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ır=- Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
,.. ~ Yıllığı: 800, altıaylı~ı 400 kuruştur, sayisı 3 kuru~ 

~ AZAR..TESİDEN C>ZGE GÜNLER.D3 VE SABAHLARI ÇIK.AR. L Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ==-

Adana Çif t çile r inin 
Y u r d se v e r 1 i ğ i .. 

l~ana çevresindeki çifıçlieii üı ünlerinin yüzde üçünü 
M hava ~urumuna ver~iler. 

•his, 25 {A .A.) - Fethi yııp lmuktu ol:ın 'iiken ve 
Yed ' 95QJ 1 · w •• • 1·· -
L ıra vermf""~ 01. vı· rıt tuturı ırıinı Pn •runı: 
'-C . ~ :" """' 

nı: lerdir. urtmokltııl r 
Adurı· . 1 k' l .. ıl ·• ~·evre ıııı e ı ıutıın 

~e c-ıfı ·ı . . i .. K 
ı · ~· ı ı• r ı y 11 z ı c u c; n-
l 1rn k? dır 1 ı OsmaniyP r'rinı;·· 

lr11n ı·· ''L ı k .. 
l\ uyu.. ıır IEIDI )'11· 

~ı '>rı \'~•rı•ı·eö-i kabul etıııı· 
flr· 1 • • t"ı uır. 

Ankurn 25 ( \ ' ) 
1Qrarı ' · .~ l ln 

Bal k•·sirde ~irnıl:dırn dli 
bin lirayı bulnıu:?tur. 

ilk pamuk ürünü 
Adonu, 25 (.\ .A ) Ada· 

Başbakan 
Doğu~ a~I gaz'lerini biti
rerek AnKa raya ~önüv or. 

Ankurtı, 25 (A .. \.) Bıı-

~hnkun İsnıel İ ôııiı .!ün .\r
lvinıl n harekP.11 · Kır nti
lwne "" :\f Hgul lıııkır ın n
tnkal ırırıı doluııtıktıın !'ODrn 

l lopaya •ve oradan Trabzon·1 
gerıııi~ v~ bugiin oradnn 
vapura\ Somsuna harakct 
Pt ınjşt İ r · 

İ"tanbul. 25 (A.A) - f>iin 
lstunhulıl ı f1nn:ersitcJe Lo
zan J"ullıun ıın imzolnndığı 24 
tı•ııımuz ınünı1sebPlile hir 

Yurdda 
Havalar fazla sı cc ~ g i~i
yor. An~ara ço~ sıcak bir 

gün geçir~!. 
Ani.arn, 24 (A.A .) Bti-

giın Ankur~• mev~imin en 
~ euk gün) ·rirıılen birini ya
~·1nı ~tır. ~ . l'· klık derecesi 
<röllTı.ıılo 33 5 ·•·u bulmu-ıtur 
eı~ !~ ~. 

~1dı oroloji ı n~titihiınden 

aldığımız bilgeyr. görı1 • 

ıHinılenhPrİ Jı,ue mınlakusı il ~ 

A ıı:.ıdo!unurı ırün,·y ve doiiu 
~ b 

ı l>l~elı1 rinılt! s ı•o k yükselişi 
varılır S.e:ıklık dcrecPSİ M:ı· 

~ 1 lluva Kunııııu ·~·ın 

nuıla yılın ilk pamuk iirünii 
b >rs.ıyu 7t>tirilmiştir. tören yupılnıı~tır. 

- nisoıl.l 41, Nuıillıla 41. Di -

, İtalyan - Habeşistan anlaşmazlığı. 

~~gi l iz Ulusal işçi Partisi italyaya 
0dünç Para Verilmemesini istiyor! 
hansa in~ ılter e veya ital yadan bi ı ini İercih etmek yer indedir. la ponya Hebesis
lına silah va cephane yullama kta dır . ital ya Doğu l lı ika ya ~ ~n iden süe 1 kıta gönderdi 
it flon1a, 24 (A. \,) lngi . ltulyunın kutlunınuya medrnr gırıı soyfomckteılırl :r. . 
,, ırl\nin 11..tbb 3 t:ıııu :-ilı1h tutulduğu sıkıntılar ıluh;1 1 Londru. 25 {A.A..) ~ ln-
"0ıı J ' . • ı · 1 l . . . t' . k 
1 

1 unfmesi yoso(;oını k: 1. ağır ofur:;u bunu l ogİlll'ruJll g'I iZ U USU ı.·~·ı [''lf iSi O 
1 r l"I • • 1 b · d .crı 1 yn karar vndi~ine bordu olne ğ.n hu~iın bıl- ngresı ltn yun - lb c~ıstan 

t1ır L J ı b · ·· ı k · · ondru ~uz~· tulerınJo mı>kteıljr. artısın a 111.r ı oa 'mO ı~·ın 
tıka · 1 1 b' 6k b~ h berler hura<la biiy- İtulyu, ln~ıltt·r(•11in bu ı:ı- bo~ vuru mn~ı i!•'r•'kcn ır 
lır ır kızgınlık uy.1ndırrııı~- rehctini ııöut. ıııyur.uk1ır. Bii. tukıın tedh;r\er alınmufl :çin 
ın · h ntynn hafını bu kurur yük Brit..nyu den; veriyor k tror a)mı;t r. Hu arndu 
~:ırı 1 ~ebetile lnu lter,.yc ;?İ . ve İtalya giırııin birinı\e bu kongre devletlerin harbi ko 

1 etıl' \'atmnkta~lırl..ır. dersten istıfu etmesini bile- lnyla~tırmu k kin hulyoya 
l:j0 ("'ktı r. ödün\· pnrn verınemP.sini biı-

rrıulu '' ltalyn diyor \ci: "' 
- B ı. 1 ·ı 1 1 ~ ·nevr•' .• ,4 ( ·\.A .) Hır tün du nyanın eMonomik bir 11 1. U 11.oror rı•rı le.re ı e ~ "' .:. • 

ııue I"" 1 li nUko olan etmesinde i~len . 
•·lb· §ı lnn orasında sık ı bir tHkım .l ıpo.ı Ajnnı> urının u· 

iri' · k mekte.iir. lb
11 

•ğı olduğunu reıldeılıle bcşistanıl:ı ulııştırm:.ı iizere 
Lo \ lıır helgeııiılir. İtalya Ci butıyıı c"gin oln ruk silii lı 
y llr::ırı lo~ilterenin ltul \'e ceplıune yollaıntıkl:ı ol 

1Yıt k·ı · ı .J•· duldurı hobt>ı· :ıl.rım::ıktnılır. tılık rşı O\ ıc )lr 11uşuı11-

tır I hıırekutı oloruk k ·rşıl- Lonılrn, 25 (t\. \) itn -
ı;ı•ı tıılyu lıuııu buuiin kin ya hılktlmı>ti uzl[ı~ıua komı-
11~.U.f«ı gıbi ileri i ~ İ\'ırı ıl .• syonunun or t::ıyn atılılığ nn 
l"ı\Jton .. l. 
l.

0
nd Und~ hulunllur:-H·aklır. d.ıir llulıeşistana lir notn 

unl·rı :tı l uyük Brıtunynnın vıırmi tir . 

~apoli. 24 ( .\ A.) - Pra 
g-.ı v:ıpuru 70 subay ve 423 

' askerle ~1asnvy:ıyıı gitmi~tir 
Va~ingtor, 24 (ı\.A) -

C ırnur bnşknrıı. Huzvelt Hu
be~ imprırulorunn doğum 

yıldöaiimünii te l~rnfıu kut· 
lulnmıştır. 

(ı vr '"r.. uluslar so:.vrtcsinin Hn nuılon bılılirıliğine gö-
ı.ı-. • lu gı \'r• dünya lııırı..;ı ve re r.·sm : ğlt,ılyun ~·evrenleri ul· 

ıe i _ ~ 

t>.ıri~. 24 (AA.) 
~azcle::ıi .!.yor ki: 

Eğı>r ulu.;;\:ır ~osyı·tetıi 

lınrbi kanuni ~elle.gokrnıy:ı 
yar.yaca~ bu sosycttyi ort
:ıdıın kuldırnıok ıhlıo eyi 
ulur . Bütün ıliinya lıu so~y

ı·tı~rıin (loğumunıı böyle bir 
ııkibet i\·ın a 1 kışlanı .;lır 

ı'i Ul:{runılıı lı:ırt•ket elt- uı:;\ır ~o:;yr>lesininotoritPsİne 
" 'l ı . 

