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koııinltı Yeni Ktlf i 

Radyo 
- .., 

llitrlk ınırjiıi nıkil 
ıdilıcık 

lte•a, 22 (A.A.) Mar· 
... L .. • •ısa radyo dalıaları 

~ eaerj, nakli iizerinde ta

." '•tt• bulunmaktadar. 
llcrooad. lar üzerinde 35 

J. benin yapıldıiı Rapoal · 
t~JO lıtaıJOnUDU bir kaç 

'-•••el ziyaret eden Al · 
~ I Profes6rtı Dr. Schnei 
~ tal1an akademlıl aza -

Jc.a ••d10 ile elelFtrik ener
'llt ._kletme meseleılni pra 

....... hada balletmlı oldu 

., 
11 bUcltrmiftl. Bazı ltal ... , .. 

Mı l•zetelerl bu haberi te 
~llbektedtr. 

la._ .. •lcG "Popolo dl Roma,, 
'-tusta dt,or lci· '''1 . 

,•rlconı tecrlbelerlnden 1 

~ t11aetc için kimıeye ıa 
-a ~ • ermemif, falcat ay ,,L ••da neticelerin pek 

"'•ela ı lt._ltt • ınacalını ima ey-
.,._ it' tı .. en bu neUcele.... , ..... 
"-1 Jo ile enerji nakline 
ct_ ,.... ••JJareler arasın· 

'•el, 1 '--a.a 0 i e münasebetler 

Hint Kongreai 

Hindiılln kınınııuıiıinin 
kıl~utlııımı iıtiyır. 
Londra, 22 (A.A.) - Hint 

lconıresl lnıiliz hükümeUn · 
den yeni Hint kaaunueaa
ıiıiuln kaldırılmaıını iıteme · 

le karar verm~ıUr. 

Mançu koda 

500 kiıilik bir hıydllt ÇI· 
tııi bıııın yıptı. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Har
binden ıelen haberlere ıöre, 
500 kftiltk bir haydut çe 
test, ıece yar111ndan biraz 
ıonra Harbinin 400 kllomet 
re ılmali ıarkiıinde klln 
ilin kapalı ıehrinde bir bH· 
kın yaparak ıarp setlerin · 
den içeri glrmif, ıebri yal· 
ma etmlf, halkı katliama 
maruz. bırakmıf ve mOhlm 
binalara kundak koy111uıtur. 
Nıba,et dört .. at ıüren ve 
bir Japon a1ker •e bir Man 
çu poliıintn ölOmil ile netı 
celenen muharebeltrden ıon· 
ra Japon Mançu a1kerleri 
ile poliı m6frezelerl tara 
fından haydutlar püıkürtül 
mGıtür. Haydutlar tarafın 
dan 61dOrOlen lnHnlaran mi· 
ktara ıtzli tutulmaktadar. 

9' :: aaı, yoksa daha ba · 
4,h r •-eleye ml alt ol-

ltı,;::.=!~~r .10momıle bı . 1 ahteli1ahir 
"- t oataı. mal6 m olan M l 
tta.,.;:•Gbelert Santa - Mor· anaVra arı 
~tra Ltıore de bulunan Londra, 22 (Radyo) -
)"'- J•h Nevyork rlld lnıiltz ana flloıu, CebelGt 
'""-"• "'"'u halinde bu· taraktan d6n0t6 11ras1Dda 

illi l"JJ•re ar .. ında Tahtelbahir ve tayareler ma· 
~. .. aevralar yapacaklar. 

Büyük tVllltl Meclisi içtima hallnd~ 

lıııuili Prıiı ıitti · 
Bükreı. 22 (A.A.) - Ro· 

man,a baıvekili B Tata 
reılco refakatinde hari-
ciye müıteıarı olduiu 
halde dün Prağa 1itml1Ur. 

Ziraat Vekili 8 . Muhlis 

Erkmen lpek\ilik enıtl 

Uls6nde, sıcak ilcltmler 

nebatatı lstaıyonunda porta · 

kal ve muz bahçelerinde 

Antalya cıvarmdakl çiftlik. 

lerde ve Sılan ovuında tel -

i Baıvekilin t'raidakl mü 
lak.atlara esnuanda bil ktklerde bulunmuıtur. 
ha11a Romen Çekoılovak 
ve Romen Fransa mOnase· lılci~ı lrılı 
betlerjnln lnk.tıaf ı mevzuubahs 
edtleceii s6yleniyor. Londra, 22 (A.A.) - Be 

Peraf, 22 (lc.A ) Ro· lçika krahnın buıGn Lond 
manya Baıveklli bu,en bu- raya ıelmeıl beklenmekte· 

Kamutay Çalışmaları- -'aya_1r._ımı,_t•r. -=. ===-==--d•r· .. ====-

na Yeniden Başladı .. A k d e n ı z y o 1 u n d a 
. 

Ankaı-a, 22 (A.A.) - Kamubıy hugün toplau-
mış ve evvPh·e takdim edilmiş olan bir lflZ~t'l'e 
ile iki kanun h\yihasmm ~eri verilnw~iıw dair 
Başvt>k:ilet tezk~rel~ri oknuaral kabul ~dilmiştir. 

HükQmetçiler 3 Kasa
bayı Daha Zaptettiler .. 
Altmıf /talyan Silahlarile T ea
lim Oldular. 24 Top Ele Geçti. 

•• 

General Frankomm Faılı kuvı·ell~ri rtphtye gidiyorlar 
Parlı, 22 (A.A.) - Mad. Aıl ku••etlerln rical ede· 

rld ıımaltnde Guadalajara rken bıraktıkları yirmi d6rt 
cephesinde bOl&Omet kuvvet· topta ele ıeçtrllmlttlr. 

lerl taarruzlarına devam et· 
mektedirJer. Yeniden iç ka· 
ıaba daha alınmıttlr. 

Altmıı ltal7aa slllhlarile 
birlikte teıllm olmuıtur. 

Otaııbil f ıbrikılınn~ı ırıv 
Nevyork, 22 (Radyo) 

Otomobil f abrllcalar1nda 100 
itin amele ıre•• baılaauıter . 

Barut Fıçısı •. 
- -----

A~deniz ıı lritıorı iı,ırıtırluiunun ~IJlk yılunıı 
kı-ııını kınıuı ~ırat f ıç111 nıdir? 

Roma, 2t (AA.) - Gi 

1 
araıında ihtilaflardan bah 

ornal d. halyada Vırılnfo ıeden Vtrıinlo Gayda, dı
Gayda, ltalyanın harici si - yor ki: 
yasetinin ana hatları hak- "Hız, pek o kadar fazla 
kında izahat vermektedir: ıi,asi tetbıı yapılmama11nı, 

1 - Avrupanın dört bü· Avrupa devletlerinin hiç ol· 
yiik devletinin Lokarno lU maz .. aııarl mütekabil bir 
llflarına rücuu b6rme1te, miitekabil bir an-

2 - MOıtemleke ıahibi laımada ve mütekabil bir 
devletlerin milıterek bir cep• m6ıamahaklrhkta hulunma -
be teıkil etmeleri. lannı lıtlyoruz . 

