . Yapma, 
ılı ıro . 1 ·· \1 .. 'tı 1 ı gol u . eıııı::;ım. 
a . U" le 11 b· Oren olur sonr.• .. 
ıyı~t ılir . b , lmiyı n neler 
lrı' . B tak t !'mi ~1cmi-

' \Jarni 
1 1lı,ıı bş· nç·I klon gözii ko· 
b· ~ ır k 

~ ı .. V Urt, bir cunnvur 
1 t tı"ıı 1 ~l.alnnnıı~ avı bırıı-

t ır\' ı K '•& · · zın ynlvarma_ 
ı~. 01 iır 

il kor ış lıılc etmiyor, 
·ı ke

11
trm1i bir kez .. Kc

(~31,'no mırıldanıyor: 
;rı1nıı .ın Yeter <iiillü !. Da -
ırı Ycıenr, ... 

}~ı '-'t.ı h m sono. ~uyu-
"nrd dedim vemedin· 

lı.. ıın 1 ' ' 
··ı dı 0 rnııd•, ynkurıl m 
~ d ıın r . .. c Qzl · cı~lı • erı dı)luyor. lı:ın-
' \J Y..ıeak : 
~ (}l · AI,. · Bardak da ~e-
rı Un 11 ol ' sıı ıla . Htp•ı i ele 
tı, un J> k h . Ilı l ıır:ı l'TIJ, d -

~ 1•ra~ ı • 
1.ı.•· ·n su. 
ı .... ~I ··u· 1 teınrın rralan .. 
•ıı tı .. n 

rı{l u'donumf>, hizim lıa -
"'1 enı 

~ l)l!I i .. 
l•:nıı, r olnı::ı MA ı,i~!. s .. rı 
~ 1

• eı · t~ ' 1rı. 0 ;11 bır. ıkıp nere 
ltıj L n O.rııı niziınii y~ · 

Utdırcm • 

nrt.k .. 11 ı· bir söz dinlemi-
yor, sıu.sı kı yakalum .ş 
Cülliinün elindt·n. 
:ısıtıyor. kız ı siiriıklı mrğe 

çabalıyordu. 

Bir elini bırak ar:.. k Leli ı. e 
soktu ve küflii bir nltılık 

( tabanea) {0ıkarnrnk k·zn uz· 
altı: 

-Görüyon mu hunu Güllü!. 
Yu gelirsin benimle, ynhut 
Hem sPn, lıPm ben, hem :ıtan, 

hem annn. lıc m efen i\'eriz bu 
d ·rin kuyunun !'U)'Undun. 

Kızı sı:ır:ın ılerin koı ku 
büsLütün arttı. lncPcik göv 

llesi e~enle t:nllonon bir 
pamuk dalı uibi titriyor, 
ı:ınrsılıyor .ığluınuktan .. Kesik 
ke:-;j k yuı varıyor: 

- Yapma ~1tın i~! Tanrını 
seversen hırı.ık benı! Bc" nİ 

sevorsı n bı1.ık bcnı! Yap · 
1 '\! ' • h ma.. ı opm .. , ~u :ırmanı 

nlam hi k"z . An ım vem
czırn ben ku~·ur m suna. Ke

ndim golirim sarıa Bırak 
şimdi 

ı\lemiş kc dinden geçmı , 
!,!'Özleri kupnnıyor, belli ki 

derin bir dü~ünceye dulmı~. 

Sılkindi birden D.ıl~ınlığ'ı, 

durgunluğu attı üstünden 

ve yak:.ılud. kızı belinılen. 

Bır el nde alt 1 k, öteki 
kolu sarnıı~ kızı brlinden 
ku~·ıyo ; knprıyor kızı .. 

<:ü 1 liı de~ ~·,li kendinden. 

Arırıs n.lnn. desindcn koçıran 

~Iem ·~('I, k . ır~ı koy.1ııııyor; 

giırsiız ve lıal:-.iz .. 

