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ı,. ' eaı ve Baıyazmam ı 
~A Balıkesir sayla vı 

YRETTIN KARAN! 

-
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TÜRK DİLİ EVİ 
Ba/Jkesir 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar Cıkarım gcnol n;rt-k· \ 

~Örü: FUAT BIL'AL 
_) 

25 kuruştur. 
P-~ZARTES!DEN ÖZGE GÜNLERDE. VE SABAHLARI ÇIK.AR.\.... _ ___.... ___ _) 

Ağustos 21 Çarşamba 1935 

Dünkü verdiğimiz hab ri 
\e}'ıd eden, geç vakit aldı· 

il lı,, '"' , ı • ı l •ıııniı 

ğıınız bıı telgraftan da an· 

laşacağı iizere Başbaka 

mmız İ mel lnönünün lzmire 

Bandırma yolu ile geçme1eri 

tahakkuk etmiş bulunuyor 
500 Göçmen d~~2 geldi. 

İstanbul, 20 tA.A.)- Dün 
Öğrendiğimize göre Baş · • 

• 
1 

lstanbula Bursa vapurıle Ro. 
bakanımız bugün hususi bır manyadan 50 göçmen da-

lcatar'a saal yirmi birde şeh ha gefmiş ve Tekirdağına 

rimizden geçeceklerdir. gitmiştir 
==--==-=---=-===== 

Nüfus B i r Y a z ı Ati n a d a 
'•Yımı için müşavir ofa- ) H e y e c a n Uyandırdı 
11~ isviçıeden bir uzman Bir gazete Yunan milli müdafaa teşkll3tının bozu~ 
Ank.}8l~c~~:~ ı _ 1" olduğunu yazdığı için General Kondilis emıile mah-

~e,tind e yapı' acak genel nü· ~em eye veril~i. 
~& sayımı için müşavir sıfa İstanbul. 20 (Özel) ı Bu yazıya göre bu şirl<et 

tı e c\ng ,je eJilen isveçre Atina M. Koçyas gazetesi bu son siparışi aldığı taktir 

lı'.la tıstik gene\ dir .... ktörü ey· dıkkate şayan bir yazı de :!O) mil yon drahmi komu 
neşret nııştı r. Bu yazı. Yunan 1 

~ lin yirnıiıdnde nı em leke· syon a acaktır. 
tı hüküınetının deniz ve hava Gazete. Yunan milli nıü 
llııı.e ge 1ecek ve otuz ilk kuvvetl'.!ri içın vereceği btş 

te.r , dafna te~kılalmın bozuk ol 
-r ne kadar ka acakhr milyar drahmi ık siparişi al- d 

uğuuu yaz 1 ığı çın, :\l. Ko-
~ mak üzere şal ık bır borsa 

1• z m ·, r de ı· ~~·~;;~·. ı::, b·~·;:mr;:,~:·~:· 1 :::: ;~;, e :ri;. h~~~k o7n~~· 

ınc:r örünü beş buçukla ı 
o~ ~ir arasmda satıl~1. 
t~tnir , :!O (AA.) - Bu 

~ılın . . .. - .. 1- . b 
ıııcır urunu zmır or 

'a,ı I na g .. l nıiş \'e beş kuruş 

t~ 0 n bir kuruş arasında sa 
•I~ .. ,,ftır. 

Lav al 

Pııis büyük elçimizle gö 
rüştü. 

d~ Parıs, 20 (A.A) Laval 

lln Parıs Biiviik E dmiz1e 
&Örfıırn .. t" Uf ur. 

mürekkep bır şirketin te{e 1 ştur. Bu neşrıyat, Atınrıda 
kkiil ettiğini ifşa elmt-kledır. herecall uynndırmıştır. 

Bu yılki 
f m~'k ürünü ~ış memla

ketlere gön~eril~i. 
lstanbul, :.O (AA.) Bu 

gün Ordudan 65, Giresun -

dan 637 çuval yeni ürün ıç 

fındık dış nıem 1 cket'ere gö 

nderi1mek üzere t(;ren'c va

pura yükleti miştir. 

Ordunun bu yılki fındık 

reko ' tası on mil)on Pıi:.-; 

yüz bin ki o tahmin e !il

mektedir. 

Yugoslav yada 
Radikal ~lrliği a~ın~a ye

ni ~ir parti ~uruldu. 
Belgrat, 20 (A.A ) Yu 

goslavyada radıka\lar Hosna 
müslümanları ve ~lavak a rı 
Ka lar birleşmek sureli 1e 
Yugos avya radikal birliği 
adında Yeni bir parti kur 
muş'ardır. 

Bu pnrti~e bütün hüku 
met erkfım bulunmaktadır. 

i~' kaçakc1 birbirini öt~ür~u 
İstanbul. ıO 1 Özel] 

Evüple iki tütün kaçakç sı 
arasında kavga çıkmış ve 
hPr ikisi yPkdH!f•rini ölrllir 
müşlür . 

slovakyanın Paris dçisı 

, Edenle görüşmüş ve küçük 
. andlaşma dev?etleri adına 

Paris görüşmeleri hakkında 

malümat istenmiştir. 

Bu nazık durumda l<üçük 

and aşımı ıle yapılan bu te • 

masın hususi 1 ır değerı 

olduğu lrnydedılmektedir. 

Nevyork, 20 IA A.j Ne 
vy rk Taymıs g .. zetesi Am

erika çe\'en eı ı Par ı:; gö 

rüşmelerinin inkıtaa uğra· 

masından ölürii çok endişe 
ettik erıni 'e bu in kıt< ın 

Avrup'l ve Afr kada akisle 

rınden l·orku'duğunu yaz· 

mcıktadır. 

Londra, ~() IA.A.j Ha 
beşistanda Lu unan Ingi iz 

tabasının VC)Ct İngılız l ı 
ma yesin de bu unan k mse 

ltalyada 
Maden kuyularmm ~irisini 
anslltn su ~ast1. on dört 

kişi öloo 
İstanbul , 20 {Özel) İta-

lyada yeni bir kaza dcıha 
olmuştur. Rıbbola 1 ınıt ma 
denlerinde-, kuyulardan biri 
si ansı-ıın su hücumuna ma· 
ruz kalmış ve ameleden 
on dört kişi lcaçRmıyaral' 

boğulmuştur. 
Su fazla miktarda gelme 

kte olduğundan ölen am<>
lerin cesetleri henüz çıkarı· 

lamamış ve diger kuyulnrdn 

da iş tatil edilmiştir. 

ONUNCU YıL 

Geçiyorlar . 

lerde tamamile uygun bulu· 

nmakla beraber Büyük Bri· 

tanya Fransanın Habeş im

paratoru larafmdan kabul 

edilmek şartile ileri sürdü

ğü siyasal tavizlere karşı 

durmaktadır. Habeş idaresi

nin bir takım şubelerinde 

ve orduda İtalyan müşavir
lr-ri.nin bulunması bu cilm· 
tetlendir. 

İstanbul, 20 f Özel J Fr· 
ansız gazeteleri. üçler kon-

feransının dağılmasından 

hası\ olacak tehlikeyi kay-

delmekte ve İtalyanın ina

dından, kendi hudutları ci-

varındaki meml"ketlerin ih· 
tiraslarının 

malinden 

ler. 

uyanmagı ihti

bahset mektedir · 

Amerikaya tahsile giden 
tayarecif erimiz geldi. 
İstanbul, 20 {Özel) - Ta

yaredlik için Amerikaya 
gönderilmiş olan 8 tayare· 

cimiz ikmal tahsil ederek 
bugün İstanbula geldiler. 

lzrr1ir Arsıulusal Pa
ayın Varı Açıh yor .. 

