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Balıkeıir sayla vı 1 HA YRETTIN KARAN 

Balıkesir 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmit sayılar I 

' 

Çıkarım g-en11l D ı rck· 
törü: FUAT BIL'AL 8 '- _) 

' SAYI: 9831 PAZARTESİDEN ÖZGE 

25 kuruştur. 
Birinci Kanun 25 Çarşamba 1935 \.. _) 

G-ÜNLE.R.D .,:; VE SABAHLARI CIK.AR.. O:\UNCU YIL 

.. 1 Habeş Kuvvetleri Aksuma Altı kilometre Yaklaştı. 
1 - -
! C. H. P. Celal Bayar! Kamutay M ı s ı r - T rablusgarp Hududunda 

1 Kamutay gurubu toplandı Kütahyıya gidecek Dün toplandı H a d i s e 1 e r o 1 u y o r. 
A Ankara, 25 (A.A.] - C Ankara , 24 [Özeli E· Ankara, 24 (A.A .) --
il H P . Kamutay gurubu bu 1 K1tmutayın bugünkü toplan• 

' 

konomi bakanı Ce al Bayar 
gün Doktor Cemal Tunca tısında günde liğinde Lulu-

b k 1 ğ d Yakında Kütahyaya gidecek A nm aş anı ın a top an · nan kanun layihaları ve 
• mıı ve Dışioleri baka- ve Linyit madenleri t trafın- encümen mazbataları müza n 

- -
Kaçak İtalyanlar Mısıra iltica Ettiler. lngiltere 

Ordusunda Büyük Islahat var. 
İl nı vekili Şükrü Kaya genel da tetkikat yapacaktır. kere ve kabul edi l miştir . 

~Bnı~-· •, ;:~;eDsa!zl:Ş~:;.l~Şe;:l~e~~~r~a.IPa Muğlada ~::::~:~:~~~=:::::~"~:~ 
• ___ zi ve bina vergilerinin vi· 

Q T. layet hususi idart lerine ter 
111 J ütün Ürünü kine dair kanunlar vardır . 

Kuvvetler Motorize Ediliyor. Mısırda ihtiyat Ef ra~a Tezkere Yeril~i. Sılih Patlamamış, 
Londra, 25 [ A .A.] - Ro ı t~tanhul, 24 [Özel t İn· Bu karar derhal İngilterede 

ma tebliği İtalyanların Ad · gıliz kara ordusunun 11lihı iki ve Mısırdaki bazl alay· 
idiebbinin cenubunda muk için harbiye bakanlığında larda tatbik edilecektir. 

avemet görmeden ileriledik mühim tadilat yapılacaktır. İstanbul, 24 !Özel J - Si · 
leri ve bu mevkide bu ayın ingi l ız piyadesi, alay esa· yasal çevenlerden sızan bir 

yirmi ikisinde olan muhare- Sl üzerine kurulacak ve her habere göre, İngiltere , har· 

bede Habe§lerin yedi yüzü alaym üç taburu ve bir de be hazır vaziyette bulunma· 
ölü, iki bin yaralı . Italyan· 1 mitralyöz taburu bulunacak n içın Akdeniz filosuna emir 

r. 

.... , Ba~ammız Parisde Kamutay çarıamba günü 
~- Muğla, 24 (A A.) - Buyıl 

Ankara, 24 (AA.~ Dı- toplanacaklar . 
ıbakanımız B. Tevfik Rüştü Muğla ilinde iki milyon üç ============-=-===-=--====. 
Ar as Cenevreden Parlse gi- yüz hin kilo tütün yetiştirll · K u·· ı t u·· r 
tmiştir. mit ve hepsi satılmıştır. 

= 

Uzak Şarkta Vaziyet Fenadır. Batanlığının önemli kararı 
Mançuri Kuvvetleri Harekete Ankara, 2s (A.A.) - Kül · 

Gectiler. tür bakanlığı orta ve ikmaı 
~ okullarile lislelin birinci 

llr. Her alayın hücum tank
ların 165 ölü 192 yaralı 

ları, motörlü silahlan bulu. verdiklerini bildiriyor 

Kahire, 24 (A AJ - Mi 
sır sul:ayını ihtiyat ve ne 
ferlerinin daha altı ay ordu 
da kalmalaı mı ernretmi§tir 

Kahire, 24 (A .A.) - Mı-

nacaktır. 

Alayın her ferdi, mitral
yöz tertibi eyi ku'lanmaaını 

bi)ecektif. 

vermittir. 

Londra, 24 1 A.A] - İn 
giliz milli müdaf ıı.a bakanı 

İingıliz süvarbi ve piyade 
kuvvetli teşkilatında mukim 
değııikl er yapılacağını söyle 

miıtır 

t: '
, k ) I> .t • l · 1 .• · · sır Libya s ı nırında bazı ha-

' O ,\O, 24 (.\. .\. - tell~J :tJ31ıSI H uırıyor: devre lerinde talebenin sınıf 
diseler olduğuna dair dün 

.IUJ)OU'.' 31\IH Ksin Kiıı~."d~ki hii.vük elt;i~i ~lan- 1 
geçme durumunu yazıla lmti-

1 

- Çlkan rivayetler teey yüd 

Süvari kuvvetlerinde ıs a 
hat yapılacak, her fırka iki 
alaya m<ılik olacak ve bu 
alaylar motör!eıtirilmif en 
son si1ahlarla takviye edı· 

Bir kaç yıl içinde piyade 
kıtaları hem maklnah tüfenk 
hemde tüfeek kullanan kı · 

talar halme getirilecektir cu kuvvetlerinin Bulun ile l>t\rsun araswda ve. hanlara göre değil, öğret der gibidir Son gelen ha· lecektir 

ır. 
· 1 menlerin kanaat notları-

:.lVlll zamf'nda Bmronr ~i>lii nuntaka .. Jlllll mu ıt- 1 berler , bazı temaslardan 
., .. na göre ııaptanacağı Lise 

elif noktalarında ileri karakollar kurmuş oldu- \ 2 nci _devrelerile öğrdmt'n bahsetmektendir! Maamafih 
hu ana kaciar daha silaha 

Mısırda bulunan fırka ve 
alayl~r da ayni ıekilde mo· 

l 
törleıtirilecek ve silahları 
yeniden tertip olunacaktır. 

Süvari fırka makinalaıh· 

rıln ııır . Bu seyyar kuvvet 
makinalı ıeklinde değiftiri · 
lecektir. ğunu resmen hiJdirnıi. tir. okullarını mesleki sınıflarının müracaat olunmuıtur . 

• 
ız. 