ıı1 • • Oy le nekte ısrıır c>ıli 1 indirih·l'ek her clorh')nin l.o 
1 

Yb nrtık hoştur. Eğ r } i). 
ı:vr 0 1suv lı Cinin C ·n-

d k' w ~ 
Qltın'.l ·ı protr•stolıırı cıyıık 
'lırı , n'.•nıp .l..ıpon ordulor
rıı ~ını s:ıl ığtna ıığrntııı:ı 
it 

1
1l1ul e lebilir ıııi i.fi:l 

llltı ~Yun uluı:ıu İngilizler in 
1 Qr L• ' k ' 
~tın ı 0osyetesı ınoı:ı rsı 

k.Qı- 1 
u Habeşleri ken.-l;ne 

~ğrıı,·e 

Yunan-

k.ır .. o palı.tının üliimiı dı} 

ıııl'lc olocui,ını Fransuvsı !'ÖV· 
M • J 

lıyı'n lngillı>nİıı hu !-Urctle 
(i'rnn:-;ay ı ~.k ~tırnı ~o r::ıl . 
maktu olıluğunıı ~hlnnı:ıktıı 

ve ltalyun•n bu pnlt ile doğ'· 

nıılun doı!ruyn ılg- , Ji olrııa-

m'l s .ndnn ötürü Fronsunın 

in•ıiltere ,.e İtalvııdan biri-
" J 

nin tercih .. ı rııı> ·i gerekti-

Amerika 
~J.Dtün işç i l8rinin grevi 

ıs Patrasda sokak toplan-
· "'arın ı yasak etti. vrı~ingtl)n. 25(A A.) - A-

Atınn 'ı5 , . !I k 

Bir ~arp çıktığı takdirde 
~itaraf ~alacaktır . 

l 1 n 
1 

· .. ( A. A • ) ·- 'ı un cı n ı- m erik a L! 1 ı ın ıır n !j • n ı bir 
t ı ~ a u Po.traıst.ı ttltuc fub - ı lı ırp ~· ktığı tnkdirıle Amo-

81 i · ı f k 1 -

Lonılrn. 23 (-\.A.) - 11 . ı. 

beşist.ın n y('nİ Lwıdro ck
isine Hah ~ dr.vnsını ver nck 
iizere pnrl!lmontoılııki hiitiin 

Jl.lrtilero tnPnsup iiy·J grup
lnrı tarnfıııdun nvam knma· 

rns.ndu bir akşam 
verilmiı;;tır 

Habeş cl~·isi ~u 
bulunnııı~t ur: 

yemeği 

tı - llnlH'~ist:ın lıugıin pek 
nı·ı hir mesele kar~ıs nıludır. 
Kenılisini şim !iye knıl.ır ko-

ruyan Tanrının hunılan son 
ra ıln knn dökülmesine k:ır-

rı d §\'I eri kroll ğın yı! riknnırı bitura ·n n<'.•gını 
n ku 1 • . k Şl k oruya<":.ıılınu ina a ım \'il 

!•rot ru ması prOJP~ını bildiren hır kanunu ·ong-re ~ ,, 
ı;t0 vıırılır. U.- rek doğrulukton 

l.lln1• 
1 

nı:tks.ıdıle grov ;lıln ınoıtrarnınu kııtmı"tır. 
ş 'rdir :-- ' 

ı. Atıno .. 
l( l~k· ' Tıre \'C Sı•ldnı-

1 1 k . . 
ln 1 ıır •·o I"'''' 1 ki ~ . ':. 

b l•l arı dn buuıın uvnı -.e-l en .. :-ı ~ 
~t rıı ~ ılrii grey y:ıpacnk_ B rlin. 24 (A ,\) 

ııo k ~k hıldirmişlerdir. l'olis rtto .. tik nıiğfeılılı·rin top 
"lnı1 t' topl.ınt lnrını ynsak luntıl rıln tinıfornıo giymd· 

t ır ~ 
ı•ı-i ym:n k oıii!mi~tir. 

~e l 1 k nttğferli 'er. 

ııyrılmıvan inırizlrrin ve c'"-.. :""" n'' 
re k bütıin nılnlet i sev ııler-

in mnnı)\ i teveeeühlori say_ 

ı'~inıle l'·ltlketin Öı . iinı• ı!"\' 
ilehileN ğinr. giivi'nmokteyim)> 

Lon lr:ı, :!5 (A.A ) - lng-
iliz knbinosi l'.ıris 

(l>ev{lnıı ikinı·i snyfuılo) 

y .ı rb1Jlt1r ılı• 41. \lalatyuı..lu 

3V. ~tura~t::ı 38. \luğlado, 

36 İıli. Yoz~nd. Sivııs lı:ıri~· 

ıılar:ı k orta Anado'unurı hir
~·ok yPrlı · rıııde ~ı<'uklık de
rı•1otİ 30 35 dPrt••·e ::.ırnı-;ındu 

idi Erzrııııı \ 'O 1\ · ırst:ı lı:. va 
yoğı:;-lı g ·rmi~tir. 

C. H. P. Yönkurutunda 
Aniıırıı. 25 (.\ A.) ne-

nyı) ıkurulu lıugtin toııl ,ınnıış 

Vt! Yusuf ilo Abarrıanavgut, 

t\rabsun Parti yönkurul Baş· 
kanları i)dcmlerini onayl::.ım;ş 
ve pcırtirıın idşlt•ri üzerinde 
görüşmelerde bulıınmıığ'a ka
rarlur v~rmi~tir. 

Tüık - frans:z kültür söz. 
bağı, 

An knro, 25 (A A.) Frn-
nsız - 'l'urk. Kiilti.ir sözbıı

ğı bugiin l'..1rıste imz '1 ı n

mıştır . 

Buleşik devletleım ~en iz 
kuvvetleri. 

\'zşingıon. 23 (A A ) 
Deniz kuv\'Ptlrri urusınıln 
ki ni<1hetlerin ortu la kuldı
rılm.ı"lı hak kınıla Sır Bolton 
Eyres - Mou. l"llın diin avum 
k ınıaras nd t y•j ptığ"ı ılıyev, 

ıleniz ~·e\'enleri tıırııfındıın 
hoyretlo k:ırş lurımı~tır. 

Htıı;:ııı iğ p ·nnler. hu hu 
sıı;-.tıı h • dıi r ~ey ~ öylı•ıne 

nırokt ı.: ılir ll•r. 

B. Bitınnnu 0 öre, Sir Ho_ 
!ton ~1011~eılin diye\'İ, Vu~in 

µ-ton ılı>niz nnıllııt'>rnrs ının te . 
rkodilılığ'ıne vo ::.ınıllnşınuln 

rın birnr p ı~'<l\'rll teltllki eıi· 
ilcel.'ğı bir devrenin ba l.ıd
ığ .nı işaret clmektcılir . 

\ ' tı'- ·, n ırtn n un rl'Sm ig"' c,·ev. .,. :"' 

enleri, d ı niz konfcronslurın · 

ın 1935 yılı ıı;inde tckr.ır 

toplannınsı kin pek az unı
u . ı bu l ıını l uf{u fıkrinı..lııdirlP-r. 

il ·ral•l Tribiıne gıızetPsine 
göre. bazı yetkili ~·evenler 
Avres· :\1ouselliıı 8Özlerini in-., 
gilterı·nin k rovozörlerıni co · 
ğallmn~a karnr verıni~ olıl

uğu ş ·kljrııl l' yorrna ktadır

lnr. 

f a~rikalardan alınacak <mu
amele) vergisi. 

cı Tı>şvi k i "'mayi ınuafıyet 

rtrlıcıntnıını<ı~İıı olun fubri ka
ların ( muamPle) verg"İ ·i ba
ğı , ı ğıntlnn ıl:ı foyılnlnnncak

lnrı ~ıınısının hir lakıın ilb-

·P a r l i Başkanımızın 
Gazetemize Diyevi. 

Parti BaşkammlZ etütlerinin sunucundan ve çahşma 
ar~adaşlannı yakından tanıma~ flrsatmı bulmuş ol

ma~tan memnun ~ulundu~unu söylüyor. 
Par ti lhö

nku , Bnş~n-
n.m z B. 
Liitfı Kırılnr 

diin de Hul
y.ıya gitııı;": , 

B ılyııdn f'a. 
ı ti ı;alışmn

lnrını tetk ik 
ı ttik trn ıson· 

r:ı n k ~om şı'" 
hrinıi.zl' dö
nmii .. tiir. 

Bu suutle 
biitiı ' ıl\·<>le

rirııizi. p: rti 
ılrı• kurul':ı . 

rıııın rnl ~
ııınlnr nı vu
kınJ u n ·gör 
nıüş vı• ince-
1· m ·._ lııılu. 

n ı rı ıJ , .-,,,rJ i 
l"> 

Huşknn m.z 

dıin gezilni· 
nın intib:.ılu

rını soron yn-
ımanımızn şu ıı c·ılı Jııtıt. 

diyevı vcrmi~lerJır: 

- Porli çnlışmulorını ye

rlerinde görmPkleki foyduyı 

göz öniindc bu 'undurnrok 

bann Yerilnıi olnn vcıv.ıi'eye 

haş\.ır bn'ı;lamoı ilk işim il 
çrh•ri ~ü ınek, Parti kurull 

ur nın buroıl.:ıki çal.~mnlıırı 

nı tetkik etm<·k oldu 

Etiitlerimin sonuı•undurı. 