Panaynm ~ütün ~azuhklan bitti. Sovyet Rusya, Yugo
slavya, italya. Yunanistan ~ü~ümetleriyle ~ir çok ya

~ancı f nmalar panayıra iş,ira~ ettiler 

Başbalrnn İoıınen lnönü 

nün bir ~oylevi ile ~arın 

açılacak olan İzmir arsıulu· 
sal pımayırının bütün ha· 
zır1 ıkları bitmiştir Pavyon· 
lar ve panayıra yapılm<lkta 

olan asfalt yolların inşası 

da tami\nılanmıştır 
Pamıyıra Sovyet Rusya 

Yugoslavya, İtalya, Yuna 
nistan hükumetleri rPsmen 
iştirak etmektedir1tr. Bun 

lardan başka birçok yaban· 

cı firmalar da sergide özel 

pavyonlar hazırlamışlardır. 

Panayırın bu yıl göster. 

diği iki hususiyet zırai ve 
sınai kısımları ihtiva etme· 

sidir 1935 Panayırı pek az 
zaman,:fa Türk endüslirisi· 

nin nt> kadar büyük bir 
hızla ilt:r 1emiş olduğunu 

ziyretçilere gösterecektir. 

Panayırda radyo ve ho
parlör tertibah mükemmel 
bir şekilde VRpılmıştır. At
atürk heykeli panayır ge. 
celt- ri bol ışıkla aydınla

tılacnk tır. 

Panayır on bir eylül çar· 
şam ba günü kapanacaktır. 



\le lll ll' k• l 

İki iÜn evel. Memleket 
hastah'\nesini ziyaret ede 

cek oldum .. 
Operatör Alı Rizanın , ora

da olup olmadığını anla mak 
için. telefonu açtım .. 

Bir hayla uğraşmadan so 
nra, santral karşıma çıktı: 

Memleket hastahane
sini verirmisiniz; dedim . 

- Verdim; dedi. 
Ve o da, uzun bir çabala

madan sonra, Hastahaneyi 
bula bi idi. 

- Allooo .. Hastahane mi? 
Kimsiniz?. Bay Ali Riza 

orada. mı? Lütfen telefona 
kadar çağırırmısınız?. 

Ses yok .. Meğer hat kap 
anmıı; uzunca ve can sıkıcı 
dakikalardan sonra, telefon
da, onun sesi .. 

Efendim, bugünlerde 
ı\meliyatınız var mı? Şey, 
efendim.. poğumevini yaz 
dıkta .. Şimdi sıra sizin .. 
yarın mı?. Hem de iki ame 
liyat ha?. Çok. çok teşekkür 
ederim, Doktor ... 

•• 

Ertesi günü, erkenden 
Hasta haneye damladım .. 

Kendısi, vizitede imiş ve 
epice beklemt>k lazım geli 
yor mu~ ... 

Bir koltuğa oturup, gaze 
te okumaktansa, koğuşları 
dolaşmayı daha mi1nSlııip 
buldum . . 

Koğuşlar <lop dolu ... 

İki büklüm inliyenler. sa
kin sakin uyuyanlar, gelip 

geçenlere kayıtsızca balrnn 
lar .. ve bir aşağı bir ynkarı 
dolaşanlar. göze çarpıyordu. . . 

- Bir gön:lekte, bayana 
getirin. . · 

Operatör, ameliyat oda
sınaa, hem ellerini yıkıyor; 
hem de benimle konuşuyor· 
du 

Doktor, şimdı amelı 
)'at yapacaksınız, dıkkat 

ediyorum da, o kadar tabii 
siniz ki.. Ameliyatlarda 
hiç heyecan duymuyorSL nu~ 
anlaşılan . . 

O, hiç eksılmiyen dudak 
ucu gülüşü ile: 

- Ameliyat esnasında· , 
dedi. heyecan duvmak ha 
stayı toprağa gömmek, de 
mektir . . . 

Doktor, ameliyat yatağı· 

na ilerlerken. ben de, etra 

fıma bir göz gezdirdim: 
Oda, gıcır gıcır temiz . .. 

Ortada, kar gibi çarşaflı 
ameliyat yatağı.. Aletler 
ince bir kadın titizliği ile 1 

dolap 'ara yerleştirilmit . . Beş j 
tane trome . Ve onların içi· 

nde otoklav da isterlize edi· 
imiş lastik eldiven ve ame· 
liyat gömlekleri. . . 

Doktor. trome iÇinden al . 

dığı gömleği giyerken, ame· 

ıı' ı .ılı:ı 1 (' 1 

liyat yatağındaki hastanın 

ko1larını ba~l ıyan hemş i re 
lere, boyuna emirler veri. 
yordu: 

- Kola iğne y;ıpm .. 
- Eteri , da) ayı n l,urnu-

na .. . 

Bayılan hastanın , karnını 

yarmakla n E'Şgul olan cok 
tora soıdum: 

- Tababet alemi , kJoro 
formun hir hasta ıçin çok 
zarar'ı o!duğunu söyled iği 
halc!e siz, yine kullandın ı z .. 

Afganlı gençlerden ılk söy
levi Ali verer~k Afgan hüku 
metinin kuruluşundan ve İn · 
gi\iz işgaline kadar ola n 
durumu anla th. 

O, lastik eldivenli eli ile ı 
hastanın bağırsaklarını ka 
rış•ırırken cevap verdi: 

Kurtul ut ııa vaşını ve tari · 
hini Ekber İnanç, Türk ,\ f -
gan dostluğunu da Vahit 

izah etti. 
Konferanslardan sonra ela 

Gençler temsil ettikleri 
- Billrorsunuı. ki, kloro 

form, hastaya <tCHtnı du)Ut· 
mamak için kullanılan bir 
ilaçtır . 

Bunsuz yapılan ameliyat· 
lar da p ek çoktur .. 

Fakat, mühim ameliyat· 
lardn kloroform, muh"kkak 
lazımdır. 

Çünkü, acının . dayanıl 
ma:.r. iıtrnpll\rın slniıler üze 

rinde oynadığı rol Vij r lht. 

Mesela: Şu yaptı~un ame· 

liyatta kloroform lrn1lan 

maz.;am . acının te!!iri i 'e , 
belki kalp Jurabilır . 

t\imdi , yap :. caa ım ilcınc i 
ameliyatla, lıasl a nıı bayılt

mıyncağım. Ond1 h e r ş e yi 

gözünüzle görecekfinız .. 
İkinci amelıyat, hakikaten 

dehıetti : Bir yanma netice
ıinde büzülen ayak damar· 
ları kesilecekti .. 

Yanma hadiseıinden an
cl\k hir yıl sonra ıuuruna 
k ,ı vu~an kadıncağız, dokto -
run elindeki bıça ğı görünce, 
ııapsarı kesildi. . 

Mütemadiyen ıııoğuk ter 
döküyordu . 

l 1ir Zft man ge ldi ki . na b 
zı pek zaif atmıya başlaclı .. 

Ben, ha.unu, böyle sap 
sarı görünce, ııe yalan söy· 

liyeyim, şahndet getırmenin 
sırası geldi, zannell•m .. . 

Düıünceme göre, bu ka · 
dının şgeçırdığ i fena l ıklar, 

acının tesirinden ziyad<•, 
bıçağın korkusundandı .. . 

"' * . 
Doktorun çalışma odasın · 

da idik . Cılt uzmanı B. 
Mehmet Ali benim, iki 
amelıyata birden girdi ğ imi 
öğrenince: 

. Ooo soğuk kanlılıkta 
lngılizlere taı çıkartacakıın 
galiba.1• 

Diye takı l dı .. 
~öz, aletle re ıntıkal et 

mişti. 

Bay Ali Rıza : 

- Hastahanemizde, di 

yordu; lster !Jzyon 

dir. 

modern · 

Düne kıtclllr tlletl l: r , e 1ek 
trikle islerlizyon edilirken, 
şimdi, Franıadn olduğu gl 
bi, kuru isterlizyon yapı 

vetlilere pasta, ıurup ve 
dondurma ı~ram edildi. 