~lemi:,;; bir atmucu. bir kar· 
tul.. Körpe pih·leri uz· 
ak, ıss z yerlere uçuran hır 
atmaca bir kartal.. Uzakla~-· 

tılur, gözden silindiler. 
~lonıi~. bir atmu<" .ı, bir kn· 

rtnlın ı,.;)rp ~ piliçleri. uzak, 
ıssız y11ı icra U\'Urıluğu gıbi 
Uüllüyü uı.-urdu: knı,; ırılı. ıs

sız belirsiz yerlcro ... 

Anası, efo~i bekliyH ,}u
rsun. Uüllü su getirecek ,li· 
yo . Ok y:ıydıın \:ıktı, tııY · 

~an dağı uştı . Uıılen nlı 
gelmez, <;üllüde gitti gelmez 

O. Balkır 

B. Titüleskonu n In eri-:-

liz lıükı1nıet :ıdonılarile gö 
riı~tüğü muhtelif me~aihlen 

en miihiıııi İnuiliz - .\iman 
~ 

deniz anıllu~ınosı h..lgabile 

orta ve doğu Avrııpada ta

hadJüti eden siyu~i vaziyeL 

tir . Kii~·ük itilnf mehafilı bu 

anlaşmu Alman yarın siyası 

vaziyetini t ıhkirn ettiğinden 

orlu ve ıloğu Avrupasında 

Alın:.ın propag . ındasın.n ıla

ha geni~ bir mik.ya:;tn inki

şaf edeceğı ku111ııtınJadırltır . 

B. Titülesko lngilız Al-

mua undlaşm .ısının avakıbına 

tııt ıuütule: ~ın İzJlı etmiştir. 

Bu mütulc ıyı ınemnunıyetle 

n:.ızarıtlıkkote ulucaklurını 

ı:;öyliyen lngiliz nazırlari 

İngilterenin Alın:.ırıyaya kur_ 

şı olan durumlarını da anl

atmıştır . B EılP.nde B. 

Lavalın vaziyetini izah ti ın

iştir. 

Romanya~an alacağı ola
nların dikkatine. 

Ankuro, 17 (A.A.) 'fiL 

rkofıs Homanyadu bloke al. 
U<'Jklı olaııların Lu husustu 

ccrcyun et.bu müzakı rt•lcr 

bitRıedon ula<"aklıırını truns· 

fer d mümolori nıer. fu.ıt !eri

nin icabı olıluğu bildirilme. 

ktedir. 

Bir tayare faciası. 
Borııln Busir. 17 (A.A )-

13ağJ:ıılu gitmekte olan bir 

llollunda t:ıynresi yere dü~ 

mü~ ve yunmıı:;tır . Tayare 

ile posta mııhteviyntı tama

men mahvolmuştur. Y<·di 

yolcu ve mürettebat hnfıf 

yaralarla kurtulabilmi terdir. 

Alınanyndn yeni bir sosyete 
anlayışı. Kiiltür tdkik ve 
tenkıtleri. İzzettin Şod:.ın, 
L 'ıwrencein mezar taşıno. ~ 
Juliu Honda, edebiyat vo it Fılimi, bu ak~amılan itibaren ~EIIIR Sİ~fDIASI.\ll A ı 
kominizrn. irfet Ümer. ilk ~ gösterilıneğı) başlanacaktır. 

1 l)nce yolumuzu a~·nlım. Nu- it., ŞEYTAN KARDA~ 935 senesinin hize hetliyo et
rittın. Allah nedır~ Yeni A.l- ~ tiği en güul ve en ıı.ükemmel eğ\enı:e zevk YC 

um <;ocukll\rınızın V<' toleb- ~ K A il K A il A. fılimidir . 
elerinizin eline vorebileceğ- ~ İl~ H·h·rı .. D e N y .\ il .\ B E H L E H i ~ 
iniz kültür gnetesidir. ~~~~~ ~~~~t~~ ~At~~~ 

f f"~İ-~f~~~~} l BAllKESİR VllAYHi OAİMi EHCOMıNi iLAHlARI ·ı 
• • i ABDÜlKAOİR PINAR i Aznmi 

mık tarı 

3200 
400 

1500 
700 

• • 
: f>A~A IIA:\IA:\11 KAPISI : 
i K . .\RŞISl:\O.\ N 4S i 
• • :TELEFON,( ~H .\M< )E<) S: 
• • 
:vı•: SAiR 'l'A~llR.\'f YAl'IUH: ....... • .................... 

