
. . 
• - -~ ~ ~ ! • ...... ...... .. ~, 

;., •• ·~·. 'I" • ... • d ı:: 
~-. ·~aı· ı ;:,.J..::ı ......,,... ·~· .. """ ..... . .... .· 

t6' .ı..__...__ ·-· 1... -~ .. -.ı.~ - -
~z AR TES!:OEN ÖZGE G LTNLER.D · VE SABAHLARI ÇI:1K!~B. . ~ 

.. fSöylü Tarım bankcisına olan . ___ .. ,,....,,.,...... ..... ~~ ~ . ~ ~ ..:. 
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1.!!!tyan- Habeş Anlaşamaz/ığı Sürüp Gidi) or! 

ltalYan-Habeş Hakem KomisYôn~ 
bir da~a toplanmak üzere ağıl I! 
·~llİslın mi ada1el div111ında kendisini müdafan etti. H ahe şı ı tanda I~ gilizle ı 

tarafmdan ahnacak ekonomi~ te~~irlere Amerika iştirak etmiyecek mi? 
p . 
~rıs, 8 (A.A.) - Tun ga· lfobe~ ,hükliıuı>1İ adına 1L 11.ıbrı? ıst:ına s ıldırdığı z !ffi-

'.At • 

11 ~ı Haheşistnnın ıııurn<'aa- J •zıle grme C••_nlJvredı• hü-

1 
an lrıgilterenın kendı8'rı<• kn 

Q na knrşı Aıııerıkrı tarnf:nd- kiiııı~tlerinin davan n kota rşısınn CK'l omik tı>dbirl<'r 
yn .VPrılen rev:ıt en bır lt.ııl- rılrcı ısınıla ''lkı> olnbileeı:k .~Jııııı~ ı tı P: ıı 10 ol luhrn:1 

. 
1 

K 1 lı 1•si tnn lınrbinılL• in- bü lun h:\ jİ;:elı•rı ~oz \ ıl.ıır lngillerc,lı•rı "•·len lıa 
~I . 1 ' l"' 

;,k ıı er lur:ıfırıtlnn nlınncuk öııırndH tutm:ılar . nıl:ı •s rıır berlPrı yornrı Tan gaz tcsi 
t '1nonıik lfulhirlrıre Ameri- etmı tir. Bu d::ı s.rıırlnr:ı ıli dıvor kı: 
ıının . . . . "' 

kciR 1 !:ilır,dc t tınıyı cı>Arnı ~ık tılhiltışnı ı v~· uır.l ı:-;mu\..ır· ,dhı el er••<·, ı:npro~ık kot 
t(l rrneklo ol ,luO.uııu vuzı- 11 yorulma:-.• i ~ nıektır. ı k 'k ·· Yor n • ar. nı.ısı pP nazı· gorliıı"n 

Pıı. . H .lozcfirı öıicvi llubeşi- hir rnesnleyi gurflk ulu•dar 
ıı •rııo. 8 (A.ı\.) - ltnlya - :;tnnırı i l ıluı:ıld:ı koııdi yıml- sosyelPsİ \ "(! c1erf'k Jnrrı ter-

ll)llheş lı .ko. komıtcsinın uoı\.ı hu\uııdug· unu i:sı• \t et. t-ı I"" pl t•nin siy ısns ı i~·ın hu kadar 
•·ı L antılortndo nglr ~iir:iiklıJr m ·ktedir. • • t l'. snkınsız<':ı ortny:..ı atmık lıu-
.ı •,.,•nılan konıılenın bir 
'! L Bununla lwrah• r. şu nok· ı 1 T ı 1 rın topl,ınııınkta ~ voz ge- snsundu wz ngı ıı \ 'eY..r • 
ı e · t:ınındo :ıydınllJlı l ıııaA: 1-{f-'rA- • ı .. t ·ı · 

"
cegı zan olunuyor. e rı rıue rRrar go" erı mesı 
Ilı. ktir: Çiziler<'e olan sımr \":ı 

t O .1 lvıılı llobeşistaıı toj'rtıUJrına .~utt"ıstan k&nd'lSl'O"ı l"hB" a- ~ıiı: nnfoş hr bir •·plir. Ce-
• rwvre andl:ışrnrısıııın fl~.ı"ı 
•İtaftfntl8 müdrfH lfli. hırıık a bıh•, l•ulyo. l90-l nzl'finc. ba--lı.·a ı\ vl tlt>rin 

1 all ıı b l "kl'ı ilkkn · un.la Hu besler hıra( 
t111 .' 

8Yı 1n eş lU ıımc- b:ırışı korumnk İ\'ln el bırli-
~ ın del«Peısi olan, l'nris hu ınılan İtaly:ın kııvvetlı rin .. 
d ilk fııkultesi pro.f P:o\i)rlerirı- yup !mı~ ol.ın ... ,ılılırımm hiı 
en B • t .-... d ·· ~ · - 1 - 1 f t lııstrın .l'z, un qc- tuil agı-r ıgını rııu ıtı ,ız.1 P, 

"l\rı . 1 • • 1 
L ~ ır:rıgenaı• toplantın ynr~ ç multt.• ılevnrn eılel'e~ini i eri 
l{()tn. 
h ı eyonıı kiır~ ıı;ımiu lb- sil11nıekiPıl r . 

ıı ıatunın tezini antntrnı~ı 1 r . Habeş meselesi ve gazeteler. 
ı Uorll~mt•lerin öıu olan Vn· l'aris, 7 (AA.) - ltı.ıJy.ı 
,u~ı h~ıij.gp~İ. Hnh""ı:-t:ınlo 
tıtı\' ~ 1 • 1 L ' h -ı; il .,omıı 181 :ıra~ınoUJLl 

'"hıt mesol 8'nı uyun,l.r 
ltı:ı~tn,lır. 
lı ! 1 .ıb,, · tezi ıYo8 tıırıhlı 
\·il Yan· iluhe,ş Hfı ı\laşmasiyl 1 • 

l\ •l uaıı lıulynn ~;om::ılisi sı· 

Sovyet · 
temel yasasmrn ~ültürel 
imkinlan genisletiliyor. 

~l yapın ılnrının hngiın hPr 
z·ım ınkihdcn fazla g-0rektığ'-

ıııi kimse yfidısaynmnz An
c,ık lrigıl z knhını s n1n hu' 
nu hu knd:ır gPr . rılnnı ~ 
ol111n<.;1 ve dnha p('k yak n 
( D ·~ lmı üçtinc;,j ~alfodn) 

.General 
Kon~ilis Romayı ziyaret 

·edıyDr. 
ırl<ı 

ı:\ l'ınJ 1n yıız kıloırı<ıtre le-,t . 
b 6 göstıur•n ~erıl· ltalyudu B.Stalinin başkanhğındaki ko- Fakat bu ziyarnt resmlğ değıldir. 
ıteıırn ış hu r ı t:.: ltı rtı el n '\·un· misyon çaırşnıalarrna başlad. 