Toplantıda hazır bulunan 
İlbay ve Şarbayrnıız B. Sa
lim Gündoğan Afganlı tale. 1 

b ~ ye veciz bir söylevle te· ı 
şekkür elliler. 

Türkiyeye o 1an san.imi bağ 
!arını aç ğa vurnn kalple-
rınde ateşlı bir yurd 
sevgiı;i la~ıyan Afganlı ~er. ç · 

leri göı;terdılderi bu hasıa 

ııtiyetten dolayı kutfularız 

Açı~ teşe~~ür 
Yirm i y,lda nbcri çekmek

te olduğum ı.. ulak hastalı 

ğtmın tedavisi için Hoğaz 
ve Ku ak Uzananı B. Doktor 
Kamil Seslioğll na müra-

Gi~en SByJavlanmtz 
Saylavlarımız iL Rahmi 

Selçuk dün Susığırlıktan 

şehrimize gelmiş \:e akşam 

treıııle t ekrar Susığır'ığa 

dönmüşlerdir . 

Saylavınuz B. M. Cavit 

dün İstanbula gitmişlerdir .• 

8. Hacim Mu~ittin Su&ığır. 
ltkt2n 6öo~ne gitti. 
Susığırlık, 20 \Özel ayta 

rı1111zdan) - Burada incele 

iki perdelık "C:bedi iztirap

lar,, piyesi ile "Üç deliler,, 
ko nedisinde çok muvl\ff;ık 
oldular. Halk tE.rafından 
hararetle alkış 1andılar. 

Gençleri lrntlularız. 

Türkiye yüzme bir incilit-
1 leri ve e~n~ırm? ~ö,gesi 

Bandırma , 20 

tuımızdan J --

!Öze\ ay 

fstanbu 'da 

yapı 1an Türkiye yüzme bi 

rinc ılıkle rine Bandırma böl

geıinin yüzücületi ele iştirak 

etmişlerdi . Yüzücül~rimiz 

müsa bakalarda diğer bazı 

bölgelere na zaran oldukca 

eyi bir sonuç elde etmişler · 

dir 

Yarış?arda derece alan 

1 Zayıflama mod"
11 

1 · te· 
çıktığındanberi yen.ek 11 

!erin Je çok tutumlu clavra· 

nıyorl ar. 

2 Tuvalet harçlarından 
başka harçlarda savurganh 

ğ• sevmez'er. 
3 - Sağlıklarına yaradı 

ğı varadıiını bi cHkleri h•.~ 
.. ru· 

de U7.un yo'u yaya Y11 

1 
mek istemez1er. 

4 - Gövdelerinin biç.inl' 

siz "iri yarı" lıklarını göıte~ 
rmemek için modaya artı 
düfkündürler I 

5 Kendilerini yakıtık ı 
.. t k . . lelin her gos erme ıçın tuva 

l .. 1.. .. b mektafl ur usune aş vur 

çek i .ımezler. .. . 
6 - Kendilerinin, yol gos 

' teric~ gibi , önlerinden gill< 
memesi için göbeklerini ço 
sıkı bir korsajla bağlarlar· 

caat ettim. Değerli Dokto
run iki aydanberi yapmak 

ta olduğu tedavi ile, Lu de 
faki ameliyata sayesinde ku 
lağım tamamen eyi oldu. 
Beni büyük bir dertten lrnr 
taran Doktor B. Kamil Ses 

lioğluna (Türk Dıli) i 1e en 
derin teşekkürlerimi sunarım. 

mel erde bu 1unmaktıt o'an 

saylavımı:.r. B. Hacim Mu . 

hillin bugün Bandırmaya 

gitti. Sayla \'lmız oradan Gö 

1 nene geçec .. ktir 

yüzücülerimizin adlarını bil· 
1 

diriyorum: 

7 -- Bunlarda "iri yarı .. 
bo· 

erkekler gibi çokca bot 
w d 1 F k eı.elikgaz ır ar. a at gev . 

Kasaplar mahallesinden 
Kahved Halil oğlu 

Nurittin 

Halkevinin o~ulalara gir
me~ isti yen gençlere yap · 

1 

İki yüz metre serbest yü ı 
zmede Cevat üçüncü, yüz 

I .~ •• k 
lerini seslerinin ince ıgı 

1 lar . 
metre sırt üstü yÜLmede Şa. 

mil üçüncü , clört yüz metre 

serbestte Cevat ikinci 
1 

200 X 2 bayrakta Bandırma 

tiP 

1 
8 - Hoşlandıkları 

1 dırdı· 
1 "çiroz,, diye iıfat an 

ğım, zayıf tiplerdir I 
11

• 

9 "Torik diye sıfat il 
" ı r 

yoru7. . ı trğı yar~ım. 
' takımı üçüncü olmuştur . 

Hava 
Tehlikesi. 

dırdığım, tombul kadın 8 

dan hiç hoşlanmazlar. 
· atroY" 

Bir sened~ ne kadar 
hoslA y<ıtırıyo • sunu7 , Bay 
Doktor? . 

İki bini geçer. . Altı 

fUbemızde, doksan be~ ya-
tak vardır 

Fakat, ne yazı :, ki . bu 

doksan beş y:ı tal<, müracaat 

ed~n hastalara yeti~mıyor . . 
Onun iç n, gelen hastalar, 
yatma nöbc:ti beklıyorlnr.. 1 

Çok uzak lardan gelerelc , bu 
nöhet yüzündc-n tekrar geri 
dönen lıasla ar az cleiıl ... 

Elımizde dt,ğil ki ... Bura
dald nğır ha st , tarı c;ıkarıp . 

on l arı alnıak olu r n: u? .. 
Ne yapalım , ~ imdilik me 

cburuz buna ... 

1 er<le bu Hastahanenin 
kadrosu g en i şler veya ha~ 

ka bir lıas tahııne daha açı 

lırsa . ozaman, belki viliye· 
timizin ihtiyacım, kı smen 

o ' ııun , gidermi~ oluruz ... 

İki " YJ/dız 

Halke vimiz oku1a la ra gi

rmek v e lcayd olmak isli

yen gen çle rimize büyük bir 

kolaylıkta bulunmakta dır . 

Türkiyedeki hemen hem 
en bütün okulaların şartla
rınt elde eden e vimiz bun
ları top 'amakla gençle re 
cidde n büyük bir hizmette 
bulunmuştur. 

Herhangi bir okulaya gir 
mel< istiyen 'erin bir d~fa 

Halke vine baş vurmalar. 
çok faidelı ol o caktır . 

M9nyast~1Ja Hava Kurumu
na yardım büyük ~ir ilgi 

He devam e~iyor. 
Many as, 20 (Özel a vtarı 

mızdnn ) Kamunumuzda ha 

va tehlikesini bi f'nl t' r kuru · 

1 

muna esas ve yardımcı üye 

yazılanların ,.,a yısı gittıkçc 

Ortao~ullarda lale"e 1.ay- 1 ç~ğalm , ·< ~a .ve ~öylerin bu 
U 1\ ugurda bırbırl erıle yarış et-

~Jn8 dün ~aşt~ndı tikle ri büy~k- bir sevinçle ve 
kıvançla gorulınektedir. 

Kız ortn, erke k orlaok· 
n ' arına girece k olnn kız ve 
erkek ta ebenin kayıcflarıı a 
dünden ı tiharen 

Kaınunbayımız Nebil Bara
nın bu hususta büyük yar · 
dımları göri1lmektc dir 

başlırnmıs · ş · d k d • ıın iye a ar l<öylülerİ· 
lır . 

Kayıt iti ohız b ir ağus · 

tosta lcati o 'arnk bitmiş 

olacaktır . 

mizin veril yeklınu 
lirayı aşmıştır 

Yardım büvük bir 
devam ediyor. 