Bu arazinin kendilerine ait olduğu iddiasında l ıtk ımtıhanıarı on üç ikin· 

bulunan Mencu nıakamları hu ileri karakolhırı 1 
ctklnunda baıliyacağına ve 

1 her iki devre için tam nu 
19 kanunda vukua ge en ... ırur lı:idbe. i iizrı·iıw 

Bildirildiğine göre , bir 
kaçak askerler Mısır toprak 

)arına iltica etmfftir 

İstanbul. 24 f Özell 
Ajans Royterin Kahireden 

Bir Cinayet! 

iZi 
mara on olduğunu tebliğ et· 

le i~ etnıiye karaı· ver·mişleı·tlir. ı miıtır. ingiliz sefarethanesi müşavnini. Çin sahillerinde va-
• 

ıız. H b K ti · g· K G .. d • aldığı haberlere göre: purda öldür~üler . a eş uvve erı ır aç un en 

1 

Mısır Harbiye Bakanı , ih· ,.t>l'İ:slanbul, 24 (Üzel) - ~aııghaydan hildirili-
tiyat askerlerin askeri hiz , 

Beri Ak su mu n Etrafında Bu 1 unu yor :a~~:!:~n::.;~:· ve:!;,~~.~- . lııgiliz sıırm•ılıaııesi ıııfı~:ı ı· iı i ~·· \"İll!!l'llS se-
-- - . 1 Beı sene hizmeti askeri· yahat etmekle olduğu vapurun kanıara:srnda hir 

Aksumun Cenubund~ Husule Gelen Muhare- ',· yede buı ndukları için ter· kur .• unıa öldüriilmüş bulunmuştur. üıiimii mu
hiıleri lazungelen 4000 ih· 1 t•ip olan knrşunurı atıldığı tabanca da ~·~nında unur. - · be de Habeşlerin 'A.'st'ünliiğü lle Sona Erdı·. tiyat askerde 

6 
ay daha si· huhınnıu~tur. ,....____ u~ lah altınc1a kalacaklardır. 

ııı.. - - 1 Bu h~hlise~ vapuruıı Jf orıy Kongdarı a~ rılnıa-
ıu y ' 8' P -- ı ı ı o ' - - o"ı ,- E Bu karar, beynelmilel va-ııı.,dllllt1ı.!:=·ii ini ır ,arpıımadı ta yan ar ört ÜZI Ya~ID Ü .ve adi sir Verdiler. Hı~·-- ziyetin nezaketi hasebiyle sın dan hi raz sonra ' ölnıiiştil r. ll:'t<ii~~ni it ha kiki 

·~ 1 T 1 O [d 1 1 verilmiıtir. mahiyeti hakkrnda tahkikat yapılmaktadır. 
j_~_==.

1
~ Londra, · >

4 

_(A .. A .) er aarruzarına avam ıyoral · ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_ ~ çarp•ımalardan ötürü İtalyan cephede taarruza devam Fransız Eden T rablusa 
=:::.,. A<lısababadan bı ldirılı· yor.· uçakları booıba kullanama cJ k d f d 

l 
_ e er en iğer tara tan a 

a - i:::· -- Şımal cephesinde Hı bef mışlardır. ltalyanlar yüz M k 1. 1 1 • ·ı· ~ . ~ 1 . ı'ngı'lı'z Oışbakını oldu A k d . 1 il d a aile yaliınındaki ta yan • erı s er go·n armış ar ~==:s kuvvetleri i l erıemeıerıne de· e i en fazla ö)ü ve yedi lnUI iZ emz muza ere . 
- esir verm · l d ileri karakollarını mütema · 

:ııt.z. ~ [ vam etmektedir. ış er ır Cenevre. 24 <AA.) Londra, 24 [A .AJ - Eden İstanbul. 24 [Özel] - ltal-
=- Ak•umun altı kı" lometre Habeş' er bir taraftan bu diyen izaç 'ey lemektedirler. o·· ı ı d b k l !:.= 0 Royterin bildirdiğine göre un mgi iz tf a an ığjna ya hükümeti , Trablusgarba 

~ yakınma gelmiılerdir. r u·· r k K u b 1 a" y 1 n Fransız ve İngiliz kara ve tayin edi lmiıtir. yeniden bir fırka aıker gön · 
t= ltalyan harp tt:b'iğine gö deniz genel kurmayları Pa londra gazeteleri bu ta- dermiıtir . 
§~ re de be• bin kişilık bir Habeı· yin gününün büyük bir sur- --=-=:o.Jr:JGı..---=--ESJ .., riste Akdeniz emniyet me· 

l E t11 ~:::~:n~e;b:::ı~:nA:::~~~~: Sınatl.a"rları MosLovada Öıümünun yıl ~önümü selelerile alakadar yaptık- ~~se;~i v:ıa;:k ~:~~j b~~iy::~ 
~? j yaptıkları hücum püskürtül- 1 1 1 ! ları temaslar memnun edi- ı .. r = Ankara, 24 [A.A. J ı ... : __ müıtür A k 2 (A A ) ,. ci netice er vermiştir. 
. iEİE' n ara , 4 · · - Kub layın ölümünün yıldö 
~~ Londra, 24 (A .A.) Ad Otuzdan fazla klasık ve mo- Bu iki genel kprmay ara- 95 ı• 1 
r~ is&babadan bildirildiğine gö nümünün, yıldönümünü an 1 ımda batka hiç bir ictima ta yan 
-~ b d deren okullara mensup res- mak için Halkevinde bir , k 
~.Sil re A'-.sum cenu un aki mu 1 ı o mıyaca tır. 
~- harebe sona erm ıştir. Bu samlarımızın yüze yakın 1 toplantı yapılmıştır. 

~· l'lluh&bere neticesinde l-lab tab
1
osundan kahnÇ bir ser 1 B-'=,===-= Japonya Karısı 650 çocuk yetiş-iJ eıler Dogalıyl geri almıılar· gı Moskovaya' yollanmıştır. u gar ' ' 

: dır. ı d · tıımı~ - Eser er Cumuriyet evrı y ll Londra, 24 1 AA J Adi Ô 
, ___ sabHaba-!an bildirili yor: :'1r iz in mahsu üdür veı çoğfu Hü~ômetı" ve Yahudihr Rusyayı proteste etmis.. M~:::7i:~ı.. 9~: ~ılı:~! ev-

ekle. '-• kı abeıler Aksumun elli ürk inkılabının türü sa 1 
1 b E d lıtanbul. 24 IÖzelJ - Ja-

1 

lenen ve timdiye kadar 650 r~ ornetre gar ında n a halardaki açılışmı göster verm:ayor 
r. ~'il Selaaie civarmdaki ltalyan ' mektedir. Bu sergi Türk u ponyanın Moskova elçisi, çocuk yetiıtirmiı olan 95 
ehmet ~--karakollarını zapt ve on ı Sofya, 24 <AA.) - Bul- Sovyet hükümetine bir nota 

1 

anayı kabul etmiş ve onlara 
re son ~ıtank ilE yirmi makinah tü. ressamlığı ile dost Sovyet gar hükümeti Bulgaristanda vermiş ve Kivaroski hudut prim vermiı Mussolini, ken· 

f fek iki kamyon ele geçır 1 sanatkarlan arasında bir ki Yahudi seyyahlar kurulu larında Japonya aleyhine dilerini takdis eylemek üze il mitlerdir , kü tür değerine vesile ola · il e Yahudi mütalea cemi ye- yapılan propagandaları pr- re bu kadınları papa ya gön · 
!"""---- Göjüs göjüse yapılan cakhr. tini kapatmıı'ır. otesto etmiıtir. dermtıtir . 