Başbakanımız 
Vanda. · 

. ... 
l:iıı;lı:.ık .ıı• ıı. ı~ıı j 1 lılıtl il 

. Bıtl s. 7 (A A ) B ıı-;h:..ı knn 
ismet lrıonti bugiın Hıtlıf;e 
O'plrfi 
l"I 

Ankarn, 8 (A A.) Haş· 

bakan· İ~nH•l 1 n0niı V un.ı vıı· 
mışt r . • 

e~~~~~'~'!}"ı; ~a~dirl~~i 
ı;ıletı~ ı ıy:tH'ye· yardım ·~·in 
ıınin sat şınd-ah '100 d•' 3 
\'crtfmesine \.ıtdrktır. kat-rır 
dnn•' Ötı.ıtÜ) ha ~htJktı:ll ·wtı•li' 
göntl("nliw 1 • .. 

lfavu t(•h'ıkı>sinc yiı~sı·k 
jlzj\1,İ7'-İ tnk4f ır cıder m l1ov:ı 
t P-h\lk.e~ r i onlt>mek . lzl r iı·in 
vatonrı ö~lıPk vn •'cı•kl~rdır 

r('flPndi rt,;, n ı;Uvııril ·rim1z 
' ~ 

Köyl'ü m üz Borcunu 
nasıl ödeyecek? 

tarım ~ankası tarafından Tan~a şubelerine verilen bir 
emirde köylünün tapu ve banka ile ilgili olan iıler i 

ko1aylaştınlmaktadır. 
Köyliinün Tmım Bonkası· 

n ı olı n b0rcunu zun yıl\o

r:.ı bölf'n 281~ suyılı konun 
Tarım B.ınkas nın ı,·.ılı~ mJsı· 

mı yPni hır hız vnmistir . 
B .nkn, l urk kövlüsiıne Uum 

J 

uı 1\·etin f"ı biiyuk bir k:;t'\'-
"' J 

rası at.ın k: n.ur u en k sıı hir 
z ı m::ınıln yerilııı('k \in <•-ıaslı 

' te.dtıırlcr ulmııkbıl r Bu arn· 
dn hor<·l ırı tnksitlı1nılirilel'l'k 
ola ıl.ır lıukr.ında y:ıpı'mnktu 
olan k:ınu~i;; kov:ıl mnnin 

durdurulmıısı ve l orçluların 
,.. • • .. 1 

lı ıı yvan l::ırının .. v&- iirıın lerın ın 

h ıczerl lmc-nlflsj için kes in , 
"mirler v~rılmiştir. Bonku 
k<ıyliinün ~ılı rıı S'ltını işl .. r'ni 

kol. yf.Jst rın~k. "'' mull. Ye 
'ı "'"' ... • .,, 

lı\Jklurını muhaf 1za etnı1>k 

goyo~iy.le '-U!11 lı•rİnı• \ Ndiğı 
bir emirde, Zıırn~t hankasıoa 
horçlu ·olanltın J 'ml~_r· in in 
h.Pme-n birer 1' •e halinde 
tnpu "'ı t:ı ::r in o,torılpıesin~ 
biidırnı"st'ir.,. 

Köylunüıı J.npu vb b:ınk:ı 

rlt· • ılg-ili ol:ıiı ·~k rini kolu~· 
l.ışt rm.ı k foıkınm dnn çor 
ıl . .-,-ef'll oknt h11 ı·ınjr.ıfo de-

t" 

n \jıt-O~ k ı~ 
J 

kiil'Ük ve btiviık hütiin me. . .; 

murlnrını -zın, icoheder P. ge-
<'elnri ılahi ç·:ılışrır:ık hu ku
yudotın yrıln z borçluforu 
m lİ ıı ha ;;ır kul mnı;ın ı l<Jrıı in 
ede<"ek olan bu <'t•tvellcri 
hemen hazırlamaları ve on · 

gunden' evı•I tapu ve kadas'· 
tro idı.ırelerinı; 'l'vdıl eyle
meleri 8n ytlk ek bir vazife 
ve \'J.tımdaş\ı~ borc·u nunın
ıluğunu vP ınen~up bıılund 
ukıurı müeı:ıı;;esenın ernfi 
icabından olduğunu da ha
tırlntmok isteriz» 

Bar.kn bu jş i~·in 361 san· 
dı&ını \'0 sub'esini s~ferh;r 

t°"' -:. • 

ynpm ~, ve gf'le.n hn~0r lerc 
t.rô e .\nkara, Adnnu, Konyu · 
~ . 
istıınbul (J'ibi 20 ve yııkıri' " ., . 
buyuk ıj\l~e, listeJ,·ri hazır 
lıynrnk t-ıpu dnyrt!lerine 'ıı-

r ilm ~şlerJır. .. • 
Ynrtdu m mülkıy.et h~kkı 

nı böylelik~e mu~afazn, ~ltı
nn n~ n bıınk.o. 24 haziran~o 
yiiriIT!ü.ğe giren konunun 
y tirilıJJe .,,oklinj : goslf'J'<.n 
bir Öfrrenek h zırlanıaktndlr. 

'tıakla dır " 
li . 

l •
1ho · t zi it ı1l'j'tı ilı• Hu. 

Moskrwu. 8 (A.A.) Sov-
yet teme\ yosus n ıı 1.:1 nı;ı 
yıl dö .nmu bütiin ml!mlukt.!-

. h_uguo İı•lnnlıul ı gelıl ler. Ke 
' :11ıl~fr, rl büyuk " k:'Iİ~ıkılıklıı 

k ırşılbndı. ' 

• (( H nkrıilı :ı :ılıı~akhırinın 
:;a~lıırn "ı:"u· tAmin·ıtl:ı · kur1H 
nn rrıa ı;ı • mtı le sti ı!ı v h• 'I u rı1tliı
"b r ın tn .. ~rrnf hnkf;r• nı hi· 

le hİ'r ne\·ı' t ı h<lir11· tnhı 1 ut
muk g-ıbi K:ımutıı\• n rtHIPS 

K "<·ın ze bah~ı·ttiğı yü h+·k'
h ı'noye ·v~ 1

o hrıhı r.. kıırı-;ı 

Getıel}ie tasiu:ğında köylü 
l<'rimitin, "iri.in ~ ı.nt-t.. yük.
st•'k iııt:en, tor msa4 ihtı yaçlG; 

rıni k ır-t'tlnnrnk guy&t!H-e nl
thklı\rı.·hor.c-u, 931 ve ~ttn 
darı 8hnraki yıllardn iiriioiın 

umulıluğu gıhi olınumof!.l vu 
dunya ekonomik buhrrınilo 

fıJ.tlnrİTI ~·ok dnş\)lıt · olmpı:ıı 
,. (De,•<ırnı ikin<'ı. aylndn) f)e • . 

tJ 1 "\unın, 19:18 andlu~m ıı -
t')le, sınırı topruldıırın iiıe· 

11hle · "tıi <;•?.nıok yukı-nirlc ~ır-
~ s rılduklrırırıı vl' 19; l) da 

•r. k L 1 ~ ır konııı;yoııun bıı 

ll e h 1 ~lrı nı ı :;; bu I ıı nduğu h ~· 1. 
"' 1 lııt ~Prı k:ıl ı iığ nt du hatır· 

trı ıı tti11Jır 
Huh . 

ıJ'>l·ı •l~ ltzı uzrlkl .ığ- . rııl..ın 
ı, ~ Y• \ a'ııııl.n sınırın davo
& 1811nlurıny. O'İremiyecPÖ'İ 
~~u n n 
~ 1 ndıu'ır . 

lteı '"0 n Aloı~ı. Ce nf1 vrode 

tte kutl Janın;ıktfülır. 
Tenlcl yas ısının değişık.li 

kl~rı yop.ı.r.ık so .. yct ulusl 
urının uıudoi v.e k11lturel 
ııııknnl.ırını geni~lı ı ı·ek ol. 
ıın koıı.ıKyoo ~t linin h .. şk· 
:.11ılığ'ınıltı ılk ~oı)lautısrnı y.ı-

pm şt r. . 