<: ıl şmo :ırkt·do lnrımı vokı 

Ollun tanımak l'ırsatını bul 

rntı olmniltan ıııemnunuın . 

Cınumıyctle Pıırtıli urkndoş 

İngiliz 
Dış Bakanı diyor ~i: 

Amerika. ile daima e' birligi 
yapmağa h a zır. 

Lonılrıı, 25 (.\ A) - İn
gilız D !? B ık:ını Avam 
komnrnsınllH hir onıyn ka
rşılık olaruk Keiıog misakı
nı imzu edenlerin hu nıisn

kın ılü«ü rel'eklerini halırlnmu-
":1 

lcırı h ..ı klcınıl.ı Anıcr.kn D.ş 
Bnknnın.n vıwdiği ıliyHınin 

in ailtrredc kıvançla knrşıl-n 
andıt, ı nı ve hu ... unwtin hnrı-

t" 

şı koruyuruk l'n oyi <":ırt>le 
ri arn:'t ı r mnk hususunıla 
Ameriko ilt} dujnıa elhirlıği 

... 

il '" ı ııııız ~ ıı,. : tıll ~.ııduı 

lor.ıııız yük··n;tılderi ö lcv 
ler·n hüyü k:lüğünü bilerek 
Kıımfilizm ülküsüne inanlı 

bir holde rnlı mak laılırla r. 

liczim ı•snasındn hühın 

ilçelt:rtlc lfavo Kurumuna ya

rıl m boreunn ödemek kin 
yapı1on çağırıya iarı;ıı halk
ımız n hnssn!'-iyetle l oşmıı ı 

nyrıca beni sevindirmekte· 
Jır Umuyoruz ki ilimiz bu 
yurt işine kenJi onu runun 
ic: lbetti rdiği ılt•reccde yük
sek bir yekfinla k a r ı O<'O k · 
t ır. 

Yahudi 
Oüşmanhğı ~evam e~iyor. 
Almanyada Hlllerci gençlerle 
Yahudiler arasında müsade

maıer oldu. 
Berlin. 25 {A A.) - Alııın

nyudn g-en~· kU\'Yet admdo
ki Kutolık kurunılurı kapa· 

tılmı mullıırı müsadere ed· 
ilmiştir. 

Kolo11yudu Hen v .. ılisinılc 

llitlerı ·i :..:-enrlerle hu kurum 
misyonerleri araı-;ındn müsn
demt-> ler olmu~tur. 

r--------1 yııpmıl~n hnıır bulun luğunu 
~öylemiştir . __ __ I Yakında . 
nylıklordu yer hulduğu on\ · ı(M dl , 7 ). b .. 1 l d _ e . l\. w u su ım ar al 
n~ . lmı~tır. Fınnns Bnkonlıgı I 
hu durumu incelcm i~ ve bu l ı y A ff A S A l A ff 1 
µ-ihi «ınuafıyel ruh<ıcıtnnme- 1 cc » 
c;İ)> olrın fnhrikalorın (muo. 1 . 1 
mel•·) vergisi bnğı:-;ıldığındon 1 tlll olwyww:. Uç, dört 
fovıtıılonamıvocuklı r rıı ancak 1 sayı sıireCl'k olan hıı bıi- 1 
yt;1nız ~ınıfl~rına g<lre kur- ı l ytik lıikciye. realist ve ı 
nğ toprak ve knzun~· veqıi- I çok içli bir lılkftyedlr. I 
lerı hağış 1 klığındun foycltıl. il 1 
an.aüi~ec.ekterini ilgililere bi. 1 Bek /ey iniz . t 
ldırnııştır . .._ ..... .._. ______ ... 



A.YB A 2 TORKDlLl ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..:.::::::.::.:============~~~~~~~~~--~----"""'"!'!~~----....,,~1!'~~m,!!!!u~ 
it alya H avacıhğı. Eski kral tahtına ~önecek, r-- ··- ,:.:;.;r;;- · -· ···· - -··-· ···· ~ ··~ ....... , 

fakat bir şartlaL 1 
··----ş ---~- i L __ i_ __ -=-·· . .:.-) 

8 r;ok yıızı ve konferans 
lrırınıda, 1ızerinJc onem ve
rerek durduğum ltalvan lıa

vacılığı, on birka~~ aydır 
ah.lıA-• durumlu, ıleğerıni p"k 
~·ok nrtırı:nış olduğunu gös
ttırmektcılir. Bo yüksek de· 
ğerinden dolı.yıılır ki. bu 
yazımıfo, İlelynn uçakçılığı · 
nın döniimü ve bu(Yürıünü 

inceliyerek Qkur larıma sun

rıı~k i t .. ğirıı duydum. 
ltalyan havacılığı, dnlıtt 

genel şavıı ·ta, urmanJarının 

taşkın ntılganlı'ıdarı ve cesa· 
reti ile kendini. belirtmişti 

Bununlo beraber. "t•nel sa-. t' 

ve \'Oğındu hnva endüstrisi 
nin. ulusal t.-.knik hakımın-

dan. tntar tarafı yoktu diye
biliriz. Eski Kaproni fabrika. 

sını hır yana bırakılırsa iyi 
u~·ak ysp n buyük uluıal bir 
kurum gösterilemezdi LAkiıı 

düny lırırbının ortaya att.i(ı 
havn nrOl'I ihtiyacı, Lu ulu
eu yabancı tiplerde uçaklnr 

yapan hir(·ok Cabrilrnlalo:
kurmeğ ı zorlamış n• böyle
lıldtı meydann gelen ve iki 
yörılıl çalışan bir endüstri 
ayda bm u~·ok yupaeuk bir 
kerteyd ulu ·mıştı 

Sava sonu, ltalyayı lıu9-
tanbn a saran kargaşalıklar. 
ordu gıbi u~·nıanlıırı da ılu

ğıtın;ş, fabrikuları kapatmı 9 
ve devlet uçaklarının kilo ıle 
r.ıstgelen lnra!rnılen snlılmı:ı. 

sına sebep olmuştur. 

lıolyoyi ayoğa kahiırmeğa 
1-i lVaşun ru~izmin ltalyun ha . 
vırn.lığı her şeyılen önce ele 

:ılarak ono. önem vermeıinin 
subeplerini oraştırın:ık, bu 
Jl;Ünkü durumu onlamlandı -

rnC"uğı ' çin. ~·ok yerinde ve 
doğrudur: İtolyıın havtıc.ları· 
nın yük ek hıırp\·İ knpaaite· 

lorı genel ava ta kendini 

p~k ~a:la~ bır şekilde göster-ı
1 

mı tı . fi ..ı zrıı .,erırl ı{ın hava 
arae.nu olnn hu ırnvgı ve 1 

yutkınl ğını ulustııl s::ıvgaya 

temel yrı pmnğı lcenı.line tıuş 

ış eılinmi tir. Gerrek, ltalyanl 
uçnmarıl uı, g-enul l"ava,ttı. 

gerek A vusturyıA · Maoar 
uçaklurıno. gerek yJrdımo 

gelen /\ mo n u<:monlarma 
nrşı ~·ok bü) rlk b •ıı·ırılnr 

kozonmı lar; Al mıın ve A \'U I 

turyulılordan dıılın ı,·ok düş 

rnan uçağı düşfırm iı:;!erdir. 

26 BırincikAnun 1Yı7 de, 

ırnhlıron 33 Avueturya. Mıı('ar 

uı·ağınJan ı 1 tooesinin bir ı 
ılen lt::ıly ,ın tıvcılnrı torafın-

ılıın dtişrlrülmesi. e~:ıız hır 

ha~orı olduğu kin, İ)•i bir 
örnek diyo gö!terel.ııliriz. 

Hov horbı bakım ndon, 
ur.monlorın yukbek kup8sİt2-
lerinı nnlatal·ak llaha hir\·oic 

örnekler vermek mümkun 
bnlunmukln ber~ber, yukerı
ılaki örneğin yetec~ğini sa. 

nıyor ve ltolyan havoc lnrı
nın düŞman kora o~duları 
karşısında yapabilmiş oldu 
klarını nnlatuırığo geçiyorum. 