3 - ispanya meseleıinde lıpan1ol meselesi, bir ni-
İaıılterenln de lttlrike da- zam. ve mOlki tamamiyet 
vet edlleceii bir anlaıma.. . meseleıidlr . lıpanyada ko 

Makale ıahibf, bundan m(lnlzwn, Akdeniz ve hatti 
aonra ltal7anların htçblr l•· Brttanya imparatorlufunun 
ttli ve ılhak emeli beılen bG,ük yolunun kapı11na kon· 
memelcte oldalunu ve Mu· muı bir barut fıçısı olacak 
ıollnlnln bu huıusu son be tar. ltalyan siyaseti, Avru. 
yanalında te'lt eylemtı bu panın bayar ve menfaati na 
lunduğunu yazmaktadar. mına bu tehdidi bettaraf et 
Muharrir, ltalyanın b6t6n mek lıtemektedlr. 
Anupa milletleri ve bilhH· halya, kendisi için ne 
H lnıiltere •e Franıa ile razi itibariyle ve ne liJaıe· 
tqrlki me1al arauıunda ol- ten biç bir ıey lıtememelc 
cluiunu ve Roma · Berlln tedir. Akdenlzde çok bGJGk 
mihverinin ne ltal,ayı ve ne ve m6brem menfaatleri bu
Almanyayı bu de•l ~tlerdea lunan lnılltereoin neden do 
uaaklaıtırmamakta bulundu- layı halyan ılyaaetl tle teı . 
ianu tllve eylemektedir. rlkt meıai edemedlllnt bir 

Demokra1llerle f aıtımler tDrll anhyamıJonas. 
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Ha 
' 

Ya Ölüm .. 
«:stikba' harpl~rin1-eki-zaflfm hezimet ~a~ar ~ı büyü~ 

hır f ıaket ~alini alacağı unutulmamahdu .» 

Silah lanma yarıımm fasid 
dairesi Britanyanın yüksek 
tevettürlü silahlanma progra· 
mile tamamlanmıı oldu . Av· 
rupa, dünya harbinden ev 
vel bulunduğu yere tekrar 
gelmlı olmakla bahtiyardır 
Gene ayni sahneyi seyredi 
yoruz. 

Kültürü ileri milletler bü
tün bütün enerjılerlni ölüm 
aletlerini yığmağa haaredi 
yorlar. Bu milletler, hava 
silahının fnkiıafı dolayısile 
kendil~rini tehdid eden kor 
kunç tehlikeye karıı korun 
mak makıadıle hummalı bir 
surette çalıoıyorlar Bugün 
gene "kuvvet denkleımesi" 

kar111ındayız. Guya komıu 
su olan devlet kendisini teh
did ediyormuı diye, bir mil 
let müdafaa kuvvetini ço· 
ğaltıyor; bu defa öbür mil 
let komıusunun müdafaa 
maksadile silahlanmasında 

kendisi için bir tehdid ma 
naıı çıkararak alabildiğine 

sllahlanıyol'. 

1914 ten 1918 e kadar sü 
ren hayal inkisarından ıon 
ra, "bir daha mı? Aıla!" 
düsturlarını gerçekleıtirmek 

için, harp sonrasında yapı· 

lan tecrübelerin devri bugün 
artık kati surette kapanmıı
tır. Yeni bir nesil, yığıo ha
linde katledilmek üzere ol
gun bir çağdadır. 
Maksadım, sulh konferans 

lannın yaptıkları çılgınlıkları 

ve i§ledıkleri günahları bu 
rada tekrarlamak değil dir . 

Her hangi bir devlet ada· 
mına yahut bir millete k u 
sur bulmak da aklımdan ge· 
çmiyor. Berlin ile Moskova 
arasındaki ideoloji yarııını 

da bahıln içine sokmak Is. 
temiyorum. Yalnız, bugünkü 
hakiki vaziyet hakkında bir 
fikır vermek bu vaziyetin 
devlet ve milletler lçın olan 
ehemmıyetini meydana çı· 

karabilmek maktadfle. yan
larmdan geçerken bunlara 
iıaret etmek istiyorum. 

Ben ıu kanaatteyim ki, 
bugünkü &llahlanma yarışına 
devam edilir de, milletler 
bunun önüne geçmezlerse, 
harp muhakkaktır. Kuvvetli 
bır surette sllahlanmıı olan 
devlet grupları. silahlı sulhu 
meydana getiren devamlı 

bir korkunun tazyiki altında 
bulundukça her devlet, as· 
keıi büyuk kuvvetler bulun 
durdukça, ilgili askeri pro 
paganda ile hareket ettikce, 
bu devlet gruplarının ilele
bed sükünlarını muhafaza 
edecelderini sanmıyorum 

Kuvvetli bir surette silah 
lanmış ve harbe müheyya 
bir vaziyete girmiş olan bir 
milletin mukadderatını idare 
edenler o millete har ruhu 
nu telkın etmekten başka 

hiçbır şey yapamazlar !:;i 

1 ~ hların değeri, Hinterlandın 
ruhi teıekkülüne bağlıdır . 

Hem çok kuvvetli bir ordu 
V E' hem de bu ordunun ar 
lcasında sulhçu diı~ünce ile 
hMelcet etmek olamaz. 
Devlet1er, ideolojik veya 
ekonomik olar k ıaledik 

YAZAN: C. R. 1\llı 

İngiliz parlamentosunda 

muhalif ifçi lideri 
leri gibi grupla§sınlar, mu· 
hakkak olan birfey vana, 
o da bir harp baılıyacak 

oluna bu harbin çok kanlı 
ve korkunç bir mücadele 
halini alacalı keyfiyetidir. 

Tahrip sanatı, 1918 den
beri l§itilmemlı bir ölçüde 
llerlemlıtlr. Son harpte do 
ğu A vrupaaında büyük bir 
ııaha harabeye çevrildi; batı 
A vrupasında Helçikadan lı
vf çreyP. kadar genit bir pa
rça çöl halini aldı. Fakat, 
Avrupa kıtasının en kültür · 
lü• ve nüfusu es sık olan 
kıaımları hücumlardan kur · 
tuldular. Harp hattmın ge· 
risinde kalan bu yerler nis
beten emniyet altında idi
ler. Fakat, gelecek harpte 
her köyün, her ıehrln gü · 
nü~ birinde bir harbe olm · 
ası mukadderdir. 

Son harpte erkeklerin on· 
da biri telef oldu; ıtmdl ıı· 

ra kadınlarla. çocuklara ge· 
Hyor 

Daha ıümullü ve daha 
uzun süren bfr harp olacak 
olursa, Avrupa bu harpte, 
a~111nı uarlarca çekeceği bir 
yara olacaktır. 

Bılha11a Avrupadaki mil· 
letler arasında fark gözet· 
mekten baıka blr§eyi gözleri 
görmiyenler, buna hiç aldı 
rıı etmiyorlar Şımal ırkın· 

dan durmadan bahsedenler 
herıeye ilııtfin bir "Avrupa" 
ünitesinin mevcut olduğunu 
tamamile unutuyorlar. 