Uizabet eski YuPan ~rraf ~ 
· m~ın aynf dı: 

l:.'Jki Yunan kırnliçesi Eli
zubet tornfııııhın :ırılmı oinn \of\ h k ' . . . 

trıt.ı •• u ıınıetının sın•r ı;·ız- :ıyrılına ılav ııs ırıı gören özel 
~Ot.ıı lerinc ışİnhliki d .n·ıı lıakv t'ri k.ırürırıı vı rıııılitir. 
~l tıld.ktarı 1.:onrn ıkv.ım "' 

rıı .. • Hu knrura gö·A Elızol ete~ 
"e ·gı haz r lıulurıtlui!unu kı ~unhn kırııl Jorj o•ı uy-
ıJ... r.ıkııt vur{!'~· i::;ı hıtme r ltnnkt .. dıı· Kırnl t.u karar 

.,rı h • . • 
'ö,

1 
u_rıo yı.ınu~amıyı.cağ.rıı hı"Ş giiıı id·ııl.. f P rıı~·iz ,.de 

· "ıtıı~tir. hil11ı·ektir . 

SoyYetTerde Havacılık. 
~hiın Gorki uçağı yerineaYnı büyüklükte on altı uçak 
1•1~cattır. bu uçaklara Sovyet büyüklerinin ısı-

1',1 . m!eri verilm i şt i r . 
~'İrrı \.:,"Jansı lıildiriyor: Mn- Holk komi-ıerlcri kurulu. 
)~l\i b .0 r lı j uçağının yerine iş~·llerin nrzusıına uyg-un 
'-•ı .u.Yük nçakl:ır yap 1- olarak. ~lııksim (i •rki yeri 
to~ıll •ı.:ın İş\:İler nra~ınd:ı ne ayni hüyiıkliik1(• 16 ııc;ak 
Rr-: han 
~ l'tı' l para 4 ternuzdn yapılrr asınn k:ırnr vermiştir . 

~t. • Yon r11hl13ye varmış Burılarn ~u isimlt>r Yerile
( u.,vomı ü~·üncü snyfodn) 

1 • ı r hnı lı 

\ Atin .. 8 (A A ) - Savaş 
gö u hı crı 11 lıı ... ol birliği ta
rafından \"Jğır.lu ı (ıeneral 
l\ondılı: Rouıny n g-ıtmı~lır. 

Bu zıyaret resmi Jeğild·ir. 

Kon~ilis ve Krallık. 
Atinn, 8 (A A ) l hıs ıı l 

p ırlılmı•ıılo l,ı A lı. ~ba kurı 

n .. neraı l\ı>ndllı~ Yun nistn· 
nıla Cıımurluk kurunl: nlnn 
b.ri ıi•• kı·ı di · olıturru hıı!cle ,...., 

hu rı jııııı:o .,:iiv. r ınİY n ılk 
Cu nııriv ·t~ Yuıı.ınlırı:n ılı ,.?f• 

nP k,.n h:ı ol lnğ'ur ıı - oylı• 
ili .;ıtj r. 

(~•neral 192~ ı.kb h: rın 
do. Yun:ınistıının P.ıri s l'lrı 
~i B. l'olitise ı;;u sözleıi sö 
ylPdiğini hntırlutmıştır: 

«t:umurlnğun nomal sıya
~al hoyııtı sıığlıynmığını snn· 
ıvorıiuın . \'e uüniin hirinJ<> 
yPnİdPn kıroll;ğn tlöııınek 
zorıın<lo kala<·ıığ1mı7.1 kP.stir 
miyt>r"um>) 

----~~ 

Küçük i Z t' _:; r p a n.a y rr ı 22 
Anla.şms"yakınd~levkala~e .ağ Us tO·Sta a c. ıt ıyO ('. 

hır toul ntJ yapa~a~. . . ·.: · · .. __:_· · · . ·. '!. · . 

_ '~-~~~':!· 8"'.~l:~~:~'~ .. ,~~~! Arsıulusal pa_nayır hn sen~ geçen senele ılan çak dafia 
kti~u1< ··~b ~_rııa "l gı~olnde • zengin ve büyük varh~ta olacaktu. 
F drnJA t> hır topLınıı ya ı 

c ıkt r Bu to1~ {ltılJda Avru 
p nıo v' nı !urumu v,. hılh 

sı Hıh .. btı r,.{l.nın A~ushr 

ıyn Jö ıııı ·~ m •ıs ~ı " ıHk
ik eJilecektir. 

~ulgaristanda ~u sene~i 
zahire rekoltesi. 

Bu~l, r f • ~wk ilı hu sone 
nin moh ıı u h.ıkkırı l:ı 

... unl r ov ı m .:.:•ır: 
ıd'.• ~ <'liİ zılı rı• rd:o 1 

,. mı ı ·, ı 1 ..ı { (l, )() t ı , ı 1 <' rı-

~I ntıyı lı" t.ıh;ı irı C dılıı f' ( 

ktulır. Bu yekunun 220 000 
tonu ('avJor, 85 000 toııu 
kı:ır ş ıkt ır. 

Hıı At>nPnin rekoltesi. · <'D 

cyı ıııahsul aldığım z lı933 

senı sinin rekolt(' ::ı ine Herıze-

111 ıkt •ılır 1~33 senesinılf' ,ıe 

ilıtiyaçlurı ıOO,OUO ton fozln· 
~1;ılısuhımur. olmu tur.» .. . • 

• 

f ıwr r lıtınııi ın ~orlı ı ı 

A rsıulusol izmir ptınpyı rı 
hazırlıklarına hn)anmııtır . 

Ponoyır 22 ağusto:>da biz
zat Başbaknnımı:ı: 1snwl 1n
önü turafıntinn n~·ılaoaktır. 

İzmir pn aayırı hu s~ne ge. 
~·en seneler-Oen çok daha 
.zengin ve hüyük vürlıktn 

olflcaktır. Resıııiğ vo hususi~ 
(Devnmı ikinoi snyfıula) 
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ü.Yıi 2 TORKDtLt • 'feSJ~ 
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Ruzveltin ideali l Her gjjn eşb kelime: 

-------
Nehenk Taşına Vrırulurken •. I 

Yüksek hakyırinin karan karş1ş1nda radikıllerin durumu.1 

Zamanımız n en büyük ır 
aj- dilerioden bir iıi de, Ame· 
rikan raJikoliım knvve leri 
nin dağınık ve gayri mü ' te- ' 
bit o1mlıudır. Bir Amerikan 
ı :umurreisi işgal ettiği mev
kıini n tabiatı dolay.eiJe her 
şqyden tıvel üzerinde lop · 
lıınan tuzy.klı.Hİn 6 hir fonk 
~ıyonu demektır . , 