K .\ Y 1 ı• 

300 
8000 
800 

1000 
500 
600 

1500 
90000 

kilo tt.avi~· bedelı 

5 
25 

1.5 
15 
10 

1 
25 
24 
8 
7 
3 
2 

Cinsi 
Patatis 

• Şelıriyo 

İrmik 
Çekirıl ksiz üzüm 
Kuru bezelye 
Yun.urtn 
ıeytin yağı 

G:.ı~ 

Mercimek 
Kuru fasulya 
Arpa 
Kok kömürü 

247012 eE>as ue 97 \' i 1:1 
yot No.lu senedi resmı ve 
maaş c·üzdnnımla Ahmet ad. 
lı mühürümü c•vimden ~·aL 
ılırdım Yoni-.ioi alac:ığ'ımılan 
eskisiııin lıiıkmü olmadığını 
ıl.ln e.lerim. 

Mcınlekı; t hastahanesinin bir senelik ıhtiv:ıeı i~·in ::ı~·ık ., 

Dur!'unl.·!yin Alugiiney 
köyiiı.,lt n İbıalı : m oğlıı 

Ahmı:.t 

eksiltmeye konulan kuru Bezelye. Yumurta. Yeztin yoğı, Gaz. 
Ç'! kirıiektı 'z üzüm, İrmilr. ~ehriye P.ıtotis . Kuru fasulye, 
~1erı·imek, Aqn ve Kok kömiirü idn i:;teklileri tarafı ndan 
verilen bedellPr haddi ltly ı k qörülmedığin<len hir ny zar
fında pn:.ırlıkla isteklh•inc verilmek üzere pazarlığu bırak_ 
ılroı~tır. ( 359 - 4 ) 

:\o. 
4 
7 

12 

16 
28 

167 
168 
169 
171 
172 
36 
42 

Uray Başkanlığından: 
Cinsi 
Vükkfin 

)) 

1) 

1) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

g~ 

Diikkfı n 
)) 

MeYkii 
l ;ncul:ı r 
kent alanı 

Çivi('ıl ·r arası 

A hac lur :ırası 
)) )) 

11.ıl İ\·inde 
)) 

)) 

)) 

)) 

)} >) 

No. 
45 
48 
51 
66 
74 

146 
150 
154 
156 
60 
61 

lliikılmet yanında 

~lutoflur 151 
ı ioffaflıır 

Cin.si 
Dükkan 

)) 

)) 

Ev 
Dükkün 

l~v 

Dıikkrln 

)) 

)) 

Bn h~·e 
ı·: \' 

Dıikknn 

~tevkii 

Bukırcılur 

A bo eı l:ı r 
Yt>~illi 
Karo oğlan 
Bc·z irgılnlar 

Ye-nice 
Ke~·eciler 

l loculıır 

llal kinde 
llukıimct koq~ısınıla 

~lohfel yanında 

İzmirler urnmınıla 

Kuza, t ıyare yükselir yük- y k ı ı ı (' ı 935 ) · · k" · ı k .. L r••••.•• eeeeee Heeee•••• 11 U urıı .ı illi murıı iri ynzı 1 ,, ray yapı Ufl , yı 1 ı~·ın trııyn \'! rı me UZC'I O On CŞ 

: ISTANBl'LrS : selrncz motörün durmasın- gün ar.le nrt ·rnıayıı rtk:urılmışlır. Osterıııesi 31 - Temmuz 935 Çur~ıımba giırıü yopıloco_ 
: : dun ilcıri gelmiştir. l.tır. Lıtı3klilerin l ' raya gelmeleri bildirilir. (397-4) 

: En eski, en büyük : ı -------------------------------------• .---
: gazetesi i Balıkesir Mahkeme Başkatipliğinden: 
• • : : Takibin müstenit Hncız talebi lloc ız karar Bor\: 