Avrupa milletleri harplar. 
la kendilerini harap edecek 
olurlarsa, günün birinde ye
rlerini baıkalarına terket
mek mecburiyetinde kala
caklardır. Amerika, Avustu
ralya ve cenubi Afrikada 
eski dünyanın kavaalarından 
uzak duran ve belki de gü 
nün birinde kendilerini bu 
dıdtımelere artık kaptırma· 

mak ({ararım verecek olan 
beyaz ırka mensup büyük 
yığınlar vardır. Bir de 
buna, uzak ıarktaki 1rarı ırk, 
cenubi Asyadaki esmer ırk, 
Afrlkadaki kara ırk katıl 

maktadır. Yeni bir Avrupa 
harbinin akıbeti Avrupada 
ki bu veya ıu ırkın dünya 
hakimi) etini eline alma11 
değil, Avrupanın dünyadaki 
ha kimi yetinden kati surette 
feragat etmesi olacaktır. 

Bunun için Avrupa mıl· 

!etleri tuttukları tahrip yolu 
na devam etmeden, bunun 
neye mal olacağını artık 

düıünmemeltdirler . Fakat bu 
milletlerden ziyade, o millet· 
leri idare edenlerin vazifeıi · 

dir Bunu söylerken, yalnız 
it baoında olan bankaları 
murad etmiyorum. Bunların 
arkalarında duran ve gerek 
finansı , gerelcse ekonominin 
hakiki kuvvetıni ellerinde 
tutanların iyice dü§ündükleri 
lfızımgeldiğlne iıaret etmek 
istiyorum 

Ben şu kanaatteyim ki, 
bütün dünyanın milletleri, 
yeni bir lıarbi korku ve 
nefretle dü§ünüyorlar. 

insan harpten önceki de· 
vlet adamlarının gayelerini 1 

l'ÜklU)il.I 

Cenubi 
Hindistanda 

Beş sene~e bir defa kul
lamlan saray 

Cenubi Hindlstanın en 
güzel sarayı bet senede bir 

defa olmak üzere bcı gün 
kullnnılmaktadır. Bu saray 

paha biçilemiyecek kadar 
değerli eıya ile doludur. 

Nizamın gümütü jübileıin
de bulunmak için Haydara 

bada gltmlı olan ziyaretçi· 
ler nıeıhur Falaknuma ıato 

ıunu gezerken burasının 

ancak bet ıenede bir kul- · 

lanıldıiını itilmekle ıaıa 

kalmıılardır. Bu ıato dün · 

yanın en zengin adamı olan 
Nizamın 36 sarayı araıında 

en büyüğü ve muhteıemi· 

dir. 

Falaknuma ıatosu Hlndiı 
tan valiıinin memuriyeti 

devreılnde Haydarabadı zi · 
yaretlnde ikametine tahsis 

edilir ve J>urada yalnız beı 

gün oturur. 

Bu ıatonun billür avani, 
kıymetli taılar kakılı reılm 

çerçeveleri ile antikalarına 
bir buçuk milyon lngillz lt-

raıı paha biçilmektedir. 

gozonune getirerek bu ga -
yeleri, memlekt!tlerine yap· 
tıkları zararlarla karıılaıtı· 

rınca, meydana gelen nlıb· 
etslzllk çok gülünç oluyor. 
Hatti bugün biie ala bf lece· 
ğlne ıilihlanmakta olan de 
vletlerden herhangi birinin 
harpte kazanıp mu haf aza 
edebileceği ıeyler, görec~il 
zararların yanında bir hiç 
olacaktır. Gelecek harpteki 
zafer, hezimet kadar büyük 
bir felaket halini alacaktır. 

Avrupa, bugün dünün 
nokta1ında bulunmaktadır . 

Hayat veya ölüm; ikisinden 
birini ıeçecektlr. Fakat bu 

acıklı vaziyet içinde bize 
ümid veren bir nokta var · 

dır. Bu da, medeniyetin is· 
tediği feylere fazlasıle malik 

oluıumuz ve vaktlle memle· 
ketler ka1ıp kavuran tabiat 

felllcetlerine kartı bugün 
modern bilgi ile mücadele 

edebilecek bir kudrette bu
lunuıumuzdur . Buıün bizi 

tehdld eden f elaketln mahi · 
yeti bambaılcadır. 

Bu felaket tabiattan de
ğil, bizim budalalığımızdan 
ileri geliyor istediğimiz an· 
da bunun önüne geçebiliriz; 
yeter ki istiyelim. Bunu 

baıarabilmek için ilk 
çare ekonomik bir 
mahiyeti haiz olan harp 
ıebeplerini ortadan kaldıra · 

cak bir konferan11n toplan 
masa, ikincisi de bugünkü 
silahlanma yarııına girlımJı 
olan her milletin silahsızla 
nmıya değıl de, silahlarını 
tahdide muvafakat etmeıi 
dir. Bu iki&i gerçekleıtlği 

takdirde Avrupa herbi kati 
surette ortadan kaldırılacak 
olan bir yola girmiş olacak 
tır Bu bir hayat değil, ak 
lın, muhakemenin emrettiği 
pratilc bir düşüncedır, Bunu 

gerçekleştirmek iti ise lıetlÜZ 
geç geğfldlr . 

Noye l•raye ?n•slen -

- . . . .. 

Valimiz 
Bugün 
GeliJ7or 

Mezunen lstanbulda bu 
lunmakta olan Valimiz ve 
C. H. Parttıi Baıkanı 8 Et· 
hem Aykut bugün ıehrimi· 
ze geleceklerdir 

Geceki 
Yangın 

Gece saat 24 sıralarında 

Sakarya mahallesinde Ab 
dullah oğlu Oımanın eYin· 
de yangın çıkmııtır. 

Yangından haberdar edi
len itfaiye yetfımtı ve ıön 
dürmüıUlr. 

Yangının ne suretle çık-

hğı hakkında tahkikat ya 
pılmaktadır. 

Bir Kadının Sebep Ol
duğu Kanii V a k a .. 

~----~---~----~~~~---~. 

Bir ~öy korucusu uygunsuz bir kadım delikanhlarm ali 
den almak isterken tecavüze ugradı ve ~ir kişiyi yaralıt 

Bürhanlyenin Karaağaç 

köyünde geçenlerde bir ka · 
dan yüzünden kanlı bir 
vaka olmuıtur: 

oflu Mustafa ve Ômer oflf 
lsmall de böyle bir kadıol• 
İbrahim ile Tevfıkın aitti~ 
lertnt ıörOnce arkalara 
takılmakta gecik memfılerdtr 

Köy muhtarı hidiıeyl hl 
ber almca bir vaka çıkar' 

caklarım anlıyarak köy k1 

rucuıu Bahtiyarı ıöndlf 
mittir. 

Karaaiac köyündeu İbra 
him ve Mustafa oğlu Tevfık 
yanlarına Sevlyye isminde 
bir kadını alarak köye ylr. 
mi dakika kadar mesafede 
bulunen bir zeytinliğe gö 
türmüılerdir. Bu kadının ıe· 
birimiz umumi evlerinin birin· Korucu gidince ka 
den alındığı anleıılmııtır . teslim etmelertnl ıöylemlı•• 

İbrahim oğlu Hüseyin, onlar: - Biz karı vereoı' 
Ômer oğlu Mehmet, kasap yiz, diye korucuyu koğnıııf 
Mehmet oğlu Ahmet, Şakir lardrT. 