-~-

Yunan 

Krıh lavala nisan gönderdi 
lstanbul, .,24 (Özeli Yu 

nanistan kralı, Jorj, Yuna 
nistanm Paris elçisi M. Po
liti vasıtasiyle M. Lavala 
halaıkir niıanını ıöndermiı · 
tir. 
~ 

Dünde 

Altın toplamıslar .. 
iııtanbul, 24 (Özel) - Don, 

ltalyanın hertarafında yüzük, 
altın ve gümüı toplama fa · 
aliyetine devam olunmuıtur. 



TURKDILI Bfrmci Kanun 25 

«Ulusn un dil yazılarından 

Göz, Gör, Kö 
!ardan gelenzıya şuaları lcen 
dısındeto lanıp tecelı eöne . ,. 
o Je ma na sına ge ıı 

Her ıkl mananın IGöz] 
f 1 •ı 11 •ı 11' ._. · .,, 1111

) ıe 111 ~ •~ il ııı il . 1rı 1 ~1111 ıı liii 1
• llnlJlBlellll.ICll l l l , 

((Güneş - OH» teorisinin metodu rnanayesas tutara~ 
~elimeleriN etimoloji~ asıllaum bulup analiz etme~tir. 

"Güneı · DıJ., teorisinin 
tatbikatı olarak yazılan an 
alizterı sa~hi surette okuyan 
bazılarında ıöyle bir zan 
uyanmıştır: 

- Bu yolda analizler ya 
pmak için kelimenin başına 
behemehal bir vokal getiri · 
lir. Eğer \ro~alden sonraki 
konson birinci derecede pr 
ensipal köklerden ise bu 
kadarı yeter Değilse onun 
da bat taraf ma ana kökü 
koymalıdır. Kelimen n içın 

deki baıka elemanlarda vo 
kalsiz olan koıısondan önce 
bir vokal ve konsonsuz olan 
vokalden sonrada bir r ğ) 
getir~lir. Analiz yapılmış 
olur 

Bu zan yl\nh~tır. "Güneş· 
Dıl" teorisi, öyle, zekanın, 

muhakemenin ilmin müda
halesi olmaksızın kendiliği 

nden itler bir makine de 
ğildir. "Güne§ Dil" teorisi· 
nin mdodu kelimelerin m· 
analarını eEes tutmak sure· 
tiyle onların etimolojik ası· 

llarını aramak lüzumunu 
talim etmektedir Hu yolda 
analizlerde ılmin kull ~nıl 
ma11 zekanın işletilmesi la 
zamdır. Her kelimenin me· 
dlülünü ve o medlulü ifade
nin en lojik ve en naturel 
yollarını aramaksızın yapı· 
lacak analizler, pek yanlış 

neticeler vereLilir 
"Güneş Dıl" analizlerini 

basit mihanıki bir k ife za 
nnedenlere k rıı bugün an· 
lizini yapmak btediğimiz 

ıuür kelimeyi ileri sürebili 
riz: GÖZ, GÖR, KÖR 

Bu esaslara göre göz., gör 
kör kelimelerının etimoloji 
erını arayalım: 

GÖZ 
Göz kelimesi burada gö 

rmeğe yarıyan uzuv o\Brak 
ahnmııtır. Buna nazaran 
"göz'ü iki yol tarıf edebili~ 

riz 
Göz bir uzuvdur 

kendisinden çıkan ıııldar et· 
rafa yayılarak ı üyet mahili 
dahılindeki objeleri görür 

2 - göz, bir uzuvdur kı 
rüyet muhıtı dahilindeki ob
jeleri tenvir eden ışık ken · 
disine varır. 

Birinci tarifte esas göz
den çıkan sua ikincide ise 
harıçten ge en ıuadır. 

Hu ıki tarile göre kelim -
eyı ıki şekilde analiz ede
biliriz: 

Biı inci An ali:. 
Birinci tarife göre kelim

enin etimolojik şekli şudur: 

(11 [21 l3J 
öğ +ös·l-öğ 

jl J Ôğ: ana köktfir. 8\1 
rada zıya aydın ık parlak 
anlam la rınadır. 

(21 Ög: ana kök anlamı 
nı kendınde tecessüm ve 
teşahhüs ettiren objeyi gös
terır unsurdur . 

13] Öz: oldukça uzak bır 
sahayı ve o sahadaki obje 

!erin ana süje veya obje ıle 

münasebetıni Y" hut ana ob 
je veya süjenın o sahalara 
yayılışmı gösterir ektir. 

t Ôğ+ög + oz = Ôğögöz) 
ana kök kendisini tecelle 

ün yukarıki tarıfelerine rn ·~ ~ ., . .. . . . ':- . ... 
nıamiy ' e uydu~u f;Örülüyor • 

Not: Türk dılinin en ince lnhı•sarla 
orijina litelt:rinden bırı de 1 r 
bir kelimenin böyle türlü 

:~~~e~:: :::::: e~~t:~:~ 1 idaresi bazı cıgaralan 
de manayh göre uyğun dü 1 ucuzlatıyor. 
ımesidir. 

ıJ k ı İnhisarlar idarPsi bazı >unu. yine bu "göz., e· cı · 
gara fiatl arım yıl başından 

itibaren ucuzlatmıya karar 
limesi üzerinde daha açık 
olarak gosterebilme içm ke. 
lımenln dılimizdeki başka 

anlamlarını araştıralım: 

! Cöz J kelimesinin dilimiz· 
de iki manası daha aar • 
dır. 

1 Su kaynağı manası bu 
mana kastedıhnce tahlilde 
ana köke (su] anlamı veri 
lir. Uzağa gıden suyu göste 
ren öbje veya süje ifade 
edilmiş olur. 

Bununla beraber (göz] 

vermiştir 

Buna göre Yenice tütünü 
26 dan 22 kuruşa, ~ipahi
ocağı 46 kuruştan 34 kuru· 
şa, Yaka 36 dan 29 kuruşa 
.:ıamsun 4 i den 29 kuruşa, 

Çeıit cıgaralar da 175 den 
140 kuruşa indirilecektir. 

idare eski cıgara paketle· 
ıine yapıştırılmak üzere ye· 
nf fiatlar1 bi'diren pullar 

hazırlamııtu. 

il sürel kurulu deo göz yaıı akmasma ba
karak [göz.] sözünün mecaz 
yoliyle su kaynağına veril İl ıürel kurulu dün ilbay 
miş olması da hatıra ge lir B. Salim Gündoğamn baş 
Arapçada f yan) sözünün de kanlığında belli olan toplan· 
her iki manaya geldiği far· 1 tısını yapmış ve gündemin· 
ıça (çeıml ile rçeşme) nin 1 deki itler üzerinde görüşüp 
münasebeti bu sözde su as 1 kararlar vermittir. 

lanın da gözden uzak tutul 1 ~·=========::= ·~ 
maması lazımgeleceğini teyıd ' 

etmel<tedir. 
il Parça ve kHım manası 

(dolap göz, göz ayrılmış, bir 
göz oda gibiJ Bu mana ka- 1 
stedildıği 7amanda ana köke 

' saha manası verilerek oldu 
kça geniş bir saha arzeden 
obje ifade edilmi§ olur. 