Şayt:t ~ol ''enah f'f ~arının 
nufoz ve l •·sirini lAyikt veci
ı~ ıc~rıı etmesi bekleniyorısJ 
hu f(kAr müttehit ve mü 
tP.<' ıoi:-1 olmul dır Habuki 
sol ı~An ıh ~(idi r ı Ot! müttehit 
ve ne ı1c miıtecanıs değil· 
dir. \'~ bu ı, un ı,ı;ylt! olma 
8 .dır ki başka .!'\artlar ııltın· 
ıla hir Jerecey<• kadar te~i· 

rli ol:.ıbilel'ek .. rıar kısımla 
rını Hııey l.ong ve rahip 
llnv~hlin gibi adamlar elle· 
rine ge~~irmi~ler~ir. Ve ne. 
ticedo bu kısım efUr, artılı: 

raJiknl olmaktan ;amnmen 
\'ıkmış oluyor. Holi hazırda 

~ol csoQhın Cumıırrei&i Ho. 
oseveltle etra(ınJa müt 
lf'h İl bir Resle görü 
şebllecği bir mühim 

etrafında düşünmekten ziya· 
de Amdrikade yorırıdan to1on 
rıılLi güıute ne oluc:ı~ı mü 
!ahaza•arına tı şhıı koymuk· 
la vakit ~e~·iriyorlar. Ve bö 
yle hi\' bir partı rabıtıı~ı 
olmıyan Rad1kal efkılr. her 
vakıt ı ;umurreh,jne hangi 
leşebbüı~lerinch Jo~r u hare 
kut etıiğini ıı • ıh ı:tmekl<'n 

ıiyaJe, onun yunl 1 r . nı cı· 

kormrıl\..ı u~roş r. 
Amerık:ın l'r:• J .. ,lisi mev

(:uJiyt tıl•! kons~rvııtızm n 
rakipsiz muz .rrc::riyetine ku
r~• yc:ıgtine c· J li J{ .r ıı.tı te~

kıl edtjbiltıctk sol <·enııh ,,1-
elllojişinin ~ıı lüzumlu oldu. 
ğu bir onaJa. fıkdnn dır. 

Bunun neti<''·si tıolu n.ü · 
brem bir ihtiytH' \'f! lüzum 
C ıd:ı ettiğinu inanmış o doğu 
~ ıyltırin arknsıoliu org·•O•ze 
e·lilmiş bir kunet bulunduru. 
lamamas:d ı r . 

1 
1 

1 
1 

- - - - --
Kırk dördürıcü hste 

1 - Müşahede - Görüm 
Tarzı ruycl - Göı üş 
Ornek: 1 - Son Alman· 
ya ge:lni:.cfrki gôrıimltr
ini: hakkında bir konf
aarı.ı; oerirmiıini:.? 

:! - Hu mestle<lt• görıi· 
şlerfmiz ayndır. 

'l - Mecmua - LJtryi 
Örnek: Niçin biz.defıkir 
dergileri a: çıkıyor 

.'1 - Mazannei sıi Karalı 

4 

Örnek: Dün tutulduğunu 
ya:dıf/ımız ad,ımrn ka
rab /akımından old11fj11, 
:-;.;plıtnmışitr. 

Muaf Hağı~ık 
. ltuaf;yel Bağışıklı/\ 
Ornek: Gazele kdfjıtlafl
ıwı yümriiK bağı~lklığı 

kalkll 
5 - .llılaye11t - Bukı 

Örntk; Eulent!cek ulan
lar doktor bakısından 

!/~çal er. 

** Knk besinci liste 
I - Muhabir - Aytar 

Muhb;r - Duğmcıç 1 
Örn~k: 1 - 7'crn g1 ı:el<'- ı 
.,inin f ... owlru ayları bil · 1 

diriyor. 

meseleyi hulmffk cok mü~
kildır Sol •olarnk hu c+'nah 
konsorvatizim kuv\"etleri lı:a· 

rııeınJe müttehit bir <'ephe 
yapowyo müstait olen kuv
vetleri birleştirme~e c;al ~
maktıın ziyaıle oralarını bo
~ao ayrıhklarını miinekaşa 

Sol mensupları m üş le rı· k 
düşmun ktırfııında urlılur rı 

dııki ayrılıtların mii l·arlı le 
sioılen ~arlı naz.>r etmek lıu 

ıusunıiuki kahil ı y~tsizl kleri 
yüzünJf-!n tatbik ~.Jebılecek 
leri hir ı;ok ·eyleri. kendi 

tjllerilc imhu etmi!' oluyor. 
lar Runlıır uzaktaki i,l oloji· 
l~ri ht!sııbırın günün en mü
him İhtiy,.c;larinı fı:Ju ediyo 
rlur. l!ııınurreıı-i ikincisini 
g ıy<'t ı•yi ıınhunuktodır: fo 
kııt. birincisindı·n h.ımamr n 
uzak ıhr. 1 İ\•İn tnarru1.a 

"l - Gauleleri11 şelıir <iu· 
ymaçları l'ard1r 

1 '.2 Mukavemd /)ayamk 

"tm elı: le meşgu ldur. 
r reatı vorJır . f'ekı t iş\~ hu ışık eltmdadır ki geı.~ " 

Cumurre1ıinın &ldığı vııziyeı orgdn ze ,)ı mı v;r birliğı! 
~nlaşılmıktadır. f l. nrzu edi· muht.ı~· ılır. 
ldiği hakkında eveldon k·ı- Her hoogi h · r ,\oı !rikon 
rarını vermiş olıluğ.11 moay- Cumuıreis: birle~ik Cumur, 
yen bir o \jttktıv8 doğ-ru h.. y~tlerıl.- ki h .ı i h • ı rdtı ~ i ~ ı 
reket. et.m•·kle c.IPğildir. 1'e- rtları i~·ind~ R 11likıılızaıdtın 
siri aJtınJıı huh1oduğu HYİ ürkP, rziru onun İı,;İn Hudi· 
ve fena hin bir <:etit ' tez· kal zmin ııo isteJiğini hil-
yikler arasından gidec:eği mek g.Jyri mümkündür. Vt! 
yolunu tahnrri ederek bul· bu imk.An1.11 ılık R ıı!ikı!liım 
moktodır. muh ıliflerinht-n ziyaJt Redi-

ıJ bir Lıberuldir. hir oR· kalleı io ufıP.nlı:~iıl.ği yüziin 
yaliıt dt'ğildir Fı•ku\ o, ha- doğaıutlur. 

kiki ve dflr1n hır inanç ile, f"mimi vaziyet şimıli bil-
kap.talizmin ba~lıca ft!oohk- hassa vehamet peyda e!nıiş · 

larına Mn vermbk lüzumunu tir Ziru ılahili harptenberi 
hılen bir libutıldir Bunu ilk dtıfa olarak Fedenl tem 
rnuvaffakiyetle baş :ırabilme· yiı mahkemesi Rıdıkallere 

Rl İçjn kendİeİDİO 1aki p et• UlerinJe \Q8ffUlll geçebj}e• 
mek me~buriyetinde olduğu Cdkleri ve nurnHı hakkında 
ıetikamet hı.klı:ındA ıerre hi~· kimsenin terruJdüıhı '>l 
kadar tüphesi olmıyon or- mıy :ın hır ihtiluf vı• mıwıt -
gdnize odilmit bir. sol cenııh delı:ı muvıuu vermiştir. 
efkArınu dayanması icabeder. 1787 taribinJen beri ilk 
Aksi ·akdirde 0 çarnuç•ır defa olarak Amerikan Fede-
yap:nusı icab'3llİğİ şeyler.hm ral leıjlı:ilıHt eHsİyf!sinjn ıı 
ziyade yapabjldiği teyluio hhati v~ mulfıb~riyeti doğru 
tesiri altında hareket ede dan dogru1a miin tıkeşa 
r:ektir. Zira. Roosevt!lt bü.' mücadele mevzt1u olmu tur. 
tüo Liheraller git>i bir ~ 18_ Federal temyiz rnohk eıi 
temin mimnrı olmaktan ı1- tııreftndarı ifad~ olun D liea-
yade Cıkir tellalıdır na göre meaele ıl-ı•letin mu. 