-----------------------------------------------------
Sındırgı da Bir Sahte- diğ~;~::uc~;;u;. 

mtı, kendilerini daiıltmal• 

karlık Meydana Çıkt· ı.. nı. kadını da yakalamal•" 
nı ıöylemfttfr. 

inhisarlar 
Çekmek 

Dairesinden Para 
lstiyen Bir Adam 
Yakalandı. 

Sındırgıda 1phtsarlar ida· 
reılni dolandırmak bUyen 
iki kiti yakalanmııtır. 

Vaka ıöyle olmuıtur: 

Y olcupınar, köy ihtiyar 
heyetinin inhisarlar idareıfn· 
de ehlivukuf ııfatiJe bir mi 
ktar alacakları bulunmakta. 
dır. 

Bu köy muhtarı idareden 

ihtiyar heyetine ait olan para 
nın hepsini almak iatemlıtir. 

Bu maksatla da yanına 

Halk 
Türtüleri gecesinin üçün

cüsü yapıldı. 
HalkeYI cumartesi gunu 

akıamı üçüncü defa olarak 

Hal.k türküleri aecesi yap 

mııtır. 

Bundan önce iki defa ya

pılan_buna alt gecede ol· 

duğu gibi bu defaki de çok 

rağbet görmüı. birçok kim· 

seler hazır bunmuıtur. 

Program zengindi Yirmi 

halk türküsü ile beı milli 

ve mahalli oyunlar bulunu 

yordu. 

Gençlerden Kadir, Alt, 

Abdullah, Mehmet türküle· 

rJnde çok muvaffak oldular 

ve alkıılandılar 

Bilhasaa Alinin Deredeki 

balıklar türküsü çok beğe 

nilmiı ve tekrar ettirilmittir. 
Halkevl 2ençleri de oyna 

dık ları milli oyunlarda tak · 

dirlerle karıılanmıılardır 

Gerek Dursunbey zeyJ.e · 

ği, gerek Bengi ve Harman 

dalı , Sepetçioğlu çok alkıı· 

lanmııtır, 

Geç vakte kııdar devam 

eden toplantı neıe içinde 

ıeçmtıtir. 

Çaltılı köyünden Şerif oilu 
fbrahlml almıı ve Sındırgı 
yoluna düımüılerdfr . inhisar 
idaresine gelince İbrahim 
kendlıfnin Y olcupınar köyü 

heyeti azasından olduğunu 

muhtarla birlikte söylemiı· 
lerdir. 

Fakat mesele çabuk mey 
dana çıkmıı parayı almağa 
muvaffak olmadan Halil İb · 

rahim yakalanmıı ve hak · 
kında takibata baılanmııtır. 

Çocuk 
Esirgeme Kurumunun vila

yet ~ongresi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

vilayet kongresi cumarteıl 

günü toplanarak yıllık kon 

grestot yapmııtır. Konarede 

bütün kaza müme11iJleri ha 

zır bulunmuılar ve fay dalı 

görüımeler yapılmıı, karar· 

lar verllmtıttr . 

Yapılan seçimde Doktor 

B. Kami l Seslioğlu Baıkan . 

l ığa, B. Hi lmi Yırcalı, vila 

yet kaleminden B. Karni 

Akbaotan, Baıöğretmenler

den B. İzzet Tan, 8 . Niya 

zi Sökmen, B Faik, B. Ce 
vdet Demiray idare heyeti · 

ne seçilmiı1erdir 

8ah~esir K11llay 

Mer~ezin~en: 
Cen iyetimlzin yıllık kon 

greli 24 · Mart · 937 Çar 1 

ıamba günü akşamı saat (20) 

de Cumhuriyet Halk Partisi 

snlonunda yapılacağından 

mukayyet azanın te§riflerı 

rica olunur. 

Balıkesir Kızılay Merkezi 

iki korucu hidlıe yeri 

geldikleri zaman Kadir 

lu İbrahim bıçafını çek• 
koruculara ıaldırmııtır . 

Bu sırada epeyce aürOI 
de olmuıtur. Korucularcl 

biri ıfliha 1arılarak • 
etmif, çıkan kurıunlar t" 
dır oalu lbrahlmi ıol b• 
ğından ağır surette yaral 
mıttır. 

Vakadan haberdar ol 
jandarma kadınla beraber 
ğerlerlni de yakalamııtır· 

Yaralının Bürhanlye bO 
met doktorunca ilk ted•" 

yapılarak Memleket haıt' 
hanesine gönderilmfttir. 

Halk evi 
• 

Müze ve sergiler ıu~ıı 
• 1 • 

mn seçımı 
Halkevi müze ve serıtl 

ıubeıi kongreılnl yapmıtl" 
Yapılan ıeçimde baık•' 

lıia ve müme11llliie Ecs•" 
Avni, üyeliklere B. Ekr'' 
Yalçınkaya, 8 . Sallhatt1' 

Yücel, B. Rflci Keıkek 4' 
B. İsmail ftyrılmıılardır· 

-~)~'\ .... 
Halkevinin 
Hortlak 
Temsili 

t• 
Pazar akıamı Halkevl l 

mstl kolu tarafından f-1°'J 
lak adında bir piyeı ted' 

edılmtıtir. el 
Temsilde birçok kirn•el~ 

hazır bulunnıuıtur Dlifl 
1 

tekrar edilen (Hortlak) P 

yesi aynı 6 aka ile kart• 1·-~ 
mıı ve rol alan gençler çD 

alkışlanmışlardır 

Viliyet OaiiEn~o11ni•~ 
toplantısı ,, 

Vilayet Daimi encOd' lf 
dün loplarıarak muhtelff 

lcr üzerinde görü§mUt' "' 
rarlar vcn:nittlr. 



Akdenizde Bir Gemiye 
saldıranMeçhulT ayare 
~ç motöılü alan bu layaıe,lçinde 1200 yolcu bulunan 

gemiyi ansızm mitralyöz ateşine tuttu. 
kurtuluı ihtimali pek azdı· 
Bombaların patlamasından 
sonra, sandalları dt:rıi7e ;n 

dlrmek ve gemiyi boıalmak 
emrini vermem tcab ederdi 
Her halde tayyareci bu ne · 
ticeyi bekliyordu. O zaman, 
mitralyözle hepimizi sekh· 
yacak ve gemiyi batırmak 
için istediği kadar zaman 
bulacakta. Birkaç saat sonra 
Cebel ~-: Anların denizde 
kaybo1 duğu öğrenilecek, 

kimse bunun hangi sebep 
yüzünden olduiunu bilmfye· 

cekll. 

Aıaiıda anlatacajamz, ma· 
tera Akdenlzde bir Fran11z 
ıenıiıinln batandan geçit ve 
bu gemi, uğradığı tecavüz 
den adeta bir mucize eıer i 
olarak kurtulabilmtıttr. Ha· 
diıe 1 O martta olmuıtur 
Cebel - Antar lımindeki 
Fran11z gemlıl, ıah ıünü ıa· 
't 17 de Phılikpevilleden 
hareket etmlt ve 15 mil ııü· 
'•tle yola ko7ulmuıtur. Ge· 
lbl Sardunya adaslyle Bale· 
•r adalara araaında mutad 
Yoluna devam ederken bir 
tayyarenin tecavüzüne ma

tuı kalmııtır. 