ü ç bin 

ılgi ile 

10 - Sinama, tıy 

Çok dü.ı.kündürler \' iLi. 
ı 1 - Otomobil yolcll 

·ı.> fi . 
ğıı , tren yolculuğu gı 1

1 1 o ctı 
lcantılı ve kalaba ık Y 
luk canlarınızı sıkar· 

. kadınla · 
l 2 - "Jri yarı,. _ • 

-,urı 
rın yaşlısı çok çirkin go . 

d 
~ w •• şl arını her 'lll ugu ıçın Y" .. 

kit saklarlar k da 
J 3 En son olara 

k uıull 
ev işlerile uğratma ' 

boylu işlerine gdmeZ· it k 
N· sa ı 

Bandırma spor bölge~inin 
senelik kongresı 

(ô l ayta 
Bandırma, 20 ı.e ·d 

B dırm 1 
rımızdan) an . 935 
man bö gesinin 934 111 bu aY 
yılı se nclık kongresı 011 
yirmi beşinci günü saati tı 

T an 
beşte yapıll\cıtktır. op il< 

. t Ha 
Bandırma Cumurıye 

1 aktı'· 
Partisi kurağında o ac 
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- ·-- Gazlar ne taraftan ge1iyorsa 

o tarAf a yürüye re k gaz'ı 

olan verleroen uzak laşırı2. 
Eier evde isek, evimızin 

TORKDILI 
w 

1 Yabancı gazeteler de gördüklerimiz. 1 Köylü 
Kardeşlerle 
_Konuşma. 
Kardaşlanm; 

• lıer tarafını güzelcıe hava 
girmiyecek suret\e kapalı 

11z. Islak bezleri kapılara, 
Gazlardan korunmak ıçın 

neler } apacağımızı l.onuşa· 
taktık. işte devam e dh·orum: 

Çelik Miğferlilerin sonu 
~Blı~ miğferlilerin siyasal rolleri - ve demohasinin 
cumuriyete ~arşı mu~alihti - Hitler mev~iine gel

Bu korunma çarelerinin 
batında maske gelir. Mns 
ke (gaz örtüsü, şunlardan 
ibarettir: 

l - Yüzü örten kumaı 
kısını , 

2 Maskenin gözlükleri, 
3 So'uğumu2u süzgeç· 

len geçiren alet, 

4 Maskenin bağı' arı , 

I 5 Nefes verirken açı· 
ıp, alırken kapanan kapaklı 
illet vardır 

Maske yüze takıldığı za 
toan hiç bir taraftan ha va 
&•rrniyecek kadar düzgün 
01ına.lıdır . Maskelerin çeıit· 
lcrj v.,rdır. Hükümet hangi 
llıaskeleri kullanacağımızı 
bize bildirecektir. 

Maske nasıl takı\ır. 
Baş açık iken maskeı.in 

'llıgeçi öne getirilir ve sağ, 
~ol el ıle bağlarından tutu 
llrak çene içeri sokulur ve 
bağlar başın üzeri~e rloğru 
bYice çekilir ve sonra arka 
'(~lı iliklenir ( Tokalanı r) 
~ llı:e eyice yapışmasına dik· 
at edilmelidir 

Maske nasıl çıkarılır. 
1 - Arka bağı evela 

ç0ıüiür 
' 

b ı -· Maskenin saR, sol 
llğları gevşedilir, 
3 - Ma ke başın ii ıcrin 

den tutularak alınır, maske 

~1karılınca hemen kutusuna 

1
°nutmaz. İçeriti rutubet 

ytıllliş, yani ı~lanmıştır 
illnız ince lrnm P. ~ kısmı te · 

~iı bir çaputla silinir Cem· 

1'tırıa el dokundurmama 1 ı , 
0tıra uzun hağındnn tutup 

'1' ,. -
k 'amalı. havalandırmalı ve 
~lusuna konmalı. 

Maskenin korunması 
I Maal<eler rutubetsiz ~er 
l~td~ taklanır. Eğer kumaş . 
'lik veya buna benzer bir 

ley 1 . 
b 

1 
se hafıf rutubeth yerde 

lt ıırıdurmalı. Soba , man· 
~al k .. k enarma veya guneş ar· 
11

' 111 .. k l ·· k- k ~ q oymama ı çun u u 
, aı bozulur. Farelerden eyi 

ka~la.malı çünki fare 1er mas· 
ye erin düşmanı dır 
a~ıcı (Hardal) gazları karşı 
~- korunma 

l 1 tı Re.r bu gazlar bize gaz ha. 
\o Je dokanmış ise ; çamaşır 
I~ t:l biseleri çıkarnıak, sabun· 
ı. su ile yıkaıımtık, yü:ı 
'ta 
~tid~1 suyA ıki ~ram soda 
tıı ıp pamukla aözlerı .ıl 
~k 'd d k iti! b'· mı emize o anmış 

b ır çay kaşığı wda i1e 
t 

k .. ' ıki bardak su içirlp 
'4\lı 

lçı •rınak. Sıcak suyun 
detıe. tıane ruhu alıp derin 
~~tın koklamak lazımdır . 
~a _Yakıcı gaı.ın kokusundan 
tıbtıı (kömürden çı'<tın koku 

~" ' görünmez bir gazdır 
~i\:d~ı. ıtır, sarımsak gibi ko
~lı ·)Ağılananlar içindir. Eğer 
b t Yakıcı gaz olduğu gibi 
blıl tarafımı%a d;ımfaısa, 
d,h"'tırsa ne yapaca ğımızı 

li~ evel söylPdim. 
d:ı. 0 Yle tehlikeli zamanlar 
~ e'" 
~~ !;er maskemiz yoksa 

'
1t•n '~ h acak yerimiz de yok -

~~ .... eınen tllendılleri ısladıp 
<.lJ lll .. 

1l111d llze l<apaı n:, saınanı 

~11 it Yüzümüzü soka rız. 
Yva 1 ~ı d rı arı ırızın torbal ını-

'li\~il ıaladıp ve ıçerisine 
~'\ sanlan koyup ba~ları 

sıın sıkı geçiririz. 

pencerelere <\sa rız 
lambayı söndürürüz, 
içmeyiz Maskemiz 
ıodalı suda ıslndılmış 

Ateşi, 

siğarl\ 

yoksa 
bezle-

ri yüzümüıe örteriz ve ev
lerin Git kat 1a rına çekilir iz 

~i~ten sonra~i vaziyetleri. 

Kolay maske 
İçtiğimiz kı-hvelerin tel

velerini atmayız, biriktıririz. 

Bunları ıslatırız ve tülbent 
araıına koyupta ağzımızı, 

burnumuzu ka.parsal< ucuz 
b r maske elde etmiş olu
ruz. Fakat yine asıl maske 
gibi korumaz. Bu söyledik· 
lerim ilk tedbirlerdir. 

Sığınaklar. 
Her tarafı kapadılmı~, yer 

altı mahzenlerı<.İir. Bun'arın 

üııtü çok sağlam olmalı, 

geni§ yapılmalı Ü!ltlerinin 
ne kadar kalınlıltta olaca 
ğını, na ı l yapılacağını evel 
ce söyledım Evlerımizdeki 
bodurumlar da bize sığınak 
olur. Fakat bura•arın eyice 
örtülü olması lazımdır. Pen 
çere1erine, kapıya dikkat 
etmeli, aralık bırakmamalı; 
ıılak bezler, havlular, ça 

putlarla güzelce hava ge
lecek yerleri tıkamalı. llöy-
le olmazsa lJuraları tehli 
kelidir Çünkü; gazların aşa 
ğıdn toplandığını söylemi~ 
tim. 