• u~ r ihlıyttclar artlbrırıa ifÖ· Solun uyrı ,Kayrılıklurı Ha-
re icrai hükumet etmek sa -

ılikalizmin Cumurreie;nin 
ldhiydline . bip olduğunu 

dimağında bt.rrak bir 
iı bırakmasına. manidir . Am· orgay.ı çekmek ıneıelf>si· 

dir. 
erikan Amele Feılerasyonu Mger Haclikl\ll••r işlerinin 
haddi zatinJe hi\' bir ıiya- .sbli iıeler meıeleyi Ö) le bir 
set görüşüne ıahip değildir. tem~ı üzerine dayandırarak 

Sosyali8ler bu tP.şekk.üle ortaya vuzederlt:r lci gelecek-
yardım etmiyerlar; zira on teki Am ırikan politikıısı pr. 
Jar müttehit bir •iyoıet a- espektiivini kökiinden ıl~ği~-
7. ır nokh~ rormüle etm k· tirmek lüıumu ın· (•burjy.-tin-
ten ziyade. k6odilerioi. dnhn ıle k.ıl,~ . 
fa7.ltt solda bolunnnla;a ka- .-ayrt muvaffok olmıya-
rşı miidafna etme"le m~şgu- cak olurhusa ki ~o'urı lıir . 
tJürlt\r, Komünistler ise. bii· liksizliği bunu pelc nıuhtf.-
tün diğer komünistlerin ek- mel ol ırak gösteriyor. wJl 
:-ıeriyetinde teıudöf olundu MrPefın zoreri muh:ıklcııktır. 
ğu tihi. zamonın moseleleri Fak"t ~ayot Sol ıünırelP.ri 

dayanım 
Örnek: ı - Jfo kuyıyw 
hukadar ytike d..ıııamğı 
olduğundan şup/ıeliyfnı. ' 
'! Düşrna11 büyük 
bir dayanrmla harbelli. 

S Müuezzi = Dağılmaç 
Teu:i -· Da!;ıtmı doğti

mcı 

Örnek: 1 =-- Ga;elt dağı 
I marfor1 ''f' kf7öt ol nw ~ 
Ildır/ar. 

'2 = Tıirkiqt ga:t'leleri 
kendi aralorında lıir 
dağıtım oryütü yoµmak 
{ikrindedirler. 

4-= Nekahul - J-:yiseliJ.: 
~ Örnek: /Jay eyisdili dt 

orini geçirme/.-· ıl:ert• 

/stanbula glt/i . 
.ı Nnmul - Aday 

Örnek: Gelı rek Kurultay 
ırçim;ndt adaylığu11:ı1 
koyacak m13rnız? 

Not : Gazetemize genderıle 
cek yazılarda bu kelimalnin 
Oımanl ealorı kullnnılmo· 
mıııını riou ederiz . ~-. 
lzmir 
Panayırı 
(Huş t mdı birirwi ıyfadu) 
biltün yerlı rırmalar geniş 

Ol\'Üde 1!;-t f:Jl Pd8CeklerİD· 
"""' Türkıyenın ekonomik, 
tarım vı:ı tnıiüstri bakımın 

don on yıl idnde elde etti
ği sonudar panayırda göri.ı
locaktir l>ığer tarııtt ~. n me· 
mlekttimisle ve nıı;mleketi

ınize cıvar ülkelerle alı~ ve 
r . ~ ı lmt:k istıyrn ı«•nebi fı· 

rm31.H da mcıll..ı.rını bu p.ı · 
111rlordtı l(ÖstermPk imkanını 
elıfe etını · ol caklnrdır . 

Panayır ın··na eLetile Kıı- ı 
radeniz yoll.Hı t ırjfelerio,ıe 

yüzde 1rık1:1Ane lcaJar iekon · 
to y .ıpılacnlltır. Panayır İ\·İ · 
nde teşhirl'i ve ziyoretı,:ile· 
rın her liirlii İslirohat ve 
eğlen<'a~ini temin eılec~k te
rtibat rılıom•şlır . 

aralnnndaki ayrılıklorı eze 

rı>k müleı·aniııı ve or~:ın Zt! 

bir birlik lrnrmııya muvaf

fak olacak olurı:-u o vokit 
~ im 'i uyumnk\n ı)lan l.t•mel. 
ı\fln ıl"~itiklik. hiRı.jnj U)'Rn· 

..... -
,-------··-------··--··-··------··----- 1 1 Ş A R V E İ L İ M İ Z D E . . . ...,J 
1 ·--. ··--------------------··----------·· . Ziraa·t Balıkesir Spor Haraketl'!!} , 

·v d B. ı··· v ndı. bankası zeytin ~ölgesinde urt a .lr ıgı e 
bir örnek fabrika yaptırıyor idmanbirliginin bir sayısiilakarşı idnıanyur~u üç sarı 

Öğrendiğimize göre t.ira- k k d 
at llank!!sı z~ytin bölgttsin- yapara maçt azan 1. 
de hir ôrr.ek zeytinyağı fa. 
brikası yaptırmaya karar 
vermi~tir. Böl~e zirattt uz 
manı Nız.amı>Hın Turg- rz bu 

husuc.4tlı lıunka lı •sabına le. 
tkık .. tta bulunnH•K iizn,· lt
nly.ıya ~ılnıi~tir. ı : zman n 
ltalyadakı lt:tkik ıılı hir lıu

çuk ay kudar sürel'ektir . 

Örnek fabrikanın 11;Jrı ıu 
illtı veya Ayvalıkt.ı kurula
r.:1<•1 sanılmaktaılır. ;:.. 

Oayındtrhk direktörlüğü 
2791 Soyılı lcıınunuıı Jör. 

dün<·ü maJdesine göre il na. 
f n başmühendis 1 iği :ıJının 
il b ıyırıJırlık direktörlıığüne 
çevrilmiş olduğu hnyındırlık 

b ... kanlığındttıı ilbavl ı f(a bil
dirilmiştir. 

Edremit ve Dursunbey hO
kOmet do~torluk'an. 

A\ 'k bulunan Oureıınhry 
hiikıimet doitorluğıınıl (jt't 

eılı~ do le toru MPmdu h. Rrlr•'
mit hııkl'ıııotdokto•u )1*'m
duh <I ı I< ıır:11•abey di~pans
er doktorluğuna atnnm19 ve 

emirleri ilhoylığıı !!emiştir. 

Tahsil ispekterliöi 
Halık~8İr tahsil ispekterl· 

iğine Bnlya tııh~it isp ·kteri 
Azj1. atanmıştır. Yeni İ8 . 

pelıter birkn\' güne kader 
örlevi ne buşl ı yıwu 1ı. t ı r 

bandır belediye baytarhğı 
ANk bulunun Bandırma 

helediye hnyttırhibna sek11en 
"'ekiz lira iif'rntlf.\ ŞiJP. ör. 
el idAre hıtytRrı Nnri nton
mıştır. 

Eski maden mDhendisimiz 
Eski mnılen mühendisimiz 

Refet bir ay izin elnrak şe

hrimize goı>lmiştir. Sayın mü· 

hPndisim ;z izninin bir kı~mını 
çok sevdiğ'i Hn1ıl:esirde ~e-

ı:ireı·ek ve sonrı. t~tanbulo 
giJeC'ektir. Kendisine hoş

~P.lctin deriz . 

Nışanlanma. 
inhisarlar 1 a~direktör-

lüğii sut 1 ş işyarı Cemalin 
o~lu Sü 1 rnrAk(0 İ ustaların
.ı~n lsmııil ile liacıishak 
mo haJlet1inden idris kııı lP 
lıhanın nııanl.ırı "'""'llıı gün 
iki tarafın ya kınları nra~ı n
dn yapılmı~tır . (; •nç nı~anlı. 
ları kutlulorız . 