Geminin ıQvariıl hadiıeyi 
l6 Jurnal muhabirine ıöyle 
lnlatıyor: 

1
'107 tonluk yük, t 200 yol 

cu •e 46 tayfa ile hareket 
etn.ııttk. Deniz sakin. hava 
•çılc, ıeyahat normal ıart lar 
lçtade geçiyordu. 

Saat 8, 15 de ıürültüıünü 
1tltrnemıı olduium bir tay 
hre ıördQm. 150 metre 
lradar yükıekltkte geminin 
tlıeretnde uçuyordu 

Güvertede tayfalar taya 
"•nln hareketlerini seyredi 
Yotlardı . Birden bire tayan~ 
ba11nı aıağı dikti ve bize 

lbltralyözle ateı açta Mucl 
ıe denebilecek bir tesadüf 
tıerı olarak klmıe yaralan 
"'•dı 

Garptan ıelmit olan ta· 
hre birden ıüratlendl ve 
leldııı yere doiru dönerek 
161den kayboldu. 
$ Falcat gene geri döndü 
•at 8,25 de, bu defa daha 

~~•lıda 50 metr~ yQksek 
O ten üzerimizde uçuyordu. 
l kadar bize yakındı ki pi 
Otun ıernı direğinde salla 

... , ... Q 
"1 Ç renkli bayrağı gör 

lerneıtne imkan tasavvur 
a Un h lllllazdı Hattl geminin 
f tlıuıtyetlerlnl de sarahatle 
•tk O etnıit olacaktır. 
"t ç hıotörlü bir kara ta ya· 
) 

11 
olan ve uzunluğuna be 

aı rt 1 b "'Zgl erle boyanmıı olan 
u t d "Yare etrafımızda dört 
, ... , 1 

b l ç zdtkten sonra bom ' ... 1n1 •alıverdi 

-. '
0111balardan üçü ön ıl 

'"le d l>tfl Ye üıerek kaptan kö 
beb•Gnde ciddi tahribata se 
) 

1
Yet verdi. Birkaç aanl · 

' •o •lı k nra düıen bomba tel 
ç,ı d"lbaraaının kapsamı par· 

" ı T 1 . "' k e 112 postasının ve 
,,: lnelerlnin tahrip edilme 

... b'lh aiti 1 a11-. dikkat ecHlmif 
Ulu aıiki.rdı. 

Son 
~~ uncu bomba kaptan 
up.-ü 6 

•aç k 11 
ne ita bet etti. Üç 

ac,k •Plarnayı delerek bir 
dGıt- dairesine yanlamasına 
ç0 k u ve Patlamadı. çünkü 
r,1 alçaktan atılmııtı Tay-
'' IO"' L ~'Ybet gU,..kanlılıklarını hiç 

f~,i b rnedller. Herkes vazi 
~,t, katındaydı ve hiç bir 
1 il tık - -ı d' (' "'•ı woru n1e ı . ılr 
)olcl'Qtllykudan yenı uyanan 

u ar d f ll:ıedu a azla telfıf et 
er. 

Fak 
liflıl at ben biran, son saa· 
di 1

11
n ıelrnıı olduğuna cici 

L Utett · 
l('le e ınannıııtım haki 

tı, lB 
ııtltd .. YYarenln bize ha 
~"t._ 111101 gondı~ım tuzağa 

Gt •lıa idim, bizim için 

Tayyare eminim ki pilotu 
bir imdad iıaretl Ç4!kmtı ol· 
duğumuzu anladığı için. da· 
ha ıleri gitmemitlfr ,, 

Gemiye düıerek patlama 

mıf olan bombe 80 ıanti · 
metre boyunda ve 120 ki· 
lo ağırlığındadır . Hangi fab· 
rikada imal edildiğine dair 
biç bir kayıd yoktur. 

Cebel - Anlar vapuru, 
çarıamba günü ıaat 22 den 
itibaren "f 0111 iıimlt krova
zörün refakatinde seyretmif 
Ur. kendi uğradığı hasarın 
tamiri için gemi bir müddet 
Marailyada kalacaktır. 

--···..s....---
Bu da b;r rekor!, 

Amertkada garip bir mü· 

sabaka yap1lmı1hr Bir buz 
tabakası üzerinde en fazla 
oturmak rekoru! 

Kentuklde Danyel Gaba 
iıminde bir delikanlı, bir 
buz tabaka11 üzerinde ince 
bir elbise ;' e tam 4 saat 
34 dakika oturmuı ve mü
sabakanın ıartlan muctbin · 
ce de üç gün zarf mda hiç· 

bir ıoğuk algınlığı e•eri gö · 
ıtermemlf ve rel<0ru teılı 

etmittir! 
Hey gidi akıl fıkaraları, 

hey! 

Seciyı klinigi 
Evet, birçok hastalıklara 

klinik olduğu gibi Broklin 
de bir de seciyeyi iılaha 
mahıuı klinik tesis erlılmif 

tir. 
htraf gerektir ki, bizim 

eski "isllhaneler,. de bir 
nevi ıeciye 11lahı kUniği ıdi. 
Bugün senal mektebi adını 

almı§ olan tıılahanelerımtzle 
Broklinln "seciye klinikleri,, 

arasmdaki fark bu müesse 
de birçok ruh doktorl&rının 

çahımakta olmasıdır! 
Burada, yalancılar , tem 

beller, serhoı ve kumarbaz· 
lar tedavi edilmektedir! 

Müezzinlere fena bir ~aber 
Singııpurda Müslüman ha· 

lk çok; birçok cami vardır. 
Bunların da dördü merkezi 
mevkilerde ve büyüktür. 

Bu camilerde, müezzinler 
yerine kuvvetli hirer gramo· 

fon yer le ~tlrilmıı ve bu ma 
ki nelerle muayyen beş va 
kitte ezan okunacektır. 

da 

Gramofonlar, ayni 7.a man · 
rcıdyolu olduklnrınclan 

ezan sesi birçok kiiometro 
uzaklardan duyulmakta 

lmlf!. 

1'ÜRKDILI 

Garip bir mumya 
Novyork müzesinin Mısıra 

mahgus kumında 1920 sene 
siodenberi bir mumya bulun 
maktadır. Bu mumyanın adı 

da .. Va" dır! 
Amerika M111r eserleri 

müteha111sları bu mumyayı 

rontken ile tetkik etmek Is· 

temiı1 er fakat mumyada bir 
çok yabancı daimler oldu
ğunu anlamıı l ardır. 
Mumyanın sargıları açıl" 

dığı vakit pek çok altan ve 
gümüı eıya meydana çık · 

mııtır. 

Mumyanın böyle bir defi 
ne teıkil ettijtnl bilen yok 
tu. Şimdi diğer mumyalar 
da rontkenden geçirilmekte 

dır. 