Rester Lloyd gazetesi ) a-
zıyor · 

Alman nasyonal sosyalist 
muharipleri bırliğinin Ber· 
lin, Brandenburg ve Pome 
ranyada kapatılmasile Al· 
manyanın büyük harpten 
sonraki tarihinin en önemli 
bahislerinden biri nihayet 
bulmuş oluyor NsJfb. son 
senelerde Almanyanın siya· 
sal tarihinde çok büyük bir 
rol oynıyan muhafazakar 
Çe ' ik miğferlilerden başlrn 

bir şey değildir Çelik miğ· 
fer il er her ne kadar Al-
manya\nın her tarafında 

menedilmişsede payitahta 
menedilmiş olması pek ya 
kında memleketi!J her tara· 
f ından kaldırılacağına ala· 
mettir. Bir çok yerlerde ve 
mesela Berlinde bu kadar 
tatbik olunurlıen gö terilen 
sebep Ç\!lık miğferlılerin, 

nasyonal sosyalist harekiti
ne iltihak ettikleri halde 
bütün muhalifle_ri toplıyan 
bir birlik teşkil etmiş 
olmalarıdır . filhaki · 

ka ne hüküınet mev 
kiindeki parti, ne de bizzat 

Yiyecek içecek şeylerin korun- lıiikumet, NscHbnin özel sı 
mas• yasal iradesini kıramamıştı. 

Bunları üstü kapaklı gaz 3 üncü Reichin ilk zama -
tenekeleri içine vey-t şitelere nlarında, Çelik miğferlilt r 
koyup gazlardan koruyncak ile Nsdfbnin arasında geçen 
yerlere sal<lamalı. Anharla ihtilaflardan !:Onra, Çelik 

ı '- mig~ferlilerııı resmen hüku. rımızın her tarafını u a~ 

bezlerle (altı da ilımal e-:lıl· met partisinin lwntro u al-
memeli ) ıslak samanlarla tına girıne:ıine ve başkanla· 

1 1 ı ı- h" 1 · · rı Seldtenin, Hit1er hu'"ku-sarı ma ı. hu asa ZI\ ıre erımı. 

zın bu'unduklnrı yuleri gaz- melinin başlangıcından beri 
l ı havadan koruyacak suret kabineye d tt hil olmasına · 

, te korumak gerek lir. rn ğmen nasyonal sosyalist 

Gaz tehlikesi bittikten sonra 1 11artisınin gayelerııe Çelık 
J ' ıniğf erlilnin gayeleri arası 

ı - Kapı ve peıı çert> eri j 
' açıp evin içini ha vıılandırmak, nda clai ,.,a bir fark olmuş 

l ve bu fark, bilhassa son 2 Yerlere bol kireç 
haftaların sıyasal durumuv 

kaymağı serpmek 
3 Mümki.inse evi ba· la çok bariz bir şekil alna 

dana yapmak, ştı. Nsdfbnin aldığı özel du-
4 - Asitfenik veya so· rumu anlan.ak için bu bir 

dalı suyu hir süpürge ile liğin tarihine hir göz at -
her tarafına serpmek, mak lazımdır. 

lşte arkadaş1ar, size tny · Çelik miğferli 1 t:r, büyük 
areden gelecek fenalıklrlrı , savaştan kısa bir nman 
ne yapacağımızı, nasıl ko· sonra, Alman ordusunun 
runacağın ızı bir, bir llnlat- muhafaznkar unsurlarının 
tını. Ve hepiniz şunu anla· birleşmesilc meydana gel-
dınız ki düşman tayaı e'eri· miştı. Bu birliğin başında 

ne karşı en büyük çare, on imparatorluk ordusunun yül<-
ları sınırlarımızdan içe ri sek rütbeli askerleri ol<1uğu 
sokmamaktır. l'unun için de gibi, yaşaması için azım 
hü) ük atamıı.ın \ e göz be gel t!n nıaddi vasıtalarda, 
beğımiz ismet İnönünün bu doğu El be ha valisindeki 
yruğundan ay ılmıyalım. unlikanelerden ve büynk 
Her şeyden evel tayarele· endüstriden tedarık ediliyor
rilT'izi çoğaltalım. Başk<' ca du Çtlik nıiğferliler Demok · 
kurtuluş çaresi yoktur Uu ralik curr, urıyete karşı der 
sözlerimi r an evinizde sak· hal muhalif bir vazi
layın, bilmıyenlere de öğretin.! yet a!dılar: Zıra asker zih -
büvük yardımı o 1ur. Hoşça niyetini, Prusya disiplinini 
kal~n, karclaşlarım. ve soysal hif'rarschieyi te 

ınsil ettikleri gibi Ekstre · 
mit partilerin mücadele usu
~ erine hemen hemen hiç 
iştırak etmemişlerdi l Hal 
buki büyük harpten sonra 
lrnmünitıtler ve nasvonal so 
syali~tlcr birbir lerile, ::onsuz 
ve ı, a nlı bir nıücaclf leye 
girişmışlerdir. ) 
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Çelik mi ~ ferlil erın ~ ıya 

sal rolleri , Almanyada Wei· 
mar cunım iyeli aleyhdar· 

lığı dahn geniş bir ölçü nl 

dıktan sonra, b~yümeğe baş 
ladı Eğer daha eski hadi· 
seler gözönünde tutulmı 

yacak olurlarsa < 1925 yılı 
nda Hindenburg ilk clcf a 
olarak cumurbaşkanlığına 

seçiln esi, 19.iO yılında Hu 
genberg taraftarlarının Yung 
planının muarız olma1arı ) 
Çe ik miğferlilerın en fazla 
siyasal faaliyetleri Hayın 

havzasının boşaltılmasından 
sonra Koblenz ve Breslau 
da yapılan büyük tt!zahü 
ratla aynı zrımana tesadüf 
eder. Malum olduğu üzere 
bu tezahürat, Almanyada 
süel ve ulusal düşiincelerin 
hayat bulmasını v .. bu fiki· 
rlerin devletle sıkı sıkıya 

bağlı olduğunu ıfade edı~ o 
rdıı . Nasyonal sosyalist 
partisir in bü} ümesi 
aynı tarihe isabet 
mektedir . 1930 Ey ul 

de 
et 
se-

çimlen) Weimar cumuriyc 
linin hayatla olduğu sıra · 

!arda NSDAP ile Çelik 
miğferlılerin yo lu senelerce 
birbirine muvazi kalmışll: 
Brüning devresinde Çelik 
miğferlılerle SA nin Han· 
burgda berabe•ce yapmış 

oldukları büyük resmigeçıt, 

Nasyonal Sosyalıstlerle Al
man Nasyonalistl~rinin si 
yasal bır bırlik olduğunu 

gösteriyordu. Fakat bu bir 
lik müşterek bir plana de-
ğil, aynı gayeye dayanı 

yordu: We•mar kanunu esa· 
sisine dayanan Curnuriyetin 
ortadan kaldırılması! Nsafb
nin nasyonnl sosyalizm ' e 
ruhen an 1aşnındığını l ~)32 
de yapılan Cumurba§kan 
lığı seçimi açıkca gösterel i 
Çelik mi~ferliler i lk seçim 
de ne Feldmarşal Hinden
bu• ga ve nede Hitlere il ti· 
hale etmiyere k ayrıca mi · 
ralay Düsterb--rg mımzet 

olarak gösterdi. Fakat Dus-
, terherg ikinci seçimde geri 

çeki lerek yerini 1 lindenbur· 
ga verdi. Brüningin g "' ri 
çekilmesin ien r.orıra başlı . 

van siyam) devrim 

esnas nda Düsterbergın hnk. 
kında mütemadi bir takibat 
yapıldı . Nasyonal sosyalist 

ler kendisinin tam bir ari 
ırka mensup olmadı ğ ını ile 
ri sürerek (Büyük annele · 
rinden biri yahudı idi) uzak· 
!aştırmak istiyorlardı . Nete · 
kim biraz sonra çekilmeğe 

mecbur kaldı. 
ı 933 ikinc•kanunun son· 

farına doğru Adolf Hitler 

hükumet mevkiine gelince 
Çelik miğferli ' er, 1932 nisa · 
nından daha mesuliyetli bir 
karar vermeğe mecbur ol 
dular. 1932 de cumurbaş· 
kanlığ ı seçimı esnasmda 
Hıtlerle Hındenburg k&rşı 

karşıya dururlarken oı duya 
karşı mertçe davranmak 
için so~yal demokratlarla ' 
birlikte Hindenburgı seçmiş· 
lerdı. Fakat şimdi Schleıc. 