18 Haziran 1918 de Avus
turyn orduları Monte loda 

ilerliyordu, ordu bozulmu tu 

İtoly1111 uı•malonı €?e~·it yerle · 
rırır·, diişnıon yol kollıır.nıı 

alçn.k lnrdon snldırnrak AYUS· 

turyo ordularını durılurnıu>ı 
lnr<lır. O g-iinkü harp \Ol 

-('.•tin olmuş, ıeeşhur ltalvnn 
uvc.·ıs B ırnkk:o (34 u<·ak :ıü 
ürmü U1) da o giın yer ~le· 

~iyle \tırulup ~lmüştii İtııl-
y:ın uçmanl:ırı, ltnlyan 
karu ordusunun sı 

kı:sl . ğı lıN yere ye'iiimiş vı• 
hiiyıik i"ler görnıii;derdir. 

23 ~1:.ıyı~ll\ l 3{), J 9 oğU!!· 

tosta 208 \l\'ltk yorulıın lrn
r1\ ordusunıırı tu1unmt ~ır d~ 
nıuvaff ... k olmu vt• 24 n~u 
sto~to Honıbonuıı ~l rı ol rı

nı ~ ı\·İrı y pılun hiıl'umun 
b ırışı ile 1.ntmeeindP, lı rhe 
kar 8'1 233 u<·a\t etkilı ol
ıı.u"tur . 

Harbin İYİ bir ~onuru va· ., 
rı.ı('rığı umıı.funu. ~urp cep 

lı •sinde bn~\..mış olan. yani 
kcndı elinıle umut veren hiç 

bir kuvvet lrnlnıaıııış lııılunt1n 

bu ulu~un genel ı-:ı,·ı • hıri
hıne biricik yenilırıı11 mı! ulu 

881 kuvvet olurıık b raktığı 
yalnız havacılığı olmıı~tur 

derken yonılmryoruııı sanı· 

rım. 

Görülüyor ki, hulya lw . 

vaı.;ılığı yük~ •ltml'k kar:ırını 

verirken ulus;unun havacılık 
trıbıığ kı· pasitı'sir e \ c genel 
suvuş tarılııııe b..ıkııııştır. 

Hund ın 1.ıu~k:ı ve uyo ı ılu

rec · ıle ünumlı olan etken in 
biıtun dünyada ölmez bir 
IJll kcızoıımış oloruk ölen 
general DtJuhd olduğunu 

ıln söylemeliyiz. «llarhin ha· 
V J orılueu ıle bitirilmesi» 

Cikırlerini ortayıı almış olan 
Lu generali y .ı zıları, ropor-

lt:rı. yılnı. z 'o yorulınuk bi 
lnıez özel \'Ul19mnl1.ırıle me

mlck"'te havu ordusunun 
önemini anlutıııış, lıüyük 
ltalyun h 1\'LH'ıl ğının bugü 

nku durumu eri mı-s'nıle et· 

ke olmu tur. Biiyuk harpten 
sonra ılurmn<l ın iltri criden o 
ltolyurı htıvuc• lığının batı ve 

orta Avrup1nın nnlıyurok ~·a· 
l şen on kıı \'vell ı bir vurlığı 

oh.luğu11u eöylemı ğ~ \uzum 
vardır . Gittikı;ıı kor lı uıı~·lu 

şurı kalitesi tlıııt i.ın lıolyon 

u~·nk~· ı lığıdır ki Frıınseyı ve 
FranHyu hu kuruk yolunu 
sup.tm·. olan bir ıııriı tlevleL 

lcri tloğru yola, zorla getir· I 
nı i . .,ı İ r, ıl" ıırn il lA :r.ımdı r. ı-

mdı Fr.ınsn, kuvvetli endüs
trisi ılc kendini kıırtnrınnk 

ic;in g-eC"elı gundüzlü nusıl ve 
ve nıı yo!Ja çulışıyor; pıra 
sı ıız endiistrisiz ulusların 

hali nı"'yc v .• ruca&?!. Bunla
rı bu ya:t.ılLı ara:;-tırnınytı-

cıığız. Bjz , konumuza doku 
nduğu 1\·ın burndrı, yalnız 

İtolynn ha vac lığ . nın Avrupa
dıı yupt.ğ. önemli rtkiyi ~ö 
slt rmeği yeter buluyoruz . 

Jt3lya ulusun lı :wayu ya
kınlığ.nı genel savoşto. ı.:le 

gt>\·:rdıği ba:;nrırlurı ve büyiık 
Doıılıatnin yoralt ğı h ·ırp 

esaslarını gözöniindc tutarnlt 
ve ırnlıyurıık hava ordusunu 

,.c lıavu endüstrisini kurdu. 
Hugiin , f ıbrilrnsınn eski 
ııınlzt·ıno \'ererek alırım ş 

ü:; tonoı·ik U\'O k bir ) ıın•ı 
hırakıl:rs ı ltnlyaJa 
ı: yapısı ll' k u~o k 
molör krılmaınıştır 

va endüstri.sinin 
ni, boyunu ve 
ani.ıtır . 

ya tınn 
ve trk 
Bu h :ı 

gADl liğİ· 

kuvvetıni 

T"knık vorimı ani ıl bilmek 
i\·ın kısaC'o ~unları söylerııok 

liğiııı yetP<·rktir snnıyoruııı: 
Bir uruşto on dört hın ki 
lometre uzağa suutte 400 
kıloınotru lıızlu giJebılecek 

Atino. 23 (A A) Kuti- ç ilçe rde ina Yaz1111ı mor nı guzel< sine göı <'. k 

rJl Jurj kırnll ğ n ~ı' ri ~Ptı 

rilnıesi İı;in ıı:?tığ'1tlflki ş ırL 

lıırı koymu~hır: 
Sanat sahipleri kimler1 Gönen, Er~e~. Dursunhey~e bina yazımı yapılacıt. 

1 GcnP.Joy tanı bir 
hitarbl't ı k ve somimılik ı~· n· 
de yap lınadılnr 

2 iter türhi hiiklıınet 

durlıesi f,kri bir to.rafo hı 

ralulmnl dır. 

3 - Eğer lıava ~.yn~al 
hırslıırlo lııılanırsn. "·n('lo~ 

:"' 

yu sü i. ı'ın un dönmesine k::ı· 
ılır a, riktirmek ıloaru olur 

rı l"'! 

4 - gıJe c•dılen ~·oğunl 

ıığ11n kırnllığın O'eri •'ı>tiril· t') 1"'I 

11111si i\·İn t-ınğlam bir es::ıE 

<,lup olınod ğ nı kırnl tnkdır 

eılecektir. 

5 Geneloydan bir ay 

önet>, euınur luk veva kırol 

lık rPjİınini mcmlekt-ti korı

~tırmuyo ~·al şncak h<"r tür 

lii hül'unılara knr innnr 

alt.na ıılmalıdı . . 

6 - Krnllıktnn sonrn vr. 

uıu~aı kurul unıısol knnurı 

işiııi hitirir lıjtirmı·z pyrışık· 

lorla :ınh~lirnk knrurlııştırılan 

bir serim Qistemi knbulıi su l 
ret ıle Sl·~· · ıno hoşlomo lıdı r. 

H. Çol<lnr lıu diyevdPn 

lıo heri olmoılığını ve fak.ot 

hunları mııkul bulJıığ'unu 

Kozonç vorgisi kanununnn · 
30 t:ncu m'l 1lılesinde ynzılı 

küçiık sonot erbubı hakkın· 
d:ı Fin ıns Bukonlığı ilgıli 

rlaireler..ı bir ~enelge ~önd· 

ermışt ir. Konunda hırk: \' 
ı:; · nflğ'• göster len kü\·uk tc 
cim Vt' ·onat ert uhının bel 
itilmeısin lc> turlu 1ür liı taktir 
v11 mıı 1m >l(}lerc yoln\·mnmıık 
ırin kimlerin kuı;iık tecim 
ve san ot erbııhı ~lf) ılııeo~ı 

ıl.ı gm1elgey11 boğlı olarak 
gösterilmişt r . 

Kanunun suyJığı örn<·kle· 
r göre Ü\·ük sanat \'e te
eıın Nbabı say lobılel'eği ha 
lde inı li!itede hulunmuyarıl

arın, k ·nd ltırınc lıenzer ki
ın::;eler gibi muamele görPc-

. ekleri g•'nelgeye yuzılmıştır . 
Listede soptunın kuçlık 

tecim ve s:ınllt sahıpleı i şu_ 
nlardır: 

11.ıs ı rcılıır. ınutı.fı:.ır. na· 
l ı nl' . lur, kas ıplar. lıaıüul, 

sebze~·i, ııı·· yvncı, o lun('tı 
köıııureü , ııkt..ır, k.ılıveei, 

u~eı. tamircı. ~·İ\·Pk\ i, b ıl ı k. 