Hayali 
Arz üzerinde mevcut en 

büyük tayyare Pan Ameri 
kan hava tirketlnln "Çay· 
nav kliper ~ tayyaresidlr, 25 
ton sıkletlndedlr 
Amerıka makine mühen 

dislerinden Seyler l 360 ton 
sıkletinde bir tayyare yap· 
mağa karar vermlftlr 

Bu tayyarenin müretteba 
tı 100 ktıi olacak bir defa 
da 500 yolcu nakledebile 
cek ve nakilleri de 200,00 
beygir kuvvetinde olacak . 
tır . • 

Bu hava devi saatte 500 
kilometre ıürate malik ola

cakmıt! 

Dedelerin maçlın! 
lngilterede yalnız genç 

ler futbol yonamazlar;. fut 
bol ayni zamand" ıhtiyar 

ve dedelerin de oyun dur! 

Mesela Lindav kasabuanda 
ıhtiyarlara mahıuı bir fut 
bol kulübü mevcuttur! Oa· 
ha sair lngıllz kasabalarında 
da böyle dedeler kulüpleri 
vardır: 

Son olarak Linday ihtiyar 
futbolculart ile Konnlg Ta 
vn ihtiyarlar kulübü ıutbol 
cuları arasında bir maç ya 
pılmııtır. 

En genel 70 yaıında bulu 
nan bu delikanlıların maç 
farına can kurban demek 
hakkımızdu! 

5 3,3 82 numarall zevce 
Kaliforotgada Okland ıeh 

rmde garib bir talf\k dava11 
görülmüıtür. Rosel Çayrt lı · 
minde birisi Nevyorktan Ok 
land ıehri hakimliğine bir 
istida göndermiş ve: 

"Bundan bet sene evel 
Oklandda iken evlenmiı ol 
duftuın zevcemden ayrılmak 
istiyorum, fakat zevcemın 

ismini unuttum; nıl<fıh def
terlerinde zevcemin ismi 
nın hizasındaki numara 
53,382 dir. Bu defterden 
kaydının çıkarılarak talakı 

mız hakkında hüküm veril · 
mesini isterim!., Demiıtir! 

Mahkeme bu araıtırmayı 

yapmt~ ve Polen Futen is 

mindeki klldın alenhinde ta 
lak kararını vermittlr.! 

200 senelik bir armoni~ 
Budapeşle Arkeoloji ensti 
tüsünde sırf Arkeologlara 
mahsus bir konser verilmlf 
tir. 

Konseri tertip edenler ar· 
keolojik bir mahiyr::t ttıiıı 

etmek istemi§ olacaklard ır 
ki hundan 200 tıene ~vele 
aid eıki bir armonikten bı f 
im mumuıikl alet kullanma 

mıılard1r. 

İdeal erkeH 
ldeal koca , ideal erkek 

hakkında epeyce ı, ağıd ve 
mürekkep sıırfedi mi§lir Fa 

at Amerikalı bir artıı.t, miı 
Briç son olarak ideal kocayı 
1 O maddede tefrik etmiftlr. 

Bu · on maddeyi ,,,zı> oruz: 

1 - Dört baıı mamur ol· 
malıdır. 

2 - Masum görünmeli, 
tecrübeli olmalıdır ! 

3 - Zevcesini , yemek pi· 
tirmekteki mahareti ve mu · 
vaffakıyetl ile değil zekavet 
ve güzelliği noktaaında met 
hetmelidir. 

4 - Knrm ile birlikte, 
ayni derecede iht11arlamalı, 
zinhar daha genç kalmama
hdır. 

5 - Nükteperdaz ve ıa · 

kacı olmalıdır. 
6 - Çocuklarını çok aev 

melidir . 
7 - Ketum ve dOrüst ol. 

malıdır. 

8 - Zevcenin kanaat ve 
tabiatlarına hürmetle ar o\ · 
malıdır. 

9 Karısını çok 111kma· 

malıdır. 

10 - Kendiıine hürmet 
telkin etmelidir. 

Buna ılz de birer madde 
ilave etaek fena olmıyacak. 

fok avcıhğı 
Taymlı gazetealnln bir mu· 

habirl Berina denizinde ka· 
in Pribtlov adalarında bir 
röportaj yapmııtır. 

Hu adalarda senede 40,000 
fok avlanmakta, daha doğ 
ruıu kat ham edilmektedir. 

Foklar evvelce daha za · 
limana bir ıekilde avlanır· 

lardı , ıon zamanlarda Rus• 
ya, Japonya, Amerika ve 
lngiltere devletleri fok av· 
cthğım usul vt: kaideye rap
tetmiıler ve ancak yaz ay 
larında ava müıaade ver 
mektedirler Bu ıuretle ha 
reket etmekle fok balıklara 
nı indraatan kurtarmak dü 
ıünülmüttür. • -

Hayvanlarda sürat! 
Afrika ve f llodtstanda 

hayvanların ıüraU hakkında 
mühim ve dikkate ıayan 

tecrübe ve mütahedeler ya· 
pal mı ıtır 

Aslanların, ha7vanların 

ıahı olmalarına rağmen sa 
atte 50 60 kilometreden fa
zla bir sürat elde ~demem 
ektedir 

Geyik saatte kolayca 65 
kilometre mesafe katetmek· 
tedlr 

Hint kaplanları 80 100 
kilometre ıüra t gösterebil· 
mektedirler 

Yabani domuzlar. deve 
kuvvetleri 50 kilometre ıür-
ati her va kit göslerebılmek · 
tedir. 

137 seneh~ gemi 
lnglliz ticaret fHoııunun 

en ihtıyar gemisi Jan isim 
li yelkenlidir. 18l U senesin 
de inıa edildiğine göre 137 
yaımda demektir. 

4000 Tonilatoluk elan 
Jım yelkenlisi ticarete ma· 
hıus olmakla beraber Napo-
lyon aleyhindeki deniz ha 
rplerine de l§tira k etmtıtir. 

1855 de Kmm seferine 
iıtiraki dolayısile Jan yel 
kenlfsi h zım tarihimizle de 
alakadardır. Bu gemi son 
günlerde yeni bir amatörün 
eline g"çmlı ve yeniden uz 
ze.k seferlere tahııls edilnıit 

tir. 

SAYFA: 3 

Balıkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

İdaremizin barut depolarına yapılacak telefon hattı için 
numunesi veçhlle 70 adet afaç tt-lefon direği pazarlıkla 
satın alınacağından vermek lııtiyenlerln baı müdürlyetlmiz· 
de müteoekkil komslyona miiracattları 

92 1 . 3 ------
Balıkesir Evkaf 

Müdürlüğünden: 
Satıı 
No: 
448 
465 
466 
900 
905 
904 
903 
906 
907 
908 
533 
535 
4!\9 
463 
468 
560 
885 
886 
887 
888 
8s9 
890 
891 
892 
893 
894 
895 

897 
898 
899 
482 

496 
505 

521 

Mevkii 

M. Kemal Paıa ca 
Sığar yolu ca. 

,, ,, 
Gazi paıa ,, 
Paıa Mehmet ıokağı 

.. " 
Çırpanlı Şerif 

Meserret ca 

" " 
" " 

Kerplçltk 

" 
" 

BüyQk livatlye 
Gem almaz ıokaaı 
Devtıoflu ,. 
Vatan caddeai 
Haydar çevuı cad. 
Gazi paıa ,, 