herin sukutundan soura 
Hitlerle Hındenburg aynı 

seviyede bulunuyorlardı. gu 
suretle Çelik miğferlılere 

daha yakın olan Alman 

SAYFA 3 

Sınd1rgı surh hu~u~ 
ha~imliğinden: 

ı Bah~esir icra 
memurluğundan: 

Akhisarın Reşatbey ma 
hallesinden Şa t ıroğlu Meh 
met ile Sındırgının R ·za iye 
mahallesinden ölü Servet 
kızı ve Kırkağaçlı Mehmet 
karısı Münibenin şayian 

mutasarrıf olduklar Rızaiy~ 
mahalle.sinde katn şarkan 
dere, garben Hacı llalil oğ
lu yetimleri , ~imalen mu 
kaddema demirci Hüseyin 
usta e :yevm rnhıbi senet, 
cenuben senette dere ve 
ha' iha:ıır hududu su arkı ile 
mahdut, şark cihetinde bir 
ve şarkı cenubu<la bir bu 
çu". ve aarp cih~tinde keza 
bir dönüm av 'u, n eyva ve 
sebze bahçeleri, deve ve 
hayvan damları ile saman. 
lık ve odayı ha vi iki kat 
kargir atık fahrıka binaııı

nın hissesi şayıasının iza lesi 
hakkında ısatı l masına karar 
vermekle umumu arasında 

müzayedeye vaz edıln ı iş ve 
ıs.'9.Y35 çar~amba günü 
ihalei evelıyesinin icraı.ı 
mukarrer bulunn uş oldu 
ğundan. talip olanların kıy· 
meli muhamminesi olan 
3500 liranın yüzde onu nis 

betinde pey akçesile Sın · 

dırgı ıulh hukuk muhake 
mesıııe müracaat eylem'!leri 
lüzumu ilan olunur. 

Kayıp fiş 
Zıraat bankasından ihbar 

lı hesabımın tarafıma reddi
ni mübeyyin almış o lduğum 

95 numaralı hesal a ait 20 
5 935 tar ı hli ih 1'arlı reddiyat 

fışini kaybettim Yenisini al
dı ğımdan hükmü olmAdığl 

ilan olunur. 
95 numaralı mudi A Te 

vfik . 

nasyonalist partisile nasyo· 
nal sosya ljstler arasında bir 
an'aşma yapılmış oldu. Çe
lilı miğferlilerin önderi Sel 
dte hükumete iltıhak etti . 
Fakat bunu takip eden h f, 
dise ler , muhafazakar Alman 
dünyadan ancak bayrağın 
himayesi altında mümkün 
olduğunu da pek eyi bil· 
mektedirler. Binaenaleyh bu 
iki memleket . sinirsiz \' e 
lcudretsiz elltrimizle bıle bi 
le sahip olduğumuz impa · 
ratorluk müstemlikelerimizi 
elden çıkarmakta olduğu 

muz bir zamanda, metrepo 
ileri dışında iktisadi inkişaf
larını mümkiin kıla bilecek 
müstemlikelcr kurm ı k yo 
luna sapmışlardır. Bu kanun, 
imparatorluğu y ı kı c t hususi 
yetiyle bir tara ftan büyük 
Britanya halkına diğer ta 
raftan dn Hindis 
tan halklarına ihanet 
etmiş oluyor. Bu Hindistan 
teşkilatıesasiye kanunu, 
Hin 1istanı merhametı:izce 

kongre polikacılarının ni 
zamsızlığa ve idaresizliğıne 
tevdi etmiş o luyor. Asyanın 
hiç bir tarafında palaman 
ter hükünıet şekli şimdiye 

kadar kök sa ' mamıştır. Bu 
tarz hükümet ve idare . As· 
yanın dehasına yabancı bir 
keyfiyettir. Binaenaleyh bu 
iddia Bitli imkamız şerait 

içinde böyle bir idare siste· 
mini kurmak teşebbüsünde 

bulunmasile Hind hayatının 
her şart ve tecellisini müş · 
külleştirecek ve tarih naza

rında da mılli vazifemizin 
meşum bir feragati ve red
dı numunesi olarak kala
caktır. 

Biğadıç kuabasından Ta· 
h ir Hocaya borç lu Biğadıç 

kasabasında Sinan Çavuf ma · 
hallesiden Ho~nak Feyzullahın 
borcunun tt-mini istıhsı için 
haciz edilen Biğadıcın Keren 
mevkiinde vaki ve gün doğu
iiU çayır ve gün batısı Tosun 
o~lu Mehmet veresesi. poy · 
razı Emiroğlu çayırı ile mah· 
tut on dönüm tarlanın açık 
artırmaya çıkarılmış oldu · 
iundan talip olanların birin · 
ci artırma o'an 23 - t - 935 
tarihine tesadüf eden pazar. 
lesi günü saat on birden iti· 
baren Balık~tir icra salonun
da h11zır bulunmaları ve ar
tırmaya iştirak edeceklerin 
tarlanın muhammen kıymeti 
o1an 160 liranın yüzde 
yedi buçuk nisbetindc pey 
akçesinin peıinen verme· 
leri ve artırma şartnamesi 
tarihi ilandan itibaren her 
k es tarafından görülebilmek 
üzere açık bulunduğu ve 
tayin edilen işbu iÜnde ar. 
tırma bedeli tarlanın mu
hammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak· 
tirde en çok artıranın ta ah · 
hüdü baki kalmak şartile 
artırma on gün daha tem 
dit edilmek yani 8 10 935 
tarihine tesadüf eden salı 
günü aynı saatte y11pılaca· 

ğından, o giin yine konula
cak pey muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulma· 
dıkca tal<rirde borç 2280 
numaralı kanunun çerçevesi 
dahilinde bulunması itibarile 
satı geri bırakılarak bu kanu-
nun gösterdiği ıeki'de satış 

beşsene tecil edileceği, borç 
müsavi taksitlere rap edi -
lt!ceği ve bu babda alaka· 
darlara bu gayri menkul 
ü~erine hakları hususile fa. 
iz ve masarıfa dair olan 
irJdialarını evraki müsbite· 
lerile birlıkte yirmi gün için
de lcra dairesine bildirme· 
leri, biidirmedikl~ri taktirde 
hakları tapu siciliyle ~ahit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç 
kalacakları ve artırmadan 
doğma rüsumu dell.ııliye \ e 
bu tarlanın verginsinin mü, · 
terlye ait olacaaı ve ihale 
günü tayin edildiği m&hal 
de hazır hulunmıyantarın 
müstt>nkif ad ~dilecekleri 

ilan olunur. 

Kayıp mü~ürf er 
Kadir adlı mührümü kayb. 

ettim Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Ômerköy zirai kooperatif 
ortaklarından Ahmet oğlu 

Kadir 
~ Hasan adlı mührümü 

kaybettim. Bundan sonra 
imza kullanacağımdan kay
bolan mührümün hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Ômerköy zirai kooperatif 
ortaklarından 5 numaralı 

Ali oğl u Hasan * İsmail adlı mührümü 
kaybettim. Bundan sonra 
imza kullanacağımdan kay. 
bolan mührümün hükmü ol · 
madığı ilin olunur 

Ômerkcy zirai koopera t if 
ortaklarından 13 numaralı 

Osman oğlu İsmail 
~ Mehmet adlı mührümü 

kaybettim. Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

Ômcrköy zirai kooperatif 
ortaklarından İsmail oğ lu 

Mehmet 



SAYFA: 4 

Köy korucu 
bayaası için 

elbiselerinin mu
af eni münakasa 

şartnamesi. 
1 - Bandırma kazası köylerinin korucuları ıçın ozumi 

seksen takım elbisenin oşoğıdoki şer::ıit tohtırdo münııkn-
snyn çıkarılmıştır · 

2 - Elbiselıırin kuma ı ilbnylı~ın kubul ettiği merLut 
numuned•m olacaktır. 