~·ı, i~·ki sat eılcırı, arzululc, 
~·anak, çömlek, tug-1~. kire
mit yı p rnl.ır. toş\·ılor, kire· 
mil\' ilt•r. ter ?.1 ler. furu n<·u, 
dlin~ir. doğrtımucı. den ır 

ı:;ö) !emiştir. 
~ ci, hııkır('ı, hnkkök, saat ta 

ür mo•örlti u~·ıık lt:ılynn ınircisi mtihür('Ü h ıttıL 
ynpısıılır 3.5 torı twııre· - boyac·ıl.ır. İp\·il.-r, \'Uv.ıll'ılnr, 
hornhu yiıküniı hin kilomet- t:ıtlıcıl;ır, kulı'"'<'İler. ı·ay· 

hancl r, bcrLerler. 
rı~den uwğ' ı "ı:ııtn 350 ki 

lomı•trc11\P.n ıırt.ık hir lı 1.l:ı 

tu~.yarı üç nı torlu u~·ok ~e

ne ita 1 yun y • pısulır 8tru t o 

::ıCerde kolaylıkla u\·mak yo. 

lıırııln en çok onlıyorok. giz 
lice çul ~un itulyon hav:ıc lı 

ğıdır Ve unııtnıurr nlı ki yal· 

nız bir devletin ~tr.ıtosf ... re 
ı' gl'ınl'n olması. ıHioyuyı og-
{•mı n olmnsı dcmt lı. tir. En 

ıı z un ıı \' u ş h r ı , lı ı.1 r p ar ıı ı; 1 :ı . 

riylıı yap ınlcr İttılyıın U\·ma· 

nlnrıdır. 

En iyi mallıuını büyük bir 
huvn ordu u yupmcık ırnşin· 

de Jurmııdnn \0 tılışn11 İl ılyan 

ıle\'l tiııe wrmck z0 ru~ıla 

olmns ılar, hu~ko ulus u~·uk 

fabrikalarının ltulyun fobri 
kaluriyle kalite bııkımınllnn 

kıırşılu~mulorınn hir tüılıı 

imlc:'ln hıılunmıyıı{':.ıkt ı r diy· 
ehiliriz. 

Devlet nd ımlurı, goh .. <' ek 
y.1. hnvn k.ıdrosurıu en hız· 

lı bonıbardımon uçakloriyle 

dolduraenklnrını ve ho\'u or
,\usundn ınot!r!'rı olmıvan ere 

J ~,, 

reı;· lcnlmıy:ıcnğını rı sıniğ 

o'nrıık söyliiyo lnr: Bu hol· 
yııdu hıı vnyn vr.riJ,•n ) iiksak 
önenıi ve hwudun beklen,.rıi 

anlat r. 

Hiz. teknikte ve enılj.istri 

ıle olduğu kndor harpr lıklu 

tin ılNi örnPk bir İtulvan 
lı ıv ı ordu~ıınurı duhu ·bu-

g-ıındC'n ,•,ır o'duğunu f'Öy· 

ley p Juı urkl·n öyİ ve iiı.;\Ün 

yoprnak h:ışkulnrınd:ın geri 

kıılın .ım ık dılekl rimizin hi 

z • dı•, böyle \'c• lıu katin r 
s 11ğ1 n ın h i r 1ı ov D <'ılı k k:.ı zn n • 

,dırn(·,ığ"ı jn.ıncırıı d.ı iı;tem 

duymnktay z lstİ)oı u1.. J.ıu 

nu ılı hı'.\' ırııeağız 

~akir lluzim tiÖK~l~N 

il sürel ~omisyonun~an. 
il .:-illi "l kom syonu ~Hın 

ilbny ı m z,n bo ·konlığ . nda 

toplunarnk öz•·l idııreyı i ~ 
ilenılirerı i ler üz • rınJe gö 
riı!imÜ"'. k:ırurlllr v • rmiı::lır. 

Mecmualar: 

Yeni A~am 
Sa\'ı 82 . 

h-inılekileı: ı~nıoil lh·kkı, 
'l'urkıye le ulus1l bir tıyatro 
vor mıılır? K·so 1ctkık ve te 
nkitler. Uyonan ~:nml.c .. dar, 
i 1-1 (Hum çekişılchılir mı.1 

Andrl! Uidcn söylevi, Cumi 
s yos ı ut•unu. Kültür tetkik 
ve ten kitlN •, İsınuıl il .ıh kı 
gcı.dık için hüyük. tehlikı•ler, 
Vıılıdel Gultı·kın, kıtop kup-
l.ırı. kutu knp ıklorı. lffot 
Öner, Seniha Onnye 
hır tPzim, lıımaıl Hakkı, I"· 
timaiynt. , 'urıtt;n Allah ne 
<lir? Dünya h:ıherlori ve ki 
lı.ıp tenkitler!. IU kuru;.;. 

Eski savaşçılann ~aran 
l'nris, 23 (A A.) Biitün 

eski hnrp~·i hirliklPrİ ile hn 

rp kurbnnlorını bir aruya 
toplıynn Hrskj lınrp\·ıler ul· 

us ıl konfedn:ı~yonU>ı üsııo 

mul bir loplnntı yııpm ş vı> 

harpte ığ ıl ol nl.ı rln ay le 
~erı i~ynrlarn k.ırşı hukllnı

etin nlılrğı tPdbırl< ri prote
ı;to eıl~n bir kar:ır kubul c·t 
ın·~tir . 

l~ıışorıfü uya knd ır ~ıqıi 

lerP- dQv.ıııı "' meğe karar 
v rı·n ko l'l f •dernsyon. lıir 
ıııotıng vo gorPkırse uıu~ııl 

hır göıüı•ri yapılmnsı ır n 
yeri 1 birli kll'f P lHll ir \'(lf ili P-

i ği ı)e knrrır nltma rıluııştır .. 

ı '" f' ı ı it •ı l• 

Balıkesir, B.ınılırnı.ı vo 
EdrPmit te hına yazımı İ:;;İ

nl• şu günlerdt• b: ·lunoC'ıık 

tır. 

Ôğrendiğıınıze ~öre bu ü~· 
il~·edt>n bnşkn Uö:-ıPn, E lr-

alkevi del 
Riyaziye kursu açı~~" 

Evimizde y Jkında bir de Fran
sızca kurs açılıyor. 

Lise vo Ortaokul okurla-

rı İ\·in lfalkovjnde oçı!Jn ri 

yı.ıziye kıırı:.u dun ba:;;lamı· 

ıştır. Kursun öğrencıliğ'ini 

Lic;Pnin bu seneki fen kolu 

m zun!urırıdan ll ı;o; ... n .\lı 

Tıırkı r y ıpmoktodır. 

Bırirıci Aırııf.1 Pili. ıkınci 

fıln r l l'llı. \il iin<·li sın r 1 al 

lmıı.; kişi dev ım elmPktedır. 

Kiyrıziye kurı.rnndon ba~ 

ku llnlk··vintle yukındn hir 

de Frırnsızc 1 kursu U\'ıluca

ktır. 

,.. .. rııııı ~ .. ıı· 

ılı•k VP Dursunbey ık Jt'fl 

de ıle buyıl binı.ı y·uıınıı btl~ 
~ıı · 

lnv.ıe ıkt•r Buralora tıtı 
~ ' met lnrAınılun utanan işY~. 

rların g ·lmesi beklcnlll' 
tedir . 

İdma 
Birlikliler Eskişehir m~~ı 

için ~aznlam~ orlar. . 
1. l b. ı· · · 'k' ıoJ( ı ıııan ır ığının ı ı . c 

yapmak üzere Esk iş pırJ 
'd • . . k Bı r lı 

gı ecf'gını yozm ştı . oııS 
tnkımı murıtozoın ekser 

1 
. 1 k ıııe 

er yopmuktodır. Hır 1 
1 . ıorııı 

rın b11 şekilıle ı.·alı rno 1 
.. J k " k. h. kort goruu ec r,s ışC\ ırP. 

~pi 

iic;tünl ık bir sonur alnc0
P'' 

kuvvetle bokliyt·bilirıı 

idmanbirliöinin ~alosu 
ıostııı 

ldmnnbırliği oğ'U r· 
tı\'Unçti giinii akş.·mı ver: t
< ği balo iı;in lıazırlllr& 111 ll I 

eı:r' 
uıiır Birlık balonun n , 

01111 
vo ge~·mişlere üstun 
sınn çalışılm ktuJır. 

İtalya Habeş Anlasmazlığt 
(H:ış tnrııf. lıirirıci s:ıylu<la) Tokyo, 24 (A .. \.) .... ı.,ıbe 

bı' 1 

vo lfoın . ı el\·ilerinin mi I' ırti 11 voleriııden 

ı' tı 111 . J JıJ1 n yon o ıt>ş ıınloşmnzlığı ltrı]y,ı. llubeş d(wos.ıı n . 

hakkınıl.ıki diplomalık k.on ony.ayı d..ı i'g-;ıonıl ırd 1~101 

uşm ,ılorn daır gorıdertlıkleri ı Pöylemiştir. 

l 
,, ısır 

rnl'or 011 ın• eleıııi tir. LonJ · İL ılyan tay ırelı•rl · ı 
radu umumiyetle ttıl.1k ki uL · 1 1 ·ı)'orl9 ' 
u ~ lor sosyetesı konseyının 

b:ır ~ tı·hdidin n ortoy<1 :ılt 

ığı mes ·l~lı•rın heyeti umu 

nıiyı•sini ın<'elemPsi lllzım(r t"I 

oleceği ın< rkı zır.ıletlir. 

l'ı.ırıs, 24 (A A ) ı .. oıı 
drnılnki Habeş oh is'. 11nbcş· 

lılerin erk nlıklerinı korumtık 

ıçın erı son ferllcrirıe va 

rın<' ya kadi.lr lııız.r bulun 

duklorını ~öylemi tir. 