Bu analiz tarzı türlü nıa· 
nalara gelen yazılıfı ve sö · 
ylen fi bir l<elimel.:rin ana 
!izinde mana farkımn ana 
köke verilecek anlama gö· 
re tespiti mümkün olduğu 
nu da gösterir 

Yurddaş: 

Tlirk loprajjım 11 üslıı 
ve allı derjuli antikiteler, 
amllar ve lurilıi eserlerle 
doludur. Bıwlar Turk UL 
ıısıuıun dunyadu ilk Aul· 
tıim kurdııyıımı, Ulusu 
nm:un başka uluslara 
kül/ur ündcrli[jl elliğini 
bulun ucuna lamiacak 
şahillerdir insanlık lwl 
tii iinwı k11ruluşwıcla, gc 
Jişimimle ut' ilerleyişinde 

Ur ay 
Dün yüzlerce yoksullara 
yiyecek ve giyecek dağıttı 

Dün ur ay tarafından ıeh 
rimizdcki yüzlerce fakire 
yiyecek ve yakacak dağıtıl 
mıştır 

Bu iş için dün dört uray 
zabıta ifyarları mahalleleri 
ayrı ayrı dolaıarak muhtaç 
olanlara yiyecek ve yakac· 
akları dağıtmışlardır 

Dağıtmada mahalle mü 
messilleri de bulunmuflar
clır . 

Urayın bu eyi İfini tak 
dirle karşılarız. 

Parti Başkammll 
Birkaç gün önce Ankara 

ya giden Parti Baıkanımız 

B Lütfü Kırdar bayram 
azadını orada geçirdikten 
sonra ıehirinıize dönecekler
dir. 

Ortaokul 

Zeytin 
Yağ fabri~alan az zaman

da tamamlanacak. 
Geçenlerde Tarım banka· 

sının Ayvalık ve Edremitde 
birer zeytin yağ fabrikası 
yaptıracağım yıızmıştık 

Bu fabrikaların temel at· 
ma itine önümüzdeki yaz 
ayları içinde başlanacaktır. 

Fabrikaların kısa bir zaman 
da tamamlanarak gelecek 
yıl mahsulün işlenmesine 
baılanacaktır. 

Sındırgı ebeliği 
İnönü uray ebesi Necmi· 

ye naklen Sındırgı uray 
ebeliğine atanmııtır . 

Bir öğretmenin atanması 
Bandırma merkez birinci 

okul eskı öğrelmt!ni Rasime 
yol parasız olarak Van il
ba ylığı emrine verilmiıtir. 

Tüze 
Oğretmenlerinin ders ücreti işyarlarmm izinleri nısıl 

Kültür bakanlığınca er

kek orta okul Tarih - Cog 

rafiye öğretmenı Hamidin 

ders saati arttığından ücreti 

ne 4 lira rzam yapılmıştır. 

Türkçe öğretmeni Saminin 

de ders saatı azaldığından 

ücretinden 16 lira ındirıl 

mişt ·r 

, Orta o~ullann yeni ımti-
1 han talimatnamesi 

olaca~1 
Tüze mensuplarının bun· 

dan sonra izin alma ıekifüı · 

ri ile ödeve devamları, it· 
ten ayrı'maları hakkında er 

aılı tedbirlerin alınması dü· 
ıünülmektedır 

Bu arada tüze audından 
istıf ade etmiyen hakimlere, 
muavinlere, müddeiumumi-
lere ve hakim sınıfından 
sayılan bütün memurlara 
yılda bir ay izin verilebile. 

cektir 
Bu kelimelerin baıların· 

daki jgj ve [k) harfleri [il 
nin en yakmı olan harfler
dır birinci derece prensipal 
kök er teıkıl ederler. Keli 
meler de birer monosilap 
şeklınde kendılerıni göste
riyor 

ettiren radıkal unsnrla kay

natarak "e baf akı vokal r 
de dü§erek fonetik ve mo
rfolojik şeklinı almııtır: 

i. l'/ecıni Dilmen 
-~ 

Un ve za~ire f iatlart 

Turk Ulıısıırıun yaratıcı 
oarlı!fuu güslercn, bu ula 
andaçlarull korumakla 
'' Tıirk Tari/ıi>) ni kortı 
muş ohırıı: 

}'urddaş, llıı Cwıwr 

i 1 Kültür bakanlığı hazırla 
makta olduğu orta okulla 

Mecburi sebepler ve mü 
him mazeretler karıısında 
bunlara ayrıca yılda üç de· 
f ayi geçmemek üzere ızin 
verilebilecektir. 

O halde mihaniki olarak 
bunları fÖy e analiz etmek 
icabeder gibi görünür: 

(J) (L) 

Göz - ög +öz 
Gör - ök +ör 
Kör + ök +ör 

"Güne§ - Oi " teorısinin 
verdiği esaslara göre bu ke 
limelerln baılarında görünen 
kök "ziza" mırnasına alına· 
analiz edılince medlülleri 
ıöyle çıkar: 

Göz = Zıyanın oldukça 
geniş bir "'ahaya 

Gör 

Kör 

yayılması; 

- Zıyanın bir nok· 
tada tekarrürü; 

- Zıyanın bir nok · 
tısda temerküzü 

GÖZ 
Bu halde GÔZ kendisin · 

deki zıya oualaruıı oldukça 
1 

uzak bir sahaya kadar se 

vkederek oralarını görebi -
len obje demek olur. 

i killci A ırnliz 
İkinci tarife göre de ke · 

limeyi ıöyle analiz edebili-
riz: 

l·I [21 f3J 
öğ+ög+öğ [ ı ı 

[l J Ôğ ana köktür 
laklık zıya aydınlık 

manadır. 

par
anla-

121 öğ: prenslpal köktür. 
burada afıksi olarak ana 

köke yapışmııtır. Menası 

imt1dat ve mesafe esasından 
çıkan "ozaklık., tır. 

(3) öğ: kök mefhumları· 

nm üzerinde tecelli ve tec
essüm ettiği obje yeya süje
yl gösterir. 

Göz, gör kör, skzlerinin (Ôğ l öğ + öğ == Ôğög-
dtldt:kf anlarnlarile bu gös- öğ : 
terilen manalar arasında bir · Anakök kelimesinden ıo 
rabıta kurmak için teviı yo- nra gelen prensipa! kökle 
luna sapmak •öz unsurları kaynaşarak başındaki vokal 
nan delaletlerini ıerh ve te- de dütmüt son 1ğ1 de [z1 
fsir etmek lazımgelir. ye tahavvül ederek kelıme 

"Güneı·Dil,, teorisi 0 yo· son fonetik ve morfolojik 
lda teviller ve §erhler kul- şeklıni almıştır: Göz 
!anmaz Onun büytik kud Bu halde de (Göz.I uzak 

21 Bırinci Kanun Cumartes. 
Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

NOT: 

.. 
" 

Kurut 
975 
875 
830 
600 

Bu fiatll\ra mua•Jlele 
ve buğdayı koruma ver. 
gısi dahildir. 

Zahire fiat ara beher 
kilosu· 

Cinsi Kuruş 

Sert buğ. 