3 ~ mbise teferruatı : Bir ceket, bir yarım kifot p ın 
tolon, bit kasket, bir çift tozluk, sabunlu löseledı n bir 

bel k yışı, her köyün isimleri yazılı madeni levho, boyun 

atkılı nuınuncsi mucibinde kopokl: bir ekmek torbası ile 

ceketin dirseklerine ve pantolonun orkasile diz knpok lnrıno 
süvıırilik tabir olunur parçalar konaroktır . 

4 mbise ve teferruatı ilbnylığm verd ıği numunC'yı 

tevfikan yapılocuktır. 

5 - Elbisoler her korucunun öl~·üsü olınorok yopıla

caktır. 

6 ·- )1iinnkusuyu i~tirnk cdecrkltr lHdeli mulıammea 

ohn sek iz yüz lirnrıın yüzdo yedi uı,çuğur u temin t ı mu

vokbte olnrak verdıkt< n sonra iştirok c debılirlt ı. tlıolPyİ 

müteı.ıkip bu miktar yüzde on be e iblfığ olunur. 

7 - ı:tbiseler B:.ınd ı rmadtt komisyon tanıfındon ıİfin 
olunııcokt.r. 

8 - Elbise bedtıllerinin sureti tusviyesi: ~]iıtt uhlıit her 

efeıinde en az yirmi to.kım c>lb so tesl m c,•jtecı ktır Tes
limi müteakip tahnkkuk eden istilıkokı derhul tesvİ)'e 

olunur. 

9 - Münnkas::ı. mtiddetı: 2 .\ğuslos y.,5 tıırihiı ılerı huş. 

liyarok yirmi bir günün hitumı olan 22 nğustos 935 per

şembe günü saat on dörtte Hnnılırma knymnlrnnılık doire 

sİn!b ihale olunacaktır. 

10 - Hu şartnamenin heyuti umnıııiyesine ve ınüz ıyi . 

desine ve münokasn konunundoki olıknm turııfeyin tama. 
men riayete mecburdur. Aksi halde vclevki bir maddesine 

drAhi riayet edilmedıği tokJirde istjhs{ıli hükme hoclt ko
lmnk s.z n ihale fesh olunarak teminat ok{·osı irnt knyt 

olunmakla beraber yeniden başka lıir müteohhide Jh zar

lık suretile yaptırılacak ve husule gol<: rc.-k zornr ve zı· 
yon müteahhiJ.c ait olo.cnktır. 

(444 1} 

Balıkesir Posta Telgraf 
Direktörlüğünden: 

Senelik tahmin bedeli 1740 lırada n ibaret olan Balı 

kesir posta merkezi ile Balya \e Çanak~ale meıkezleri 
arasındaki posta nakliyah açık eksılmeye koı.u!muştur. 

ihalesi 29·8 935 perşembe günü Hat 15 te Balıhsir pos

tahane binasında P. T. T. Eksiltme koınisyonundc- ~apı · 
lacak olan bu nakliyatm muvakkat temin<ıt mikları 101 
lıradır isteklilerin eksiltmeye başlanınca) a lrn<'ar teminat. 

!arının posta idare i veznesine yatırmaları ve şartnamenin 
"4" cü maddesindeki "F" fıkrasındaki Lelgt Ierı vermesi 

laz mdar şı:trtname t~alıkesir posta T T. Müdürlüğünden 

alınır. 

TuKKlJlLI A~usloll 21 __ 

ı mımiR VllAYETi DAİMi [NCÜM[Ni ilANlARI ı ıı·ucu~İ~-~ ~----· ., 
Açık eksiltmeye konu1an iı= Q g Q 
ı _ Ayvalık - Altunova yolunun L+584 - ~+247 1111 Sag..., I ,. .., i 

24 ncü kilometreleri arasındaki toprak tesviyesile 5+ ! 50 a m ıgı ' 
6+415 ve s+s84 . ı ı+s1 nci kilometreleri ara-~ 

9 
Zarafet·ı ,· 

sındaki kaldmm inşaatı : il 
2 1nşaatın keşif bedeli (sekiz bin dokuz yüz doksan 

dokuz) lira (elli dört) kuruştur. Bu işe ait şartnameler ve 

evrak şunlardır. iM ı~ı(t l ı ı• İ 'I~ (l \ı' ~() il 11 & 
A - Eksiltme şartnamesi ._ ~ 

ğ ~:~::~;:;t.!~~::; .:m:.7~;.:: inşaatına dair fen- ! F a n t a z i k u m a ş ; 
ni şartname ~ VE 1 

~ ~:;;~·::;:~~·m• 1a Tuhafıye mağazalarında j 
G Grafik ve makta arzani il b / b ·ı · • ? (1 
Bunları görmek isli yenlerin Balıkesir nafıa müdürlüğü 1 U a l l rsin l Z. ' 

1 

ne müracaat etmeliri lazımdır. ı'-9!1,) . (l'e- ~-•.JJ((·~~)~' 
3 - Eksiltme müddeti 8 Ağustos ~35 gününden iti- __ , 

bıuen 26 Ağustos 935 gününe rastlayan pazartesi güı . ü sa ~~~~~7~:~~~~!~~; 
at on beşte ihalesi yapılmak i'zere on beş gündür. ~ ~ 

4 Eksiltme ve ihale l\alıkesirde Vilayet daııiıi en· ı~ p A s A H A M A M ı N 
cümende yapılacaktır. /! ~ 

5 Eksıltmeye girebilmek için isteklinin bedeli keş ~ 'J:I 
fin yüzde )'Cdi buçuğu olan altı yüz yeım;~ döıt l;ra dok it Muhterem Müşteri! erim ize: ~ 
san yedi kuruş muvakkat teminatıı{ı ve1neye yatırdığıııa ~ ~ 
dair makbuz senedi veyahut banka mektubile gelmesi ve ~~ ~Ji111ari. kıvıııel \'P siHU'(lf İ nı:ılılm \'f' nı«t· ~ 
bundan başka. lesviyei turabiye ve şosi\ inşaatını yapabi- I' l 1 \. ~ 

l 1 
ı·u o arı <1 • .. ~.\ llAM.\~11)) idaı·~mizdr olar~ı~ ~ 

leceğlne dair laakal i ıa eden 4 gün evvel nafıa müdürlü ~ • ~1 
ğünden bir vesika alup ibraz etmesi lazımdır. I~ ~· erıidt•rı :H;ıJrıırşlır. «P.\Ş.\ Iİ .\.ll.\.~h> rıııı uıi- ~ ** ( 4 ~ ı - 7 ) .~ nnu·i kıynH'tİ sılılıi t·~aslal' dalıili11dt~ inşa lİ 
Tutarı lira Mık tarı adet Rayiç bedeli Cinsi it. f 'I · 1 d · ' r k J ~ 

~ 
et ı me-.;ıııt t~ıı 11·. ı. 't ~ at ar fazln kalınırf':t ı 

450 500 90 3 Kiloluk tamamen 
çelik kazma kalııısııı lıamaıu a ,)a basa vurıııaz. l)iğt)I' 1 
1 Kiloluk tamamen ,~ 1 J ·ı · 1 k• 1 ' • dl ıa ma m ar· gı H suyw a uyu ~u ~ u o uw ~ ''' 
çelik kürek ~ 7J ı Kiloluk som çe ~ ~ur<'fi malısusada isale ediJtırı latlı nwııl><~ ~ 