•.i K U R U N i. olduğ'u ieru veRİ· Tarihi Tarihi Mikdnrı 
DerPclSİ ismi Do~ya No: 

kasın ı n tı:ırı h s:ıyısı • • • • 19- 11- 935 ~lukavelc • • 
Kasap 934 1534 200 lira 1- 10- 934 30- 9. 934 

• • : Savı~ıııı 5 kunı~tnrı : • • • • 
: 100 paı·aya irıdir·di. : ı 
• • • • • • • =-v • • • • • : YILLIK ABONESİ: : 
: 750 Kuruş : 
• • • • ! llt> r· gu ıı ~aha lıl an ! 
• • • 8-10- 12 ~avfa t•ıkaı·. • . . .. . 
: a•• : 
!OKUYUNUZ: • • 
~ ...................... .. ........................... 
• • 
: Vurtdaş! : 
• • : Hava kurumuna : 
• • : koşmak, hava tehli- : 
• • : kesini bilen iive ya- : 
• • : zJ/mak.. : 
• • • • 
p • 

•••••••••••••••••••••••••• 

1 L 7- 933 2- 10· 934 
ilam 

ihtiyati 
haciz 

7- ıo- 934 
İcrayi hacze 
İiitirnk kararı 

112 lira 1 

Rıfat mahkeme 
numarası 

İcra No: 
935- 67 

Kasap Abdi 933·331 
vekili ~tu-
hittin 

İki dosvu tetkik edildi: Bırin<'i ihtiy:ıti h:ıriz :ılac:ıkh;ı koscıp Rıfat taraf.rıd: n borçlunun maileri 
ihtiy.ıtan iv - IO . ~34 Je lı lC•Z ynp ı lmı.· ve bu hocizc kasnp Abdi vekili Muhittin de 11- 7- 933 günle-
medi ilama istinııdan 7 - 1 O - 934 turihinde iştirak tul<' hinde bulunmuş ve ıcrn vo iflııs 
kanununun 268 ınPi mnıh\esine ihtiyntcn lınc z eılılen nıallcr lınc z yolu ile tnk ip hü~ümlerine göre İ<'rai lıneze in-
kıl:1 p otmı•zden evt•l bir dığfr ı IDC'aklı tıır11fındun lıcı<"ız eJilirso ihtiyeıti lıııciz sahibi bu hacze 
kuıı<lıliğ nden ve ınuv::ıkkaten iştirak eıh<'eği anla~ılmasına ve bu suretle muamele yap lmış 
olduğu ve hiliihere 26. 12·93'1 t ıırihli ve 1534 6:44 sayılı ilnmıl:ı da ihtiyati ha<'İz sıılıibin olocoğı tolıtı tııı~me 

olınmosıle ihtiytıti ha<'zin bu suretle t:ı~dik hükmüne girdiği eihetle birinci lıa<'İZ ihtiyati sahibinin haczine, ikiı;ci 
aluc ık snhibi Ahtli vokili ~iuhittin ic : r::ı ve ifı :is kanununun l()O ziinciı mnddesine göre ve hirinei haczin nnıstenit ıcra 
vesikası olun ıııuk ·\velonin tarihınJerı mukaddem taıihli lı r ilfinıa i ·tirıodı.:n Jıaczt- i~tircık tyltımi~ olduğundan mahc
uz ve lı den sayıl ırak hccleli kasaıla olıluğu anlnş1lcın eHa beılolinin bir ılcreceli olcırok hıır iki do::1yuya nlocak\ılnrı 
beyninde gı ramuten taksimine ılosyad:.ıki ıncrn-.imin jfııı;ındon sonra paranın bndilerine ve icra ifltis kanununun 141 inei 
rnnddlJsine göro bu sıra coılvelinc bir itirazları varsa mtiılıleti idnde bildirmelerine ve tnnzim edilen bu sıra ceılvcli
nılen birer nii ~ lın.sının nla<·aklıl:ır.ı hirer nüshasının ıla borçluların ikaınctgfihları mı ~·hul bulunınnsı ıhılayısile on be~ 
giin ınütldetlr ilftnen teblıi(inc vıı birer nuı:?ıhnıının da dosynlnrı moyıınınn konulmaiına kurar verilerek. tebliga gönde

ri!Ji. 