" 
Kızılca 

Yumuıak 

" 
Arpa 
Mısır 

Çavdar 
Kepek 

" .. 
n 

n 

6 
6 
6 
6 
3 
4 

4 
2 

37,5 

25 
62,5 

62,5 
25 

25 ... ==;_....__. ________ ___ 
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ı•B U GECE 
Yeni Türkiye 

Eczahane si 

1Jaşka111n11:. Alailir/.urı fıı· 

ce Ônderlifji allrnda Tlirk 
Turildni ba§langıcından 

b<lşlıyara/\ incl'lemekfe 
olan ve « Turk larılıiı> nin 
eskiliyıni, yt!ııişli{jiııi ve 
ytiksekllfji11i hulun dun 
yuyu lanılmafia çalışan 

Turk larilıi k11rwmı. bu 
lurı çalrşnıalarwda tarihi 
e"erlcrc dayanmaktadır. 
/Ju eserler lıepimi:in ulu 
sal, mıişlerl'l·• 11wlımı:dır. 
Onun "için bu t•serleri !Jl 
kılmakta11, harap olmak 
fan, yabancı illere ve el , 
lere geçmeklı·rı korumalc 
her Türk için Clusal bir 
6devdir. l'ı,ırddoş, b11 öde 
oi canlu, baş la erine qe
lirmc{je çaliş Tanlll ese· 
rler bulur, böyle eserlerin 
yerlerini yürur vt ya işi 
lirsl'n, lnı eserlerin şurıurı 
burıtırı eliuc yeçmesirıe 
meydan uern,cden muzc
lere oe luiktimcl adamla 
rırı,1 /ıaber tJt'f Kemli ke 
rıdi ne us•. [su: 11e lari/1 
devirlerini nlf ust edrc(·k 
toprak ka:ılaruu/a bulu · 

' 1111ıuz . Böylelikle define 
arıyacay:m diye , lmlrıca
'İllt eserler ne sana. ne 
de larilıe yarar. Suna al
rılardan kulmış veııa eli
ne geçmiş olan larll i 
csrrlui de yabancı ~llere 

kup!Jr 'Jln . / 11lli11 bı111J11rı 
Ulus (l l Kurum/ 1r<ı uermek 

1 
1 

rın imtihan talimatnameıinl 

bitirmek üzeredir Yeni tali-

matname yakında ılgt'i olan-

lara bildirilecektir . 

Bunun içın kültür bakan· 

lığı bir genelge ile bu okul 

ların birinci yoklamalarını 

bir müddet geriye bırakma 
larmı, imtihanların gönderi 

lecek yeni talimatnameye 

göre yapılmuını bildirmi' 

tir. 

Bürhaniye uray doktorluğu 
Bürhaniye hül..ümet dok

toru Zıya Erman 98 lira 
ücretin üçde birile Bürhani 
ye uray doktorluğu vekale
tıne atanmı§tır 

Parka 
Yeni f ı deler ekiliyor. 
Şehrimizin çok güzel bir 

süsü olarak yapılmakta o1an 
yeni park yollarının ve tarh
larının büyük bır k11mı bit 
miştir. Şimdi buralara çim 
ve çiçek ekilmektedir. 

Uray tarafından, İzmirden 
getirilen şimşir fidelerinin 
ekimi devc\m etmektedir. 
Bundan baıka parkın yapı· 
mı doğu ve doğu güneyine 
doğru ilerlemektedir. Bu 
aralarda birçok alanlar açıl 
mı§ ve tarhları yapılmııtır. 

Çocuk esirgeme l<u 
rumunun kutlama tel 

graf nameleri 
Çocuk Efirgeme kurumu Genel merkezi tarafından h 

zırla nan ve sureti hususi\ ede Viyanada biaıtırıla 
bu çok za

1

rif ve süslü lüks kutlulama kifıtları h 
telgraf merkezinde bulunmaktadır. Kutla 
telgrafınızın bu süslü kaatla muhatabını 
verilmesini isterseniz telgraf müsveddesinin bir köş 

retı kelime ile mananın ba
ğlılığını ı;ar11lmaz ve yanıf. 

ınaz bir doğrl:\ukla göster
meıindedir. Bu da, her ıe· 
yden önce analız edeceği
miz kelimenin ınanasını le
ıpit etmekle rniiaıkündür. 

Nöbetçidir. k' .• 's"' ama~·111 olsun 
Turk Tarıh Kurumu ,1 

(1) (s ş. z) tıarf ainin 
(ğ, y, lı. /;) lwrfleriylc l.b ı 
dulu kaidesi nwlwndırr J.n 
basil örnek olar"k (s<,!:le 
mek) teki (suy) ilı· (sö:) ti f 
karşı l aşlı rabllirl.: 

• ~._ -.:ı 

sine "Lüks" ke 1imesini yazmanız ve telgraf parasınd 
ayrıca 15 kuru§ fazla vermeniz yeter. Bu kaatların gel 
tamamen yurdumuzun yoksul yavrularının bakımına ayr: 
mıotır. Kutlamıı telgrafınızı bu süslü kaatla alan muha 
bınızın fazla sevinç duyacağına ve zarafetinize hükmede 

ğine ıüphe yoktur· 



n· 

ş· 

s· 
ü· 

izin 

r. 
bir 

olan 

arh
bil 

çim 

·rden 

rinin 
edir. 
yapı· 

evine 
Bu 

açıl 

ıştır. 

U-
1-

an ha· 
starı lan 
rı her 

utlama 
abmıza 

r köşe· 

sından 

luhata 

edece 
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Paylaşmağa Kalkarak 
Çini Silahlandırmıyalım 

---- ------ --
la Repüblı~ gazetesinde Piyer Domini~ ~öyle ~ir ihti
malin ne ~üyü~ tehli~eler doğuracağını anlatarak d.

yor ki: nPaylaşmaya ~alkarak ~ini silaMamaktan 
çekinmeliyiz.,, 

Ôtey gün bir mebus me· 
slekdaşlarımızdan birine şö· 

yle dıyordu: "Genitlemiye 
ihtiyacı olan Almanyaya bi 
zfmle beraber gelip bizim 
Hindiçiniden başlıyarak uzak 
farkta toprak aramayı ne 
diye teklif etmediğimizi bir 
türlü anlamıyorum,, 

Ve bu teklifi kaydeden 
gazete ilave ediyor: "Avrupa, 
Amerika medeni dünyası 

bugün sömürge!eştırllecek 

bir tek sahaya maliktir: 
Çin Çinin uzla{imalı ve ras- 1 

yona! kolonizasyonu dünya· 
ya yüz senelık bir sulh de 
vresi garanti edecek tek 
müspet p r ogramdır. 

Hirleşik Amerika, İngilte 
re, Rusya, Fransa, İtalya 
ve Almanyanın "rasyonel 
bir şekılde bu kocaman kı · 
tayı altı manda sahasına 

taksim ettikleri" bir göz 
önüne getirilsin. Japonya 
en büyük hiss !Yİ alacaktır, 
bu suretle onun paylaşmaya 
razı olacağı düıünü1 üyGr. 
Küçük devletlerde "elfono 
mi veya arazi imtiyazları 

serbest limanlar ve milletle 
Cemiyetınin bayraktarlığiyle 
yapılacak bu güzel ameliyat 

sayesinde dünyanın tekrar 
saadete kavuşacağı ve bliyük 
menfaatler doğacağı umulu
yor. 