E \'İ. 11 ıL sı!-ıl'1nıl.ı ., ıkan 

hır horlıın k~nJı \'rr~·ivesi -

ni aşıp ı.:önııırgel<.'r halkının 

A nupolılnra isyonınu yol 

... ıı;oeıcğ rıı söylenıiştır. 

'l'okyo. '.!4 (.\ \) - Sei
s ınto . y ni J ıpo ı üretnıı·ıı 

ler p ırtısı lı.ıslrnnı B. Ü::;ıJıı 

~izlı rıosyo.ı ılıı:ı p rtısinin 

ılt· y3rıl mıle B )1u-ıısolınıH 

b!r telgcof ~· •kerök ltuly. 11 

ordusunun il ı 1rnşistunı sıkı

şl rmnsını protı. lo <·tmiı;;t r 

.1 ıpon hiıkı)metinin bunu 

ı.:·öro tPI hir almnsı idn B. s 

bık ınla, 1) ::?• () •nız ve S j 

B ıknnlıklnrırı:ı lı s vurulm· 

ulitur. 

\;ZerınuPn nas gr4Ç ;:r 
Londra. 24 (A A-) 

t 1 sıll 
unı kcıınarns.nın toptı:ın fl. 
d:ı lıbı•rııl bir 
~~ılene Jt.ılyaıı 

l:ı rın·ı ~1ıs r 

~oylı' 
~ ıH'J ~ 

. rıllt 
iizerı 

ız(I' 
ııı ti· 

iı:tı~ılıği gilıi uçnıo)'3 . sor· 
ade edilip edilnıedıgını 
mı..'iitur . •(' 

zun•) 
B Eılı>n, uçma ıne rı 

. lf ıdcr 
ti lıukk nJ ki 16 1 • 
dıploıııatik ) ollu dııi 1110 

J ~ı 
l 1 ı ır ı. 

sır hlikumetıne '
1 

, 0o tJur 
ı l'üVabını verrıı ıştır ıe· 

te 1 

}ıureke du bu 9ckılıle 

v.ıııı eılılnıckteılir 
·•''~ .... - ,, .................. ,, 

i H keVİ ! . , 
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. . 
Orman 

"e Kuşlnrınılnn, müziğinden 
t::ı soru yüreğe serinlik 

R•tıren ('tır .. .. .. J 
ı n gorusunı ı•n 

g"çtin, onun 
A~·ık . 

~ pan~·er. lı·rden stırknn 
Jelllye ·ı . 
z şı bır perde gıhi, rü-
gftrl.ırf ı 

0 a ualK ılnnır, benim 
rlllıın d ı·-. , et gım . hg-·er "Om. 

gok · · '~ 
Ilı rıoıenlere. ~ırt iistu 

nın b' 
t ı· ır ho ksun•z yakar: 
llı~llrl· 

fı ılı arın· yaprak 1 .ı rdıı n 
ıl.:ırl{ı . 'k 1. h' . ~onuıo >Ir ne ır 

gıbı uk n 
1P "t>•·t <rini "orür::;ü. rıuı ~ > ~ n 

~&hirl · 
ltı etın kennrıill'n or-

ıın b' 
8 ~1' ır sıığlık: fı"nHısı. hir 

llfı . k t.ıbelaıı vo bir suğ'ık 
tı dernektir. 
Orın 

~11 .., arı; snğlığ'ın. <·oyırn 

in Uşnıuı:; bir tU)' "ibi !'\Oh· 
~rııj,A' "' • 
0 

1 )"re dıyorum 

~ll~lllanlnrı, l,iıyük thluın 
ıı· ltıklorıııa henMtirim. 

b, ır topluluk kurubilen 
r e 

te. y, kutludur bun:..ı gö -

ı\~ll{;· t k 
' ' l başırıu. tek in - ı 

na b 
kıtı "nzer: ll!İ: olduğu va-

r hi~·tır. 
Nasıl · 

llnı _ •nsı.ın toklt!rİ bir to-
u''tı ... ~ ,1 ~ n \·evrt·~ı ınntl·· de-
en· ; 

'1 'Yorlartın a•;o•· hı <rn°'-
llr t ' r- ' ' !'.) ' 

ı rı 
1 

°Plula..ğu ». un ~·evre""ı 1 
ıe d 

ıı ~~erlımir. 
' llıilrıı . ., 

rtıe k le 
sevnır.k, 

ha!l\lı.ır 
' 

** 

M. N. 

TôRK-DILI 
• 

ltalya ve Habsburg meselesi 
\'ölkisl her Beobüt·h\er lori muhnlofetin bir mudd~t 

gazetesi yıızı) or. 
Völk:sC'lır.r BeoLochterin 

Homa hususi oylarından: 

ı\ vusluryanın kundi bo ·ınn 
ve kendi kuvvetılı• pşıyuhi 

le~eğ"ınr. dair ltulynnl:ırın gö
stı•rılıklori deliller, HomıHlu 

lı ıkikat olurak dı ~il. an('ak 
s yası l delili• r olarak ileri 
siirülmektrrfir. Ilı rkr. cc de 
nıalt\ınılur ki, Avusturya vü-
cutsuz hır ha~tır. v" '<•Pı' 

~ 1"'I 

bu b...ışın yıı,anı::ısı nrzu elJı-

lır . .;:,._ ona hır vli,·ut bıılmıık 

IA.ıımılır. Bu hııkırndnn Lıal
)"8nın sıynsul g-.1zntrh•r ir dt>, 
A vur-turyn meselotıinin şirn· 

tlıye ka l::ır lı ıl olunmaılığ 

VQ ıırtık ıki şıklun birinin 
k,ihu cıl,lmesi zarur .. ıj kur
ı;;ı~ındn hulunulduğu hı!kkın 

da çıkan ııı ıkale.Pr ~·ok en 
trcsnndır. 

Anş us veya 11 ıt~hurg. 
So.;:y11l ılın il. yani A vustur. 

ynJ,, 'c billıııs u \'iyonnda 
hüküm s'iren ekonoınık ilı 

tiya
1
\'. ve zıırurctı. rıih ,j tlİr 

ulu~al kur ulu~u m:ıı.i ol
,luğu idn, ziyııtlesile <>nem 
kı.ıznnmaktudır Bul1111 diişiin

<'elerılon sonru vorılnn neti
ceyı! g-ÖrP, Avust urynya ge. 

ui~leme imk!inı \'t>rİlmı•d ğ 

takdirde. Anşlusdnn kn
~·ınmnk ku bi 1 olo m. yocnk lır 

Huna ilA vu olurak. Avus 
turyonın Avrupodaki kültür 
vazıft!sİ lıak kında italyunla 
r.n hiisusi bir tel,,kkilcri ,.o_ 
rdır Bu teiı'kkıye cröre Av-

:ı 

ust ury.ının k ti l t 11 r vazıfosi, 

Avu ... turyn tnrıhiııin ılı- isbat 
ettiğı gılıi, ynlnız Alrrı3n ol

ınnk d··ğıl il ı i ı iyon Kat o· 
J k K f,ıtjyJo İnkiı-.of,nr lıU~U

}u getirmektedir Bu münıı

sebctle. A"uııturya gibi kü
çük bir m~ııılek~tin. kıliseııin 
müc •rret olorilıı11ire l>oyun 
eğmek sutetile kendi ulu::ınl 

pronsi pleri n ın hnr <'İ nıle hir 
pren~ihe h iımet t•ıll'c• ğı ılli 

şiiıı Ülcbı lir Bu :-nd•t sôyl. n· 
diğino gôre. bu fıkir. A\•us 
tury;.nırı hir \ok ute,li ruh
larını 11 ıbshurgun iduuei 
ultıııdo bütün A vrup nın bi
rleşmı si gı:ıyesino doğru sü
ı tikler. 

lşto hııg-üokü devamlı •-

i~·in hertaruf olurıamıyrıc. ğı 
taktir edıliyor. 