ıl ı rır ve hu hi,.~i A merilı:ar. 1 
tarihiııdt> ilk defo olarak lınrelrn· 

tı~ ~··tir~İ:? ıılurlar. fştH hu o 
zamon <'İhnn tarihinde yeni 
h:r ılı•vir a\~ubıleı • t>ktir . 

Deyli Herald 

!ılmR ll,\ 11rd l 11 lnı j rei 
J • ·r f e ele Bölge hir i ı : cilık maçları - na oyunu°' an ııotl 8< · bU 

na Pa.zar 1.1ünil İdmanbirlivi iki savı dnha yopını~ 
9

.,1 , ::" r • . ç ,, J 

ile fdmıınvurdu tnk • mları suretle lı i re karşı u 
ar:ısındıı devam t>ılilmişti r. il~ oyunu kazoomı~tır . 09 

1 k fıB 
Uyun başladığ ı \'(Iİ:il t<Jkım. l.Jmıınyurdu ~e ece ı"ıı· 
\ar ı n kuvvet\·n biri bir ine da ldmungüciı ile 0 1° ~ıı· 

• J ksr.11 
J~nk oldu.!!11 v·öriiliiyordu. ,·aktı ,-. Bu rna~·ı 1 0 ·ı·hi 

r- - · · 0 rı 1t 
Oyunun ilk on dakikas ı ka cak olur!ila. tıôl~d b!r~ cieiltı 
rşılıklı akınlarla germiş bu 1çın R kümesi hırırı (rti· 

r kal ~ ı r:ıd ·\ Hirlik takımı bir ~il- kar\lılaşııcaktır. •ıı e~ 

cün Yurıl:ı vcn ılmc sioe pfJtl yı yııpmıştır . Devren in ort
alarına ıloğru Yurd ıla ber. .h . 1 ı" ktı· <iir. ı tımo \" l( r ı mı• me 

1
111 

. l .. ı. ·ı ro•'" abeı!ik soy ı e ı n ı kazanm ı ştır. ı takdırt t:ı uç ta aım • "efil' 
· ı nsı 1 
lkınc i do:ıvred l! rib:~rl~ üstü . tekr:ır mıH· y:ıp• n1• 

ne ılü~en Yurt. Birlığı=n=ı=h=f=e=· =--=e"""'~ n ___ ._ .. _k-=teJj~ 

Köylümüz Tarın bankasına 
borcunu nasıl ödeyecek bir 

1ec·erı 
(Ba ı:: tıırufı b ir iı ı· i s:.ıyfadu) 

ılol ıı yısıle ödemek İ<;İn ınkı . j 
nt ya dii~lüalerine işıuet ı),\ı· I 

lmekte; yı dnn yılı ~eri b ı

r'tkılırn borcun U\' beş yıl· 

1 k bö:ülere bağlımmas nrn 
<lu yAtQr bir l • ·ılhir olmadığı 

görul,lüğüoı.it::n. bıınh•ru ilA.· 
vt~ olarıık 2814 ~ttyıl ı kanu
nlu bu tMrdurın uıun yılla
N ' hölünmP.k Murı,tılı• hem 

nden banka adına h goıe, 
J - nıı ınnl olup • f>lmaı ıgı h ;~·IPf 

bö: üye lwğla oaı:.• k :t
8
J1r: 

~öyleı· t> s nıfıandırıJroo rio~·· 
A - 931 yılı cnv:.ıot~rıcir 

ki . ve ıı 
b ıı l un au ipote ı 1tıcıt ~-
le nw kefili t . ı r ı aı!!1tl il onrll 

l:ırınJun . 931 yıh_n.tıırıeJtreı 
VtJJU 11onra guo!l .,7 itl"'r. 
bir kot i&:<•re yenı b f{ 

buğ'lunonl:ır. nteriod•' 
H 931 v ı l ı enva . ·rto· 

. . . • zıncı 
bulunun ı poteklı ' 1 

1 
,.8 ~)91' 

bunluının alu~ağının bir kut 
aahu ij ı~lamlıu~iırı !dığı, henı 
ue bor\ lulurın ödeme kapu 
aitelıırin ; n urtır. ltiığı anlatıl

maktu,lır Taı-lukta konunun 

m.e k+>fılli torım!ltıl 0 8 
J2 "c 

1 dan olup. 8 l - ı 74 ~irıerl11 

123 933 s ·yılı ı> ıar· 
L ·· ı. . h ,-yl n ı "' olıın . , 

\'0r•: • ! Vel4İ i~: i r e giren bor dar 
unht . lıııakla ve ne yolıla : ~ 

yapılucuğ.nda ~üpheye ıiü~iıJen 
m tıP lelerın gen~l direktör- 1 

lukttın sorulma~ı isteııılmek- 1 

tetlir. Bölüye başl11oucak bo · 
rclar . kanunun birinci ınüd· 
dı•sınd.- açıkça ycızıJd ı ğ ı gi 
bı, bunk11nın 1931 yılı M 

nun . lokı , ·nvunt e riarltı ynzıl ı 
ipotek \t:ı zincirlemı:ı kt'fılli 
bütiıo tarıms .1 ulacnklard ı r . 

Bu g .bj alncuklorın gn:ın

nün 93 l y lınılnn önc·o vı• 

sonru ~elmi~ olmul!lı bölüye 
boğlunnıı.ıya engııl olmadığı 

gibi, bu yıldAn ı:ıonra yt:· 
niltinlerin ve gerek b .ın · 
ka, g-crek yürütke ılııy . 

resince :nso sayılı kanunu 
{;?Örn hö uye boğ'lıınmış ol
ması ve 12 İnı• ı mu ideye 
göre hu lıur\·ların kooıH· ru
tifJer~ devrolunmuş ve 14 
ünci.ı maddeye .~örtı nı ııllt i 
yt'ti bunkoya geçmi~ hulun 
ma sı bölüye hoğlanmaya ı n· 

gı-· l o\m :yneaktır. Buna göro 
borcun kanunun hükümleri 
iı;İn1-1 ı.:irebilmesi ıçın arn
nnn şaı tlar ~ıınlnrdır: 

1 - BorC"un. bnnkon n 
1931 yılı sonundaki ı>nvn~ . 
terinıle bulunınaı;ıı , 

2 Tarımsal. ipotı•kli. 
<J'iinlü ıi rı eirlenlC' k"fılli ol· :"' 

ması g-er~kmekt.edir . 

Bu ~ibi borcler ı n Y"nile
me. ~eri bırakma devr ve 
hölünmalnri ilı•, hor~· yüıiı · 

o uyu a,.. anr .. terı" 

1 fl von 
ı; - 935 yı 1 •• • yrı ııl1 

tle bulunun ipotelılı '~ 11 r ı ı1' 
l'1rlen10 kerıll• 0ıor· 

l n · ınl al.ıı · .ıklıtı< : .ı ı"fert~ırı· 
81 -933 sayılı emır :-- yiirıit 0 

ce hırnk ı. ı·a veyıı lı ~ıı· 
cl.ıyraı-in<'t:ı 2280 88Y

1

10, . 
• . 0 fun ıı· 

nnnl:ı hölünmuŞ ,,
00

ter• 
D - 931 v . lı en 1 ,•a)·B 

•. tek 1 1 
.ı~ hulunan ıpo torıaıB9 . 