1000 35 350 

·150 ıoou 45 

220 2GO ı ıo 

220 2LJO ı ıo 

lik çekiç ~ ~tı~' ııduı· .. \yrıca harıyo Leşk. i lfllı olup lıtı:-"tı~~ ~ 
9 Parmaklı som çe I~ oda \'P kar~·olulaı·ı vardu·. Takınıl:ıı·ı ~···~~ Jr 
lik yaba I~ ve gayt~llemizdir. Mii~ıerilt~ı·iııin lıt' I' ıiirltı ~ 
9 Parmaklı som çe- lf 
lik tırmık ıl t1slıahı isıiı·:ılıati lt1 uıiıı t•diluıi~tir. tsir ~•:J'•' ~ 

I~ güı'nıt'k k:Hidiı·. ~1uhtcrem mli~tel'ilt•ı·iuıııt' 'il 
Nafıa dairesince mübayaasına lüzum görülen cinsi mik- it_ il:i n ohıııtıı·. ~~ 

tar ve rayıç bedeli yukarda yazılı malzeme 28 Ağustos 935 ı ~ KEKLiK OGLU 
gününe raslıynn pnznrtcsi günü saat on beste ihalesi ya- it JI 

1690 Bin altıyüz doksan liradır 

pılmak üzere on beş gün müddetle açık eksittmeye ko l ~t Mehmet ~; 
nulmuştur. İ&tekl.lerin bedeli nıuhamrrenin yüzde 7,5 .. ıı:?i-:1 -~~~~~~\9.1.~~\,0·7~..,?·1\c~-A;>..~ ~"...,. 
ğu olan 126 lira 75 !•uruş muvakkat teminatını vez- ~ .. ,-r-. ~-.-""G•Y"""'lf-"~ 
neye teslim ettiğine dair makbuz veya baııka mektupla· 

rile ihale günü ve saatında ve mezkur alatı Türkiyenin 

şartnamesini ve 11umunelerini görmek isliyenlerin ihale 

gününden ev«>I encümeni vılayete gelmeleri ılan olunur. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~Dağ Ilıcasında biiyiik tenzilô~ 
ne binasında -P-.-.,-.-T--E-k-s-il-tm_e_k_o_m_ı_s_y_o_n_t·_n_d_a--).-u. p_ı_a_c_a_k_ = s h :::; 
olan bu nakliyatın muvakkat teminat mıktari 68 liradır = uyu ve avası güzel şifa ~aynağı ! 

( 4 1 - 8 ) 

ısteklilerin eksıltmeye başlanıncaya kRdar teminatlarının : • :::; 

Senelik tahmin bedeli 900 liradan ibnrel olan Balıke· postn idaresi veznesine yatırmaları ve şartnamenin 4 ci : B ı o .., 11 7 :::; 
sir posta merkezi ile Havran ve Edremit merkezleri ara· maddesindeki "F., fıkrasındakı belgel~ri vermesi iaiını = a ya ag ıcası e ~ 
sındakı posta nakliyatı açık eksıltmeye konulmuştur. ıha· dır şartname Balıkesir posta T. T. Müdürlüğünden alınır. : ~ 

( 18 1 -4 ) 

lesi 29 8 935 perşembe günü saat ı - te Balıkesir posta ha ( 19 1 4 ı : · ~ ~~~ ~~--~~~~-~-~----~~~~~~~--~~-~~~-~-~~~ ~ 1 ~ Yollurı ur ıha, otoınobil ve konıynn gibi lıtr tU!· ~ 

E~·~ ~~IJ fv. 
ıç ın Lü3 ümlü [ş_yaLarı 

~adan UcuJ 'ı7f j,rıJ -
BizJeen eyi Boya ve 

YAGLARJNİ 
'Burada bula bilitJoru3 

Biı:. kOylü/erde 
Pullu}\ ve f.\. enç b er Dü~eniriı 
-HEp Buradan Alırı-;z_ 

1 DO li Ton ~ E ~~.ı .~:; ~ ı I '"' tn la nııın işlom••İne el veı işlı ,.,. ı:
0 

~ 

KA DA İ YET KİN E 2 Sarg ı lı hallcırnızın llıl'a istifa,lesi ve t)tığlığı ılıi· ~ 
İç hastalıkları müteha : ~ıırı,·t!~İ~e fıatlar irıJirilmistir : :::; 
M·tı· K - c,iJnıle il'.. ss sı ı ı uvvetler cad Hir ki;; i iı;in banyo ve o in kiraı:ıı ol:.ır .. k !"' ~ 

desinde Yeııi ·ı ürlnye ec- y ı rmi h •ı; kuru~ alınır ~ 
~ 

zancsı üsüııdekı ınuaye- . i ~ 
h 

l vırıu. ~ 
ne anesinde her gün ı-:a On günden fuzla k ılnnl.ır.ı :ıyr <"•• yLizı t• ~ 
bahtan akşAnıa kadar ha· t •ınz ltit • ıı pılır. t ,, ~ 
stalarım ıı.uayene ve te- lhy,ırı ve Bnvl ır ·~·in .ını :ıvrı istiruhnt ve ~ 

, davi c~er nı•zziih m ıhu~leri ytıpılmı~tır. ıır· ~ 
lr. - _ .. : 5 lstiyenlı·r i~·in lın us} b::ın o'ıı otlnlı r da ''8 r~n1' -,,_ 

: 6 J\ızu f'ıl··n mu terilere yerıı e k, k:.ır)ol:ı ve yıı ~ 
.. •••••••••••••••••••c••._ - ~-
• , - tıımın e lilir. ~ 
i Sayın müşte- i ~ . 1 r Ayrıı ztı· ~ : .

1 
• 1 _ 7 - 11 • \' n s ı ' " k j nı" su n ı ı l.ı ı; ok g ıı z • ·. 1 ı r · :::; 

•• Ti erımı·ze ~ = ııı ıJııl :ı fl 1 v i lı i r tl'btil h:ıvu Vt'rıılır. .· fı ~ e - " . w t • . cı'k ~I • ~ 
: l\a11u11a : = Yıır\luıııuzıırı rıı·I< f ıyıl:ılı \'I' 111111 z ırı ''~u vurııfllfl ::: 
: ll~'~lllt • - vo ~ağl:k y•1 r1 ol:ın «B·dy.ı J) Jğ il cus•)> .. ., , 1 0ıe · -_,__ 
• ol·tıı ·ı \''1 1·J \ ' t• 1 : : 1 ı t · f 1 .. ı·f ıılo ' · ~ e ' ' • cı J ( il Ut- e - \'t' l:IY:ı 'tnı nn ; Z lf p Jr~ !HJf ı C 1- , ' , •klcrlfl ~ 
: .... ,.,:ılı lıt>I' Iİİl'lii iHt'İİ \'(' :: 1 ·ıi rıi s.ı\'~ lı lı .. lkımız:ı öfriitlcr \'e gıdın 0 ,ıı· ~ 
• • • - , . ~ 1 ını "'' ~ : ıarıı al•·llPri (liik •,.-,_ • - rok ııı(>ınnıııı .ve r.n·( hlnnrn ş ol .c.ı ar -,,_ 
• " : : den m11'1 ı !ı·lorim. " ::: 
: nın11zda ~alılııı,ıkta· : : · Mu~t"ciri ::::; 
: • - .. r/ "il'.. • dır·. • - l"i\J' l /J• ~ 
: ••• --- 11 ··,~EY i N ~ ~l" ~ 
• Y.-ııi gt'tiı·diğiıııiz. - u :;;. 
: 1 ~ f e - tıaııtfl , ::: 
: l\\ll'll t :lrll' ()lt•i'ılPl'İ: : = llıH l' ııııorh·sı gunu ~a:ıt 15 Jo A~.nlı~nı~ı·lırıo 1.ıİ~ :::: 
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• 1 ~ ı • !°" 1) • - " " 1 
i Fıaılar ıı('uzduı·. i l.11tlllllllllllllllllllllllllllltllllllllll • • i Cl',\1.\ LI 11.\ S.\ \' i 
~ ...................... ... Basın yeri: İl matbaası 