L1vıta İtnlnnn n ccmuası
n n ~layıs uü~hıısırıdo, bunu 
ıl:ıir gorıp bıı yı.ızı vurJı 

Hu ııı ıkaloyo ~öre A vııt:.lur 
y:rnırı p::ır~·nlnn111ııs rııhın liO 

ğ:.ırı bu dovlt•llerın ı>ndı~t lı•
ri, kendi ıılusnl ö ırııılPrİn

ıien ziy.ıdr, Avustury:ı mo
narşisi g l lıfrı tnkılırılı•. ıln. 

ğılucaldorı korkusu d.ırı ilı•_ 
ri g ... lmekt(.'dir. 

Bôylelıklc·. ~ı ılP \'ıynrın. 

da dPğıl Roııındu da lı"rkı•
si ikrın edrn c>n eı:;tıı:;l. delı 

le g"Hlmiı;; hulıınuyoruz Oy. 
le zan oluyor ki. llnhshurg
ların grıriye dönmı>si. Tuna 
monnr~isinin hulı·flni üzer,ıı 

de öyle bır r k:ci kuV\'etı 
haiz oloC'aktır ~i. Bunlar. 
hiç muhalefet gös 
termıhlı-ırı, e ki merkeze yn 
kluı;-.vermeğe nu chur kula 
caklnrıl.r. Yıne z rnolunılu 

ğun • ~öre. ilk llll.m·, Avus 
tı.:rya ve ~ucııri~torıın tek 
bir hükümd ırın :ıltıntlu lıir 

leşm ıtıi teşkil edeı·<>ktir Çe
koslovukyud ı. 7\1 ı<'nristurıda 
ve Yugosl:.I\ yndu.k j A lmıın 

gı ııplurı huna yurd m rıft·" 

ceklenlir Dikkat edılırse. 
burııdn olıluk\·n geniş lıir 
lrnyulın hükuın sürduğü nn 
laş lır. l'lu · ıl g.ıy. ~ı o:nıı 

yun bir inqwryalızrıı fıkri 

ynşıyabilmek ı~·ın y<ıbancı 

uıılltttlere muhtaı;t r. Eski 
Turıa monurşiRı \'L' ııvc iki. 
8inJun duhn g ·ni~ bir ~·er· 
~·iye irinde kurulmulalır (İtn
ly.ırılar tı.ırofından ışgnl oıli-

• 

ı·eği söyleniyor. Şu bıılde 

Avustudyaııın h.ıy..ıtını .kur· 
tıumak ve onu yuşutubilm• k 
İ("İn. llııbt:ıburglor n a'ıletı. 

c•ski şernit a t ndukı g bı, 
Tunu mon ırşisıni hnrıeo ka 
rş 1 ir nevi millctlor birliği 
·ekıındt> !hy.ı ctm{ k nı. rıtL 

sındudır. Fı kut ~. üçük 
anJln~ma YI' ~1nca-
ristnnı n muholcf, ti )'Ü-

ziıııdMn z,,mnn vı~ v zıyl•t 

~imdilık burıa ıntıs ıjt oluıa

d ğı gıbı. h •iki de h'c; bir 
zamrın musJtt olacnk değil· 

dır. İtalya içın boyJo bir de
vletler bir1 ğinin monnsı şu
<lıı r. En·clrl, A\'U turyı1nın 
Alın ınyny.ı ıl• lıjk ı:tmemesi 

İ\·ın J,ir g.ır.ırıtı. ~nnıyen Tu
n.ı ve Balkan lıuvzosındo es· 
ki lun1 monarı;isind<·n duho 
büyii k bır devit-tin birliği
nin tPşekkülü, sol sı•n bu dev. 
letler birliğinıle Jralyoya inr
~ı dıi~man olması J.iıııngelen 
kuvv •ti •rin A vu~turyonırı < lı 
emnı:yetsızliğı yiiztind 1 n ltol 
yayJ karşı rnııhalıf' hir siya u 
takıp ı ıl<>rı k rl"rlıı 1 A vuslur
yd.lnr üzerin<:> f J kiy··t k zatı 
m:ılrırı Homada dn.lıı bu ka-
ıl 1r ılerisi dti~unülı•hıl 'or 
Hinaı>nııleyh şny(·t H .l sbwur~ 
l ır !{ •ri dö le<'t'k olurlnrs.ı o 
ıuınnn·bu hal h ·rş"yden ev l 
Tuna havz.ısınılrı lıir 1ah:ı 

m m Ü r ve k o r ~ k l ı k iİ m i l ı 
teşkıl rdereğe ve IJU şerııjt 
cılt ncl ıı İtolyanın sı yası:ısının 
ınuvnffııkıyetıni. emniyet :ıl 

tına nlmnğ.ı imki\n olmn 1 <Yı 
• I"' 

içırı Homa bugiin böyle bir 
teerı.ibAy<' şimılıli k ıririsme 

ı::- \ 
mek fıkrindedir. 

İtalyan maliyesi 
Homo, 23 ( \.A ) Ônı>mli 

r n ınst•l te loırln lıın ltal
y.ı, pivası11l ıki kriğıt pnru
n n k:ıırnnı~ k.ır!iılığmı bir 
z ımnn l<'·n z ıltm şt.r. 

Finans Bulrnnı altın kurş 

ılığ.nın hu ~ur('tlı> oz ltılm

as nın «son uylnr ı~·ınde ya
rını mılyarlık bir y• kCmu 
vnrnn ayranı bir önemı olan 
y ıbrın('ı hor~·lar.rı ö lerıınf•s• 
irın \'Ok lliıumltı>> olduğurıu 

llnvos ojuntiıno söylen iştır 
Bıkan yüzlle 4,J ... ltın ko

r .1 ğ na ı·nl uk dcirıchi'ml k 
için ı.ilkı:>nin ynh'lneı iılkt.•I 

erle yop laenk mtıl dtığışlt•· 
rınde pek sıkı lıir llİ~ipline 

bJş eğ'ilmosi geroktiğirıı ıl

ii '''' t tmiştir. 

SAYFA 3 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Çocuk .• 

l111al/i111 A. Osman 

Tetkik esen 

(35\ KURUŞ 
·* ... 

balıkesır Halk Adet 
inanmaları. 

,\lıı ıillm Kemal Ö:er 

Tetkik eseri 

(30) I-CUR. UŞ 

TÜHKDİLİ E\'f~DE S.\TILIH. 

1 

.. ~... . . . . • 
Bahkesir İlbayhğından 

Dinlr~:iler malınllı s ııılcn 8ı•rt•ıı etli oğlu htıcı Mehmet 
Lmurbey nı lı ıl.l ı:;ınJ n kf,.'l'('İ lıuf z Mt hmet 
~ ıhnı h sor nıah llrsind· n 'l\·kı>lı oğlu NAlbunt huC"ı llosun 
O,ı,:ukara ınah:ıllı•sırıden lbrııh•m oğlu Ali 
Mnstaf ıkı mıılı ıllt ~in lr>n Sohık oğlu Ali 
Bele.lıy. ye tenzıf ıt \'O tevırat 'c rgit:indı n bordu olup ta 

tahsıli emval kanunun l trvfıkarı BPlediye encumenin<'e gay
ri menküll••rinin muz.o.yede knymelerirıılH yazılı ş ruit ılııi

res'nd .. ~atılmasının vılı'lyf t idare IHydınce 773 sayılı len 
tnrarln ·<·ık nrtırmrıv.ı ~ onulmuşs ı ıln tolipi ~·ımodı~ından 
18 7 935 t rilı'nden ıhtıbaren on gtı'l müJJetle temdit fdi-
dığ' ve istPklilerin viltlyı t id ıre heyeti kalt-nıine 

ı;orınoları ılan olunur ( 406 3) 

l~rflek l ı·ııy 
il•• ş k <111 l ı ~· ı ıı ela 11: 

Erdek deledıyesir ılc mevcut keşifnomt ~ i mucibince 3773 
lırn krşif lıedeli olrın Helediy.-• dtıiresın n inşası 16- 7- 935 

l rıhınJen ıtibnren 21 g-un müdd llt• ve 2490 numnralı nrtırmu 
'ı• eksiltme kanunu hiikumlı•rı iuire .inde o~·ık eksiltmeye 
ko rnlmuştur. llıole .ığustosun altıncı ~alı ~üni.ı snot on oL 
tada l~rdelr belo.iiyc• in Jt> 'n~u men hur.orun la yopıla_caktır. 

l ... tı>klılerin ih ılı· at n h•n evt-l nıuvnkkı t teıninotlcırını 
y ıt r.ırak •\' k eksıltmeye i tir. k dmeleri. 