• 'L. fıllı ·"eti zın<·ırleml! ~.. rrıiilktJ ~ 
:ılıi<'akl:ır·lıın o l ııpk 0}ııt8 ~ 
lı .• rık ııd ıı- kıır~1 lı 1,ıfjlrl'f' huc•ı ,.rı 
tutulan vı' va rı 

• gt>~' t • 
Sllrl'tİltt bi.inkuyn yo wııı 
bıı~ıin bir kısnıı "h"·rli~İ,,de 

. ~o ı 
nm ı h·ınkanıo 

bıılunnıı borçlar · 
0 

Jışııı 1 
b nlorı ·ı:ıııı 

Rıınkunın. u 1 vı• tı•ı:ı , 
ıl:ı kul ın tur ı rn~11 • 

011 
uri1" 

"lı> 0 o· biiıü ıı ıı l ıc;ıklurı · Öllet~, 
. öz•ıl ) )011" 

lının .. ~ ı \'tıVll ... vp' . • ·· re J ııı· in lıı·sııbırıo on 
1 

rı 1° • 
. .. . ı 8 eıık ı.ı }ıB11 

olan butun •1• ~ ,.e h 
ve haö-)ooırı•Y0 ''.8 ,,öre .6 

• 0 ·· ıı ını> r- ı.tır · 
k~nın for.7:~9:,' adil~*"""' rımnsınıı ~ 

İ J Ô fi . Jc \.,.. 
-ıı ·Jare•·· tJll' Hir nııidrlet ı bıJg' ı.". 

ıı nın •·'' ll~lırılan ':;ürt-YY tı•flliılo 
~ rdze , 

dan itib:ırı,n g 1 .:ııır 1 
rı 

· · · k ım• o>... jy • bir ilı!'\ığı a ııfl dDfl 
· bonrtı Mil 
llAn ve nb··vlı' dol" effl' 

· · } lan ° ıı• : çın ıunı • 1.,re ~, 
tı• 11 

' ·ııııtı 
doğruya ~oze t ı ıh rı· 

•. ·1('811 1 il 
urlu~ıın:ı mur· 1 ıı1 cı 

k rlflrlfl 
ıni tuıynı 0 u 
('tt <•rleri1 . 



TORNl'>ILI-

~·eye Karşılık lor Kıla,·uzunun 

lwşer kı!limelık listeHi on 

altı savfalık foroıa lınlin.lc . 

muamızı süsleıııt:-k lf•. giizcl 

vozıl:ırı e ınlııntlırmnlttndır . 
" 

29 nı·u s:ıyısı ile ilimizin 

kiiltür i~h·rini uyıl nlatan Kıı-

Ynan. n ırelı>ı· :k suvılnrınıla fi -:, • 

da ilimız n d 1 ğer fooliyatlP_ 

TÜRKDİLı f'leşriyafJndan: ... , 

Balıkesir Doğum Görenek 
leri Ve Çocuk .• 

.l/11allim A. < >.-ıman 

Tefkjk esen 

1 , (35) K. tJR UŞ 

* .. 
balılte•ir Halk Adet 

1 '"/ 

i~anmaları. 
.\f11·1Wm· Kemal Ö:e.r 

Tetkik eseri -
(30) KURUŞ 

ıe 

lü nukıl 

zeldir. 
2 - Saygılı halkımııın il ra i~ 

ştlncesi'e fuıthtr indırihe' • 

3 

4 

Bir kiı?i ı\'İn banyo ve o ha 
yırmi b t!ş kuruş alın ı r. 

On günden faz! ı kı,lanlarn uyr ı <'a 

tenzil/H yapılır . 

Bıyan vı1 BnyLır İ\'İn .ıyrı ı r, • 

nezıüh mahalleri yapılm şltr.ı.. • 
- l~tiyenln için hu~usi banyolu 00..11 •r 

.\rıu ı den mü~terile<e •emek, korvo 
• J t"..... . 

temın edilir . , 
lhıvaeı ve i~·ime ~uyu da \'Oİ güzeJdi 
manda e•ı yi hir t~btil ~~i 
Yurdl! ·nuzun pek fayılak wW 
ve rı ığ'lık Jeri olan uB ılfa l>eğ llıcnsı 

\'e havasından a7. lir ~ra nr[ıle t 
lerini suyg . lı hulkımııo oA't~fer v;. 
\' Ok memnun vo faydul ol 1 
den müjdelerim . 

Aynı za. 

ir cek şi(H 
~oyandan 

ede etme· 
uceklt:rfo 

imdi-

1.--=~-~~~~~~ 
1 

., H A L İ S A N 1[1 

T A V 9 1 'f __ ..,.... ... ,.______.-....:t 
11 

Elc·~lrik: 

AIP.l'umum ele.ktrilt l11 v:ız ı m ve lell~!Wlınıi.ı eı~\dık: 
motör. ılirıamo ırıotör. 1111 lulumbııl~rı. 11o~uk ha'va· 
doltıplar . 11 zı. rnrılıl:ıtö · , su ısıtnıu aleti ve 

1
aairt 

1 

tatbikatı t:"lektrikiyo cihnzlrırınızı: 

'> -- Tdefoıı ve ~1..-kirik zili: 

pi ', zıl \ ' O zıl 

. 
• l ~ ıa JA Ha(ho: 

• 
llerzornuıı m~mnun kıılucuğrnı.z. ~irıt.lık t..ıJ,llJ.nJ.alı. . 
Phıl ı ps rodiyosunu V•J rııJıy,,~r~mofonunuıu, piW 
:..ıp Vd elelttrıkle \·ıılı~ır gramon rnotorünınü; I: 

Gı·aıı ıofou ve Pi lak: 
~ 

Daima piyns:ıyo yeni \'tkıın "" y13n1 artistlerill 
plaklıırını ve ~rıımoloo mı..ıkine ve levo1.ımın11.1; 

Fot.o~ı·a f: 
L: 

Butün dünyucn seneltirclonheri tanın mı; · l Kodük) 
I· gıliz !Zei~sl Alman fn~riknlnrının tn ıon sistem 
rotogruf makinP.l~ri canı. fi\ioı , kart, kA~ıı. rontgen 
r.tim P<'Za ve Rair levuzımotınııı amotörh;rıda lılim 

lııınyo ve kopynlnrınııı vo ıığrondismıuJarını.r.; 

• 
iı 

• ' ' 1 
Feuui uöılii k: ~ ıı: . 

·---------------------Re\· et ele ri rı ize uygun \'Ole t11miz vı• parlak gor.;ıök. 
istedi~inız gozliikl.,rinizi, ~e,· kıniıe ~öre cerci,.,"4j•' 
lerin·zi 

Juvar ll1l . 1 

• 1 1 TÜHKDİLİ E\'İN()E S.\TILIH. 