Bu tarihi unutmak ve in· 
sanlarla alay etmektir. 

anlatma yapmak bunun ön
nüne geçmek için en eyi uı 
uldür mü denilecek? Ceva· 
ben dıyeceğim ki Sovyetlerin 
prensibi Çinin taksimine İf 

tirakten O'lu meneder, fili
pin adalarında istiklal ver. 
miş olana birletik Amerika 
da böyle bir ite giriımek 

istemiyecektir ve nihayet 
geri kalan dört rakıp de 
asla aralarında uyuıamıya • 
caklardır . 

Pekin ve ıimali Çin mev· 
zubahs bile edl emez. Japo
nlar burasını kendi payları 
olarak ayırmışlardır Hong. 
Kong toplarının kontrolu 
a tında bulunan Kantondan 
da bahsedilmez bir paylaş· 
ma faraziyesinde, Fransa 
nm Yunana alakadar o 'aca
ğmı kabul edelim, fakat ko· 
ca Mavi nehirin ağzında 

Şanghayda nasıl bir kızılca 

tasavvur olunuyor mu? Ja 
ponyanın oraya asker 

kıtaları çıkarmış olduğu ha
tırlarda değılmidır? Sonra 
Hind !çiniden kall<arak Çi· 
nin fethine çıkan bir Alm· 

anya ne demektir. Çinin Ja· 
pon kıtalarına kendi ordula 
rı gözlyle bal<maıımı iatenıli 

yor. 
Çünkü bize Nankiden yi

rmi defa orada bır Japon 
dostluğu partisi bulunduğu 
haberi geldi. Bu partinin he· 
defi Asyanın sarı ırktan in 
sanlarını bir federasyon ha
linde toplanmaktır. Bu fe· 
ılerasyon Ruı Türkiatanı, 

Çinin taksimi zahiren ya 
pılmıştı. Bütün bu kombine 
zanlardan ne çıktı? iki ha· 
rp: Evelce Rus Japon harbı 
ve 1914 de Japonya tara~ 
ından Almanya aleyhine aç. 
ılan harp. Bu demektir ki 
rakiplerden biri fimdiye ka· 
dar iki ötel<ine saldırmış bu· 
lunuyor. Ve Japonyanın son 
otuz senelik siyaEeti eyice 
takip edıldiği zaman asıl he· 
definin bütün rakiplerini or· 
tadan kaldırmak oldugu gö· 
rülür. Beyazlar arasında bir 

1 
İngiliz Hindistanı, Franaız 
Hindi Çınisi ve Felemenk 
Hindıstanma varıncaya ka· 
dar nüfuzunu hlasettirecek· 
tir. Tabiidir ki, Tokyonun 

askeri mahfilleri bu hakika· 
ten muhteşem yol üzerinde 
yürümekten başka bir ıey 
istiyor değillerdir. 

Ve nihayet, Japonlardan 
ve onların her şeyi yutmak 
istiyen azimlerden gözümü 
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MU~MMER GÔZALAN 

iKiNCi BÖLÜM 
Yaa: 
Siz kımsinlı.? 
Pen Cemıl beyin arka 

daılarından doktor yüzba~ı 
Selim, kendisini görmeğe 
gcl1t1iıtim de. 

Buyrunuz hanım efen 
diye haber vereyim. Selim 
uf ak bir taılıktan geçerek 
Derbentli kadının açdığı oda 
ya girdi, burası Cemılin mu 
nyen- odası idı 

Köşede bir masa üstünde 
sayısız kitap ve gazeteler 
ufak bir cam dolabın içinde 
ilaç şişeleri göze çarpıyordu. 

Biraz sonra hiı.metci kadın 
tekrar göründü. 

Buyrunuz Hanım efen 
di sizi bekliyor derli. Bir 
merdıvenden çıktılar. Merdi 
venin başında Leyla beyaz 
bir elbise içinde hareketsiz 
duruyordu 

Selim yukarı çıkınca Ley 
layı se1 amladı. 

- AffedersiniL Rahat· 

sız ettim Cemıli Ada. 
pazarında zannediyordum 
Bir iş ıçin gelmiştimde. Ha 
zır gelmişken uğrayım 

dedim. 

zü çevirsek bile Çınlıleri 

hiçe mi sayncağ12? Bir kaç 
yı\ önce Şanghayda on do 
kuzuncu Çin ordusu merdce 
harb etti ve Japon kıta 1 arı 

karıısında kuvvetle mevzi1e 
rin• muhafaza e•ti. Hele av· 
rupalılar hatta onlar1a bera· 
ber yürümek istemiyecek 
olan Japonyanm yardımıyle 
de olsa Çıni birkaç parça · 
ya bölmek için yurumeyc 
bir teşebbüs etıJinler, bütün 
Çinlilerin sa.ldırıcıya karıı 
birleştikleri ve bütün silah 
ve mühimmatlarını Sovyet 
lerden tedarik ettikleri gö
rülecektir 

Yabancılara karşı ölüm 
haykırışlarının yeniden ak. 
ıettiği i~itilecektir. Nasyona· 
list ve komünistler yalnız 
Pekinde değil Jadada ve Sa. 

Y2ondada ele:e verecekler
dir. İlk karşı darbeyi yiye· 
cek olan da Fransız Hindiçi
nisi olacaktır. 

Gerçekten bu f ıki ortaya 
atdnlar Çınli olsaydılar ve 
kendilerine bu tak11im dar
besi indirilseydi oyunu nasıl 
bulurdular? Kendi henbıma. 
eğer tali benı orada doğur· ' 
muı olsaydı silahımı kapar 
ve vatanımı müdafaaya ko · 
ıardım . 

Vaktile biz yurdumuzu 
müdafaa ederken dünyayı 
kurtardığlmızı söyliyorduk. 
bize kartı müdafaa etmekle 

Çinli'er de kendi dünyaları 
nı kurtarmıf olmıyacakmı 
dır? 

Başka bir devre aid böy
le hayallerle rahatımızı boz· 
masınlar. Ona tecavilz etme 
ye kalkıtarak kendi elimizle 

Çini silah 'anmıyalım. Çin 
sf vil. yani sulha aıık we aza 
mi menfaatle &atın almaktan 
başka bir ıey dütünmez 
bulundukça biz memnun ol
malıyu .. 

Piyer Dominik 

Kayıp Mühürler 
Mehmet adlı mührümü 

kaybettim. Bundan sonra 
imza kullanacağımdan hük 
mü olmadığı ilan olunur. 

Ômerkövden kooperatif 
157 numara\ı ortak İsmai 1 
oğlu Mehmet 

~ Ali Sakcı adla mührümü 
kaybettim. Yenisi alacağım 
dan hükmü olmadığı ilan 
olunur . 