Erd ~k B,,[,·dıyesind ı nw\t·ut ke ·ıfonmesi muı·ihin<'~ 

1499 lır:ı keşıf b l ·li ı> 1 ın is\celcn n (v.1pur iskelPsinin) 
y .. qı.lrrıosı 16 7 - 935 t.ırıhirıit•n itıhnren 21 gı.in muılıltıt

lıı vrı 2rno rıumual artırma ,. · eksiltme knnunun hükiirıı 
it rı dnirt sinde orık eksıhm•"'Y' konulmu"tur. İhole fi ı:ığus 
t >-> salı gunü s.ıut o 1 altııl ı Erdek Belodiyesindtı onciımı• 

lıuzıırundo ynp luC'nktır. l tt·klılnın ihale santindı>n evel 
muvakkat t"nıınat uk~·.\l ırmı y tırarnk arık eksiltmeyn 

k nhlar, hııkikıtte movcut 
fukut zuyıf, ~nyri nıtit:ıtııkil 
ve lufeylı bır Avustu• yı:ınırı 
rn g»niş bir ~·erç-h·e iriııde 

ltendı ulusal prensiı•lNiııdt n 
lıu rl\' lı ir Con k si yona mulı k 
olmak g.1~ "sıni giitmı>sınden 

doğnı:ıktoılır. En IA hu vn . 
ziyette Avusturya biıti.in mi 
lli h.ılc ·ıe mrtıılıb ıtındarı 

voz E{e~·mcğe medıur ktılnııt 

ve meıı:ıl1' cenubi Tırol gibi 
yoh:.ırıeı ellorde bulunan ve 
halbuki hulia Avu luryalı 
Almanlnrla dolıı olın oaho 
lor üıerinrlckı h:ıkl:.ıı ından 

ferngat etmiş bulunuyor. Av
usturyunın renıı bi 1 irol üı 
<'rinde hak idılin etmPsi ih
limolı İtalynyı ~ııııdiye k:ıdor 
Habsl 11rgların geri gı-lmo. 
ı::ini istilHlaf t•tlt•n hır spe
klılnsyon yapmoktun uz.ok 
tutmu~, h ... 1111 heyle lıir ihti
rrıulle mii<'nıl<>le <'lmr~irıe se
b0biy• t vı•rmiştir. Bugiirı i::r 
H ıbslıu· ~lorın g-eri dönmrsi 
An!'-ilusu kor~ı hır ne\'i ılıva 

ol.ıro k görül mı ktt dir. Zira 
Anshısu mPnetmok üzero ulı. 

n::ırı tPılbirlLırin miie·ısir ol· 
mtlllığı nnl ~ılmıştır 

1 l c n y • rl er 111 i ~ t • ~ ıı ·ı ) ı; o ı z ı _ 

j m ınl..ırda Viyanıı l.ı İtalyan ve 
Avustury.ılılur arusınıJa lfo 
bsburg-1.ırın gclme8ınt• ıJuir 

müzııkerPler cere1on t:tınış 
tir. ltulyonlnr böyle bir res
torosyonnun şiındilık r ııde
llcn ıiyuıle znrnr husule g•'" 
t r~co~i~ıo:nnuc·unıı vosıl olmu· 
~lar, \'ıyana is~ bu n"tieoderı 
18tırııp duymuştur. Bu zorrır

ları dohu v.::ızih bir !J?ekılJu 
gösterebilmek i\·in lejıtımis 

tlorin prog-roınlurına miiru
cnat etını lıyiz. Pu program 
Avusturyanın kultür vıızife
leri hnkk nılu söylenen söz
lerı tey.t etını ktedir. Snlllhı
yett::ır lejitimistlı·rin söylt•· 
diklcrıne gifre, Avusturya 
m rnor~İ8ı Yugosl ıvyn w: 

<) 0 koslovakyu gıbi hük ümv 

_iştırnklrri jJ,\n olunur (392 _ 4) 
---~~------------------------------------------------------------...;... ______ ..;__ 

Fa kut Rrım: ılrı, Prag ve 
Belgr.ıdın yeni hir Halısbu
rg rejimine kar~ı 2öıterdık. 

tler ın. n11 İ\' vı-ı ne de d t!\ 
'.\ 

s yuR·ılar.na müıl hole Ptmi 
yPc•·ğini to:ıhhüt ı·tnıı ğ .. 
amndrl imi~ler (:1!) Aynı zu- J 

rnnndıı Avusturya lf•jıtiznıinırı 
ve loprı~k ve_ ı;ırıır bnkımın ı 
ılıın reYızyonıL t olmıyacağ'ı 
söyleniyor. ~· klin lt ft•r ruot 
kabılindc:n olup onemli olma. 
dığ'ı A VU!\turyoyu tPrf'ltüp 
eJen \'nzifc irin esas fikrin 
müst::ık ıl olnn ve haşkıı boi 
ka diller koııusı rı muhtelif 
nwınlekı>tlerin aynı\(' mu
ırnvi hnklur.ı mıılık olmıılurı 

ş·u lile. 1' nu hnvz::ısındn fe
cierutif' hir niıuırı kuurlmns · 
nı istı hduf eltığı ıfadP od lı· 

yor. 11.ıtuılııır~ ruhunu ta~ı 
ynn hir ıl~vlellt•r birlığ"i l ~ 

lcil c·ılt•n hukfımetlerin k· n
ıli hüny"l •rine g-Pnis hir nıi· 
kyoı:;tn ulusnl "" kültü rPI 
hurriyot "ermeleri lfızım gt'· 

itliği ve o zurnan ortn Av-
ru pad a knr~ı lı klı ın üe.uh• I r 
yerine mılliyet Hı ılil meRf•
hılr.ri n i hoi ~u rf tte hrılledile. 
relc ekulliyellı1 rin birbir ııi 
karşıhklı olarak koruyabieJ 



AY~'A: 4 

Susığlrlık Şarbaylığından: 
~imdiye kadar pazar glinlrri ~u~ığ11'11k ilc;P 

nuwkezind•~ kunılmakta olan pCizaı· 24- 7- Ui>5 
giiniiuden itiba1·p11 h.-ı· ltHfta •;:.u·~anıhn giiıılc'ri 
kuı·ulaca~ı ihln ohuıur·. (408 - f)) 

8AllK(SIR ASKlRİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Hııyrnrnı\' <'İvorındn 'l'ümrnl' hnğlı k trıatın ı-enelik ihti
yııcı oluıı 72 bın k ı lo s ;·:r PIİ hpıılı :wri' uı;;u) le ek~ilt· 

meye konmıı tu lhaltı gunü t.ı ihi \·ıknınJ ğ rıdırn yenid•rn 
kup:ılı ~ıırf usulde eksiltmı~yı~ koııınııştur. Belı ·r kı\ oı.;uı lırı 

ınuhnmnıen beddi IS kuru~ olup ih .ıu~i 7-8 !!~5 tarh ~·ıı· 

r9umba ~ünü 8aat 15 Jc Boyr:ıııı ~· Tiımcn ~:.ılınulm:ı ko 
misyoııunılu yopıllH•uktır. ~1iiı.ukotıı.yıı µi•ı ı·ı klı r ıı 2490 
nıımor:ılı konunun 2,3 iiociı muılıh•lm11ıı1 gürı· jgtı>tıi\1111 \'C

s ıik ile muvakkat teminııt tuturı ollln 810 I u.rı n v(yn 
hıınka mektuLıınun ilıiilulen hir ı-;nııt eve\ Tümen mu ha 
...;ebıC\~ine teslimi ile komi~yondn lıozır bıılunnıalı·r ·. 

(404 - 4) 

** 

• 

Hııyramıç ci,·arınıln Tumerıe bağlı kıtııııtın ı-;ı>nelık ihti
yacı İ\·İn 46 lıin kilo s ğ·.r eti kop:.ıl • zıırf usulile münakıı
ıuyn konulmuş Ye ihale J!lİııii talihi ı; ı km:ıdığır.dnn yPnı
den k·ıp ılı z lrfiJ eksiltmAye konmu~tur . l lı r kilo -~n un 
muhummen bı?delı 15 kuru~ oh p ih.ılıısi 7 8 935 lt1rih ı;n

rşamb ı gtioiı saat 15 ıl ! H.ıyranı •: Tumen sıtma loı.ı ko 
misyonu bino~ . nrl .ı yapılıırııktır ~ünrıko .. oyu girr ('( \.lı r 'rı 

Vdroceklc i t>lİn şeroit ve cvsofıoı bu unJuğu mulıollin s:ı

tın.ılmn komisyonunu nıiirnc ut eılerek öğrt ndıılir ler. İs . 
tekliteriu 2490 nuıııorolı nıiiı .ıı kasıı kunur unun 2,3 ündi 
maddelerine göm isttınill!n n 8tıİk ile rıtU\'ökbt tenı inı t 
tutarı o'un ı::, 17 lira 50 kurıı~un veya hnnku ınt·ktulıuııun 

ilıuleılen bir ı:ıl.ıt eve! Tıiıncn mııh ısubesioe lı•:-lınıİ ılc ko 
mjgyonda hıızır bulunına.lurı. ( 403 - 4) 
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