.. .. 
Dervlı ıokafı 

,. ,, 
İıkele caddeıi 

,, ,, 

Nevi 

Hane 
Dükkan 
Fırın 

" 
" 

Dnkki.n 
Hane 
Kahvebaue 
Dilkki.n 

" 
Tarla 
Harman yeri 
Arsa 

" 
" 
" 
" 
il 

., 
,, 

" 
il 

Park ve hilkumet cad. ,, 
1 IQk\imet caddeıi 

il 

,, . ,, 
il 

Yalı boyu ,, 
" 

Hükumet ca . ve tıkele 11 

meydanı 

lıkele meydanı 
Park caddesi 

" 
" 

İımetpaıa caddesi ,, 

ldınclk tabakhane dutluk 
dereıl 

Tutlu mezarlıiı 
Edlnclk cumhu· 

tarla 

rlyet caddeıl ana 
Edinclk hacıHlseyin Bat yeri 
çeımeal 

Edioclk çal tet 
,, bedenuı Zeytinlik 

EdlncikGabekll çeıme ,, 
,, Keçi yolu ,, 
, . Gemi önü ,, 
,, Malta ,, 

il ., 
" 

,, topraklık ,. 

Muhammeni 
Lira Kr. 
250 00 

60 ,, 
ıso ,, 
ıouo ,, 
5UO ,, 
150 
500 
ıoo 

50 
50 
25 

" 
" 
" 

" 
" 

15 " 
118 50 
25 00 

148 
" 

219 25 
320 00 
320 il 

200 
160 

1200 
1200 
560 

48 
144 
280 
280 

il 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

,, 

200 ,, 
120 ti 

160. " 
ıo " 
10 

ıo 

ıo 

5 
40 

150 
250 
150 
100 
200 

24 

" 
" 

,, 
,, 
, . 
,, 

" 
" 
" 

528 
553 
555 
556 
561 
562 
564 
579 
581 
909 

" ,. ,, 25 ,, 
,, Semiz ilyaa ma. arsa 20 

il 

Bandırma kazasında nkafa ait yukand" za:ııh 45 par· 
ça emvali gayri menkulenln peıin para ve 15 ıün m6d· 
detle açık arthrmıya konularak temliken aahhğa çıkarıl 
miıtır. ihalesi 8 4937 perşembe günü saat 14 te Bandır 
ma evkaf idaresi binasında yapılacaklar isleklı olanların 
muhammen bedelleri yüzde yedi buçuk nlııbetinr teminat 
akçelerile birlikte muayyen gün ve ıaAtte müracaatlara 
tli.n olunur. 

Berlinde yeni bu cadde 
Rerlinde seyrüsefer itleri · 

ni düzeltmek için yeni bir 
usul düıünülmüf ve Şarlo 
tenburg caddesine tatbik 

edilnıtıttr 
Bu caddede bir takım el 

ektrık fen erleri konmuf· 
tur. Bu fenerler yandığı za· 
man karııdan gelen her nak· 
lıye vasıtası durmağa mec· 
burdur ve lambalar otomo· 
bil veya kamyonlar vaaıta 
sile detti. yaya olupta cad 
denin bir tarafından diğer 

tarafına geçecek olonla r ta
rafından yakılacaktır 

Fena bir usul değil, fakat 
~addeyi bir taraftan diğer 
bir tarafa geçmek için lam· 

bayı yakan Lir yaya, iti 
bittikten sonra söndürmeue? 
Şoförlerin hali nice olacak 
tır? 

Taç geyme masraf ian 
Vakıa bizi hiç alakadar 

etnıiyen bir mesele kral ve 
hükümdarların taç aeyme 
merasimidir Fakat bu hu
susta sarf olunan masraflar, 
merakı muciptir . 

lnglltere Maliye Lordu 
Altıncı Corcun taç geyme 

masrafının 524,000 sterlin 
olacafını tahmin edilmekte 
dir. 

Bu masraf, lngiliz tarihi
nde görülmemiş bir miktar 
ifade etmektedir. Çünkü 
1821 de Dördüncü Corç için 

238,238, l 831 ele Dördüncü 
Gllyom için 42,298, 1838 de 
Vıktorya için 69,421 . 1902 de 

Yedinci Edvard için 193,000 
VP, 1911 de Beıind Coıç için 
185,000 sterlin taç giyme 

maarafı verllmlttlr. 



SAYPA 4 

Ziraat Bankası Gönen 
Sandığından: 

2836 ıayıh taram kredi kooperatifleri kanununa uyaun 
olarak meydana getiril mit o' an buçaüz ve zincirleme ıo
ravla 724 numarala (Aımaladere) tarım kredi kooperatifinin 
kuruluıu ekonomi bakanlıiınca kabul edilmlt ve Noterlik· 
çe de teıçlli yapılmıt olduğundan ıoıyetenin re-ıme-n ite 
baıladığı ilan olunur. 

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

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahtyeıi: 

Bıtadıç 

Mevkii 
Çal ta 

Clnıi 
Tarla 

Hududu 
Dofuıu: Ekmekçi of· 
lu Hafız batısı: Gl> 
nUllO oflu lımail ve· 
reıeal poyrazı : Dereli 
otlu Ahmet utta ve 
reıeıl kıbleal: Gevrell 
oilu Mehmet vere,ae•l 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla tarlayı köıe 

Ali otlu' Ahmetten haricen ıahn almak ıurettle Şahbaz 
otlu Yuıuf oflu lımailin ıenebtz olarak zıraattnde iken 
329 da 61ftmlle kar111 Klml1e ve evlltları Mehmet ve Yu 
ıuf ve Fatmaya badehu yuıuf unda 927 de ölmeılle karm 
daaacı otlu kızı Fatma ve anaıı Klmlle ve kardaıı Fat· 
maya kaldıfından 4 4 937 Pazar 16nü mahalline memur 
16nderllecektır. Bu yer hakkında bunlardan baıka ta1arruf 
•era ıatr bir ıuretle hak ıddlaaında bulunaDlar vana bu 
ıGnler içinde yaaı ile vlllyet tapu •lcll muhafızlı~ına veyahut 
mahalline ıelecek memura müracaatları lüzumu llln olu 
nur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhaf ızhğından: 

TORKDILI 

I' • • =-----: . . ., "·································1···1···•1 1

~ 
il K. ola. ylık Atel. es. ·, 111 == ................... ::·:,~.~·· .............. -= 
•• Y .. ~E ~~ ~'~'·'. ~~~ :: 
11 111 

:: Juıbı1111 :; :: 
Sayan halkımıza kolaylık olmak için bu kerre :: ~ ~\' ;,.,-r.::ı .. 0/ E! 

l·ı·ı !:=i al;~~:ız ~~~~·;;:~·~· p:::.~:::. cl•::~~~:m~:!~ ili ai ''····· <, .,,o• § 
•• llı·ı· tiirlii ıııoıör, ıııoıılaj \'l' ıaıııiratı, pa- •• g y ALNIZ BiR KAŞE r: 

muk •·ıkrıkları, vapağı taı·akları, hamur ma-ııı 5: 5! 
kiıwlt·~ri. va~ mt:rıgt~ı~t'l.-ı·i. sisauı ~ilirulirleri ;; HASKALMI• N :; .. ' . . . .. .. .. 