SAYFA: 4 1'ÜRKDILI ı·eııı ~ 

1 
B ı "f ~'.~ :.~~~~ rn:~~~~~!~~!.~~: ~~~!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!~!!!!!ın!~!!!!!!! .l!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!~l~!!!!!!!l~l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!~ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll~r:!!!~!~~!W~~,. 
oğlu ve lltıy m K: uı:. tı ~ ıke =:s •• •• k T ·ı tt n 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelık ambalaılarda 

bulunur . 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan .D markasını arayınız. 

/ 

BAllKlSIR ASK[RJ SATIN AlMA 

KOM;SYONU ilANlARI .. 
Bayram ı \' kıtaat huyvonut n .ıı senelık ihtı) acı olun 620000 

kilo yulaf kap:ılı zurfıu nıi.ıııukosoya ~onmuı;;tur He· 
her kilosunun muhammen fıntı 4 kuru~ 5U ı..antim olup 
ihtılec:i 3 - 8 - 935 tJrih cumorlesi günü snut doku zda 
Bayram ı~· Tıimen satınalmn komisyonundu yapılacaktır. Miı
nnkaırnyn ~ire<'eklerin vereC'ekleri yulofın şer<ıit ve evsofını 
görmek istıyenler Kolordu satınulmu kom İS)'Orıuna nıünıc:ı:ıt 

ederek ö~renebilirlar. İstek ! •·~ r miınoka ~n kanununun 2.3 
üncü maddelerine görtj istcnil"r. v11c:nık ile nıu,·akkat tc -
minnt tut:ırı olun ~092 lirıının ihaleden bir sual evel Bay
r cı mı ~· Tümet muhasebesine tevdii ile alue:.ı k lurı mukl uzlu 
komi~vonıl n hazır 1-ıulunnıoları il.ln olunur . ( 38J - 4) 

Balıkesir Tapu Müdürlüğünden: 
Mnhallesi Sokıığı Cirsi lluıludu 1 
Aziziye Edremit. caılıle~i Ev Sı:ı[•ı Gönenli llalil ovi 

solu biraderi Ynhyıı e
vi ar kası Z·yaretlı oğlu 
Hüseyin evi ö .• ü yol. 

E..-safı y ıkurııla yuz . lı evin tııınamı :;-u~ ·ıt 317 t.ırıh ve 
37 numrıralt tacıdi ks iz yoklomn k ayılı ınucilıinee 4 pay iti
bar ile 1 pnvı pehlivnn lfol il korıRı llasene "e üç s .. hımi 
oğlu Mu~tnfnnın iken hunlurdnn ~Jn<.:trıfarıın 324 dı• kur sı 
fl :ıni rP . P.vlnt l ıı rı Holil ve Hnkkı vn A.lı K ı dır ve Emineyi 
t,nclMhu Ali Kııdirin 333 de kıırıı:ıı fı'akize ve oğlu ~1ustflfa 
vı tArkAı lerek ôldiiğ'ü :ınlaşılan hu ev s •netsiz tnsarruf:ıt
tnn h11lunmnkln mahalline memur gönıl.· rilecektir Bu yer 
h'lll:kında hıınlnrdan hnşkrı trısnrrnf iıldios ndn hulunanlor 
vnrcın kPşif aiinü olan 4 Pğu!'lfos 935 prızor gii~iin" kadar 
Topu \fiidilrlüğüne ve ke~if mnhllinP- g-•lec:ı•k memurn mii . 
rncarıtlrırı liiznmu illin olnnıır . ( 396 - 1 ) 

":~ !' €MA.lı HASAN I r- . ... 1 I DEMiR HIRDEVAT 
- ·r.0ı_. H H ov" YAPı 
~' REN~BER OUZENİ 

E~·~ ~f.act#JunıJ 
ıç ı n Lu3 umiu [~yaLa~ı 

adan Uculı 
0

JlltrıJ 
-=------

BizJe en eyi Boya ve 
YAGL.ARJNİ 

'Burada bula bililJoru~-
Bi~ köylülerde 
Pulluk ve R.. enç b er Dü~enin·ı 
HEp Burada.n Allrı~ 