___ .. 

1 M:mef/"Ul"'ü S j ERDİN 
,Bahkesir ilbayhğından: ı: 11ajiıızası1111~11 ıı·tlııri~ \I' ı .. ıııirı ~ııı ... ıisiıtiı .. 

euu11~·~ı.e il 
1 

Bal lesir memlt-kel hastuhnnesinin ihtiyaeı ı~·ın alına 1 .. 

ca k o lan ( l 46) kalem eJ v iye ıp rtn a m esi mucibi n ('C alın~ ı _-.;...;.-!3~~--~~==:::1~~?:::::::::::::~;:;='!!"!".İJl!ı!!ı 
mak ve t 1 Temmuz -935 tarihine ra · thyon perliembtı g-ü- 6" ' m 1 .. d 
nii suat , ıs) de ihuıesi yapılmak uzere on be, g-ün müıt- onen ICfl ma U UgU en: 
drıtle acık "ksiltmeye konulmuş\ur. ı~önu~ hazinei malfve iıı.e • içindP bor;-nu v~r ~·i fe 

g,lviyPnin muhnmınen rayiç bedeli l2262) lirn ( 10) ku· aşıır . ıltızamındıın İ33~} h· bı.v habda i itir ıol Wn 
ru~tur. rny. ücreti Ytkalet ve mas- içinCle gerek biz t ve gerek 

İh ıile Balıkesirde Vilayet encümeninıle yup lucaktır. r ,ıf ve tahsil hnrcı ile birlik- tayin edeceii vekili tarafın· 
ıiı> verınege bnrçlu olup hn· dsn memuriyetimize biJdiril-

İsteklı olanlnrın yiı7.ıle yeılı bu~~uk nisbetinde muvak. 
len mahı.ılli ikameti biline- mediği tr. kdirdt> baıineye 

~ot tırnıinnt makbuz vey: 1 hut ınektuplurile ihale günü ve nıo li~inrlen icra ödem .. 8 i teh- karıtı te minot gösterdiği ga-
tW,.ıtinde encümeni vılrtyd e ve bu hususda ıııalumat almak ~ığ ~ıtil ı m~diği~den hııkkın.<lıı y~i menkul~nün paraya çe-
itıtiyenlerin dııhn evci B :a lıke.ı:ıirde l'ncünıeni vilAyet kole- , ılllnen teblığat ıfosı karargır vırm,. yolu ıle hazine 6 1aca -
mioe ve nıemlt•kıot h:.ı8t:.ıhrınesiı.c ve ilu\·lar n nevini öğrun - / ulan ~\1urntlar kuryeli Ahmet ğının alınceğı bilinmek .Q.ıere 

l 
ınek istiyenlı•rin htanbulıl.ı ıo;ı h hat ıni.ıdiirlii~üne u~ruıun- oğlu lbrahimin işbu ildn ta· ödeme emri yeriDf' .ckeyfiyet 
fon ilan olunur. { J32 4 ı rihindı•n itiburen ( 30) gün ilanen tebliğ olunur. 
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E~er ~f!GC~'J r"' 
ıç ı n Lu5·umlu [ş_ yaları 

adan llcuJ ·c7flmJ 

BizJe en eyi Boga 
YAGLARINİ 

~urada bula bili oru 
Biı:. k Oyliı /erde 
PultuR. ve ~enç her Dü~eniriı 
HEp Burada.n Atırı~ 

1 U ll lE SI~ lSl ERl.SATIHALMA 
' IOM ıSY O HU ilANLARI .. 

Edremit gartıııonuna bir S ll lıt!de lıizım olan 6000 ki 
ko1un eti açık 'dksihtn ı ılt> .. atın ıılınacaktır. Ririn «'İ 

1 bahkesir icra 
memurluğ1U1~an 

A ru pıtH.lt· :vlnr-tn fe oğlu 

Liııfüd~n öıiiin~· pnra alarak 
h ı rİOC'İ dnrc•ıı vu birinc•i 
sı radıı Höre kcil ı>r ınaball~· 

teminat badeli 135 liradır. 12 Temmu1 .. 935 Cnmo gi.ınii ı sinJe ,. ıkı ve: cfort tvrurı 

yol ile mahdut bir hnmtıın · 

lık ve bır forun \'P, iki oda 
ıaat lO Ja ihule edilec:ektır E~8i ltıııeye gd• <·eklerin 

_hirınci teminat bedellerini vı::yohut banku mektuplsır ını 
eyahut 2490 &ayıh art rma "ksi\tmA kanunundaki tomiııı.ıt 
e1ikalıuını 12. TeQımuı. 935 Cumll günü saat 9 zu kadar 
omieyonda bulundtırtııı.ları evHf v" şaruitini arılamıık 
tjyenler icin komisyonun hngün sı; ı t olrfuğu iUin olunur. 

( 334 - 4) 

IUIESİR YlllYf Ti OAİMi EHCOM[Hi ilANLARı 
m1ktarı kiln Kavi\· hed~h ı :josi 
3200 5 Patatis 
400 25 :; lıriye 

'1500 l.5 irmik 
700 15 ( '~kırıi. kAİ7. 117.nm 

JOO 10 Kurn b~z .. lve 
" 8000 1 'r' un.urlu 

· 800 25 Zeyt ııı yuğı 
·: · ·. · 1000 · 24 \~a7. 

500 · 8 Merr.imek 
· ·' 600 7 I< u r,u ~nıı:l y n 
,.. · 1500 3 Arpu 

1 
90000 2 Kok kömürü 

Memlelrı-, t lıastuhr.ııı .,si nin bir !rnn•:lık ı htıvıı<·ı İ\ irı a\·.k 
rkıil.tm~ye kooulun kuru Beıelye. Yumurta. Y;ztin vo~. ı:::ız. 
Çe i~~eliaiı üıü :.u, İrmik, ~ehriyc 1' .• t:ıl ı~. Kur;ı fasulve. 

Qrcimek, Arpa v., Kok kömürü İ1;İn ietekljleri turufı nıİı:ın 
"erilen bedeller haddi lılyık görülııı~<lığirı<len · hir :.y zur 
f.nda pı1ıarhkln ieteklisioc 'crilmek üzere pnıurlığn bıruk. 
ıhoı~ltr . 

~~----------------------.....:.(459 

· Uray Başkanlığından: 
4 ) 

'Krırooğlan mtth,.llP.sirıd .. ulu" sokn*ınıla 2~Y metre nıu-

bb • 100 + 170 J. 1 l . . ra aı 'sıo.(t) ırn ;cı ym : tını ı>k.ı t:v yer, sntılmnk iıı · 

ere 25 · 6 • 935 ~iiolemecincien IU - 7 • Y·35 ~ünlı>mecı 
Dl! deyin 15 gün u~~ık artırmoya knnnıu~lur . L t-tı:rl,•ırıı>si 

J5" 7-935 ~iinlemencine rrı~l ı vnn ~·ıır~ıııb:ı günii ~.ırba~ lık 
t:? yapılacaktır. " 

1 tekfitcriıı su;ıt on g<ı I nı,. 1 <' r i hilıliri-
1 ir, 

(331 - 4) 

·uray başkanlığından: 
SA. de. 

• 8 30 dn açılır Sabatı 
JO JO da kapanır 1 

l 30 da arar 
. , • . 4 " :~ ıhı k:ııpar . Akşam 

R~I diyu ga~hanesi 5 935 ılen itih.ırcn 
rilen 9aatJ~rde a~•hr ve lr eponır. Hu 
mün r.aat kahtıl etmez. 

vukorıla aö tA · • n 
saatlf'rderı ~on:-a 

(35ô-3) 

f rııl .ırı ı .. tf·rı ıl ııı i s , ... lıorı·lıı· 
' " . 
ı rıun 11111h .1 k"ırıı·yp rnııra"nııti 

le hu pnr:ıyı :ıl ı n :ıd.g.n ı ve 
İcrJcu vaki mu .ıri.lzanm me
ni uslive hukuk mahkeme-,, 
sinrh·n istenmi~ ve mahke · 
nwce ıle muv ık kat bir l.Bm:ııı 

SABRİ J 

SARF AKLAflı 

~AKI~ 
l ırrt r. 

nrı·• or P" . 