il tiiti"ın prt•slt·ri, nn \t' wlımde.ü:irııı ·n takllll· ııı :: :: 
hırı ~ t~rıi olarak ~·apılıı· "' lıfl~ ıiirlli tamirat EE ~ 

l·ı·ı ,.:a•·•.u,,iıi 01nrak kahuı •\ditir. ı·ı· ~~ Alarak ağrılardan sızılardan her türlü ~ 
Adres: ııaşcıcumi civan Zağnos P<ışrı :: • 1. 1 d L l I k il 

l·ı· caddtsl No: ~u Kolaylık Alelytsl ı·ı·ı :: iZ 1rap ar an "ur u ICI SIDIZ, a 
Riza i-langül, Salih Er soy :: Başınız. dişıniz ağnyabiliı: so.quk alabi- g 

\ • • • • • • • :: lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma a 
• • • • • • • •• :: if 

• • • • 

• • • • 

:: ağnlan size çok izfirap verebilir. il 
•••• iDii •••• IDU •••• IKll •••• noı-.-.-.-.-P!!ll."1 

:: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklinl 16r- Si 
•• 1 .. düiünüz ml'lvl renkte mühürlü HASKALM N kaıelerln 

••• : :: den bir kutu isteyiniz . Ani ve yitkıek tesiri ıayeılnde 
• :: pek az ıonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakıınız 

•• •• HASKALMIN bayanların muayyen zamanlarındaki •• :: huauıi ıancılanna kartı da pek teıirlidir. . .. ,. 

E llnfzde hiıhra olarak ıaklanacak ~yle eıki re : ı :: D / /( K A T 
1 •• 

timler vardar ki bunların iyi bir tekilde taıhthini ve· iS :: D / K K A T 

LQtfen Okuyunuz .. 
Bayanlar , Baylar!. 

: lıte bütün bu dütüncelerin aksini iddia ve iabat : :: Kutular üzerinde bu aördOlünüz alameti f arlka 
ya büyütillmeıinin kabil olamıyacatını zannedersiniz ~ :: 

: ediyorum: . · 1 :: pul teklinde bulunma ı ı ıarttar. 
•• •• 

~ 
Taklitlerinden sakınınız. 

hir a~ı· .t rnhsıııan fahrıkasında karaka- ı :: 
•• HASKALMIN kutulan ma-

JP m. ~Hpya, pasıt'I. ' ·.e ya~lı ho~·a olara\ İ~- : :: vl renktedir. 

tenilen hovda Vt~ ~ızı mt'ıunun ~dt•t•ek hır - :: • i!5 

H~~imlt•rinizdc i~lt'11t·11 lıer dfl~İ~iklik Ia- ! :: . . " . . .. 
Nahlyeıt 

Bıtadı~ · 
Mevkii Clnıl 

şekilde hiiyii olar.ık yaptıruwkıa~mı. ~ EE 

Hududu nılc.thilir. :: ,. .. HAS KALMf N 
c~;p. p'<ll.;I'. ~ P.~zıruı 
ağrı 1 carıoı cliııd;.-ir. 

Doju: Tokmalc oflu Bavarılar H'lfl \a~lı ho\alar hillıa~~a sa- :: 
• • • • ' • ıl •• 

Ahmet vavuı ver ... ıl \anı tav~iycdir. :: 
batm Dedala oflu Ali • 
vereıeıi poyrazı kıı• E~~r re:'imleritıiz ~iiıt·I olur~a Jlt'(tt'P-

Çarııda Ana 

en yol kıamen Sulan ler ti~ p~k. f;(llZf'I olarak ~t'h·eı•k Vt' lw~t·ıai-
derelı oflu llaltl vere - ltıt•ektir. • 
aeıl cenuben Dadalı • 

Fhlh Her yerde 7 ,5 kuruıtur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

oflu All •ereıeıi. SipU1$1tr bir ay sonra iadı ıdilir. Fiatllf pek ucuzdur : #~~~~~~~~~~~~ ...... ~· 
Hudud •• bulunduju yer yukarıda yazılı ana Karabaı Masala: 30 x 40 ebatta kara kalım 275. yatlı boya " 

oflu Ali Oıman karm Hahmenln atadıın inUlcal ıuretile it Her Tecimenin (n lüyük Dileği: ıenettl• mali oldutundan bahlıle namına teıçll edilmesi 350 kuruıtur. : 1 
ııtenlldıtınden tah&cıkat yapmak içtn 4 4 . 937 pazar Nüe:nuneleri hergün mağazamızda : " 
1eno mahalline memur ıönderılecelctlr . Bu yer haklcancla görebitirsiniz . ~ ~ 
bundan baıka ta .. rruf ve ya bir 'urerle hak tdtlıuıDda i 
bulunanlar •ana bu ıünler ıçtnde yazı ile Vıliyet Tapu 1= Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu ·I 
Slell muhafızı.tına ve yahut mahalline ıelecek memura flBDUllflH • 
maracaatları 111n olunur ________ 1111 __ ·_·-:_~ ••·· noı_-.-.-!!---11111 .... llDC••u ı;ı1 J 

Saııe Sürümünü Arttırmıktu. 
11., ı\ K .t\ '"I~ 

,~~~~===~~, 

- TÜRKDİLI 
Pazarteılnden batka her 
ıün çıkar . Slyaıal ıazete .. 
Yıllıtı: 800 Kurut 
Altı Ayhiı:400 .. 
Say111: 3 .. 

Günü aeçmiı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLI 

'•=-iiiiiiiiiiii==- ..... ---" 
Sonunca 
Kazazede 
· 1901 ıeneıl 22 tubatanda 
Okyanuı denizinde b6y0k 
Riyodö Janeyro vapuru bat· 
mıı pek çok yolcular botul
muttu. 

Bu kaudan kurtulan an 
cak bet, alt~ kiti ıdı . Bunlar 1 

arHında vapurun doktoru I 
A.A. Oney vardı. Bu dok 
tor timdi Sanfranılıko ha 
plıhaneıi doktorudur. 

Vapurdan kurtulanlar her 
keı kurtuldukları ıln dok
torun nezdinde toplanırlar 

mıf. Fakat bu ıenekl içti
mada yalnız, doktor bulun· 
muı. ÇGnkü dli•r kazaze 
deler birer, birer 6lm6ıler
dlr. 

BizJe en eyi Bog~ 
YAGLARINI 

'Burada bu1a bi1itJoru3 

Biı. k. öyliı /erde 
Pullu~ ve R. enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Alır(~-

Satışta Birinci Şart: 

Satacağınız Malınızı 

1 Herhalde Reklam Edinis. 

1 Ve llıı lielilaııı larınız•· 
1 " A ~ r 1 ( TURKDILI) ııt• \ . eriııiı 
1 
1 
~ TORKDILi 

,. ,·t.I' -" ... ' .•.• • 

1 Ba/Jke.;;irin Biricik GaLetesidir 
~ 
~ Her Yerde Okunur· 

'§t~~~~-..tW!'i!~~~~~~':P;J,»* 
• 

iyesi ve Batyazmnnı: Balakeıir saylavı H. KARAN 

-
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BlL'AL 

Baıım Yeri 11 BatlD evi -