:;~~·":~~~~.::.~;.b:~~:ı~:·. :: ~ uyu enzı a a 
'ıe Abduil .. dı oğlu muı.ııfoıu- :i:§§; f d d 
r..ıcı ~iıleynıuuın ı:;.bu bor~· ~§ • t • • • 
ırın ipotek otl gi ihb:ıniye :=; IS ) a e e ınız 
ınahalıesimle sağı yol, so.u -- ~ 

s:.ıbun <:uoğlu Maııol ıle llıılıl "'; s o N M o D A. ~ uı ku~ı Fatma Ye ~ JJikunırı ~-~ t 
::~1~.~~0:1 b~:~~n:~·~ö"n~~~·~~: ~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü roplıık i_ 
dmıthnn •· , hır !.nısulhı ne. bir === l rtt 
m.ktnr b:ılıre' ve bir kuyu ==J ve mantoluk!arı ve en güzel yazlık (l . 

,·:·~,l.~~:·:~:~;:~;'::Iı:~r.:.ı··~.r~r~~ ~=-:=:-~ F A H R i T A V S A N L 1 t 
alc1<·:.ıklılarl:ı ııltiku,lıırl r:n • r 
vô ırtifıık hakkı s..ıh:plurinin = =-:-_

1 
• '"l.,İC(t I•(• ( h(l lleSİ . l 

işbu gayri ffidnı.ul iizerinde· ı f 
ki hakJıırı Ve hUSUSl f·ıİz Ve -_-=-~ lstP.diğinize uyğun olarak bulabilir sitil 't 
mosrufa ıluir idJıolrtrını ev- ı:ı k 1 'd 1 ' 1 1 •ı 
r.ık ı ınüsb ; telerile yirmi gün ===--=-=--=_' 

1 
(' \ T (l (l (~ (.(~ 1) Z İ (l ( 1 S(l l 1 ~ (11• ( J 

içinde icraya bildirme~leri 1 1 
=-. 

)( •• ~ ,., il 111 ışt ı ı·. ~ vo hnkları topu sicillile sa ~ 
bit olmııdıkı·n sutı~ beı1 eı·ı == A y R 1 C A ı• 
nin p ıylaşmosınde~ h

1

nri~· ~ 11 ıı J 
bıra 1c ı ı n.,ıı ktır. =~ Kaptan oteli altında yeni ac, ılaıı f"' J\ · l 

2 Artırm.ı ş ırtnnmesinin -- t f 
~:;i01";~;~"~1f,~.~1i b•,:.~~ ~~~: ! TA .\'ŞAN 1 ... 1 'l'l . HA Fi YE mağazas: I 
:ıda oçık bulunılurulmııktadır . ~- nı zı.varet edersen rz memnun olursvn~ı-*'. 
3 Birir<·İ artırma 2 1 8 935 T ıv:.ııııv..1 

~: ·~i: ~.~~, mg~i "; :: , • ·~: ~., ı ~s iiiiiiiiiiiiii~i~~iii ~iiiiiiiiiiıiiiiiiiiiııiiiiiii~iıııiiiiiiiiiiıiiiiWiiiiııiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiıiıiiiiiiiiiiiıiiiiii~iiii~iiiiiiiiiiıiiOO~iı~iiiiiiiiiıı~iiimiilffi• ~~~l 
ğ U Od il s ın d ~ y o p J a C' n k ve r::ı ~,·1 r.:t:ı: r::1 m1 r:":I r::I r::ı r::t l'::'I r::t r::.1 r::ı r::ı r::ı r::ı r::ı r.:11• r.: r::ı r::ı r::ı r.;m. r::ı r::ı r::ı ITT r::ı r::ı r::ı r::ı rr:1 '==1 [ilJ ~ 