Nerkis köyünden koo 
pratif l l numaralı or 
tak Süleyman oğlu Ali 
Sakcı 

- Çok eyi ettiniz Selim ' 
bey . Buyurmaz mmnız? 

Ufak bir odaya geçdiler 
birer koltuğa karıılıklı otu 
rdu'ar. 

Nasılsınız efendim! 
Teşekkür ederim Se 

lim bey. 
- Cemıl nasıl? 

O da eyi . 
Artık konuşacak bir şey 

kalmamıştı. Şimdi dudaklar 
sözü gözlere terketmişler · 
di 

Gözler hazan dudakların 

söyliyemiyceği şeyleri dahi\ 
eyi anlatacak kadar sihirk. 
ardır. 

Bir zamanlar birbirine pek 
yakın olan bu iki sevgili şi 
mdi lüzumsuz sözlerle vakit 
kazanmağa çalışıyorlardı. 
Fakat bu körebe oyunu 
çok uıun sürmedi Selim 
hırçın müstehzi bir sesle: 

- Hayatınızdan memnun· 
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Japon sansörü içinde öpüşme ;1 S J~ K J2 R r~ ~~ R 1 ~\i1Z1 ;; 
sahneleri olan gerek yerli •' 5 • r* 
gerekse y~bancı fil imlerin· •' UCUZ f IATLA /1t 
den tam 3000 metre kes· Jfl.t " • • • /1t 
mittir. Hundan başka cina· ·: ANCAK HUKUMET CADDESiNDE ŞEHiR SINEMASI ALTINDA '* 
yete teşvik edici ve umumi :f ŞEHİR ŞEKERCiSi ~ 
ahlaki bozucu mahiyette •I TICARETHANESİNDEN TEDARİK EDEBİLİRSİNİZ fit 
görülen kmmlardan da 7000 •1. ı1t 

metre kt:silmiştir. •J. l-.......... "i 'ij. "i J;. Ji. * ..... #-l-"i l-J;. "i-Ji. J;. "i-.... 
Yasak edilmiş olan sah. 

:nelerin hepsi Japon iç ba-
kanlığında hususi bir daire· 
de saklanmaktadır. 1925 
yılındanberi birıkmiı olan 
bu kesik filimler.in ağırlığı 

on binlerce kiloyu bulmak
tadır 

60 yıl süren harp 
Tervik an - Avid adlı 

İngiliz şehrinin tam altmıı 
yıl Rusya ile harp halinde 
kaldığını. çarın ülkesiyle ıt · 
ti fok ed"bil rnek için barııın 
el çabukluğuyla ancak 1914 
yılınma imzalandı~ını bi len 
var mı? 

Rusyaya kar~ı harp ilanı 

1854 de kıraliçe Viktorya 

tarafından imza edilmişti. 

Viktoryanın imzaı11 üstüne 
yazılan ünvanlar da tunlar 
dı: Hüyük Beritanya lrlandı. 
bervik-on Tvıd ve deni7. aıı 
n döminyonları kraliçesi. 

Ancak aulh muahede8inde 
bervik on Tvid ıehri büsbü
tün unutulmuı ve bu da an· 

cak 1914 yılında düzeltil
mi§tir. 

iki yeni ~il 
Sovyet Rusyada iki dil 

daha t>ulunmuıtur. Böylece 
komşumuzun topraklarında 

konuşulmakta olan dil'erin 
yekünu 184 sayısın;, var· 
mıştır. 

Sovyet fen akademesl 
"Tacik., şubesinin Pamir 
bölgesine göndermiş oldu· 
ğu istik~af heyeti bu iki 
yeni dili meydana çıkarmıt· 
tır. Heyetin varlıiı mmtaka 
medeniyet dünyasından o 
kadar uzaktadırki şimdiye 

kadar oralarda tekerlekli 
araba hatta kağrıi bile gö 
rülmemltti, bölgenin köy 
lüleri bütün yolculuk ve 
etya taıımalarıdı atla ka 
tır sırtında yamaktadır 

musunuz diye sordu: 
Hemde pek çok Selim 

bey. 
Ne a la. Doğrusu di 

yecek yok . fakat bunu sÖ· 
ylerken goz ' eriniz bu sözün 

aksini isbat etmek ister gibi 
bulanıyor 

Size öyle geliyor., 
Benim ıarkta bulundu 

ğum zamandan çok eyi isti · 
f ade ettiniz .. 

Rica ederim eslci ıey 
lerden bahsetmiyelim. Bu 
hikayeler bugün unutulmuı 

ıeylerdir. 

- Hikaye mi dedinizi1 Ha 
yret .. 

Demek üç sene devam 
eden bir sevgiyi siz bir hi
kaye far:ı:ediyorsunuz Hal 
buki ben kulağıma fısılda 

dığınız güzel sözleri henüz 
unutmuş değilim. 

- · Y an\ış düıünüyorsunuz 
Se!im bey. Bir vakitler birbi-

BAlfKESfR ASKfRf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Eski talip nam ve hesabına paz'ilrlığa konularak 25-12 
935 de ihale edilecek olan una tal ip çıkmadığından 25 12 
936 dan itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur 10 1 936 cuma günü saat 11 de 
ihalesi yapı l acaktır. Bedeli 36750 kuruıtur. Muvakkat te· 
minatı 2766 lira 25 kuruştur. bteklilerin ihale saatinden 
bir ı;aat evel teklif mektularmi Balıkesirde satın alma ko 
misyonuna vermeleri. 
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Tapu Müdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkıi 
Mırzabey MahaHede 

Cinai Hududu 
ev Sağı ve önü yol solu 

Ak ba§lı Ahmet verese· 
sinden Hanife arkası 

Süleyman oğlu tabak 
Hüseyin. 

Yukarıda evsafı yazılı ev atasından intika 1en senetsiz 
mali iken 933 de ölmesile kızı Ayşeye ka l dığından bahill" 
enamına tesçilini talep etmekle olduğundan mülkiyet se· 

bebi tahkik edilmek üzere 5-1 935 pazar iÜnü mahalline 
keşif memuru gönderilec~ğinden itirazı olanlar vana bu 
müddet için tapu ıdaresine ve keşif giinü mahallinde me· 
muruna müracaatları ilan olunur. 

Kazanç vergisi mükelleflerine 

1985 mali yılı ic•irı talıa"ku" t .. dPn kaza11c . ~ . 
\(•ı·~ilm·iııin iı..iıu·i ta~sit miiıltlc>ti hiı·irıt'i ~:lnuıı • 
~onuııda bilt\t•Pktir. llPııiiz l.iı·iııt·i H' ikiıwi tak-
siılı · l'İni fitlPıut•ıııi~ olan nıiik.(•lll flt•f'İn lıiı·iıH'İ 

~ 

k.<\ııurıun 3 l iıu·i ıriirıü ;;trlc·'c- ktular· horc·lanııı r-- :-- • .. 

mali ve talı~il ~uhesi 'c~zııc~irı<• v. Orrnalal'ı ak~i 
• • • 

takılirdı~ vliı,tl<' 10 CPza~ilt' hirliktt' t~ılı~ili PUl\al . ~ 

ı,anuırn ahkfurnrıa ltı,fikan lah~il oluııacağı il~ıı 

olu mıı'. 

rimi.ıi çok sevmiş olabilirız. 