1.:.:1 • :ı ı.::? ..:.:.1 ı:.:: CJ L:.:J ı:.:ı ı::: L::: !.;I ı= &::J 1.::.1 ~ &.:.:.; 1.:.:.1 i.:.:J &:.:. L::J 1::.1 L::.I 1.::11 1:: 1:-:J 1:.:1 &::ı • ~ L:.:I L:.:I a:.:: 1::.1 ;.::.ı 
a rtırmn b~'l'~li mu han1m~n - --

~.;;;~,~:",.tiX~~A 7;n ş:~in b~r~ ~ 8 () N s i 8 T E M ~ IEI r~ 
tırmanın tenhhüdü baki kal· r::1 ~ 
mo k iiz~rA ıırt ı rma on bPş ffij - ~ 
gün ı l nha. temdit edilerek ffi1 S O V Y E T ~ 
5 9-935 perşemh~ g-ünii sast 00 ~ 
15 te yapılac11k artırm11cin ffiJ 
2280 numnralı knnuna tevfi- mı SALON oı·Kı·ş ~ 
knn muhnmmPn 30 00 lirrı mJ 
kıymetin )'ÜzcJA yl\fffiİŞ fıeşİnİ mı ~I 
bulmudığ"ı takdirde ihalP yn- mJ • • ~ 

pılmıyaeak \'P srıtı~ ~~r i mı MAKiNELERi ~ 
hırnkılurak kanun ahknmı mJ ı:ı 
cJnirMinde borç tecile u<rrı- ffi) ~ 
Vtll'nktır. ...., ffi] il. 
. 4 - Artırmıyu işlıruk mJ (; (\ 1 d İ ! ~ 
rılecek ulac:ııklı muhammen mJ 1 
kıynwtin yüzdn yedi bu~·uk (il) • ~ 
nishetind" prly pora.!'ını ve- Gi ı ~ 
ya mim ban ka teminuı me- mı S .,.\'1.,1~5., \' L~ ff ___; ~~ 
ktubunu getirecektir. D:ılıa ffi) L7 •:___...... ~ 
fızlıı mrılumnt almak istive- ffiJ 
nlerin 933·918 numara · İ I P fili (ld3~ 
icraya miirncnrıtlnrı ilan oı ~1 Küçük c.:ad"van karşısı 11 
un ur. * '"' 'r' ~ 

ttandırnıunın liaı·ı Yusut ffil • ~ 
mahullcsin<lc Ahmet kı zı ~ SA BRJ ~1 
Emiııeyo t808ı lira tordu l!!.I /~ 

Band ı rmon ı.n Kızıksa köyün- ~- SARFAKLA oı ~~ 
den ! l acı lsmaiJ oğlu Meh ı::ı l' ~ 
medin tnhtı lıal'ze u l ı rınn ka. rru 
rkyı~de Bükle ~evk1 iinde şnr ~ ~ 

Arı uımıı ıımn e:n uzma k t.::.t ~ ~~ 
. 'fil e r"e' ~ıırberı jlustaf ve cenuben 1-~1 " 

ı:ızmuk iıe nıııhuut 16 ifil :-fog-lnml.k. mükemmeliyet, tasorruf ,·e i~ letnı rsi k atİ)•'Iı ltnıinatl ı hl'r:ılıı~ fiotl'J ~ 
dönülll iki evlek 340 lira k Y [ill ve k ıdın terzileri le l'lbise iş~·il !rİ ve n:ıkı<ı ı;anatk:1rlnrı hı·men bir ı•l rnakinosı . ıe ~ı 
metinde tarla. doğanlı kes ı k - fili ·· .. · I k ın° ~ 
te ş:t rkan yol şirualı·n Ahıı et mı olan l'( .. ~ t .. :EK~I ECE lilı ı·ın ıte Z.\ Hİ F. PIL\Tll\. CEY 1 Z .\ Y .\ K L fü s • ~ 
~ıırh"n Eınine ve cenu ben ffil • • • \ li 1 "~ 
pomak o.~rıı:ın ile mohdut on ~ şı· klinde bir RUS K. \ BiN ~~ l,JI\ 18 J\I f ~ 
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