Fakat bugün aruk hcrıey 

unutulmağa mahkumdur. 
Unutmak mı dediniz? 

Sız bunu o kadar kolay mı 
zanediyorsunuz~ 

- Cemilin arkadaşı old
uğunuzu unutuyorsunuz? 

- Hayır onu her zaman 
hatırlıyorum Fakat biz ın· 

sanlar ıuurumuzun altındaki 
his erin esiriyiz. Ne yapsak 
nefsimizle ne kadar müca· 
dele etsek hepsi beyhude . 
Benim için bu büyük kuvve· 
te boyun eğmekten baıka 

çare ka lmıyor. Seni seviyorum 

ıark dağ arının fırtınalllrın · 
da tam üç sene senin sesini 
dinledim Sen benim için her 
ıeysin .. Bütün bir hayat.. 

Leyla yerinden kalkarak 
yavaş yavaş geri çekildi Gö 
zleri büyümüş rengi sapsarı 
olmuşdu. Kısık bir sesle: 

- Susunuz .. susunuz diye 
yalvardı. Buradan gidiniz Al-
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lah aıkına gic;iniz .. 
- Gideceğim Leyla hanım 

esasen buraya her hangi bir 
fikırle gelmit değıhm. Sizin 
saadetinizi bozmağa da niye
tim yok. Yalnız size söı:ünü
zde durmadığımzı hatırlat

mak istedim. 
- Ben sizi bekledim ge

lmediniz. 
Gelecektim. 

- Oh bilmiyorum, bılmi
yorum. Rica ederim benden 
bir şey sormayınız Ya lmz 
buradan gidiniz. Bir birimizi 
bir daha hiç görmiyelim 
ne olur? Size yalvarırım bu· 
kadarcık bir eyliği benden 
esirgemeyınız. Benim gibi 
zavallı bir kadının talıam
mü1ü ile oynamak günahtır 
Farzedinfz. ki. Bir zamanlar 
bir birimizi çok sevmişdik, 
fakat bu gün artık her fey 
bitti. 

BiTMEDi-
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• 11 MOTÔRLERI NAKİL EVİ ~ 1 ner ecunenm n uyu 1 eg1. 

Yeni Tesiaatla Sahipleri Tarafından 

inhisarlar Baş ıl TE~:,~~F~~Es1~T~~~tK l · Satış Sürümünü Arttırmaktır. 
Müdürlüğünden: 1 23109 ı I F a k a t 

Bostancı boğazındaki Barut deposu yanında yeniden ~ ~ 1 

inıa ettirilecek tecrit deposu 24 12 • 935 gününden iti· it. " 
beren 15 gün müddt!tle açık eksiltmiye konmuıtur ·~~~~~~~~~~~~#ı 

Keıif bedeli 457 lira 51 kuruıtur. Muvakkat temlnet ! Satış ta Birinci Şart: 
37,5 lira eksiltme 7 ) ~36 g

0

ÜDÜ Sd&t J 4 de Ba_t ~üdüri· ~l'EJ[!)fıni lilfiDffil~ilj 
yette yapılacakdır Bu ııe aıt ke ıtf evrakını gorrneK iıti · ffi) B l k • d ifil "Reklam,, dır.: yenler her gün ekıiltmiye gitmek için yukarda gösterilen mı a ı e sır e @ 

gün ve saatte teminatlarını Baımüdüriyet veznesine ya- ı· 
ırmak suretile komiıyona müracaat' arı . 

Satacağınız Malınızı Çepniler 4 - 1 - 404 1 

Bandırma askeri satın alma 
Komis -vonundan: 

Randtrma gıunizonun laki kıtaat için lüzum görülen 189 
ton buğday unu 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ıha 
le kanununa t evfıkan kapal ı zarf usuli 1e satın alınacaktır. 

ihale ~ :! Kanun 936 Cuma günü saat 15 de isteklilerin 
un evsaf ve ıeraitini öğrenmek üzere her gün sabah ıaat 
9 dan 15 e kadar komisyona müracaat ları ve isteklilerin 

Yazan: i. HflKKI 11K/1 l-

Btı rl~t~tkilt '1~seriııi 

Ht~ rk es C) k 11111ıı l ı•lı ı· 

75 Kuruş 

Herhale Reklam Ediniz. 
\1 e Bıı Rcklıiııı la ı·ınızı 
(TÜRK DL/) 11e \ ' (~ı·iııiz. 

1 TORKDILİ 
ihale ıa a tınden bir saa evel teminat akça ve mektupları - @I 

Bal!kesirin Biricik Gazetes idir 
mı 
mı Her Yerde Okunur. 

Kitapçılarda Arayınız 
nın komisyona verm~leri ilin olunur. @I 
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Halkevinin B_~kım~vi rvınayeni ~! OSMAN LOKANTASI ı,~ 
Gunlerı.. s=E _ !! 

~ ;j Ramazan için Büyük Hazırlıklara Başla- i• 
Halkevimizin Soıyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispam eri yapı-

sında açılan bakıevinde aıağıda yazılı günlerde doktor arka:iaılarımız fakir 

halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimi ze baı vurmalarını dilerız . 

HASTALIKLAR 

İç hastalıkl.uı 
Göz hastalıkları 

Kuluk hastalıkları 
Cerrahi hastalıkları 

. 
BAKI ZAMANI 

Pazartesi günü saat 

.. .. " 

3ah .. .. 
.. " 

J 4-15 

15-16 

ı s ıs 

15-16 

UZMANIN ADI 

Bay Dr. Medeni Akkent 
Bay Dr: Ihsan Oıkay 

.. " Dahi 
., Sadi Ôzatay 

1 ~~ mıştır. R'!mazanda Gecelt!ri Ve Gündi:z- ,1 
=~ lerı Açık Bulundurulacaktır. Pli 

~! OSMAN LOKANTASı r: 
~l YEl\'I EKLERi Tt:MIZ, N ~:PiS \ ' ~~ :ı 

1 -~ UCUZDl il.. ~I 
~~ OSl\llAN il 

~:!:~· ~:!~:,,~;:~~ H. Ça•ı:mba : • ~ ~-:~ • : ~:;~u;sli oğlu 1 =ı. L o K-A N T A s 1 ı~ 
Deri hastalıkları Perşembe " 15-16 " Mehmet A lı 

ı ~4 Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathlar, Av Etleri Yemekle- '~ Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

lç hastalıkları 
Cerrahi hutahkları 

-

,, 

Cuma 

.. 

" 

,, .. 
" 

16- 17 
14 15 

15- 16 
16- 17 

" 

.. 

.. Halit Üzel 
Kadri Yetkin 

" Raif De miralp 
.. Alt Rıza Tezel 

~~ ri Yapar. Evler İçin Tenzılath Abune Keydeder. iİİ 
~ Uzun zamandanberi Osman lokanlasınm aşçı baıılığını yapan. Mehmet ~l&i 

==~ usta Ramazan ıçin bütün müıterilerini çok memnun ~decek tir Servıslere son ~-
l derece ıtina edılmektedir. ~-
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